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„POTRZEBA NAM
WOLNOŚCI,

JAK TRZEBA
PRZYRODY „

Scenariusz uroczystości poświęco-
nej rocznicy NIEPODLEGŁO ŚCI

Cele:

• Uświadomienie znaczenia takich
wartości jak: wolność, niepodległość i
suwerenność;

• Przypomnienie ważniejszych faktów
historycznych okresu 123-letniej
niewoli Polski /walki
narodowowyzwoleńcze, bohaterowie
narodowi/ - uczczenie narodowego
święta;

• Utrwalenie wiedzy o dziejach
ojczystych.

Elementy scenografii:

Napis:„POTRZEBA NAM WOLNOŚCI,
JAK TRZEBA PRZYRODY”, portret
Józefa Piłsudskiego, orzeł Polski,
aktualny kalendarz na planszy z datą 11
listopada, kartony z napisami: „Rosja”;
„Austria”; „Prusy”; „Polska”, mapa z
okresu rozbioru Polski, dwa stoliki dla
uczniów grupy A i B. Krzyżówka
tematyczna rozrysowana na karcie
brystolu.
Na terenie szkoły gazetki tematyczne.

Uczestnicy: Chór szkolny, recytatorzy,
uczniowie grupy A / o małej wiedzy
historycznej/, uczniowie grupy B /znawcy
historii/.

I etap – Konkurs międzyklasowy pt.: „Co
wiesz na temat odzyskania przez Polskę
Niepodległości?”

Pytania:
1. Wymień państwa, które

uczestniczyły w rozbiorach Polski.
2. W którym wieku były rozbiory

Polski?
3. Kto utworzył Legiony Polskie we

Włoszech?
4. Kto napisał słowa „Mazurka

Dąbrowskiego?”
5. Ile lat Polska znajdowała się w

niewoli?
6. Tekst „Mazurka Dąbrowskiego”

został napisany ......./gdzie?/,
dla...../kogo?/.

7. Podaj datę odzyskania
niepodległości przez Polskę.

8. Co to był wóz Drzymały?
9. W jakich latach toczyła się I wojna

światowa?
10. Niestrudzony bojownik o

niepodległość, twórca Legionów,
późniejszy Naczelnik Państwa i
Marszałek Polski to: .................. .

Do finału konkursu zakwalifikowano
trzech uczniów. Finał konkursu „Co wiesz
na temat odzyskania przez Polskę
Niepodległości/” zaplanowano na 12
listopada 2002 r. Podczas akademii.
Scenariusz zawiera fragmenty
tekstów pisarzy XIX i XX wieku,
poruszających problemy niewoli,
walki o wolność i niepodległość.
Oprawę muzyczną stanowią pieśni
legionowe, których teksty i zapis
nutowy znajdują się w wielu
zbiorach –Śpiewnik 1914 – 1939 –
opracowanie Marek Sart. Warszawa
1989.
Teksty znależć można w
następujących publikacjach:

Kazimierz Wierzyński: Poezja i
proza: t. 1-2.Wybór i posłowie Michał
Sprusiński. Kraków 1981.

Księga cytatów z polskiej literatury
pięknej od XIV do XX w.Ułożona przez



Pawła Hertza i Władysława
Kopalińskiego. Wyd. 2. Warszawa 1982.

Jan Lechoń: Poezje.Lublin 1989 s.
224.

C.K.Norwid: Wiersze polskie.Łódź
1988 s.228.

L. Staff:Poezje. Lublin 1986 s. 185.

II etap : uroczystość poświecona rocznicy
Niepodległości.

Uczeń I A

11 listopada, obchodzimy 84 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Z tej okazji przygotowaliśmy krótki apel,
aby uczcić to narodoweświęto, a
jednocześnie uświadomić wszystkim,że
zaciera się wśród nas znajomość ważnych
dla Polski wydarzeń historycznych.

Chór: „Piechota”

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

Maszerują chłopcy, maszerują,
karabiny błyszczą, szary struj,
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,
piechota, ta szara piechota. Bis

Maszerują chłopcy, maszerują ..........

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota. bis

Maszerują chłopcy, maszerują ...... .

Recytator I

Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,
Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie,
Leży tam kamień grobowych pamiątek,
A pod kamieniem krwawi się
Wspomnienie.
A kiedy bliska zbierze się drużyna
I drzwi zamknięte, i okna zawarte,
To Polak – kamień duszy swej odklina
I wydobywa tę krwawiąca kartę.
Pieśń, Czyn, Wspomnienie – to jedno: to
Polska!

