
W  HOŁDZIE  BOHATEROM  WARSZAWY 
( Scenariusz spotkania poetycko-muzycznego poświęcony 60 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ) 

 
      Dekoracje potrzebne w scenariuszu : tło z napisem „ W HOŁDZIE BOHATEROM WARSZAWY” oraz ilustracje i prace 
plastyczne uczniów poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego. 
      Spotkanie rozpoczyna utwór muzyczny, który pojawiał się na początku programu „ Powstańcze epizody” 
prezentowanego codziennie od 1 sierpnia do 3 października 2004 roku w I Programie Polskiego Radia o godz. 12.55. 
 

 
      1 sierpnia 1944 roku, po pięciu latach okupacji niemieckiej wybuchło Powstanie Warszawskie. 

Warszawiacy chwycili za broń, w imię wolności, w imię sprzeciwu wobec obcej przemocy. Był to 

największy zryw niepodległościowy Armii Krajowej, a zarazem największa akcja zbrojna podziemia w 

okupowanej przez hitlerowców Europie. 

      Dziś,  po 60 latach naszym moralnym obowiązkiem jest oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim, 

żołnierzom i cywilom. Tym, którzy polegli i tym, którzy przeżyli, skazani na tułaczkę i represje. 

 
SIERPIEŃ 
Sierpień dziś w mieście rozgorzał, 
Na piętrach, dachach, w piwnicach, 
Promienny i krwawy jak zorza, 
Radością pogonił w ulicach. 
 
 
Wśród domów okrzykiem-jak surmą, 
W zaułkach seriami-jak śmiercią. 
Tysiące ruszyły do szturmu 
W zwycięstwo. Sierpniowe zwycięstwo. 
 
 
W czerwieni i bieli zuchwałej 
Proporców, opasek na rękach, 
Nie zważa na ognia nawałę 
Szalona, junacka potęga. 
 
 
A sierpień zachodem nam świeci, 
Zachodem co w łunach goreje. 
Warszawa rzuciła swe dzieci 
Po jutra wolnego nadzieję. 
 
Warszawa, 1 sierpnia 1944r. 
      ( Edward Eugeniusz Chudzyński „ Edward” ) 
 

          Piosenka „Warszawskie dzieci”  

 

      Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W”, to znaczy 5 po południu. Siły Armii 

Krajowej na obszarze Okręgu Warszawskiego wynosiły około 45 tys. osób. Tylko co dziesiąty 

powstaniec miał broń. Już w pierwszych dniach do walczących przyłączali się mieszkańcy miasta, a 

później także oddziały partyzanckie działające wokół Warszawy. 

 

UMARLI...ZNAJOMI...KOCHANI... 

Idą ku mnie tylko kalinami 

po cierniach, po sinych jagodach, 

umarli, znajomi, kochani. 
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Idą ku mnie tylko po szelestach, 

między wichry  zadyszane wplątani: 

„ Tu, tu ?... Ach, cóż za pogoda...” 

Od szronów – brwi ich siwe, 

młode rzęsy dziwnie ociężały... 

I głaszczę ich, choć wiem, że – nieżywi... 

znajomi... ci, których kochałam: 

Jaś, co spalił się wraz z samolotem, 

i Kazio, co zginął potem, 

Pawełek oceanem przykryty, 

Tadzio zastrzelony przez bandytów... 

Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 

idą ku mnie, idą kalinami 

znajomi, umarli, kochani. 

    ( Kazimiera Iłłakowiczówna )       

 

 

      Sukcesy pierwszych dni Powstania pozwalały cieszyć się nadzieją, że zryw stolicy zakończony 

zostanie powodzeniem. W ciągu kilku dni powstańcom udało się opanować znaczną część miasta. Z ulic 

wyzwolonych dzielnic zniknęły patrole  niemieckie, na ich miejsce pojawiły się powstańcze, zniknęły 

niemieckie nazwy, a pojawiły się biało-czerwone flagi. 

