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DROGA POLAKÓW DO NIEPODLEGŁO ŚCI
(SCENARIUSZ INSCENIZACJI Z OKAZJI ROCZNICY

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI )

WSTĘP
Wszelkie uroczystości szkolne związane z różnymi rocznicami iświętami wtedy tylko

spełniają cel i mają sens, gdy nie są nudne, gdy nie będzie obojętnym na to, co dzieje się na
scenie. Brak emocjonalnego zaangażowania odbiorcy powoduje,że jakiekolwiek akademie
przestają mieć sens, zamiast bowiem kształcić u uczniów wrażliwość, doznania estetyczne,
osiąga się skutek wręcz odwrotny: uczy się niedbalstwa, „bylejakości”, tworzenia pozorów.

Chciałam, by uroczystość przez swoją treść oddziaływania na sferę intelektualną
i emocjonalną uczniów, by stała się atrakcyjnym widowiskiem i pozostawiła w postawach
młodzieży trwałe wartości: kształtowała dumę narodową, wyzwalała inicjatywę, uczyła
solidnego wykonania podjętych zobowiązań, uczyła szacunku i wyrażała go postawą,
działaniem, ubiorem.

Zgodnie z planem wychowawczym, kolejne uroczystości w naszej szkole
przygotowują uczniowie pod opieką nauczyciela według ułożonego na cały rok szkolny
harmonogramem. W związku z tym zorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości w listopadzie 2002r. przypadło w udziale właśnie mnie i uczniom
klasy I liceum. Ogromną pomocą w realizacji przedstawienia służyła mi nauczycielka p. Anna
Gwóźdź. Całość przedstawienia trwała około 30 minut. Oparte jest przede wszystkim na
pantomimie, muzyce i operowaniuświatłem.

W przedstawieniu wykorzystano muzykę z musikalu Michaela Flatley’sa „Lord of the
dance” w kompozycji Bonana Hardimana.

I. Scenariusz inscenizacji muzyczno-słownej na rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę.

OSOBY:
Narrator Uczeń I
Zaborca I ( w domyśle: Rosjanin ) Uczeń II
Zaborca II ( w domyśle: Austriak ) Uczeń III
Zaborca III ( w domy śle: Prusak, a potem Niemiec ) Uczeń IV
Polak I Uczeń V
Polak II Uczeń VI
Polak III Uczeń VII
Polak IV Uczeń VIII



Polska Uczeń IX

SCENOGRAFIA:
Ściany wokół sceny szczelnie zasłonięte czarnym suknem. Na jednej ześcian napis: Dzień
Niepodległości. Na scenie stoi stół przykryty czarnym obrusem i dwa krzesła. Pod stołem,
niewidoczna dla widzów, leży polska flaga. Niezbędne są rekwizyty: wianek z suszonych
kwiatów, broń-szable i karabiny wzorowane na styl XIX-wieczny, mapa konturowa Polski
przedrozbiorowej, łańcuch, kij. Zaborcy ubrani są na czarno i w czarne, skórzane kurtki,
Polacy-w białe koszule i ciemne spodnie, Polska-w białą bluzkę i czerwona spódnicę.
W przedstawieniu wykorzystano muzykę
Najważniejszą, obok aktorów, role odgrywa w tym przedstawieniu muzyka orazświatło. Na
scenie musi więc znaleźć się miejsce dla operatoraświatła ( w przedstawieniu wykorzystano
niewielkich rozmiarów reflektor 500W ześciemniaczem ). Poza sceną ustawiłam operatora
dźwięku i narratora. Głos narratora, dzięki użyciu mikrofonu, był doskonale słyszalny, choć

on sam był niewidoczny dla widzów.

SCENA I
Na ciemnej scenie siedzą za stołem zaborcy I i II i Polska w wianku na głowie, wokół stołu
chodzi zaborca III, trzyma w ręku łańcuch. Na stole leży mapa konturowa przedzaborowej
Polski.
Cicho gra muzyka: „Cry of the celts”
Narrator:

W 1795 roku Polska umierała. Nie było nikogo, kto odważyłby się skutecznie
przeciwstawić zaborcom. Pozostał lament i rozpacz.

Wzmaga się muzyka
Zapala się światło.
Zaborcy wskazują na mapę Polski. Polska rozpaczliwie próbuje powstrzymać zaborców
przed własną niewolą. Kiedy nie pomagają jej namowy, kryje twarz w dłoniach i zanosi się

płaczem. Zaborca III chwyta mapę i drze ją z wściekłością. Dwaj pozostali zaborcy krępują
Polskę łańcuchem, podnoszą z krzesła, odsuwają je do ściany i tam sadzają związaną Polskę.
Zaborca II zrzuca jej wianek z głowy.
Gaśnie światło, cichnie muzyka.
.
SCENA II
Zapala się światło. Cicho gra muzyka: „Fiery nights”
Zaborcy stoją z założonymi na piersi rękoma, zwróceni są twarzami do siebie, tworzą półkole.
W środek wchodzą Polacy i klękają na ziemi.
Narrator:

W listopadzie 1830 roku Polacy próbowali odzyskać niepodległość.
Polacy zaczynają szeptać między sobą, rozglądać się, pokazują, że przygotowują się do
powstania, wskazują na poszczególnych zaborców i przydzielają sobie zadania przed walką.
Narrator: (krzyczy)

Do broni Polacy
Muzyka wzmaga się.
Polacy wstają i rozpoczynają walkę z zaborcami. Jeden z Polaków używa szabli, dwoje
zaborców używa karabinów. Pod koniec walki zaborcy obejmują przewagę w walce, krępują
Polaków i zmuszają do ponownego osunięcia się na kolana na scenę.



