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Przykładowy scenariusz wesela 

Ustalenia początkowe: 
Parę Młodą witamy na sali tanecznej. Przed wejściem Pary Młodej na salę, Wodzirej prosi Gości i 
Rodziców o ustawienie się w okręgu. Rodzice stoją w środku. 

Start Wesela 
1. Młodzi wchodzą na salę (w tle Marsz Mendelsohna) 
2. Rodzice witają Parę Młodą chlebem i solą 
3. Para Młoda dzieli się chlebem z Rodzicami i obecnymi na weselu Gośćmi  

(w tle muzyka z Pana Tadeusza „Soplicowo”) 
4. Zaproszenie do wzniesienia toastu, śpiewamy „Sto lat” dla Pary Młodej 
5. Zaproszenie Gości do stołu 

Przykładowy rozkład posiłków 

• Pierwszy posiłek 

o Czas podania pierwszego posiłku, zależny od momentu pojawienia się Pary Młodej na 

sali. 

o Po pierwszym daniu Para Młoda przedstawia obecnych na weselu Gości 

• 20:30 – drugi ciepły posiłek  

• 23:00 – trzeci ciepły posiłek 

• 0:00 - Oczepiny 

• 1:00 – Tort (bezpośrednio po Oczepinach) 

• 2:00 – czwarty ciepły posiłek  

Początek zabawy  
1. Zdjęcie. Po pierwszym posiłku zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia (na parkiecie) 

2. Przysięga dobrej zabawy. Złożenie „Przysięgi dobrej zabawy” przez Gości 

3. Polonez. Korowód weselny (POLONEZ ) – prowadzony przez Parę Młodą (i Wodzireja :) 

4. Pierwszy taniec Pary Młodej – np. Luis Armstrong „Wonderful World”  

5. Walc z niespodzianką (taniec mający za zadanie doprowadzenie do sytuacji, że każda z osób 

obecnych na sali zatańczy z kilkoma innymi osobami) 

6. Zabawa. Rozpoczęcie bloku muzyki tanecznej granej przez Zespół. 

 

Inicjatywy podejmowane przez Wodzireja w trakcie zabawy tanecznej 
Inicjatywy te mają za zadanie osiągnięcie jednego z dwóch celów: 

1. „Wyciągnięcie” Gości na parkiet 

2. Sprawienie by na parkiecie działy się ciekawe rzeczy integrujące wszystkich, którzy na to 

będą mieli ochotę 
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Ad. 1. 

Zasadniczą metodą „wyciągania” gości na parkiet, są tematyczne węże (pociągi), którym 

przewodniczy Pan Młody (wspierany przez Wodzireja). Pan Młody otrzymuje czapkę, lub kapelusz, 

który odzwierciedla temat danego węża (np. góralski, arabski, kowbojski, mikołajowy itp.) , a 

następnie zaprasza (wspierany przez Wodzireja) Gości do dołączenia do niego. 

Ad. 2. 

Metodą na integrację Gości na parkiecie są różnorodne tańce integracyjne (tematycznie powiązane z 

poprzedzającym je wężem), takie jak: Greg Zorba, Cancan, Macarena, Taniec belgijski, YMCA, Stasiu, 

Swing w uliczce, Conga, Obyrtka i inne.  

Część tańców wymaga wcześniejszego ich nauczenia (pokazania uczestnikom podstawowych kroków) 

np. Taniec belgijski. Część nie wymaga uczenia, a sprowadza się do bezpośredniego naśladowania 

kroków i ruchów Wodzireja. Przykłady tańców znajdują się na stronie: http://www.na-

wesele.pl/nagrania.html  

Momenty podejmowanych inicjatyw tanecznych przez Wodzireja 

Wodzirej podejmuje inicjatywę taneczną zawsze bezpośrednio po posiłku (z wyłączeniem 

pierwszego), jak również w sytuacjach, w których parkiet pustoszeje. 

Poza momentami bezpośrednio po posiłku, kiedy to inicjatywa Wodzireja jest jednoznacznie 

zaplanowana, pozostałe inicjatywy tak w sensie ich momentu jak i charakteru (rodzaju zabawy) 

zależą w dużej mierze od naturalnego rozwoju zabawy i przewidywanej reakcji Gości.  

