
W ramach promocji szkoły nauczyciele oraz uczniowie są zobowiązani do współpracy z organizacjami
działającymi na terenie gminy, czy powiatu,  tym samym są coraz częściej współodpowiedzialni za
organizowanie imprez lokalnych. Wychodzą na przeciw tym potrzebom, pragnę przedstawić moją propozycję
scenariusza obrzędu dożynkowego, który przygotowywałam w sierpniu 2006r.

                                  Scenariusz obrzędu dożynkowego

      Opracowanie: Katarzyna Mądra

( Zespół osób śpiewających i recytujących wiersze wchodzi na scenę.)

Obrzęd prowadzą 2 osoby.

1.Powitanie

( Zespół wykonuje dowolną piosenkę o Ojczyźnie ).

•  Serdecznie witamy wszystkich zebranych gości na Gminnych Dożynkach w naszej
miejscowości.

•  Szczególnie serdecznie witamy  gospodarza dożynek ( gospodarzem może być burmistrz, lub wójt
).

•  Dzisiejszą uroczystość poprowadzą:   (  podać imiona prowadzących )

•  I  ....................................

•  Drodzy rolnicy! Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i razem z wami chcemy dziś cieszyć się
tegorocznymi plonami.

•  Pragniemy podziękować wam  za ogrom waszej pracy i za to, że nie zabraknie chleba na
polskich stołach.

•  Niech naszą wdzięczność wyrażą słowa wiersza.

(podkład muzyczny na tle wiersza)

To co pługiem zaorzesz, to co ręką zasiejesz,
Wrośnie w twoją ojczyznę, wrośnie w twoją nadzieję.

To, co zbierzesz we żniwa, co wymłócisz w mozole,
Będzie pieśnią skowronka, będzie śladem na czole.



To co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie,
I rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie.
                                                                        ( autor wiersz nieznany)

•  Obrzęd dożynkowy pragniemy rozpocząć polskim tańcem narodowym, by w ten sposób
ukoronować ciężką i mozolną pracę rolników.

•  A więc – Poloneza czas zacząć!

Grupa tańczących wykonuje poloneza na scenie lub pod sceną.

2. Wniesienie wieńców dożynkowych

•  Dożynki zawsze wyprawiano, gdy już pokoszono i zżęto wszystkie zboża.

•  Najważniejszym elementem dożynkowym był wieniec.

•  Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i
kiście jarzębiny.

•  Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami. Miał zwykle kształt piramidy lub korony.

(podkład muzyczny)

Z dojrzałych kłosów ręce dziewcząt
Uplotły żniwny wieniec.

Bierz gospodarzu,
Symbol dobrych plonów
i dożynkowej uciechy.

Owies w wieńcu
Pomnoży twój dobytek,

     Zasuszony kwiat
     Serce rozweseli.

Niechaj co roku
dożynkowy wieniec
obfite kończy zbiory. ( Hanna Filas-Gutowska)



 - Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota! Przynieśli nam wieniec, z kłosów
naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnemi! Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, co
ten śliczny wieniec z złotych zbóż uwiły. Grajże grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w
koło! Plon, przynieśli plon!

 Zespół śpiewa pieśń dożynkową „Pochwalony Bóg i święci”.

( W trakcie śpiewu wnoszony jest wieniec )

•  Wieniec wsi ............. upleciony z tegorocznych zbóż wręczy młodzież naszej wsi, a odbiorą
go, np.

     Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – pan ..........................................., wraz z
Wice- Przewodniczącymi Rady – ....................................................................... oraz sołtys
wsi ................................................................

 Proszę o wystąpienie.

•  Prosimy delegacje poszczególnych wsi o przygotowanie się do wręczenia wieńców
dożynkowych.

 ( W tym momencie następuje przekazanie wieńców wsi znajdujących się na terenie danej gminy, odbierają je
rolnicy miejscowości, w której odbywają sie dożynki ).

•  Wieniec wsi ............................. wręczają ..................................
 państwu ........................

•  Prosimy delegację z ........................, panią ......................... i pana ..........................
o wręczenie wieńca państwu .........................

•  Kolejną wieś prezentują: pani......... i pan ................,
a wieniec odbiorą państwo ...........................

•  W imieniu wsi ................... wieniec wręczą:  pani .......... i pan................,
przekazując go państwu ..........................