(Artur Oppman – Pięciu poległych w: Księga
cytatów, 381-382)

Recytator II

Nic nie wskrzesi czasu, co przeżyty
Wkrótce o nim i pamięć wśród młodych
się zatrze,
Zabieraj sobie swoje stare rekwizyty
Bo nową sztukę będą grali na teatrze.
(Jan Lechoń, Poeta niemodny w: Jan Lechoń;
Poezje, Lublin 1989 s.224)

Uczeń IA

Ojej: jacy nudziarze, już od ranaśpiewają i
recytują jakieś wiersze. Odkąd zapisali się
do chóru szkolnego i do koła
recytatorskiego, nic innego nie robią, tylko
śpiewają i recytują, śpiewają i recytują..... .

Uczeń IIA

No właśnie. Oni za dużo śpiewają i
recytują, ty za dużo gadasz. Lepiej nie
przeszkadzaj, tylko zabierajmy się do
nauki. Musimy szybko nauczyć się historii.
Wczoraj był dzień wolny a jutro
sprawdzian. Właściwie dlaczego wczoraj
był dzień wolny? Przecież to początek
tygodnia.

Uczeń III A

(pokazując na kalendarz)No tak ale ten
dzień jest zaznaczony w kalendarzu na
czerwono.



Uczeń II A

1 listopada był Dzień Zmarłych, 6 grudnia
będą Mikołajki, a co jest 11 listopada?

Uczeń I A

Może Dzień Policjanta albo Dzień
Pielęgniarki?

Uczeń III A

Może Dzień Ucznia – to chyba jakieś nowe
święto ..........?

Uczeń I B

Nie dziwię się, że macie jedynki z
historii - to przecież święto odzyskania
przez Polskę Niepodległości. 11 listopada
1918 roku Polska odzyskała niepodległość
po 123 latach niewoli. W 1795 roku
mocarstwa rozbiorowe przypieczętowały
akt odbierający Polakom największe
wartości – wolność i niepodległość.

Uczeń II B

Polska została rozebrana między Rosję,
Prusy i Austrię.

Uczeń IV A

Co to znaczy rozebrana?

Recytator II

(w trakcie recytacji z grupy recytatorów z
kartonikami z napisami „Rosja”, „Prusy”,
„Austria”, odmierzają rożnymi
przymiarami na plecach ucznia z napisem
„POLSKSA” i „ustalają” granice
rozbiorów)

Ani jej widzieć wieczorem, ni z rana,
Bo rozebrana....
Więc śpi zapewne! – niech raz rzekną
szczerze

Służebne panny,
Lub że, gdy wstawa i nim się ubierze,
Używa wanny.
(C. K. Norwid – Rozebrana w C.K. Norwid –
Wiersze polskie wyd. łódzkie 1988 s. 228)

Recytator I

Tymczasemszwaczek trzystoi z pudłami
I szewców sporo,

Co, nic nie widząc, swymi domysłami
Miary Jej biorą.

(C.K.Norwid – jak wyżej)

Recytator II

Błogi jej pejzaż, błogą woń poranna
Gdy wstają zorze –

Ale cóż, kiedy ona, rozebrana,
Wyjrzeć nie może!

( C.K.Norwid – j.w.)

Recytator III

Świat rzecze na to: “Niechże się ubierze
Na trzy sposoby:
Zachodnio – wschodnio – pstre weźmie
odzieże
Lub - wórżałobny !...”
(C.K.Norwid – Rozebrana w: C.K.Nowrid –

Wiersze polskie Łódź 1988 s. 228)
Zespół flecistek

/4 dziewczynki grają na fletach utwór pt.:
”O mój rozmarynie”.

Chór - „Rozkwitają pąki białych róź”

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

Kładłam ja ci idącemu w bój,
białą różę za karabin twój,
nimeś odszedł, Jasiuleńku stąd, }
nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi }bis
zwiądł. }

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
wiatr w burzanach cichuteńko łka,
przyszła zima, opadł róży kwiat, }



poszedł wświat Jasieńko, zginął za nim
ślad. }bis

Już przekwitły pąki białych róż,
przeszło lato, jesień, zima już,
coż ci terazdam, Jasieńku, hej, }
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny
swej. } bis

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

Uczeń III B

Chociaż Polski nie Było na mapie, Polacy
raz po raz czynili wysiłki, by odzyskać
wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył
Legiony Polskie we Włoszech. Nie zdołały
one co prawda wyzwolić Ojczyzny, ale
walcząc u boku Napoleona, przyczyniły się
do utworzenia zalążka państwa polskiego
pod nazwą Księstwa Warszawskiego.

