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Wprowadzenie

 Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli MOJA NIEPODLE-
GŁA został ogłoszony jesienią 2017 r. Jego celem było stworzenie 
bazy scenariuszy lekcji lub uroczystości szkolnej przygotowanych 
przez pedagogów, praktyków. Nadesłano niemal 150 różnych 
prac. Z nich zostały wybrane 24 scenariusze, najbardziej orygi-
nalne, twórcze i jednocześnie gotowe do adaptacji i wykorzystania 
przez nauczycieli. Wśród lekcji mamy nie tylko te, prowadzone 
w ramach przedmiotu historia, ale również – bardzo wysoko oce-
nione – lekcje języka polskiego, nauczania zintegrowanego, a na-
wet matematyki. Są także autorskie teksty szkolnych sztuk teatral-
nych. Jak zauważył jeden z recenzentów: „nawet jeśli zawierają 
one jakieś niedociągnięcia, nie powodują one, że nie mogą być wy-
korzystane przez innych nauczycieli, ich niewątpliwą zaletą zaś jest 
fakt, że zostały napisane przez czynnych nauczycieli i są doskonale 
osadzone w realiach pracy szkoły, a niejednokrotnie zweryfikowa-
ne w praktyce przed wysłaniem na konkurs”. 
 Ocenie jurorskiej oprócz poprawności merytorycznej, po-
mysłowości i oryginalności podlegała także nowoczesność, multi-
medialność pracy. Wśród scenariuszy znalazły się więc i takie, które 
wykorzystują edukacyjne zdobycze aplikacji internetowych, tablice 
interaktywne, czy prezentacje multimedialne. Co jest tu istotne, me-
tody interaktywne nie dominują, nie zakrywają meritum zajęć, jakim 
jest zdobycie konkretnej wiedzy, ale proces ten wspomagają. Na-
uczyciele korzystają również chętnie z metod aktywizujących – od 
pracy w grupach, poprzez mapę myśli, drzewo decyzyjne, po róż-
norakie gry dydaktyczne. Wśród tych ostatnich znalazły się także 
gry miejskie. Niewątpliwą zaletą przeważającej liczby prac jest ich 
ograniczenie w czasie do jednej godziny lekcyjnej. Dzięki temu zde-
cydowanie łatwiej je zrealizować w rzeczywistości edukacji szkol-
nej.
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 Niniejszy zbiór został podzielony na sześć części. Nie jest 
to podział przypadkowy, wynika z liczby i rodzajów kategorii kon-
kursu. Scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej można było przy-
gotować w trzech różnych przedziałach wiekowych: 1. grupa naj-
młodsza (odziały przedszkolne i klasy I–III, 2. szkoły podstawowe 
(IV–VII) i klasy gimnazjalne oraz 3. szkoły ponadgimnazjalne. Taki 
podział został przyjęty w momencie ogłoszenia konkursu, jednak 
z powodu postępów w reformie edukacji redaktorzy niniejszego 
zbioru postanowili zastosować następujący zapis kategorii: 
1) odziały przedszkolne i klasy I–III szkoły podstawowej,
2) klasy IV–VIII szkoły podstawowej, 
3) szkoły ponadpodstawowe. 
 Najwięcej prac napłynęło od nauczycieli ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, dlatego też najliczniej występują w publi-
kacji. 
 Bardzo często integralną częścią scenariuszy nadesłanych 
na konkurs, zwłaszcza uroczystości, była prezentacja multimedial-
na, w której zamieszczono fotografie obrazujące przedstawiane 
wydarzenia lub stanowiące tło dla tego, co dzieje się na scenie. 
W  prezentacjach wykorzystano także muzykę oraz fragmenty fil-
mów. Wśród załączanych materiałów nie znaleźliśmy jednak takich, 
które są niedostępne dla dowolnego użytkownika – to jest ich nie-
wątpliwy atut. Nie uważamy zatem za niezbędne dołączanie do pu-
blikacji utworów czy wręcz gotowych prezentacji. Jeżeli zdecydują 
się Państwo na wykorzystanie scenariusza, prosimy potraktować 
zamieszczone listy utworów muzycznych, filmowych oraz materia-
łu ikonograficznego przede wszystkim jako sugestię autora. Posta-
rano się podać jak najpełniejszy zapis bibliograficzny, by ułatwić 
znalezienie i wykorzystanie niezbednych utworów. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by oryginalny tekst przedstawień zilustrować inną 
ikonografią i muzyką. Inaczej zostały potraktowane karty pracy 
lub elementy gier szkolnych i miejskich, opracowanych przez auto-
rów. Są one nierozerwalną częścią scenariusza i jako takie zostały 
zilustrowane materiałem szerszego i twórczego korzystania z tego 
zbioru. 
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 W części pierwszej publikacji znalazły się dwa scenariusze 
zajęć nauczania zintegrowanego w ramach edukacji wczesnoszkol-
nej. Zwycięski scenariusz Bernadety Zientary stanowi zbiór ponad 
20 ćwiczeń, które można przeprowadzić z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, rozkładając materiał na trzy kolejne dni. 
Zarówno ten scenariusz, jak i Renaty Pyryt łączą w sobie różne 
przestrzenie edukacji: polonistyczną, historyczno-patriotyczną, ma-
tematyczną, informatyczną itd. 
 Druga część to również dwa scenariusze przedstawień ad-
resowanych do najmłodszych. Zwycięskim scenariuszem w tej kate-
gorii okazał się scenariusz Renaty Pyryt. Jest to połączenie poezji 
i pieśni z obrazem, a przy tym niezwykle istotne podkreślenie roli 
życia kulturalnego w utrzymaniu polskości pod zaborami. Walorem 
drugiego scenariusza w tej kategorii, autorstwa Agnieszki Kamiń-
skiej i Radosława Pietruczuka, jest wykorzystanie gestów, muzyki 
i obrazu zamiast słów. Wydaje się, że właśnie taka forma może naj-
lepiej trafić do najmłodszych. 
 Część trzecia to sześć scenariuszy lekcji, przeznaczonych 
dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W związku z wagą 
tematu niepodległości niektórzy autorzy zaadresowali swoje scena-
riusze do całej tej grupy wiekowej, decyzji nauczyciela zostawiając, 
do której klasy będą one pasowały najlepiej. Na uwagę zasługują 
dwa scenariusze gier miejskich Katarzyny Bartuś i Marzeny Suli-Ma-
tuszkiewicz (jeden z nich zwyciężył w tej kategorii). Gra miejska po-
winna być w zasadzie związana z konkretnym miejscem, terenem, 
pomnikiem, budynkiem, wydawałoby się więc, że w związku z tym 
jest nie do przeprowadzenia gdzie indziej. Tymczasem autorki napi-
sały ich scenariusz, że ich „lekcję w terenie” można przeprowadzić 
nawet w klasie. W części trzeciej znajdą Państwo dwie gry dydak-
tyczne Doroty Bielawskiej i Jadwigi Świderskiej. Scenariusze można 
zastosować na lekcji wprowadzającej w temat lub powtórzeniowej, 
ale także podczas lekcji wychowawczej (tzw. escape room). 



Jest tu także lekcja matematyki, opracowana przez Grażynę Mo-
drzewską, adresowana do najmłodszej klasy w tej kategorii, oraz 
lekcja regionalna Małgorzaty Drozd i Marty Słomianowskiej, która 
została tak  przygotowana (połączenie historii rodzinnej z Wielką 
Historią), że przy pominięciu niektórych wątków spokojnie można ją 
przeprowadzić w każdym miejscu.
 W czwartej części znajduje się dziewięć scenariuszy – 
przedstawień, które mogą zostać przygotowane przez uczniów ze 
starszych klas szkoły podstawowej. Zwycięska praca Beaty Sitarek 
i Magdaleny Cytryńskiej-Kurzępy to ciekawe połączenie świata po-
lityki, gospodarki i kultury, w którym pełna dowcipu i polotu twór-
czość literatów dwudziestolecia międzywojennego przeplata się 
z  przemówieniami głównych polityków tego okresu. W tej części 
również można znaleźć scenariusz, autorstwa Anety Baczyńskiej, 
z bardzo niewielką liczbą słów, w którym główną rolę grają sym-
bolika, kreacja aktorska oraz muzyka. Ciekawym zabiegiem jest 
oddanie głosu polskiej szlachcie dyskutującej o polskich przywa-
rach i zaletach w sztuce Sławomira Hincy i Daniela Spoczyńskiego. 
Walorem sztuki autorstwa Ilony Karpińskiej jest szerokie spojrzenie 
na niepodległość. Autorka przestawiła nie tylko przyczyny i oko-
liczności upadku Polski, czas zaborów i odzyskanie niepodległości, 
ale poszła dalej, przez okres II wojny światowej i PRL, aż do dzi-
siejszych czasów; (zdaniem autorki) kwestia niepodległości i pokoju 
nadal nie jest sprawą oczywistą. Ciekawy zabieg zastosowali także 
Joanna Piątkowska i Grażyna Mulica, czyniąc narratorem ważną 
postać naszej kultury – Henryka Sienkiewicza, a także Marzena 
Grzebyk i dr Radosław Sztaba, przedstawiając historię odzyskania 
niepodległości z perspektywy jednej rodziny. Z kolei Agnieszka To-
malska do opowiedzenia historii wykorzystała „magiczną ławkę”, 
przy której główny bohater przedstawienia spotyka kolejne posta-
cie z naszych dziejów. 
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Okoliczności utraty i odzyskania przez Polskę niepodległości moż-
na również przedstawić w formie sądu, jak to zrobiły Małgorzata 
Łuczak i Marzena Wieczorek. Marta Winnicka-Pilarska stworzyła 
zaś scenariusz związany ze współczesnym patriotyzmem. 
 Piątą część stanowią cztery scenariusze lekcji adresowa-
ne do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwycięska praca Elż-
biety Ciemięgi to znakomity przykład umiejętnego wprowadzenia 
w przebieg lekcji elementów interaktywnych i multimedialnych. Jest 
ich tu dużo, a jednak nie dominują, tylko wspomagają i urozmaicają 
rytm lekcji. Krzysztof Małysa i Bartosz Mojski zaproponowali dwie 
ciekawe gry dydaktyczne, które można wykorzystać zarówno przy 
wprowadzeniu w temat, jak i jako lekcję powtórzeniową, a nawet 
swoistą grę szkolną. 
 Ostatnia część to dwa scenariusze uroczystości adreso-
wane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwycięskie przed-
stawienie Cecylii Bielnik i Michała Janoszki to autorska kompilacja 
poezji, muzyki i malarstwa. Sztuka autorstwa s. Bogny Marty Cie-
biery i dr Agnieszki Sławińskiej to niezwykle ciekawa propozycja 
przedstawienia jednych z najważniejszych punktów historii Polski 
XX wieku z perspektywy jednego miejsca – cmentarza na wileńskiej 
Rossie. 
 Mamy nadzieję, że te 24 różne propozycje będą dla Pań-
stwa inspiracją do radosnego i oryginalnego przeżywania nie tylko 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, lecz także 
każdej kolejnej. Pozostaje tylko zaprosić Państwa do jak najszersze-
go i twórczego korzystania z tego zbioru. 

dr Zofia Fenrych i Maciej Frycz
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie
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Scenariusze w kategorii lekcja
oddział przedszkolny i klasy I–III 
szkoły podstawowej
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Zwycięski scenariusz w kategorii lekcja
oddział przedszkolny i klasy I–III szkoły podstawowej

Bernadeta Zientara, Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie

Polska dzisiaj i przed laty – cykl zajęć o charakterze 
patriotycznym

Niniejsza propozycja zajęć została opracowana z myślą o uczniach klas drugich 
i trzecich szkoły podstawowej. Jednakże wiele elementów można z powodzeniem 
wykorzystać podczas zajęć z pierwszakami oraz uczniami klas zerowych. Decyzję 
o sposobie rozmowy i zakresie treści, które zostaną uwzględnione przy realizacji 
przedstawionego zagadnienia, pozostawiam Nauczycielom. 

– kształtowanie postaw patriotycznych
– budzenie świadomości obywatelskiej
– podtrzymywanie tradycji narodowych
– pielęgnowanie polskości
– rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
– rozbudzanie szacunku dla dorobku minionych pokoleń i poczucia dumy

z niego
– kształtowanie szacunku dla wartości: wolności, niepodległości, patriotzmu

edukacja wczesnoszkolna

uczniowie klas II i III szkoły podstawowej 

3 dni zajęć całodziennych (w zależności od poziomu klasy, czas 
ten może się wydłużyć lub skrócić)



– zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie 
pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu

– kształtowanie więzi z krajem ojczystym
– rozbudzanie zainteresowania historią Polski
– motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych
– upamiętnianie wydarzeń oraz bohaterów okresu walki o niepodległość
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji zawartych 

w źródłach
– popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych 
– rozwijanie umiejętności okazywania szacunku wobec symboli 

narodowych
– rozwijanie kreatywności uczniów w szerokim spektrum działania
– kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych 

i podejmowania decyzji
– rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci
– wdrażanie uczniów do myślenia komputacyjnego
– opracowywanie za pomocą komputera motywów, rysunków

– czynne: zadania i ćwiczenia zadawane uczniom
– oglądowe: pokaz, film
– słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, opowiadanie, 

tekst informacyjny

– zbiorowa
– grupowa
– indywidualna
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– komputer z dostępem do Internetu
– rzutnik multimedialny
– mapa fizyczna Polski
– mapa polityczna Europy
– słowniki języka polskiego
– albumy ze zdjęciami Gniezna
– kontur mapy Polski przed rozbiorami
– kontur mapy Polski współczesny
– duże napisy drukiem (Polska, Rosja, Prusy, Austria)



1. Janczarski C., Co to jest Polska?, http://www.pogotowieflagowe.pl/
wiersze_ patriotyczne.html,  dostęp 28 VI 2018.

2. Strzelecki M., Legenda o Lechu, Czechu i Rusie  http://www.bajkowy
zakatek.eu, dostęp 28 VI 2018.

3. Zaremba M., 15 polskich pieśni legionowych i ułańskich, których warto
posłuchać, https://histmag.org/15-polskich-piesni-legionowych-i-u-
lanskich-o-ktorych-warto-pamietac-11668, dostęp 28 VI 2018. 

4. Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossoliń- 
    skich, Lwów 1912 (domena publiczna).
5. Kawałko N., Polska. Elementarz dla dzieci, Warszawa 2015.
6. Polskie symbole narodowe, scenariusz i reżyseria: Marcińscy J.iM., 

https://historiawkolorach.ipn.gov.pl, dostęp 28 VI 2018.  
7. Instrukcja do wykonania Kokardy Narodowej, kanał prezydent.pl 

w serwisie YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=mv0zurPn-
RIM, dostęp 28 VI 2018.

– dla każdego ucznia: po dwa kartoniki – czerwony i biały 
– kilkanaście karteczek samoprzylepnych dla każdego ucznia
– emblematy białe i czerwone z uśmiechniętą buźką 
– kilka drewienek (polana)
– latarka
– kolorowe pinezki
– markery
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wstęp

1. Zabawa integrująca grupę – Miłe powitanie!

Dzieci wraz z nauczycielem tworzą pary, ustawiają się na obwodzie koła 
– stoją zwrócone twarzami do siebie – powstają dwa koła. Witają się 
w parach w sposób zaszeregowany przez nauczyciela (np. Podajemy so-
bie prawe dłonie, ściskamy je; Dotykamy się dłońmi: prawa z lewą, lewa 
z prawą; Klepiemy się po ramieniu itp.). Podczas wykorzystania gestów 
wszyscy przekazują sobie dowolne pozdrowienia powitalne (np.  Witaj, 
Dzień dobry, Jak się masz?, Hej, cieszę się, że jesteś). Na hasło nauczycie-
la: Jesteśmy w jednej klasie – osoby z koła zewnętrznego przesuwają się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jedno miejsce.

2. Praca z mapą – Polska na mapie Europy.

Uczniowie  wskazują na mapie politycznej Europy linie graniczne Polski, 
wymieniają sąsiadów naszego kraju (Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Sło-
wacja, Czechy, Niemcy). Zapisują w zeszytach nazwy krajów sąsiadują-
cych z Polską.
Nauczyciel przypina do tablicy wycięty z kartonu kontur Polski. Ucznio-
wie rozpoznają kształt naszego kraju – podają jego pełną nazwę. Na-
uczyciel zapisuje nazwę wewnątrz konturu (Rzeczpospolita Polska). Chętni 
uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rysują markerem bieg 
rzeki Wisły. Wspólnie ustalają, że Wisła wypływa u stóp Baraniej Góry, 
a wpada do Morza Bałtyckiego. Płynie przez całą Polskę i jest jej najdłuż-
szą rzeką. Wskazują na konturze Polski miejsce stolicy – zaznaczają je 
kolorową pinezką, zapisują markerem nazwę (Warszawa). Zaznaczają 
pinezkami miejsca  innych  miast wzdłuż wiślanego szlaku, zapisują ich na-
zwy (np. Kraków, Sandomierz, Toruń, Gdańsk). Odnajdują na mapie Polski 
swoją miejscowość lub jej okolice w przypadku bardzo małej miejscowości.
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II. Rozwinięcie 

3. Mapa myśli – Jesteśmy Polakami.

Uczniowie obrysowują na kartce swoją dłoń, wycinają jej kształt, zapisują 
w centralnym miejscu własne imię, obok zapisują jedno skojarzenie, które 
według nich udawadnia, że są Polakami (np. orzeł biały to godło mojego 
kraju,  flaga biało-czerwona to symbol mojego kraju, miasto, w którym 
mieszkam, leży w Polsce, język polski to nasz język, stąd pochodzą moi 
rodzice i dziadkowie itp.). Przyklejają szablony dłoni w obrębie konturu 
Polski.

Uwaga! Jeśli wśród uczniów są cudzoziemcy, można ich poprosić o na-
rysowanie skojarzeń związanych z krajem, z którego pochodzą. Warto 
wyjaśnić w zrozumiały dla dzieci sposób, że cudzoziemcy oprócz swojego 
obywatelstwa mogą przyjąć obywatelstwo kraju, w którym z różnych po-
wodów przyszło im żyć. 

Analiza utworzonej mapy myśli – odczytanie zgromadzonych skojarzeń.

4. Wyszukiwanie informacji w źródłach  – Ważne słowa.

Uczniowie pracują w kilku nielicznych grupach – wyszukują znaczenia 
jednego wylosowanego przez siebie słowa (kraj, naród, obywatelstwo, 
patriotyzm) w dowolnym źródle (słownikach, encyklopediach, Internecie). 
Z pomocą nauczyciela lub samodzielnie dostosowują wyszukaną treść wy-
jaśnienia do poziomu jak najbardziej przystępnego dla dzieci. 
Przykład: kraj –  obszar, który jest całością; terytorium, które ma granice;  
państwo, ojczyzna;  obywatelstwo – przynależność do danego państwa; 
naród – wspólnota ludzi, która mówi tym samym językiem, ma te same 
tradycje, kulturę, historię; patriota – osoba kochająca swój kraj, ale też 
szanująca inne narody.

5. Nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego Co to jest Polska?

Każdy uczeń otrzymuje wiersz napisany przez nauczyciela na kartkach  
(zob. bibliografia).
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– Ciche czytanie utworu, a następnie wzorowe odczytanie wiersza przez 
wybranych uczniów.
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza. Nauczyciel po-
przedza wypowiedzi dzieci pytaniem, które zapisuje na tablicy: Co to jest 
Polska? Wspólne ustalenie wniosku i zapisanie go w zeszytach. 
Polska to nasz kraj, a w nim każde miasto, wieś, szkoły i przedszkola. To 
lasy, pola, wieżowce i małe domy. Domy rodzinne, plac zabaw i podwór-
ko – to nasza mała Ojczyzna.
– Nauka wiersza na pamięć metodą powtarzania fragmentów tekstu za 
nauczycielem.
– Grupowa prezentacja fragmentów wiersza lub całości przez dzieci.
– Recytacja fragmentów lub całości wiersza przez chętnych uczniów.

6. Zabawa muzyczno-ruchowa – Podróże  przez Polskę.

Uczniowie tworzą pociąg – ustawieni jeden za drugim trzymają się za 
ramiona. Poruszają się w rytmie ustalonym przez nauczyciela (szybciej, 
wolniej, bardzo wolno, coraz szybciej itp.). Na sygnał nauczyciela (np. 
gwizdek) pociąg zatrzymuje się, za każdym razem w innym regionie Pol-
ski. Na hasło:
– góry – dzieci wysiadają z pociągu i naśladują górską wspinaczkę;
– jezioro – siadają w parach – tworzą łódkę, trzymając się za ręce i koły-
szą się na prawo i na lewo;
– morze – naśladują pływanie w morzu oraz opalanie się na plaży;
– las – naśladują wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody.

7. Opowieść w kręgu – Karty z dziejów  naszego państwa.

– Stworzenie odpowiedniego nastroju do opowieści o przeszłości kraju. 
Uczniowie wraz z nauczycielem siedzą w kręgu, w środku znajduje się 
atrapa ogniska (polana i latarka). Uczniowie kołyszą się przy dźwiękach 
piosenki harcerskiej Płonie ognisko i szumią knieje (zasoby YouTube) – 
włączają się, śpiewając mormorando.
– Słuchanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie opowiadanej przez nauczy-
ciela (zob. bibliografia).
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Nauczyciel snuje opowieść o powstaniu państwa polskiego, nawiązując 
do historii godła Polski. 
– Pokaz wybranych zdjęć przedstawiających: gród, puszczę, wojów, osa-
dę (zasoby Internetu) – wyjaśnienie tych pojęć.
– Przypomnienie, że legenda to niezwykła opowieść o wydarzeniach i po-
staciach historycznych, bohaterach lub świętych. Podanie innych znaczeń 
tego słowa (m.in. napisy objaśniające na mapach, pod ilustracjami).

8. Rozmowa kierowana – Jak powstało państwo polskie?

– Powiedzcie, kto stał na czele trzech najpotężniejszych rodów Słowian? 
– Jak wyglądało życie dawnych Słowian? 
– Z czego słynęli  władcy tych rodów?
– Dlaczego bracia postanowili poszukać nowych ziem dla swoich rodów?
– Jaki pomysł znaleźli na rozwiązanie problemu?
– Opowiedzcie o przygotowaniach Słowian do wyprawy.
– Gdzie osiadł lud Rusa, a gdzie Czecha? W jakiej okolicy rozbił swój 
obóz Lech?
– Co sprawiło, ze Lech postanowił ze swoją drużyną pozostać w okolicy 
wielkiego dębu?
– Opowiedzcie o grodzie, który powstał w miejscu rozbicia obozu Lecha.
– Czym się stał orzeł biały na tle czerwieni?

9. Wyszukiwanie informacji – Ciekawostki o Gnieźnie.

– Wskazanie Gniezna na mapie Polski przez nauczyciela i wybranych 
uczniów.
– Uczniowie pracują w grupach, wyszukują informacje o najważniejszych 
miejscach pierwszej stolicy Polski. Prezentują informacje na forum klasy 
(np. katedra gnieźnieńska, drzwi gnieźnieńskie). Oglądają herb pierwszej 
stolicy Polski – dostrzegają różnice i podobieństwa z godłem Polski (herb 
Gniezna przedstawia srebrnego orła na czerwonym polu, nad tarczą wid-
nieje złota korona z krzyżem). 
– Wskazują Gniezno na mapie fizycznej Polski.
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10. Pokaz – Mapa Polski przed rozbiorami.

– Nauczyciel przypina do tablicy arkusz papieru z narysowanymi kontu-
rami Polski przed rozbiorami. Powinny być widoczne nazwy państw: Pol-
ska, Rosja, Prusy, Austria.

– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zaprezentowanej mapki – 
wskazanie zaznaczonych na niej państw, odczytanie nazw. Wspólne usta-
lenie (bez zagłębiania się w fakty historyczne), że w dawnych czasach 
granice naszego kraju przebiegały nieco inaczej. 

Uwaga! Warto posłużyć się atlasem lub mapami szkolnymi (szukać należy 
mapy o tytule „Rozbiory Rzeczpospolitej 1772–1795” lub „Rzeczpospo-
lita w XVIII w.”).

11. Tekst informacyjny – Państwo polskie przed rozbiorami.

– Uczniowie siedzą w kręgu, nauczyciel zapoznaje ich z informacjami 
o rządach wybranych władców Polski. Przedstawia ogólną sytuację 
w kraju,  która doprowadziła do rozbiorów Polski (załącznik nr 1, cz. 1, s. 
30).

– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanej informacji.

12. Burza mózgów – Gdzie podziała się Polska?

– Stworzenie przez nauczyciela sytuacji problemowej – zapoznanie 
uczniów z informacjami na temat sytuacji Polski w czasie rozbiorów
(załącznik nr 1, cz. 2, s. 30).

Nauczyciel, mówiąc o rozbiorach, odrywa właściwe fragmenty mapki 
(wcześniej odpowiednio zaznaczone kolorami). Odsuwa je od całości, 
a pod odsuniętymi częściami umieszcza w stosownym miejscu napisy: Ro-
sja, Prusy, Austria.

Uczniowie w spontaniczny sposób podejmują próby udzielenia odpowie-
dzi na zadane przez nauczyciela pytania:

– Ciekawa jestem, jakie są teraz wasze odczucia?
–Jak myślicie, co się mogło dziać wtedy z Polakami?
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– Jak sądzicie, czy łatwo było pogodzić się naszym rodakom z taką sy-
tuacją?
– Co według was mogli zrobić Polacy?

Nauczyciel zapisuje hasłowo na tablicy wybrane odpowiedzi udzielane 
przez dzieci (np. Polska zniknęła, nie ma naszego kraju, Polacy czuli się 
źle, tęsknili za dawnym krajem, kochali swoją Ojczyznę, mogli walczyć 
o swoje ziemi, było im bardzo trudno itp.). Odczytanie zgromadzonego 
słownictwa.

13. Krzyżówka z hasłem – praca w grupach.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę w grupach lub w parach.  Wpisują w ko-
lejnych wierszach drukowanymi, wielkimi literami hasła wynikające z pod-
powiedzi. Odkodowują hasło, które nauczyciel zapisuje na tablicy wielki-
mi literami: NIEPODLEGŁOŚĆ (załącznik nr 2, s. 32).

14. Dyskusja – Czy Polska utraciła niepodległość?

Uczniowie naprowadzani przez nauczyciela podejmują dyskusję wokół 
pytania. Pytania pomocnicze:
– Czy domyślacie się, co to jest niepodległość?
– Jakie wydarzenia historyczne świadczą o tym, że nasz kraj był zależny 
od innych?
– Jakie działania wobec Polski podjęły potężne mocarstwa, aby Polska 
zniknęła z mapy Europy?

15. Tekst informacyjny – Państwo polskie pod zaborami.

– Nauczyciel zapoznaje uczniów z sytuacją Polski pod zaborami. Uświa-
damia dzieci, że ten bardzo trudny okres trwał bardzo długo, bo aż 123 
lata. Był to czas zaborów (załącznik nr 1, cz. 3, s. 31).

– Wspólne sformułowanie podsumowania i zapisanie go w zeszytach.



Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Polacy musieli poddać się 
władzy krajów, które zabrały im ziemie. Trzy mocarstwa: Rosja, Prusy 
i Austria spowodowały, że nasz kraj stał się zależny od innych państw – 
utracił niepodległość.  Dzięki patriotycznej postawie Polaków i walczącym 
legionistom pod wodzą Józefa Piłsudskiego  11 listopada 1918 roku nasz 
kraj odzyskał niepodległość. W roku 2018 mija setna rocznica tego histo-
rycznego wydarzenia. Z okazji Święta Niepodległości odbywają się w ca-
łym kraju uroczystości państwowe. W tym dniu wywieszamy flagi polskie 
na znak, że jesteśmy Polakami.

16. Słuchanie wybranych przez nauczyciela pieśni legionowych.

Propozycja pieśni do wysłuchania:

1. Marsz pierwszej Kadrowej

2. My, pierwsza brygada

3. Przybyli ułani pod okienko

Uwaga! Warto skorzystać ze wskazanej w bibliografii strony internetowej 
ze względu na dobrą jakość dźwiękową utworów, a także przydatny krótki 
opis każdej pieśni oraz wideoklipy im towarzyszące.

17. Święto Niepodległości – Ważne postaci i miejsca.

– Bohater narodowy – Józef Piłsudski. 

Uczniowie zapoznają się z krótką informacją o bohaterze, przekazaną 
przez nauczyciela, a następnie oglądają jego portret oraz pomnik, który 
znajduje się w Warszawie w centrum miasta (zasoby Internetu). Nauczy-
ciel podkreśla, że w wielu innych miastach Polski znajdują się pomniki tego 
bohatera – zachęca uczniów do wyszukania ich w Internecie (praca do-
mowa).
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Józef Piłsudski, późniejszyMarszałek Polski, po wybuchu I wojny świato-
wej utworzył Pierwszą Kampanię Kadrową, zwaną Pierwszą Brygadą, 
która walczyła o niepodległość naszego kraju. 

– Symbol grobu bezimiennych – Grób Nieznanego Żołnierza.

Uczniowie oglądają zdjęcia w Internecie przedstawiające Grób Niezna-
nego Żołnierza, znajdujący się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Na-
uczyciel informuje dzieci, że pomnik ten jest symbolicznym grobem, upa-
miętniającym bezimiennych żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność 
i niepodległość kraju. Przed tym pomnikiem odbywają się uroczyste ob-
chody świąt narodowych, a więc także  rocznic odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

– Obchody Święta Niepodległości w mojej miejscowości – rozmowy 
w kręgu.

– Kto z was uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości? Opowiedz-
cie o tym.
– Opiszcie, jak wygląda nasza miejscowość w tym dniu.
– Jak sądzicie, dlaczego z okazji Święta Niepodległości wywieszamy flagi 
polskie?
– Z okazji jakich innych świąt narodowych każdy Polak powinien wywie-
szać flagę polską?
– Czy w waszych domach wywiesza się flagi w tym uroczystym dniu?
– Jak obchodzi się w waszych domach Święto Niepodległości? 
– Opowiedzcie o obchodach tego święta w naszej szkole.

