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DEKORACJA:  
Na czerwonym tle wielkiej narodowej flagi, białe litery hasła:  
„Kiedy się wypełniły dni....” Dookoła dużo czerwonych maków. 
   
Wchodzi grupa harcerzy i harcerek w mundurach, ustawiają się w szyku na scenie. 
 Proporce trzymane w pozycji spocznij. Występują przed grupę trzy harcerki. 
 
Recytacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Święty Boże” 
 
 
Harcerka I:  Święty Boże,  

 Święty Boże,         
 Święty a Nieśmiertelny! 
Błogosław naszej broni; 
Gdy ją przyłoży  
Piechur do skroni, 
Niech trafia najcelniej. 
 
Święty Boże, 
Wszechmocny a Tajemny, 
Który jesteś w niebie! 
Niech żaden wystrzał 
Nie padnie daremny 
W okrutnej potrzebie. 

 
Harcerka II:  :  Święty Boże! 
                        O sprawiedliwą bijemy się rzecz: 
                        O naszą wolną wolę; 
                        O naszą ziemię i morze; 
                        O matki krzyż na czole- 
                        Pobłogosław nasz miecz. 
                        O polskie kości na Wawelu, 
                        O cmentarze ojcowskie 
                        Na których znak Twój świeci, 
                        O lata przeszłe i przyszłe, 
                        O nasze góry, o Wisłę, 
                        O nasze żony i dzieci, 
                        O dolę daleką i bliską, 
                        O prawa ludzkie i boskie, 
                        O wszystko. 
 
Harcerka III:   Święty Boże, 
                       Święty Mocny, 
                       Święty a Nieśmiertelny! 
                       Błogosław odważnym i dzielnym, 
                       Błogosław naszym wojskom 
                       I naszemu męstwu! 
                       Usłysz nasze wołanie, 

                       Który jesteś z nami, 
 

    Wszechmogący Panie, 



                       Daj nam zwycięstwo. 
 Przyboczna (narrator):Był wczesny ranek 1 września 1939 roku. Od zachodu uzbrojona  
                                     armia niemiecka wkroczyła na ziemie Polski, z powietrza wspierało ją                      
                                     lotnictwo od morza okręty wojenne. Dla naszej ojczyzny rozpoczęła 
                                      się II wojna światowa . 
 
Recytacja wiersza Antoniego Słonimskiego „Alarm”. 
 
Harcerz I:  „Uwaga! Uwaga! Przeszedł! 
                   Koma trzy!” 
                   Ktoś biegnie po schodach. 

Trzasnęły gdzieś drzwi. 
Ze zgiełku i wrzawy 
Dźwięk jeden wybucha i rośnie, 
Kołuje jękliwie, 
Głos syren- w oktawy 
Opada- i wznosi się jęk:  
„Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy” 
 
I cisza. 
Gdzieś z góry 
Brzęczy, brzęczy, szumi i drży. 
I pękł  
Głucho w głąb. 
Raz, dwa, trzy. 
Seria bomb. 
 
To gdzieś dalej. 
Pewnie Praga. 
A teraz bliżej, jeszcze bliżej. 
Tuż, tuż. 
Krzyk jak strzęp krwawy. 
I cisza, cisza, która się wzmaga. 
„Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm dla miasta Warszawy”  

 
 
Recytacja wiersza K. I. Gałczyńskiego  „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”                   
 
Harcerka IV:  Kiedy się wypełniły dni 
                       i przyszło zginąć latem, 
                       prosto do nieba czwórkami szli 
                       żołnierze z Westerplatte. 
             
                      (A lato było piękne tego roku.) 
 
                       I tak śpiewali:- Ach, to nic, 
                       że tak bolały rany, 

 bo jakże słodko teraz iść 
 na te niebiańskie polany. 
 
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.) 



Harcerz II:    W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 
gwiżdżąc na szwabską armatę, 
teraz wznosimy się wśród chmur,  

                      żołnierze z Westerplatte. 
 

