
1. SCENARIUSZ WIECZORNICY

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁO ŚCI

Scenariusz wieczornicy

1. Miejsce spotkania: sala języka polskiego.
2. Wystrój pomieszczenia:
A – hasło: 83 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI
PRZEZ POLSKĘ
B – SYMBOLE NARODOWE: GODŁO, FLAGA
C – PORTRET Józefa Piłsudskiego
D – mapy ścienne: III rozbiór Polski, Polska współczesna
E – kwiaty, świece

3. Biorący udział w wieczornicy:
A – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 (Koło Historyczne)
B – uczniowie Gimnazjum Nr 4 (Koło Historyczne)

4. Zaproszeni goście: Dyrekcja, nauczyciele, delegacje klas

5. Czas trwania: 45 minut

Celem spotkania jest budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,
kształcenie u uczniów uczuć i związków patriotycznych, a także
umiłowania do narodu i ojczyzny. Wieczornica skłania do
głębokich wewnętrznych przeżyć i skupienia uwagi na treści
spotkania.
Odpowiedni dobór tekstów w połączeniu z muzyką pozwala
uczniom rozwinąć wyobraźnię oraz zdolności obserwacji.



POWITANIE

Narrator

Serdecznie witamy: Dyrekcję, nauczycieli oraz delegację klas – na wieczorku poetyckim
poświęconym 83 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Było to ważne wydarzenie w dziejach naszego państwa i narodu, dlatego też chcielibyśmy
uczcić tę okazję krótkim programem artystycznym.

PRZEBIEG WIECZORNICY

1. Narrator: 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski.
Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania
utraconej na skutek zaborów, niepodległości. Niepodległość, wywalczyli sobie sami
Polacy wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne.

Pamiętajmy o tych, którzy przez cały wiek XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego
państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

2. Baczność! Spocznij! Do hymnu
Odśpiewanie przez wszystkich„Mazurka D ąbrowskiego” przy akompaniamencie
fortepianu.
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki myżyjemy,
co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski ... .”

3. Deklamacja fragmentu tekstu z „Pana Tadeusza” –Inwokacja.
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
(...).

4. Recytacja utworu T. Różewicza„Oblicze ojczyzny”
Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa ojczyzna.

Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko,
Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby.

W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża,
Zwierzęta, pola, łąki, sady.

Ojczyzna się śmieje.
Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki,
Dopiero później rośnie, krwawi, boli.



5. Recytacja utworu A. Asnyka„Do młodych”.
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg ...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
I większym staje się Bóg!

Każda epoka ma swoje cele
I zapomina o wczorajszych snach ...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnieście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcześwięty ogień żarzy,
I wy winniście im cześć!

6. Wysłuchanie utworu muzycznego z taśmy magnetofonowej –„Przed oczy Twoje,
Panie” w wykonaniu Filharmonii im. R. Traugutta.

7. Deklamacja hymnu J. Słowackiego –„Smutno mi, Boże...”.
Smutno mi, Boże! – Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie

Gwiazdę ognistą ...
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze,

Smutno mi, Boże!

Jak puste kłosy z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu ...
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,

Ciszę błękitu.
Ale przed Tobą głąb serca otworzę,

Smutno mi, Boże!

Jako na matki odejście się żali
Mała dziecina, tak ja płaczu bliski,
Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali

Ostatnie błyski...
Choć wiem,że jutro błyśnie nowe zorze,

Smutno mi, Boże!

Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem.
Widziałem lotne w powietrzu bociany

Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,

Smutno mi, Boże!

Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem prawie nie znał rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi



Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,

Smutno mi, Boże!

Ty będziesz widział moje białe kości
W straż nie oddane kolumnowym czołom;
Alem jest jak człowiek, co zazdrości

Mogił popiołom ...
Więc że mieć będę niespokojne łoże,

Smutno mi, Boże!

Kazano w kraju niewinnej dziecinie
Modlić się za mnie co dzień ... a ja przecie
Wiem,że mój okręt nie do kraju płynie,

Płynąc poświecie ...
Więc, że modlitwa dziecka nic nie może,

Smutno mi, Boże!

Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli Twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie

Patrzący – marli,
Nim się przed moją nicością ukorzę,

Smutno mi, Boże!

8. Recytacja fragmentu wiersza W. Pola –„Krakusy”.
Grzmią pod Stoczkiem armaty
Błyszczą białe rabaty
A Dwernicki na przedzie
Na Moskala sam jedzie.

Hej za lance, chłopacy
Czego będziemy tu stali?
Tam się biją rodacy,
A my będziemy słuchali?

Chodźwa trzepać Moskala
Bo dziś Polska powstała!
Niech nam Polski nie kala
Hej, zabierzwa mu działa!

Lecą, lecą wzdłuż błonia
Grzmią krakowskie kopyta
A Dwernicki spiął konia
I okrzykiem ich wita:

Dzielnieście się spisali!
Zawsze Polak tak bije!
A krakusy wołali:
Nasza Polska niechżyje!