– Porozmawiajcie w swoich domach z dorosłymi i wymyślcie wspólnie cie-
kawy pomysł na uczczenie tegorocznego Święta Niepodległości. Przygo-
tujcie się do relacji na ten temat.
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18. Wspólna recytacja wiersza Władysława Bełzy, Katechizm polskiego 
dziecka.

− Kto ty jesteś? 
− Polak mały.
− Jaki znak twój?
− Orzeł Biały.
− Gdzie ty mieszkasz?
− W polskiej ziemi.
− Czym twa ziemia?
– Mą ojczyzną.
− Czym zdobyta?
− Krwią i blizną.
− Czy ją kochasz?
− Kocham szczerze.
− A w co wierzysz?
− W Polskę wierzę.

Źródło: Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Lwów 1912 (domena publiczna).
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− Nauczyciel występuje w roli osoby pytającej, uczniowie odpowiadają na 
zadane pytania w wierszu.

− Wrażenia i odczucia dzieci po recytacji wiersza. Rozmowa z uczniami na 
temat treści wiersza.

− Jaki nastrój panuje w wierszu? 

− O czym jest w nim mowa? 

− Kto mówi o miłości do swojej ojczyzny?

− Dlaczego mały Polak powiedział, że jego znak to „orzeł biały”?

− W jaki sposób dziecko wyraża swoją miłość do kraju?

− Co mały Polak mówi o swoim kraju?

− O czym świadczą słowa, że „ojczyzna została zdobyta krwią i blizną”?

− Kto z was również kocha szczerze swój kraj?

− Opowiedzcie, jak wyrażacie na co dzień swoje uczucia do kraju. 

(jestem dobrym uczniem, nikomu nie dokuczam, pomagam potrzebującym, 

kocham rodziców i rodzeństwo, kocham i szanuję babcie i dziadków itp.).

19. Quiz  – Sprawdzam swoją wiedzę o Polsce.
Nauczyciel wygłasza zdania związane tematycznie. Każdy uczeń dys-
ponuje dwoma kartonikami: czerwonym i białym oraz karteczkami samo-
przylepnymi. Uczniowie udzielają  odpowiedzi  przez podniesienie czer-
wonego kartonika na TAK lub białego na NIE. 

− Nie mieszkam ani na Litwie, ani w Rosji.

− Mój kraj to Rzeczpospolita Polska.

− Stolicą Polski nie zawsze była Warszawa.

− Nazwa pierwszej stolicy Polski wiąże się z Legendą o Lechu, Czechu 
i Rusie.
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− Pierwszą stolicą Polski na pewno nie była Warszawa, ale był nią 

Kraków.

− Warszawa jest trzecią stolicą Polski.

− Gniezno to miasto, które było stolicą Polski przed Krakowem i przed 

Warszawą.

− Najdłuższą rzeką w naszym kraju jest Wisła.

− Wisła przepływa przez wiele miast polskich, na przykład Sandomierz, 

Toruń i Gdańsk.

− Polska graniczy z siedmioma państwami.

− Od wschodu Polska na pewno nie graniczy z Białorusią i Ukrainą

− Niemcy to państwo, z którym nasz kraj graniczy od zachodniej strony.

− Rzeczpospolita Polska leży w Europie.

− Od strony północnej Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego.

− Biel jest na polskiej fladze nad czerwienią.

− Orzeł jest w koronie na czerwonym tle.

− Hymn jest śpiewany  podczas państwowych uroczystości. 

Przydzielają sobie punkty w postaci karteczek samoprzylepnych nakle-
janych na ławkę. Za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt, a więc 
jedna karteczka. Wręczenie emblematów biało-czerwonych z emotikonem 
uczniom z najwyższą punktacją.

20. Małe programowanie – Znamy symbole narodowe Polski.

− Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy z dwoma zadaniami do wykonania 
oraz instrukcją  do ich wykonania (załącznik nr 3, s. 34).

a) Zadanie nr 1 polega na odkodowaniu hasła (ZNAM SYMBOLE NARO-
DOWE POLSKI).
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b) Zadanie nr 2 polega na zakodowaniu w analogiczny sposób przynaj-
mniej jednej nazwy symbolu Polski (godło, flaga, hymn).

− Po wykonaniu zadań uczniowie wymieniają się kartkami w ławkach i od-
kodowują zaszyfrowane wyrazy.
− Prezentacja wybranych kodów na tablicy przez chętnych uczniów.
− Zapisanie przez nauczyciela wielkimi literami nazw symboli narodowych 
(GODŁO POLSKI, FLAGA POLSKI, HYMN PAŃSTWOWY).

Uwaga! Nauczyciel decyduje, czy zaproponowane ćwiczenie należy 
przeprowadzić w grupach, czy będzie to działanie indywidualne.

21. Projekcja filmu  – Polskie symbole narodowe.

− Oglądanie filmu animowanego – zasoby Internetu.

− Historia w kolorach. Scenariusz i reżyseria filmu: Justyna i Maciej Mar-
cińscy, produkcja IPN oddział w Krakowie. 

Uwaga! Nauczyciel może dokonać wyboru i zamiast filmu zaproponować 
dzieciom opowiadanie o symbolach narodowych. Tekst opowiadania na 
podstawie filmu (załącznik nr 4, s. 36).

22. Rozmowa w kręgu – Co wiemy o symbolach narodowych?

– Jakie symbole narodowe posiada każde państwo?

–  Z jaką legendą wiąże się historia naszego godła?

–  Czego dowiedzieliście się o godle polskim?

– Co symbolizują barwy naszej flagi?

– W jakich okolicznościach można było dawniej ujrzeć flagę Polski?

– Gdzie można zobaczyć flagę w czasach współczesnych?

– W jaki sposób każdy z nas może podkreślić ważność flagi Polski?
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– O jakich ważnych świętach narodowych dowiedzieliście się z filmu?

– Jak powinien się zachowywać każdy Polak wobec symboli narodowych?

– W jakich okolicznościach powstał hymn państwowy? Podajcie jego na-

zwę.

– Kto jest autorem słów naszego hymnu narodowego?

– Jaką rolę pełnił hymn państwowy w czasach walki?

– Kiedy obecnie rozbrzmiewają dźwięki Mazurka Dąbrowskiego?

23. Wysłuchanie  hymnu narodowego – Mazurek Dąbrowskiego.

– Uczniowie wraz z nauczycielem przyjmują postawę na baczność, słu-
chają hymnu narodowego (zasoby YouTube).
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat okoliczności, w których słysze-
li hymn państwowy w szkole (początek i koniec roku szkolnego, Dzień Edu-
kacji Narodowej, Święto Niepodległości – 11 listopada, Święto Konstytucji  
3 Maja, uroczystości związane z obchodami święta patrona szkoły). 
– Rozmowa o nastroju jaki towarzyszy takim świętom (galowy strój 
uczniów, podniosły charakter uroczystości, flaga, poczet sztandarowy 
szkoły, werble, odśpiewanie hymnu państwowego w postawie na bacz-
ność).

24. Malowanie na ekranie – Flaga Polski na wietrze (korelacja z lekcją 
informatyki).

– Uczniowie pracują w programie Paint. Rysują dużą flagę Polski trzepo-
czącą na wietrze. Z przybornika wybierają narzędzie „krzywa” – rysu-
ją linię o dowolnej długości, np. 15 cm, wyginają ją w dwóch miejscach, 
w początkowej i końcowej części, aż do uzyskania efektu linii falistej. Sko-
piowany fragment wygiętej linii, a następnie dwukrotnie wklejony w tych 
samych odległościach, pozwoli na dokładne wykonanie zadania. Dzieci 
łączą boki flagi za pomocą narzędzia „linia” – dorysowują za pomocą 
tego samego narzędzia drzewce.
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Wypełniają flagę kolorem czerwonym we właściwym miejscu. Umiesz-
czenie napisu drukiem, w górnej części ekranu: TO JEST FLAGA POLSKI. 
Formatują zapisany tekst (np. Verdana, rozmiar 36 pkt., wyboldowana, 
kolor – granatowy). Wykonują tło pracy. Zapisują efekt swojej pracy we 
wskazanym miejscu przez nauczyciela. 

Uwaga! Aby pogłębić, a zarazem utrwalić materiał dydaktyczny wiążący 
się z wychowaniem patriotycznym, uczniowie mogą utworzyć folder pod 
nazwą Symbole Polski – umieścić w nim plik graficzny o nazwie Flaga 
Polski. Podczas kolejnych lekcji będą mogli uzupełnić folder o pozostałe 
symbole: godło Polski – jako plik graficzny – można wykorzystać zasoby 
Internetu i wykonać kolorowankę; hymn państwowy – jako plik tekstowy, 
w którym uczniowie mogą umieścić najważniejsze, wyszukane przez siebie 
informacje dotyczące Mazurka Dąbrowskiego.

III. Podsumowanie zajęć

25. Turniej patriotyczny – Klasowe omnibusy.

Uczniowie podzieleni na trzy grupy tworzą zestaw pytań do turnieju wie-
dzy patriotycznej, który zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu nauki. 
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy zespoły, przedstawiciel każdego z nich 
losuje karteczkę z tematyką, w zakresie której uczniowie będą się poru-
szać, tworząc pytania. Pytania warto opracować tak, aby przeciwnika nie-
co zmylić.
W załączniku przykładowy zestaw zagadnień do tematu 1. 
Symbole narodowe Polski (załącznik nr 5, s. 37).

Tematyka pytań:

1. Symbole narodowe Polski.

2. Jak powstało państwo polskie?

3. Polska w niewoli.
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26. Kokarda Narodowa. 

Uczniowie otrzymują instrukcję do wykonania Kokardy Narodowej. Wy-
konują ją samodzielnie lub z pomocą dorosłych (załącznik nr 6, s. 37).

27. Ewaluacja zajęć.

– Uczniowie mogą oceniać zajęcia na koniec po zrealizowaniu zaplano-
wanej przez nauczyciela tematyki lub w każdym dniu, a więc etapowo.  
Sposób oceny może być dowolny. Moja propozycja to zabawa Priorytety.
Uczniowie dysponują trzema karteczkami samoprzylepnymi, zapisują 
na każdej oddzielnie najważniejszą według nich informację bieżących za-
jęć (lub z wszystkich na koniec projektu). Przyklejają karteczki w miejscach 
wyznaczonych przez nauczyciela na tablicy, podpisanych: Bardzo ważne, 
Ważne, Mniej ważne. Każdy uczeń przykleja jedną karteczkę w jednej 
grupie. Wspólne odczytanie informacji z kartek w każdej grupie.
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Załączniki

1) Teksty informacyjne opracowane przez autorkę.

Państwo polskie przed rozbiorami

część 1.

Pierwszymi władcami Polski byli książę Mieszko I, a następnie król Bole-
sław Chrobry. Po utworzeniu państwa polskiego  panowało wielu królów 
i książąt. Mieliśmy wybitnych władców, ale byli i tacy, którzy doprowadzili 
nasz kraj do ruiny, działali bowiem na jego szkodę. W taki sposób spra-
wował władzę na przykład Mieszko II. Jednym z najbardziej zasłużonych 
królów Polski był Kazimierz Wielki. To dzięki niemu powstawały nowe wsie 
i miasta, budowano wiele dróg, powstała słynna Akademia Krakowska. 
Polska stała się jednym z najważniejszych państw w Europie. Niestety na-
stały czasy, kiedy nikt nie dbał o dobro kraju. Zapanował chaos, nasz kraj 
stawał się coraz słabszy. 

Tekst informacyjny – Państwo polskie w czasie rozbiorów.

część 2.

Minęło około 800 lat, gdy nasze państwo przejęły inne, silne mocarstwa: 
Rosja, Prusy (obecne Niemcy) i Austria. Państwa te wykorzystały trudną 
sytuację Polski i przez kilka kolejnych lat rozgrabiały ziemie polskie –  po-
dzieliły je między siebie. Ten bardzo smutny okres w dziejach historii na-
szego państwa nazywamy rozbiorami. W ciągu kolejnych lat polskie zie-
mie rozgrabiono trzykrotnie. Polska zniknęła z mapy Europy.
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Załączniki

Państwo polskie pod zaborami.

część 3.

Po rozbiorach Polska utraciła niepodległość, stała się zależna od innych 
państw. Potężne mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria dążyły do tego, aby 
Polacy zapomnieli o swoim kraju, o tym wszystkim, co polskie. Nie było 
polskich szkół, polskich urzędów. Polacy w tamtych czasach nie mogli chlu-
bić się symbolami narodowymi. Mimo trudnej sytuacji, w której się znaleźli, 
nie poddawali się – walczyli. Jednym z bohaterów walk o niepodległość 
był Józef Piłsudski. To on utworzył wojsko zwane Legionami Polskimi. Mimo 
podejmowania wielu walk Polacy niestety ciągle ponosili klęski. Dopiero 
po 123 latach niewoli, wraz z wybuchem I wojny światowej,  udało się 
Polsce odzyskać niepodległość – odzyskaliśmy własne państwo. W wyniku 
I wojny światowej klęskę poniosły państwa, które zagarnęły ziemie polskie. 
Dziś czcimy to niezwykle ważne wydarzenie – 11 listopada Święto Nie-
podległości i podtrzymujemy pamięć o wielkich bohaterach.

31



Załączniki

2) Krzyżowka
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Załączniki

1. Ktoś wstydliwy 
2. Dyscyplina sportowa dla lekkoatlety 
3. Na przykład Ziemia lub Mars 
4. Uprawia go łyżwiarz, narciarz, lekkoatleta 
5. Znana i stara gra terenowa 
6. Masowy ruch ptaków, zwłaszcza jesienią 
7. Maskotka do spania 
8. Znają zasady budowania igloo 
9. Merda nim pies 
10. Zaznaczasz nią kartki w książce 
11. Badana jest w stacjach meteorologicznych 
12. Składa się z nich szkielet ssaków 
13. Dwie połówki bochenka chleba to... 

Rozwiązania do  krzyżówki:

1. NIEŚMIAŁY 
2. BIEGANIE 
3. PLANETA 
4. SPORT 
5. PODCHODY 
6. ODLOTY 
7. PRZYTULANKA 
8. ESKIMOSI 
9. OGON 
10. ZAKŁADKA 
11. POGODA 
12. KOŚCI 
13. CAŁOŚĆ 
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Załączniki

3) Zadania do ćwiczenia nr 22 – Małe programowanie 

Instrukcja do wykonania zadania 1.

1. Zapoznaj się z przedstawionymi kształtami graficznymi.  Pokoloruj 
je w dowolny sposób.
2. Odczytaj sylaby znajdujące się obok kształtów.
3. Dopasuj sylaby do odpowiednich kształtów lub kształty do sylab 
– wstaw je do tabeli.
4. Odczytaj hasło. Na pewno ci się udało – Gratulacje!

ZNAM

BO

NA

DO

POL

SYM

LE

RO

WE

SKI
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Załączniki

Zadanie 2.

Instrukcja do wykonania zadania 2.

1. Użyj dowolnych kształtów i zakoduj przynajmniej jedną  nazwę 
symbolu Polski. 
2. Postępuj w sposób podobny do przedstawionego w zadaniu 1.
3. Zamieńcie się w ławkach kartkami i spróbujcie odkodować nazwy 
symboli Polski.
4. Odczytajcie nazwy. Na pewno wam się udało – Brawo!

BO

RO DO

SKI
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Załączniki

4) Opowiadanie opracowane przez autorkę – Polskie symbole 
narodowe.

 Każde państwo ma swoje symbole narodowe: godło, flagę i hymn. 
Nasz kraj również posiada takie symbole. Początek naszego godła jest 
wiązany z legendarnym zdarzeniem, trzej bracia: Lech, Czech i Rus zdecy-
dowali, że będą szukać nowych ziem dla swojej ludności. Lech postanowił 
odpocząć pod wielkim dębem, na którego czubku znajdowało się gniazdo. 
Po chwili z gniazda wzniósł się potężny orzeł. Orzeł dumnie unosił się na 
tle zachodzącego słońca. Widok ten tak urzekł Lecha, że postanowił w tym 
miejscu założyć osadę, którą nazwał od gniazda Gnieznem. Była to pierw-
sza stolica Polski. Odtąd biały orzeł na czerwonym tle stał się jej symbolem. 
Godło zmieniało się przez wieki, ale orzeł biały towarzyszy nam do dziś.

 Drugim symbolem narodowym Polski jest biało-czerwona fla-
ga. Biały symbolizuje czystość, jaką reprezentuje orzeł, a czerwony jego 
waleczność i odwagę. Flaga Polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się 
losy ojczyzny. Teraz można ją ujrzeć podczas uroczystości państwowych. 
Każdy z was może wywiesić flagę, na przykład 3 Maja, w Święto Nie-
podległości – 11 listopada, czy w Dzień Flagi – 2 maja. Wszyscy musimy 
pamiętać, ze flagę należy szanować – to nasz symbol narodowy. 

 Hymn to nasz kolejny symbol narodowy. Pieśń ta powstała, gdy 
Polska była w niewoli i zniknęła z mapy Europy. Polacy nie mogli pogodzić 
się z tym faktem i walczyli o niepodległość Ojczyzny. Jednym z wielkich 
Polaków był Józef Wybicki, który napisał słowa hymnu. Było to we Wło-
szech, gdzie powstawały Legiony Polskie. Hymn przez lata śpiewany był 
przez polskich żołnierzy, dodawał im otuchy, zagrzewał do walki. Teraz 
najczęściej słyszymy Mazurka Dąbrowskiego, bo taki tytuł nosi nasz hymn, 
podczas uroczystości narodowych, patriotycznych i państwowych, ale tak-
że sportowych. Każdy Polak powinien znać jego słowa. Hymn to wyjątko-
wa pieśń.
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Załączniki

5) Zestaw zagadnień do tematu konkursowego Symbole narodo-
we Polski.

− Flaga biało-czerwona to jeden z symboli naszego kraju.
− Hymn narodowy Polski to Mazurek Dąbrowskiego.
− Flaga Polski to połączenie dwóch barw tej samej wielkości: czerwonej 
i białej.
− Święta państwowe w Polsce są okazją do zawieszania flag polskich.
− Józef Wybicki napisał słowa naszego hymnu.
− Godło Polski przedstawia orła w złotej koronie na czerwonym tle.
− Hymn narodowy śpiewamy w postawie na baczność.
− W każdym urzędzie państwowym wisi godło – symbol naszego państwa.
− W naszej klasie nie ma godła państwa.
− Mamy dwa symbole narodowe: godło i hymn narodowy.
− Hymn państwowy powinien znać każdy Polak.

6) Kokarda Narodowa

Potrzebne materiały: 
1) Dwie wstążki koloru białego i czerwonego o szerokości około 1,8 cm 

i długości odpowiednio 150 i 90 cm
2) Dwa okręgi wycięte z tektury – większy o średnicy 9 cm i z wycięciem

w środku z brzegiem o szerokości 2,5 cm oraz mniejszy o średnicy 6 cm 
z wycięciem w środku z brzegiem o szerokości 2 cm

3) Koło z materiału lub tektury o średnicy 2,5 cm
4) Nożyczki
5) Klej lub zszywacz
6) Zapinka
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Załączniki

Krok 1.
Bierzemy większy okrąg, przewlekamy przez niego na okrętkę czerwoną 
wstążkę.

Krok 2.
Bierzemy mniejszy okrąg, przewlekamy przez niego na okrętkę białą 
wstążkę.

Krok 3.
Naklejamy biały okrąg na czerwony lub mocujemy w inny sposób. W środ-
ku powstałego dwukolorowego koła naklejamy mniejsze białe kółko z ma-
teriału lub sztywnego papieru.

Krok 4.
Na odwrocie kokardy narodowej mocujemy zapinkę.
Kokarda Narodowa jest gotowa. 

Gratulacje! 
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Renata Pyryt, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

Narodowe Święto Niepodległości. Polska była, jest 
i będzie

edukacja wczesnoszkolna

klasa III szkoły podstawowej 

2 x 45 min

– zapoznanie uczniów z wydarzeniami historycznymi: rozbiory Polski, 
odzyskanie niepodległości w 1918 r.

– zrozumienie terminu rozbiór Polski
– poznanie genezy hymnu narodowego
– nauka na pamięć wiersza Władysława Bełzy, Kto ty jesteś? Polak mały
– poznanie fragmentu utworu Fryderyka Chopina
– poznanie daty Narodowego Święta Niepodległości
– poznanie zasad pisowni: imiona, nazwiska, nazwy świąt pisze się wielką 

literą, tytuły wierszy zapisujemy w cudzysłowie
– poznanie sposóbów obchodzenia święta 11 Listopada
– doskonalenie tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 50
– odczytywanie danych z tabeli
– rozwiązywanie zadań z treścią prostych i złożonych

– prezentacja multimedialna Moja ojczyzna (jej kolejne elementy, propono-
wane przez autorkę, znajdują się w scenariuszu)

– przygotowana przez nauczyciela mapa Polski z XVIII w. (wzór przygoto-
wany przez autorkę w załączeniu)

– karta pracy (w załączeniu)
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Chopin F., Mazurek B-dur op. 7 nr 1, por. portal Narodowego Instytutu-
Fryderyka Chopina, http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/deta-
il/id/149, dostęp 28 VI 2018. 

1. Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossoliń-     
    skich, Lwów 1912 (domena publiczna). 
2. Wiesień T., Atlas Historii Polski, Kalisz 2017.
3. Hymn Polski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski, dostęp 28

VI 2018. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część I

1. Powitanie, czynności organizacyjne

2. Wprowadzenie do tematu lekcji

Wykonanie zadania nr 1 z karty pracy
W poziomych rzędach wykreśl kolejne litery tworzące nazwy polskich 
symboli narodowych (hymn, godło, flaga). Pozostałe litery czytane w rzę-
dach dadzą trzywyrazowe hasło – temat dzisiejszych zajęć.

3. Zapisanie tematu lekcji w zeszycie: Narodowe Święto Niepodległości.

4. Rozmowa na temat historii Polski, utraty niepodległości przez Polskę 
w XVIII w. Wyjaśnienie pojęć: zaborca, rozbiory, utrata niepodległości. 

a) prezentacja multimedialna Moja ojczyzna (nauczyciel obrazuje opo-
wiadanie przede wszystkim kolejnymi mapami Polski: 1. slajd – mapa Pol-
ski współczesnej, 2. slajd – mapa Polski i jej sąsiadów w XVIII w.
Nauczyciel pokazuje Wisłę i sąsiadów Polski w XVIII w., 3. slajd – mapa 
Polski z czasów rozbiorów [tu można wykorzystać wielokolorową mapę 
obrazującą kolejne etapy zabierania ziem Polsce], 4. slajd – mapa Europy 
po rozbiorach bez Polski)
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Propozycja opowiadania: Przez długie lata Polska była potężnym i silnym 
krajem. W Polsce rządzili królowie. Wielu z nich mądrze rządziło pań-
stwem, brało udział w wojnach, zdobywało nowe ziemie. Polska była 
dużym krajem. Niestety w XVIII w., czyli ponad 200 lat temu, w naszym 
państwie zaczęło się źle układać. Polacy kłócili się ze sobą. Wielu naszych 
rodaków myślało tylko o swoich osobistych korzyściach, a nie martwiło się 
o potrzeby kraju, nie przejmowało się problemami innych Polaków. W tym 
okresie Rosja, Prusy i Austria, nasi sąsiedzi, były silnymi państwami. Poro-
zumiały się ze sobą i postanowiły, że powiększą swoje państwa i przyłą-
czą polskie ziemie do swojego terytorium. Trzy razy dokonywały rozbioru 
Polski. W 1795 r., po III rozbiorze Polska jako państwo przestało istnieć.

b) dodatkowe zobrazowanie rozbiorów Polski na schematycznej mapie 
przygotowanej przez nauczyciela (wzór w załączeniu).  

c) wykonanie zadania 2 z karty pracy

5. Przykłady dbania o polską tradycję i tożsamość w okresie zaborów.
Propozycja opowiadania: Chociaż Polska zniknęła z map, to wielu Pola-
ków żyło i nigdy o Polsce nie zapomniało. Dużo Polaków wyjechało z kra-
ju i poza granicami również na różne sposoby walczyło 
o wolną Polskę.

a) prezentacja – 5. slajd Józef Wybicki (zdjęcie Józefa Wybickiego i ory-
ginalnego tekstu Mazurka Dąbrowskiego) 
Józef Wybicki – napisał słowa  hymnu narodowego

b) prezentacja – 6. slajd  (zdjęcie Władysław Bełzy i tekst wiersza)
Władysław Bełza – napisał wiersz dla dzieci Kto ty jesteś?

c) prezentacja – 7. slajd  (zdjęcie Fryderyka Chopina)
Fryderyk Chopin – rozsławił Polskę na całym świecie
wysłuchanie nagrania Mazurek B-dur op. 7 nr 1 Fryderyka Chopina 
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6. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. 

Propozycja opowiadania: Na początku XX wieku w Europie przez 4 lata 
trwała I wojna światowa. Po jej zakończeniu Austria, Niemcy i Rosja, nasi 
zaborcy, już nie były aż tak znaczącymi, silnymi państwami. To był dobry 
moment, aby marzenia Polaków się spełniły. Polska odzyskała niepodle-
głość po 123 latach niewoli. 

Dziś też żyjemy w niepodległej Polsce i możemy świętować kolejne roczni-
ce 1918 r. 

(8. slajd – współczesna mapa Polski, sąsiedzi Polski)

a) wykonanie zadania 4 z karty pracy
– przypomnienie – nazwy świąt, imiona, nazwiska piszemy wielką literą; 
tytuły wierszy zapisujemy w cudzysłowie

7. Obchody Narodowego Święta Niepodległości. (9. slajd – zdjęcia 
przedstawiające różne formy uświetniania święta 11 Listopada – źródło: 
Internet, zbiory szkolne, własne – można również poprosić dzieci o przy-
niesienie własnych zdjęć z takich uroczystości).
 
Swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie doświadczeń z poprzednich 
lat, informacji usłyszanych w mediach. (Na budynkach, ulicach wywiesza-
ne są flagi państwowe; dzieci w szkole uczestniczą w konkursach: wiedzy, 
recytatorskich, piosenki), dzieci przygotowują razem z nauczycielem ga-
zetki ścienne, apele; dzieci z rodzicami uczestniczą w Paradach Niepodle-
głości, Polacy noszą kokardy narodowe wpięte w kurtkę lub płaszcz.

8. Praca domowa. Przepisz do zeszytu zadanie 4 z karty pracy.
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Część II

Wykonanie zadań z karty pracy

1. Rachunek pamięciowy: tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 50. 
Wpisanie do w tabeli liter odpowiadającym wynikom mnożenia i dziele-
nia. Zapisanie hasła – PARADA NIEPODLEGŁOŚCI –  zadanie 1 z karty 
pracy.

2. Rozwiązywanie zadań z treścią – umiejętności praktyczne  – odczyty-
wanie temperatury, obliczenie w pamięci, jaka temperatura będzie 11 listo-
pada, zaznaczanie tej temperatury na termometrze – zadanie 2. z karty 
pracy.

3. Rozwiązywanie zadań z treścią, odczytywanie danych z tabeli i za-
pisywanie odpowiedzi na podane pytania oraz rozwiązanie zadania na 
porównywanie różnicowe – zadanie 3 z karty pracy.

4. Rozwiązywanie zadań z treścią, umiejętności praktyczne – odczytywa-
nie danych zawartych w rozkładzie jady autobusów, przypomnienie, że 
11 listopada jest dniem świątecznym, podanie danych zawartych w zada-
niu, podanie godziny, o której najpóźniej powinna wyjechać Zosia – za-
danie 4 z karty pracy.

5. Rozwiązywanie zadania złożonego – podanie danych, pytania, znale-
zienie sposobu na obliczenie, ile dzieci z klasy 3b uczestniczyło w para-
dzie, zapisanie obliczeń na tablicy, zredagowanie i zapisanie odpowiedzi,  
zadanie 5 z karty pracy.

6. Podsumowanie zajęć –Tupnij, klaśnij. Nauczyciel wygłasza zdanie. Jeśli 
odpowiedź jest twierdząca, dzieci klaszczą w dłonie, jeśli fałszywa – tupią. 

– W XVIII wieku trzy państwa dokonały rozbioru Polski. 
– Polska była pod zaborami ponad 200 lat.
– Polska była pod zaborami 123 lata.
– W październiku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 
– Anglia dokonała rozbioru Polski w XVIII wieku.
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– Fryderyk Chopin napisał słowa hymnu narodowego.
– 1 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
– Józef Wybicki napisał słowa hymnu narodowego.

Załączniki

Część I

4b) zobrazowanie rozbiorów Polski na schematycznej mapie przygotowa-
nej przez nauczyciela (fot. autorki scenariusza).
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(Zdjęcia wykonane przez autorkę scenariusza).



Załączniki

Karta pracy – część I

Imię i nazwisko                                                                          

1. W poziomych rzędach wykreśl kolejne litery tworzące nazwy polskich 
symboli narodowych. Pozostałe litery czytane w rzędach dadzą trzywyra-
zowe hasło – temat dzisiejszych zajęć.

n h a r y o m d o n w e

g ś w o i d ę ł o t o

n i f e p o l d l a e g g ł o ś c a i

hasło:                                                                                               

2. Poniższa mapka przedstawia Polskę i jej sąsiadów w XVIII w. Odszukaj 
Polskę i pokoloruj ją na czerwono. Jakie państwa były sąsiadami Polski 
w XVIII wieku?

W XVIII wieku Polska graniczyła  
z                                                     
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Załączniki

3. Pokoloruj ziemie Polski odebrane przez zaborców: na szaro przez Pru-
sy,  na żółto przez Austrię, na zielono przez Rosję.

