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Miejsce akcji:
Tajemniczy las, kt6ry podzielo-

ny jest v,ryraLnre na dwie czgrlci: jedna

zachwyca swoim pigknem drzew, czy-

sto6ciE i og6ln4 harmoni4, natomiast

druga straszy polamanymi drzewa-

mi, du24 ilo6ci4 zanieczyszczeri, Smie-

ci. W okolicy lasu plynie rzeka, kt6-

ra r6wnie2 jest bardzo zanieczyszczo-
na. W zniszczonej czg6ci lasu mo2na

do dekoracji wykorzystai pnie drzew

oraz dlugi niebieski material, z kt6rego

ksztaltujemy rzekg. Smieci znajduj4ce

sig w zniszczonym lesie powinny byi

bardzo r62norodne (szklo, plastik, pa-

pier i metal) . Tajernniczy las jest miej-

scem dw6ch kr6lestw: Kr6la Brudas6w
i Kr6la Czysto6ci (Kr6la K4panko).

Bohaterowie:
Nimfa le6na - ba5niowa postai miesz-

kajqca w lesie, kt6ra dokladnie wie, co

sig w nim dzieje. Nimfa widzqc sytu-

acjg, jaka ma miejsce w lesie, dluiej |uz
nie mo2e mtlczei. ]ej misj4 jest prze-

kazanie innym wiernej relacji o tym,

co dzieje sig w lesie. Mo2e byi ubrana

w str6j nawi4zuj4cy do wygl4du lasu

(parasol i wachlarz z trawy, wok6l r4k

oplecione bluszcze, zwiewna sukienka

w kolorach ro6linnorici le6nej).
Kr6l Brudas6w - ubrany w spos6b
charakterystyczny i byle jak, niedbale,

umorusany na twarzy i rgkach, w ko-

ronie, na kt6rej wyraLnie widai pa-
jgczyny. W rgku ma r6zd2kg (patyk

opleciony pajgczynQ.
Kr6l Crysto6ci (K4panko) - ubrany

schludnie, ladnie, przrnemna postai.

Chmura - ubrana na niebiesko z ele-

mentami, kt6re wskazuj4, kim jest.

Scena I
Akcja sceny I rozpoczyna sig od

odglos6w sowy, kt6re wprowadzaj4

w nastr6j tajemniczoSci. Nastgpnie na

sceng wchodzi Nimfa le6na. W tle sty-

chai muzykg, kt6ra caly czas towarzy-

szy i b gdzie przebiegowi akcj i. Muzyka

moi.ebyi wzbogacona o r6zne odglo-

sy lasu.

Nimfa le6na:
(chodzi po tajemniczym lesie)

Gdy noc zapadniejuZ gtucha i ciemno

sig zrobi na dworze,

zwrclEsTwo KRoI^A, CZYSTOSCI - SCET.IARIUSZ EKOBASM
Chgtnie posluchasz ba6ni, a nawet baj-
ki moZe?
ChcialbyS posluchai podania, jakiegoS
milego gadania?
Chcialby6? Wigc sluchaj, bowiem dzi-
siaj coS Tobie opowiem.
(siada wygodnie na skraju lasu/sceny
i zaczyna dalszq opowie{i):
W historii tej na pocz4tku, powiem
Wam o Czystym K4tku.
(wskazuje rgkq na Kr6lestwo Kr6Ia Kq-
panko)
Tam na linii widnokrggu, przy jezior-
ku ptasich lg96*,
Las byl pigkny i wyniosly, w kt6rym
graby, buki rosly.
Za polank4 blisko lasu, mieszkal wiel-
ki kr6l brudas6w.
|ego zamek, choi niedu2y, caly po-
chlonigty kurzem.
(wskazuj e rgkq na kr6lestwo Brudasa)
Gdy na spacer tam wyruszysz, to sig
losem lasu wzruszysz.
(chwila przerwy, muzyka nieco glofniej,
nastgpnie ciszej)
Kr6l czas spgdza na zabawie, czgsto ta-
rza sig po trawie
(Na sceng wpada Kr6I Brudas6w, kt6-
ry podskakuje, robi dziwne miny, roz-
glqda sig dziko i tarza sig po trawie, zia-
da ciastko i wyrzuca papier obok siebie)
I wymy6la nowe czary, bo czarownik
z niego stary.
(wykonuje dziwne gesty r62d2kq)
Wszyscy boj4 sig go srodze, kiedy sta-
nA mu nadrodze.
fedn4 moc4 - wielka szkoda! Dziala
nart czy{ciutka woda.
(chwila przerwy, muzyka nieco glolniej,
nastgpnie ciszej)
Nieco dalej, zapolankq mieszka pigk-
ny Kr6l KEpanko.
(na sceng wchodzi Kr6l Kqpanko, kt6-
ry porusza sig dostojnie i podziwia swo-
je pigkne kr6lestwo)
Ponad wszystko kr6l ten ceni czysto6i,
lad i wori zieleni.
Obaj wladcy migdzy sob4 tocz4 wojng
czvstoSciowa.Ekoba6n ,,Zwycigstwo Kr6la Czysto6ci", przedstawienie w ZSRCKU w czernichowie, fot.

