
Wstań, Polsko moja!

Scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości

Opracowała:
Małgorzata Popławska
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Łosicach

Scenografia:

występują elementy patriotyczne: biało-czerwona flaga, godło
Polski, hasło „Wstań Polsko moja!”, portret marszałka Józefa
Piłsudskiego, wazon z czerwonymi różami. Uczniowie występują w biało-
czarnych strojach.

Pan dyrektor rozpoczyna uroczystość witając uczniów i nauczycieli.

Wszyscy:śpiewają hymn Polski „Jeszcze Polska nie zginęła”

Narrator:
Druga połowa XVIII-go wieku..... Rozbiory. Tragiczne wydarzenia w

naszej historii, które doprowadziły do tego,że Polska zniknęła z mapy Europy.
Łatwo było zaborcom „wymazać” j ą z map, trudniej – pozbawić Polaków
poczucia tożsamości narodowej, zdusić pragnienieżycia w wolnym kraju, o
czymświadczą wielkie zrywy niepodległościowe, zakończone klęską: powstania
listopadowe i styczniowe. Mimo klęski ludzie nie tracili wiary, nie ulegali presji
zaborców. Zawsze byli tacy, jak marszałek Piłsudski – twórca legionów –
utożsamiany z inicjatorem wielkiego dzieła niepodległościowego.
Powstały one w okresie I wojnyświatowej, kiedy wytworzyła się korzystna dla
Polski sytuacja, sprzyjająca walce o odzyskanie niepodległości. I stało się....
1918 rok – to rok znamienny w naszej historii. Polska znowu wolna. 11-go
listopada – Dzień Niepodległości – święto zmuszające do refleksji, do
zastanowienia się nad przeszłością naszego narodu, nad postawami ludzi, którzy
w imię „świętej miłości kochanej ojczyzny” składali sweżycie w ofierze,
walcząc o jej oswobodzenie.
Dzisiejsza akademia niech będzie również i dla nas taką chwilą refleksji,
zadumy wywołanej słowami wierszy i piosenek, których autorami byli z reguły
poeci –żołnierze.



Recytator I:
Wstań, Polsko moja!

Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony!
Już płonie lont podziemnych min –
Krwawą godzinę biły dzwony –
Zerwane pęta – Uderz w czyn!

Wstań, Polsko moja!
Strząśnij proch!

Żałosne marzeń ucisz łkania!
Za Tobą zimny smutków loch –
Przed Tobą świty zmartwychwstania!
Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!

Wstań , Polsko moja!
W ogniach zórz

Nowe się szlaki krwawią Tobie!
O, lżej Ci będzie w gromach burz
Niźli w zawiędłych wspomnień

grobie –
Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!

(Józef Mączka,Wstań, Polsko moja!)

Recytator II:
Sto lat już płacze Polska
Na swą mogilną cieśń,
Jak harfa łka eolska
Jej pogrzebowa pieśń...

Sto lat już biją dzwony
I jęczą struny lir...
Duch gaśnie, osłoniony
W żałobny czarny kir.
.............................................
Hej – skądże ta pobudka,
Gdzie radość młoda brzmi?
Sygnału nuta krótka
Jęk tłumi, płonie w krwi.

Znad cichej snów mogiły
Zrywa się wolny lud....
Czy dni się dopełniły,



Czy śniony idzie cud?

Marsz dumny, marsz zuchwały
Nad ziemią ruin gra –
Biją w nim skrzydła chwały,
Zapału płonie skra.

Kto żywy, w lot się zrywa,
Zostaje jeno trup....
....Niech przeszłość dogorywa
Niech przyszłość mknie na łup!

Parskają rącze konie,
Piechota dąży w ślad....
Nadziei tęczą płonie
Radosny, młodyświat.

Mąż w męża, jak ze stali,
Twarz w twarz – posągu głaz...
Tak długośmy czekali,
By znów zobaczyć was.

