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Autorski scenariusz akademii z okazji Dnia
Niepodległości

Autorki scenariusza

Alina Kaliszan obecnie nauczycielka Gimnazjum w
Brzezinach, ukończyła historię na Wydziale
Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego i
Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Blokowego
Przyrodniczego na Wałbrzyskiej Wyższej Szkole
Zarządzania i Przedsiębiorczości. Uczestniczy w
różnych formach doskonalenia zawodowego. W
zawodzie nauczyciela pracuje 23 lata.

Lucyna Słodowaobecnie nauczycielka języka
polskiego w Gimnazjum w Brzezinach, ukończyła
studia na filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W
zawodzie nauczyciela pracuje 22 lata. W trakcie swojej
pracy systematycznie się dokształca i uczestniczy w
różnych formach doskonalenia zawodowego. Chętnie
przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych.
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DROGA DO NIEPODLEGŁO ŚCI

Wiersz - Juliusz Słowacki „ Szli krzycząc”

Recytator:
Szli krzycząc: „ Polska! Polska” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak,że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „ Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał:, „Jaka?”

A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„ Panie! Daj, niech się czuję w ludzi milijonie
Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „ Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”.

Narrator:
Właśnie z myślą o dawnych Polakach przygotowaliśmy nasz program. To oni
wtedy, gdy Polska straciła swą niepodległość, „na stos rzucili swójżycia los”.
Dzięki nim, walczącym, pielęgnującym tradycję i kulturę przez 123 lata
naród nie dał się zniszczyć, choć nie istniało państwo polskie na mapie.

Wiersz - Edward Słoński „ O Polsko, święte twe imię”

Recytator
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 jesteś w grobie.

Narrator :
Mimo, że wymazano Polskę z mapyświata, nie wymazano jej z serc Polaków.

Prześledzimy dziś całą trudną i bolesną drogę naszych przodków do
niepodległości.

Już po II rozbiorze Polski tysiące patriotów myślało, jak rozpocząć walkę o
ocalenie zagrożonej niepodległości.

Wyobraźmy sobie Kraków, Rynek, Sukiennice, dochodziła 10:00. Z dali
dał się słyszeć grzmot bębnów i dźwięk wojskowych trąb.
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SCENKA I

Tłum:
KOŚCIUSZKO IDZIE!

(bębny)

Oficer rozwija papier:
Obieramy aktem naszym Tadeusza Kościuszkę za najwyższego i
jedynego Naczelnika!

Tłum: Niechżyje Kościuszko! Wiwat! Niechżyje Naczelnik!

(Bębny)

Kościuszko z szablą
do góry powtarza:

„Powierzonej mi władzy /
na niczyj prywatny ucisk nie użyję /
lecz jedynie jej dla obrony całości granic /
odzyskania samowładności narodu /
i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.

Narrator:
Okazało się jednak,że siły powstańcze nie są w stanie sprostać potędze zaborców.
Po pół roku bohaterskich walkpowstanie upadło. W 1795r nastąpił III rozbiór
Polski. Wielu Polaków musiało opuścić kraj.

SCENKA II

Chłopiec:
- Zaraz, zaraz, to i pan tam był we Włoszech?

Wiarus:
- Nie mów mi pan, bo się tak u nas w Legionach nikomu nie mówiło,
jeno „obywatelu”.

Ano, więc byłem w onym Reggio i tam po raz pierwszy usłyszałem pieśń, która
radość i nadzieję roznieciła i pierwsze łzy za wolnością i za ojczystym krajem
wycisnęła – „Mazurek Dąbrowskiego”.

Chłopiec:
- To kiedy i właściwie z jakiej okazji powstała pieśń?

Wiarus:
- To było gdzieś w połowie lipca 1797r. Generał Dąbrowski został odkomendowany

do włoskiego miasta Reggio. I tu właśnie przyjechał do nas Wybicki – polityk
i wielki patriota.
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Wziął go zaraz Dąbrowski na plac, gdzieśmy musztrę odbywali.

Tośmy szli z takim zapałem, a on siedząc na koniu zawołał:
„ Bracia moi! Jeszcze Polska nie umarła, kiedy taki w was duch!”

Chłopiec:
- Ale skąd ta melodia?

Wiarus:
- Było nas wtedy sporo chłopaków w legionowej służbie. A gdy tęsknota
za rodzinnym krajem przycisnęła, to się śpiewało: krakowiaki, kujawiaki,
mazurki. Może któraś z tych piosenek wpadła Wybickiemu w ucho ?