Uczeń III A

Chwileczkę, chwileczkę. Słuchajcie, czy
my czasem nie tego właśnie powinniśmy
się nauczyć?

Uczeń IV A

(przeglądając podręczniki historii)
Zaznaczyłem w książce odtąd .... dotąd...

Uczeń II A

A co tam jest?

Uczeń IV A

(przeglądając podręcznik)
...I rozbiór... II rozbiór..., III rozbiór...
Legiony Polskie we Włoszech... O!
Przecież o tym przed chwilą mówiłeś!

Uczeń III A

Zwraca się do grupy przy stoliku B)
To może opowiecie co było dalej!

Uczeń II B

Niedługo potem rozpaliły się nowe
nadzieje Polaków. 29 listopada 1830 roku
wybuchło powstanie listopadowe
zorganizowane przez Sprzysiężenie
Podchorążych Piechoty Piotra
Wysockiego. Polacy byli słabo
przygotowani do wojny z Rosją. Zdradzeni
przez dowódców przegrali. Powstanie
upadło.

Uczeń I B

I wtedy rozpoczął się okres niebywałych
prześladowań. Polski przestał być
językiem urzędowym, wielu patriotów
udało się na emigrację.

Uczeń III A

To chyba nie było takie złe. Mój wujek też
wyemigrował. Jego rodzina mieszka w
Australii i przysyła nam paczki.

Uczeń II B

Ale chodziło zupełnie o co innego! Polacy
musieli opuszczać rodziny i bali się
wracać, bo groziły im prześladowania z rąk
zaborców.

Uczeń IV A

Czuli się tam chyba bardzoźle?

Uczeń I A

Każdemu byłoby ciężko, gdyby znalazł się
daleko od rodziny i znajomych. Mnie na
pewno – zapłakałbym się naśmierć.
Recytator III

Dziś we dnie mnie nawiedził anioł polskiej
doli



I płakał, szumiąc w mroku skrzydłami
srebrnemi
Jak gdyby chciał powiedzieć: „Umierasz
powoli,
Samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi”.
„Daleko? Co ty mówisz? Mnie wszystkie
zapachy
Ogrodów i pól naszych co dzień niosą
wiatry,
We mnie, we mnie jest wszystko:
mazowieckie piachy
I jeziora litewskie, i Wisła, i Tatry”.

/ Jan Lechoń, Rpozmowa z aniołem,
op. cit. s. 215/

Uczeń IV B

Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali za
utraconą ojczyzną? Byli przecież tacy,
którzy nigdy nie pogodzili się z losem.
Przebywając na emigracji, utrzymywali
ścisły kontakt z krajem. Wysyłali do Polski
emisariuszy, którzy przygotowywali
społeczeństwo do walki. Wykorzystując
trudną sytuację w Rosji, Polacy
zorganizowali w 1863 roku powstanie
styczniowe – największe z powstań
narodowych.

Uczeń I A

I odnieśli zwycięstwo, prawda?

Uczniowie B

/razem/ Przegrali!

Uczeń V A

No, to już nic nie rozumiem!
Dąbrowskiemu się nie udało. Powstanie
listopadowe upadło. W powstaniu
styczniowym Polacy również przegrali....
Ja bym się załamała.

Uczeń III A

Jak to się stało,że w końcu udało się
Polakom wyzwolić. Przez tyle lat można
się przecież przyzwyczaić do niewoli.

Uczeń II B

I tu się właśnie mylisz! Nie można
wymazać u człowieka pamięci o
przeszłości, a tym bardziej zabić ducha
wolności.

Recytator V

Potrzeba nam wolności, jak trzeba
przyrody,
Apostolstwa obłoków i ptaków nad
krajem,
Jak rzek płynących prawnym
przeznaczeniem wody
I gór, co rosną w ziemi skalnym
obyczajem,
Jak ruchuświtów, nocy i gwiazdśród
ciemności,
Ruchu zmian, ruchu trwania, systemu w
systemie
Jak Bogu co boskiego, nam trzeba
wolności
Oddanej człowiekowi, by zaludniał ziemię.