4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki, zmieniając odpowiednio formę wy-
razów. 

Narodowe Święto Niepodległości, „Kto ty jesteś? Polak mały”, ojczyzna,   
123, 11 listopada 1918 roku, Józef Wybicki, Fryderyk Chopin

Przez długie lata Polska była dużym i silnym państwem. Niestety, po 
trzecim rozbiorze Polska zniknęła z map świata na  ……………..  lata. 
Polacy w okresie zaborów nigdy nie zapomnieli o ……….…….………  . 
…………………….………….…..………  napisał słowa hymnu polskiego 
Mazurka Dąbrowskiego.  Władysław Bełza napisał dla dzieci wiersz  
…………………………….……..……….. .  ……………………………………....…..  
komponował  utwory, w których wyrażał miłość do ojczyzny. Obecnie ży-
jemy w wolnym kraju i każdego roku 11 listopada uroczyście obchodzimy   
………………….………………………………………………………………………….…
…………..……. . 
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Załączniki

5. Odszukaj na mapie Europy Polskę. Pokoloruj terytorium Polski na czer-
wono (warto wykorzystać atlas szkolny).

Polska graniczy z 7 krajami. Podaj ich nazwy:
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Załączniki

Karta pracy – część II

Imię i nazwisko                                                                          

Zadanie 1.

Oblicz. Wpisz wyniki w puste prostokąty.

7 ∙ 4 P

21 : 3 O

 7 ∙ 7 A

16 : 4 I

6 ∙ 3 L

Wpisz odpowiadające liczbom litery. Odczytaj i napisz hasło.

50 49 48 45 42 36 35 32 30 28 27 24 18 10 9 8 7 6 5 4

Odp.                                                                                                

4 ∙ 9 A

70 : 7 E

36 : 6 Ś

25 ∙ 2 P

27 : 3 G

40 : 5 Ł

6 ∙ 8 R

4 ∙ 8 I

4 ∙ 6 D

6 ∙ 7 D

5 ∙ 9 A

3 ∙ 9 O

5 ∙ 7 N

6 ∙ 5 E

25 : 5 C
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Załączniki

Zadanie 2. 

Zosia z rodzicami planuje udział w Paradzie Niepodległości. Martwi się, 
że może zmarznąć. Mama powiedziała, że jeżeli temperatura o godz. 
9.00 będzie niższa niż 5OC, to powinna założyć zimową kurtkę. Okazało 
się, że temperatura w Dzień Niepodległości była o 8 stopni wyższa niż 
wskazuje termometr. Napisz, jaka temperatura była 11 listopada o godz. 
9.00. Zaznacz tę temperaturę na drugim termometrze.

Odp.                                                                                                

Zadanie 3.

Uczniowie z klas trzecich i czwartych przygotowali kokardy narodowe. 
Tabela poniżej obrazuje, ile kokard przygotowały poszczególne klasy. 
Odpowiedz na pytania.

klasa  3A klasa 3B klasa 3 C klasa 3D klasa 4A klasa 4B klasa 4C klasa 4D

26 23 27 19 22 21 26 28
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Załączniki

a) która z trzecich klas przygotowała najwięcej kokard narodowych?      
     ..................................................................................................
b) która z czwartych klas przygotowała najmniej kokard narodowych? 
     ..................................................................................................
c) o ile mniej kokard przygotowały klasy trzecie niż klasy czwarte? 
    Zapisz obliczenia.
     

Odp.                                                                                               

Zadanie 4.

Autobus z przystanku do centrum, gdzie odbywa się Parada Niepodle-
głości, jedzie 25 minut. Zosia chce być na miejscu zbiórki 5 minut przed 
południem. Droga z przystanku do miejsca zbiórki zajmie dziewczynce 
10 minut. Poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów. Którym autobu-
sem powinna pojechać Zosia, aby się nie spóźnić?
                                                       

LINIA 22

Odjazdy od poniedziałku do 
piątku (oprócz świąt):

9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45

Odjazdy w soboty (oprócz 
świąt):

10.05, 10,25, 10.45, 11.05, 11,25, 11.45, 12.05, 
12,25, 12.45,

Odjazdy w niedziele i święta: 9.20, 9.50, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 
13.50

Odp.                                                                                               
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Załączniki

Zadanie 5.

W Paradzie Niepodległości uczestniczyły dzieci z klas trzecich. Ile dzieci 
uczestniczyło w paradzie z klasy 3b jeżeli wiadomo, że z klasy 3a było 
22 dzieci, z klasy 3b o 6 osób więcej niż z 3c. Z klasy 3c przyszło o 4 dzie-
ci mniej niż z klasy 3a. Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedź.

Odp.                                                                                                
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Scenariusze w kategorii 
uroczystość
oddział przedszkolny i klasy I–III 
szkoły podstawowej



Zwycięski scenariusz w kategorii uroczystość 
oddział przedszkolny i klasy I–III szkoły podstawowej

Renata Pyryt, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

Polska nigdy nie zginęła

edukacja wczesnoszkolna

klasy 0–III szkoły podstawowej 

30 min

– uświetnienie rocznicy odzyskania niepodległości
– poszerzanie wiadomości na temat historii Polski
– uczeń poznaje pojęcia: zaborca, rozbiór
– uczeń poznaje postacie polskich patriotów: Józefa Wybickiego

Jana Matejki, Fryderyka Chopina
– uczeń recytuje teksty o treści patriotycznej
– śpiewa piosenki o Polsce

– kartki z napisami 1772, 1793, 1795
– portrety Józefa Wybickiego, Jana Matejki, Fryderyka Chopina
– mapa wykonana przez nauczyciela –Polska w okresie rozbiorów 
– piosenka Polska, piosenka Jestem Polakiem 
– flagi (część uczniów trzyma podczas całej uroczystości, w czasie 

śpiewania refrenu ostatniej piosenki wszyscy machają)
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1. Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossoliń-                        
    skich, Lwów 1912 (domena publiczna).
2. Szarek J., Wieliczka-Szarkowa J., Dzieje naszej Ojczyzny, Warszawa 

2016.



3. Wiersze dla dzieci. Polscy poeci, oprac. zbiorowe, Warszawa 2016.
4. Lenkiewicz K., Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I–III, 

Warszawa 1999.
5. Wiesień T., Atlas Historii Polski, Kalisz 2017.
6. Hymn Polski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski, 

dostęp 28 VI 2018.
7. Niezwykłe lekcje rytmiki. Śpiewamy i tańczymy. Jestem Polakiem, 

Warner Music Poland, Warszawa 2014. (proponowana piosenka Jestem 
Polakiem, sł. Tomańska J., Totoszko M.).

8. Białobrzeska J., Od A do Z. Radosne odkrywanie świata. Dla klasy 
3 szkoły podstawowej, Warszawa 2011. (do pakietu dołączona płyta CD, 
proponowana piosenka Polska, sł. Witewska M., muz. Kaleta M.)

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Uczeń 1

Jutro będziemy obchodzić ……. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Przygotowaliśmy apel, aby uczcić nasze narodowe święto. Pragniemy 
wszystkim przypomnieć ważne dla Polski wydarzenia historyczne.

Uczeń 2 

(recytuje: Marcin Brykczyński, 11 listopada, zob. bibliografia)

W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.
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Uczeń 3

300 lat temu Polska była potężnym krajem. Jej granice sięgały od Mo-
rza Bałtyckiego aż po Morze Czarne. Polska była jednym z największych 
państw ówczesnej Europy. Naszymi sąsiadami były: Rosja, Austria i Prusy. 
(Wchodzą Rosja, Austria i Prusy ubrane na czarno).

Uczeń 4

Jest rok 1772. (Uczeń trzyma kartkę z napisem 1772).

Rosja

Kochani sąsiedzi, Rzeczpospolita jest dzisiaj dużym, ale słabym państwem. 
Polacy nie słuchają króla, kłócą się w czasie obrad sejmu.

Prusy

Polska jest źle rządzona i wojsko źle broni granic. W skarbcu Polacy mają 
bardzo mało pieniędzy.

Austria

Słyszałam, że Polacy planują jakieś kroki i wszystko może się zmienić. Pewna  
grupa ludzi chce przeprowadzić w Polsce reformy.

Rosja

To spieszmy się, aby Polacy nie zdążyli przeprowadzić tych reform. Trzeba 
podzielić Polskę, póki jeszcze można. Bierzcie, kochani sąsiedzi, co chcecie. 
Mnie interesują tylko wschodnie ziemie. (Odrywa lewą – wschodnią część 
mapy).

Prusy

To ja wezmę Pomorze Gdańskie i Warmię. (Uczeń odrywa prawą i górną 
część mapy).

Austria

Ja zadowolę się Małopolską i częścią Ukrainy. (Uczeń zabiera część mapy).
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Uczeń 4

Minęło 21 lat. Nastał rok 1793. (Uczeń trzyma kartkę z napisem 1793). 

Rosja

Polacy są słabi, przegrali kolejną wojnę. Ja chętnie powiększę swoje teryto-
rium. Ciągle mam ochotę na wschodnie ziemie Polski. 

Prusy

Słyszałem, że wielu znakomitych Polaków opuściło kraj. Nie ma kto bronić 
Polski. Wykorzystam ten fakt i przyłączę część Polski do Prus. 

Uczeń 4

Minęły 2 lata. Nastał  najtragiczniejszy rok w historii Polski – rok 1795. 
(Uczeń trzyma kartkę z napisem 1795).

Prusy

Słuchajcie moi druhowie, w Polsce bardzo źle się dzieje. Wyobraźcie sobie, 
że niektórzy Polacy zdradzają swoją ojczyznę i nic nie robią, aby bronić 
granic swojego kraju.

Austria 

Ja słyszałam, że w Polsce żyje nadal wielu patriotów. Na przykład Tade-
usz Kościuszko – generał, zachęcił do walki o wolną Polskę nawet chłopów. 
Chłopi  nie mieli broni palnej, więc do powstania poszli z kosami. 

Uczeń 5 

(recytuje fragment: Maria Konopnicka, Przysięga, zob. bibliografia)

Na Krakowskim rynku wszystkie dzwony biją,
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa.
Zagrzmiały okrzyki jak tysięczne działa,
Swego bohatera wita Polska cała.
Odkrył jasne czoło, klęknął na kolana:
–,,Ślubuję ci życie, Ojczyzno kochana”.
A mówił te słowa w tak ogromnej ciszy,
Zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę słyszy.
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Rosja

Na początku kosynierzy odnosili sukcesy, ostatecznie generał Tadeusz Ko-
ściuszko dostał się do niewoli i powstanie kościuszkowskie upadło. 

Prusy

To co? Wykorzystujemy fakt, że Polacy są słabi i dokonamy trzeciego, ostat-
niego rozbioru? (Uczeń bierze ostatnią zachodnią część Polski.)

Austria 

Oczywiście!  Ja także przyłączę część Polski do Austrii. (Bierze drugą połu-
dniową część Polski.)

Rosja

Ja nie będę gorsza, uwielbiam powiększać swoje granice. (Bierze ostatnią 
wschodnią część Polski.)

Uczeń 6

Po III rozbiorze nie mieliśmy już ani kawałka swojej ziemi. Cała Polska na-
leżała do trzech obcych państw. Ojczyzna nasza zniknęła z mapy Europy 
i przestała istnieć jako państwo.

Uczeń 7

Chociaż Polski nie było na mapie świata, to Polacy żyli i pamiętali o swojej 
ojczyźnie. W różny sposób okazywali miłość do kraju ojczystego. Z wrogiem 
walczyli nie tylko z bronią w ręku!

Józef Wybicki (trzyma portret Józefa Wybickiego)

Nazywam się Józef Wybicki. Gdy Polska znalazła się pod zaborami, wielu 
żołnierzy wyjechało do Włoch. Pewnego lipcowego dnia odwiedziłem ich 
obóz. Wzruszyłem się na widok polskich mundurów. Postanowiłem napisać 
dla polskich żołnierzy piosenkę, która przypominałaby im ojczyznę. Pierw-
sza zwrotka i refren tej pieśni brzmiały tak:
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Wszyscy (tekst hymnu według rękopisu Józefa Wybickiego)

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jan Matejko (trzyma portret Jana Matejki)

Nazywam się Jan Matejko. Jestem malarzem. Namalowałem Bitwę pod 
Grunwaldem, Hołd pruski. Za pomocą pędzla przedstawiałem historię Pol-
ski. Obrazami przypominałem Polakom naszą piękną, wspaniałą przeszłość. 
Moje obrazy przypominały, że nasz kraj był potęgą, był silnym krajem i bę-
dzie silnym krajem.

Fryderyk Chopin (trzyma portret Fryderyka Chopina)

Nazywam się Fryderyk Chopin. Jestem muzykiem, kompozytorem. Wyemi-
growałem z Polski, ale nigdy o ojczyźnie nie zapomniałem. Napisałem po-
lonezy, mazurki, etiudy. Muzyką ukazywałem piękno naszej ojczyzny. Za 
pomocą nut wyrażałem miłość i tęsknotę za Polską. Moje utwory muzyczne 
przypominały Polakom ojczyznę.

(Uczniowie zawieszają portrety Fryderyka Chopina, Jana Matejki, Józefa 
Wybickiego na tablicę lub parawan z napisem Polscy patrioci).

(Wszyscy śpiewają piosenkę Polska).

Uczeń 8

Po rozbiorach Polacy nie mogli w urzędach mówić, śpiewać  w ojczystym ję-
zyku. Nie wolno było im czytać polskich książek. Nawet w kościołach musieli 
się modlić w języku zaborcy. Na szczęście wielu Polaków nigdy nie pogo-
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dziło się z niewolą!

Uczeń 9 

(Zadaje pytania – publiczność odpowiada, W. Bełza, Katechizm polskiego 
dziecka). 

Uczeń 10

W listopadzie 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Nasi sąsiedzi, Ro-
sja,  Prusy i Austria, którzy dokonali zaboru ziem polskich, przegrali wojnę. 
Do Warszawy przyjechał polski patriota – Józef Piłsudski. Polacy przekazali 
mu władzę. Po 123 latach niewoli – 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała 
niepodległość.

Uczeń 11 

(recytuje: Ludwik Wiszniewski, Jedenasty listopada, zob. bibliografia)

Uczeń 12

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu od-
dajemy hołd wszystkim, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. Dzięki 
bohaterskiej postawie wielu Polaków dziś żyjemy w pięknej, wolnej Polsce. 
Jesteśmy dumni z naszej ojczyzny.

Uczeń 13

Obecnie w Polsce także żyją patrioci.  Każdy z nas jest małym patriotą. Na-
szym obowiązkiem względem ojczyzny jest sumienna praca w szkole, wzo-
rowe zachowanie, staranne odrabianie lekcji, punktualne przychodzenie do 
szkoły,  poznawanie historii Polski, zwiedzanie zabytków i udział w paradzie 
z okazji Dnia Niepodległości.

(Wszyscy śpiewają  piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”).
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Agnieszka Kamińska, Radosław Pietruczuk, Szkoła Podstawowa „Skała” w Bielsku-Białej

Polska – długa droga do wolności

edukacja wczesnoszkolna

klasy 0–III szkoły podstawowej 

całość: 40 min
poszczególne elementy: scena 1: 4 min
                                          scena 2: 5 min
             scena 3: 5 min
                                          scena 4: 1 min
                                          scena 5: 4 min
                                          scena 6: 5 min
                                          scena 7: 5 min 
                                          scena 8: 10 min

– prezentacja historii Polski od czasu rozbiorów do roku 1989
– pokazanie i uświadomienie odbiorcy, że walka Polaków o wolność 

nie zakończyła się w 1918 r.
– przedstawienie daty 11 listopada1918 jako symbolu (gdyż pełnia wolności 

i niepodległości przyszła dopiero po 1989 r.)
– przedstawienie dramatyzmu, heroizmu i ofiarności poniesionej 

przez kolejne pokolenia Polaków na przestrzeni ponad dwustu lat 
za pomocą przedstawienia muzyczno-obrazowego
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Komentarz autorów:

Symboliczność scen, a także przewaga ruchu, obrazu i muzyki nad sło-
wem mówionym, sprawiają, że uczniowie biorący udział w przedstawieniu 
nie muszą być mistrzami deklamacji. Można zatem zaangażować przede 
wszystkim tych, którzy zazwyczaj stronią od udzielania się w podobnych 
inicjatywach związanych z występem przed większą publicznością. Do-
świadczenie pracy z tym autorskim scenariuszem pokazało, że samo przy-
gotowanie się uczniów do przedstawienia stało się solidną lekcją historii – 
powstała konieczność przygotowania zajęć edukacyjnych, które miały na 
celu wyjaśnienie dzieciom charakteru poszczególnych scen i powodów, dla 
których były w ten sposób przedstawiane. Całość scenariusza nie wyczer-
puje, rzecz jasna, zawiłości historii Polski na przestrzeni tego okresu, bo nie 
to było jego celem. Autorzy skupili się na najistotniejszych punktach historii, 
które jednocześnie można pokazać w atrakcyjny i treściwy dla młodszego 
odbiorcy sposób. 

W niniejszym przedstawieniu między aktorami nie występuje żadna forma 
komunikacji werbalnej. Wszelkie zawarte w scenariuszu określenia doty-
czące interakcji między poszczególnymi aktorami oznaczają jedynie wyko-
rzystanie przez nich techniki pantomimy.

– tabliczki z poszczególnymi datami i wydarzeniami: XVIII w., 1794, 1830, 
1863, 1914–1918, 1939–1945, 1944, 1989

– nagrania prezentowanych utworów
– stroje i przebrania: biało-czerwony strój symbolizujący Polskę, przebrania 

żołnierskie, stroje stylizowane na XVIII w., przebrania sanitariuszek
– tablica szkolna, kreda, gąbka
– biała róża
– 4 znicze
– mapa (rozmiar A4)

1. Zimmer H., Gerrard L., Elysium, album Gladiator (Music From the Motion
Picture),  Decca Records, 2011.

2. Wojdak A., Marsz plutonu album Marsz plutonu – Kołobrzeg 80 Premie-
ry,  Muza, 1980.

3. Wagner R., Walkiria (akt III, Czar Ognia) album Wagner Without Words,  
Signum Records, 2014.
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4. Łyszkiewicz B., Kocham wolność, album O! Ela zespołu Chłopcy z Placu 
Broni,  Polton, 1990.

5. Asnyk A., Preisner Z., Wójcicki J., Miejcie nadzieję, album Jacek Wójcicki
– Live Character,  EMI Music Poland, 1992.

6. Tenenbaum N.,  Gintrowski P., Modlitwa o wschodzie słońca, album Jacka 
Kaczmarskiego Litania,  Iron Curtain Records, 1986.

7. Konopnicka M., Nowowiejski F., Rota [w:] Konopnicka M., Poezye wyda-
nie zupełne, krytyczne, oprac. J. Czubek, Warszawa 1915 [on-line – wi-
kiźródła]. 

8. Kozar-Słobódzki M.,  Wroczyński K. i in., Rozkwitają pąki białych róż [w:]
Romanowski A., Rozkwitały pąki białych róż... Wiersze i pieśni z lat 
1908–1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. Warszawa 1990. 

9. Gwiżdż F., mel. ludowa, Przybyli ułani pod okienko [w:] Śpiewnik po-
wstańczy, zebrał Jan Eichhorn, Katowice 1921 [on-line – wikiźródła]. 

10. Chopin F., Sonata fortepianowa b-moll op. 35, album Povilas Stravinski, 
The Romantic World of Chopin’s Piano,  High Definition Classics, 2000. 

11. Bergersen T., Protectors of the Earth, album Invicible,  Two Steps from Hell,
2010.

12. Lai F., Love Story Theme, album Love Story, Paramount Records, 1970. 
13. Bacewicz G., Oberek, album Utwory na skrzypce i fortepian (kompo-

zycje Grażyny Bacewicz w wykonaniu Pawła Mazurkiewicza [fortepian] 
i Bartłomieja Nizioła [skrzypce]), DUX Recording Producers, 2004.

62



PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Scena 1: Rozbiory – porwanie Polski

Uczennica 1: Na scenę wchodzi Uczennica z tabliczką „XVIII wiek”. Za-
trzymuje się na środku sceny, tuż przed widownią. W tle odtwarzana jest 
muzyka Elysium. Uczennica podnosi tabliczkę do góry, po czym schodzi ze 
sceny.

Uczennica 2, Uczeń 1,2: Po prawej stronie sceny na krześle siedzi Uczen-
nica ubrana w strój koloru biało-czerwonego (symbolizująca Polskę). Do 
muzyki Elysium wchodzą dwaj Uczniowie (przebrani za żołnierzy), którzy 
stają po dwóch stronach „Polski”. Swoim zachowaniem wskazują, że ich za-
daniem jest ją chronić.

Uczennica 3, Uczeń 3: Wchodzą ubrani w stroje z epoki (XVIII w.), rozpo-
czynają taniec Oberek (symbolika zabaw i tańców, hulaszczego podejścia 
do życia ludzi). W pewnym momencie zachęcają do zabawy żołnierzy pil-
nujących „Polski”, którzy najpierw odmawiają, ale w końcu zgadzają się 
i włączają w taniec. Po zakończeniu tańca rozpoczynają pantomimę: roz-
mowy, śmiechy itp. (nie zwracając uwagi na „Polskę”) – stoją po przeciwnej 
stronie sceny. 

Uczeń 4: (ubrany na czarno, symbolizujący zaborców). Wchodzi do muzyki 
Protectors of the Earth, skrada się, przechodzi obok śmiejących się uczniów, 
podchodzi do widowni, zaciera ręce, czając się na „Polskę”. W kulminacyj-
nym punkcie muzyki porywa Uczennicę 2 („Polskę”) i wyprowadza się za 
scenę.

Uczennica 3, Uczeń 1, 2, 3: Orientują się, że Polska została porwana. 
Zaczynają rozpaczać i lamentować. Schodzą ze sceny ze spuszczonymi gło-
wami.
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Scena 2: Powstania

Kościuszkowskie

Uczeń 5: Podobnie, jak Uczennica 1 w pierwszej scenie, wchodzi i pokazu-
je widowni tabliczkę z napisem „1794”. Po pokazaniu tabliczki schodzi za 
kurtynę.

Uczniowie 6, 7 ,8 ,9 ,10: (przebrani w stroje żołnierskie) Wchodzą na sce-
nę w rytm muzyki Marsz plutonu jako powstańcy idący z zapałem walczyć o 
wolność ojczyzny (przemarsz przez scenę – zejście za kurtynę). 

Uczniowie 6, 7, 8, 9, 10: Zmiana muzyki na smutną, poważną Sonata for-
tepianowa b-moll op. 35 (powstanie upadło). Wychodzą uczniowie, idą ku-
lejąc, okazując smutek, rozpacz, podpierają siebie wzajemnie (robią przej-
ście przez scenę i schodzą).

Listopadowe

Uczennica 1: Wchodzi z tabliczką „1830”.

Uczniowie 6, 7, 8, 9, 10: Wchodzą w rytm muzyki Marsz plutonu jako 
powstańcy idący z zapałem walczyć o wolność ojczyzny. Siadają na środku 
sceny w kole. Uczeń 6, jako dowódca wyciąga mapę, pokazuje jak będą 
walczyć. Pantomima: rozmowy, motywowanie, wydawanie rozkazów (wciąż 
do muzyki). Następnie wszyscy wstają, krzyczą hura i wychodzą za kurtynę, 
idą walczyć.

Uczniowie 6, 7, 8, 9, 10 Uczennice 4, 5, 6: Zmiana muzyki na smutną, 
poważną Sonata fortepianowa b-moll op. 35 (powstanie upadło). Wycho-
dzą uczniowie, idą kulejąc, okazując smutek, rozpacz, podpierają siebie 
wzajemnie, pomagają im Uczennice, które odgrywają role sanitariuszek 
(przechodzą przez scenę i schodzą).
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Styczniowe

Uczeń 5: Wchodzi z tabliczką „1863”.

Uczniowie 6, 7, 8, 9, 10: Wchodzą do muzyki Marsz plutonu jako po-
wstańcy idący z zapałem walczyć o wolność Ojczyzny (przemarsz przez 
scenę – zejście za kurtynę).

Uczniowie 6, 7, 8, 9, 10 Uczennice 4, 5, 6: Zmiana muzyki na smutną, 
poważną Sonata fortepianowa b-moll op. 35 (powstanie upadło). Wycho-
dzą uczniowie, idą kulejąc, okazując smutek, rozpacz, podpierają siebie 
wzajemnie, pomagają im Uczennice, które grają role sanitariuszek (robią 
przejście przez scenę i schodzą).

Scena 3: Germanizacja

Na scenę zostają wniesione tablica szkolna oraz kreda i gąbka.

Uczennice 7, 8, 9, 10, 11: Na scenę wchodzi nauczycielka (którą gra jedna 
z uczennic), a z nią cztery uczennice. W rękach mają książki. Siadają na 
scenie, przodem do tablicy. Pantomima: nauczycielka prosi jedną z dziew-
czynek do tablicy, ta zapisuje dużymi literami wyraz Polska. W tym czasie 
inne uczennice przeglądają książki.

Uczniowie 11, 12, 13: W tle rozbrzmiewa utwór Walkiria. Na scenę wcho-
dzą uczniowie w przebraniach wojskowych (mogą one zawierać symbo-
liczne nawiązania do zaborców). Pantomima: jeden z uczniów (dowódca) 
zmazuje napis Polska z tablicy, pozostali uczniowie zabierają uczennicom 
książki. Są groźni, a dziewczynki i nauczycielka przestraszone. Zostają wy-
prowadzone za kurtynę przez uczniów.

Na scenę wchodzą wszyscy uczniowie, którzy występują, ustawia-
ją się w półokręgu i odśpiewują Rotę. Od tego momentu wszyscy już 
zostają na scenie. Dziewczynki stoją po jednej, chłopcy po drugiej stronie 
sceny.
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Scena 4: I wojna światowa

Uczennica 1: Wchodzi na scenę z tabliczką 1914–1918, zatrzymuje się tro-
chę dłużej, pokazując tabliczkę, w tle odtwarzane są odgłosy wybuchają-
cych bomb.

Scena 5: 11 listopada 1918 

Uczennica 1, Uczeń 5: Wchodzą z dużą (biało-czerwoną) tabliczką z na-
pisem 11 listopada 1918. Zostają na scenie, pokazując tabliczkę widowni.

Cała grupa: Śpiewa piosenkę Przybyli ułani pod okienko – z interpretacją 
ruchową (pukają – naśladowanie pukania, wołają – imitacja krzyku itd.) 
oraz podziałem śpiewu na chłopców i dziewczyny.

Scena 6: II wojna światowa

Uczennica 1: Wchodzi z tabliczką „1939–1945”.

Uczennica 12, Uczeń 14: Do melodii Love Story na scenę wchodzi uczen-
nica i zatrzymuje się na środku, za nią wchodzi uczeń, klęka na jedno kola-
no, podaje jej białą różę, całuje ją w rękę i odchodzi. Uczennica ogląda się 
za nim, macha na pożegnanie.

Uczennica12: Śpiewa piosenkę Rozkwitają pąki białych róż.

Scena 7: Powstanie warszawskie

Uczeń 5: Wchodzi z tabliczką „1944”, w tle słychać odtwarzane dźwię-
ki syren. Stoi chwilę przed publicznością, żeby zaakcentować ten moment. 
Schodzi ze sceny.
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Gaśnie światło

Uczennice 4, 5, 13, 14: Wchodzą, trzymając w rękach zapalone znicze. 
Stają na scenie, blisko widowni, kładą znicze przed sobą. Z podziałem na 
role (każda Uczennica pół zwrotki), a capella śpiewają utwór Miejcie na-
dzieję.

Scena 8: Rok 1989

Uczennica 1: Wchodzi z tabliczką „1989”, pokazuje ją widowni, po czym 
dołącza do grupy.

Uczennica 6, Uczeń 6: Śpiewają utwór Modlitwa o wschodzie słońca.

Wszyscy uczniowie: Śpiewają utwór Kocham wolność.
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Scenariusze w kategorii lekcja
klasy IV–VIII szkoły podstawowej



Zwycięski scenariusz w kategorii lekcja 
klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Katarzyna Bartuś, Marzena Sula-Matuszkiewicz, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Krakowie

Zanim powróciła niepodległość, czyli jak przeżyć 
I wojnę światową

historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

a) 90 min – wariant w formie gry miejskiej. Uczniowie poruszają się z na-
uczycielami opiekunami po wyznaczonej trasie, przechodząc poszczegól-
ne punkty gry zlokalizowane przy historycznych obiektach lub miejscach 
związanych z wydarzeniami albo postaciami z okresu I wojny światowej i 
wykonują zadania, za które otrzymują punkty oraz fanty).

b) 75 min – wariant w sali lekcyjnej/szkole. Na stolikach rozłożone są ilu-
stracje wybranych obiektów lub miejsc związanych z historią I wojny świa-
towej. Uczniowie podzieleni na mniejsze zespoły podchodzą wg narzuco-
nego im porządku do kolejnych stolików ze zdjęciami i wykonują poszcze-
gólne zadania.

