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Cel
- przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej szamotulskiej kultury ludowej,
- ukazanie różnorodności szamotulskiej kultury ludowej i bogactwa rodzimego folkloru,
- uwrażliwienie na konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy:
- dzieci w wieku lat 6–9,
- prowadzący (np. nauczyciel, instruktor),

Dodatkowo do projektu mogą być włączani:
- animatorzy kultury,
- wolontariusze,
- rodzice,
- osoby zainteresowane ze środowiska lokalnego.

Program zajęć został przygotowany przez Fundację Varietae przy merytorycznej współpracy
Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach.

Współautorzy: Michalina Janaszak, Łukasz Bernady, red. Anna Sobol.
Projekt graficzny: Red Pixel Usługi Szkolenia Doradztwo.

Szamotuły 2018

Przygotowanie materiałów dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach projektu realizowanego przez Fundację Varietae pt. “ Maryna,Haft Szamotulski i
baśnie-nasze dziedzictwo kulturowe”.

„WSZYSTKO, CZEGO NIE WIECIE O ….”
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI 

W KLASACH 0–3.
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Wprowadzenie

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z bogactwem kultury ludowej ziemi szamotulskiej.
Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie nie tylko zyskają szansę na wzbogacenie swej
wiedzy informacjami o marynie szamotulskiej, o hafcie czy ubiorach szamotulskich, ale też
mogą poznać wiele ciekawostek, typowych dla naszej lokalnej społeczności i jej historii.

Chcemy, aby dzieci odkryły, że ich dziadkowie oraz pradziadkowie żyli w inny sposób niż
one. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w zajęciach pozwoli dzieciom odkryć własną
tożsamość lokalną.

Edukacja etnograficzna kojarzona jest zwykle z jednorazowymi wydarzeniami, akcjami,
często bywa realizowana w trakcie wycieczek szkolnych. Rola tego typu wydarzeń jest
ważna, jednak warto ją wzbogacać o nowe elementy. Udostępniając niniejsze materiały,
chcielibyśmy rozbudzić dziecięcą ciekawość, zachęcić do wymyślania nowych projektów
pozwalających na poznanie tradycji kulturowych Wielkopolski.

Proponujemy dwa scenariusze zajęć do realizacji w klasach 0 i 1–3 szkoły podstawowej.
Zajęcia mogą być prowadzone również w domu kultury, bibliotece czy w przestrzeni
publicznej. Opisujemy w skrócie sposób organizacji warsztatów, tematykę i pomoce do
wykorzystania podczas zajęć. Proponowane aktywności, związane z poznawaniem i
rozumieniem przez uczestników przede wszystkim własnego otoczenia, są propozycją
związaną z prowadzeniem kreatywnych zajęć w szkole lub uzupełnieniem programu
nauczania. Projekt uzupełnia bowiem podstawę programową kształcenia ogólnego dla  
szkoły podstawowej. 

Przebieg i efekty tej serii zajęć zależą od nauczycieli i organizatorów zajęć, ale przede  
wszystkim – od uczniów.

Jednocześnie zapraszamy dzieci wraz z nauczycielami do korzystania z lekcji
muzealnych, które mogą pogłębić informacje przygotowane w niniejszej publikacji, które
organizuje Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach.

      
      Anna Sobol
      Założycielka Fundacji Varietae
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Wiwat Bratu memu!
Wiwat mnie samemu!
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Czas zajęć:
45 min (90 min)

Problematyka: 

maryna jako element kapeli szamotulskiej i część dziedzictwa kulturowego.

Lekcja I

Poziom trudności:
Łatwy

Materiały:
Przygotowane  
wcześniej

Wszystkiego czego nie wiecie  
o Marynie Szamotulskiej

Zagadnienia kluczowe: 

kultura tradycyjna, specyfika regionalna, kapela ludowa, maryna, basy, dziedzictwo kulturowe i 

jego ochrona.