I ci, co dobry mają wzrok 
i słuch, słyszeli pono, 
jak dudnił w chmurach równy krok 
Morskiego Batalionu. 
 
I śpiew słyszano taki:- By 
słoneczny czas wyzyskać, 
będziemy grzać się w ciepłe dni  
na rajskich wrzosowiskach. 
 
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 
i smutek krążył światem, 
w środek Warszawy spłyniemy w dół,  

                      żołnierze z Westerplatte. 
 
Przyboczna: Aby szybko pokonać Polskę 17 września 1939 roku od wschodu zaatakowały             

naszą granicę wojska związku Radzieckiego. Sojusznicy zawiedli, zostaliśmy sami, 
ale naród próbował walczyć. 

 
Grupa śpiewa pieśń Krystyny Krahelskiej „Hej, chłopcy” 

 
                                    
Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Długa droga, daleka przed nami trud i znój! 
Po zwycięstwo, my młodzi idziemy na bój. 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni! 
 
Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy 
i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi, 
i piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy 
w równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy! 
 
Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Długa droga, daleka: przed nami trud i znój! 
Po zwycięstwo, my młodzi idziemy na bój. 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni! 
 

                      Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, 
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni. 
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami 
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy! 
 
Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
 
Bo kto wie czy to jutro, pojutrze, czy dziś 
Przyjdź rozkaz, że już, że już trzeba nam iść. 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni! 



Recytacja wiersza  „Miałeś tylko karabin”  
        
 Harcerka V: Miałeś tylko karabin, przy pasie granaty, 

sześć ładownic nabojów i bagnet na broni. 
Bunkrami twymi były tylko chłopskie chaty, 
nie miałeś takich fortec, jakie mieli oni. 
 
Nie miałeś setek armat, tanków, samolotów, 
na czołg szedłeś z granatem, z butelką benzyny. 
Nie w okopach z betonu, a wśród wiejskich płotów, 
w wieniec sławy wplatałeś nowe, wielkie czyny. 

 
Harcerz III:   Ilu z was śpi dziś w polu, jeden Pan Bóg zliczy. 
                     Bo umierać umiałeś, śmierci oko w oko 

patrzeć z zimną pogardą i bez chwili lęku. 
I gdy cię wroga kula zraniła głęboko, 
nawet w obliczu zgonu nie wydałeś jęku.  
 
Dziś leżysz gdzieś samotnie, w cichym polnym grobie. 
Lecz w aureoli sławy,  niczym król w purpurze. 
Bo jeszcze żaden żołnierz nie był równy tobie, 
i świat Ci cześć oddaje, poległy piechurze 

 
Przyboczna:  Pomimo klęski wrześniowej Polacy nie tracą woli walki i nadziei na odzyskanie  
                     wolności. W całej Polsce powstają partyzanckie oddziały : Armii Ludowej,       
                     Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wszyscy mają wspólny cel: walka z  
                     okupantem aż do zwycięstwa.  
 
Grupa śpiewa piosenkę oddziałów AK Lubelszczyzny „Dziś do ciebie przyjść nie mogę..”     
               

Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. 
Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok. 
Po cóż ci kochanie wiedzieć, że do lasu idę spać, 
dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. 
 
Księżyc zaszedł hen, za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy. 
A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. 
Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, 
dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. 
 
Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brat. 
Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. 
W pole wyjdź pewnego ranka, na snop żyta ręce złóż 
I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż. 

 
 Recytacja wiersza Józefa Szczepańskiego „Do matki” 
 
Harcerz IV:  Dziś idę walczyć – mamo. 
                     Może nie wrócę więcej. 
                     Może mi przyjdzie polec tak samo 
                     jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy 
                     za wolność naszą i sprawę. 



                     Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę 
                     i w świętość naszej sprawy. 
       
Grupa śpiewa pieśń  autorstwa Romana Ślęzaka „Rozszumiały się wierzby płaczące” 

 
      1. Rozszumiały się wierzby płaczące, 

Rozpłakała się dziewczyna w głos. 
Od łez oczy podniosła błyszczące 
Na żołnierski, na twardy życia los. 
 