– zapoznanie uczniów z historią I wojny światowej
– wprowadzenie uczniów do zagadnień historii sztuki w latach 1914–1918
– poznanie zabytków i miejsc pamięci związanych z historią Polski w czasie 

Wielkiej Wojny
– kształcenie umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych, wyszukiwania

informacji oraz selekcji i wyszukiwania informacji
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– uczeń potrafi stworzyć przekaz audiowizualny za pomocą urządzeń mo-
bilnych

– uczeń potrafi scharakteryzować ważniejsze problemy życia w czasie 
I wojny: żywność na kartki, zbiórka pieniędzy na potrzeby legionistów, 
organizacja pomocy medycznej i ochrony zabytków

– uczeń zna wybrane zabytki, miejsca pamięci i obrazy nawiązujące do wy-
darzeń Wielkiej Wojny

– reskrypt określający typ drużyny i jej zadania (nazwy: Straż Ochrony
Dzieł Sztuki, Ruchome Kolumny Sanitarne, Komisja Aprowizacyjna, Re-
daktorzy „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”)

– mapa z trasą gry
– gazeta stylizowana na „Ilustrowany Kuryer Codzienny” z artykułami 

i zdjęciami z lat 1914–1918
– rekwizyty do zadania 1: mapa Małopolski lub Polski, plastikowe 

żołnierzyki, tablety lub smartfony
– pomoce do zadania 2: puzzle z obrazu Jacka Malczewskiego Nike 

Legionów
– pomoce do zadania 3: zdjęcia przedstawiające kamasze, sztylpy, 

szynel, kalesony i czamarkę i inne części ubioru
– pomoce do zadania 4: drewniana kolumna, gwoździe, młotek
– pomoce do zadania 5: waga szalkowa, odważniki, chleb
– pomoce do zadania 6: ogłoszenie o cenach żywności z okresu 

I wojny światowej
– pomoce do zadania 7: wagonik, zdjęcie Antoniego Stawarza, 

biało-czerwona kokardka
– fanty dla zespołów uczniowskich

1. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” za lata 1914–1918, dostępny w Mało-
polskiej Bibliotece Cyfrowej, http://mbc.malopolska.pl/dlibra, dostęp 
28 VI 2018.

2. Bierzaniówna J., Małecki J.M., Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979. 
3. Czuma M., Mazan L., Pępek świata nazywa się Kraków, Kraków 2000. 
4. Kraków na drodze do niepodległości. Materiały z Sesji Naukowej 

odbytej12 kwietnia 2014 roku, praca zbiorowa, Kraków 2015.
5. Kraków w czasie I wojny światowej. Materiały sesji naukowej z okazji Dni 

Krakowa w roku 1988, pod red. J.M. Małeckiego, Kraków 1990.
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6. Małecki J.M., Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007.
7. Zaręba A., Chuda Emma: ciężki moździerz 30,5 cm Skoda w czasie I woj-

ny światowej, Kraków 2006. 
8. Kpakob czyli Kraków, http://www.twierdza.art.pl/a_krakow.htm, do-

stęp 28 VI 2018.
9. Porucznik Antoni Stawarz, http://www.stawarz.podgorze.pl/, dostęp 

28 VI 2018.
10. 100-lecie I wojny światowej, serwis Małopolskiego Instytutu Kultury,

http://pierwszawojna.mikkrakow.nazwa.pl/, dostęp 28 VI 2018.
11. Formizm, Encyklopedia malarstwa – MagazynSztuki.pl, http://www.

magazynsztuki.pl/formizm/, dostęp 28 VI 2018.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

a) Powitanie uczniów i  wprowadzenie do tematu: nauczyciel krótko opowia-
da o sytuacji mieszkańców Krakowa w czasie Wielkiej Wojny.

b) Podział uczniów na 4 drużyny (nazwy drużyn: Straż Ochrony Dzieł Sztu-
ki, Ruchome Kolumny Sanitarne, Komisja Aprowizacyjna, Redaktorzy „Ilu-
strowanego Kuryera Codziennego”), rozdanie reskryptów (1), map (2) i ga-
zetek (3).

c) Uczniowie zapoznają się z reskryptami, znajdują w nich informacje o roli 
drużyny, do której zostali przydzieleni, wpisują swoje imiona i przedstawiają 
się pozostałym grupom.

d) Drużyny pod opieką nauczyciela, kierując się mapą i wyznaczoną trasą, 
odnajdują kolejne posterunki i tam wykonują zadania. Na każdym posterun-
ku zdobywają punkty i otrzymują fanty, których liczba jest równa zdobytym 
punktom. Fantami są artykuły i zdjęcia z „Ilustrowanego Kuryera Codzien-
nego”, dokumentujące wydarzenia i życie mieszkańców w czasie Wielkiej 
Wojny. Tematyka fantów nawiązuje do misji danego zespołu i tak: Ruchoma 
Kolumna Sanitarna otrzymuje zdjęcia z polowych szpitali, opieki medycznej 
1914–1918; Komisja Aprowizacyjna – informacje prasowe o cenach żywno-
ści i problemach w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze; Straż Ochrony Dzieł 
Sztuki – zdjęcia, artykuły o zabytkach, dziełach sztuki; Redaktorzy – artyku-
ły o wydarzeniach wojennych i dokumentujących życie codzienne w latach 
1914–1918. W załączniku 6.11 przedstawiono przykładowe fanty.

d) Na ostatnim posterunku spotykają się wszystkie drużyny, następuje licze-
nie fantów i wyłonienie zwycięzców.
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Punkty gry

Punkt gry A – Dom im. J. Piłsudskiego przy ul. Oleandry (15 min)

Nauczyciel przedstawia ogólne informacje o Legionach Polskich i o wymar-
szu I Kompanii Kadrowej 6 sierpnia1914 r. z budynku przy ul. Oleandry.

Zadanie 1.

Cel: wzbogacenie wiedzy na temat Legionów Polskich, kształtowanie umie-
jętności pracy zespołowej, budowania wypowiedzi słownej oraz konstru-
owania przekazu audiowizualnego za pomocą urządzeń mobilnych.

Polecenie dla drużyny:
Ulica Oleandry w Krakowie znana jest głównie jako miejsce, z którego 
6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa. Niewiele osób wie, że to 
miejsce związane jest również z historią kawalerii polskiej.
Waszym zadaniem jest nagranie kolejnego odcinka filmu dokumentalnego 
Historia Wielkiej Wojny. Zainscenizujcie wydarzenia, jakie miały miejsce 
w Oleandrach a były związane z „Siódemką Beliny” w taki sposób, żeby 
widz uzyskał wiedzę dotyczącą:

1. Celu wojskowego „Siódemki Beliny” – 0–1 pkt
2. Dat dziennych i nazwy miejscowości, związanych z realizacją tego celu 
– 0–2 pkt
3. Imienia i nazwiska dowódcy „Siódemki” – 0–1 pkt
Punktacja: 0–4 pkt

Pomoce do zadania 1:
– gazetka (3)
– mapa Małopolski lub Polski, plastikowe żołnierzyki, tablety lub smartfony 
(4)

Uczniowie na podstawie informacji zawartych w gazetce opracowują sce-
nariusz filmu, a następnie, wykorzystując rekwizyty, kręcą film dokumentalny 
o Belinie-Prażmowskim i jego „Siódemce”. 

Nauczyciel wpisuje do reskryptu 1 liczbę punktów zdobytych przez zespół 
i wręcza odpowiednią liczbę fantów.
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Punkt gry B – Muzeum Narodowe Gmach Główny (10 min)

Nauczyciel przedstawia informacje o artystach tworzących w czasie I wojny 
światowej. Niektórzy artyści wstępowali do Legionów i oddali życie, wal-
cząc o wolną Polskę. Powstawały dzieła związane z wojną i Legionami. 
Przez całą wojnę działało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, które or-
ganizowało liczne wystawy malarstwa polskiego.

Zadanie 2.

Cel: wzbogacenie wiedzy o malarstwie polskim w latach 1914–1918, kształ-
cenie spostrzegawczości i umiejętności pracy w grupie.

Polecenie dla drużyny:
Nawet w czasie I wojny światowej w Krakowie organizowano wystawy ma-
larskie. Kolejna została zaplanowana w Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim. 
Wcielcie się w rolę marszanda, którego celem jest przekonanie członków 
Komisji Artystycznej do wyrażenia zgody na ekspozycję obrazu ułożonego 
przez Was z otrzymanych elementów podczas organizowanej wystawy.
Przedstawcie autora obrazu, główny temat dzieła, postaci namalowane na 
płótnie oraz wyjaśnijcie symbolikę wykorzystaną przez twórcę obrazu.
Punktacja: 0–4 pkt

Pomoce do zadania 2:
– gazetka (3)
– puzzle z obrazu Jacka Malczewskiego Nike Legionów (5)

Uczniowie układają z puzzli obraz Malczewskiego, a następnie znajdują 
w gazetce informacje na jego temat. Na podstawie tych informacji wcielają 
się w marszanda rekomendującego obraz Nike Legionów i omawiającego 
symbolikę dzieła Malczewskiego.

Nauczyciel wpisuje do reskryptu 1 liczbę punktów zdobytych przez zespół 
i wręcza odpowiednią liczbę fantów.
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Punkt gry C – Pałac Krzysztofory (10 min)

Nauczyciel przedstawia informacje o biurze werbunkowym mieszczącym 
się w 1914 r. w Pałacu Krzysztofory. 

Zadanie 3.

Cel: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania 
informacji w tekście. 

Polecenie dla drużyny :
W 1914 r. w Pałacu Krzysztofory mieściło się biuro werbunkowe. Poborowy 
sam musiał zadbać o swoje umundurowanie. 
Pomóżcie potencjalnemu legioniście spakować potrzebne części ubioru, do-
bierając te, które najbardziej pasują do epoki i są wymagane przy rekrutacji: 
szynel, czamarka, kamasze, sztylpy i kalesony.
Punktacja: 0–5 pkt

Pomoce do zadania 3:
– gazetka (3)
– zdjęcia przedstawiające kamasze, sztylpy, szynel, kalesony i czamarkę 
oraz inne części ubioru niemające związku z wyposażeniem legionisty (6)

Uczniowie, na podstawie informacji znalezionych w gazetce, odszukują 
zdjęcia właściwych części ubioru oraz prawidłowo je nazywają. 

Nauczyciel wpisuje do reskryptu 1 liczbę punktów zdobytych przez zespół 
i wręcza odpowiednią liczbę fantów.
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Punkt gry D – Rynek Główny (między Sukiennicami a kościołem 
Mariackim) (10 min)

Nauczyciel przedstawia ogólne informacje na temat Kolumny Legionów od-
słoniętej na Rynku Głównym w 1915 r. (zob. gazetka 6.3)

Zadanie 4.

Cel: wzbogacenie wiedzy na temat pomocy rodzinom legionistów organizo-
wanej w czasie Wielkiej Wojny, kształcenie umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem i pracy zespołowej.

Polecenie dla drużyny:
Gwoździe, które tu widzicie, będziecie mogli wbić w ten drewniany słup, jeśli 
powiecie, do jakiego wydarzenia na Rynku Głównym z czasu Wielkiej Woj-
ny nawiązują.
Punktacja: 0–1 pkt

Pomoce do zadania 4:
– gazetka (3)
– drewniana kolumna, gwoździe, młotek (7)

Uczniowie na podstawie informacji zawartych w gazetce opowiadają o akcji 
zorganizowanej przez Naczelny Komitet Narodowy w 1915 r., a następnie 
wbijają gwóźdź w kolumnę. 

Nauczyciel wpisuje do reskryptu 6.1 liczbę punktów zdobytych przez zespół 
i wręcza odpowiednią liczbę fantów.
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Punkt gry E – Pałac Biskupi (15 min)

Nauczyciel przedstawia informacje na temat kłopotów aprowizacyjnych 
w  czasie I wojny światowej, demonstracji głodowych mieszkańców oraz 
wprowadzenia kartek żywnościowych. Opowiada o powołaniu przez bisku-
pa Adama Stefana Sapiehę Książęco-Biskupiego Komitetu dla Dotkniętych 
Klęską Wojny.

Zadanie 5.

Cel: zdobycie wiedzy na temat problemów aprowizacyjnych w czasie I woj-
ny światowej oraz kształcenie umiejętności tarowania i posługiwania się 
wagą szalkową i umiejętności pracy w zespole.

Polecenie dla drużyny:
W 1915 r. chleb i mąkę kupowano „na kartki”. Przydział był skromny: 14 de-
kagramów chleba i 10 dekagramów mąki dziennie na osobę.
Waszym zadaniem jest odważenie dziennego przydziału chleba. Przed 
przystąpieniem do ważenia wagę należy wytarować przez właściwe obcią-
żenie szalek. Tarowanie to obciążanie szalek wagi lub jej regulacja, mające 
na celu doprowadzenie jej przed ważeniem do stanu równowagi. Nagroda: 
chleb

Pomoce do zadania 5:
– waga szalkowa, odważniki, chleb (6.8)

Uczniowie, mając do dyspozycji tylko odważniki: 10 dekagramów, 5 deka-
gramów i 1 dekagram, odważają 14 dekagramów ciemnego chleba. 
W nagrodę mogą zjeść zważony chleb.
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Zadanie 6.
Cel: utrwalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania zadania 
z jedną niewiadomą i obliczania procentów.

Polecenie dla drużyny:
Mieszkańcy Krakowa w czasie I wojny światowej borykali się z problemami 
zaopatrzenia w żywność, która była reglamentowana. Ceny żywności ciągle 
rosły. Waszym zadaniem jest rozwiązanie poniższego zadania matematycz-
nego w oparciu o ceny produktów podane w „Obwieszczeniu” magistratu z 
10 października 1914 r. 

Pomoce do zadania 6:
– ogłoszenia o cenach żywności z okresu I wojny światowej (6.9)
– kartka papieru, długopis

Uczniowie rozwiązują zadanie matematyczne, posługując się wiedzą naby-
tą na lekcji matematyki. Polecenie b) jest przeznaczone dla uczniów kl. VI 
i starszych. Nauczyciel wpisuje do reskryptu 6.1 liczbę punktów zdobytych 
przez zespół i wręcza odpowiednią liczbę fantów.
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Punkt gry F – Wieża Ratuszowa (10 min)

Nauczyciel przedstawia informacje na temat zaboru austriackiego i stacjo-
nowania wojsk austro-węgierskich w Krakowie w czasie I wojny światowej. 
Opowiada o symbolicznym wydarzeniu, jakim było oddanie przez Austria-
ków polskim żołnierzom wartowni znajdującej się w czasach Wielkiej Wojny 
przy Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym w Krakowie.

Zadanie 7.

Cel: wzbogacenie wiedzy o przebiegu wyzwolenia Krakowa spod zaboru 
austriackiego i kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Polecenie dla drużyny:
Zgromadzone rekwizyty nawiązują do wydarzeń związanych z tym miej-
scem i wojną w 1918 r. Opowiedzcie o tych wydarzeniach, wykorzystując 
wszystkie te elementy.
Punktacja: 0–4 pkt

Pomoce do zadania 7:
– gazetka (6.3)
– wagonik, zdjęcie Antoniego Stawarza, biało-czerwona kokardka (10)

Uczniowie w oparciu o informacje zawarte w gazetce, wykorzystując otrzy-
mane rekwizyty, opowiadają o spisku mającym na celu przejęcie władzy z 
rąk Austriaków, zatrzymaniu wagonów z żywnością, osobie Antoniego Sta-
warza i jego roli w przejęciu odwachu przy Ratuszu oraz biało-czerwonych 
kokardkach przypinanych przez polskich żołnierzy w miejsce austriackich 
bączków.

Nauczyciel wpisuje do reskryptu 1 liczbę zdobytych przez zespół punktów 
i wręcza odpowiednią liczbę fantów.

Załączniki

1. Reskrypty określające typ drużyny i jej zadania (wykonane 
przez autorki scenariusza).
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Załączniki
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Załączniki



2. Mapa z trasą gry.

W zależności od możliwości szkoły przeprowadzającej grę w terenie można 
zmienić kolejność punktów dla każdej drużyny lub opóźniać wyjście kolej-
nych grup w trasę.

3. Gazetka stylizowana na „Ilustrowany Kuryer Codzienny” z ar-
tykułami i zdjęciami z lat 1914–1918 (opracowane przez autorki 
scenariusza).
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Załączniki

(NAC)Pierwsza polska warta na odwachu przy Ratuszu (źródło: NAC)

Haubica 305 mm Skoda Model 1911 
tzw. „Chuda Emma” (źródło: NAC)
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Załączniki

(źródło: NAC).
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Załączniki

(źródło: NAC).

(źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie).
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Załączniki

5. Pomoce do zadania 2: puzzle z obrazu Jacka Malczewskiego 
Nike Legionów.

(źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie).
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Załączniki

6. Pomoce do zadania 3: zdjęcia przedstawiające kamasze, sztyl-
py, szynel, kalesony i czamarkę oraz inne części ubioru.

Kalesony wojskowe z 1930 r. (żródło:  
Anagoria : https://commons.wikimedia.
org/wiki/ CC BY 3.0)

(źródło: PIXABAY CC0 Creative Commons)

Kalesony z przełomu XIX i XX wieku. (źródło: Wikipedia: https://
commons.wikimedia.org/wiki/ CC0 1.0)



Załączniki

7. Pomoce do zadania 4: drewniana kolumna

Kolumna i zdjęcie zostało wykonana przez autorki
scenariusza zajęć.
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Sztylpy (źródło: wikimedia, autor: Montanabw:  https://com-
mons.wikimedia.org/wiki) 

Szynel żołnierski (źródło: Muzeum Narodowe 
w Warszawie: http://cyfrowe.mnw.art.pl/
dmuseion/docmetadata?id=38870)



Załączniki

8. Pomoce do zadania 5: waga szalkowa, odważniki.

(Zdjęcie zostało wykonane przez autorki scenariusza zajęć).
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Załączniki

9. Pomoce do zadania 6: ogłoszenia o cenach żywności z okresu 
I wojny światowej.

Źródło: zasoby on-line Österreiche Nationalbibliothek, dostęp 21 I 2017.
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Załączniki

kolumna i zdjęcie zostało wykonana przez autorki scenariusza zajęć
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Źródło: zasoby on-line Österreichische Nationalbibliothek, dostęp 21 I 2017.



Załączniki

10. Pomoce do zadania 7: wagonik (plastikowa zabawka), zdję-
cie Antoniego Stawarza, biało-czerwona kokardka.

Źródło: http://www.stawarz.podgorze.pl/stawarz.html, ze zbiorów Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa
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Załączniki

11. Fanty dla zespołów uczniowskich.

Przykładowe fanty dla drużyny Straż Ochrony Dzieł Sztuki:

Źródło artykułów: Ilustrowany Kuryer Codzienny za lata 1914–1918.



Załączniki

Przykładowe fanty dla drużyny Ruchome Kolumny Sanitarne:

Przykładowe fanty dla drużyny Komisja Aprowizacyjna:

99

Źródło artykułów: Ilustrowany Kuryer Codzienny za lata 1914–1918.

Źródło artykułów: Ilustrowany Kuryer Codzienny za lata 1914–1918.
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Załączniki

Przykładowe fanty dla drużyny Redaktorzy „Ilustrowanego Kuryera 
Codziennego”:

Źródło: zasoby on-line Österreichische Nationalbibliothek, dostęp 21 I 2017.



Katarzyna Bartuś, Marzena Sula-Matuszkiewicz, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Krakowie

Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie

historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

a) 90 min – wariant w formie gry miejskiej. Uczniowie poruszają się 
z nauczycielami opiekunami po wyznaczonej trasie, przechodząc po-
szczególne punkty gry zlokalizowane przy historycznych obiektach lub 
miejscach związanych z wydarzeniami lub postaciami z okresu I wojny 
światowej i wykonują zadania, za które otrzymują punkty oraz zaszyfro-
wane litery rozkazu Józefa Piłsudskiego.

b) 70 min – wariant w sali lekcyjnej/szkole. Na stolikach rozłożone 
są ilustracje wybranych obiektów lub miejsc związanych z historią I wojny 
światowej. Uczniowie podzieleni na mniejsze zespoły podchodzą wg 
narzuconego im porządku do kolejnych stolików ze zdjęciami i wykonują 
poszczególne zadania, za które otrzymują punkty oraz zaszyfrowane 
litery rozkazu Józefa Piłsudskiego.

– wzbogacenie wiedzy z zakresu historii I wojny światowej i odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 1918 r.

– poznanie zabytków architektury i kultury związanych z osobą Józefa 
Piłsudskiego oraz historią lokalną

– kształcenie umiejętności pracy zespołowej, czytania mapy i orientacji 
w terenie oraz selekcji i wyszukiwania informacji
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– umiejętność wskazania co najmniej trzech obiektów związanych historycz-
nie z osobą Józefa Piłsudskiego i historią Legionów

– umiejętność przedstawienia przykładów wydarzeń i osób związanych 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.

– rozpoznanie co najmniej trzech obiektów architektury krakowskiej (lokal-
nej) noszące imię Józefa Piłsudskiego

– dokonywanie selekcji danych w tekście i na mapie przez wybór właści-
wych informacji o szlaku walki legionistów i o Józefie Piłsudskim

– legitymacja legionisty
– instrukcja:

A. mapa z trasą gry (wariant gry w terenie) lub:
B. kolejność zaliczania punktów gry (wariant w sali lekcyjnej/szkole)

– klucz do szyfru
– zaszyfrowane litery rozkazu Józefa Piłsudskiego
– materiały do zadania 1 w punkcie gry A
– materiały do zadania 1 w punkcie gry B
– zdjęcia pomocnicze do wykorzystania przez nauczyciela w punkcie gry C
– materiały do zadania 1 w punkcie gry C
– materiały do zadania 2 w punkcie gry C
– materiały do zadania 1 w punkcie gry D
– materiały do zadania 2 w punkcie gry D
– gazetka z informacjami o I Kompanii Kadrowej i o Józefie Piłsudskim
– karta oceny zadania w punkcie gry E
– skakanka, bandaże, tarcza z rzutkami na rzepy

1. Buszko J., Józef Piłsudski w Krakowie 1896–1935, Kraków 1990. 
2. Kasprzyk J., Maszerują Strzelcy, maszerują... Marsz szlakiem Kadrówki,

 Warszawa 2008. 
3. Portal Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, https://muzeumpilsud

ski.pl/, dostęp 28 VI 2018.
4. Sienkiewicz W. i inni, Legenda Legionów: Opowieść o Legionach oraz 

ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

a) Wprowadzenie do zajęć (10 min) – powitanie uczniów, wprowadz-
nie do tematu zajęć, podział uczniów na 4 drużyny (lub więcej). Każda 
drużyna otrzymuje w zalakowanej kopercie materiały: legitymację (1) 
(uczniowie wpisują swoje imiona oraz wymyślają nazwę drużyny), instruk-
cję (2). Każda drużyna zalicza punkty gry wg narzuconej kolejności, każ-
da drużyna może mieć inną kolejność, mapkę (3.A. lub 3.B)(wersja zajęć 
w terenie lub w szkole) oraz klucz do szyfru (4).

Celem drużyn jest zdobycie jak największej liczby punktów oraz rozszyfro-
wanie rozkazu Piłsudskiego.

b) Punkt gry A (10 min) – celem zadań jest poznanie zabytków architek-
tury i kultury związanych z osobą Józefa Piłsudskiego oraz historią lokal-
ną.

Nauczyciel przedstawia informacje o obelisku na krakowskich Błoniach, 
gdzie Piłsudski w 1933 r. odbierał defiladę z okazji 250-lecia zwycięstwa 
króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem.
Wiele miejsc, obiektów i zabytków w Krakowie oraz w innych miastach Pol-
ski poświęconych jest pamięci Marszałka. Zadaniem drużyn uczniowskich 
w tym punkcie gry jest rozpoznanie na podstawie fotografii tych zabytków 
i obiektów lokalnej architektury, które związane są z osobą Piłsudskiego. 
Nauczyciel przekazuje uczniom 12 zdjęć – zob. 6. Uczniowie otrzymują 
zdjęcia bez podpisów ułożone w dowolnej kolejności. 

Najpierw uczniowie samodzielnie dokonują wyboru właściwych zdjęć, póź-
niej mogą korzystać z podpowiedzi, jaką jest wykaz fotografii z podpisami.

Polecenie dla drużyny: 
Obejrzyjcie uważnie zdjęcia i wybierzcie 6 fotografii przedstawiających 
obiekty związane z osobą Józefa  Piłsudskiego. 
Za wybór właściwego zdjęcia otrzymujecie 1 pkt.
Punktacja: 0–6 pkt
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Liczbę zdobytych punktów nauczyciel wpisuje na legitymację drużyny – 
zob. Materiał 1 oraz przekazuje uczniom 3 dowolnie wybrane (spośród 15) 
zaszyfrowane litery – zob. 5.

c) Punkt gry B (10 min) – celem zadań jest kształcenie umiejętności pracy 
zespołowej oraz czytania ze zrozumieniem instrukcji.

Popiersie Józefa Piłsudskiego w Parku Jordana (w innych miastach może to 
być miejsce związane z inną postacią lub wydarzeniem, nawiązującym do 
historii czynu zbrojnego Polaków, którego otoczenie umożliwia przeprowa-
dzenie zajęć ruchowych).

Nauczyciel informuje o potrzebie rekrutacji legionistów i konieczności spraw-
dzenia ich umiejętności przydatnych w walce i służbie wojskowej.

Opatrzenie dłoni rannego legionisty – zob. 7.

Polecenie 1 dla drużyny: 
Waszym zadaniem jest opatrzenie dłoni legionisty. Należy sporządzić tzw. 
opatrunek kłosowy dłoni wstępujący pełny zgodnie z instruktażem załączo-
nym na ilustracji. Za poprawne wykonanie opatrunku, który utrzymuje się na 
dłoni rannego, otrzymujecie 1 pkt. 
Punktacja: 0–1 pkt

Sprawdź, czy umiesz słuchać rozkazów dowódcy! (potrzebna skakanka)

Polecenie 2 dla drużyny: 
Wszyscy rekruci zamykają oczy i prawą ręką trzymają skakankę. Na rozkaz 
komendanta posterunku (nauczyciela) „Trzymaj” – puszczacie skakankę. 
Na rozkaz „Puść” – trzymacie skakankę, czyli wykonujecie czynności od-
wrotnie do polecenia. Dozwolona jest jedna próba, która nie będzie oce-
niana. Po niej wykonujecie ćwiczenie trzykrotnie. Jeżeli choć jedna osoba z 
zespołu źle wykona ćwiczenie nie otrzymujecie żadnego punktu. 
Punktacja: 0–3 pkt.

Trafiaj do celu! (potrzebna tarcza z rzutkami na rzepy)
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Polecenie 3 dla drużyny: 
Możecie podjąć jedną próbę celowania, która nie jest brana pod uwagę 
przy ocenianiu. Po jednej wykonanej próbie przystępujecie do realizacji  za-
dania, czyli postarajcie się zdobyć jak najwięcej punktów. Powodzenia!
Punktacja: nietrafiony rzut – 0 pkt. Trafienie do środka tarczy 2 – pkt., trafie-
nie do tarczy poza jej środek – 1 pkt.

Liczbę zdobytych punktów nauczyciel wpisuje na legitymację drużyny 
– zob. 1, oraz przekazuje uczniom kolejne 3 zaszyfrowane litery – zob. 5.

d) Punkt gry C (13 min) – Celem zadań jest wzbogacenie wiedzy z zakre-
su historii I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 r.; kształcenie umiejętności selekcji i wyszukiwania informacji.

Dom im. J. Piłsudskiego przy Oleandrach (w innych miastach może to być 
pomnik lub inny obiekt związany z Piłsudskim lub historią czynu zbrojnego).
Nauczyciel przedstawia informacje o wymarszu 6 sierpnia 1914 r. I Kompa-
nii Kadrowej, obecności Józefa Piłsudskiego w Oleandrach 3 sierpnia 1914 r. 
Może posłużyć się materiałem ilustracyjnym – zob. 8, i Gazetką 13.

Piłsudski przemawia do I Kompanii Kadrowej – zob. 9. (Przemówienie nr III 
– poprawna odpowiedź. Uczniowie otrzymują 3 różne teksty przemówień, 
bez komentarza dotyczącego okoliczności wygłaszanej przez Piłsudskiego 
mowy).

Polecenie 1 dla drużyny: 
Przeczytajcie uważnie teksty przemówień Józefa Piłsudskiego, wygłaszane 
przy okazji różnych uroczystości i ważnych wydarzeń. Wybierzcie to prze-
mówienie, które zostało przez Piłsudskiego skierowane do I Kompanii Kadro-
wej 3 sierpnia 1914 r.
Punktacja: 0–1 pkt

Należy przygotować wydruki Pieśni I Kompanii Kadrowej (Marsz, marsz 
Piłsudski…) za: J. Buszko, Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 1990, s. 38.
Polecenie 2 dla drużyny: 
1. Wasze zadanie polega na odśpiewaniu tekstu pieśni, którą wykonywała
w trakcie wymarszu I Kompania Kadrowa 6 sierpnia 1914 r. Pieśń ta jest tra-
westacją hymnu narodowego, tzn. tekst Mazurka Dąbrowskiego został zmie-
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niony, ale melodia pozostała ta sama, czyli śpiewacie tekst pieśni na melodię 
hymnu narodowego.
2. Na przygotowanie się, czyli próby śpiewu, macie 5 min.
3. Po tym czasie prezentujecie się śpiewająco. 
4. Jeżeli po pierwszym wykonaniu nie będziecie zadowoleni ze swojego 
śpiewu, macie jeszcze jedną szansę – zaśpiewać.
5. Ocenianiu podlega najlepiej wykonane zadanie.
Punktacja: 0–1 pkt

Liczbę zdobytych punktów nauczyciel wpisuje na legitymację drużyny 
– zob. 6.1, oraz przekazuje uczniom kolejne 3 zaszyfrowane litery – zob. 5.

e) Punkt gry D (10 min) – celem zadań jest wzbogacenie wiedzy z zakre-
su historii I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 r.; kształcenie umiejętności pracy zespołowej, czytania mapy, selek-
cji i wyszukiwania informacji.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Nauczyciel przekazuje informacje 
o udziale członków Towarzystwa w walkach o niepodległość Polski w okresie 
I wojny światowej. Około 1000 członków Towarzystwa weszło w skład słyn-
nej Brygady Legionów Polskich, zwanej Żelazną. 13 czerwca 1915 r. II szwa-
dron 2 pułku ułanów legionowych wchodzący w skład II Brygady Legionów 
Polskich wykonał brawurową i zwycięską szarżę pod Rokitną, zdobywając 
trzy linie okopów, w których bronili się rosyjscy piechurzy. II szwadronem, 
który stworzony był z członków „Sokoła” krakowskiego, dowodził rotmistrz 
Zbigniew Dunin-Wąsowicz.