Cele szczegółowe (uczestnik): 

- potrafi opowiedzieć o marynie i jej funkcji w zespole ludowym,

- potrafi opisać słownie marynę i wskazać jej charakterystyczne elementy,

- kształtuje wyobraźnię i wrażliwość,

- doskonali motorykę dużą i małą,

- tworzy model instrumentu według instrukcji.

- muzykuje na stworzonym przez siebie instrumencie.



Potrzebne materiały: 

- karton po butach,
- 4 gumki recepturki,
- rulon po folii aluminiowej bądź drewniany kijek,,
- podkładki metalowe, guziki bądź inne brzęczące elementy wg. 
  upodobań twórców, drucik do mocowania brzękadełek.
- wstążki, inne elementy ozdobne, np. pisaki, farby, papier ozdobny, klej. 

Do wykonania niezbędne będą ostre nożyczki bądź nożyk do tapet.
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Środki dydaktyczne:

- fizyczna mapa Polski,

- informacje o historii maryny, o pochodzeniu instrumentu i jego nazwy  

  (załącznik 1),

- ilustracje przedstawiające marynę, trombę marinę i tubmarynę oraz szamotulską   

  kapelę ludową,

- baśń o marynie (załącznik 2),

- graficzna instrukcja przygotowania grającego modelu maryny (załącznik 3).

Metody pracy:

- pogadanka, prezentacja, metoda waloryzacyjna (uczenie się przez przeżywanie  

  wartości ujętych w baśni: zwycięstwo dobra, pochwała konsekwencji, pracy,   

  oszczędności; zgubne skutki stosowania używek),

- metoda zajęć praktycznych (wykonywanie modelu instrumentu), metoda  

  eksperymentu (próby improwizowanej gry na wykonanym własnoręcznie instru- 

  mencie).

- nagranie kapeli ludowej z udziałem maryny z dostępnych materiałów np. na kanale youtube



Scenariusz zajęć:
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1. Otwarcie

Prowadzący zadaje uczniom pytania „Jakie znacie instrumenty ludowe”? „Czy zna-
cie marynę?” Może pokazać różne przykłady na zdjęciach bądź wykorzystać ilustracje 
maryny załączone do niniejszych materiałów.

Prowadzący wyjaśnia kilka podstawowych kwestii o marynie (załącznik 1). 
Dodatkowe pytania/zadania:
- czy wiecie, jak grają basy?
- co to jest gra na pustych strunach?
- sprawdź na mapie Polski, gdzie są Pałuki, Kalisz, Wieluń, Szamotuły.

2. Integracja

Prowadzący opowiada baśń o marynie (bądź prosi uczniów o jej głośne przeczytanie)
(załącznik nr 2)

3. Baśń

Prowadzący zachęca uczestników do stworzenia własnych grających modeli maryny.
Następnie rozdaje niezbędne materiały (patrz wstęp do scenariusza) a potem rozdaje
instrukcje (załącznik 3) i zachęca do pracy nad kolejnymi etapami. Na bieżąco wspoma-
ga też podopiecznych.

4. Zajęcia praktyczne

Obejrzyj Film 
z zajęć w Muzeum Zamek 
Górków w Szamotułach

Po wykonaniu modeli uczniowie mogą je ozdobić, a nawet zaimprowizować wspólny
koncert.

5. Koncert

https://vimeo.com/300163163
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Maryna - instrument ludowy  
Foto: Kłos | Zasoby Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

Posłuchaj  
dzwięku jaki wydaje 
instrument.

https://www.youtube.com/watch?v=srWxpRxlTbc


Załącznik 1

Informacje o Marynie

Basy w folklorze 

1.  W folklorze wielkopolskim duże znaczenie zyskała sobie muzyka instrumentalna. 
 W kapelach niektórych subregionów prawie do naszych czasów zachowały się dawne
techniki współgry. Należy do nich oparcie melodii na ciągłym lub rytmizowanym
niskim brzmieniu (burdon) – w zespołach z dudami czy basami (gra na pustych
strunach). Muzykę tego regionu cechuje bardzo szybkie tempo gry (i śpiewu).

