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Scenariusz apelu z okazji rocznicy Powstania Styczniowego

Uczeń 1

O rocznice, które czcimy!

Minione dni.

Minione dni jak olbrzymy!

Zmartwychwstają te dni.

-Byśmy nigdy nie zapomnieli, jakim płomieniem gorącym

Płonęły dni, kiedy najśmielej żyliśmy dniem nadchodzącym.

Uczeń 2

Święta miłości kochanej ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe!

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,

Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,

Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,

Nie żal żyć w nędzy, nieżal i umierać!

Narrator

5 lutego 2002rokuszkoła nasza obchodziła jubileusz

30- lecia nadania jej imienia "Bohaterów Powstania Styczniowego" oraz wręczenia

sztandarów: szkolnego i harcerskiego.

Dla dzisiejszych uczniów jest to już historia, ale od 30 lat- co roku

w styczniu uczestniczymy w apelu poświeconym patronowi szkoły.

5 lutego 1972 roku na uroczystości nadania szkole imienia ówczesny dyrektor- Alojzy

Pawlik powiedział:



"Od dzi ś sztandary towarzyszyć nam będą jako jeden z istotnych czynników i

środków wychowawczych w najważniejszych momentach i wydarzeniach wżyciu szkoły,

szczepu,środowiska i kraju. Flagi, proporce, chorągwie, bandery i sztandary, to

symbole historyczne naszego narodu i państwa. Symbole walki o wolność społeczną i

narodową, to bardzo ważne czynniki wiążące duchowo ze sobą ludzi".

Po 30 latach słowa te nie straciły nic ze swojej aktualności

Ale wróćmy pamięcią do roku 1863.

Uczeń 3

Był taki rok, rok 63,

gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,

silna nie liczbą, ale wolą ducha,

chciała powalić olbrzyma północy,

zerwać kajdany niewoli łańcucha.

Śnieżył się styczeń.

Poszli niepomni przestrogi, obliczeń,

poszli, by walczyć najgodniej, najprościej,

życie położyć przy budowie dzieła,

które się zwało wskrzeszeniem wolności

i krzyknąć światu: - Polska nie zginęła!

Lasy ich skryły.

Narrator

Powstanie Styczniowe 1863r.,miało ogólnonarodowy charakter.

W szeregach powstańczych walczyli mieszczanie, chłopi i szlachta, przedstawiciele

inteligencji i rzemieślnicy. Powstanie przewyższało poprzednie zrywy wolnościowe

Polaków rozległością obszarów objętych walką, uporczywością prowadzonych działań

oraz czasem ich trwania.

Uczeń 4

Wpatrz się i wsłuchaj!...

Oto Polska idzie,

Żywcem w męczeńskiej pogrzebana trumnie,

I zmartwychwstaje królewsko i dumnie



Po bólach zbrodni i gwałtów ohydzic,

By, jako ongi, z wielkopańskim gestem

Zająć swe miejsce i zawołać:

-Jestem!

Chór

Warszawianka 1831r

Narrator

Wiara w to,że naród będzie wolny porywała do walki nawet bardzo młodych Polaków

gotowych oddać życie za swą ojczyznę

Uczeń 5 - "Polska"

Polska!

O, ileż w jednym słowie

Może się zmieścić wielkiej treści,

Ile rozpaczy i boleści -

Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,

Chybaże tylko polskie serce,

Co wiek przetrwało w poniewierce

I zniosło takich mąk bezdenno

Od których, zda się, gwiazdy bledną...

Trzeba pieczętować krwią,

Co się kiedyś wyszeptało skrycie -

Trzeba młode dziś położyć życie,

Trzeba młodą pieczętować krwią!..

Chór

"Hej strzelcy wraz"

Narrator

Mogiły powstańcze rozsiane są gęsto po kieleckich lasach.

Powstaniec ( zakrwawiony, w poszarpanym ubraniu- dźwiga się na kawałku grubego kija,

kuleje- idzie z drugiego końca sali obok widzów i inscenizuje to co mówi narrator)

Powstaniec dźwignął się na rękach i objąwszy pień pierwszego w lesie drzewa stanął

na nogach. Nasłuchiwał odgłosów bitwy. Nic nie przerywało ciszy. Patrzył na pobojowisko.