Chłopiec: A kiedy i kto pierwszy tę pieśń zaśpiewał ?

Wiarus: Sam Wybicki któregoś następnego dnia zaśpiewał ją oficerom, od oficerów
poznaliśmy my, a potem to jużeśmy chórem zaśpiewali ją generałowi
a później zaszła do kraju ...

Piosenka „ Mazurek Dąbrowskiego”

Narrator : Polacy wierzyli,że z pomocą Francji uda im się odzyskać niepodległość.
Nadzieje te wzmogły się, gdy Napoleon utworzył w 1807 roku Księstwo
Warszawskie.
Różne były jednak kolejeżycia legionistów.
Zdarzało się i tak:

Wiersz - autor anonimowy

Idzieżołnierz borem, lasem,
przymierając z głodu czasem
Soli i chleba nieżałować
trzebażołnierza ratować

Chociaż żołnierz obszarpany
przecież ujdzie między pany
Suknia na nim nie blakuje

wiatr dziurami wylatuje

„ Nie płacz siostro, nie płacz brata
powrócę ja za trzy lata”
Nie wyszło rok i półtora
Już żołnierze jadą z pola.”

„Witam, witam, mospanowie
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daleko tam brat na wojnie ?”
„Leży w polu na Podolu
na Podolu w szczerym polu.

Trzyma główkę na kamieniu
prawą nóżkę ma w strzemieniu
a koń jego, wedle niego
grzebie nóżką, żałuje go.”

Narrator:

Nadszedł pamiętny rok 1830. 30 listopada młodziżołnierze ze Szkoły
Podchorążych w Warszawie pod wodzą Piotra Wysockiego chwycili za broń
i ruszyli przeciwko wojskom rosyjskim.
Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe.

Fragment „ Reduty Ordona” Adama Mickiewicza

„ Nam strzelać nie kazano – wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza: - przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się spod skrzydłaściśniona piechota
Długą, czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
Czarne chorągwie naśmierć prowadzą zastępy

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona.
Jak głaz, bodzący morze – reduta Ordona.
Sześć tylko miała harmat; wciąż dymią i świecą
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy...”

Piosenka: „ Gdy naród do boju”

Scenka III

Scenka jak na obrazie Artura Grottgera „ Pożegnanie powstańca”

Narrator :
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Kolejny zryw Polaków to powstanie styczniowe w 1863 roku. Kolejna próba,
by uczynić kraj wolnym.

Dziewczyna - wiersz Konstantego Gaszyńskiego „ Czarna sukienka”

Schowaj matko, suknie moje,
Perły, wieńce z róż:
Jasne szaty,świetne stroje –
To nie dla mnie już !

Niegdyś jam stroje, róże lubiła,
Gdy nam nadziei wytrysnął zdrój;
Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła,
Jeden mi tylko przystoi strój:

Czarna sukienka !

Powstaniec:
Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła !
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła;
I choć przyjdzieścigać jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie ?
Tobie winien miłość, a ojczyźnieżycie !
Pamiętaj, żeś Polka,że to za kraj walka,
Niepodległość Polski to twoja rywalka.

Dziewczyna: anonimowy wiersz

Czuję to, bom Polka! Ojczyzna w potrzebie,
Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie,
Kto nie zna jej cierpień i głos jej przytłumi,
Niegodzien miłości i kochać nie umie.

Piosenka: „ Wojenko, wojenko”

Narrator :
W zaborze pruskim Niemcy wyrządzali Polakom wiele krzywd. Zmuszali ich do
wyrzeczenia się mowy polskiej. Zakazywali używania języka polskiego
w szkołach i urzędach, bili uczniów za mówienie w szkołach po polsku.

Wiersz - Maria Konopnicka „ Dzieciom Wrześni”

Tam od Gniezna i od Warty,

Biją głosy wświat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
Prusak dzieci polskie męczy.

Za ten pacierz w własnej mowie,
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Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
Prusak męczy polskie dziatki.

Wstał na Gnieździe Orzeł biały,
Pióra mu się w blask rozwiały...
Gdzieś do Boga z skargą leci ...
Prusak męczy polskie dzieci !

Piosenka: „ Rota”

Scenka IV

„ W obronie polskiej mowy”

Wąsaty nauczyciel niemiecki wymachuje groźnie kijem przed klasą.
- Przestańcie mówić po polsku ! – krzyczy – Tu jest szkoła niemiecka!