Częstotliwość tych inicjatyw zależna jest od: 

• Naturalnego rozwoju zabawy – jeśli Goście bawią się sami dobrze, Wodzirej stara się nie 

przeszkadzać 

 

• Reakcji Gości na inicjatywy Wodzireja – jeśli Goście reagują dobrze i chętnie odpowiadają na 

inicjatywy Wodzireja, inicjatywy te podejmowane są częściej 

Inicjatyw podejmowane przez Wodzireja w trakcie posiłków 
Pod koniec trwania posiłków (z wykluczeniem pierwszego) Wodzirej zaprasza Gości do wspólnego 

śpiewania. Zespół wtóruje mu ze sceny. Śpiew przy stole (to czy jest w ogóle, jak długo trwa i jakie 

piosenki są śpiewane) zależne jest od reakcji Gości. 

Przykładowy przebieg zabawy (scenariusz wesela) 
Poniżej przedstawiam przykładowy przebieg wesela. Nie jest on traktowany w sposób sztywny (jako 

konieczny do wypełnienia plan), raczej jako pewien punkt odniesienia, ułatwiający orientację w tym, 

co i kiedy podczas wesela może się dziać. 

1. Start Wesela (jak opisano wyżej) 
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2. Pierwszy posiłek 

 

3. Początek zabawy tanecznej (jak opisano wyżej, a dalej jak niżej)  

a. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

b. Przykładowe inicjatywy Wodzireja: 

i. Pociąg (Rynkowski – „Jedzie pociąg z daleka”) 

ii. Niespodzianka dla Młodych (wolałbym nie zdradzać, bo niespodzianki nie 

będzie :) 

iii. Macarena 

c. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

 

4. Drugi posiłek (20:30) 

a. Przykładowe inicjatywy Wodzireja: 

i. Śpiew przy stole 

ii. Wąż w klimacie góralskim  

iii. Góralski taniec integracyjny Obyrtka 

iv. Greg Zorba 

v. Cancan 

b. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

c. Ewenualna inicjatywa Wodzireja  

i. Taniec integracyjny Asereje 

ii. Zabawa z Chustą Klanza dla dzieci 

d. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

 

5. Trzeci posiłek (23:00) 

a. Przykładowe inicjatywy Wodzireja: 

i. Śpiew przy stole 

ii. Wąż w klimacie kowbojskim 

iii. Kowbojski taniec integracyjny (Swing w uliczce) 

b. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

 

6. OCZEPINY (0:00) – szczegółowy przebieg opisany w dalszej części 

 

7. Tort (1:00) 

a. Inicjatywa Wodzireja 

i. Wąż w klimacie arabskim (Alibaba) 

ii. Grecki taniec integracyjny „Opa Opa”  

b. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

 

8. Czwarty posiłek (2:00) 

a. Przykładowe inicjatywy Wodzireja: 

i. Śpiew przy stole 

ii. Kulig (wąż w klimacie świątecznym, mikołajowym) 

iii. Taniec integracyjny YMCA 

b. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 
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c. Inicjatywa Wodzireja: 

i. Wąż w klimacie rosyjskim (Katiusza) 

ii. Taniec integracyjny: Kazaciok 

d. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół 

e. Inicjatywa Wodzireja: 

i. Wąż w klimacie pirackim 

ii. Taniec belgijski 

f. Zabawa przy muzyce granej przez Zespół. 

 

9. Zakończenie wesela i ostatni taniec Pary Młodej (6:00 :) 

 

Przebieg Oczepiny (0:00): 
1. „Cudownych Rodziców mam” zagrane jako zapowiedź rozpoczęcia Oczepin 

 

2. Podziękowanie Rodzicom przez Parę Młodą 

 

3. Pomnik miłości (pod znakiem zapytania, ostateczną decyzję Młodzi podejmą na weselu) 

Po jednej stronie sali stają wszystkie Panie razem z Panią Młodą, po drugiej Panowie z Panem 

Młodym. Świadkowie dostają do ręki dużą kolorową chustę, która spełnia rolę kurtyny 

oddzielającej Panie od Panów. Zadaniem Pani Młodej jest zbudować żywy pomnik miłości z 

Pań dla swojego męża, zadaniem Pana Młodego jest zbudować pomnik dla swojej żony. Obie 

strony nie widzą wyniku swoich twórczych prac, dopóki kurtyna nie opadanie. 