Narrator:
Niestety powstanie upada. Ci, którzy chcieli walczyć nadal musieli udać się na
emigrację.

Cichnie muzyka.
Polacy wstają i z opuszczonymi głowami schodzą ze sceny.
Gaśnie światło.

SCENA III
Gra muzyka: „Lament”
Narrator:

Zabór rosyjski
Na scenie, na krześle siedzi zaborca I, przed nim klęczy Polak I. Ma złożone w błagalnym
geście dłonie. Zaborca zachowuje nieruchomą twarz, patrzy w przestrzeń, zdaje się nie
zwracać uwagi na Polaka, którego uważa za natręta.
Narrator:

Błagamy Cię carze-nie karz tak okrutnie Polaków. Ulituj się nad umęczonym
polskim narodem.

Zaborca I: (krzyczy)
W Sibiru

Zaborcy I i II krępują Polaka łańcuchem i wyprowadzają ze sceny, po czym sami wracaja na
poprzednie miejsce.
Cichnie muzyka, gaśnie światło.

SCENA IV
Zapala się światło.
Gra muzyka: fragm. muzyki z filmu „Korczak” w reż. Andrzeja Wajdy
Narrator:

Zabór pruski
Przy stole siedzą Polacy II i III, mają otwarte zeszyty i coś w nich notują. Wokół stołu chodzi
zaborca II trzymając w ręce kij. Nagle zatrzymuje się przy jednym z Polaków i wskazuje ręką
na zeszyt. Pozostali zaborcy nieruchomo stoją na swoich miejscach.
Narrator:

Deutschland über alles.
Polak odmawia pisania. Zaborca szarpie Polaka, ale Polak nadal odmawia robienia notatek.
Zaborca gwałtownym ruchem chwyta Polaka i wlecze przed stół, po czym wymierza mu baty
kijem.
Cichnie muzyka, gaśnie światło.

SCENA V
Trzej zaborcy stoją w półkolu. Wchodzą Polacy i klęczą na środku sceny.
Zapala się światło.
Gra cicho muzyka: „Fiery nights”
Narrator:

Kolejny zryw, kolejne powstanie.
Polacy zaczynają szeptać między sobą, rozglądają się, pokazują, że przygotowują się do
powstania, wskazują na poszczególnych zaborców i przydzielają sobie zadania przed walką.
Narrator: (krzyczy)

Powstań narodzie polski!
Muzyka wzmaga się.



Polacy wstają i rozpoczynają walkę z zaborcami. Jeden z Polaków używa szabli, dwoje
zaborców używa karabinów. Pod koniec walki zaborcy obejmują przewagę w walce, krępują
Polaków i zmuszają do ponownego osunięcia się na kolana na scenę.
Narrator:

I znów niepowodzenie i znów klęska.
Cichnie muzyka, gaśnie światło.

SCENA VI
Zapala się światło.
Gra muzyka: „Celtic dream”
Narrator:

Zabór austriacki
Polacy podnoszą się, otrzepują nogawki, poprawiają koszule. Wszyscy odwracają się twarzą
do zaborcy II. Polak IV wyciąga z kieszeni list, który rozwija i zwraca się do zaborcy II.
Polak IV:

Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy.
Zaborca odbiera list i podaje rękę Polakowi II, po czym w przyjaznym geście obejmuje
każdego z pozostałych Polaków. Polacy obejmują się i z powrotem klękają na środku sceny.
Zaborcy pozostają na swoich miejscach.
Cichnie muzyka, gaśnie światło.

SCENA VII
Zapala się światło.
Gra cicho muzyka: „Victory”
Narrator:

W 1914 rokuświat i Europa rozpoczynają totalną wojnę. Dla Polaków to kolejna
nadzieja na niepodległość.
Zaborcy stoją w rogach sceny. Polacy klęczą na środku. Powoli wstają. Zaborcy podchodzą
do Polaków, rozpościerają szeroko ramiona, biorą ich w objęcia na znak aby zapomnieć
wszystkie długie lata zaborów.
Narrator:

W 1917 roku losy wojny zaczęły rozstrzygać się na niekorzyść zaborców.
Zaborcy kurczowo chwytają Polaków, ale ci, gwałtownym ruchem krępują im ręce i,
odpychają od siebie i przewracają na ziemię.
Muzyka wzmaga się.
Narrator:

11 listopad 1918 rok- koniec wojny, koniec zaborów. Rodzi się nowa niepodległa
Polska.
Polacy podnoszą z krzesła Polskę, zrzucają z niej kajdany, wkładają wianek na głowę. Polacy
I i II unoszą Polskę na ramionach, która rozpostartymi ramionami pozdrawia
zgromadzonych. Polak III wyciąga biało-czerwoną flagę i przebiega z nią wokół sceny i
wśród widzów.

( Wszyscy aktorzy wychodzą na scenę, kłaniają się ).

Koniec


