
„DROGI DO WOLNOŚCI”

Scenariusz programu artystycznego
z okazji NarodowegoŚwięta Niepodległości.

Scenariusz przygotowano dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Polonez„Pożegnanie z Ojczyzną” M. K. Ogi ńskiego
(odtworzenie nagrania, wyciszenie końcowej części )

RECYTATOR I

To nie są wiersze, poematy
I polonezy karmazynów
To biblia, w której polskieświaty
Z ojców przenoszą się na synów
„Dziady”, „Irydion”, „Pan Tadeusz”
Lub „Kordian”, policz owe dzieła
I na pokoleń śpiew je przełóż
Co w nich Ci zagra? – Nie zginęła.
Więc to nie wiersze ani słowa,
Relikwie marzeń i pamiątek:
Tak jak w Genezis tam się chowa
Naszych od Boga sił początek.
Wystarczy zdjąć z nich znak symboli,
Jak okiennice z okien domu,
A ujrzysz wszystko co cię boli,
Co kochasz, pieścisz po kryjomu.
I w burzy, któraśmiercią wieje,
Która porwała cię za młodu
Zobaczysz wolność i nadzieję
Z tych ksiąg pielgrzymstwa i narodu.

Kazimierz Wierzyński „Biblia polska”
Narrator I:

Zanim nadszedł upragniony dla Polski dzień niepodległości, 11 listopada 1918 roku,
kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim,pruskim i austriackim. Przez
tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale
dzięki patriotycznemu sercu naszychpradziadów najcenniejsze wartości zostały
uratowane.

Narrator II:

Być Polakiem – bez Polski - to znaczyło walczyć o ojczyznę, a często i oddać za nią
życie. Tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich służąc
Napoleonowi. On to w roku 1807 utworzył Księstwo Warszawskie, ale to jeszcze nie była
nasza wolna ojczyzna.

Potem nastąpiły powstania: listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską: Polacy
zrozumieli,że są słabi.
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Narrator I:

Nastał czas oczekiwania na ten moment, kiedy możliwe będą starania o przywrócenie
państwowości naszemu krajowi. I znów długie lata trzeba było pokornie znosić
poddaństwo obcym władzom, a jednocześnie mieć swój honor.
Nie mieliśmy wówczas wolnego kraju, ale wciąż istniała polska kultura, dzięki której
naród przetrwał lata niewoli. Polska – wykreślona z mapy Europy – istniała.

( „Rota” sł. M. Konopnicka –śpiew)
RECYTATOR II

O Polsko,święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domu.

Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie -
Mówiono,że jesteś święta,
Mówiono,że leżysz w grobie.

Edward Słoński „Polska w niewoli”
Narrator II:

Kiedy 1 sierpnia 1914 r. wybuchła I wojnaświatowa, zaborcy stanęli przeciwko sobie.
W sercach Polaków zapłonęła nadzieja,że nadchodzi godzina wyzwolenia i choć musieli
oni walczyć w szeregach wrogich sobie armii, szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich
marzenia.

RECYTATOR III
Rozdzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymyśmierci w twarz.

W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie –
ja – wróg twój, ty – mój wróg!

Las płacze, ziemia płacze,
świat cały w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy ja i ty.

Zaledwie wczesnym rankiem
armaty zaczną grać,
ty świstem kul morderczym
o sobie dajesz znać.

Na nasze niskie szańce
szrapnelów rzucasz grad
i wołasz mnie i mówisz:
- To ja, twój brat... twój brat!

Edward Słoński „Ta, co nie zginęła”
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( „Rozkwitały pąki białych róż” sł. K. Wroczyński – śpiew )

Narrator I:

Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę
wolność, w dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami.
Jednak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Jedenastego
listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła funkcję Naczelnika Państwa Józefowi
Piłsudskiemu, dowódcy Legionów Polskich w czasie I wojnyświatowej.

( „Pierwsza brygada” sł. T. Biernacki –śpiew )

RECYTATOR IV
Zrodziły Polskę krew i bój
i trud żołnierski twardy,
minął gryzącej męki znój
i lata gorzkiej wzgardy.

Wolności baśń rozdzwonił miecz
i zwrócił nas ku doli
i oto Polska – „wielka rzecz”
i Pani w aureoli.

Remigiusz Kwiatkowski „Braciom z szeregu”
RECYTATOR V

Pioruny biły na dziejów zegarze
godzinę Twoją, o Polsko szczęśliwa –
pioruny kuły w Twych kajdan ogniwa,
że się rozpękły w Twych kajdan ogniwa,
że się rozpękły w płomiennym ichżarze...
Taką nam Ciebie wróżyli pieśniarze,
których Duch ogniem w wyżyny porywa,
że przyjdziesz ze krwi zrodzona –

- krwią żywa –
w szczęku oręża i w armat rozgwarze!
Taką nam byłaś w ojców obietnicy,
kleconej w długie, zimowe wieczory
z ciemnych objawień dziada Wernyhory
i w snach męczeńskich katorżnej ciemnicy,
i w snach poległych – w smolnym kurhanie –
w snach, którym jedno imię: zmartwychwstanie!