Kazimierz Wierzyński – Strofa o wolności, w:
Poezja i proza T. 1, s. 328/

Chór „My 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)

Uczeń V B

Marzenia Polaków o odzyskaniu
niepodległości zaczęły się spełniać na
początku XX wieku – w 1914 roku, kiedy
to po raz pierwszy w historii trzech
zaborców stanęło przeciwko sobie w I
wojnie światowej. Człowiekiem, który
przyczynił się do odzyskania
niepodległości był Józef Piłsudski, twórca
Legionów Polskich walczących z
zaborcami. 11 listopada 1918 roku Polska
była wolna. Cieszyli się wszyscy Polacy.

Recytator VI

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.

Ty broniąc siebie wbrew wszystkiej
nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś
znaczy...

Recytator IV

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą:
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą,
Lecz czymś największym, czym być
można: sobą!
/ l. Staff, Polsko, nie jesteś już niewolnicą! W:

Poezje. Lublin 1986 s. 185/

Uczeń III A

To my właściwie nie musimy się już uczyć
– wszystko już wiemy!

Uczeń I B

Zatem jakieświęto obchodziliśmy
wczoraj?

Uczniowie

11 listopada – rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Chór „Pierwsza kadrowa”

Raduje się serce,
raduje się dusza,
gdy Pierwsza kadrowa
na wojenkę rusza.

Oj da, oj da, dana
kompanio kochana,
nie masz to jak Pierwsza, nie!

Więc do przodu piersi,
i do góry głowa,
bośmy przecież Pierwsza
kompania kadrowa!

Oj da, oj da, dana .....

A gdy się szczęśliwie
zakończy powstanie
to Pierwsza kadrowa
Gwardyją zostanie.

Oj da, oj da, dana .....

Recytator VII

Jak pogubione białych orłów piórka,
Polskie wspomnienia błąkają się w
świecie.
Gra im melodia starego mazurka
Na zapomnianym prababek szpinecie.
Lecz w sercu polskim tak się zbiegły
razem
I w taką świętą splotły się koronę,
Że ich nie wydrzeć ogniem iżelazem,
Bo w jedną całość z sercem są stopione!

/Artur Oppman – Elegia .... w:Księga
cytatów 381:7/

/ Uczniowie kłaniają się i schodzą ze
sceny/.



Prowadzący

Dziękujemy wykonawcom.
Przygotowaliście się już do klasówki z
historii. Zapraszamy na scenę zwycięzców
I etapu konkursu pt.: „Co wiesz o
odzyskaniu przez Polskę niepodległości”
Komisja oceni zmagania finalistów.
Skład komisji:
-Dyrektor SP nr 5
-nauczyciel historii
- nauczyciel organizator
Uczniowie kolejno odpowiadają na pytania
wybierając numery od 1 do 13.

Legenda:

1. W niej polska przez 123 lata.
2. Miesiąc, w którym odrodziła się

Polska.
3. Światowej sławy pianista. Swoją

działalnością przyczynił się do
odzyskania niepodległości Polski.

4. Człowiek kochający swoją
ojczyznę.

5. Walka zbrojna Polaków przeciwko
zaborcom w latach 1830-1831,
1846, 1863-1864, to ....

6. Sprawowana przez rząd i króla.
7. Duże oddziałyżołnierzy –

ochotników utworzone np. w 1797
r. We Włoszech.

8. Powstańcy uzbrojeni w kosy, to ....
9. Był nim Józef Piłsudski w

Legionach.
10. Dowódca I Brygady Legionów

Polskich, po odzyskaniu
niepodległości był Naczelnikiem
Państwa.

11. Wybitny polski kompozytor,
tworzył mazurki i polonezy.

12. Postać, z którą wiąże się ostatnia
zwrotka hymnu polskiego.

13. Dokończ hasło: „Za Waszą i
Naszą ...”.

Hasło: NIEPODLEGŁOŚĆ

Rozwiązana krzyżówka:

Finalista otrzymuje Dyplom za I miejsce
wraz z nagrodą książkową. II i III miejsce
w konkursie wyróżnienie dyplomem.

Janina Krupka – wychowawca kl. IVp1

Sylwia Margielewska – wychowawca
kl. IVp2

Dorota Mazurkiewicz – nauczyciel historii

Maria Rybicka – nauczyciel muzyki

Szkoła Podstawowa nr 5 Nysa