2.  Do dzisiaj w zespołach muzyki ludowej regionu szamotulskiego można zobaczyć
usłyszeć charakterystyczne basy zwane maryną, które pełniły także funkcję rytmiczną.
Maryna towarzyszyła skrzypcom, grającym w potrójnej nieraz obsadzie, także w
Wielkopolsce północno-wschodniej, na Pałukach. Inna, dawna forma basów (tzw.
żłobionych), używana była w Wielkopolsce południowo-wschodniej, w Kaliskiem,  
a także w Wieluńskiem, gdzie basy towarzyszyły skrzypcom, realizując rytmizowany
kwintowy burdon grany na dwóch strunach jednocześnie.

3.  Basy były budowane na różne sposoby:
a) dłubane lub klejone dwustrunowe basy kaliskie,
b) trzystrunowe, przewieszane przez ramię basy podhalańskie,
c) basy z nóżką wiolonczelową i inne.

4.  Rola basów była bardzo ważna – gdy w czasie zabawy weselnej gwar zagłuszał
wszystko, rytmiczny dudniący dźwięk basu utrzymywał weselników w tanecznym
rytmie. Weselnicy wrzucali też do basów zapłatę dla muzykantów z kapeli.

Skład kapeli Szamotulskiej 

W Szamotulskiem kapela składała się ze skrzypiec, klarnetu (w stroju C) i maryny.
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Charakterystyka Maryny 

1.  Maryna to instrument drewniany z trzema metalowymi strunami. Dźwięk wydobywa
się techniką smyczkową. Instrument posiada pudło rezonansowe i należy do
chordofonów smyczkowych basowych (niskobrzmiących).

2.  Maryna ma ok. 2 m wysokości. Charakteryzuje ją trapezoidalny kształt pudła
rezonansowego. Innym charakterystycznym elementem są blaszane talerzyki
umieszczone na końcu szyjki instrumentu.

3.  W czasie gry muzyk pociąga smyczkiem po strunach, ale także uderza rytmicznie całą
maryną o podłogę, uzyskując dodatkowy efekt perkusyjny: stukanie i pobrzękiwania
blaszek. Maryna służyła zatem nie tylko jako strunowy instrument smyczkowy, ale też
instrument perkusyjny.

Pochodzenie Instrumentu 

1.  Według etymologii ludowej nazwa instrumentu pochodzi od imienia Maria (w
gwarowej wersji Maryna).

2.  Zdaniem muzykologów jednak słowo „maryna” wcale nie ma związku z imieniem
Maryna, lecz z określeniem „tubmaryna”, które było nazwą instrumentu basowego
używanego od średniowiecza do XVIII w. przez kapele w całej Europie.

3.  Tubmaryna ma trapezoidalny kształt i była bardzo smukła. Wywodzi się z jeszcze
wcześniejszego, mniejszego instrumentu strunowego o funkcji sygnalizacyjnej, który
nosił łacińską nazwę tromba marina (pol. trąba morska lub trąba maryjna)

4.  Tromba marina służyła do odgrywania swego rodzaju fanfar – krótkich motywów
sygnałowych. Była używana nie tylko do muzykowania (akompaniowania), ale także
do nadawania sygnałów. W tym celu wykorzystywali ją rybacy, flisacy oraz zakonnice
w zgromadzeniach żeńskich, gdzie istniał zakaz posługiwania się instrumentami
dętymi (rogami, trąbami, fanfarami itp.), stąd wzięła się też francuska nazwa tromby
mariny – nonnentrompete, czyli „trąbka zakonnicy”.