Szlak I Kompanii Kadrowej – zob. 10. (Poprawna odpowiedź: Słomniki–
Miechów–Jędrzejów–Chęciny–Kielce; informacje o szlaku kadrówki znaj-
dują się w Gazetce – zob. 11).

Polecenie 1 dla drużyny: 
Zaznacz na mapie 5 miejscowości leżących na trasie marszu I Kompanii Ka-
drowej, która wyruszyła z Krakowa  6 sierpnia 1914 r.
Punktacja: 0–5 pkt
Józef Piłsudski – zob. 6.12. (Informacje potrzebne do rozwiązania krzyżówki 
znajdują się w Gazetce – zob. 13).
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Polecenie 2 dla drużyny: 
Sprawdź, co wiesz... Korzystając z załączonej gazetki, wyszukajcie potrzeb-
ne informacje i odgadnijcie 5 haseł w krzyżówce oraz wyjaśnijcie znaczenie 
hasła głównego z zaznaczonych w pionie kratek. Za poprawne wpisanie 
każdego hasła otrzymacie po 1 pkt. Za wyjaśnienie znaczenia hasła głów-
nego – 1 pkt.
Punktacja: 0–6 pkt

Liczbę zdobytych punktów nauczyciel wpisuje na legitymację drużyny 
– zob. 1, oraz przekazuje uczniom kolejne 3 zaszyfrowane litery – zob. 5.

f) Punkt gry E (10 min) – celem zadań jest poznanie zabytków architek-
tury i kultury związanych z osobą Józefa Piłsudskiego oraz historią lokalną; 
kształcenie umiejętności pracy zespołowej, selekcji i wyszukiwania informa-
cji, budowania poprawnej wypowiedzi ustnej.

Pomnik Józefa Piłsudskiego – zob. 13. 
Polecenie dla drużyny: 
Jesteście przewodnikami turystycznymi i waszym zadaniem jest przekazanie 
jak najwięcej informacji o okolicznościach odsłonięcia pomnika oraz jego 
symboliki. Wiadomości potrzebne do realizacji tego zadania znajdują się 
na różnych elementach grupy rzeźbiarskiej. Na podstawie dostępnych infor-
macji oraz własnych obserwacji scharakteryzujcie poszczególne elementy 
pomnika. Pamiętajcie, że swoją wypowiedź kierujecie do turystów zwiedza-
jących to miejsce.
Punktacja: 0–11 pkt

Liczbę zdobytych punktów nauczyciel wpisuje na legitymację drużyny 
– zob. 1, oraz przekazuje uczniom kolejne 3 zaszyfrowane litery – zob. 5.

g) Zakończenie zajęć (7 min)

Rozwiązanie hasła (WYMARSZ 6 VIII OLEANDRY) i wpisanie rozszyfrowa-
nego hasła w kratki instrukcji – zob. 2.
Podliczenie punktów na legitymacjach – zob. 1, oraz wyłonienie zwycięz-
ców.
Ewaluacja zajęć: co uczniom podobało się najbardziej, co im sprawiało trud-
ność… Podziękowanie uczniom za zaangażowanie.
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Załączniki

1. Legitymacja legionisty (opracowanie autorek).

2. Instrukcja (opracowanie autorek).
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Załączniki

3. A – Mapa z trasą gry – wariant gry w terenie (opracowanie 
autorek).
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Załączniki

3. B – Kolejność zaliczania punktów gry (wariant zajęć w sali lek-
cyjnej/szkole).

(Zdjęcia zostały wykonane przez autorki scenariusza zajęć).
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Załączniki

4. Klucz do szyfru (opracowanie autorek).

5. Zaszyfrowane litery rozkazu Piłsudskiego (zespoły uczniow-
skie otrzymują wycięte pojedyncze litery przy kolejnych punk-
tach gry) (opracowanie autorek) .
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Załączniki

6. Materiały do zadania 1 w punkcie gry A .

(Zdjęcia zostały wykonane przez autorki scenariusza zajęć).
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Załączniki

7. Materiały do zadania 1 w punkcie gry B (opracowanie auto-
rek).
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Załączniki

8. Zdjęcia pomocnicze do wykorzystania przez nauczyciela 
w punkcie gry C.

Makieta przedstawiająca zabudowania z 1914 r. przy Oleandrach. W 1912 r. w Krakowie 
zorganizowano Wystawę Wnętrz i Architektury w Otoczeniu Ogrodowym. W budynku kry-
tego teatru ogródkowego, nazwanego „Oleandry”, w 1914 r. zakwaterowano legionistów 
(zdjęcie legionistów w Oleandrach znajduje się na pierwszej stronie Gazetki – zob. 13).
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Załączniki

9. Materiały do zadania 1 w punkcie gry C.

I. 
Gdy teraz, patrząc na trumnę, wiem, tak, jak wszyscy zebrani, że Słowacki 
idzie, to wiem, że idzie tam, gdzie głazy na naszym gościńcu stoją, świad-
cząc nieledwie chronologicznie przez imiona o naszej przeszłości. Idzie 
między Władysławy i Zygmunty, idzie między Jany i Bolesławy. Idzie nie 
z  imieniem, lecz z nazwiskiem, świadcząc także o wielkości pracy i wielko-
ści ducha Polski. Idzie, by przedłużyć swe życie, by być nie tylko z naszym 
pokoleniem, lecz i z tym, którzy nadejdą. Idzie, jako Król Duch.

(Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu – 
28 czerwca 1927). Źródło: Józef Piłsudski, Wybór pism, Wrocław 1999, s. 282.

II. 
Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf 
w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego 
ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto 
radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień. W tej godzinie wielkiego serc 
polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać 
Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem 
i gospodarzem. Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większą, gdyby 
nie troska, że zbieracie się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej, nieszczę-
snej wojnie świat cały, a z nim i Polska, czekają z tęsknotą upragnione-
go pokoju. Tęsknota ta w Polsce dziś ziścić się nie może. Synowie Ojczy-
zny muszą iść, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce swobodny rozwój. 
Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie chcą 
zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która tak długo stała otworem dla 
najazdów i była ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą.

(Na otwarcie Sejmu Ustawodawczego – 10 lutego 1919 r.). Źródło: Józef Piłsudski, Wybór 
pism, Wrocław 1999, s. 184–185.
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Załączniki

III.
Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście ze-
brani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych 
grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak 
nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze 
sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, ja-
kie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech Strzelcy przypną do 
czapek blachy Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może 
pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet 
cień różnicy między wami. Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmier-
ny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego 
zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za 
oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie po-
nieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę 
tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzy-
skacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy 
oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było. Patrzę na 
was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska,
i  pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

(Przemówienie do I Kadrowej, 3 sierpnia 1914 r.).



Załączniki

10. Materiały do zadania 1 w punkcie gry D (na podstawie 
informacji zamieszczonych w gazetce).
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Załączniki

11. Materiały do zadania 2 w punkcie gry D.  

1. Miejsce, z którego wyruszyła I Kompania Kadrowa.
2. Nazwa ulicy w Krakowie, przy której mieszkał Józef Piłsudski z rodziną.
3. Imię młodszej córki Józefa Piłsudskiego.
4. Nazwa czapki żołnierza Legionów Polskich.
5. ... Strzeleckie, wchodzące w skład I Brygady Legionów Polskich.
6. Drugie imię Józefa Piłsudskiego.
7. Pierwotna nazwa ulicy w Krakowie, która w 1933 roku otrzymała imię 

Józefa Piłsudskiego.

Poprawne rozwiązanie krzyżówki:
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Załączniki

12. Gazetka z informacjami o I Kompanii Kadrowej i o Józefie 
Piłsudskim.
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Załączniki

(źródło: NAC).

(źródło: NAC).



Załączniki
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Załączniki

13. Karta oceny zadania w punkcie gry E.

KARTA OCENY – Punkt gry E: Pomnik J. Piłsudskiego 

* Przy opisie elementów pomnika wystarczy jedno zdanie komentarza ze strony ucznia. Nie musi podawać wszystkich 
zawartych w tabeli informacji. Podane Zapisy mają charakter przykładowy.

Informacja Treść Pkt

Z tablicy Został odsłonięty 10 listopada 2008 r. 1

Przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. J. Maj-
chrowskiego 1

Poświęcony przez Metropolitę Krakowskiego 
ks. Stanisława Dziwisza 1

Inicjatorem postawienia pomnika było Towarzystwo 
Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie 1

Odsłonięcia dokonano w ramach obchodów 90. 
rocznicy odzyskania niepodległości. 1

Czwórka Legionowa Słowa pieśni My, Pierwsza Brygada 1

Czwórka Legionowa 4 figury żołnierzy maszerujących; ustawieni na 
pochyłym cokole* 1

Statua J. Piłsudskiego Marszałek Józef Piłsudski 1867–1935 1

Statua J. Piłsudskiego I Kadrowa 1

Na cokole figura Piłsudskiego w pozycji stojącej, 
wsparta na szabli; ubrany w mundur, płaszcz 
i czapkę. U jego stóp orzeł zrywający okowy*

1

Maszt Maszt opleciony wieńcem laurowy z różami 
i z kopią główki laski marszałkowskiej* 1

Razem
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Dorota Bielawska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu

Cenne słowo – Niepodległość!

godzina wychowawcza 

Lekcja o charakterze okolicznościowym, do przeprowadzenia z okazji 
11 listopada. Scenariusz może być również wykorzystany podczas lekcji 
historii w ramach podsumowania cyklu poświęconego niepodległościowym 
dążeniom Polaków.

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej (w zależności od klasy można 
zmodyfikować poziom trudności zadań lub ograniczyć dostęp do pomocy)

45 min

– rozwijanie świadomości znaczenia takich wartości, jak wolność, 
niepodległość, ojczyzna, patriotyzm

– pogłębienie refleksji nad przeszłością naszego kraju i wagą pielęgnowa-
nia pamięci o przeszłości poprzez uroczyste obchodzenie rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę

– znajomość najważniejszych faktów i postaci z historii Polski z czasów za-
borów i walki o odzyskanie niepodległości–rozumienie skutków utraty nie-
podległości

– doceniania poświęcenia poprzednich pokoleń
– identyfikowanie się ze swoim narodem
– korzystanie z różnych źródeł wiedzy
– umiejętność współpracy w grupie
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– urządzenia umożliwiające dostęp do internetu
– karty pracy (w załączniku)
– dyskusja
– praca w grupach
– działania praktyczne
– mapa mentalna
– praca z mapą i tekstem źródłowym

1. Arnold A., Słownik języka polskiego, Warszawa 2011.
2. Okarmus J., Tytuła M., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2011.
3. Podręczniki lub opracowania dotyczące historii Polski.
4. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1998 (lub inne wydanie).

Scenariusz proponowanej lekcji nawiązuje do popularnych w ostatnich la-
tach gier organizowanych pod hasłem „Escape room”. Grupa uczestników, 
zamknięta w pomieszczeniu, musi rozwiązać serię zagadek, by znaleźć 
klucz lub kod umożliwiający otwarcie drzwi. Formuła lekcji inspirowanej grą 
daje szansę na zwiększenie aktywności i emocjonalnego zaangażowania 
uczniów.

Podczas wchodzenia uczniów do sali nauczyciel dzieli klasę losowo na 
grupy. Dla każdej grupy przygotowuje wcześniej koperty różnego koloru, 
w  których znajdują się kolejne polecenia. Można zróżnicować miejsca, 
w których ukryte są zadania (inne książki, inne obrazy), by grupy nie naśla-
dowały pozostałych zespołów. Sala musi zostać wcześniej przygotowana – 
 koperty z zadaniami muszą być odpowiednio schowane, trzeba umożliwić 
uczniom dostęp do książek i internetu.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Wyjaśnia zasady gry, przydziela miejsca, 
wręcza tekst wprowadzający i 3 koperty dla każdej grupy oznaczone ko-
dami (w jednej kopercie znajduje się treść zadania pierwszego; w dwóch 
pozostałych – tekst: Nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Spróbujcie 
jeszcze raz).

II. Gra W drodze do wolności

Tekst wprowadzający w sytuację
Jesteście grupą muzealników. Poszukujecie nowych, ciekawych eksponatów 
na wystawę okolicznościową z okazji stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Tak bardzo Wam zależy na wzbogaceniu zbiorów, że dali-
ście się zwieść człowiekowi, który przedstawił się jako odkrywca nieznanych 
dotąd dokumentów. Nakłonił Was do udania się z nim w nocy w nieznane 
miejsce. Zaprowadził Was tajemnym przejściem do podziemi zamku i nie-
spodziewanie zostawił w zamkniętym lochu. Pozostawił jednak wskazówki, 
które pozwolą Wam się uwolnić. Żeby odkryć, która koperta zawiera odpo-
wiednie wskazówki, musicie wykonać pierwsze zadanie. 

Zadanie 1.

Podobno chcecie odzyskać wolność. Zastanówcie się najpierw, co to słowo 
znaczy. Poniżej macie zbiór różnych wyrazów. Uporządkujcie je w dwóch 
kolumnach. W jednej niech znajdą się synonimy słowa „wolność”, a w dru-
giej jego antonimy. Nie wiecie, co znaczą te określenia. Zajrzyjcie do słow-
nika. Synonimy ułóżcie w kolejności alfabetycznej. 

Pierwsze litery synonimów stworzą kod pozwalający wybrać odpowiednią 
kopertę. 

wyrazy – załącznik 1
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Rozwiązanie
wolność (synonimy) – autonomia, niepodległość, niezależność, niezawi-
słość, samostanowienie, suwerenność, swoboda, wyzwolenie

wolność (antonimy) – niewola, okupacja, zależność, aneksja, podporząd-
kowanie, uzależnienie, zniewolenie

Kod – annnsssw
błędne kody na dwóch pozostałych kopertach, np. annopssw, aannsuz

Zadanie 2.
Wiecie już, że synonimem słowa „wolność” jest m.in. „niepodległość”. Tak 
jak Wy utraciliście dziś wolność osobistą, tak w XVIII w. nasz kraj utracił nie-
podległość. Zastanówcie się, jakie skutki niosła ze sobą ta strata. Oto po-
czątek mapy myśli i różne hasła. Dopasujcie odpowiednie sformułowania do 
schematu i policzcie, ile haseł wybraliście. 

Gotowe? Poszukajcie pod sobą kopert. Jeśli dobrze ułożyliście mapę myśli, 
cyfra na kopercie podsunie wam kolejne zadanie.
[koperty zostały przyklejone na krzesłach od spodu]

Początek mapy myśli i różne hasła – załącznik 2

Rozwiązanie:

kod na właściwej kopercie – 8
na dwóch pozostałych kopertach – dowolne inne cyfry
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Zadanie 3 (załącznik 3).

Żeby odnaleźć drogę do wyjścia z lochu, musicie odgadnąć, w jakiego zam-
ku podziemiach zostaliście zamknięci. 

a) W kopercie znajdują się wymieszane puzzle trzech budowli. Podzielcie 
je  odpowiednio i ułóżcie. Ujrzycie trzy zamki. 

b) Na podstawie poniższych informacji powinniście odgadnąć, w którym 
z tych zamków jesteście.

– reprezentacyjna siedziba ostatniego króla Polski
– w Sali Senatorskiej tego zamku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 maja

Rozwiązanie

c) Już wiecie? Odwróćcie wybrane puzzle. Na odwrocie znajdziecie kolejną 
wskazówkę.

Tekst na odwrocie puzzli ukazujących Zamek Królewski w Warszawie: Zaj-
rzyj do książki Pan Tadeusz [Uczniowie muszą znaleźć książkę w klasie. 
W książce będzie ukryta następna koperta].

Tekst na odwrocie innych zamków z puzzli: Zajrzyj do książki... [dowolna 
książka, w której będzie schowana kartka „To nie ten zamek”].
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Zadanie 4 (załącznik 4).

Udało Wam się odkryć, że jesteście w podziemiach Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Po drugim rozbiorze z Zamku Królewskiego wywieziono 
do  Petersburga ważne polskie archiwa i inne zbiory. A wkrótce na zawsze 
zamek opuścił król Stanisław August Poniatowski. To wydarzenie zostało za-
znaczone na osi czasu. Biorąc przykład z tego oznaczenia, uporządkujcie 
na osi czasu w odpowiedniej kolejności wydarzenia i obrazy związane 
z  danym wydarzeniem. Określcie daty tych wydarzeń.

Początek osi czasu:

1795

       – opuszczenie Zamku Królewskiego przez 
                        Stanisława Augusta Poniatowskiego

Zadanie wykonane? Jeśli zrobiliście je dobrze, ostatni obraz doprowadzi 
Was do kolejnego zadania.
[kolejna koperta ukryta jest pod zawieszonym na gazetce ściennej zdjęciem
z Józefem Piłsudskim]

Zadanie 5 (załącznik nr 5).

Jesteście już coraz bliżej wyjścia. Oto kolejne zdanie. Między drugą połową 
XVIII w. a rokiem 1918 mapa Europy Środkowej zmieniała się wielokrotnie. 
Dopasuj daty do czterech map.

Do kolejnego zadania doprowadzi Was przemówienie Józefa Piłsudskiego, 
zamieszczone na stronie http://jpilsudski.org/przemowienia-odezwy-roz-
kazy

1. Przeczytajcie przemówienie z dnia 3 sierpnia 1914 r.
2. Jaki znak ma patronować wszystkim polskim żołnierzom? 
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Ten znak doprowadzi Was do ostatniego zadania.

Rozwiązanie:
Uczniowie muszą odszukać zdanie: Jedynym waszym znakiem jest odtąd 
orzeł biały. Pod godłem na gazetce ściennej znajduje się kolejna koperta.

Zadanie 6 (załącznik 6, 7).

Przed Wami ostanie zadanie. Jeśli dobrze rozwiążecie krzyżówkę poświę-
coną sytuacji Polski w przededniu odzyskania wolności, zdobędziecie hasło, 
które pomoże Wam się uwolnić.

Rozwiązanie:

Hasło do otwarcia drzwi: NIEPODLEGŁOŚĆ

Brawo! Udało Wam się zdobyć kod do wolności! W nagrodę otrzymujecie 
eksponat do swojego muzeum. Oto mapa przedstawiająca terytorium Polski 
po odzyskaniu niepodległości. Niestety, jest bardzo stara. Kolory wypłowia-
ły, zniknęły nazwy państw. Musicie przywrócić jej blask. Pokolorujcie mapę, 
nanieście odpowiednie nazwy krajów.
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Uczniowie z grup, które wykonały zadania wcześniej, kolorują mapki na 
lekcji. Pozostali uczniowie – w ramach zadania domowego. 

III. Zakończenie

Omówienie zadań, wspólna refleksja nad ich przesłaniem. 
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Załączniki

1. Rozsypanka wyrazów

swoboda, niepodległość, niewola, niezależność, wyzwolenie, okupacja, 
zależność, suwerenność, aneksja, autonomia, podporządkowanie, uzależ-
nienie, samostanowienie, zniewolenie, niezawisłość

2. Mapa myśli

Sformułowania do wyboru
– niemożność decydowania o sobie
– powiększenie terytorium kraju
– prześladowania Polaków, cierpienia, konieczność emigrowania
– traktowanie Polaków jako obywateli drugiej kategorii
– zakazy używania polskich symboli narodowych
– ograniczenia w rozwoju sztuki
– wykorzystywanie dóbr i polskich ziem dla korzyści zaborców

131

(Mapa myśli została wykonana przez autorkę scenariusza zajęć).



Załączniki

– zakłamywanie polskiej historii

– dążenia zaborców do wynarodowienia Polaków

– opieka życzliwego władcy sąsiedniego mocarstwa

– możliwość nauki języków obcych 
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Załączniki

3. Zdjęcia zamków do pocięcia na puzzle – z tyłu puzzli (przed 
pocięciem) należy zamieścić odpowiedni napis – wg scenariusza.

(Zdjęcia zostały wykonane przez autorkę scenariusza zajęć).
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Załączniki
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Źródło fotografii: domena publiczna.
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4. Krzyżówka

1. Rada, która w październiku 1918 r. wydała deklarację niepodległości Polski.
2. Traktat kończący wojnę i potwierdzający odrodzenie Polski.
3. Działacz niepodległościowy, pianista, premier.
4. Skrót tajnej organizacji militarnej założonej przez Józefa Piłsudskiego.
5. Premier polskiego rządu od 18 listopada 1918 r.
6. Prezes Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, delegat na paryską konferencję 

pokojową.
7. Forma głosowania ludności w sprawie przynależności państwowej danego terenu.
8. Legiony, na czele których stał Józef Piłsudski. 
9. Miasto, w którym Niemcy uwięzili Józefa Piłsudskiego.
10. Miejsce militarnego cudu w 1920 r.
11. Amerykański prezydent, który wsparł niepodległościowe dążenia Polaków. 
12. Muzeum Niepodległości w Warszawie mieści się przy alei ...
13. Pierwszy wyraz słynnego filmu o pierwszym prezydencie II Rzeczpospolitej. 

Załączniki
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Załączniki
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Źródło: domena publiczna



Grażyna Modrzewska, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ostródzie

Powtórzenie działań na liczbach – Moja 
Niepodległa na lekcji matematyki

lekcja matematyki

szkoła podstawowa, klasa VI–VIII (scenariusz został opracowany 
dla  uczniów szkoły specjalnej, ale treści są także zawarte w podstawie 
programowej dla szkół ogólnodostępnych)

45 min

– dokonywanie obliczeń w zakresie kolejności wykonywania działań obli-
czeń procentowych, czasowych, średniej arytmetycznej, uczeń odczytuje 
liczby rzymskie i arabskie, rozwiązuje zadania z treścią na porównywanie 
różnicowe liczb, dokonuje obliczeń na danych związanych z okresem bu-
dowania niepodległej Polski

– korzystanie z danych w celu zdobycia informacji w zakresie historii Polski 
z okresu utraty i odzyskania niepodległości

– poznanie dat historycznych i przypisanie im powiązanych wydarzeń
– określanie czasu niewoli Polski
– wyzwolenie kreatywności w rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu 

zadań
– efektywna praca w zespole

– aktywizujące
– zadania praktyczne
– metoda ćwiczeniowa

139



– praca w zespołach 2-osobowych (przy większej liczbie uczniów w klasie
 można pracować w zespołach 3-osobowych)

– praca z całą klasą

Wojciechowski G., Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 
klasy szóstej szkoły podstawowej, wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 
2015.

– karta pracy nr 1 – znaczki do losowania par
– karta pracy nr 2 – punkty za pracę
– karta pracy nr 3 – zaszyfrowana układanka sylabowa
– karta pracy nr 4, 5 – zadanie tekstowe
– karta pracy nr 6 – praca domowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie (ok. 5 min)

1. Przywitanie uczniów. Każdy uczeń wyciąga z pudełka jedną kartkę. 
W wewnętrznym kole każdego znaczka podana jest liczba. Należy odszu-
kać swoją parę, czyli taką samą liczbę. Będzie to partner do pracy na lekcji – 
karta pracy 1. Nauczyciel informuje o celach lekcji: ćwiczenie umiejętno-
ści poznanych na poprzednich spotkaniach, czyli: kolejność wykonywania 
działań, liczby rzymskie, obliczenia procentowe, kalendarzowe oraz inne 
działania na liczbach.

2. Nauczyciel udziela instrukcji: pary będą otrzymywały punkty za wykony-
wanie kolejnych zadań – karta pracy nr 2. Pary, które uzbierają najwięcej 
punktów, otrzymają szóstki, a te które uzbierają trochę mniej – piątki itd.
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3. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy zaprezentowane liczby (są to daty zwią-
zane z historią Polski) są znajome i z czym się kojarzą? Jest to czas na swo-
bodne wypowiedzi uczniów. Parze, która pierwsza skojarzy, że na mate-
matyce będziemy rozważać sprawy związane z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, prowadzący przyznaje punkt.

4. Nauczyciel zadaje pytanie: Kto umie wyjaśnić, co to jest niepodległość? 
Ci, którzy wiedzą, podnoszą rękę. Należy ich policzyć i wynik zapisać na 
tablicy. Pytanie: Jaki to jest procent całej klasy? Uczniowie rozwiązują zada-
nie. Pierwsze pary podają wynik i przedstawiają na tablicy sposób rozwią-
zania zadania.

Rozwiązanie: należy ułożyć układ równań, np. cała klasa – 16 osób to 
100%; uczniowie, którzy wiedzą, co to jest niepodległość – 7 osób, to x %.

Odpowiedź : 43,75% uczniów klasy wie, co to jest niepodległość.

Punkty otrzymują pary, które najszybciej poprawnie rozwiązały zadanie.

%75,43
16

%1007
%100716

7
%10016

=

•
=

•=•
−
−

x
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x
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II. Rozwinięcie (ok. 35 min)

1. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, co to jest niepodległość, na tej lekcji zo-
stanie omówiony ten temat poprzez przedstawienie niepodległości w licz-
bach. Pary otrzymują kartę pracy nr 3. Aby ją rozwiązać, muszą wykazać 
się umiejętnością szukania danych w diagramie. Po kilku minutach pierwsze 
pary podają definicję niepodległości: „Niezależność państwa od formalne-
go i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych”. Pierwsza para, 
która poprawnie rozwiązała zadanie, otrzymuje punkt. 

2. Pytania: Czy Polska jest obecnie państwem niepodległym? Czy zawsze 
Polska była niepodległa? To czas na swobodne wypowiedzi, gdyż uczniowie 
mają już wiedzę na ten temat z lekcji historii. Teraz z pomocą matematyki 
uporządkujemy dane historyczne związane z tymi wydarzeniami.

3. Pary dostają kartę pracy nr 4 – tabelę z liczbami rzymskimi i arabskimi 
oraz faktami z dziejów Polski. Przyporządkowanie liczbom rzymskim odpo-
wiedników arabskich pozwoli uporządkować wydarzenia związane z utratą 
i odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Pary, które najszybciej upo-
rządkują daty, otrzymują punkty. Prowadzący zwraca uwagę, że są to waż-
ne wydarzenia, które były związane z odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę i musimy o nich pamiętać.

4. Krótkie opowiadanie prowadzącego: Polacy to naród niezłomny. Mimo 
iż przez wiele lat byli pod zaborami, nigdy nie pogodzili się z utratą wol-
ności, np. podczas powstania listopadowego po raz pierwszy w historii Pol-
ski użyto biało-czerwonej kokardy jako znaku rozpoznawczego. Decyzję 
o wprowadzeniu tego symbolu, mającego jednoczyć wszystkich Polaków, 
podjął sejm obradujący w Warszawie 7 lutego 1831 r. Zespoły rozwiązują 
kartę pracy nr 5. Uczniowie obliczają, że kolory biały i czerwony, z którymi 
jesteśmy bardzo związani, już od 187 lat są naszymi barwami narodowymi 
(para, która rozwiąże zadanie najszybciej, otrzymuje punkt).

5. Nauczyciel zadaje pytanie związane z kolejnym symbolem narodowym: 
Kiedy i w jakich okolicznościach powstał nasz hymn państwowy, kolejny 
ważny symbol łączący nasz naród? Uczniowie otrzymują kartę pracy 
nr  6, na której jest do rozwiązania zadanie z podstawowymi informacjami 
o Mazurku Dąbrowskiego.

142



Nauczyciel zadaje pytanie: Ile lat minęło od powstania Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech, czyli późniejszego hymnu Polski? Najszybsza para 
podaje, że np. w 2018 r. obchodzimy 91. rocznicę ustanowienia Mazurka 
Dąbrowskiego hymnem Polski, czyli od powstania pieśni minęło 221 lat (na-
uczyciel przyznaje punkty). W tym miejscu można pozwolić uczniom na swo-
bodne wypowiedzi o roli hymnu kiedyś i dzisiaj (można również przyznać 
punkty).

III. Zakończenie (ok. 5 min)

1. Przypomnienie, że ta lekcja była połączeniem matematyki i historii. Pro-
wadzący zwraca uwagę na znaki otrzymane na początku lekcji (uczniowie 
mogą je pokolorować), zadaje pytanie: Czy uczniowie wiecie, jakie wyda-
rzenia miały miejsce w roku podanym na waszym znaczku? 

2. Zadanie pracy domowej, która utrwali zdobyte informacje z historii po-
przez wykonanie działań matematycznych – karta pracy nr 7. Należy wy-
konać działania, a otrzymane wyniki połączyć z liczbami umieszczonymi 
przy zdaniach. Odpowiedni wynik wskaże prawdziwe zdanie – wydarzenie 
historyczne z dziejów Polski.

3. Pary podliczają zdobyte punkty. W zależności od  liczby zdobytych punk-
tów nauczyciel może wystawić odpowiednie oceny. 
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 1

Należy zrobić tyle podwójnych (lub potrójnych) znaków, ile będzie par (tró-
jek) na lekcji.

Karta pracy nr 2

Punkty (przygotować na zajęcia potrzebną liczbę).

144

1795 1918 1863

1797

1927

1914

1989 1937

1830



                                                    Załączniki

Karta pracy nr 3

Ułóż hasło z rozsypanki sylabowej, kierując się instrukcją zamieszczoną po-
niżej w tabeli.

1 2 3 4 5 6

A for od leż ne stwa two

B za li nos ność i go

C in nie po nie mal nie

D jed nych pań wpły tek tycz

E mal go nych for wu ne

Hasło: 

2C+1B+3A+4B 3D+5A 2A 1A+5C+4A_6B

5B 6C+4E+1E+6E+2E 4D+5E

1C+3E 1D+3B+5D 3C+2B+6D+3E
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 4

Odczytaj liczby rzymskie i znajdź ich odpowiedniki arabskie. Dowiesz się,
w którym roku miało miejsce kolejne wydarzenie z dziejów Polski.

