
Montaż poetycko-muzyczny „Pory roku”

Narrator:
Witam wszystkich, którzy przybyli do Muzeum Ziemi Rawskiej, by posłuchać wierszy i

piosenek poświęconych porom roku, które w naszej szerokości geograficznej są jakże barwne,
nastrojowe. Pory roku stały się inspiracją malarzy, muzyków i poetów.

Dzisiejszy wieczór zaczynamy od miłościwie nam panującej od kilku miesięcy zimy.
Znużeni późnojesienną słotą, paplaniną deszczu oczekiwaliśmy z niecierpliwością nadejścia
zimy.
I osoba:

Spojrzałem w okno – pięknie, i smutno –
Śnieg okrył pola, wzgórza i doliny,
Niby na blechu rozesłane płótno –
Zawiane wszystkie drogi i drożyny;
Nikt nie przechodzi – tylko tam daleko,
Stoi dąb stary – jak olbrzym w pościeli –
I jemiołową spogląda powieką,
Azali prędko ziemia się wybieli?.....

Jan Prusinowski „Harmonia zimy”
II osoba:
Śniegi opadły i kruchymi lody,

Doczesnym mostem nakryły się wody;
Zima ujęła po pięknej jesieni,

Skościała ziemia i z mrozem się żeni,
I świat osiwiał, a w starej postaci

Swój wiek kwitnący i swą gładkość traci.
Jan Andrzej Morsztyn - „Zima”

III osoba:
Chcesz-li się stać nam postrachem,
Że tak pomiataszśniegami?
Ja wzniecę płomień pod dachem,
A ty zostaniesz za drzwiami.

I tej zimy się nie boję,
Co srebrem głowę powleka,
Potem w spoczynku podwoje
Z wolna wprowadza człowieka.

Lecz ta okropna jest zima,
Gdy tylko w serce się wkradnie,
I w takim lodzie ją trzyma,
Że w nie blask Boga nie wpadnie.

Józef Przerwa-Tetmajer „Zima”

IV osoba:
Któż tak śnieżkiem prószy z niebiosów?
Dyć oczywiście pan wojewoda;
módl się dziecino, z całą krainą –
niech Bóg mu siły doda;
śnieżku naprószył,śnieżek poruszył
dobry pan wojewoda.

A któż te śliczne zawiesił sople
za oknem u okapu?



Czy może także mróz niedobry
swą fantastyczna łapą?
Nie, moje złoto, to referenci,
podkierownicy, nadasystenci
nocą nie spali, hurra! wołali,
sople poprzyklejali.

K.I.Gałczyński „Zima z wypisów szkolnych”

V osoba
Drogi śniegu,śniegu bielusieńki,
Czemu kocham dzisiaj puch twój miękki,
Tak jak wtedy, gdy byłem maleńki?

Czy pamiętasz chłopaka smutnego,
Poprzez okno często patrzącego,
W świat, odziany w twoje futro,śniegu?

To ja byłem. Lata przeleciały,
Czy poznajesz? Już nie jestem mały.
Czy poznajesz mnie, braciszku biały?

Któż cię śpiewać tak cicho nauczył?
Czy ci chłodno,że tak smutno prószysz?
Chcesz? – ogrzeję ciebie w swojej duszy!

Biały śniegu,śniegu mój niewinny,
Mnie już nieraz smuci smutek zimny –
Coraz smutniej – coraz inny, inny....

Ale jeszcześpiew twój będzieśmielszy –
Jeszcze będę ja kiedyś weselszy,
Cichy śniegu,śniegu mój najbielszy!

Stanisław Ciesielczuk „Braciszekśnieg”

Wiosna
Na scenę wchodzi wiosna w zielonej sukience z kolorowym wiankiem z kwiatów na głowie.

I osoba
Ruszyła rzeka. Kra pod mostkiem się piętrzy.
Nocą zabierze kładkę Prut.
Patrzą świerki z wysoka – pęka lód:
Tyle nieba wiosennego, tyle wód!

... Stajał marcowyśnieg na klombach.
Po błotku drepcesz krok za krokiem.
Tak samo wszystko jak przed rokiem
Podpatrzeć chciałbyś, pooglądać....

Jerzy Liebert „Krokusy”
II osoba
Tajeśnieg,
tajeśnieg
kwietniowo.
Ciepła ziemio, strumyczki niesiesz.
Jeszcze miesiąc
i znów
na nowo
każdy ptak wybuduje
swój Nieborów, Wawel i Nieśwież.



Pękną pąki brzóz
zazdroszcząc świerkom,

zadrży obłok sosenżywiczny,
aż się ziemia pogrąży w świergot
wilg

i drutów telegraficznych.
Witold Dąbrowski „Tajeśnieg”

III osoba
[..] Idziesz już do nas,

jasna, wesoła,
blask i zieloność
sypiesz dokoła.