5.  Niejasne jest dzisiaj, w jaki sposób tubmaryna znalazła się w wiejskiej tradycji kapel
polskich i uległa przekształceniu w instrument zwany maryną. Łączy ją jednak z
tubmaryną basowy rejestr, funkcja w zespole (akompaniament basowy) oraz
trapezoidalny kształt, choć maryna jest znacznie masywniejsza od tubmaryny.
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Załącznik 1I

Baśń o Marynie

Autor: Łukasz Bernady 

 Jeden muzykant, basista spod Kaźmierza imieniem Zdzichu, szedł sobie pewnej nocy
brzegiem Samy. Właściwie to wlókł się noga za nogą, przygarbiony ze smutku, i
rozpamiętywał swoje nieszczęście. Wracał z nieudanego wesela. Goście sobie popili i
wszczęli awanturę. Złość gawiedzi skupiła się na kapeli. Ludziska rzucili się na muzykantów,
a ci zaczęli uciekać. Zdzichu w pośpiechu zostawił swoje basy, więc ludzie całą nienawiść
wyładowali na nich. Instrument poszedł w drzazgi, tak samo smyczek. Gdzie on teraz kupi
takie basy?
 W ogóle źle mu się w życiu działo. Dzieciaków w chacie gromada, a bieda taka, że aż
piszczy. O nim zaś wszyscy mówili, że ma „dziurawe ręce”. Bo też za co by się nie wziął, nic
się nie udawało. Zasiał pszenicę – uschła na wiór. Chciał hodować wieprzki, ale jakaś zaraza
przyszła i wygubiła zwierzęta. Ledwie ostatnie prosię ocalił na wielkanocny stół. Potem za
pożyczone dukaty kupił krowę. Gdy jednak wygnał ją na popas nad Samę, padła. Widać
natrafiła na śmierdzącą rosę albo się najadła blekotu, który tu i ówdzie rósł w nadrzecznych
zaroślach. Jedno, co mu świetnie szło, to granie w kapeli na basach. Jak tylko pociągnął
smykiem po strunach, nogi ludziom same się do tańca rwały. I co z tego, skoro teraz basy mu
przepadły?
 Taka rozpacz chwyciła Zdzicha, że zapragnął skończyć z tym wszystkim i odebrać sobie
życie. Nad samym brzegiem rzeki rosła sosna. Mężczyzna skierował się w jej stronę. Zaczął
szukać odpowiedniej gałęzi, żeby się powiesić. Księżyc w pełni ogarniał bladą poświatą
drzewa, nadając im kształty groźnych straszydeł. I wtedy Zdzichu spostrzegł jakiś błysk
wśród paproci. Zdumiony, zbliżył się do tego miejsca i zaczął uważnie wypatrywać. Znów
coś błysnęło. Schylił się, rozgarnął łodygi i zobaczył dużą złotą monetę, która odbijała
księżycowe światło.
– Nie do wiary! – szepnął pod nosem. – To dukat!
– Jak się dobrze postarasz, to znajdziesz jeszcze dwa – usłyszał nagle chropowaty głos
dochodzący zmroku
Serce zabiło mu mocniej. Zdało mu się, że widzi jakąś czarną zgarbioną postać. Była to
wiedźma leśna.
– Rozejrzyj się dobrze – zaskrzeczała. –To reszta skarbu skąpego pana, który wiele lat
temu odmówił mi jałmużny. Został tu na zawsze, a jego monety zamieniły się w mrówki. Jeśli