MDCCCXXX – wybuch powstania listopadowego 1937

MCMXVIII – odzyskanie niepodległości przez Polskę 1830

MCMXIV – wybuch I wojny światowej 1927

MDCCXCVII – utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 
i powstanie tekstu Pieśni Legionów

1797

MDCCCLXIII – wybuch powstania styczniowego 1989

MDCCXCV – trzeci rozbiór Polski, utrata niepodległości 1914

MCMLXXXIX – upadek komunizmu i powrót do świętowania 
rocznicy odzyskania wolności 11 listopada

1795

MCMXXXVII – ustanowienie dnia 11listopada Narodowym 
Świętem Niepodległości

1863

MCMXXVII – ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego polskim 
hymnem narodowym

1918
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 5

Rozwiąż zadanie:
Podczas powstania listopadowego po raz pierwszy w historii Polski użyto 
biało-czerwonej kokardy jako znaku rozpoznawczego. Decyzje o wprowa-
dzeniu tego symbolu, mającego jednoczyć wszystkich Polaków, podjął sejm  
obradujący w Warszawie 7 lutego 1831 r. Oblicz, od ilu lat kolory biały 
i  czerwony są oficjalnie naszymi barwami narodowymi (w 2018 r.).

Obliczenia ..............................................................................................

Odpowiedź: Kolory biały i czerwony są od ……… lat oficjalnymi barwami 
narodowym Polski.

Karta pracy nr 6

Rozwiąż zadanie:
W celu umocnienia ducha walki wśród żołnierzy w 1797 r. Józef Wybicki 
napisał Pieśń legionów polskich we Włoszech. W 1927 r., już pod tytułem 
Mazurka Dąbrowskiego (dla uczczenia roli generała Dąbrowskiego, który 
stworzył Legiony Polskie we Włoszech), stała się ona hymnem Polski. Którą 
rocznicę hymnu obchodzimy w 2018 r.? Ile lat minęło od powstania pieśni?

Obliczenia 1: ………………………………. 

Obliczenia 2: ……………………………….
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 7

Rozwiąż działania, a otrzymane wyniki pozwolą Ci ustalić, które z poniż-
szych zdań zawierają prawdziwe  informacje historyczne:

(179,64 – 97,78) + 2    20,57=    ..………………………………………………........

76, 52 + 2   11,74 =    ..……………………………………………………………..........

2295,5 – 14,74    25 =   …………………………………………………………..........

57019
Twórcą Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, nazywanej 
obecnie Mazurkiem Dąbrowskiego, był Jan Henryk Dąbrow-
ski.

1927 Twórcą Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, nazywanej 
obecnie Mazurkiem Dąbrowskiego, był Józef Wybicki.

123 I wojna światowa, po której odzyskaliśmy niepodległość, 
zakończyła się w 1918 r.

1725 I wojna światowa, po której odzyskaliśmy niepodległość, 
rozpoczęła się w 1918 r.

921 Józef Piłsudski został wybrany na pierwszego prezydenta 
Polski.

100 Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezy-
denta Polski.
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Marta Słomianowska, Małgorzata Drozd, Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę...

język polski

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

90 min

– przypomnienie sylwetki Józefa Piłsudskiego oraz jego wkładu w odzyska-
nie przez Polskę niepodległości 

– zapoznanie z losami zwykłych żołnierzy – braci Stefana, Józefa i Zyg-
munta Pomarańskich

– poznanie krótkiej historii skautingu w Polsce
– kształtowanie tożsamości narodowej oraz rozwijanie postaw patriotycz-

nych
– dyskusja o formach patriotyzmu w różnych okresach dziejowych
– zachęcanie uczniów do poznawania historii własnej rodziny i własnego 

regionu
– nauka efektywnego działania w parach i grupach, budowanie więzi mię-

dzyludzkich
– korelacja wiedzy z historią

149

Scenariusz ma charakter regionalny – dotyczy Zamościa i związków Józefa Piłsud-
skiego z tym miastem. Można go wykorzystać w takiej formie lub do formy zadań 
dopasować wątki z własnego regionu. Również odwiedzając Zamość (wycieczka 
szkolna), można wykorzystać ten scenariusz jako pomoc w aktywnym zwiedzaniu. 
Wątki osobiste znajdujące się w drugiej części scenariusza (bracia Pomarańscy) są  
do wykorzystania już nie tylko w Zamościu.



– komputer
– ekran
– projektor
– prezentacja (w scenariuszu zostało zaznaczone, co powinno być wyświe-

tlone w konkretnym momencie zajęć)
– nagranie pieśni O mój rozmarynie i Jedzie, jedzie na kasztance
– materiały do pracy w grupach i w parach
– metodniki
– matyczki z imionami uczniów

1. Feduszka J., Marszałek Józef Piłsudski w Zamościu, portal Zamość online,
http://www.zamosconline.pl/text.php?id=8210&rodz=opoz, dostęp 28 
VI 2018.

2. Jagoda S., Trzej bracia Pomarańscy – patrioci i bohaterowie, „Gazeta Bał
tycka”, http://gazetabaltycka.pl/promowane/trzej-bracia-pomaran-
scy-patrioci-i-bohaterowie, dostęp 28 VI 2018.  

3. Lisiecka E., Bracia Pomarańscy, portal Przewodnicy w Zamościu, 
http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/1586, dostęp 28 VI 2018.  

4. Prawo Harcerskie – materiały zabrane i opracowane przez hm. Janusza
Wolskiego http://www.historia.zhp.wlkp.pl/materialy/prawo_harcer-
skie.htm, dostęp 28 VI 2018.

5. Kiełban Ł., Początki harcerstwa w Polsce, blog Ł. Kiełbana, Czas gentle-
manów. Dla mężczyzn z klasą, http://czasgentlemanow.pl/2014/03/
poczatki-harcerstwa-w-polsce/, dostęp 28 VI 2018.

1. Album Marszałek Józef Piłsudski w Zamościu, portal Archiwum Państwo-
wego w Zamościu (zbiory on-line), http://www.archiwum.zam.pl/
thumbnails.php?album=121, dostęp 28 VI 2018.

2. Fotografia braci Pomarańskich, zbiory Muzeum Zamojskiego w opraco-
waniu Henryka Szkutnika.

3. Fotografie rodzinne Kazimierza Malickiego, zbiory prywatne autorek sce-
nariusza.

1. Denhoff-Czarnocki W., Pomarański Z. i inni, O mój rozmarynie [w:] 
Żołnierskie piosenki obozowe, red. A. Zagórski, Piotrków 1916 [on-line – 
wikiźródła]. 

2. Kostek-Biernacki W., Pomarański Z., Pieśń o wodzu miłym (Jedzie, jedzie
na kasztance) [w:] Pieśni o wojnie i na wojnie pisane, zebrał Z. Poma-
rański, Warszawa 1934; por. Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, http://
www.bibliotekapiosenki.pl/utwory/Jedzie_na_Kasztance_%28sl_Wac-
law_Biernacki%29, dostęp 28 VI 2018.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Prezentacja zdjęć z happeningu (Uwaga: można pominąć ten frag-
ment lub wykorzystać własne doświadczenia klasy/szkoły) (ok. 3 min).

Żywa Flaga – happening zorganizowany przez Urząd Miasta Zamość, pod-
czas którego uczniowie zamojskich szkół, także naszej, układali na Rynku 
Wielkim w Zamościu narodową flagę z białych i czerwonych róż.

Pytanie kluczowe: Czy pamiętacie, jakie to było wydarzenie i kiedy się 
odbyło?

Młodzież, rozpoznając siebie na zdjęciach, odpowiada, że było to 10 li-
stopada, układali z róż polską flagę, było dużo osób, panowała życzliwa 
i  przyjacielska atmosfera, miło wspominają ten dzień.

Z jakiej okazji został zorganizowany ten happening i dlaczego flaga 
znalazła się dokładnie w tym miejscu na Rynku Wielkim?

Akcja została zorganizowana z okazji Święta Niepodległości, a róże ułożo-
no wokół tablicy upamiętniającej wizytę Wielkiego Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Zamościu.
Prezentacja: 2–3 slajdy ze zdjęciami z uroczystości.

2. Kim był Józef Piłsudski? Nawiązanie do wiedzy uczniów z historii 
i języka polskiego, manifestacji patriotycznych, uroczystych apeli o tematyce 
niepodległościowej oraz wiedzy wyniesionej z domu. (około 3 minut)
Prezentacja: fotografia Józefa Piłsudskiego z krótkim biogramem.

Komentarz: Józef Piłsudski był założycielem Legionów Polskich, głównym 
twórcą niepodległości Polski, pod jego dowództwem została wygrana woj-
na polsko-bolszewicka, pełnił funkcję Naczelnika Państwa, był Naczelnym 
Wodzem Wojska Polskiego i wybitnym politykiem, to on 11 listopada 1918 r. 
ogłosił światu: „Odrodziła się niepodległa Polska”.
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3. Jaki był związek Piłsudskiego z Zamościem i jakie wydarzenie 
upamiętniono płytą na rynku Wielkim? (ok. 10 min)

Praca w parach
Uczniowie dostają fragmenty artykułu Jacka Feduszki, na podstawie którego 
mają wypełnić przygotowane tabelki. Przy pomocy metodników sygnalizują, 
na jakim są etapie pracy.

W jakich latach Józef Piłsudski 
odwiedzał Zamość?

1901, 1920, 1920, 1922

Podaj 4 przykłady upamiętnienia 
postaci Marszałka w Zamościu?

1. Druki okolicznościowe w wydaw-
nictwie braci Pomarańskich.
2. Pamiątkowa plakietka z wizerun-
kiem Marszałka.
3. Pomnik z piaskowca na terenie 
koszar.
4. Nadanie imienia Józefa Piłsud-
skiego Ludowej Szkole Rolniczej.
5. Zmiana nazwy ulicy Lubelskiej na 
aleję Marszałka Piłsudskiego.

Jakie wydarzenie upamiętniła płyta 
na Rynku Wielkim?

Wręczenie sztandaru 9. Pułkowi 
piechoty Legionów stacjonującemu 
w  Zamościu, towarzyszyła temu 
uroczysta Msza św.

4. Podsumowanie (ok. 5 min)

Prezentacja: fotografie archiwalne z AP w Zamościu.
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Marszałek Józef Piłsudski cieszył się wielkim poważaniem wśród zamościan, 
darzyli go szacunkiem, wręcz uwielbieniem, o czym świadczą liczne do-
kumenty i pamiątki. I to się nie zmieniło do dzisiaj, na płycie pamiątkowej 
zawsze leżą świeże kwiaty, a ostatnio zamościanie podjęli decyzję o odbu-
dowie pomnika Józefa Piłsudskiego, zniszczonego podczas okupacji przez 
Niemców. Piłsudski był wspaniałym wodzem, ale kim byłby nawet najwięk-
szy wódz bez swoich żołnierzy? Kim oni byli? Skąd pochodzili? A może ktoś 
z zamościan służył pod jego dowództwem?  Odpowiemy sobie na to pytanie 
na dzisiejszej lekcji.

5. Przedstawienie celów lekcji oraz kryteriów sukcesu (ok. 3 min).

Poniższe kryteria sukcesu warto umieścić na prezentacji. 

Cel:
– Dowiesz się, kim byli ci, którym zawdzięczamy wolną Polskę, i w jaki spo-
sób jej służyli.

Kryteria sukcesu:
– Korzystając z wcześniejszej wiedzy potrafisz opisać, kim był Józef Piłsud-

ski.
– Dowiesz się, dlaczego dla mieszkańców Zamościa tak ważna jest pamiąt-

kowa płyta na Rynku Wielkim.
– Poznasz sylwetki braci: Stefana, Józefa i Zygmunta Pomarańskich–legioni-

stów związanych z Zamościem.
– Podasz przykłady,  w jaki sposób bracia Pomarańscy służyli Polsce na róż-

nych etapach swojego życia.
– Dowiesz się, czym jest skauting i jak brzmi przyrzeczenie skauta/harce-

rza.

6. Skąd wzięły się Legiony Polskie? (ok. 3 min).

Prezentacja: fotografia archiwalna przedstawiająca Legiony Polskie (zasoby 
internetu)
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Kiedy wybuchła I wojna światowa, Polska jeszcze nie była niepodległym, 
suwerennym państwem,  nie miała też własnej armii. Polacy werbowani byli 
do wojsk zaborców. Dopiero Józef Piłsudski 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie 
tworzy Pierwszą Kompanię Kadrową, składającą się z około 146 żołnierzy. 
To był zalążek polskiego wojska. Od samego początku wśród polskich żoł-
nierzy znaleźli się Stefan i Zygmunt Pomarańscy, trzeci brat, Józef, dołączył 
rok później, w 1915 r. Zygmunt pod Kielcami został pierwszym rannym le-
gionistą.

Prezentacja: fotografia braci Pomarańskich (w załączeniu).

7. Opracowanie biogramów braci Pomarańskich  i wiedzy o skau-
tingu (ok. 20 min).

Praca w grupach
Uczniowie zostają podzieleni na cztery 4–5-osobowe grupy. Jeżeli jest 
więcej uczniów w klasie, grupy dostają powielone zadania. Trzy grupy na  
podstawie przygotowanych przez nauczyciela materiałów opracowują na-
stępujące zagadnienia: 

GRUPA 1 – uczniowie dostają materiał związany z początkami skautingu 
w Polsce oraz tekst przyrzeczenia harcerskiego z 1919 r., na podstawie któ-
rego mają opisać, co to jest skauting, gdzie powstał, kiedy trafił do Polski, 
dlaczego u nas przyjął nazwę harcerstwa i jakimi cechami powinien odzna-
czać się harcerz. 

Karta pracy 2

GRUPA 2 – biogram Stefana Pomarańskiego

GRUPA 3 – biogram Zygmunta Pomarańskiego

GRUPA 4 – biogram Józefa Pomarańskiego

Uczniowie wypisują na taśmie czasu ich działania, dzieląc je na 4 okresy: 
czasy zaborów, I wojnę światową, dwudziestolecie międzywojenne i II wojnę 
światową. 
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Karta pracy nr 3

Poniższe przedstawienie zawiera informacje, które powinny się znaleźć 
w  wypowiedzi uczniów – jeśli ich nie ma, warto to uzupełnić. 

8. Przedstawienie wyniku prac uczniów z grupy 1 (ok. 5 min).

Czytając o braciach Pomarańskich, mogliście się dowiedzieć, że wychowa-
li się w duchu skautingu i harcerstwa. Poprosimy uczniów z grupy 1, aby 
przybliżyli nam, czym jest skauting i harcerstwo i jakimi cechami powinien 
charakteryzować się harcerz.

•Skauting powstał w Wielkiej Brytanii w 1907 r. Miał za zadanie kształto-
wać charaktery chłopców, by w przyszłości mogli stać się wartościowymi 
dla kraju obywatelami.

•Na tereny Polski trafił w latach 1909–1911.

•Angielskie słowo scout to po polsku – harcownik, zwiadowca, szpieg

•Ideał skauta i harcerza określają Prawo i Przyrzeczenie. 

Głośne odczytanie Przyrzeczenia harcerskiego z 1919 r.:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść 
chętną pomoc bliźnim: być posłusznym prawu harcerskiemu.
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9. Przedstawienie biogramu Stefana Pomarańskiego – grupa 2 (ok. 
5 min).

Zabory: 
•Uczestnictwo w antyrosyjskich strajkach szkolnych.
•Niepodległościowa działalność konspiracyjna w młodzieżowych organi-

zacjach.
•Założenie drużyny skautów i koła strzeleckiego.
•Zdanie matury.

I wojna światowa:
•Walka w Legionach Polskich.
•Komendant Polskiej Organizacji Skautowej.
•Szef Głównej Kwatery ZHP.
•Aresztowanie, internowanie, ucieczka.
•Założenie Księgarni Polskiej – wydawanie polskich książek.

Dwudziestolecie międzywojenne:
•Ukończenie doktoratu z historii.
•Redagowanie polskich serii wydawniczych. Dbanie o odrodzenie polskich

wartości kulturowych.
•Uczestnictwo w wojnie polsko-bolszewickiej.
•Praca nad utraconymi za czasów rosyjskiego zaboru skarbami literatury 

pięknej.
•Zarządzanie polskimi wydawnictwami szkolnymi we Lwowie.
•Kandydowanie do Sejmu w okręgu zamojskim.
•Napisanie biografii Józefa Piłsudskiego.
•Popularyzacja wiedzy o Zamojszczyźnie.

II wojna światowa:
•Udział w walkach w obronie Lwowa.
•Internowanie na Węgry, praca w konspiracji.
•Aresztowanie przez gestapo i śmierć w obozie koncentracyjnym.

156



10. Przedstawienie biogramu Zygmunta Pomarańskiego – grupa 2 
(ok. 5–7minut).

Zabory: 
•Niepodległościowa działalność konspiracyjna w młodzieżowych organi-

zacjach.
•Uczestnictwo w grupie skautowej.

I wojna światowa:
•Walka w Legionach Polskich.
•Założenie Księgarni Polskiej – wydawanie polskich książek.
•Komponowanie pieśni legionowych.

Dwudziestolecie międzywojenne:
•Zdobycie wykształcenia.
•Redagowanie polskich serii wydawniczych.
•Dbanie o odrodzenie polskich wartości kulturowych.
•Uczestnictwo w wojnie polsko-bolszewickiej.
•Czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Zamościa.
•Prezes Związku Strzeleckiego.
•Działalność w Związku Legionistów.
•Pełnienie funkcji urzędniczych.

II wojna światowa:
•Praca w konspiracji.
•Komendant ZWZ-AK.
•Aresztowanie przez gestapo i śmierć w obozie.

Jeżeli widzimy, że mamy jeszcze sporo czasu, można w tym momencie puścić 
fragmenty pieśni, do których Zygmunt skomponował melodię: O mój roz-
marynie (rozmaryn jest w wierzeniach ludowych przedstawiany jako sym-
bol miłości i wierności); Jedzie, jedzie na kasztance (Kasztanka to ulubiona 
klacz Józefa Piłsudskiego).
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11. Przedstawienie biogramu Józefa Pomarańskiego – grupa 2 (ok. 
3 min).

O Józefie Pomarańskim wiemy najmniej, ponieważ niewiele dokumentów się 
zachowało, ale te, które są dostępne, świadczą, że był wielkim patriotą.

Zabory: 
•Niepodległościowa działalność konspiracyjna w młodzieżowych organi-

zacjach.
•Uczestnictwo w grupie skautowej.

I wojna światowa:
•Walka w Legionach Polskich.

Dwudziestolecie międzywojenne:
•Zdobycie wykształcenia.
•Praca w ministerstwie.
•Praca w leśnictwie.

II wojna światowa:
•Praca w konspiracji.
•Aresztowanie przez gestapo i śmierć w obozie.

12. Podsumowanie (ok. 5 min).

Bracia Pomarańscy są przykładem Polaków, którzy przyczynili się do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Całą swoją młodość się do tego przygo-
towywali, uczestnicząc w niepodległościowych organizacjach konspiracyj-
nych. Ukształtował ich skauting i harcerstwo. Złożyli przyrzeczenie, któremu 
do końca życia byli wierni.

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść 
chętną pomoc bliźnim: być posłusznym prawu harcerskiemu – zapisa-
nie tematu lekcji.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz, w jaki sposób wywiązywali się z danego przy-
rzeczenia. 
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Prezentacja: warto wyświetlić na niej poniższy schemat.

Zabory:
działalność konspiracyjna,
nauka strzelania, skauting

Walka w Legionach 
Polskich podczas 
I wojny światowej

Nauka, praca na rzecz 
niepodległej Polski

Walka w obronie Polski 
podczas wojny 

polsko-bolszewickiej

Działalność oświatowa, 
praca wydawnicza

Działalność wydawnicza 
podczas II wojny światowej

Aresztowanie i śmierć 
w obozach 

koncentracyjnych
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Kiedy nadchodził czas niepokoju, kiedy ojczyzna była zagrożona, dzielnie 
stawali w szeregu i poświęcali swoje życie dla Polski. Gdy Rzeczpospolita od-
zyskała niepodległość, Polacy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem odbu-
dowania swojego kraju: nie było polskiego szkolnictwa, polskich książek, pol-
skiej waluty. W trzech zaborach obowiązywało przecież inne prawo, inne były 
języki urzędowe, inne pieniądze. Bracia Pomarańscy służyli Polsce – przede



wszystkim zdobyli wykształcenie, włączali się w życie społeczne i  kulturalne 
Zamościa i Polski. Pełnili różne funkcje urzędowe. Wydawali polskie książ-
ki i gazety. Całe swoje życie poświęcili służbie Polsce. W dowód wielkiego 
uznania dla braci Pomarańskich zamościanie nazwali ich nazwiskiem rondo 
przy kościele Franciszkanów.

W prezentacji można pokazać zdjęcie ronda Pomarańskich w Zamościu.  

13. Powrót do celu i kryteriów sukcesu.

14. Ciekawostka na zakończenie (ok. 4 min). 

To jest zdjęcie brata mojej babci Kazimierza Malickiego, który również wal-
czył w Legionach Polskich.  Widzimy go tutaj w mundurze. Czym się zaj-
mował, gdy Polska odzyskała niepodległość? Wrócił do rodzinnej wsi Bożej 
Woli i zajął się krzewieniem kultury: założył Zespół Młodzieży Teatralnej, 
w   którym poznali się moja babcia i dziadzio, organizował wycieczki do 
Krakowa, Częstochowy, założył pierwszą polską szkołę. Kto wie, może się 
nawet znał z braćmi Pomarańskimi? 

W prezentacji wykorzystano zdjęcia rodzinne jednej z autorek scenariusza – 
jako przykład historii bliskiej.

15. Zadanie pracy domowej do wyboru (ok. 5 min).

1) Napisz pracę na temat:

Czy postawa braci Pomarańskich może być godna naśladowania we współ-
czesnych czasach? Uzasadnij swoją wypowiedź. Praca powinna zawierać 
co najmniej 10 zdań. 

lub:

2) Zrealizuj projekt:

Moja Rodzina w czasach, kiedy rodziła się niepodległa Polska. Porozma-
wiaj, popytaj, zrób wywiad, posłuchaj starych opowieści, poszukaj starych 
zdjęć i przedstaw historię Twojej Rodziny z czasów, kiedy odradzała się Pol-
ska. 
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 1 
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źródło: J. Feduszka, Marszałek Józef Piłsudski w Zamościu (fragmenty)



                                                    Załączniki

Zadanie do karty pracy nr 1
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W jakich latach 
Józef Piłsudski odwiedzał 

Zamość?

Podaj 4 przykłady 
upamiętnienia postaci 

Marszałka w Zamościu.

Jakie wydarzenie upamiętniła 
płyta na Rynku Wielkim?



                                                    Załączniki

Karta pracy nr 2
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                                                    Załączniki
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Oprac. na podstawie: Prawo Harcerskie – materiały zabrane i opracowane przez hm. 
J. Wolskiego oraz Ł. Kiełban, Początki harcerstwa w Polsce.



                                                    Załączniki

Zadania do karty pracy nr 2

Odpowiedz na podane pytania:

1. Gdzie powstał skauting i jaki był jego cel?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2. Co określa ideał, do którego powinni dążyć młodzi ludzie?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................

3. Kiedy skauting trafił do Polski?
...............................................................................................................

4. Dlaczego w Polsce na skauta mówi się harcerz?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

5. Na podstawie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego napisz, jakimi cechami 
powinien odznaczać się skaut/harcerz.
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                                                    Załączniki

Karta pracy nr 3
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                                                    Załączniki
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Oprac. na podstawie: S. Jagoda, Trzej bracia Pomarańscy – patrioci i bohaterowie oraz 
E. Lisiecka, Bracia Pomarańscy.



Jadwiga Świderska

Polska droga do niepodległości – gra dydaktyczna

lekcja historii

szkoła podstawowa, klasa VII

Gra dydaktyczna może służyć jako lekcja sprawdzająca wiedzę uczniów 
(rodzaj klasówki po zrealizowaniu partii materiału z podręcznika). 

Lekcja metodą gry dydaktycznej z wykorzystaniem opracowanych kart może 
być również przeprowadzona jako lekcja podająca nowy materiał – należy 
wówczas wydłużyć uczniom czas pracy do 2 godzin lekcyjnych, aby mogli 
samodzielnie znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

Wykorzystując grę, można również urządzić konkurs dla zainteresowanych 
uczniów.

45 min

– zachęcenie do poszerzania wiedzy z danego okresu historycznego
– utrwalenie wiadomości o wydarzeniach, które doprowadziły do odzyska-

nia niepodległości przez Polskę
– sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia
– sprawdzenie wiedzy uczniów
– sprawdzenie umiejętności współpracy w grupie
– sprawdzenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł
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– poszukująca – twórcze rozwiązywanie problemów
– oglądowa, praca z książką
– aktywizująca – gra dydaktyczna kierowania samodzielną pracą uczniów
– mapa mentalna
– praca z mapą i tekstem źródłowym

zespołowa

Roszak S., Łaszkiewicz A., Kłaczkow J., Wczoraj i dziś. Podręcznik do hi-
storii i społeczeństwa dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wydawnictwo 
„Nowa Era”, Warszawa 2017.
Wolski M., Niepodległość, http://www.swieta.eu/narodowe-swieto-nie-
podleglosci/wiersze/

– tablica interaktywna z dostępem do internetu (można również wydać zgo-
dę na korzystanie z telefonów komórkowych z dostępem do internetu, o ile 
każda grupa posiada przynajmniej jedno takie urządzenie)

– Encyklopedia powszechna PWN
– karty z symbolami dla poszczególnych grup uczniów
– karty do gry dydaktycznej – 6 kompletów (lub tyle, ile przewidujemy grup

w klasie) – fotografie pochodzą z zasobów internetowych. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Nauczyciel zaczyna lekcję od przeczytania wiersza Marcina Wolskiego 
Niepodległość.

II. Nauczyciel przypomina o ważnej w naszej historii dacie – 11 listopada. 
W tym dniu obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 la-
tach niewoli Polska znów stała się w 1918 r. państwem wolnym i niezależnym 
(5 min).

III. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki, na których znajdują się symbole 
oddziałów polskich z czasów I wojny światowej (załącznik). W ten sposób 
uczniowie otrzymują przydział do konkretnych grup. 

IV. Każda grupa dostaje zestaw 12 kart. Nauczyciel tłumaczy zasady gry.

Każda karta opatrzona jest numerem od 1 do 12. Należy położyć na ław-
ce kartę z numerem 1. Na karcie pod informacją jest pytanie i 3 odpowie-
dzi, również oznaczone numerami. W zależności od tego, którą odpowiedź 
grupa wybierze, taką kartę kładzie jako następną. (Przykład – odpowiedzi 
z  numerami 4, 10, 2 – jeśli uznamy, że odpowiedź nr 10 jest prawidłowa, 
bierzemy kartę z numerem 10). Jeśli wszystkie odpowiedzi będą prawidło-
we, karty ułożą się w koło – ostatnia położona karta znów skieruje odpo-
wiadających do karty nr 1. Jeśli gdzieś zostanie popełniony błąd – pozosta-
łe karty zostaną w dłoni (10 min).

Uczniowie mają 25 min na ułożenie kart. W tym czasie mogą korzystać ze 
wszystkich pomocy zgromadzonych w klasie. 

Ostatnie 5 min lekcji przeznaczone jest na podsumowanie: prowadzą-
cy sprawdza, jak uczniowie poradzili sobie z zadaniem. Jeśli karty ułożyli 
szybko, oznacza to, że najwięcej odpowiedzi po prostu znali i nie musie-
li korzystać z pomocy dydaktycznych. Ta grupa, która najszybciej ułożyła 
prawidłowo wszystkie karty, zwycięża i otrzymuje honorowe Ordery Odro-
dzenia Polski.
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(Źródło: domena publiczna)

Polonia Restituta – drugie pod względem starszeństwa polskie państwo-
we odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybit-
ne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, 
obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwi-
jania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rze-
czypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921r. jako najwyższe odznaczenie 
państwowe po Orderze Orła Białego.

Natomiast uczeń, który wiedział najwięcej i doprowadził swój oddział do 
zwycięstwa, otrzymuje najwyższe odznaczenie.



Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe 
Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i woj-
skowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno 
w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Ustanowił go król August II Moc-
ny 1 listopada 1705 r. na zamku w Tykocinie (https://pl.wikipedia.org). 

Uczniowie otrzymują również oceny z przedmiotu historia – w zależności od 
prawidłowości rozwiązań, lub nagrody, jeśli grę potraktujemy jako konkurs.
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28 czerwca 1914 r., godz. 10.50.