 

( Dwie relacje Powstańców prezentowane z nagrania radiowego ) 

 

Piosenka „Pałacyk Michla” 

 

      4 sierpnia po południu śmiercią żołnierza poległ zastępca dowódcy plutonu w 3 kompanii batalionu 

„Parasol” podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński 

 

ELEGIA  O...( CHŁOPCU  POLSKIM ) 

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 

wyszywali wisielcami drzew płynące morze.  

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, 

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 

I poznałeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło. 
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Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 

      ( Krzysztof Kamil Baczyński ) 

 

      Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ukazywały się konspiracyjnie pod pseudonimem Jan 

Bugaj. Z jego śmiercią kultura polska straciła najwybitniejszego poetę pokolenia, które debiutowało w 

latach okupacji. 

 

WRÓBLE 

Dzień wróbli i jasności! 

W dzbanuszkach drobnych ptaszków 

świat się ustał miłością, 

niefrasobliwą łaską. 

 

Na wyciągnięcie ręki 

mam czystość ich, puszystość, 

jakbym dotykał ciebie 

gałęzią ich – wielolistną. 

 

Niebo się ziemi skłania  

leżąc śniegiem na drzewach, 

oczy mrużysz, zasłaniasz, 

piórka w blasku nagrzewasz. 

 

Nie zerwiesz się, nastroszysz 

ciepło ptasiego futra, 

odpowiesz wróblim głosem 

w moją ciemność – malutka. 

 

Bo na tym śniegu ludzie – 

- my z ciemnymi sercami. 

Ziemio przez nas zabita, 

rzeszą twych ptaków czystych 

módl się za nami! 

      ( Krzysztof Kamil Baczyński ) 

 

Piosenka „Deszcz jesienny” 

 

      W chwili wybuchu Powstania do rogatek prawobrzeżnej Warszawy zbliżały się pierwsze jednostki 

Armii Czerwonej. Pozwalało to żywić nadzieję, że armia Stalina przyjdzie z pomocą walczącym . 

Stanowisko Ojca Narodów wobec próśb Polaków o udzielenie wsparcia powstańcom było jednak 

nieprzejednane. 
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      Stalin nie pozwolił także na lądowanie po prawej stronie Wisły alianckich samolotów ze zrzutami 

zaopatrzenia dla walczącej Warszawy. 

 

„BRACIOM” Z  DRUGIEGO  BRZEGU 

Patrzycie zza Wisły na nasze konanie, 

czekacie aż miasto zamieni się w popiół, 

by na zwęglonych gruzach  polskiej chwały 

wznosić „nowy porządek” wschodniej Europy... 

 

Niech was nasycą spopielone kości, 

niech was ucieszą bohaterów groby – 

Polak wam nigdy nie odda wolności 

i  nie zdepczecie wolnej Europy.  

      ( Józefa Radzymińska ) 

 

      Loty z bronią i amunicją odbywające się z baz  we Włoszech, były mało efektywne i okupione 

wielkimi stratami. Większość maszyn została zestrzelona przez Niemców. Nie zawsze też zrzuty z 

zaopatrzeniem trafiały tam, gdzie byli powstańcy. 

 

( Relacja Powstańca z nagrania radiowego ) 

 

Piosenka „ Hej, chłopcy, bagnet na broń”  

 

 

      Tymczasem w Warszawie coraz bardziej utrudniona była komunikacja naziemna pomiędzy 

ośrodkami powstańczymi. Z każdym dniem na znaczeniu zyskiwała komunikacja podziemna. 

      Do łączności, przemieszczania oddziałów, a wreszcie ewakuacji wykorzystywano rozgałęzioną sieć 

kanałów. Korzystano w tym względzie z doświadczeń powstańców żydowskich, którzy półtora roku 

wcześniej, w dniach Powstania w Getcie, wykorzystywali te nietypowe i niebezpieczne trasy. 

 

( Dwie relacje Powstańców z nagrania radiowego ) 

 

      W połowie sierpnia, po krwawych walkach, powstańcy zostali wyparci z Woli, a potem ze Starego 

Miasta. 