weźmiesz te trzy sztuki złota i choć jedną przeznaczysz na coś dobrego, pokuta tego
nieszczęśnika się skończy, podobnie jak twoja bieda. Ale pamiętaj: jeśli przehulasz pieniądze,
czeka cię surowa kara. Kra, kra, kraaaa!
 I w tym samym momencie wiedźma zamieniła się w kruka, zamachała skrzydłami  
i z ponurym szumem odleciała w mrok. Przerażony, ale i zaciekawiony Zdzichu rozgarnął mech
i rzeczywiście znalazł dwa kolejne dukaty. Miał więc trzy złote monety! Ucieszył się, a
ponure myśli znikły w mroku. Skierował kroki w stronę chałupy i pogwizdywał wesoło.
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 Zastanawiał się, co zrobić z niemałą przecież kwotą. Wspomniał zniszczony instrument i
przyszło mu do głowy, że każe sobie zbudować nowe basy. Czy to dobry cel? „Skoro tylko
basować potrafię, to chyba dobrze, że wydam pieniądze na instrument. W Kaźmierzu
mieszkają stolarze. Jeden z nich, Antoni, jest niezłym budowniczym instrumentów. Trzy
dukaty powinny w zupełności wystarczyć na nowiutkie basy!”.
 Zaraz następnego dnia, podniecony nocnym znaleziskiem, wybrał się do Kaźmierza. Po
drodze postanowił jeszcze tylko pochwalić się swoim szczęściem przed znajomymi. Zaszedł
więc do karczmy, gdzie spotkał kilku kamratów. Wdał się z nimi w rozmowę, którą suto
zakropili gorzałką. Niestety, Zdzichu miał słabość do trunków. Rozochocony podziwem
koleżków, postawił im po kielichu, potem jeszcze raz i jeszcze…Aż przebrał miarę. Ani się
spostrzegł, gdy słońce schowało się za dachy, a on, mocno podchmielony, nadal siedział w
karczmie z dwoma tylko dukatami. Jednego roztrwonił na gorzałkę. Przypomniały mu się
słowa wiedźmy. Przestraszony groźną wróżbą, zabrał się do domu z mocnym
postanowieniem, że już nigdy nie zajrzy do kieliszka.
 „Dwa dukaty to za mało na basy od Antoniego – pomyślał ze smutkiem. – Ale przecież
w Kaźmierzu mieszka jeszcze Bartosz. Wprawdzie instrumentów nie robi, ale sam grywa na
basach. Może za dwa dukaty zgodzi się wystrugać dla mnie drugie? Tak! Jemu zlecę robotę”.
Będąc dobrej myśli, położył się spać i postanowił skoro świt znowu wyruszyć do
Kaźmierza, do stolarza Bartosza.
 Tak też zrobił. Szedł na skróty brzegiem Samy, a i tak zmęczył się drogą. Kiedy dotarł na
miejsce, coś go podkusiło, żeby przed wizytą u rzemieślnika przepłukać gardło piwem w
gospodzie. Lecz niestety: znowu przeholował. Ani się spostrzegł, kiedy minęło kilka godzin,
a on wydał całego dukata! „Jeśli przehulasz pieniądze czeka cię kara!” – zadźwięczała mu w
uszach przestroga. Natychmiast ochłonął. Został oto z jednym dukatem. Ogarnięty zgrozą,
wybiegł z gospody i jął rozpytywać, gdzie może za dukata zamówić basy.