Było słoneczne niedzielne przedpołudnie, kiedy młody, ciemnowłosy, sie-
demnastoletni serbski uczeń Gawriło Princip wyciągnął z kieszeni marynarki 
pistolet i oddał dwa strzały, nazwane później iskrą rzuconą na beczkę pro-
chu. Pierwszy strzał trafił Zofię von Chotek w podbrzusze, druga kula prze-
szyła tchawicę i tętnicę szyjną jej męża, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
Numer rejestracyjny samochodu, w którym jechali, brzmiał A111-118 i zawie-
rał w sobie ważną, jakże proroczą datę….Kule wystrzelone w Sarajewie za-
brały trójce dzieci ich kochających rodziców, zapoczątkowały wiek ogrom-
nych zmian i masowej rzezi na nieznaną dotąd skalę. Śmierć żadnych dwóch 
osób nie doprowadziła do tak wielkich cierpień i strat. Bale, rauty, wystawne 
toalety wszystko to przeminęło, a ich miejsce zajęły karabiny, gaz musztar-
dowy, okrutna wojna. La Belle Époque przeminęła i już nigdy nie wróci…

Zamach w Sarajewie stał się przyczyną I wojny światowej. Data za-
warta w  numerze rejestracyjnym oznacza:

2 koniec I wojny światowej.
8 przystąpienie Kanady do działań zbrojnych.
11 wybuch rewolucji październikowej.
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Karta 1

A. Beltrame, Gawriło Princip strzela do Arcyksięcia Franciszka Ferdynda 
w Sarajewie (źródło: domena publiczna).



24 lipca 1914 r. rząd rosyjski ogłosił wolę obrony Serbii, w razie ataku Au-
stro-Węgier. 26 lipca Austro-Węgry i Niemcy odrzuciły brytyjską propozy-
cję zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie rozwiązania sporu. 
28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. 30 lipca Rosja ogłosiła 
powszechną mobilizację. 31 lipca Niemcy zagroziły wypowiedzeniem woj-
ny w wypadku, gdyby Rosja nie odwołała mobilizacji. W odpowiedzi na to 
1 sierpnia także Francja ogłosiła mobilizację. 1 sierpnia II Rzesza ogłosiła 
wojnę z Rosją, a dwa dni później (3 sierpnia), z Francją. 2 sierpnia Niemcy 
wkroczyli do Luksemburga i zażądali od Belgii przepuszczenia swoich wojsk 
przez jej terytorium, skąd chcieli dostać się do niebronionej od północy Fran-
cji. 
Niemiecka inwazja na Belgię w nocy 3 sierpnia – wobec braku jej zgody 
na przemarsz, z pogwałceniem jej neutralności – zmusiła Wielką Brytanię 
do postawienia tego samego dnia Niemcom ultimatum, a następnego dnia 
(4 sierpnia) zadeklarowania stanu wojny z Niemcami. Również 4 sierpnia 
Niemcy wypowiedziały wojnę Belgii. Do konfliktu przystąpiły także domi-
nia Wielkiej Brytanii (Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Nowa Fundlandia, 
Związek Południowej Afryki) oraz 23 sierpnia Japonia, która miała z nią 
umowę sojuszniczą. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji 5 sierpnia. 
Turcja zamknęła Dardanele. 10 sierpnia Francja, a 12 sierpnia Wielka Bryta-
nia wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom.

Skomplikowany system sojuszy międzynarodowych spowodował 
przystępowanie do konfliktu zbrojnego coraz to nowych państw. Jaką 
nazwę nosi w  historii to zjawisko:

6 cienka czerwona linia.
4 efekt motyla. 
5 zasada domina.
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                                                    Karta 3

W czasie I wojny światowej walczyło około 2,9 mln Polaków. Ponad pół mi-
liona z nich poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści. Jednak największym 
dramatem dla Polaków wcielonych do armii zaborczych były nieuniknione 
walki bratobójcze, o czym przejmująco mówi wiersz Edwarda Słońskiego 
z 1914 r. Ta co nie zginęła... Ta, co nie zginęła ...(wybór wierszy Edwarda 
Słońskiego o Polsce, o wojnie, o żołnierzach, Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1917).
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Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci 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.

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 stoi świat,
a ty wciąż mówisz do mnie:
– To ja, twój brat... twój brat! –
 
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.

W armiach jakich państw walczyli Polacy?

2 W armii niemieckiej i armii rosyjskiej.
9 W armii austro–węgierskiej i rosyjskiej.
10 W armiach wszystkich trzech zaborców.



                                                    Karta 4

W kraju toczyła się dyskusja, co ma być hymnem narodowym. Mówiło się 
o Mazurku Dąbrowskiego, ale też o Rocie, Boże coś Polskę, Warszawian-
ce i jednej z pieśni legionowych. Po długich dyskusjach, 26 lutego 1927 r., 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający zmody-
fikowaną wersję Mazurka Dąbrowskiego – popularnej pieśni patriotycznej 
powstałej w 1797 r. we Włoszech – oficjalnym hymnem narodowym.

14 sierpnia 2007 r. Minister Obrony Narodowej swym postanowieniem 
uznał wspomnianą pieśń legionową za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego.

178

Pierwsza Kadrowa
Raduje się serce, 
raduje się dusza
Gdy Pierwsza Kadrowa 
na moskala rusza (…) 

My Pierwsza Brygada
Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to ofiarny stos (...)

Wojenko, wojenko
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani? (...)

Szara 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.

Ref.: Maszerują chłopcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój! (..)

Która z pieśni legionowych pretendowała w latach dwudziestych XIX 
w. do miana hymnu narodowego?

8 Pierwsza Kadrowa.
5 Szara Piechota.
12 My, Pierwsza Brygada. 



Karta 5

5–6 sierpnia 1914 r.

Po wybuchu wojny rząd w Wiedniu zgodził się na mobilizację polskich oddziałów 
strzeleckich w Galicji. Utworzona 3 sierpnia Pierwsza Kompania Kadrowa pod do-
wództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza z Oleandrów pod Krakowem i przekracza 
granicę pomiędzy Galicją a Królestwem Polskim. Celem akcji jest wywołanie powsta-
nia antyrosyjskiego na terenie Kongresówki. Przedsięwzięcie kończy się niepowo-
dzeniem. Kompania wraca do Krakowa. Pod koniec 1914 r. rozpoczęto formowanie 
Legionów Polskich. W grudniu tego samego roku I Pułk Piechoty przekształcono 
w I  Brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Rok później 
powstały II i III Brygada, Legiony osiągnęły wówczas najwyższą liczebność – ok. 
20  tys. żołnierzy.

Legiony Polskie:

3 stanowiły oddzielną formację Armii Austro-Węgierskiej
7 wchodziły w skład armii Cesarstwa Niemieckiego
12 stanowiły samodzielną armię polską
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Oddziały Strzelców w Oleandrach w Krakowie (źródło: NAC).



Karta 6

Akt 5 listopada 1916 r. inaczej zwany aktem dwu cesarzy.

Na konferencji cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego w Pszczynie 
ogłoszono akt, który zapowiadał utworzenie z ziem Królestwa Polskiego 
,,państwa samodzielnego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustro-
jem”. Zapowiedziano także utworzenie polskiego wojska pod dowództwem 
niemieckim i austriackim, sprawę granic pozostawiono do rozstrzygnięcia 
w  przyszłości. Był to pierwszy akt wydany przez najwyższych przedstawi-
cieli państw biorących udział w I wojnie, w którym zapowiadano utworzenie 
samodzielnego państwa polskiego. Sprawa polska stawała się – przynaj-
mniej w deklaracjach – jednym z celów wojny. Akt 5 listopada dawał Pola-
kom nadzieję na własny byt państwowy.

Na co liczyły władze Niemiec i Austro-Węgier, podpisując akt 5 listo-
pada?

7            Na skłonienie Polaków do walki z Imperium Rosyjskim.
3            Na wycofanie się wojsk polskich z walk.
1            Na utworzenie samodzielnego i niepodległego państwa polskiego.
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Reprodukcja kartki pocztowej, ze zbiorów: Muzeum Wojska Polskiego



                                                    Karta 7

Przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej miało orędzie Prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona wygłoszone w kongre-
sie USA 8 stycznia 1918 r. W 14 punktach programu pokojowego Wilson 
przedstawił zasady, na których powinien opierać się powojenny światowy 
porządek. W 13. punkcie prezydent oświadczył: „Należy stworzyć nieza-
wisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez 
ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bez-
pieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą 
oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzyna-
rodowym”. Stanowisko Wilsona poparły w ogłoszonej 3 czerwca 1918 r. 
wspólnej deklaracji wersalskiej rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. 

Koncepcja Wilsona o utworzeniu niezawisłego państwa polskiego 
była zasługą:

9 twórcy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
8 wielkiego polskiego pianisty Ignacego Paderewskiego. 
2 głównego ideologa polskiego nacjonalizmu Romana Dmowskiego.

181

T. W. Wilson (źródło: domenta publiczna)



Karta 8

10 listopada 1918 r. do Warszawy przyjechał zwolniony przez Niemców z  
twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r., w dniu, w  któ-
rym podpisano w Compiègne układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Niemca-
mi, kończący I wojnę światową, w Warszawie rozpoczęto rozbrajanie Niem-
ców – Piłsudski objął całą władzę polityczną jako Tymczasowy Naczelnik 
Państwa i Naczelny Wódz. 16 listopada Piłsudski notyfikował powstanie nie-
podległego państwa polskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych oraz 
rządom: brytyjskiemu, francuskiemu, włoskiemu, japońskiemu, niemieckiemu 
i innych państw wojujących i neutralnych.

Notyfikacja – urzędowe zawiadomienie, podanie do wiadomości innemu 
państwu lub grupie państw ważnego faktu

Jaki organ przekazał władze Józefowi Piłsudskiemu?

9 Rada Regencyjna.
7 Tymczasowy Komitet Rządzący.
11 Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.
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Powitanie Józefa Piłsudskiego w Warszawie po przybyciuz Krakowa, 12 XII 1916 r. (źródło: NAC).



Karta 9

Odrodzona Polska nie miała żadnej ustalonej granicy i musiała walczyć 
o każdy jej kilometr. Cały trud w ciężkich bojach obrony odzyskanej nie-
podległości, wytyczenie granic Rzeczypospolitej spadł na utworzone pod 
przewodnictwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego Wojsko Polskie. 
Koncepcja federacyjna, wysunięta przez Józefa Piłsudskiego po I wojnie 
światowej, zakładała przesunięcie polskiej granicy jak najdalej na wschód 
i  utworzenie niepodległych państw (litewskiego, białoruskiego i ukraińskie-
go) powiązanych sojuszami (federacjami) z Polską. Byłyby one jednocze-
śnie buforami oddzielającymi II RP od bolszewickiej Rosji. Piłsudski nie brał 
jednak pod uwagę aspiracji niepodległościowych wspomnianych narodów 
obawiających się dominacji Polski, co zaowocowało serią konfliktów zbroj-
nych. Podczas walk z siłami ukraińskimi we Lwowie w polskich oddziałach 
oprócz dorosłych mężczyzn służyli także nastoletni ochotnicy – chłopcy 
i dziewczęta. Większość z nich nie przekroczyła 17 lat, a najmłodszy uczest-
nik walk miał 9  lat. Wielu z nich zginęło – zostali pochowani na wydzielonej 
części cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Jaką nazwę nosili bohaterscy młodzi polscy obrońcy Lwowa?

1 Bękarty wojny.
11 Orlęta Lwowskie.
6 Legion Puławski.
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Fragment uroczystości na Cmentarzu Obrońców Lwowa (źródło: NAC).



Karta 10

„Liczba Polaków biorących udział w wojnie o prawo i wolność ludów lub mogących 
się zaciągnąć do służby w obronie spraw sprzymierzonych jest dość znaczna, aby 
usprawiedliwić połączenie ich w oddzielną jednostkę bojową” – napisali w czerwcu 
1917 r. Paul Painleve, francuski minister wojny i Alexandre Ribot, minister spraw za-
granicznych w liście do prezydenta Poincarego.

Dekretem prezydenta Raymonda Poincarego została powołana 4 czerwca 1917 r. we 
Francji ochotnicza formacja wojskowa – Armia Polska. Do jej szeregów zaczęli ma-
sowo napływać polscy ochotnicy. Byli wśród nich Polacy służący w wojsku francuskim, 
polscy jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz emigranci, m.in. z USA, Bra-
zylii, Kanady, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji. Jesienią 1917 r. oddziały 
liczyły ponad 17 tys. żołnierzy. Większość oficerów stanowili Francuzi. Pierwszym 
dowódcą został gen. Louis Archinald. 4 października 1918 r. zastąpił go przybyły 
z  Rosji legionista gen. Józef Haller. Armia została uznana przez państwa Ententy za 
,,jedyną samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską”.

Dowodzone przez gen. Józefa Hallera oddziały liczyły 70 tys. Gdy przybyły do kra-
ju, były najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną częścią rodzącego się Wojska Polskiego. 

Jak brzmiała nazwa Armii Polskiej, nadana jej z powodu koloru mundurów 
żołnierskich? 

11 Szara Armia
5 Biała Armia
6 Błękitna Armia
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Karta 11

Bitwa warszawska, nazywana też Cudem nad Wisłą – bitwa stoczona 
w   dniach 12–25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
Uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.

Współautorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski (zdaniem hi-
storyków ważną rolę w planie bitwy odegrał gen. Tadeusz Rozwadowski). 
Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości 
przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę 
Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający 
Armię Czerwoną, przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowa-
dzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych 
sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

Którego dnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, którego ofi-
cjalna nazwa brzmi Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. ?

7 16 sierpnia.
4 15 sierpnia.
9 25 sierpnia.
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Jerzy Kossak, Cud nad Wisła 15 sierpnia 1920 roku, w zbiorach: Muzeum Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie.



Karta 12

Ustawą Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. 11 listopada został ustanowiony 
świętem państwowym. Symbolicznie uznano, że to właśnie 11 listopada 1918 
r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W rzeczywistości 
jednak proces ten był złożony, a jednoznaczne wskazanie momentu, w któ-
rym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. 

Koniec października 1918 r. przyniósł Polakom niezwykle korzystną sytuację 
polityczną. W Wiedniu monarchia habsburska dożywała swoich ostatnich 
godzin. Już dawno w gruzy rozsypała się carska Rosja, a Niemcy stopniowo 
ogarniała pożoga rewolucji. Polska niepodległość była na wyciągnięcie ręki.

Jakie wydarzenie wpłynęło na wybór dnia 11 listopada jako symbo-
licznej daty odzyskania niepodległości przez Polskę?

1 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła komendantowi
władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną.

3 11 listopada 1673 r. Wojska polskie pod dowództwem hetmana
wielkiego koronnego Jana Sobieskiego pokonały w bitwie pod 
Chocimiem Turków pod wodzą Husejna Paszy.

10 11 listopada 1918 r. w wagonie kolejowym w lesie pod francuskim 
Compiègne podpisano układ rozejmowy pomiędzy Ententą a  Ce-
sarstwem Niemieckim, który zakończył I wojnę światową.
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11 listopada Narodowe Święto Niepodległości



                                                    Załączniki

Symbole dla poszczególnych grup

Odznaka pamiątkowa 
I Brygady Legionów 
„Za wierną służbę”

Odznaka 
II Brygady Legionów
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Legion Puławski

Polska III Brygada 
Legionów Polskich 

Pierwsza Kompania 
Kadrowa

4 Dywizja Strzelców 
Polskich 

(WP na Wschodzie) 

Fotografie odznaczeń ze zbiorów: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.



Scenariusze w kategorii 
uroczystość
klasy IV–VIII szkoły podstawowej



Zwycięski scenariusz w kategorii uroczystość, 
klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Beata Sitarek, Magdalena Cytryńska-Kurzępa, Zespół Szkół Milenium w Gnieźnie

Lata 20., lata 30.

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

65 min

– przybliżenie uczniom epoki dwudziestolecia międzywojennego zarówno
w historii, jak i w literaturze

– zaakcentowanie roli wielkich osobistości polityki i literatury tego okresu
– podkreślenie euforii towarzyszącej Polakom po odzyskaniu niepodległości
– propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
– korelacja treści międzyprzedmiotowych: język polski, historia, muzyka, 

plastyka
– integrowanie społeczności szkolnej: szkoły podstawowej i gimnazjum
– umocnienie pozytywnego wizerunku szkoły jako nowoczesnej placówki 

rozwijającej talenty swoich wychowanków
– kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku
– podniesienie efektywności kształcenia
– poszerzenie zakresu działań szkoły
– nawiązanie współpracy z miejscowym teatrem
– integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym
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Od redakcji: Warszawska kawiarnia poetów „Pod Picadorem” działała od 29 listo-
pada 1918 r. do drugiej połowy kwietnia 1919 r. To krótki czas, ale mimo to zapisała 
się mocno w pamięci Polaków. Stąd decyzja Autorek, by właśnie ją uczynić tłem ak-
cji przedstawienia. W jego scenariuszu wykorzystano utwory, a także wspomniane 
fakty (produkcja samolotów w Lublinie, działalność kawiarni „Adria”), które miały 
miejsce po zamknięciu „Picadora”. Prosimy traktować ten zabieg jako licentia po-
etica. Warto poinformować o tym osoby zaangażowane w realizację scenariusza. 



Wystylizowane wnętrze warszawskiej kawiarni Pod Pikadorem. Stoliki kawiarnia-
ne, a na nich: obrusy, zastawa kawiarniano-barowa. Na samym środku sceny stolik 
Skamandrytów. Na nim tomiki wierszy. W tle bar kawiarniany, drzwi wejściowe do 
kawiarni, nad nimi napis: Pod Pikadorem. Wieszak na płaszcze, kapelusze. Po prawej 
lub lewej stronie mównica dla polityków. Po przeciwległej stronie scena (podest) dla 
występującego w kawiarni zespołu wokalnego. 
Nad sceną – po bokach – zawieszone portrety wielkich osobistości polski między-
wojennej: Józef Piłsudski, Władysław Grabski, Ignacy Paderewski, Roman Dmow-
ski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska. Za występującymi znajduje się ekran, na którym będzie 
wyświetlana prezentacja multimedialna. Wszyscy aktorzy znajdują się na scenie. Są 
gośćmi kawiarni Pod Pikadorem.
Wykorzystane przedmioty: flagi Polski (małe i duże), stoły i krzesła, zastawa kawiar-
niano-barowa, stare drzwi, napis Pod Pikadorem, stare radio, maszyna do pisania, 
tomiki wierszy, ulotki z „Manifestem kawiarni Pod Pikadorem”. 
Aktorzy oraz członkowie zespołu wokalnego ubrani w stroje z epoki. W tle można 
włączyć na ekranie prezentację multimedialną z grafiką i fotografiami, która będzie 
obrazowała przedstawienie. W prezentacji: zdjęcia z epoki, portrety występujących 
postaci itd. 

Postacie:
Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Władysław Grabski, Katarzy-
na Grabska, Tadeusz Wenda, Julian Rummel, Eugeniusz Kwiatkowski, Kazimierz 
Porębski, Konferansjer I, Konferansjer II, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz 
Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
Widz (słuchacz, który prosi o autograf), Kelnerzy, zespół wokalny.

Wszystkie pieśni i piosenki wykonują uczniowie. 

1. Makowiecki A., Kawiarnia „Pod Picadorem” – legenda poetyckiej War-
szawy (Manifest kawiarni Pod Pikadorem oraz Regulamin i cennik dla go-
ści), portal Histmag, https://histmag.org/Kawiarnia-Pod-Picadorem-le-
genda-poetyckiej-Warszawy-8610, dostęp 28 VI 2018.

2. Tuwim J., Do krytyków [w:] Tuwim J., Sokrates tańczący, Warszawa 1919. 
3. Pawlikowska-Jasnorzewska M., Miłość [w:] Pawlikowska M., Pocałunki,      
    Warszawa 1926 [on-line – wikiźródła]. 
4. Wierzyński K., Zielono mam w głowie [w:] Wierzyński K., Wiosna i wino,

Warszawa 1919.
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5. Słonimski A., Alarm [w:] Słonimski A., Alarm, Warszawa 1940. 
6. Słonimski A., Tuwim J., W oparach absurdu, Warszawa 2008. 
7. Piłsudski J., Na straży odrodzenia i honoru Polskiej Duszy (w odpowiedzi 

na mowę gen. G. Orlicza-Dreszera) [w:] Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. 8, 
Warszawa 1937.

8. Przemówienie Ignacego Paderewskiego – wykorzystano tekst insceni
zacji 11 listopada 2014 r. w Bydgoszczy, https://www.youtube.com/
watch?v=KwWaueTWDXU, dostęp 28 VI 2018.

9. Przemówienie Romana Dmowskiego [w:]  Polska w latach 1918–1939, 
red.W. Wrzesiński, Warszawa 1986, s. 79–83.

10. Budowa portu w Gdyni. Tekst opracowany na podstawie: https://www.
port.gdynia.pl/historia/h5.htm, dostęp 28 VI 2018.

11. Konstruktorzy. Tekst opracowano na podstawie: Majsak D., Skrzydlaty
Lublin. 95 lat temu powstały Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz, 
http://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/skrzydlaty-lublin-90-lat-
-temu-powstaly-zaklady-mechaniczne-plage-i-laskiewicz,n,1000174797.
html, dostęp 28 VI 2018 r. oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin_R.X, 
dostęp 28 VI 2018.

1. Czołówka programu w starym kinie, https://www.youtube.com
   watch?v=6vP2sMqzcKM, dostęp 28 VI 2018.
2. Przystanek Niepodległość – cz. 3, program przygotowany przez Muzeum 

Historii Polski i Telewizję Polską dla Programu 1, https://www.youtube.
com/watch?v=twXnUYG8Xco, dostęp 28 VI 2018.

3. Wersalskie potyczki o Polskę, ,,Ale historia”, odc. 71, https://www. youtu
be.com/watch?v=nmZoPVvGENc, dostęp 28 VI 2018. 

4. Port Gdynia. Jak powstawała perła II RP?, „Ale historia”, odc. 25, ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE, dostęp 28 VI 2018.

5. Nel J., Palester R., Bodo E., Baby, ach te baby, piosenka z filmu Zaba-
ka, reż. M. Waszyński, 1933 r., https://staremelodie.pl/piosenka/290/
Baby_ach_te_baby, dostęp 28 VI 2018.

6. Komunikat o wybuchu II wojny światowej, https://www.youtube.com/
watch?v=NTyiPUeF7Ms, dostęp 28 VI 2018.
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1. Jurandot J., Wars H., Powróćmy jak za dawnych lat, piosenka z filmu Ma-
newry miłosne czyli córka pułku, reż. J. Nowina-Przybylski, K. Tom, Pol-
ska 1935, https://staremelodie.pl/piosenka/24/Jak_za_dawnych_lat, 
dostęp 28 VI 2018.



Fotografie pobrane z portalu Narodowego Archiwum Cyfrowego https://
www.nac.gov.pl/.
– Portret Józefa Piłsudskiego 
– Fotografia przedwojennego mieszkania 
– Kawiarnia Pod Picadorem 
– Portret Ignacego Paderewskiego 
– Portret Romana Dmowskiego
– Port w Gdyni 
– Portret Hanki Ordonówny

2. Gwiżdż F. (autor domniemany), Wojenko, wojenko, por. Śpiewnik Nie-
podległości, https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wojenko-wojen-
ko/, dostęp 28 VI 2018 r. (w scenariuszu autorkom zależy przede wszyst-
kim na podkładzie muzycznym).

3. Wybicki J., Anczyc W. J. (autorzy domniemani), Marsz Polonia, Cyfro-
wa Bilioteka Polskiej Piosenki, http://www.bibliotekapiosenki.pl/utwo-
ry/Marsz_Polonia_(sl_Jozef_Wybicki) lub Śpiewnik Niepodległości ht-
tps://www.spiewnikniepodleglosci.pl/marsz-marsz-polonia, dostęp 28 
VI 2018 r.

4. Tuwim J., Wars H., Na pierwszy znak (Pierwszy znak), piosenka z filmu
Szpieg w masce, reż. M. Krawicz, 1933, https://staremelodie.pl/piosen-
ka/30/Na_pierwszy_znak, dostęp 28 VI 2018 r.  

5. Tuwim J., Wars H., Ordonówna H., Miłość ci wszystko..., piosenka z filmu 
Szpieg w masce, reż. M. Krawicz, 1933, https://staremelodie.pl/piosen-
ka/15/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_ci_wszystko_wybaczy, dostęp 
28 VI 2018 r. 

6. Friedwald Z., Petersburski J., Fogg M., Ta ostatnia niedziela (To ostatnia
niedziela), https://staremelodie.pl/piosenka/110/To_ostatnia_niedzie-
la, dostęp 28 VI 2018.  

7. Może kiedyś innym razem, piosenka z serialu „Bodo”, reż. M. Kwieciński, 
M. Rosa, 2016,  https://www.youtube.com/watch?v=qSgtJUtobVU, do-
stęp 28 VI 2018. 

8. Korcz W., Groński R.M., Komar M., Lata 20., lata 30. (wyk. Ludmiła Wa-
rzecha) piosenka z filmu Lata 20., lata 30., reż. J. Rzeszewski, Polska 1983,  
https://www.youtube.com/watch?v=XWOzpKBEJRs, dostęp 28 VI 2018.

9. Chopin F., Polonez As–dur, op. 53,  portal Narodowego Instytutu Frydery
ka Chopina, http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/
id/116, dostęp 28 VI 2018. 
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

(Konferansjer wychodzi przed opuszczoną kurtynę, czyta Wstęp. W mo-
mencie, gdy kończy czytać, kurtyna podnosi się. Oczom widzów ukazuje się 
„zatrzymana klisza” – scena I).

Wstęp

11 listopada 1918 r. Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach niewoli. 
To niezwykle ważne w historii naszego kraju wydarzenie, okupione poświę-
ceniem i bohaterstwem naszych przodków. Pamiętamy dziś o nich, oddając 
cześć ich pamięci. 
„Niepodobna oddać tego upojenia, szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął! Po stu dwudziestu trzech latach prysły kordony. Nie ma 
<<ich>>: Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne Państwo” – pisał 
Jędrzej Moraczewski, późniejszy premier. 
Pierwsze dziesięciolecie wolności charakteryzuje się optymizmem, entuzja-
zmem oraz wiarą w lepszą przyszłość naszego państwa. W przeciwieństwie 
do innych krajów biorących udział w wojnie w Polsce góruje nastrój rados-
nego uniesienia. Naród polski rozpoczyna odbudowę wszystkich instytucji 
publicznych: administracji, sądownictwa, oświaty, armii. Po zakończonej 
wojnie na nowo rozkwita życie towarzyskie. Powstają lub wznawiają swoją 
działalność kawiarnie, teatrzyki rewiowe, kabarety, stając się centrami życia 
kulturalnego młodego dwudziestolecia. 
„Lata 20., lata 30. – kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem” – tak brzmią 
słowa znanej piosenki. Zapraszamy Państwa na krótką podróż w czasie. Za-
praszamy w świat dwudziestolecia, do kawiarni Pod Picadorem i na spotka-
nie z wielkimi osobistościami Polski międzywojennej. 

193



Scena 1

Józef Piłsudski – przemówienie

(Wszyscy aktorzy stoją na podeście nieruchomo. „Zatrzymana klisza” oży-
wia się: uczniowie przebrani w stroje z epoki przechadzają się ulicami War-
szawy, część wchodzi do kawiarni Pod Picadorem, część wychodzi za kulisy.
Na scenę wchodzi zespół muzyczny. Ustawia się na podeście. Trzech pierw-
szych uczniów wnosi polską flagę, maszerując. 
Piosenka w wykonaniu uczniów: „Wojenko, wojenko”.
W tle prezentacja multimedialna: legiony i Piłsudski na Kasztance.
Na scenę wchodzi Józef Piłsudski, wokół niego zgromadzony tłum. Piłsudski 
wchodzi na mównicę i zaczyna przemawiać. Na koniec przemówienia tłum 
wiwatuje).

Piłsudski: Gdym, wracając z więzienia niemieckiego w pospiesznym po-
ciągu z Berlina do Warszawy, w takt turkotu wagonu powtarzał sobie: „Do 
Polski! Do Polski!” – wiem, że również prawie wszyscy tu zebrani mieliście 
i  przeżyliście taką chwilę, gdy marzyliście i śniliście jak ja, że jedziecie do 
raju. Powróciłem z Magdeburga 10 listopada. Próby moje od razu były bar-
dzo nikłe. Byłem przerażony tym, co zastałem, i chciałem – wyznam – naj-
bardziej tchórzliwie uciec z Warszawy. Zastałem tam bowiem to, co 
w   myślach nazwałem od dawna konkubinatem z zaborcą, konkubinatem, 
w którym zaborca jest zawsze silniejszy od Polski. Dlatego, zastawszy stan 
chaosu – półrewolucji, pół – nie wiem, czego – chciałem nazajutrz wyjechać 
z Warszawy. Wykazałem więc tę samą niechęć do rządzenia [...], jaką mieli 
wszyscy inni, robiący w owym czasie próby rządzenia [...]. Półtora wieku 
walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. 
Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy 
cierpień. Bić się i zwyciężać można w najtrudniejszych warunkach, wyjść 
udaje się nieraz z najcięższego położenia, lecz dlatego trzeba namiętnie 
tego pożądać i jasno patrzeć w najczarniejszą prawdę, nie upiększając jej 
żadną fikcją i  fantazją”. „Szala zwycięstwa rozgrywa się w sercu, w woli, 
charakterze i umiejętności tworzenia u człowieka”. Polsko, nie jesteś ty już 
niewolnicą! Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, 
czym być można: Sobą. A więc cieszmy się, zatem wolnością, budujmy silny 
politycznie, gospodarczo i kulturowo kraj. Rozwijajmy myśl techniczną, za-
dbajmy, zadbajmy, aby Rzeczpospolita była ostoją dla każdego obywatela! 
Pracujmy! Uczmy się! Módlmy się! Bawmy się! Na chwałę naszej odzyskanej 
niepodległości!!!!

194



(Zgromadzony tłum krzyczy, bijąc brawo).

Wolność! Wolność! Niech żyje marszałek Piłsudski! 

(Utwór muzyczny: „Marsz Polonia” – zespół muzyczny wstaje zza kawiar-
nianych stolików, wychodzi na podest  i wykonuje utwór muzyczny. Po skoń-
czonej piosence siada przy stolikach). 

(Fragment filmu: „Przystanek Niepodległość”, cz. 3).

Osoby występujące:

– Władysław Grabski
– Katarzyna Grabska

(Krótka prezentacja lub film, ukazujące reformy Władysława Grabskiego).

(Salon w domu państwa Grabskich. Przy stole Władysław Grabski, pisze na 
maszynie. Wokół rozłożone dokumenty. Wchodzi Katarzyna – żona Grab-
skiego).

Katarzyna: Władeczku kochany, wciąż tylko praca i praca. Od jakiegoś 
czasu nie słyszę od ciebie nic innego, jak tylko: inflacja, reforma, waluta… 
Zapomniałeś, że masz żonę?

