
„Nawojka”-scenariusz na Dzień Nauczyciela

( Przedstawienie będzie bardzo efektowne i spektakularne jeżeli uczniowie z pomocą nauczycieli i  
rodziców przygotują średniowieczne stroje żaków i średniowieczną scenografię związaną z 
Krakowem.)

                                           S C E N O G R A F I A
Kamienica-okno                                                                         Akademia Krakowska

                               3 kwiaciarki          lajkonik                           Ławki

(trzej żacy wołają z trzech stron sceny :Ludzie posłuchajcie! Ludzie posłuchajcie historii!  
Posłuchajcie historii o Nawojce! Posłuchajcie!!!)

Narrator: posłuchajcie legendy o Nawojce, dzielnej dziewczynie, która bardzo chciała się uczyć. 
Historia wydarzyła się dawno temu, w XV wieku, w pięknym mieście wawelskiego smoka-
Krakowie. A zaczęło się tak.
kwiaciarka 1.- (wstaje z kwiatami i woła chodząc po scenie) Kwiaty, świeże kwiaty, kupujcie 
ludzie! Kupujcie! Stokrotki, róże, fiołki-kupujcie!
 (na scenie pojawiają się 3 mieszczanie, rozmawiają, mężczyzna kupuje kwiaty kobiecie)
kwiaciarka 2. Do mnie, do mnie ludzie! Kupujcie kwiaty -żółte, czerwone, fioletowe, różowe! 
Kupujcie!
kwiaciarka 3.Dla każdego kwiaty, kupujcie kwiaty! 
(mieszczanie chodzą między kwiaciarkami, rozmawiają, kupują kwiaty. Na scenę wbiegają 3 żacy.  
Śmieją się, popychają. W końcu siadają w ławkach, rzucają w siebie papierkami. Kwiaciarki  
wołają jedna przez drugą)
kwiaciarka 1.Kwiaty, kwiaty!
kwiaciarka2. Kupujcie kwiaty!
kwiaciarka3. Kupujcie świeże kwiaty! (mieszczanie targują się z kwiaciarkami, żacy biją się 
papierami).
(Na scenie pojawia się Nawojka-zdziwiona, zachwycona z tobołkiem na ramieniu)
Nawojka: Jakie piękne miasto! Ile tu zabytków! Jaka wspaniała akademia!
Żak 1. (biegnie dookoła Nawojki) O, widzę,że jesteś tutaj nowa. Po co sama przyjechałaś do tego 
zacnego grodu?
Nawojka:(trochę nieufna, boi się) Nie wolno mi rozmawiać z nieznajomymi.
Żak 1.: Jestem Maćko z Zaciszowa. Do Krakowa przyjechałem po wiedzę . Jestem krakowskim 
żakiem. A ty?
Nawojka: Jestem Nawojka z Gniezna. Chcę się uczyć w Akademii Krakowskiej. Kocham książki i 
wiedzę.
Żak 2.: (Przypadkowo przebiega obok Nawojki. Bardzo niegrzecznie wyśmiewa się  z dziewczyny.
Woła):Ha, Ha ,Ha! Dziewczyna w Akademii Krakowskiej. Jeszcze czego! Tutaj uczyć się mogą 
tylko chłopcy! Przed dziewczynami drzwi akademii są zamknięte!
(Szybko ucieka).
Żak 1. Żegnaj Nawojko! Muszę już biec na zajęcia.
(Nawojka zostaje sama na scenie. Mówi do siebie z zacięciem)
Nawojka:A ja ? I tak będę uczyć się w Akademii Krakowskiej. Włożę chłopięce ciżemki, żupan i 
żakowską  czapkę. O! Gotowe!
(Porywa książki z tobołka przepasane paskiem i wbiega do akademii. Siada w ostatniej ławce.)
W ławkach siedzą już żacy. Wchodzi wykładowca. Poprawia okulary i mówi:
Wykładowca: O! Widzę , że mamy nowego żaka. Kim jesteś młodzieńcze?
Nawojka: (wstaje i odpowiada)



Jestem Jakub, syn Dominika z Gniezna. Chcę być żakiem i zdobywać wiedzę w tej akademii. 
Wykładowca: Drogi młodzieńcze, cieszę się niezmiernie z tego , co powiedziałeś. Dołącz do grona 
żaków i korzystaj ze wszystkich dobrodziejstw, które ma dla was zacna akademia. 
(zagląda do notatek i mówi):
Na dzisiaj należało przygotować wiersz starożytnego poety Symonidesa. Który z was na ochotnika 
do prezentacji utworu pt.”Los”?
(w sali cisza, student 1. patrzy w sufit, pozostali patrzą na ziemię. Nagle rękę do góry podnosi 
Nawojka).
Wykładowca: Moi panowie! Czyżby nikt nie przygotował tego utworu? No proszę, to może głos 
zabierze Jakub syn Dominika.
(Nawojka wstaje i mówi):
Nawojka:
Oto, szanowny mistrzu, utwór, o który prosisz:
Symonides
„Los”
Nie mów nigdy-człowiecze-
co przyniesie ci jutro,
Nie obliczaj, jak długo
będzie trwać czyjeś szczęście:
Los odmieni się, zanim
lotna mucha w powietrzu
zdąży przemknąć przed tobą.