      Oddziały niemieckie obsadzające rumowiska staromiejskich ulic dopuszczały się masowych 

mordów na rannych powstańcach. Taki los spotkał między innymi rannych ze szpitala przy ulicy 

Długiej 7, gdzie ofiarą masakry padło 430 powstańców... 
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      „ Gdy padła Starówka – wspomina dr Odrowąż- Szukiewicz – pewnej nocy, w jednej z bram na 

Kruczej, natykamy się na kondukt cieni. Osmolone twarze, osmolone mokre ubrania, chwiejny krok. 

Kilkanaście postaci idzie gęsiego za przewodnikiem, za nimi nasi ze Śródmieścia dźwigają na noszach 

trzech najciężej poparzonych od moździerza. Powstańcy ze Starówki. Dopiero co wyszli z kanałów. 

Wstrząsający, niezapomniany widok”. 

( Utwór muzyczny, taki sam jak na początku spotkania ) 

 

ZOSTAWCIE  NAS 

Zapomnijcie o nas 

o naszym pokoleniu 

żyjcie jak ludzie  

zapomnijcie o nas 

 

my zazdrościli śmy 

roślinom i kamieniom 

zazdrościliśmy psom 

 

chciałbym być szczurem 

mówiłem wtedy do niej 

 

chciałabym nie być 

chciałabym zasnąć  

i zbudzić się po wojnie 

mówiła z zamkniętymi oczami 

 

zapomnijcie o nas 

nie pytajcie o naszą młodość 

zostawcie nas 

      ( Tadeusz Różewicz ) 

 

      Na początku września padło Powiśle. Pod koniec września ustały walki na Mokotowie i Żoliborzu, 

najdłużej broniło się Śródmieście. 2 października,  po 63 dniach zaciętych walk, Powstanie 

Warszawskie skapitulowało. 

 

POMNIK  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO 

Zostanie po nas miasto gruzów 

I barykada z naszych ciał, 

Zostanie po nas kpina głupców, 

Płacz matek i litania skarg, 
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i pozostanie niepodległa 

miłość wolności – i ta jedna 

urośnie w pomnik, w krzyk kamienny, 

co zerwie naród, aby wstał 

i by zrozumiał jaki cenny 

był nasz rozumny szał. 

      ( Jerzy Narbutt ) 

 

Piosenka „Warszawskie dzieci” ( ostatnia zwrotka ) 

 

      W związku z 60 rocznicą Powstania Warszawskiego : 

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wydał uchwałę, w której uczczona została pamięć Powstańców 

- Grupa deputowanych parlamentu Europejskiego wystosowała list otwarty upamiętniający bohaterów 

Powstania 

- Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wydał rezolucję, w której sierpniowe Powstanie 

1944 roku uznane zostało za symbol heroizmu oraz przykład walki o wolność w obliczu 

przeważającej siły nieprzyjaciela. Senat podkreślił szczególny udział Polaków podczas drugiej 

wojny światowej. 

 

Proszę wszystkich o powstanie.  

Uczcijmy i my, minutą ciszy, tych, co zginęli w Powstaniu Warszawskim. 

 

Dziękujemy za uwagę.  

 

 

 

                                                                                                    Maria Głowacka 

                                                                                                       nauczyciel muzyki 

                                                                                                             Gimnazjum w Skępem 

 

 

Scenariusz opracowałam na podstawie : 

- radiowych audycji „ Powstańcze epizody”, które I Program Polskiego Radia emitował codziennie od 1 sierpnia do 3 

października 2004 roku o godz. 12.55 

- czasopism : „ Ład” 1994 nr 31, „ Gazeta Kujawska” 2004 nr 131, „ Jednodniówka” Warszawa          1 sierpnia 2004 nr 

1, „ Gazety wojenne” nr 61 

- podręcznika do języka polskiego dla klasy 8 – WSiP 1989 

- „ Śpiewnika polskiego” -  WSiP 1991     


