
SCENARIUSZ MONTAŻU SŁOWNO – MUZYCZNEGO POŚWIĘCONEGO
                               POWSTANIU WARSZAWSKIEMU

Uczennica zapala znicz i stawia go na środku sali.

Narrator – słowo wprowadzenia

     Dnia 21 lipca 1944 r. w obliczu zbliżania się do Warszawy armii radzieckiej dowódca Armii
Krajowej, generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bór, podjął decyzję o powstaniu. Datę
rozpoczęcia walk ustalono na 1 sierpnia 1944 r. Tego dnia o godzinie 17, określonej jako godzina W,
nastąpiła realizacja planu „Burza”. Pod tym kryptonimem kryło się uderzenie oddziałów
powstańczych na cofających się przed Armią Czerwona Niemców. Rozpoczęły się walki trwające 63
dni, które do historii przeszły jako POWSTANIE WARSZAWSKIE.

•  Piosenka „Pałacyk Michla”

Recytator I:
Jak wicher, jak burza, z otchłani niewoli
Zerwało się słowo: powstanie!
Pognało na skrzydłach krwawego odwetu
Rozrywać granatem kajdany.
W purpurze pożarów, ze śmiercią w zawody
Na czołgi z butelką benzyny
Runęły lawiną bojówki zbratane
Na zew bezimiennej dziewczyny.

   „Powstanie Warszawskie” J. Moraczewska
Recytator II:

I znów wśród murów twych, Stolico –
Ogień we włosach i błysk w oku,
Skrzydłami wiejąc nad ulicą,
Grzmi jasno rytm zwycięskich kroków.

Więc „nie zginęła” i „niech żyje” !
Salwami trzaska słowo Polska.
Po broń sięgają ręce czyjeś
I rosną z ziemi, rosną wojska.

Żołnierski sen urasta w jawę :
Powstańcie! Rozkaz – rzecz skończona.
Przez ogień idzie w złotą sławę
Niezwyciężona! Niezmożona.

                           „Niezwyciężona” S. R. Dobrowolski

Recytator III;
      I znów walczy dzielna stolica,

Znów spowiły ją  łuny i dym –
I na krwią zbroczonych ulicach
Znów wolności rozlega się hymn.

Choć mundury nie zdobią nam ramion,
Choć nie każdy z nas nawet ma broń –
Cała ludność Warszawy jest z nami,
Każdy Polak podaje nam dłoń!

Bo my – walcząca Warszawa,



Złączona ofiarą krwi...
Nasz cel – to honor i sława,
Potęga przyszłych dni!

Nieznane jest nam słowo „trwoga”,
Nie zgnębi nas zdradziecki wróg!
Kto żyw, ten z nami, na wroga!
Tak nam dopomóż Bóg!

„Hymn Śródmieścia” E. Moraczewski –

•  Narrator czyta fragment powieści R. Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”
 „Kto przeżył, pamięta: jakby otwarło się niebo i ziemia równocześnie. Z góry grad

złachmanionych ludzkich strzępów, ciał, tynku, osypująca się szczytowa ściana domu.(...) Na
balkonach, na oknach zatrzymane w locie ludzkie ręce, jakaś wbita we wnękę muru głowa, jak
rozklapana przez niedbałego artystę płaskorzeźba, źle uformowana w czerwonej glinie.

Sekunda martwej wymowy rzeczy po wybuchu – stuk walących o ziemię kawałów pancerza,
rumor obsypujących się murów i zaraz potem przebijający się przez rzedniejący tuman kurzu,
przypiekany smrodem siarki ryk ocalonych.

 Nagi człowiek bez prawej ręki idzie opierając się lewą ręką o mur. To żołnierz. Na wklęsłym,
zakrwawionym brzuchu ma pas, ciężkie saperki ciągnie na nogach obdartych wybuchem z sukna.
Pada. Tratują go ślizgające się we krwi uciekający. Jakaś prawie naga kobieta woła rozpaczliwie
dziecięce, zdrobniałe imię.(...)

Ile czasu minie, nim na miejsce przybrną na czerwonych od krwi nogach lekarze i
sanitariuszki? Pewnie trzy, cztery minuty, na pewno ze sto śmierci ciężej rannych, by zmierzyć to
czasem powstania.

•  Melodia „Warszawskie dzieci” grana na oboju

Recytator IV:
Tu zęby mamy wilcze a czapki na bakier,
tu u nas nikt nie płacze w walczącej Warszawie,
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...

A wy tam wciąż śpiewacie, że z kurzem krwi bratniej,
że w dymie pożarów niszczeje Warszawa –
a my tu nagą piersią na salwy armatnie,
na podziw wasz, na śpiewy i na wasze brawa!
U boku swych chłopców walczą tu dziewczęta
I nawet dzieci walczą, i krew radośnie płynie.

Halo! Tu serce Polski!... Tu mówi Warszawa!
Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji!
Nam ducha starczy dla nas i starczy go za was!
Oklasków też nie trzeba!
            Żądamy amunicji!         „ Żądamy amunicji” Z. Jasiński

Recytator V:
      Oto posągu rozbity kamień,

Oto umarłe ulice.
Święta Maryjo, módl się za nami
O amunicję.
Oto bezduszny serca egzamin,
Oto po dwakroć ruiny.



Święta Maryjo, módl się za nami
O karabiny.
Noc nam śmiertelne okrywa rany –
Nim świt odsłoni nas blady,
Święta Maryjo, wstąp razem z nami
Na barykady.
Oto nam huczą strzały armatnie
Na szańcach Żelaznej Bramy.
Święta Maryjo, w palbie ostatniej
Módl się za nami.