P. Kurlit
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Kr6l K4panko wz6r czysto6ci, czgsto
u Brudasa go6ci
i namawia go z pokor4, 2eby nie byl
takE zmor4.
(w tym czasie Kr6l Kqpanko w formie
gest6w pr6buje przekona( Brudasa,
2eby zobaczyl, jaki jest wynik jego bez-
myilnego dzialania, j akie konsekwencj e
ponosi przyroda)
Wtedy Brudas mu odgra2a
Brudas:
Kr6l K4panko sig naraZa,
2e przychodzi w moje progi, jestem
wladca bardzo srogi!
Chcesz, bym czaru uzyl zlego, dla za-
glady dworu twego?
Nimfa le6na:
Lecz K4panko tak powiada
K4panko:
Nie chcg wojny migdzy nami, bo6my
obaj sq kr6lami,
Lecz zatruwasz wszystkim 2ycie, bru-
dz4c wok6l tak obficiel
Niegdyd rzeka tu plynEla, co z czysto-
Sci swej slyngla,
Dzi.{ jui. tylko z tego siynie, 2e tu mo-
rze riciek6w plynie.
(z wielkim 2alem wskazuje zanieczysz-
czonq rzekg)

|u2 i las zniszczony caly, chociaZ wca-
le nie jest maly!
(wskazuje na zniszczony las)
Nimfale6na:
Wci42 K4panko grzecznie m6wi
K4panko:
Zastan6wLe sig Brudasie, czy wci42
dalej Lyi tak da sig?
Nimfa le$na:
W6ciekl sig zly czarownik srodze!
(Brudas na moment znika za kurtynq/
parawanem i wracaw przebraniu dzika)
Nimfa le6na:
Widai dziwny obraz cienia, Brudas
w dzika sig zamienia...
Chce rozszarpai wroga swego, kt6ry
lepszy jest od niego.
(w tym czasie Brudas biega za Kqpan-
kiem i chce zrobii mu krzywdg)
Kr6l KEpanko, choibez broni, tak po
lesie szybko goni,
Ze sig lasek trzgsie caly, chociaZ wcale
nie jest maly.
A2 K4panko wszedl na drzewo.
(Kqpanko wspina sig na symboliczne
drzewo, kt6re mo2na wykonat za para-
wanem)
I tam sie iuL dobrze miewa...

(Brudas biega zdenerwowany i nie wie,
co robii, 2eby dostai sig na drzewo, na
kt6rym siedzi Kqpanko. W kohcu zrzu-
ca nerwowo str6j dzika i wyjmuje cza-
rodziejskq r62d2kg)
Brudas postai sw4 zn6w przyj4l, cza-
rodziej sk4 r 6Ldzkq wy74l.
(muzyka gra nieco gtoiniej, Brudas
na moment znika i wraca zamieniony
w postai wiewi6rki, nastgpnie muzyka
nieco ciszej)
Teraz zmienia sig w wiewi6rkg, tak4
malE le6n4 c6rkg.
W tym wcieleniu Sledzll K4panka, a2
do nadej6cia poranka.
(Brudas nie spuszcza z oka Kqpanka.
Znu2ony zasypia. Nastgpnie Kqpanko
zeskakuje z drzewa)
Gdy K4panko skoczf z drzewa, nikt
sig nawet nie spodziewa, co sig stalo
wkr6tce potem.
(Na sceng wchodzi Chmura i opryskuje
wodq Brudasa)
Zaraz potem wyszla chmura, deszcz
wyk4pal z brudu kr6la.
(Brudas umyty przez chmurg podrywa
sig z miejsca i biegnie za Kqpankiem.
Niestety widai jego niemoc, traci sily,
wrgcz sig snuje)
Brudas biegnie za K4pankiem,
Lecz o rety! Co sig dzieje? Brudas
w oczach nam marnieje!
Nie ma czar6w juzw swej mocy, jakich
uLyljeszcze w nocy.
Krople deszczu go umyly, wszystkie
czary odpgdzily.