Józef Mączka „Zmartwychwstanie”

( „Maszerują strzelcy” sł. L. Łuskino –śpiew – 2 zwrotki )

Narrator II:

Czas wolności – taki upragniony i wyczekiwany nie był wcale łatwym czasem. Polacy
byli narodem niepodległym, ale kraj wyniszczony, targany sporami wewnętrznymi
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wymagał wciąż ze strony obywateli wysiłku, pracy i walki wkładanej w ugruntowanie
pokoju.

Narrator I:

Wolnością cieszyliśmy się 20 lat.
Pierwszego września 1939 r. wojska niemieckie wtargnęły bez wypowiedzenia wojny do
Polski. Szesnaście dni później wschodnią granicę Polski przekroczyli Rosjanie. Nastał
sześcioletni czas wojny, kiedy to Polacy walczyli na wielu frontach, wsławiając się
odwagą i męstwem.

RECYTATOR VI
I byłeś wolny, grobie pokoleń.
Las się zabliźnił i piach przywalił.
Pługi szły, drogi w wielkim mozole,
zapominały.

A potem kraju runęło niebo.
Tłumy obdarte z serca i ciała,
i dymił ogniem każdy kęs chleba,
i śmierć się stała.

Piasku, to tobie szeptali leżąc,
wracając w ciebie krwi nicią wąską,
dzieci, kobiety, chłopi,żołnierze:
„Polsko, odezwij się, Polsko”.

Krzysztof Kamil Baczyński „Mazowsze”

RECYTATOR VII
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły
nie rozstąpi się w przepaść

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów
rycerześpiący w górach będą spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą
Śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności
będą czyścili swoje muzealne bronie
przysięgali na ptaka i na dwa kolory

A potem tak jak zawsze – łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedzaże jesteśmy – sami

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą – i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu
najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win

Zbigniew Herbert „17 IX”
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Narrator II:

Osiemnastego maja 1944 r. oddziały II Korpusu, dowodzonego przez generała
Władysława Andersa przełamały obronę niemiecką i zdobyły wzgórze Monte Cassino.
Walki trwały od końca 1943 r., ale dopiero ostatnia faza bitwy przyniosła sukces.

RECYTATOR VIII
Czy pamiętasz? Na tej górze,
na klasztornych gruzów szczycie
łopocącą na błękicie
włoskich niebios w dymów chmurze –
- Flagę! Droższą ponadżycie!
- Gdy wykwitła nad tymświatem,
śnieżną bielą i szkarłatem.

Czy pamiętasz? – Twego serca
łomot w piersi zachłyśniętej
spazmem szczęścia – chwili świętej!
Dla niej życie swe poświęcał
w krwawej bitwie dni pamiętnych.
- Dla niej walczył i umierał
z pieśnią – „Jeszcze nie zginęła”!

Antoni W. Chmielewski „Flaga na Monte Cassino”

( „Czerwone maki” sł. F. Konarski– śpiew )
Narrator I:

To była ofiara niemal tysiąca serc i istnień ludzkich poniesiona w imię walki o pokój i
wolność Polski z dala od niej – we włoskich Apeninach. Około 11 tygodni później w
Warszawie wybuchło powstanie.

RECYTATOR IX
Świt zrywa się za każdym wybuchem –
padasz

Wolny, wzniesiony z rodzinnych wzgórz
słucham:
to tamtych salw tylko pogłos i błysk –
i z nocy, jak z okna spalonego domu, widzę:
to płonące ulice Warszawy
nad rannymi, walczącymi o śmierć z bronią,
rozwijają flagi pobojowisk:
nieskończony skrwawiony bandaż.

Krwawisz –
wolny już.

Julian Przyboś „Nad poległym powstańcem”

RECYTATOR X
Niebo złote ci otworzę,
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w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, abyżyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasiświt.

Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

Krzysztof Kamil Baczyński „Niebo złote ci otworzę...”

Narrator II:

To była godzina 1700 oznaczona kryptonimem „W”. W Warszawie rozpoczęło się
powstanie mające na celu wyparcie garnizonu niemieckiego i opanowanie miasta.
Pierwszego sierpnia w Warszawie stacjonowało około 20 tysięcy żołnierzy niemieckich.
Armia Krajowa mogła zmobilizować 40 – 45 tysięcy żołnierzy, z których tylko część była
uzbrojona. Oddziały radzieckie nie pomogły walczącym Polakom.

Narrator I:

Pozostawieni samym sobie – Polacy ponieśli kl ęskę – powstanie upadło. Ogółem w
wyniku walk i egzekucji zginęło około 180 tysięcy osób cywilnych. Ponad 150 tysięcy
warszawiaków wywieziono na roboty do Rzeszy, ponad 40 tysięcy do obozów
koncentracyjnych.

RECYTATOR XI
Któryś jest w ziemi swojej między Polakami.
Któryś jest... proch z twej kości,
rdza z twej krwi, to ziemia,
bo nie było tu litości,
ani przebaczenia,
bo tu gniew, jak pies
przywarł
do tej chłodnej rzeki,
któryś jest
w ziemi swojej
w naszej... i na wieki.