Nie żałował ani tych, co w czarnym polu leżeli, ani siebie, ani dzieła. Jedyne czucie osiadło w

jego piersiach, jedyna myśl pod skrwawionymi włosami: bić się. Patrzał był jakżołnierze



mordowali rannych, jak półżywych odzierali ze szmat. Nie wytrzymał tego widoku- upadł po

chwili i skonał.

Ludność cywilna zdesperowana uciążliwościami w czasie powstania nie wierzyła

w jego powodzenie. Oto scenka przedstawiona przez StefanaŻeromskiego w "Wiernej

rzece".

(Przy powitaniu stoi Salomea Brynicka. Wchodzi dwóch powstańców, witają się z Brynicką i

jeden z nich pyta)

I powstaniec: Kto to jest?

Odrowąż: Jestem powstaniec, nazwiskiem Józef Odrowąż.

I powstaniec: Z jakiego dowództwa?

Odrowąż: Z jazdy pod naczelnikiem Langiewiczem.

I powstaniec: Co tu waszmość robisz?

Odrowąż: Zostałem raniony w bitwie pod Małogoszczem. Leczę się za

łaskawym pozwoleniem tej panienki.

II powstaniec: Przepraszam,że panią zapytam o jeden szczegół. Pani wymieniła

swoje nazwisko - Brynicka. Nieprawdaż?

Brynicka: Tak jest.

II powstaniec A czy też w rodzinie pani nie było krewniaka,żołnierza

z rewolucji?

Brynicka: Mój ojciec służył wojskowo w rewolucją.

II powstaniec: Wysoki, tęgi z sumiastym wąsem? Twarz pociągła...

Małomówny...Nazywał się Antoni.

Brynicka: Mojemu ojcu Antoni na imię.

II powstaniec: Widzi pani, gdy byłem małym chłopcem pani ojciec brał mnie

często na kolana, opowiadał różne wojenne historie, pokazywał

rynsztunek wojenny. Ileż to lat upłynęło...Gdzie teraz jest ojciec pani?

Brynicka: W partii.

I powstaniec: Dowodzi może jakim oddziałem? Jakie ma przezwisko?

Brynicka: Tatko jest za prostego powstańca. A pański ojciec gdzie?

II powstaniec: Mojego ojca dawnymi laty w rzeź galicyjską podjudzeni chłopi

okrutnie zamordowali pod wsią Stokłosy (westchnął głęboko).

A ja na tę tragedię musiałem synowskimi oczami patrzeć (uśmiechnął się



gorzko)...To pani jest córką Antoniego Brynickiego!... Nawet jest

w oczach i w ustach podobieństwo (wyciąga rękę i ujmuje jej dłoń).

Szczęść ci Boże panienko! Daj ci wszystko dobre.

(Spoglądając na niego jakby jej słowa w gardle uwięzły)

II powstaniec: A co?

Brynicka: (szlochając) Ja tu sama! Ojciec był parę dni temu i poszedł znowu...

II powstaniec: Taki los.

Brynicka: Taki los? A kto go zrobił?

II powstaniec: Kto zrobił?

Brynicka: Pan!!! (ocknęła się, rzuciła się przed nim na kolana czując, że popełniła

nietakt)

Panie!

II powstaniec: Słucham?

Brynicka: Co wy robicie?

II powstaniec: A co?

Brynicka: To powstanie!

II powstaniec: Powstanie?

Brynicka: Niech mi pan wytłumaczy ze swego rozumu i z głębokiego sumienia. Ja

prosta i głupia- nic nie mogę pojąć!

II powstaniec: Wszystko powiem, wszystko co wiem.

Brynicka: Z sumienia swego?

II powstaniec: Z sumienia.