– Jeden dukat? Wystarczy ino na trumnę – rzekł mu jakiś przechodzień.
Wtedy przyszło Zdzichowi do głowy, że przecież na skraju wsi mieszka kulawy
Tomaszek, który zbija trumny. Może za dukata skleci z desek chociaż proste basy! Pomysł
dodał mu otuchy. Po chwili był już przy drewnianym płocie tomaszkowego gospodarstwa.
– Niech będzie pochwalony – rzekł na powitanie.
– Na wieki wieków. A co was do mnie sprowadza? Mam nadzieję, że nikt wam nie
umarł.
– A nie, nie o trumnę mi chodzi. Chciałbym, żebyście mi sklecili basy, bo moje na
weselu rozbili.
– Ja nie umiem– wzbraniał się stolarz. –Trumny, stoły, stołki, zydle, to co innego.
– Zgódźcie się – błagał Zdzichu. –Mam tu złotego dukata. To jak będzie?
Błysk monety zachęcił Tomasza.
– Najgorzej z pudłem – podrapał się w czoło. –Nie umiem go zrobić.
– A z tego by nie można? – Zdzichu wskazał na małą, dziecięcą trumienkę opartą o
ścianę.
– E, nie! To trumna dla najmłodszej córki Karwatów. Ojciec zawczasu zamówił, bo
podobno już ksiądz u niej był, taka chora. Mówią, że do niedzieli nie dożyje.
– Ja się pomodlę za to dziecko. Może wyzdrowieje. A wy mi z tej trumny zbudujcie
basy!
 I Zdzichu dokładnie wyjaśnił Tomaszkowi, jak ma wyglądać instrument.
– Wiem, że za piękne to te basy nie będą – zasępił się. –Ale na lepsze mnie nie stać.
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 Nie wiadomo, czy zadziałały modlitwy Zdzicha, czy lekarstwa, ale mała od Karwatów
poczuła się w sobotę lepiej, a kilka dni później już wstawała. Tymczasem Tomaszek z
przygotowanej dla niej trumny klecił basy dla Zdzicha. Jakoż po niedługim czasie instrument
był gotowy. Miał jednak kanciaste pudło.
– O dziwo, całkiem nieźle brzmią – orzekł Zdzichu, gdy założył trzy struny i
wypróbował smykiem. Z zadowoleniem oglądał też otwory na pudle w kształcie
półksiężyców.
– A tu, zobaczcie – wskazał Tomaszek. – Na szczycie dołożyłem trzy mosiężne blaszki.
Jak będziecie potrząsać, to te blaszki też się odezwą.
– Sprytnieście wymyślili! Dziękuję wam!
 I od tej pory Zdzichu znów zaczął grywać na swoich basach. A że miał do tego talent,
kapele go rozchwytywały. Podobało się też wszystkim pobrzękiwanie owych krążków
dołożonych przez kulawego Tomaszka. Dzięki częstym występom na weselach i rozmaitych
zabawach udało się Zdzichowi spłacić długi, zreperować chałupę i polepszyć byt rodziny.
Wróżba leśnej staruchy się spełniła. Wkrótce bieda całkiem opuściła chatę Zdzicha i żył sobie
z żoną i dziećmi przez wiele lat w szczęściu i zdrowiu. Z biegiem czasu włosy mężczyzny
zbielały, ale wciąż chętnie grywał na zabawach.
 Pewnego razu podczas wiejskiego wesela do kapeli podszedł jakiś staruszek. Zdzichu z
trudem rozpoznał w nim kulawego Tomaszka.
– Pamiętacie, jakeście u mnie zamówili basy z trumny dla córki Karwatów? – zapytał
stolarz.
– A jużci, że pamiętam! Bardzo dobre basy! Nie zamieniłbym ich na inne.
– No to wam powiem, że dzisiaj gracie na weselu owej córki Karwatów, która już prawie
w tej trumnie leżała.
 Zdumiał się Zdzichu, zdumieli pozostali muzykanci. Pannie młodej było na imię Maryna.
Zdzichu zadzwonił łyżką o talerz, żeby umilkły rozmowy, i ozwał się w te słowa:
– Drodzy weselnicy. Przypadek sprawił, że gram dziś na weselu panienki, która jako
dziecko bardzo chorowała i już była dla niej trumna zbita z desek. Ale cud się stał. Kazałem
stolarzowi z trumny owej zbić basy i przyobiecałem modlitwę za zdrowie dziecka. I Bóg
wysłuchał próśb moich. Dzięki temu ja mam basy, a dziewczyna dożyła swojego wesela. Czy
panna młoda zgodzi się, aby jej imieniem nazwać ten niezwykły instrument?
Zaległa cisza, wśród której rozległo się dziewczęce „Tak”. A potem Zdzichu wpadł w
objęcia panny młodej i poczuł dwa siarczyste pocałunki na policzkach. Zaczerwienił się, otarł
ręką zwilgotniałe oczy i krzyknął:
Młodzi Państwo, długie lata żyjcie z Panem Bogiem,
niech się wasze dzieci w zdrowiu chowają za progiem!
A potem zwrócił się do muzykantów:
Wiwat, bratu memu,
wiwat, mnie samemu.
Wiwat, bratu memu,
wiwat, mnie samemu,
wiwat i tej pannie,
co tak ładnie patrzy ma mnie.
wiwat i tej pannie,
co tak ładnie patrzy ma mnie.
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 Jak nie zadźwięczą skrzypki! Jak nie zadudlą dudy! Jak nie zaburczy maryna z
pobrzękiwaniem krążków umieszczonych na szczycie! A kiedy zmęczeni weselnicy już
chcieli odsapnąć, Zdzichu znowu krzyknął:
Niechże maryna wtórem grzmi,
ty od Szamotuł pieśni rżnij,
bo nasze nóżki żelazne,
oj, do taneczka pojazne!
 I ponownie zadźwięczał dziarski wiwat, a nogi tancerzy trzasnęły w podłogę.
Od tej pory nazwa „maryna” przylgnęła do instrumentu, a jego sława rozeszła się po
całej okolicy. Wkrótce wszyscy mieszkający w pobliżu muzykanci chcieli używać w kapelach
takich basów, jakie miał Zdzichu: o kanciastym kształcie, z brzękadłami na szczycie.
Nazywali je też jak te pierwsze Zdzichowe basy – „maryną”.