Kwiaty zmarznięte
powstają z ziemi,
gdy uśmiechnięta
przejdziesz nad niemi.

W polu i w lesie
ptaszęta budzisz...
powiedz, co niesiesz
dla nas, dla ludzi?

Nie nasycisz nam oczu,
nie napełnisz nam serc,
my nie kwiaty, co w polu rosną,
Naszeżycie jest martwe
i żelazny ma sens –
nie dla szczęścia rośniemy, o wiosno!
Więc przyjdź groźna i słońcem
Jak pochodnią świeć w twarz.
Skończ ze strachem
I z mrokiem – ostatnim.
Niech ożyje, niech wstanie
świat radosny,świat nasz.

Edward Szymański „Wyzwanie”
IV osoba
Coś niebywałego się dzieje:
świat się zapala,świat wskrzesza!
zalśniły słoneczne nadzieje
jak brzóz bielista rzesza.

... Zagrały dzwony.... a potem
echem oddźwiękły góry –
widnokrąg rozpękł z łoskotem,
świat bluzgnął poprzez chmury!

I taką drogą, śródpłociem
- sercem wołana bezgłośnie –
zakwitłaś kwiatów krociem
w tej niespodziewanej wiośnie.

Emil Zegadłowicz „Niespodziewana wiosna”
V osoba:
Wiosna – lwica wysuwa zielone pazury
i dziką wonią kwiatów
pragnienie wyraża...
Wielkim skokiem uderza
z pręty żelaza,



za którym Los – strażnik
przystanął, ponury.
Sarknął piorun – to lwica
burzy się i złości –
błysnął maja zielenią
wzrok jej umęczony.
Na jesieni przycichnie –
wciągnie zielne szpony
siwiejąc po samotnym
wybuchu miłości.

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska „Wiosna – Lwica”

VI osoba
Słowiki są dziś nieswoje.
Bzy są jak chmury krzyżyków.
Chcesz zabić serce moje?
Przecież się nie zabija słowików?

M. Pawlikowska – Jasnorzewska „Słowiki”

VII osoba:
I teraz nie wstydź się już słów –
Powiedz o wiośnie: radosna,
Powiedz o wiośnie: miłosna,
Bo to już PRAWDA.

Julian Tuwim „Eksperyment”

Lato
Na scenę tanecznym krokiem wchodzi słoneczne Lato.
I osoba:
Dwudziestego czwartego czerwca o północy
wstępujemy w kolejną, trzecią porę roku.
Minęła zima, wiosna i nastaje lato,
Dojrzały do absurdu chaos barw i kształtów,
dla których trudno znaleźć miejsce na palecie
czy odpowiednik wścisłych liniach geometrii.

Zima jest arcyprosta i w kształtach pozioma.
Nawet pokryteśniegiem, zdają się poziome
o innej porze roku strzeliste pagórki.
Wszystko jest uproszczone – czarne albo białe,
jak w dziecinnej zabawie – to piekło, to niebo.
Poza tym szkli się mgiełka jak oczy mej córki.

Wiosna jest niepokoju pełna, ale w kształtach
gałęzi jeszcze sztywnych przejrzyście klarowna.
Pozioma w srebrze kałuż, pionowa w pniach drzew,
a w tym,że wszystko rośnie – strzelista jak gotyk.
Jak renesans jednakże oszczędna w swych liniach,
zielona i niebieska, z domieszką cynobru,
jak malowidła wielkich Włochów w wieku złotym.

Aż oto nastał lata ludwikowski barok,
chaos barw, kształtów – istna commedia dell arte,
tarantele bukietów w kostiumach kolombin,
menuety pstrych krzewów w strojach arlekinów,
kute złocenia, przepych, nawał cherubinów



i pyzatych amorków jabłek na jabłonkach.
Wszystko po to, by stlić się w popiołach jesieni,
jak kartofel palcami wygrzebany z ziemi.

Tadeusz Kubiak „Chaos pełnego lata”
II osoba:

Tak nagle przyszło pełne lato
I zawróciło wszystkie głowy,
I czar czerwcowy jakświat stary
Zdaje się niebywale nowy.

Śpiewem zanoszą się słowiki,
Bzu duszne wonie biją zewsząd
I dziko wpada wiatr spragniony
W ramiona rozchylonych dziewcząt.