3. Wniesienie chleba.

W samym środku widnokręgu,
Właśnie tu,
Gdzie stoję,
Jest moje pole-



Kawałek Polski,
Kawałek mojej Ojczyzny
Pod parasolem nieba,
Zagon ziemi żyznej,
Jak bochen słonecznego chleba.
                                     ( Walenty Jarecki)

•  W naszym kraju chleb to szczególny symbol - urodzaju i dostatku, szacunku i oddania.

•  To nieodłączny element polskiej gościnności  i dzielenia się z drugim człowiekiem.

•  Chleb z tegorocznych plonów przekażą na ręce gospodarza  starostowie dożynek  :
pani .......................... i pan ......................

 ( W tym momencie konferansjer przedstawia starostów dożynek, podając najważniejsze wiadomości o ich
gospodarstwie ).

•  Pani .......

•  Pan ........

•  Za chwilę, podczas pieśni obrzędowej do stołu zbliżą się starostowie z chlebem
dożynkowym i przekażą go gospodarzowi dożynek- panu burmistrzowi lub wójtowi
.....................( podać imię i nazwisko )

•  Prosimy również o wystąpienie sołtysów wsi naszej gminy.

(Starostowie wnoszą chleb. Zespół śpiewa: „Plon niesiemy, plon”).

Starostowie  zwracają się do gospodarza dożynek po skończonej pieśni słowami :

 - Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i
gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście  nigdy nie zabrakło.

Podziękowanie ze strony gospodarza.

•  Prosimy dzieci o przekazanie chleba sołtysom.
( Dzieci podchodzą z chlebem do sołtysów, którzy po odebraniu go częstują gości i publiczność )

4. Dzielenie się chlebem.

•  Wszystkich zebranych gości prosimy o częstowanie się chlebem.



Zespół wykonuje piosenkę: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” lub inną piosenkę o Ojczyźnie.

5. Zakończenie

•  Czas obrzędu dożynkowego dobiegł już końca.

•  Dziękujemy serdecznie ................. ( podać komu? ) za przygotowanie obrzędu.

•  Scenariusz i oprawę muzyczną przygotowali .........................
•  Za dekorację dziękujemy .......................

Teksty pieśni dożynkowych

                    Pochwalony Bóg i święci

•  Pochwalony Bóg i święci, przychodzimy na dożynki.
Przychodzimy na dożynki. Do pana dziś przychodzimy
odprawić dożynki.

•  Bóg dał wszystko zwieźć i plony, to też wielkie święto mamy.
To też wielkie święto mamy, to też dzisiaj święto wielkie
z tej przyczyny mamy.

•  Więc gromada, co widzicie szczerze składa wam dziedzice.
Szczerze składa wam dziedzice, swe życzenia szczerze składa
kochani dziedzice.

•  Matka Boska błogosławi, oby troska nie szła z wami.
Oby troska nie szła z wami. Oby smutek, żadna troska
nie miotała wami.

•  Niech nam żyją, cieszą z nami. Niech im wije koronami.
Niech im wije koronami. Niech im szczęścia pasmo wije,
splata koronami.

•  Dalej żywo, w jedno koło. Mamy żniwo, więc wesoło.
Mamy żniwo, więc wesoło. Wszak obfite mamy żniwo,
tańczmy więc wesoło.



 Plon niesiemy, plon

•  Roztwórzcie nam okiennice.
bo tu idą przodownice1.
Plon niesiemy, plon, ta dana,
Plon niesiemy, plon!

•  Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy2 z kopy3 dało.
Plon niesiemy ...

•  Bóg dał wszystko zżąć szczęśliwie
Pusto już na naszej niwie4.
Plon niesiemy ...

•  Nie chwieje się już jareczka,
Sprzątnęliśmy do ziarneczka.
Plon niesiemy ...

Przodownica – żniwiarka wyprzedzająca w czasie żniw inne żniwiarki, podczas dożynek
niosąca wieniec.
Korzec – pierwotnie naczynie do przechowywania zboża, również jednostka ciał sypkich.
Kopa – 60 szt, 1 kopa = 4 mendle = 5 tuzinów, w dawnej Polsce również 60 groszy.
Niwa – pole, rola, łan.

                                                
1  Przodownica – żniwiarka wyprzedzająca w czasie żniw inne żniwiarki, podczas dożynek niosąca wieniec.
2  Korzec – pierwotnie naczynie do przechowywania zboża, również jednostka ciał sypkich.
3  Kopa – 60 szt, 1 kopa = 4 mendle = 5 tuzinów, w dawnej Polsce również 60 groszy.
4  Niwa – pole, rola, łan.