Wykładowca: Brawo Jakubie! Twoja prezentacja była genialna. A może teraz któryś z was wykona 
drugą część zadania i przetłumaczy kilka łacińskich sentencji?
No proszę, kto z was wie, co znaczy powiedzenie:
Per aspera ad astra (w sali ponownie cisza, żacy wodzą oczyma po ziemi i po suficie. I tym razem 
Nawojka podnosi rękę do góry)
Nawojka: Mistrzu, powiedzenie to znaczy tyle samo, co przez ciernie do gwiazd czyli przez 
trudy do sukcesu.
Wykładowca: I tym razem genialnie Jakubie! Nie wstyd wam kapuściane głowy! (patrzy surowo 
na żaków). Jakub dopiero co przyszedł i wie wszystko, a wy? Daję wam jeszcze jedną szansę. 
Proszę przetłumaczyć powiedzenie:
dictum sapienti sat est  (wykładowca kieruje się w stronę żaka 1.)
A może ty, Maćku z Zaciszowa? ( chłopak powtarza powiedzenie dwukrotnie, nie potrafi go 
przetłumaczyć).
Wykładowca: No , młodzieńcze, co ono oznacza? Widzę, że Jakub znowu się zgłasza.
Nawojka: To powiedzenie znaczy-mądrej głowie dość dwie słowie.
Wykładowca: Jakubie, od tej chwili zostajesz prymusem w tej grupie. Ode mnie otrzymujesz 
najwyższą notę. Na zakończenie zajęć proszę Jakubie  przetłumaczyć powiedzenie;
vitae non scholae, discimus
Nawojka: Słowa te znaczą tyle samo co powiedzenie -uczymy się dla życia, nie dla szkoły.
Wykładowca: Jesteś bardzo zdolnym żakiem, Jakubie.
A teraz żegnam was do jutra. Nie zapomnijcie o  inwokacji do Iliady!
(żacy pakują książki, wydają smutne pomruki niezadowolenia)
Żak 1. Jakubie, chodź z nami na krakowski rynek. Tam zawsze jest coś ciekawego do obejrzenia.
(żacy biegną na rynek, krzyczą, popychają się. Jakub przebiega koło okna kamienicy, z którego ktoś 
krzyczy na hałasujących młodzieńców)
Mieszkaniec kamienicy: A wy łobuzy!. Nie dajecie spokojnym ludziom odpocząć. (osoba ta  
wylewa wodę z miski prosto na przebraną Nawojkę, żacy stoją wokół Nawojki, zdejmują jej czapkę,  
włosy dziewczyny rozsypują się po plecach. Nawojka stoi w środku nieruchomo).
Żak 2. Zobaczcie, to dziewczyna !!!



Żak 3. I co teraz zrobimy?
Żak 1. Poczekajcie, ja ją znam. Przecież to Nawojka z Gniezna, którą kiedyś poznałem. Chodźmy 
lepiej do rektora. On będzie wiedział, co robić.
(wbiegaja na Akademię Krakowską trzymając dziewczynę za rękę)
Żacy razem: Panie rektorze, panie rektorze! (wbiega zdziwiony wykładowca).
Wykładowca: (Patrzy na dziewczynę i woła): A co to u licha ma znaczyć?
Żak 1. Szanowny panie, Jakub z Gniezna jest tak naprawdę dziewczyną. To dziewczyna została 
najlepszym żakiem Akademii Krakowskiej!
Wykładowca: To niesłychane. Ale cóż, każdy może się pomylić. Proponuję, Nawojko, abyś została 
przełożoną szkoły przyklasztornej i przekazywała wiedzę następnym pokoleniom. Zawsze byłaś 
najbardziej rzetelnym żakiem. Teraz tego samego możesz uczyć innych.
(wszyscy stają w szeregu )
Narrator: I tak oto kończy się historia o dzielnej, pracowitej i ambitnej dziewczynie, która naukę 
pokochała ponad wszystko (wszyscy się kłaniają).