 

4. Test poznania i i zgodności 

Młodzi siadają na krzesłach plecami do siebie. W rękach mają buty, jeden swój drugi drugiej 

osoby. Wodzirej zadaje im kolejne pytania, na które możliwa jest jedna z trzech odpowiedzi: 

Pani Młoda, Pan Młody albo Pani Młoda i Pan Młody. Młodzi odpowiadają poprzez 

podnoszenie odpowiednich butów (Pani Młodej, Pana Młodego lub obu) do góry.  

 

Podstawową zasadą stawianych pytań jest nie ośmieszanie Pary Młodej, ani nie stawianie jej 

w krępującej sytuacji. 

 

5. Uwalnianie księżniczki 

Zapraszamy do zabawy „Czterech ostro wkurzonych facetów”. Panowie dostają na głowy 

czapki wikingów a do ręki pompowane gadżety typu kij do bejsbola, młot, miecz, widły. Do 

zabawy zapraszamy też wszystkie obecne na weselu Panny. Panny otaczają szczelnym murem 

Panią Młodą. Wodzirej przedstawia następującą historię: 

„Czterej ostro wkurzeni faceci porwali księżniczkę (Pannę Młodą) i uwięzili ją w twierdzy 

(utworzonej z Panien). Pojawił się jednak śmiałek (Pan Młody), który postanowił ją uwolnić. 

Śmiałek dostaje na głowę kask wojskowy. Zadaniem śmiałka jest dostać się do księżniczki. 

Zadaniem czterech ostro wkurzonych – nie pozwolić mu na to (ale tylko przy pomocy 

gadżetów, które trzymają w dłoniach.” 
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6. Rycerskie Zaślubiny 

W istocie trudno to nazwać zabawą, co raczej pewnym uroczym symbolem faktycznych 

zaślubin, które dokonały się kilka godzin wcześniej, w Kościele.  

 

Goście ustawiają się w jednej linii w dwóch rzędach, twarzami do siebie, tworząc w ten 

sposób swoisty tunel. Na jednym z jego końców staje Pani Młoda, na drugim Pan Młody. 

Świadkowie zdejmują im rekwizyty stanu panieńskiego (welon) i kawalerskiego (muchę, 

musznik, krawat). Następnie Młodzi bardzo wolnym krokiem, przy akompaniamencie 

wzruszającej muzyki („Piękna Maryna” z filmu Janosik) podchodzą do siebie, idąc środkiem 

utworzonego tunelu. Po dojściu do siebie przekazują sobie rekwizyty, czyniąc z tego symbol 

wzajemnego oddania. 

 

Wodzirej dokładnie tłumaczy co się wydarzy oraz czego będzie to symbolem. 

 

7. Wybór nowej Pary Młodej  

Młodzi rzucają przekazanymi sobie rekwizytami odpowiednio: 

a. Pan Młody welonem do Panien 

b. A Pani Młoda musznikiem do Kawalerów 

Ten nietypowy układ ma swoje uzasadnienie: Młodzi chwilę temu sobie te rekwizyty 

przekazali, a teraz podają je innym. 

Wodzirej dokładnie tłumaczy co się wydarzy oraz czego będzie to symbolem. 

 

8. Taniec Nowej Pary Młodej 

 

9. Taniec dobrych rad 

Wokół Panny Młodej tworzy się koło z mężczyzn (nie tylko kawalerów). Wokół Pana Młodego 

koło z kobiet (nie tylko panien). Następnie kolejne osoby z kółka proszą Młodych do tańca 

(odbijany). W trakcie tańca zaś składają im rady na dobre małżeństwo. Na koniec tańca 

Młodzi dzielą się z gośćmi radami jakie usłyszeli. 

 

10. Zabawa dla Gości „Cyrk” 

Nowa Para Młodych ma za zadanie dobrać sobie po 6 osób do drużyny. W ten sposób 

powstają dwie siedmioosobowe drużyny. Każda z drużyn odgrywa rolę rodziny wybierającej 

się do cyrku. W każdej z rodzin jest tata, mama, syn Wituś, syn Wacuś, córka Gosia, pies i słoń 

(który nie należy do rodziny). Zabawa ma charakter konkurencyjny, w którym werdykt wydaje 

jury (Para Młoda).  

 

Poszczególne drużyny siadają na krzesłach w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. Wodzirej 

czyta pewną historię, w której wymieniane są poszczególne osoby, lub grupy osób. Zadaniem 

osoby, lub grupy osób, która w danym momencie jest wyczytana jest wstać i jak najszybciej 

obiec wszystkie krzesła i usiąść z powrotem na swoim miejscu. Która drużyna zrobi to 

pierwsza dostaje od jury punkta. Na koniec zabawy jury ogłasza werdykt. 
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W tle leci muzyka z Beny Hila, co dodaje zabawności całej sytuacji. 