Źródło: http://regionszamotulski.pl/basn-o-marynie/ [dostęp: 18.11.2018]
Baśń pochodzi z książki: Łukasz Bernady, Baśnie doliny Samy, Szamotuły 2014 [wydawca:
Paweł Mordal – AW DELTA].
W baśni Łukasza Bernadego użyto fragmentów utworu „Wiwat!”. Przyśpiewka pochodzi z
Wielkopolski, została też uwieczniona w widowisku „Wesele szamotulskie” w Baborówko,
12.05.2018, inscenizacja i choreografia Maciej Sierpiński, wykonawcy Zespół
Folklorystyczny „Szamotuły”. Widowisko to wpisano na Krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Proponujemy, aby uczniowie odsłuchali fragmentu tego utworu
(lub go obejrzeli w wersji tanecznej)

Obejrzyj Film 
„Wesele Szamotulskie” w Baborówku
(wiwat: 1:17:40 – 1:19:10; dostęp: 18.11.2018)

https://vimeo.com/300163163
https://www.youtube.com/watch?v=NHKYoEgRZg8
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Pudełko dowolnej wielkości - po butach, śrubach lub 
innych rzeczach, odwracamy dnem do góry i wycinamy w 
nim dowolny kształ imitujący otwory dekoracyjne. 

Krok I
Pudełko po butach 

Załącznik III

Materiały:
- karton po butach,
- 4 gumki recepturki,
- rulon po folii aluminiowej bądź drewniany kijek,
- drucik,
- podkładki metalowe, guziki bądź inne brzęczące elementy wg upodobań twórców,
- wstążki, inne elementy ozdobne, np. pisaki, farby, papier ozdobny, klej.

Do wykonania niezbędne będą ostre nożyczki bądź nożyk do tapet.

Instrukcja wykonnia modelu Maryny

W celu zamontowania drewnianego kijka, wykonujemy
otwory w górnej i dolnej części pudełka. A następnie
przetykamy przez otwory kijek. 

Uwaga - otwory muszą mieć mniejszą średnicę niż średni-
ca kijka. W innym przypadku pudełko nie będzie opowied-
ni przymocowane. 

Krok II
Montaż drewnianego kijka 
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Po zamontowaniu drewnianego kijka przystępujemy do 
nakładnia minimum 3 gumek recepturek w celu wykona-
nia strun. Gómki mocujemy równolegle do kijka.

Krok III
Montaż gumek recepturek

W celu zamocowania brzękadełek - na górnej części 
kijka mocujemy drucik owijając go na drewnianym kijku. 
Następnie nawlekamy na drucik brzękadełka (liczba 
elementów min. 2) a następnie drugą końcówkę drucika 
owijamy również dookoła kijka. 

Krok IV
Montaż brzękadełek

Bazując na posiadane materiały tj. papier ozdobny, klej, 
farby, wstążki dekorujemy instrument. 

Krok V
Ozdabiamy instrument
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