9. Deklamacja fragmentu utworu C. K. Norwida –„Moja piosnka”.
Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:



Ona za mną, przede mną i przy mnie,
Ona w każdym oddechu,
Ona w każdym uśmiechu,
Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie ...

Nie rozerwę, bo silna,
Może święta, choć mylna,
Może nie chcę rozerwać tej wstążki;
Ale wszędzie – o! wszędzie –
Gdzie ja będę, ta będzie:
Tu – w otwarte zakłada się książki,
Tam u kwiatów zawiązką,
Owdzie stoczy się wąsko,
By jesienne na łąkach przędziwo,
I rozmdleje stopniowo,
By ujednić na nowo,
I na nowo się zrośnie w ogniwo.

10. Odśpiewanie utworu -„O mój rozmarynie” przy akompaniamencie fortepianu.

11. Odśpiewanie„Roty” przy akompaniamencie fortepianu.
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrzęść mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
(...)

12. Recytacja fragmentu tekstu z „Pana Tadeusza” –Koncert Jankiela
„... Było cymbalistów wielu
Ale żaden z nich nieśmiał zagrać przy Jankielu
Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały...

Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma
Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma
Spuścił je, zrazu bijąc taktem tryumfalnym (...)
Ledwie słuchacze mieli czas wyjść ze zdziwienia
Znowu muzyka inna (...)

O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem,
Idzie, z biedy i głodu przymierając czasem ...
Piosenka stara, wojsku polskiemu taka miła!
Poznali ją żołnierze ...
Cieszył ich i rozrzewniał tenśpiew narodowy
Tak rozmyślając, smutne pochylili głowy
Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,
Natęża, takty zmienia, coś innego głosi.

I znów spojrzał z góry, okiem struny zmierzył,
Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył.
Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne,

Że struny zadzwoniły, jak trąby mosiężne,
I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny „Jeszcze Polska nie zginęła”



13. Recytacja utworu J.Żuławskiego - „Do moich synów”.
Synkowie moi, poszedłem w bój
Jak wasz dziadek, a ojciec mój,
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z Legionami przemierzyłświat,
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg,
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co dziadekśnił,
szczęściem zakwitnie krwią wiekówżyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny.

14. Instrumentalna wersja utworu muzycznego -„Szara Piechota” (akordeon).

15. Deklamacja wiersza W. Bełzy –„Z doli niedoli”
Podzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż.
W dwóch 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,
cały świat w ogniu drży ...
W dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy – ja i ty.

Zaledwie wczesnym rankiem
armaty zaczną grać,
Ty świstem kul morderczych
o sobie dajesz znać.
I wołasz mnie i mówisz:
To ja, twój brat... twój brat!

A gdy mnie z dala ujrzysz
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewską kulą strzel.

Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni,
Że ta, co nie zginęła,
Wyrośnie z naszej krwi.

16. Recytacja utworu H. Bodzeńskiej –„Modlitwa za Polskę”
Do ciebie, Panie, w dziejowej godzinie
Głos twego ludu z ziemi polskiej płynie
Wróć nam, o Boże, Ojczyznę kochaną
W troje rozdartą i w morzu krwi skąpaną ...

Wojna się sroży, lud polski znękany,



Biedny i głodny – kiedy koniec, pyta
Kiedy opadną gniotące kajdany?
Kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta?

Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły,
Niech jasność, zgoda stale wśród nas gości
Daj, by się nasze pragnienia spełniły
Ty sam rządź nami – Boże z wysokości!

Niech nasza Polska wśród narodów stanie
Dzielna i mądra, jednością złączona
O to cię prosimy z głębi duszy, Panie
Ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona.

17. Narrator: I oto sen o „Tej co nie zginęła” spełnił się. Zmagania wojenne trwały ponad
cztery lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. Dzięki tym
wydarzeniom oraz poparciu naszych spraw przez Stany Zjednoczone i Francję,
w listopadzie 1918 roku Polska odrodziła się. Po 123 latach znowu na mapieświata
pojawiło się państwo polskie.

18. Odśpiewanie utworu –„Miejcie nadziej ę” przy akompaniamencie fortepianu.

19. Deklamacja wiersza L. Szumana –„Le ć orle biały”.
Leć orle biały nad polską ziemią
Chroń twemi skrzydłami prastare plemię
I ponad szare Giewontu skały
I ponad Bałtyk leć orle biały.

Leć orle biały nad bujne łany
Które uprawia nasz lud kochany
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę
Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte ...

Zerwałeś orle nasz biały, kajdany
I już swobodny wzleciałeś w przestworza.
Wzrok twój ogarnia i bory i łany –
Od Tatrśnieżystych do polskiego morza.

Cóż ja uczynić mam, Polsko dla Ciebie
Ja, com nie walczył przeciwko niewoli
Com się wychował na wolnych zbóż chlebie
Dziś, gdy Twe skronie blask chwały okolił?

Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę
By Cię objęła i umysł poświęcę
Dla Twojego dobra – i te słabe ręce
Dla Ciebie, Polsko, składam dziś w ofierze.

20.Narrator: Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w wieczornicy.