Brynicka: (zerwała się krzycząc)

Któż z was ośmieli się mówić, że pobije tych, co tu nocami przychodzą

szarpać nas ludzi bezbronnych? A jeżeli ich nie możecie pobić, to kto

z was ośmielił się rozpętać w nich dzicz, co ją ze sobą z okrutnych

śniegów w duszach przynieśli? Czy macie w sobie siłę równą ich dziczy

i taką, żeby tamto złe zgniotła? Sołdactwo pali dwory, rannych dobija na

placu bitwy, chłopi wiążą powstańców.

II powstaniec: (przerywa ze złością) Wolicie ich dzicz, niż rany

i śmierć...Będziecie mieli dzicz za wiecznego pana!

Brynicka: I tak go mamy, choć tyle ran.

II powstaniec: Polskie plemię padło między dwa młyńskie koła zagłady -

między Niemców i Moskwę. Musi się stać samo młyńskim kamieniem,



albo będzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie. Nie ma wyboru. zbyteczne jest

wszelkie o tym słowo.

Brynicka: Jaką mieć wiarę? Czymżyć?

I powstaniec: Serce mężne uzbrój w sobie.

Brynicka: (jęknęła z rozpaczą) I cóż z serca mężnego!

I powstaniec: Nie czas już pytać i odpowiadać. Czas walczyć!

(Wychodzą zostawiając zrozpaczoną Brynicką)

Narrator

Często zdarzały się sytuacje,że przeciwnikami w walce byli bliscy krewni.

Właśnie w "Echach leśnych znajdziemy scenkę, gdzie stryj generał Rozłucki przyczynia

się do wydania wyroku na swego bratanka.

Przy stole siedzą czterej wojskowi i rozmawiają. Dwaj żołnierze wprowadzają Rozłuckiego.

Rozmowa zostaje przerwana.

Generał: Ktoś jest?

Rozłucki: (milczy)

Szczukin (wstaje): Generale, ja jeszcze będę pytania zadawał.

Generał: Zadawaj.

Szczukin: (wstaje, zdenerwowany podchodzi bliżej, opiera się o stół, waląc

kułakiem w stół woła)

Rozłucki, ty nieśmiej tu przed nami hardo stać! Ty nie śmiej w nas patrzeć takimi

oczami. Tyś zaprzysięgał czy nie? Coś zrobił z twoją przysięgą? Odpowiadaj!

Przysięgałeś czy nie?

Rozłucki: Przysięgałem.

Szczukin: Przysięgałeś! A z tą świętą przysięgą to coś zrobił?

Tyś z szeregu uciekł do wroga! To prawda czy nie?

Rozłucki: To prawda.

Szczukin: Razem z innymi zdrajcami swego panującego napadałeś na jego wojsko

z zasadzki. Prowadziłeś zdrajców, dawałeś im najzgubniejsze wskazówki, uczyłeś ich

gdzie i jak uderzać. Ja sam widziałem cię dzisiejszej nocy w bitwie zżołnierzami twej

własnej roty. Ja tuświadczę, że widziałem jakżołnierz Deniszczuk zranił cię

bagnetem. To prawda czy nie?

Rozłucki: To prawda.

Szczukin: Jeżeli to wszystko prawda, to ty nam,żołnierzom prawym i



wiernym w oczy tu mężnym wzrokiem patrzeć nie śmiej! Stoisz

przed obliczem sprawiedliwego sądu. Twój własny stryj sąd nad

tobą sprawuje. Spuść oczy i zniż się, bo ty jesteś zdrajca i

nędznik.

Rozłucki: Ja stoję przed sądem Boga. A ty mnie sądź według swojego sądu,

jak chcesz.

Szczukin: Niech nasze głosy zaważą jaką karę zadać zdrajcy? Kto za

odesłaniem pod konwojem do Kielc? (dwa glosy)

Kto za natychmiastową karą śmierci? (dwa głosy)

No, a ty generale?

Generał: Mnie przyszło przechylić szalę............Śmierć! (opuścili ręce)

Wyprowadzić!

Jewsiejenko: Może podsądny ma ostatnieżyczenie?

Generał: Do ciebie należy ostatnie słowo..