Kr6l K4panko przej4l wladzg.
(Kqpanko triumfuje)
Nimfa leSna:
Pamigtajcie, Drodzy moi, czyscioch
wody sig nie boi,
Tylko brudas jak widzicie, woli wie6i
bezmyciazycie.
Moral taki wysnujemy:
Wszyscy aktorzy:
Myi sig trzeba - wszyscy wiemy!
Chcesz miei zdrowie znakomite?
Rgce zawsze miej umyte!
Gdy K4panko bgdzie z nami,brud zta-
two6ci4 pokonamy.
W naszym parku, w szkole, w domu
Bgdzie czysto i pachn4co.
U nas teZ rzeka poplynie, co z czysto-
Sci swej zaslynie.
Wszystkie Smieci posprzqtamy!
Zle navvyki pokonamy!

Scena 2
Z udzialem widowni i wszystkich

aktor6w
Nimfa le6na zwraca sig do widow-
ni i p1ta, czy podoba im sig takie za-
kofczenie baSni? NiezaleZnie od od-
powiedzi zachqca widz6w do wsp6lne-
go posprz4tania Smieci w lesie, a po-
tem do symbolicznego posadzenia no-
wych drzew (rnozna do tego celuuLy(
iglastych drzew doniczkowych lub do-
wolnych galEzek osadzonych w do-
niczkach). Zaczyna sig sprz4tanie lasu
z udzialem widowni. Kr6l Brudas6w
rozdaje odpowiednie worki do segre-

Ekoba6ri ,,Zwycigstwo Kr6la Czysto6ci". Od lewej: |. Rosek i K. fakubek z Technikum Ho-
telarskiego z ZSRCKU w Czernichowie, K. Kacorzyk z Technikum Agrobiznesu zzsRC-
KU w czernichowie oraz P. Grzywa zTechnikum Hotelarskiego z ZSRCKU w czernicho-
wie, fot. P. Kubarek
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gacji: szkla, papieru, plastyku. Nastgp-
nie odbywa sig symboliczne posadze-
nie drzew. Nimfa dzigkuje wszystkim
za wsp6lprac9. Wszyscy aktorzy scho-
dz4ze sceny.

Uczniowie Zespolu Szk6l Rolni-
cze Centrum Ksztalcenia Ustawiczne-
go w Czernichowie odegrali ju2 t4 eko-
ba6ri. Wigcej zdjgi mozna obejrzei na
stronie internetowej szkoly pod adre-
sem: wwrw.czernichow.edu.pl
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Agnieszka Marzgcka, nauczycielka bio-
logii w Zespole Szk6l Rolnicze Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Ukoriczyla: podyplomowe studia z promo-
cji zdrowia na Uniwersytecie fagiellof skim
(uzyskuj4c uprawnienia promotora i edu-
katora zdrowia), studia podyplomowe dla
nauczycieli chemii na Wydziale Chemii
Uniwersytetu |agielloriskiego w Krakowie
oraz Podlrylomowe Niestacjonarne Stu-
dium Metodologii Badari Naukowych na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Posiada uprawnienia Menagera Systemu
Zarz4dzania fako6ci4 Polskiego Centrum
Badari i Certyfikacji (CerQfikat nr 93511)
oraz uprawnienia Audytora Systemu Za-
rz4dzania fako6ci4 Polskiego Centrum Ba-
dari i Certyfikacji i Audytora Europen Or-
ganization for Qualrty (Certyfikat Nr 1202l
II). Ponadto posiada te2 Cerbrfikat ukori-
czenia praktyk zawodowych,,Florystdl
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