Leopold Staff „Wczesne lato”
III osoba:

Rowy poziomkowe, ukwiecone rowy,
zapach błotny, miodny, zapach malinowy,
żuczki, muszki, puszki, słomki,
olbrzymie ukryte poziomki.
Warczą głośniej, głębiej, słabiej
na dnie dźwięczne głosyżabie.
Coś kwitnie biało, obficie.
Trochę wyżej, dalej wżycie,
ozywa się coś, wabi, wabi,
coś szeleści – jak w atlasie,
mówi słowa – jakby ptasie,
kroki stawia - jakieś inne,
nie człowiecze, nie dziecinne...
Niby, że się tam we zbożu
nie może do snu ułożyć...
Niby, że się tam nie mieści!...
Wabi,świergoce, szeleści....

Kazimiera Iłłakowiczówna „Lato”
Jesień

Cóż można powiedzieć o jesieni? Zwykle kojarzy się z deszczem, szarugą, spadającymi
żółtymi liśćmi. Jesień to czas zbierania plonów, usypiania przyrody, wspomnień o tych,
którzy odeszli, refleksji nad własnymżyciem. Ale jesień to nie tylko deszcz – to także babie
lato snujące się po polach, to odgłosy lasu brzmiące w utworze Vivaldiego, to klucze dzikich
gęsi na błękitnym niebie.

I osoba:
Nad polami szarość blada,
Wiatr w porywach dmie –
Może dzisiaj będzie padać...
Może nie...

Łódki liści niesie Wisła,
Stroszy piórka ptak –
Może to już jesień przyszła?

Chyba tak.....
Tadeusz Szyma „Jesienny ranek”

II osoba:
Zobacz, ile jesieni, pełno jak

w cebrze wina,



a to dopiero początek, dopiero się
zaczyna.

Nazłociło się liści, że koszami
wynosić,

a trawa jaka zielona, aż się prosi by
kosić.

Julian Tuwim „Strofy o późnym lecie”
III osoba:
Coraz ciszej. Wrzesień ! wrzesień!
Słońce rzuca blask z ukosa
I dzień krótszy, chłodna rosa –
Ha, i jesień – polska jesień!

O, jesieni złota nasza!
Tyś jak darów złota czasza,
Dziwnie mądra, pełna cześci
I kojącej pełna treści....

W pożegnaniu grają lasy
Barw tysiącem, pełnych krasy;
Wiosną łąki tu się tęczą,
Starodrzewne lasy wieńczą
Miedzią, złotem i rubinem,
I szmaragdem, i bursztynem.
Na jesieniświat się mieni
I w dobrane gra kolory,
Pajęczyny srebrem dziany,
Jak kobierzec różnowzory,
Na dzień wielki rozesłany.

... ] Odleciały już bociany,
Polskiej strzechy gospodarze;
Już i żuraw rzuca straże
W klucz powietrzny zawiązany.
I już tylko od jeziora
Słychać jeszcze wrzask kaczora
Lub szum długi, gdy gromada
Już wędrownych gęsi spada.

Wincenty Pol „ Na jesieni”

IV osoba:
I ty nie jesteś z uroków odarta,
Jesienna poro smutku i niemocy,
Gdy innych ptaków kończy się już warta
I kogut tylko krzyczy o północy;
Gdy słońce, gasnąc, w mgłach posępnych tonie
I rzuca niwom długie,żółte smugi,
A wyrobnica biada na zagonie,
Że dzień tak krótki, a wieczór tak długi .....
Jesienna poro! Bóg ci dał dwie twarze –
I jedną ubrał w słońce i uśmiechy,
A drugą zrobił straszną jak cmentarze
Skąpiąc jej nawet promienia pociechy.
Jedna przynęca i serce, i oczy,
Bo ją poezji złoty welon skrywa;
Drugą żałoba beznadziejna mroczy...



Jedna jest piękna, a druga – prawdziwa!
Wiktor Gomulicki „Jesień”

V osoba:
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno ....
Jęk szklany... płacz szklany...a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
Leopold Staff „Deszcz jesienny”

VI osoba (recytacja lubśpiew)
Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła,
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnikżółty – październik.
To ty, to ty, moja jedyna,
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,
W parku płakałem szeptanymi słowy.
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,
Od mimozy złotej – majowy.

Ach, czułymi, przemiłymi snami
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...

Julian Tuwim „Wspomnienie”

Pory roku obdarowywują gości prezentami:
Wiosna wręcza kwiaty wykonane techniką origami, lato rozdaje lody, jesień częstuje jabłkami.

Podkład muzyczny stanowią m.in. piosenki:
,,Śnieżna piosenka” słowa i muzyka Tadeusz Szarwaryn,
,,Wiosna w błękitnej sukience” słowa - Ewa Zamistowska, muzyka Stanisław

Marciniak,
,,Lato” muzyka i słowa - autor nieznany,
,,Babie lato” słowa – autor nieznany, muzyka – Tadeusz Szarwaryn

Opracowała: Grażyna Czarnecka