 

11. Konkurs Konkursów 

Zwycięska drużyna z zabawy Cyrk dobiera sobie osobę do pary. W ten sposób mamy 7 par, 

które biorą udział w następnej zabawie. Zabawa ma charakter konkursu, złożonego z 6 

konkurencji. W każdej kolejnej konkurencji odpada jedna para, a pary zwycięskie przechodzą 

do następnej zabawy.  

Konkurs składał się będzie z następujących konkurencji: 

 

a. Siadanie na krzesłach 

13 krzeseł ustawianych jest w koło. 14 osób na znak dany przez Wodzireja próbuje na 

nie usiąść. Kto nie zdąży usiąść odpada, odpada jej osoba z pary i zabawa się kończy. 

6 zwycięskich par przechodzi do następnej konkurencji. 

 

b. Taniec trudnych figur 

Wodzirej wydaje parom polecenie, jakimi częściami ciała mają dotykać ziemi (np. 

dwie nogi i jedna reka). Pary muszą jak najszybciej przyjąć taką pozycję (para może 

dotykać ziemi tylko dwiema nogami i jedną ręką łącznie, nie zaś każda z osób 

oddzielnie). Para, która jako ustawi się w ten sposób jako ostatnia odpada. 5 

zwycięskich par przechodzi do następnej konkurencji. 

 

c. Taniec z balonami między czołami 

Panowie pompują balona. Następnie umieszczają go pomiędzy czołem swoim a 

czołem partnerki. Zadaniem par jest tańczenie w rytm muzyki w taki sposób, by balon 

nie spadł na ziemię. Para, która jako pierwsza zgubi balon, odpada. 4 zwycięskie pary 

przechodzą do następnej konkurencji. 

 

d. Hokej 

Ustawiamy dwa krzesła w pewnej odległości od siebie. Krzesła te spełniają rolę 

bramek, jak również punktów startowych dla zawodników. Zawodnicy otrzymują do 

ręki kij od mopa. W połowie odległości między krzesłami na ziemi położona jest 

ściereczka, spełniająca rolę krążka. Na znak wodzireja zawodnicy wstają z krzesła, jak 

najszybciej dobiegają do krążka i próbują umieścić go w bramce przeciwnika. Para 

która przegra rozgrywkę odpada, a trzy zwycięskie pary przechodzą do następnej 

konkurencji. 

 

e. Zakręcon 

Na jednym końcu sali siadają na krzesłach 3 panie (zwyciężczyni dotychczasowych 

konkurencji). Do ręki dostają balona. Na drugim sali końcu stają ich partnerzy. Ich 

zadaniem jest, na znak wodzireja wykonać określoną liczbę kółek wokół własnej osi, 

następnie jak najszybciej dobiec do swojej partnerki, zabrać jej balona, a następnie 

odnaleźć wodzireja i oddać mu balona. Kto zrobi to ostatni – odpada. 2 pary 

przechodzą do ostatniej konkurencji. 
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f. Przepióreczka 

W zależności od liczby gości i wielkości sali ustawia się określoną liczbę rzędów osób. 

Osoby te wyciągają ręce w bok, dotykając się palcami rąk. Na znak wodzireja osoby te 

obracają się o 90 stopni, dotykając się w ten sposób palcami z osobami, które stały 

dotychczas za nimi.  

 

W ten sposób został stworzony taki ruchomy labirynt, którym steruje Wodzirej. Rolą 

panów (zwycięzców dotychczasowych konkursów) jest złapać w zmieniającym się 

labiryncie partnerkę swego przeciwnika. Kto zrobi to pierwszy jest zwycięzcą w całym 

konkursie (razem ze swoją partnerką, która nie dała się złapać) i oboje dostają 

nagrodę. 

 

12. Taniec ze świecami 

Na sali gasną światła, Państwo Młodzi oraz goście otrzymują świece. Wodziej zapala świecę 

Parze Młodej. Goście odpalają swoje świece od Pary Młodej, a następnie tańczą uroczy 

romantyczny taniec przy świecach. 

 

13. Tort 

W ten klimat, zgaszonych świateł i świec trzymanych w rękach przez Gości wjeżdża płonący 

Tort, który jednocześnie kończy oczepiny. 