Rozłucki: ( podchodzi blisko stołu, patrzy prosto w oczy generała i surowym głosem

mówi)

Rozkazuję przedśmiercią, i to jest moja niewzruszona ostatnia

wola-żeby mój mały, sześcioletni syn Piotr, był wychowywany

jako Polak-taki sam jak ja. Rozkazuję, żeby go uczyć, choćby to było przeciwne

sumieniu wychowawcy, jak jego ojciec zrobił wszystko, aż do samego końca.

Rozkazuję mu głosem głuchym,żeby pracował dla swej ojczyzny iżeby jeśli zajdzie

potrzeba umierał dla niej bez jednego drgnienia strachu, bez jednego westchnienia

żalu, tak samo jak ja. No, i wszystko.

(oddał cześć po wojskowemu, odwrócił się i pierwszy, a za nim obstawa opuścili

scenę)

Powstanie Styczniowe, któregoślady walk partyzanckich pozostały na naszym terenie

po dwóch latach upadło.

Uczeń 6

Kto patrzył w lice styczniowe Polski,

Gdy nad tłumami gorzał sztandar krwawy,

A w oczach geniusz...



Ten nie zapomni ciebie, Krwawy Roku.

A potem okryły ich ciemne mogiły,

lochy kazamat, pełne nocy kiru,

dni męki krwawej i poczucia klęski,

tajgi śnieżyste i lochy Sybiru...

Lecz w sercach nie zgasł

znicz Polski zwycięskiej.

Bój beznadziejny, odwaga bez miary,

przez krew, przez zgliszcza, łzy droga mozolna.

Był przedostatni etap, próba wiary,

aby w nas dzisiajżyła Polska wolna!...

W powstaniu oddaliżycie: Romuald Traugutt, Dionizy Czachowski, Zygmunt

Sierakowski, Józef Hauke- Bossak, Antoni Jeziorański, Marian Langiewicz i wielu, wielu

innych.

Ci bohaterowie walk Powstania Styczniowego są patronem naszej szkoły. Ich pamięci

poświęcony jest hymn szkolny, który powstał ze wspólnej inicjatywy nieżyjących już dziś,

nauczycieli tutejszej szkoły: p. Czesława Cieślika oraz ówczesnego instruktora ogniska

muzycznego p. Wawrzyńca Majewskiego.

Hymn Szkoły:

słowa: Czesław Cieślik

muzyka: Wawrzyniec Majewski

Oni w powstaniu oddaliżycie,

Dziś naszej szkoły patronem są.

Każdy z nich marzył dla siebie skrycie,

By wykorzenić na ziemi zło.

Ref: Stańmy więc wszyscy wraz,

Pamięć ich niech każdy uczci z nas,

Siły swe- Polsce dać,

To nasz cel- uczniowska nasza brać.

Nasze młodzieńczeżywe zapały

Oddamy Polsce, by służyć jej.



Wszystkie zdolności i umysł cały

Tobie ojczyzno- więc przyjąć chciej.

Ref: Stańmy więc wszyscy wraz,

Siły swe niech każdy odda z nas,

W Polsceżyć, Polskę czcić,

A nasz cel- uczciwym uczniem być.

Codziennym trudem, codzienną pracą

Chcemy budować Ojczyznę swą.

Przyszłość świetlaną wszyscy zobaczą

Ci, co jej siły i szczęścia chcą.

Ref: Stańmy więc ...

"Nieśliście wolność z otwartą raną

Dla wasśpiewamy wdzięczności pieśń

Za polską ziemię Waszą krwią zlaną

Niechaj Wam będzie chwała i cześć."

Ref: Stańmy więc ...

Uczeń 7

Póki w narodzie myśl swobodyżyje

Wola i godność, i męstwo człowiecze,

Póki sam w ręce nie odda się czyje

I praw się swoich dożycia nie zrzecze,

To ani łańcuch, co muściska szyję,

Ani utkwione w jego piersiach miecze,

Ani go przemocżadna nie zabije -

I w moc dziejowej hańby nie zawlecze.

Literatura:

Scenariusze na cały rok- Wyd. Pedagogiczne ZNP Kielce 1995 r.

"Echa Leśne"- St.Żeromski.

"Wierna rzeka"- St.Żeromski.