     Refren:     Nie szumcie wierzby nam, żalu co serce rwie,  
Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. 
Do tańca grają nam granaty, visów szczęk, 
Śmierć kosi niby łan, lecz my nie znamy, co to lęk. 
 

                 2. Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota, 
Zawsze słychać miarowy, równy krok. 
To maszeruje ta leśna piechota, 
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. 
 

  Refren:     Nie szumcie wierzby....... 
 

Recytacja wiersza Władysława Broniewskiego  „Żołnierz polski” 
 
Harcerka VI: Ze spuszczoną głową, powoli 
                      idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. 

 
Dudnią srogi, ciągną obce wolska, 
a nad nimi złota jesień polska. 
  
Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, 
opatruje obolałe nogi. 
 
Jego pułk rozbili pod Rawą, 
a on bił się, a on bił się krwawo, 
 
szedł z bagnetem na czołgi żelazne, 
ale przeszły, zdeptały na miazgę. 
 
Pod Warszawą dał ostatni wystrzał, 
potem szedł. Przez ruiny. Przez zgliszcza. 
 
Jego dom podpalili Niemcy! 
a on nie ma broni, on się nie mści... 
 
Hej, ty brzozo, hej, ty brzozo-płaczko, 
smutno szumisz nad jego tułaczką, 
 
Opłakujesz i armię rozbitą, 
i złe losy, i Rzeczpospolitą.... 
 
Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, 



zasłuchany w tę skargę brzozową, 
bez broni, bez orła na czapce, 

                      bezdomny na ziemi-matce. 
 
Przyboczna: Tworzone na dalekim wschodzie Wojsko Polskie, różnymi drogami  
                     zdążało do Polski. Żołnierze z orłem na czapce, walczyli z wrogiem na                                        
                     wszystkich frontach Europy. Często oddając życie za wolność innych, 
                     wierzyli, że umierają dla ojczyzny. 
 
Grupa śpiewa pieśń I Armii Wojska Polskiego „Oka”        
                      

1. Szumi dokoła las. Czy to jawa, czy sen? 
      Co ci przypomina, co ci przypomina 

                                  widok znajomy ten? 
                             

2. Żółty wiślany piach, wioski słomiany dach. 
      płynie, płynie Oka, jak Wisła szeroka, 
      jak Wisła głęboka. 
 
3. Był już niejeden las, wiele przeszliśmy rzek. 
      ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy 

                                  jest naszej Wisły brzeg. 
 

4. Piękny jest Wisły brzeg, piękny jest Oki brzeg. 
                                  Jak szarża ułańska do Wisły, do Gdańska 

      pójdziemy, dojdziemy. 
 
Recytacja fragmentów „Ballady o Pierwszym Batalionie” Lucjana Szenwalda. 
 
Harcerz V:    To byli ci sami, co żaru odpryski 

Na dłoń brali w hutach Uralu. 
A czoła opalił im wiatr syberyjski, 
A piersi zgorzały od żalu. 
Ich ręce, spękane od prac, nie zawiodły, 
Ich kark dźwigał cedry śnieżyste i jodły. 
 
Przed nimi wyżyna- wtem ogniem w trzy warstwy 
Bluznęły wyloty strzelnicze, 
Szarpnęły skłębienia wybuchów i trzasły 
Przez mózg cekaemy jak bicze, 
I dym tyralierę ze wszystkich stron owiał, 
Nitkami krwi szyły ten dym igły ognia. 

 
Harcerka VII:  Generał pozornie spokojny, lecz łowi 

Bez tchu każdy trzask w telefonie. 
„Odwody na odsiecz pierwszemu pułkowi! 
Pchnąć czołgi do walki”- I słonie 
Pancerne wyłażą z krętego parowu, 
I Pierwszy  Batalion podnosi się znowu. 
 
I kruszy, i łamie, i depcze, i wali, 
Dopada, szturmuje i bierze! 