Święć się imię twoje zawsze
i bądź twoja wola –
przynieśliśmy cię na płaszczu
z bitewnego pola:

Ryszard Liskowacki „Na tym i na tamtym brzegu”
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Narrator II:

Siódmego maja 1945 r. została podpisana kapitulacja Niemiec. Dziewiątego maja
wchodziła ona wżycie. Koniec II wojnyświatowej przyniósł głębokie przemiany. Związek
Radziecki poszerzył swoją sferę wpływów. W tej sferze znalazła się i Polska.
I znowu – choć kraj odbudowywał się po katakliźmie II wojny światowej – Polacy
walczyli o prawdziwą wolność.

Narrator I:

Dwudziestego ósmego czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło do krwawego starcia między
manifestującym przeciwko nadużyciom władzy tłumem, a wprowadzonym do miasta
wojskiem.
Ofiar śmiertelnych było nie mniej niż 74.

RECYTATOR XII
Rym się na gromadę zwlókł:
jest go dosyć... Tyle pokoleń...
Lecz zbryzgano mózgiem bruk
i bruk się wzdyma powoli.

Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga
i do zapytań się ośmiela –
- „Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela?”

Niemy dotąd warknął koci łeb,
splunęła granitowa kostka:
„Znowu dali się wziąć na lep,
położono nas – jak zawsze – mostem.”
A ja na tym moście jak kiep
do essayu oczy przysłaniam,
krew nie płynie już, już tylko skrzep...
rozstrzelano moje serce w Poznaniu.

Kazimiera Iłłakowiczówna „Czarny czwartek”
Narrator II:

Kolejny dramat rozegrał się w grudniu 1970 r. Robotnicy Wybrzeża z determinacją
protestowali przeciwko drastycznym podwyżkom cenżywności. W Gdańsku pod stocznią
wydarzenia miały najbardziej tragiczny przebieg. W Gdyni i Szczecinie wojsko strzelało
do tłumów.

RECYTATOR XIII
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni.
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielniśmy stali i celnie rzucali
Janek Wiśniewski padł.

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha,
Janek Wiśniewski padł.
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Huczą petardy,ścielą się gazy,
Na robotników sypią się razy,
Padają dzieci, starcy, kobiety.
Janek Wiśniewski padł.

Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą.
Za chleb i wolność, za nową Polskę
Janek Wiśniewski padł!

„Pieśń o Janku z Gdyni”
Narrator I:

W dziesięć lat później, po fali strajków, która objęła cały kraj, doszło do powstania
„Solidarności”. Był sierpień 1980 roku. Znów dochodziło do ostrych konfliktów z
rządzącymi. Polskażyła od strajku do strajku, w kolejkach przed pustymi sklepami.

Trzynastego grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z
generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła stan wojenny. Tak przedstawia scenę
przy ognisku z 15 grudnia 1981 r. poeta Ernest Bryll:

RECYTATOR XIV
Ta mroźna cisza miasta mego
Czołgi stojące niby cienie
Żołnierze tak niepewni swego
Schylają głowy nad płomieniem

Zimno im. I nam luto w gardłach
Bo nikt już nie wie czy mówimy
Tą samą mową. Więc milczymy.
Jak czuwający nad umarłym.

Ognisko dymi. Ktoś z patrolu
Skrył głowę w dłoniach. Czy zapiekło?
Czy płacze? Czy go oczy bolą?
Nie wiemy, stoją zbyt daleko.

Ernest Bryll „Scena przy ognisku”
Narrator II:

Dwudziestego pierwszego lipca 1983 r. stan wojenny został zniesiony. Przemiany, jakie
dokonały się w Europie – zapoczątkowane przez Polskę, ciągła walka o demokrację i
prawdziwie wolny kraj oraz pielgrzymki do Polski OjcaŚwiętego Jana Pawła II przyniosły
tak długo oczekiwany efekt: w roku 1989 swójżywot zakończyła Polska Rzeczpospolita
Ludowa. Zastąpiła ją Rzeczpospolita Polska – kraj wreszcie prawdziwie wolny i
demokratyczny.

( „Żeby Polska była Polską” sł. J. Pietrzak –śpiew )

RECYTATOR XV
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignąłeś się duchem.
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Nie przyszły Ciebie poprzeć karabiny
Nie wiodły za Cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą, pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemi swojej
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.
Żadne Cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: sobą.

Leopold Staff „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”

RECYTATOR XVI
Kto mi powiada,że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna,
Że to jej stopy.

Dziecka - nikt z ramion matki nie odbiera
Pacholę - do kolan jej sięga;
Syn - piersi dorósł i ramię podpiera:
To - praw mych księga.

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.

Dziadowie moi nie znali też innej;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
Ucałowałem.

Cyprian K. Norwid „Moja ojczyzna”

Narrator I:

Prosimy teraz wszystkich o powstanie z miejsc i wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego -„Mazurka Dąbrowskiego”.

Opracowała Bogusława Pinkowicz