Migocą znów sztandary,
Amarant lśni, jak krew...
Brzmi ogniem dawnej wiary
Niezapomnianyśpiew.

Co ojcom przemoc wzięła
Odbiera wrogom syn....
Że jeszcze nie zginęła,
Rycerski dowiódł czyn!

(Leon Rygier,Legiony)

Śpiew (nagranie z taśmy): Pierwsza brygada

Legiony tożołnierska nuta,
legiony to straceńców los.
Legiony tożołnierska buta,
legiony to ofiarny stos.

My pierwsza brygada
strzelecka gromada.
Na stos rzuciliśmy



naszżycia los,
na stos, na stos!

O, ileż mąk, ileż cierpienia,
a ileż krwi, wylanych łez,
pomimo to nie ma zwątpienia,
dodawał sił wędrówki kres.

My pierwsza brygada...
(wersja skrócona)

Słowa: Andrzej Małaciński i Tadeusz Biernacki
Muzyka: melodia anonima

Recytator III:
Choć wątli i bladzi, lecz twarze ich

harde,
Wzrok dziwnie jarzący się nocą,
Szałświęty w nim dojrzysz iśmierci

pogardę,
Wykutą hartownych sił mocą.

Zaduma ich czoła młodzieńcze poryła,
Wśród nocy bezsennych dumania.
Powieści im długie o ojcach prawiła
I krwawych pożogach zarania.

Od słońca pożółkli, od wichrów
spaleni,

Szli w bitwy i trudy ogromne.
Na czołach laur sławy się blaskiem

promieni –
I rzuca pioruny pogromne.

Na ustach pieśń zemsty, pieśń
mściwych odwetów,

Co grobów zdeptała milczenie,
Swe losy pokładli na ostrzach

bagnetów,
W krwi wrogów chcą gasić

pragnienie.



Za sto lat ucisku, łez krzywdy,
przemocy,

za hańby i męczarń tak wiele
Na bój cię wyzwali, tyranie północy!
Drżyj carze! Powstali mściciele! –

(Rajmund Bergel,Żołnierze Legionu)

Recytator IV:
Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako 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 wieków

żyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał zejść zorzy z krwi naszych ran,
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowyświętej Wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny

na bój dla naszej Ojczyzny!
(JerzyŻuławski,Do moich synów)

Śpiew (nagranie z taśmy): Rota

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas gnębił wróg, (bis)
tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli zżył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i pył



krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg (bis)
tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił
orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg – (bis)
tak nam dopomóż Bóg?

Słowa: Maria Konopnicka
Muzyka: Feliks Nowowiejski

Recytator V:
1
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.

2
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!”

Las płacze, ziemia płacze,



W pożarach stoiświat,
A ty wciąż mówisz do mnie:
„To ja, twój brat....twój brat!”

3
O, nie myśl o mnie, bracie,
W śmiertelny idąc bój,
I w ogniu moich strzałów,
Jak rycerz, mężnie stój!

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.

(Edward Słoński, Ta, co nie zginęła...)

Recytator VI:
Pójdziemy naprzód, nigdy wstecz
ze starem hasłem naszem,
w krwi Pospolitą tworząc Rzecz
bagnetem i pałaszem,
rosnącą szlakiem naszych dróg –

tak nam dopomóż Bóg!

Jako lawinaśnieżna z gór
na łeb spadniemy wroga;
o piersi naszychżywy mur
rozbije się czerń sroga,
by fale mórz o skalny próg –

tak nam dopomóż Bóg!

Na kresach pełniąc czujną straż,
wytrwamy, Polsko, wiernie,
czy laur uwieńczy sztandar nasz,
czy go oplotą ciernie,
Wolności Twej my krwawy pług –

tak nam dopomóż Bóg!



Zbrój się, Narodzie, zbrój się, zbrój!
Zygmuntów dzwon Ci dzwoni!
O wojskuśpiącym sen się Twój
dziś jawi.... Hej! Do broni!
Pierzchnieśmiertelny przed nim

wróg –
tak nam dopomóż Bóg!