W Trigubowej pod jabłoniami zostali 
Ostatni zabici żołnierze. 
Zostali ochraniać tu strzechy i progi- 
Metr tej, co do kraju prowadzi nas, drogi.   

 
Grupa śpiewa pieśń partyzancką „ Deszcz, jesienny deszcz ”                      

                             
       1.Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, 

Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. 
Nieś po rosie w dal, w zapłakany  świat, 
Przemoczone pod plecakiem osiemnaście lat. 
 

                  2.Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, 
Ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. 
Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę, 
I modlitwą prosi Boga, by zachował cię. 
 

                   3.Deszcz, jesienny deszcz, bębni w hełmu stal, 
Idziesz młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. 
Może jednak Bóg da, że wrócisz znów, 
Będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu. 

 
Recytacja wiersza Władysława Broniewskiego  „Monte Cassino” 
  
Harcerz VI:   Nasze granice naszli znienacka, 

Słupy graniczne zewsząd zrąbali... 
Idzie Kresowa, idzie Karpacka 
W dymie eksplozji, w huku batalii. 
  
Nasze granice?..- trzeba ich szukać 
W rytmie kaemów, w chrzęście pancerzy. 
My już to wiemy, stara nauka 
Polskich tułaczy, polskich żołnierzy. 
 
Idzie Karpacka, idzie Kresowa, 
Walą armaty, trzeszczą spandauy. 
Tu nam nie ujdzie, tu się nie schowa 
Wróg uzbrojony w broń doskonałą 
 

Harcerka VIII:   Idzie Kresowa, idzie Karpacka, 
 Każda bojową chrzęszcząc maszyną. 
My was znajdziemy, choć po omacku, 
W Monte Cassino! W Monte Cassino! 
 
Padnie nas wielu w pięknej Italii, 
Żywi umarłych grzebmy i liczmy,  
Potem pójdziemy dalej i dalej 
Stawiać, przestawiać słupy graniczne. 
 
Nasze granice?- „Póki żyjemy”, 
Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną. 
Gniewnie idziemy, krwawo idziemy, 



Nasze granice w Monte Cassino. 
 
  Grupa śpiewa pieśń „ Czerwone maki na Monte Cassino”-słowa Feliksa Konarskiego.                          
 
                     1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
                         Tam wróg twój się kryje jak szczur! 

Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur! 
I poszli szaleni, zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 
I poszli, jak zawsze uparci, 
Jak zawsze za honor się bić, 
 

           Refren: Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew! 
Przejdą lata i wieki przeminą, 
Pozostaną ślady tamtych dni. 
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.  
 

                      2.Runęli przez ogień straceńcy, 
Niejeden z nich dostał i padł, 
Jak ci z Samosierry szaleńcy, 
Jak ci spod Rokitny sprzed lat. 
Runęli impetem szalonym 
I doszli i udał się szturm. 
I sztandar swój biało- czerwony 
Zatknęli na gruzach wśród chmur. 
 

            Refren: Czerwone maki......... 
 
Czy widzisz ten rząd białych krzyży? 
Tam Polak z honorem brał ślub. 
Idź naprzód, im dalej, im wyżej, 
Tym więcej ich znajdziesz u stóp. 
Ta ziemia do Polski należy, 
Choć Polska daleko jest stąd, 
Bo wolność krzyżami się mierzy, 
Historia ten jeden ma błąd. 
 

            Refren: Czerwone maki...... 
 
Przyboczna:  Jeszcze jedna ważna data; 1-go sierpnia 1944roku wybuchło Powstanie 
                     Warszawskie. Walczyli żołnierze Armii Krajowej, Armii Ludowej, harcerze 
                     z Szarych Szeregów a także ludność cywilna. Powstańcy bronili się zaciekle 
                   i bohatersko wśród ruin stolicy, pomimo braku broni, amunicji, wody i żywności. 
                   Wojska niemieckie mające ogromną przewagę systematycznie wypierały  
                   powstańców z zajmowanych stanowisk, jednocześnie bombardowali miasto. 
                   Po 63 dniach krwawych walk powstańcy złożyli broń, miasto zostało zniszczone. 
 