„Modlitwa warszawska” A. Miedzyrzecki

•  Piosenka „Hej, chłopcy!”
     
Recytator VI:

Nas nauczono. Nie ma litości.
Po nocach śni się brat, który zginął,
Któremu oczy żywcem wykłuto,
Któremu kości kijem złamano,
I drąży ciężko bolesne dłuto,
Nadyma oczy jak bąble – krew.
Nas nauczono. Nie ma litości
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć
Żeby nie umrzeć rojąc to wszystko...
 „ Pokolenie” K. K. Baczyński

•  Narrator czyta  fr. tekstu Jana Nowaka Jeziorańskiego „Kurier z Warszawy”:
2 sierpnia

Leje deszcz. Niemcy pociskami artyleryjskimi usiłują zestrzelić flagę na „Prudentialu”. Nie
udaje się . biało – czerwona , wielka chorągiew łopocze zwycięsko nad miastem. (...)

W czyich rękach jest miasto? Wciąż nie sposób się zorientować. Jedne budynki zajęte są przez
naszych, inne przez Niemców, ulice są pod ostrzałem z obu stron.

Mieszkańcy pobliskich domów, bez żadnego rozkazu z góry, zupełnie spontanicznie budują
wzdłuż ulicy barykadę, która ma zamknąć drogę czołgom. Jedni kopią rów, inni wyrzucają przez okna
i znoszą ze wszystkich stron, co im pod rękę popadnie. Za mało jest łopat i kilofów. (...)

Wtem z dala ukazuje się zdobyty samochód pancerny z wymalowaną kotwicą, obwieszony
naszymi żołnierzami. Następuje wybuch szalonego entuzjazmu. Ludzie odrzucają kilofy i łopaty i jak
na komendę rzuconą przez kogoś niewidocznego zaczynają śpiewać „Warszawiankę”.(...)

Są wydarzenia i chwile, które przerastają w życiu człowieka wszystko inne. Dla mnie takim
momentem było i pozostanie to, na co własnymi oczami patrzyłem wtedy na Świętokrzyskiej – w
drugim dniu Powstania Warszawskiego.

Recytator VII :
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 poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

„Elegia o...( chłopcu polskim)” K. K. Baczyński

Recytator VIII:
O straszne, straszne dzieje. Huczy czas nad nami.
Kiedy z szubienic dzwony sinych ciał zagrają,
Wywloką nas na bruki pokrajane łzami,
Na oświęcimskie kaźnie i warczącą zgrają
Do gardeł nam przypadną. My będziemy żyli
I tysiąc lat po śmierci w gałęziach szubienic,
Płoszący życie z ślepi tych, co nas zabili.

Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył
Chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem,
Chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył,
To temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem

„Polacy” K. K. Baczyński

Melodia „Marsz Mokotowa” – grana na skrzypcach
Recytator IX:

Nadajemy komunikat z Warszawy:
Nadzwyczajny komunikat z Warszawy.
Stacja Armii Krajowej melduje:
 Bój skończony i ....nic, oprócz sławy...

Wieść niesiemy do innych narodów,
Konferencji, przyjaciół i braci:
Lud stolicy za wolność zapłacił
 Swoim życiem.

Rozgłoście! Ponieście! Wolni! Wolni!
Już pełza po mieście
Trupi odór od szańców do szańców,
Milion legło wśród gruzów powstańców.
Wolni. Wolni od kajdan i ...życia.

 Stacja Armii Krajowej w Warszawie
Raz ostatni pozdrawia żołniersko
Wszystkich braci walczących na świecie
O zwycięstwo! O ...wasze zwycięstwo!

„Ostatni komunikat” M. Ubysz

Narrator czyta fragment aktu kapitulacyjnego generała Bora – Komorowskiego:
„Walka nasza w stolicy, pod ciosami śmierci i zniszczenia z takim uporem przez nas prowadzona,
wysuwa się na czoło sławnych czynów bojowych żołnierza polskiego podczas tej wojny
dokonywanych...dokumentujemy nią moc naszego ducha i naszego umiłowania wolności. Jakkolwiek
nie udało się uzyskać militarnego nad wrogiem zwycięstwa, (...) to jednak te dwa miesiące boju o
każdą piędź ziemi, ulicy i muru Warszawy dokonały swego zadania politycznego i ideowego...



Postanowiłem dalszą walkę przerwać. Wszystkim żołnierzom dziękuję...

Recytator X:
Przemówił wróg do Warszawy:
„wywieście chusteczki białe.
Za łyżkę niemieckiej strawy
Sprzedajcie wolność i chwałę”
Lecz serca nasze odważne,
Nie można ich uciemiężyć.
Śmierć? Nieważne!
Życie? Nieważne!
Ważne – zwyciężyć!

„Ważne zwyciężyć” J. Brzechwa

Piosenka „Deszcz jesienny”

Narrator czyta apel poległych:
      Bataliony : CHROBRY,WIGRY, ZOSKA, PARASOL, CZWARTACY ! Wzywam was do apelu!

 Wszyscy odpowiadają:  : Polegli na polu chwały!

Recytator XI:
Wieczne odpoczywanie
Racz  im dać, Panie,
Na Powązkach, na placach, na skwerach.
Pod ruinami w piwnicach,
Tam, gdzie kto padł,
Gdzie umierał.
Zachowaj moc ich i oddaj im, Panie
Ziemię ojczystą na wieczne władanie.

„Wieczne odpoczywanie” K. Wierzyński

Uczeń ( uczennica ) podchodzi i gasi płonący znicz.


