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BAŚŃ O KRÓLEWNIE  NATURZE  I  KSIĘCIU POSTĘPIE

 

Występują: Królewna Natura, Książę Postęp, Narrator, kilkoro statystów- mieszkańców

Krainy.

Na scenie dekoracje przedstawiające dziewiczy krajobraz: kwiaty, drzewa. Dla wygody

warto  przygotować  dwustronne  plansze,  które  po  jednej  stronie  będą  przedstawiały

elementy krajobrazu naturalnego a po drugiej – tego przetworzonego przez człowieka:

drogi  z  samochodami,  kominy  fabryk,  itp.  Księżniczka  Natura  i  mieszkańcy  Krainy

ubrani  w  stroje  imitujące  skóry  lub  naturalne  tkaniny,  księżniczka  z  kwiatami  we

włosach.  Panuje  nastrój  harmonii,  beztroski.  Pasujący  podkład  muzyczny  -  dźwięki

natury: świergot ptaków, szemrzący strumyk. Książę Postęp wygląda jak skrzyżowanie

bywalca  dyskotek  i  podróżnika,  ale  takiego  bogatego,  z  telefonem  komórkowym,

wysokiej klasy sprzętem turystycznym, okularami słonecznymi itp. Sprawia  wrażenie

chętnego do zrobienia tu dobrego interesu.

Narrator

 Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, była  przepiękna kraina. Gdzie spojrzeć

wszędzie pełno było kwiatów, świergotu ptaków. Zwierzęta i ludzie żyli w harmonii.

Jedli to, co znaleźli na łące lub w lesie. Ludzie mieszkali w jaskiniach lub szałasach,

ubierali  się  w  skóry,  pili  wodę  źródlaną.  Nie  mieli  wielkich  potrzeb,  nie  pragnęli

luksusu. Władczynią Krainy była dobra i piękna Królewna Natura.

Pewnego  dnia  przybył  do  Krainy  z  dalekiego  królestwa  Techniksu  Książę  Postęp.

Mieszkańcy  Krainy  poczęstowali  przybysza  wodą  źródlaną  i  zebranymi  w  lesie

owocami.
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Natura

Jedz i pij, Książę. Czym chata bogata.

Książę

Woda smaczna, ale w czym te wodę pijecie !

Natura

     W glinianym kubku, panie.

Książę

E, tam ! Ja wolę pepsi .

Natura

Pepsi, a co to takiego ?

Książę

Spróbuj ! (oboje wypijają resztkę , butelkę Książę wyrzuca za siebie )

Natura

Pycha ! A może owoców i trochę mięsa na kolację ?

                                                                        Książę

Dziękuję , mam z sobą coś lepszego. (Zjada batonik, a  opakowanie wyrzuca za siebie)

Natura

Jeżeli chcesz spać mamy tu posłanie ze skór.

Książę

Skóry ! Niezbyt to wygodne a poza tym szorstkie, wolę swój śpiwór i karimatę z pianki.
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Narrator

Zachowanie  księcia  nie  było  zbyt  grzeczne,  ale  mieszkańcy  Krainy  bardzo  chcieli

poznać  wszystkie  te  dziwne  przedmioty,  które  przywiózł  z  sobą  Postęp.  (Na scenie

pojawiają  się  mieszkańcy  Krainy,  którzy  zaglądają  Księciu  do  plecaka,  oglądają

przyniesione przez niego smakołyki, telefon komórkowy, zegarek, aparat fotograficzny,

walkmana).Słuchali  muzyki  z  dziwnej  skrzynki,  oglądali  urządzenie,  z  którym

rozmawiał Postęp. Próbowali smakołyków, jakie miał w swojej sakwie. Królewicz stał

się dla nich kimś bardzo ważnym, ważniejszym, niż Królewna Natura.
Postęp nauczył  ludzi  budować domy, jeździć  samochodem, łykać witaminy. Nauczył

produkować magnetofony, komputery, telewizory. (Na scenie dekoracje zmieniają się.

Zamiast kwiatów – samochody, zamiast drzew – kominy fabryczne).  Pomagał budować

drogi, fabryki, samoloty. Został panem Krainy.

A  Natura  ?  Cichła,  bledła.  Brakowało  jej  przestrzeni,  barw  lata,  muzyki,  ptaków

i owadów. Nawet słońce świeciło jakby słabiej,  ledwo przedzierało się przez chmury

dymu z fabryk.  Niektórzy mieszkańcy zauważyli  co dzieje  się  z  Naturą.  Zaczęli  się

zastanawiać,  kto  jest  im  bliższy  :  Natura  czy  Postęp.  Przyzwyczaili  się  do  wielu

ułatwiających życie  nowinek,  ale  w głębi  duszy tęsknili  do  Natury.  Widząc rozterki

swoich poddanych Książę Postęp postanowił zwrócić się do Natury.

Książę

      Dlaczego jesteś smutna, dlaczego niektórzy się buntują przeciwko mnie?

Natura

Czy  nie  widzisz,  co  spowodował  Twój  przemysł  ?  Ludzie  potrzebują  tego,  co  im

przyniosłeś, ale nie kosztem świeżego powietrza, lasów, zwierząt, czystej wody.

Książę

Co więc mam robić ?
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Natura

Spróbuj  zrobić  coś  ze  stertami  śmieci,  z  dymem  z  kominów,  oczyść  wodę.  Myśl

o przyrodzie, rozwijając technikę.

Książę

Czy pomożesz mi w tym, Naturo ?

Natura

Jeśli chcesz słuchać mojego głosu, pomogę Ci chętnie

Książę

Chcę ! Jesteś mi bardzo potrzebna ! Jesteś potrzebna mieszkańcom Krainy ! Więc co

zrobimy?

Natura

Zróbmy  najpierw  porządek  z  makulaturą,  plastikowymi  i  szklanymi  butelkami,

aluminiowymi puszkami. Pomyśl, jak je ponownie wykorzystać. 

Książę

Świetna myśl! Gdy  zbierzemy je, nie dość, że przestaną zaśmiecać przyrodę, to jeszcze

zaoszczędzimy surowce, z których się je wykonuje. No tak, ale jak zachęcić wszystkich

do ich zbierania?

Natura

Jeśli wszystkim wytłumaczymy, że to dobre dla nas wszystkich...
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Książę

A  jeśli  najwytrwalszym,  tym,  którzy  zbiorą  najwięcej  wręczymy  nagrody,  to

z pewnością osiągniemy sukces!

Natura

Zabierajmy się więc do dzieła! Rozstawmy kosze na odpadki! A ty, Książę, przygotuj

akcję reklamującą oszczędzanie!

Narrator

Natura i Postęp mieli pełne ręce roboty, ale poradzili sobie. Nauczyli ludzi radzić sobie

z odpadkami,  zanieczyszczeniami.  Przekonali  o  słuszności  oszczędzania  surowców

wtórnych. Odtąd żyli długo i szczęśliwie.
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