Harcerze zakładają na rękawy mundurów powstańcze, biało-czerwone opaski. 
Recytacja wiersza Jadwigi Moraczewskiej „Powstanie warszawskie” 
 
Harcerz VII:  Jak wicher, jak burza, z otchłani niewoli 

zerwało się słowo: Powstanie! 
Pognało na skrzydłach krwawego odwetu, 
rozrywać granatem kajdany!  
 
W purpurze pożarów, ze śmiercią w zawody 
na czołgi z butelką benzyny 
runęły lawiną bojówki zbratane 
i zew bezimiennej dziewczyny.  

 
Grupa śpiewa harcerską pieśń „ Szare Szeregi” 
 

1. Gdy wichry wojny nosił czas, tam zza rogów stu, 
      Stoi harcerzy szara brać, opaska biało-czerwona. 

 
Refren:   Szare Szeregi, szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. 
 

2. Choć miał zaledwie dziesięć lat, niestraszna była mu śmierć. 
Na barykadzie stoi chwat z opaską biało-czerwoną. 
 

Refren:   Szare Szeregi..... 
    

3. Chwycił butelkę pełną benzyny, wybiegł na drogę z nią. 
Krzyknął do swoich: czuwaj chłopaki! I zginął za biało-czerwoną. 

 
Refren:   Szare Szeregi..... 
 
Recytacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o....(Chłopcu polskim)”  

 
Harcerka IX:  Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyk drżą, 
                       haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 
                       malowali krajobrazy w żółte pożóg, 
                       wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 
  
                       Wyuczyli cię syneczku, ziemi twej na pamięć, 
                       gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 
                       Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 
                       przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 
 
                      I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 
                      i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut-zło. 
                      Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 
                       Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 
 
Przyboczna:  Za chwilę usłyszymy pieśń „Hymn Szarych Szeregów”.Oddajmy cześć tym, 
                      Którym „wypełniły się dni i przyszło zginąć...”za ojczyznę. Proszę wszystkich 
                      O powstanie. Do hymnu!  
                       
(Proporce i sztandary pochylają się, kadra drużyny salutuje) 



 
1. Będziemy szli przez Polskę Szarymi Szeregami 
      I będzie prawo z nami i będzie Bóg nad nami. 
      I będziem szli jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami. 
      I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.   
 
2. Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu czy z zachodu, 
      Zawisza miecz nam poda i ruszym do pochodu. 
      Zadudni ziemia czarna gąsiennic tysiącami 
      I będziem szli do boju  Szarymi Szeregami. 
 
3. I będziem gmach budować w harcerskim twardym znoju. 
      Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju. 
      I będzie Polska mowa, my będziem Polakami 
      I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami. 
 
4. Na straży polskich granic będziemy wiecznie stać 
      Szarymi Szeregami, szara harcerska brać. 
      I będziem trwać kamieniem, wzdłuż dróg drogowskazami 
      I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami. 
 

Przyboczna:   Po hymnie! 
                   
 (Widzowie siadają, proporce trzymane w pozycji spocznij) 
Recytacja fragmentów utworu  „Ballada o Synu Pułku” 
 
Harcerka X:  Kiedy podrośniesz i będziesz duży, 

Nauczą cię o tym w szkole: 
Na barykadach płonącej Warszawy 
Walczył twój ojciec- pacholę. 
 
Forsował Odrę- wysadzał mosty, 

                            Granatem rozbijał czołgi. 
Po to, by dzieci szczęśliwie rosły 
I nigdy nie znały już wojny. 
 
Za tamte dni, okrutne dni 
My dziś żyjemy w pokoju. 
By żaden z nas i żaden z was 
Nigdy nie zaznał wojny.         
   

Cała grupa powtarza głośno ostatnie dwa wersy.  
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