Dzieci odmawiają modlitwę w języku polskim.
- Nie wolno wam również odmawiać modlitwy po polsku!

Uczniowie przerywają modlitwę. Uczeń mówi:
- Przecież dotąd lekcje religii odbywały się po polsku.

Nauczyciel zamiast wyjaśnić wzywa ucznia do odpowiedzi.
- Masz odpowiadać po niemiecku !

Uczeń patrzy mu odważnie w oczy i mówi:
- Jestem Polakiem, mogę odpowiadać tylko po polsku!

Nauczyciel rozgniewany bije ucznia i wzywa następnego, wówczas cała klasa wstaje i
odmawia modlitwę po polsku.
Nauczyciel za karę bije wszystkich uczniów i zostawia ich po lekcji.

Narrator:
Wybuchła I wojnaświatowa. Trzy mocarstwa, które pilnowały głazu na grobie
Polski stanęły teraz po dwóch stronach barykady.Żołnierze legionowi pod wodzą
Józefa Piłsudskiego ruszyli do boju. „ Wolność, równość, braterstwo, własne
państwo na zawsze”- to było hasło walczących Polaków.

Piosenka „ Szara piechota”

Wiersz
Straszne to były te wojenne znoje,
Stargał człek buty, stargał zdrowie swoje;
Z siwych mundurów pozostały szmaty-

Człek niegolony i jak zwierz kosmaty

Czasem nam granat kuchenkę rozwalił
lub magazyny z prowiantem spalił.
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A wóz z żołdem utonął gdzieś w błocie,
głodni my byli jak wilki na słocie.

Scenka V

Narrator:
Ale były też i weselsze dni.

Dziewczyna w ludowym stroju wychyla się zza firanki w otwartym oknie i przekomarza się z
ułanami.
Chór:

„Przybyli ułani pod okienko
Stukają, wołają”: ] bis

Ułani:
„Puść panienko”

Dziewczyna:
„ O Jezu, a cóż to za wojacy!” ] bis

Ułani:
„ Otwieraj, nie bój się, to Czwartacy

Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty całe błonie ] bis

Dziewczyna:
„ O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi” ] bis

Ułani:
„Warszawę odwiedzić myśmy radzi ] bis

Chór:
„Panienka otwierać podskoczyła
Ułanów dośrodka zaprosiła ] bis

Ułani stoją po obu stronach, dziewczyna wśrodku, spleceni rękoma kołyszą się,
Śpiewając wesoło
Dziewczyna / spoglądając na ułanów/:

„ Ułan chłopak ładny,
ułan chłopak gładki,
kochają go panny,
kochają mężatki

Chór:
„ Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!”

Dziewczyna:
„ Niejedna panienkai niejedna wdowa

za wami do piekła polecieć gotowa.”

Chór:
„ Hej, hej ...

jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje,
Uciekaj dziewczyno, bo cię pocałuje.
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Dziewczyna ucieka, ułani ją gonią i wszyscy schodzą ze sceny.

Narrator :
11 listopada 1918 roku Polska już była krajem niepodległym. Cały naród ogarnęła
radość. Spełniły się marzenia pokoleń.

wiersz– Leopold Staff „ Polsko nie jesteś ty ju ż niewolnicą”

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą !
Twych kajdan stał się tym łańcuchem
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto swym własnym dźwignęłaś się duchem

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni
Co swych zaborców zdumieniem oniemia
Iż tym zwycięża jeno,że się broni.

Żadne, cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś, ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym – Sobą!

Wiersz – Jalu Kurek „ Śpiew o ojczyźnie”

Za długośpiewali nad nią
w słowach genialnych i szumnych
poeci.
Za długo płakali nad nią
wonią lasów

i szmerem rzek.
Był ktoś, kto pożar wzniecił i rzekł:

- Wstań z trumny
niech z szat ci pieśni opadną.

Wstała.

Był ktoś, kto ją podtrzymał, orzeźwił i umył.
Ktoś, kto ją pieśnią chciał rozgrzać.
Otarli ją płaszczem dumy
Rozpostarli ją jak chorągiew na wałach.
Już nikt nie płakał nad nią wonią lasów
ni szmerem rzek.

Krzyczeli wszyscy:
nie ma czasu
musimy działać.

Piosenka: „Płynie Wisła, płynie”