Zbudź się! Kajdany rdzawe rwij!
Na polską glebę żyzną
posiejem krew i z onej krwi
rozkwitniesz nam, Ojczyzno,
w słońcu, co legnie Ci u nóg –

tak nam dopomóż Bóg!
(Jerzy Relidzyński, RotaBrygadierowi Piłsudskiemu)

Śpiew (nagranie z taśmy): Maszerują strzelcy

Nie noszą lampasów lecz szary ich strój,
nie noszą ni srebra, ni złota
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, (bis)
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
a przed nimi drzewa salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój.
Idą, a w słońcu kołysze się stal,
dziewczęta zerkają zza płota,
a oczy ich dumnie utkwione są w dal, (bis)
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują......

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
a śmierć im pod stopy się miota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, (bis)
piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują.....



Słowa: Leon Łuskino
Muzyka: Leon Łuskino

Recytator VII:
[...}
Wielkimi literami morze głów wyrasta,
I czujesz,że rozpękną ulice się miasta,
Że Bogu się jak groźbą położą przed

tronem
I krzykną wielką ciszą... lub głosów

milionem.
A teraz tylko czasem kobieta

zapłacze –
...................................................................
Aż nagle na katedrze zagrali trębacze!!
Mariackim zrazu cichośpiewają

kurantem,
A później, później bielą, później

amarantem,
Później dzielą się bielą i krwią

i szaleństwem,
Wyrzucają z trąb radość i miłość

z przekleństwem,
I dławią się wzruszeniem i płakać

nie mogą,
I nie chrypią, lecz sypią w tłum

radosną trwogą –
A ranek? Mroźny ranek sypie w oczy

świtem.
A konie? Konie walą o ziemię

kopytem.
Konnica ma rabaty pełne galanterii.
Lansjery-bohatery! Czołem kawalerii!!
Hej, kwiaty na armaty!Żołnierzom

do dłoni!
Katedra oszalała! Ze wszystkich sił

dzwoni.
Księża idą z katedry w czerwieni

i złocie,
Białe kwiaty padają pod stopy

piechocie,
Szeregi za szeregiem! Sztandary!

Sztandary!



...................................................................
A on mówić nie może! Mundur na nim

szary.
(Jan Lechoń, Piłsudski)

Recytator VIII:
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 dźwignęłaś się

duchem.
Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez

siebie!
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.

Ducha wspomnieniem ich ci nie
rozsierdzę.

Żyłaś miłością, nie zaś zemstyżołdem,
Choć serce twardsze masz niż Flandrii

twierdze,
Co ci przyznano nowym pruskim

hołdem.

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej
nadziei,

Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy.
(Leopold Staff,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą)

Śpiew (nagranie z taśmy): Rozkwitają pąki białych róż

Rozkwitają pąki białych róż,
wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć.
Wróć, ucałuj jak za dawnych lat, (bis)
dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.



Już przekwitły pąki białych róż,
przeszło lato, jesień, zima już,
cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, (bis)
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
bo mu kwitną pąki białych róż;
tam pod jarem, gdzie w wojence padł, (bis)
wyrósł na mogile białej róży kwiat.

Słowa: Kazimierz Wroczyński i autorzy nieznani
Muzyka: Kozar-Słobódzki

Recytacja:

(Dziewczyna) (Chłopak)
- Kto ty jesteś? - Polak mały.
- Jaki znak twój? - Orzeł Biały.
- Czym twa ziemia? - Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta? - Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę!

Narrator:
Gdy obchodzimy rocznicę Polski niepodległej, pamiętajmy o tych którzy

przez cały XIX wiek zachowali wiarę w odrodzenie Państwa Polskiego, za tę
wielką sprawę walczyli i ginęli.

Nagranie hymnu w brzmieniu pozytywkowym.

Wszyscy recytatorzy:kłaniają się i schodzą ze sceny.

Materiały
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