Władysław: Nie zapomniałem, kochanie. Ale zrozum, Polska potrzebuje 
zmian. Pracuję właśnie nad nową reformą Skarbu Państwa. A Ty tylko wciąż 
jedno: kino, kawiarnia, spacer…  

Katarzyna: Czytasz w moich myślach kochanie. Właśnie miałam ci to za-
proponować.Wybierzmy się do kina. Słyszałam, że dziś grają „Uśmiech 
losu” z Bodo w roli głównej. Pójdźmy, proszę…

Władysław: Tylko nie dziś, muszę skończyć ten projekt. Przygotowuję wy-
stąpienie sejmowe.

Katarzyna: To może, chociaż wieczorem pójdziemy do Adrii potańczyć? 
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Władysław: Jeśli chcesz potańczyć, włącz sobie radio. W końcu do czegoś 
się przyda ten wynalazek techniki. (mówi do siebie, zamyślony)

(Katarzyna włącza radio, zaczyna podrygiwać w rytm muzyki, piosenka 
Baby, ach te baby…).

Katarzyna: Wiesz, jeśli nie masz ochoty na taniec, to chodźmy, chociaż 
do kawiarni. Posiedzimy, porozmawiamy… odprężysz się trochę, myślenie 
będzie szło ci znacznie lepiej. Może spotkamy kogoś znajomego Pod Pica-
dorem. 

(Grabski, wzburzony, gwałtownie wstaje, strąca ręką papiery ze stołu).

Katarzyna: Odłóż, proszę, te papiery, kochanie. Polska nie pogrąży się 
w  inflacji przez ten jeden wieczór. 

(Katarzyna chwyta męża pod ramię, powoli wychodzą). 

Światło na stoliki kawiarni – w tle slajd Pod Pikadorem, „Chryzantemy zło-
ciste” – muzyka, tylko podkład muzyczny bez tekstu.

Scena 2

Kawiarnia Pod Picadorem – Skamandryci

Osoby występujące:
(Konferansjer I, Konferansjer II, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz 
Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska, Widz (słuchacz, który prosi o autograf), Kelnerzy 
Konferansjer I czyta wstęp. W tym czasie światło skupia się na stoliku Ska-
mandrytów, którzy dyskretnie rozmawiają, czytają poezję, przeglądają 
prasę, popijają wino).

Konferansjer I: 29 listopada 1918 r. w Warszawie przy Nowym Świecie 57 
rozpoczęła działalność jedna z najsławniejszych kawiarni okresu między-
wojennego – Pod Picadorem. To niezwykłe miejsce stworzyli czterej przyja-
ciele: prawnik – Tadeusz Raabe oraz trzej wybitni i znani już w owym czasie
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poeci: Leszek Serafinowicz (czyli Jan Lechoń), Julian Tuwim i Antoni Słonim-
ski. W późniejszym czasie dołączyli do nich pozostali członkowie grupy Ska-
mander: Kazimierz Wierzyński i Jarosław Iwaszkiewicz. 

(Wymieniani poeci wstają, kłaniają się i z powrotem siadają).

Kawiarnia Pod Picadorem była bez wątpienia pierwszą oznaką niepodległe-
go życia literackiego w dotychczasowych zaborach, ponieważ jej otwarcie 
nastąpiło w osiemnaście dni po dacie, którą uznaje się za dzień odzyskania 
niepodległości. Trzeba dodać, że była także zapoczątkowaniem zjawiska 
ogólniejszego – „urodzaju” na kawiarnie literackie w Warszawie w okre-
sie międzywojennym. Chcąc rozreklamować działalność lokalu, twórcy tego 
przedsięwzięcia przygotowali szokującą ulotkę – manifest, rozdawany ele-
ganckim przechodniom w Warszawie.

Konferansjer II czyta treść manifestu. W tym czasie kelnerzy schodzą ze sce-
ny i rozdają ulotki z treścią Manifestu kawiarni Pod Picadorem zgromadzo-
nej publiczności.

Konferansjer II: Rodacy! Robotnicy, żołnierze, dzieci, starcy, ludzie, ko-
biety, inteligenci i pisarze dramatyczni! Dnia 29 listopada, w piątek, o godz. 
9   wieczór otwiera się: Pierwsza Warszawska Kawiarnia Poetów „POD 
PICADOREM”, Nowy Świat 57. Sumienie młodej Warszawy artystycznej! 
Wielka Kwatera Głównej Armii Zbawienia Polski od całej współczesnej li-
teratury ojczystej. Codziennie od 9–11 wielki turniej poetów, muzyków 
i  malarzy. MŁODZI ARTYŚCI WARSZAWSCY, ŁĄCZCIE SIĘ!!! Samoobrona 
materialna poetów przed wyzyskiem wydawców, dyrektorów teatrów i ka-
baretów. WOLNA ESTRADA!!! Precz z teatrem ROZMAITOŚCI i z LOUR-
SEM, Precz z Tow. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH, Precz z FILHARMONIĄ 
i  „STYLOWYM”.

(Poeci przy stoliku wznoszą toasty).

Lechoń: Niech żyje wejście za 5 marek „POD PICADORA”.
Słonimski: Niech żyje Komitet Wykonawczy KAWIARNI POETÓW!
Tuwim: Niech żyje LESZEK SERAFINOWICZ!
Lechoń: Niech żyje ANTONI SŁONIMSKI!
Słonimski: Niech żyje JULIAN TUWIM!
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(Antoni Słonimski, trzymając rozłożony numer „Kuriera Polskiego”, czyta 
ogłoszenie).

Poszukuję człowieka z dobrą dykcją, który wymawia wyraźnie literę „r” 
i  ,,e” dla wspólnej deklamacji. Obowiązek polegać będzie na wymawianiu 
za mnie liter w odpowiednich momentach zarówno na występach, jak i pry-
watnie. Pożądana szybkość orientacji, mały wzrost. Koszykowa 28, Wilczur.

(Muzyka – Mieczysław Fogg „Ta ostatnia niedziela”, fragment. Wstaje Tu-
wim, wychodzi na środek sceny, zwraca się do kolegów-poetów).

Julian Tuwim: (recytuje wiersz pt. Do krytyków... zob. bibliografia)

(Rozlegają się oklaski. Podchodzi jeden z gości kawiarni z prośbą o auto-
graf. Antoni Słonimski daje znak ręką).

Antoni Słonimski: Poeci z „Pod Picadora” udzielają w przerwach między 
poszczególnymi występami audjencyj. Odnośne podania należy składać 
dzień wcześniej w kancelarii kawiarni.

Jan Lechoń: Opłata za audiencję: a) Zwyczajna rozmowa (od 3 do 5 mi-
nut) z prawem podania ręki – marek 50; b) Objaśnianie przeczytanego 
utworu – marek 75.

Kazimierz Wierzyński: c) Ofiarowanie rękopisu: 1) bez dedykacji marek 
150, 2) z dedykacją marek 500.
Uwaga: Za dodanie w dedykacji słowa „kochanemu” – marek 100.

Jarosław Iwaszkiewicz: Propozycje matrymonialne… 

(Podchodzi do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, całuje ją w rękę).

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Tylko w czwartki.
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Jarosław Iwaszkiewicz: Uwaga 1: Poeta Tuwim podobnych zgłoszeń nie 
przyjmuje. Uwaga 2: Do pozostałych mogą się zgłaszać tylko interesantki 
posiadające przeszło 75 000 marek posagu (bez różnicy płci, narodowości 
i wyznania).

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: (recytuje wiersz pt. Miłość.. zob. 
bibliografia)

(Goście kawiarni biją brawo).

Antoni Słonimski: Każdy z gości obowiązany jest spoglądać na poetów 
z   odpowiednim szacunkiem. Obelżywe okrzyki i bicie poetów krzesłami, 
laskami lub tzw. rękoma uważamy za niedopuszczalne ze względu na eko-
nomię czasu w programie.

Jan Lechoń: Zabrania się wstępu do kawiarni: 
a) osobom w stanie nazbyt trzeźwym;
b) recydywistom na polu literatury i malarstwa;
c) znajdującym się na czarnej liście;
d) osobom w stanie odmiennym;
e) członkom Rady Regencyjnej;
f) panu mecenasowi Józefowi Kuśmidrowiczowi. 

(Światło przenosi się z kawiarni na mównicę. Zza kulis wychodzi Ignacy 
Paderewski. Goście kawiarni przysłuchują się z uwagą przemówieniu).
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Scena 3

Przemówienie I Paderewskiego

Paderewski: Co się w tej chwili w mej duszy dzieje, każdy z was odgadnie! 
Żyjemy w czasach, gdy każdy winien panować nad uczuciami i ja opanować 
muszę wzruszenie, a że mówić winienem, więc mówię. Za to przyjęcie wam 
tu i tym tłumom na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mi zgotowali, nie do 
mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei. Tej samej, której służy 
Polski Komitet Narodowy. Jako człowiek czuję się szczęśliwy, że dożyć mogę 
tej chwili, że mogę być symbolem. A dla człowieka to zaszczyt wielki, tym 
większy, że spotkał mnie tu, na tej odwiecznej, wiekopomnej polskiej ziemi. 
Od was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodo-
wych, coście w pracy organicznej i gospodarczej Polsce całej byli przykła-
dem. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, ale 
od całego polskiego ludu. Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski, 
robotnik polski i my wszyscy o ile pójdziemy z ludem. W tej nadziei dziękuję 
wam wobec Boga i ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim i drogim. Niech 
żyje polska zgoda i jedność, a ojczyzna nasza wolna, zjednoczona z  na-
szym polskim wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy. Polska nam się odro-
dziła!! (Niech żyje!!) Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki 
wieków w potędze i sławie, dla was, dla nas i dla całej ludzkości!!!

(Paderewski schodzi za kulisy. Rozlegają się oklaski). 

Zza kawiarnianych stolików wstają uczniowie (A, B, C) i wychodzą na śro-
dek sceny. 

200



Scena 4

Osiągnięcia techniczno-gospodarcze Polski 

A: Panowie! Odzyskaliśmy niepodległość, więc musimy ją dobrze wykorzy-
stać. To czas na przełomowe osiągnięcia w naszym zakładzie.

B: Lotnictwo wojskowe wraz z marynarką wojenną zleciło nam budowę 
samolotu, który będzie wykorzystywany do zadań ćwiczebnych. Musi być 
szybki, zwrotny, posiadać uzbrojenie. Ktoś ma jakieś pomysły?

A: Może zacznijmy od konstrukcji.

C: Proponuję dwupłatowiec, konstrukcja mieszana, kokpit dla dwóch osób.

A: A co z silnikiem? Jakieś sugestie?

C: Słyszałem, że Francuzi produkują niezłe.

D: Tak, Fat Man 12 wr, 550 koni mechanicznych.

A: A podwozie?

C: Podwozie klasyczne, stałe, z płozą ogonową, koła wymienne z nartami.

B: To jest strzał w 10!

A, C, D: Brawo.

B: Panowie, ale co z nazwą naszego dwupłatowca?

C: No oczywiście, że na cześć naszego zakładu. Lublin.

D: Lublin!!

A: Wspaniała robota, Panowie! Gratuluję. Należy wam się nagroda. Zapra-
szam do kabaretu Pod Pikadorem. Dzisiaj Ordonka!
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(Uczeń A wskazuje na scenę kawiarni, na której staje zespół muzyczny. Wy-
konanie utworu  „Miłość ci wszystko wybaczy” przez uczennicę ucharak-
teryzowaną na Hankę Ordonównę. Podczas piosenki panowie wstają zza 
kawiarnianych stolików i proszą panie do tańca. Po skończonej piosence 
wszyscy wracają na swoje miejsca).

Scena 5

Przemówienie Romana Dmowskiego 

(Konferencja w Wersalu (w tle krótki film), na scenę wychodzi R. Dmowski.
Wokół zebrany tłum, krzyczy): WIWAT!!! Niech żyje!!! Brawo!!

Jeżeli to państwo ma mieć jeden sejm i jeden rząd, to obszar jego musi być 
możliwie największy, ale nie może przekraczać takich granic, w których by 
ten sejm przestał być narodowym sejmem polskim, bo inaczej to państwo 
przestanie być państwem polskim i przestanie mieć myśl i politykę polską 
[…]. […] Wszelkie rozszerzenie granic, które by zmieniło ustosunkowanie sił 
wewnętrznych państwa, byłoby odebraniem tej wielkiej przewagi, jaką nasz 
program żywiołowi polskiemu w państwie zapewnia. To jest to, co się odnosi 
do Polski. Jak już zaznaczyliśmy, to, co na wschodzie tracimy, czego się zrze-
kamy w porównaniu z obszarem Rzeczypospolitej z 1772 r., to odchodzi do 
Rosji. […] Muszę powiedzieć, że argumenty ekonomiczne, chociażby były 
poważne, winny iść dopiero po zasadniczych argumentach narodowych. 
Nie można tworzyć państwa, które miało, chociażby najświetniej gwaran-
towany rozwój ekonomiczny, jeżeli to państwo nie będzie przede wszystkim 
polskim, o to jest pierwsza podstawa rozwoju.

(Tłum krzyczy): Brawo!!! Niech żyje!!!

Scena 6

Budowa portu w Gdyni

Postacie: Julian Rummel, Kazimierz Porębski, Eugeniusz Kwiatkow-
ski, Tadeusz Wenda

Rummel, Porębski i Wenda wychodzą na scenę. Eugeniusz Kwiatkowski 
wchodzi na scenę chwilę później.

Julian Rummel: Bez rozwoju gospodarki morskiej rozwój państwa jest nie-
możliwy!!
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Kazimierz Porębski: Dobra robota, Proszę Pana (do Rummla). Polacy mu-
szą wiedzieć, jak wiele mogą zyskać dzięki nowemu portowi w Gdyni.

Julian Rummel: Który dzisiaj?

Kazimierz Porębski: 2 lipca 1926 r.

Julian Rummel: Aaa… Chwileczkę, chwileczkę, czy to nie dzisiaj Kwiat-
kowski podpisuje porozumienie z Francuzami?

Kazimierz Porębski: Noo tak, dzisiaj.

Eugeniusz Kwiatkowski: (wchodzi) Podpisane. (Wita się z Porębskim 
i  Rummelem. Przedstawia czwartą osobę, którą jest Tadeusz Wenda).

Tadeusz Wenda: Zlecono mi wybranie tymczasowego miejsca dla portu 
wojennego i schronienia dla rybaków.

Julian Rummel: I jakie pan miejsce wybrał?

Tadeusz Wenda: Gdynię, oczywiście!

Eugeniusz Kwiatkowski: Panowie, dzisiaj rząd Polski podpisał z konsor-
cjum naszym i francuskim protokół regulujący dotychczasowe kwestie sporne 
w sprawie portu w Gdyni. Nareszcie możemy zacząć projektować.

Kazimierz Porębski: Do Wendy: Co pan chce zrobić? Rząd stoi po pań-
skiej stronie.

Tadeusz Wenda: Musimy zacząć od falochronów, powiększyć i wybudo-
wać nowe baseny oraz zaopatrzyć port w wiele instalacji towarzyszących.

Julian Rummel: Czyli?

Tadeusz Wenda: Czyli składy portowe, urządzenia przeładunkowe, na-
leżałoby wybudować dużą chłodnię eksportową dla materiałów rolno-spo-
żywczych i drobnicy.
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Julian Rummel: Doskonały plan, niestety, obowiązki wzywają. Do zoba-
czenia.

Kazimierz Porębski: A co z kosztami przedsięwzięcia?

Tadeusz Wenda: Koszty nie powinny przekroczyć 300 mln złotych.

Eugeniusz Kwiatkowski:  Panowie, rewelacja, myślę, że Polska będzie 
z  nas dumna. Ale zanim zaczniemy projektować, należy nam się chwila re-
laksu. Zapraszam Was do kawiarni „Pod Picadorem”. Będziemy się świetnie 
bawić!!! 

Uczniowie siadają przy kawiarnianych stolikach. Na scenę wychodzi zespół 
wokalny, który wykonuje piosenkę Na pierwszy znak. Panowie proszą panie 
do tańca. Po skończonej piosence wszyscy siadają przy stolikach. Światło 
skupia się na centralnym stoliku Skamandrytów.

Scena 7

Kawiarnia Pod Picadorem – Skamandryci

Jarosław Iwaszkiewicz (rozkłada gazetę, czyta artykuł z „Kuriera War-
szawskiego”): 

GŁOSY Z POLSKI

Rada Miejska w Grodzisku postanowiła zaprotestować gorąco przeciwko 
orkanowi w Ameryce i trzęsieniu ziemi w Alasce. Zwłaszcza wystąpienie 
przeciwko orkanowi zredagowane jest w bardzo mocnym tonie.

Julian Tuwim (czyta artykuł z „Kuriera Warszawskiego”): 

LIGA NARODÓW OSTRZEGA JAPONIĘ

W związku z zamierzonym skasowaniem Japonii i zastąpieniem jej tymcza-
sową komisją do odbudowy od dobudowy, wysoki komisarz rady ustalił pro-
jekt następujący: 1) ostrzeże Japonię, 2) Japonia ostrzyże ligę, 3) włosy się 
podzieli, 4) podział się owłosi, 5) Włosi uczeszą się na przedział, 6) Czesi
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na jeża, 7) jeże się zabije.

Jan Lechoń: Zostawmy tę politykę… Wiosna Panowie… wiosna…
A latem niech się słońce przegląda w motylach, 
A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.

Kazimierz Wierzyński: (recytuje wiersz pt. Zielono mam w głowie zob. 
bibliografia).

Goście kawiarni biją brawo. Następnie wychodzą na środek sceny i wyko-
nują zbiorowy układ taneczny do muzyki z filmu Bodo (Może kiedyś innym 
razem). 

Scena 8

Recytacja wiersza Antoniego Słonimskiego „Alarm”

(Ucharakteryzowana na koniec lat trzydziestych uczennica wychodzi na 
środek sceny. Recytuje wiersz Antoniego Słonimskiego „Alarm”. Podczas 
recytacji stopniowo wstają aktorzy siedzący przy kawiarnianych stolikach, 
zza kulis wychodzą pozostali aktorzy i wszyscy otaczają osobę recytującą 
wiersz. Na twarzach widoczny niepokój, przerażenie, smutek. Po skończo-
nej recytacji pojawia się w formie prezentacji „Ostatni komunikat o wkrocze-
niu Niemców do Warszawy”, dźwięk syreny, aktorzy w popłochu biegają 
po scenie. Na koniec tworzą urwaną kliszę – aktorzy zastygają w nierucho-
mej pozie jak na początku spektaklu). 

Klisza ożywia się na dźwięk piosenki. Utwór muzyczny w wykonaniu wszyst-
kich występujących: „Lata 20., lata 30.” (w tle prezentacja multimedialna 
ukazująca wielobarwny koloryt epoki). 
Przedstawienie osób występujących przez konferansjerów.
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Aneta Baczyńska, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach

... żeby była wolna

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

15 min

– zrozumienie trudnego tematu polskiej niepodległości
– odwołanie się do doświadczeń uczniów w celu przybliżenia tematyki
– świętowanie niepodległości Polski bez zbędnego patosu

Scenariusz ma formę 4 scenek, w której wystąpiło 18 uczniów IV klasy szkoły podsta-
wowej; powstał on na podstawie rozmów z dziećmi na temat zaborów oraz wiedzy  
dzieci na ten temat. Chodziło mi o to, by ten trudny temat stał się dla nich zrozumiały, 
a   przede wszystkim bliższy  poprzez odwołanie do ich doświadczeń. Moim nad-
rzędnym celem było uniknięcie zbędnego patosu i zadęcia, które sprawiają, że temat 
odzyskania niepodległości staje się dla dzieci abstrakcyjny i nudny.

1. Chopin F., Sonata b-moll, op. 35, cz. III (tzw. Marsz żałobny), portal Na
rodowego Instytutu Fryderyka Chopina, http://pl.chopin.nifc.pl/cho-
pin/composition/detail/id/92, dostęp 28 VI 2018 r.

2. School Bell Sound Effect (original) – dźwięk dzwonka szkolnego.
3. Eisenfunk, Pong, album 8-Bit,  Danse Macabre Records, 2010. 
4. Williams J., Imperial march (Darth Vader’s theme), album Star Wars Epi-

sode V – The Empire Strikes Back,  RCA Victor / BMG Classic, 1980/1997. 
5. Konopnicka M. Nowowiejski F., Rota [w:] Konopnicka M., Poezye wyda-

nie zupełne, krytyczne, oprac. J. Czubek, Warszawa 1915 [on-line – wi-
kiźródła]. 
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Zrealizowanie tego scenariusza wymaga od nauczyciela podstawowej zna-
jomości środków teatralnych i zasad obowiązujących na scenie, np. tego, że 
występując, nie stajemy tyłem do publiczności – wyjątek to sceny zbiorowe, 
mówimy przede wszystkim do publiczności, potem do partnera itp. Dzieci 
występujące w przedstawieniu poradzą sobie bez trudu, moi uczniowie to 
typowi uczniowie IV klasy – zespołu zróżnicowanego pod względem zdol-
ności. Oczywiście do ról mówionych należy wybrać dzieci, które sobie z tym 
zadaniem poradzą zarówno warsztatowo, jak i emocjonalnie.

Scena 1

(Na scenie na pierwszym planie stoi ławka, wokół której jest rozstawionych 
6 krzeseł. Na drugim planie stoi duża sztaluga, na której przyczepiona jest 
mapa Polski, namalowana w sposób schematyczny – kontur kraju w biało-
-czerwonych kolorach. Wchodzi pierwsza osoba, siada na jednym z krze-
seł, kiwa głową w stronę publiczności. Po kolei, płynnie dochodzą kolejne 
osoby, siadają, kiwają głowami na powitanie w swoją stronę. Gdy wszyscy 
już siedzą wokół stołu, odzywa się pierwsza osoba). 

Osoba I (mówi stanowczo, zdecydowanie, patrzy na siedzących przy sto-
le):
My uważamy, że powinniśmy zrobić...

Osoba II (dokańcza, również stanowczo i zdecydowanie):
...w ten sposób.

Osoba III (z taką samą intonacją jak poprzednie):
A my uważamy, że powinno być...

Osoba IV (intonacja jw.):
...inaczej.
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Osoba V (intonacja jw.):
A naszym zdaniem..

Osoba VI (intonacja jw.):
...oba pomysły...

Osoba V i VI (razem):
...są złe.

(Następnie ten sam dialog jest powtórzony jeszcze raz, przy czym rozmów-
cy są wobec siebie coraz bardziej napastliwi, niektórzy zaczynają uderzać 
pięścią w stół, przechylać się w swoją stronę. Trzeci raz ten sam tekst wygła-
szają, przekrzykując się, nie czekając na swoją kolej. 
W tym czasie na drugim planie pojawia się osoba symbolizująca niemiec-
kiego zaborcę, wchodzi powoli, patrzy na kłócących się, podchodzi do szta-
lugi i zrywa część mapy Polski od strony Niemiec, zatrzymuje się, trzyma 
fragment mapy w rękach, patrzy na publiczność.
Zauważa to dwoje kłócących się, w tym momencie przestają wygłaszać 
swoje kwestie, zamierają w STOPKLATCE i patrzą na mapę.
Zaraz potem wchodzi kolejny zaborca, podchodzi do mapy i zrywa jej 
część od strony Rosji, zachowuje się tak samo jak poprzednik. Zauważa to 
kolejna para kłócących się przy stole, w tym momencie przestają wygłaszać 
swoje kwestie, zamierają w STOPKLATCE i patrzą na mapę.
Ostatnia para nadal wykrzykuje swoje kwestie, nie zauważając pozosta-
łych. W tym samym momencie słychać muzykę – „Marsz pogrzebowy” 
F.  Chopina, na jego tle wchodzi ostatni zaborca i powoli zbliża się do mapy. 
Ostatnia kłócąca się para zauważa pozostałe osoby zatrzymane w STOP-
KLATCE, milknie, patrzy na siebie, na publiczność, wreszcie odwraca się 
w  stronę mapy.
Stojący przy niej ostatni zaborca zrywa ostatnią jej część i trzymając ją, sta-
je obok poprzedników – ich sylwetki mają wyrażać pewność siebie, kawałki 
mapy trzymają w obu rękach opuszczonych przed sobą.
W tym czasie osoby zza stołu odwracają się w stronę publiczności, patrzą 
na siebie, potem powoli opuszczają głowy, dwie z nich wychodzą i stają na 
środku przed stole).
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Osoba I (spokojnie, poważnie, ale bez patosu):
Przez nasze kłótnie...

Osoba II (z intonacją jw.):
...straciliśmy Polskę...

(Osoba I i Osoba II odwracają się i powoli schodzą ze sceny, za nimi scho-
dzą pozostali, w tym samym czasie zaborcy rzucają kawałki mapy na pod-
łogę i podchodzą do stołu, jeden z nich opiera się o niego rękoma, drugi 
staje z założonymi rękoma, trzeci umieszcza ręce z tyłu – ich sylwetki wy-
rażają pewność siebie. Zaborcy patrzą po sobie, potem kierują wzrok na 
publiczność).

Zaborca I ( mocno, zdecydowanie)
Teraz my tu...

(Zaborcy II i III dołączają, wszyscy razem):
...rządzimy!

(Powoli odwracają się i schodzą ze sceny, muzyka cichnie, po lewej stronie 
sceny zostaje Zaborca I).

Scena 2 

 W szkole w zaborze niemieckim

(Słychać dźwięk szkolnego dzwonka, na jego odgłos na scenę wchodzi 
rozbawiona szóstka dzieci z plecakami. Stają na środku sceny, rozmawiają 
swobodnie między sobą. Po chwili Zaborca I głośnym chrząknięciem daje 
o  sobie znać, zaniepokojone dzieci patrzą po sobie i milkną).

Zaborca I (ostro, głośno, pokazując palcem na krzesła stojące wokół stołu):
Schnell!
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(Dwoje dzieci chwyta za krzesła i staje za nimi).

Zaborca I jeszcze dwukrotnie powtarza to samo słowo po niemiecku, intonu-
jąc je jw., ale z coraz większą niecierpliwością. Dwie kolejne pary chwytają 
krzesła i ustawiają się za nimi twarzą do widowni, tworząc trójkąt tak, by 
każde dziecko było widoczne dla widowni.

Zaborca I ( intonacja jw., powoli):
Sich setzen

(Dzieci patrzą po sobie przerażone, nie wiedzą, o co chodzi). 

Zaborca I (mocno, ze zniecierpliwieniem):
Siadać!

(Przerażone dzieci zajmują miejsca w ławkach, patrzą z niepewnością na 
zaborcę).

Zaborca I
Od dzisiaj macie zaszczyt żyć i uczyć się w zaborze niemieckim. Dzięki temu 
staniecie się lepsi. Już nie będziecie nędznymi,  nic niewartymi i beznadziej-
nymi Polakami.

(Uczeń z ostatniego rzędu gwałtownie się podrywa, krzyczy).

Nie zgadzam się, to nieprawda!

Zaborca I (natychmiast, agresywnie):
Schweigen! Milczeć

(Uczeń powoli siada. Następnie zaborca przechodzi na drugą stronę sceny, 
zatrzymuje się, mówi sztucznie słodkim głosem).

Właśnie poznaliście nowe, niemieckie słowo, które od dziś będzie was obo-
wiązywało, kiedy będziecie mieć inne zdanie...
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(W tym momencie zaborca zbliża się do jednej z uczennic, palcem podnosi 
jej głowę do góry i krzyczy z agresją w głosie, patrząc na publiczność).
Schweigen!

(Zaborca odchodzi od uczennicy, wraca na miejsce po lewej stronie sceny- 
to, na którym stał na początku). 
To tyle na dzisiaj (ostro, pokazując palcem wyjście) Raus!

(Po tych słowach dzieci szybko schodzą ze sceny, zaborca powoli, tuż po 
nich).

Scena 3 

Na poczcie w zaborze rosyjskim

(Słychać głośną muzykę, np. utwór zespołu Eisenfunk pt. „Pong”, w jej rytm 
pojawiają się kolejne osoby – wchodzą po dwie.
Pierwsza para zajmuje ostatnie krzesła, siada i zaczyna w rytm muzyki od-
twarzać gest przybijania pieczątki, pojawia się kolejna para – robi to samo, 
ostatnia para siada przy stole i również rytmicznie pieczętuje, w tym mo-
mencie dwie kolejne pary zestrajają się rytmem z pierwszą, by osiągnąć 
efekt synchronizacji.
Jednocześnie na scenie pojawia się Zaborca II i chodzi wokół siedzących, 
obserwując ich.
Po chwili na scenę wchodzi klient i zatrzymuje się przy ławce. Na czas wy-
powiedzi poszczególnych postaci muzyka wycisza się, ale nie milknie). 

Klient (zwraca się do osoby z pierwszej ławki):
Chciałbym kupić znaczek na list.

Osoba z ławki (przestaje pieczętować, patrząc na klienta):
Poproszę 20 kopiejek.

(W tym momencie staje za nią Zaborca II).
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Zaborca II (nachylając się do osoby z ławki, głośno):
Gawari pa ruski. 

Osoba z ławki (niepewnym głosem, powoli):
Ja praszu dwadcać kopiejek.

Klient (oburzony, podniesionym głosem):
Ja jestem Polakiem, nie rozumiem po rosyjsku. Zresztą tu jest Polska. 

(W tym momencie wszystkie osoby z ławek przestają pieczętować i zamie-
rają w STOPKLATCE z podniesioną ręką. Zaborca zatrzymuje się po drugiej 
stronie stołu).

Zaborca II (mocno, dobitnie, patrząc na widownię):
Polski już dawno nie ma. Teraz tu jest Rosja.

(Odwraca wzrok do siedzących w ławkach, kiwa głową, ci znowu zaczyna-
ją pieczętować w rytm muzyki. Klient wychodzi, następnie po kolei wycho-
dzą osoby siedzące, zaczynając od końca sceny, zabierają ze sobą krzesła. 
Na scenie muszą zostać 3 ostatnie krzesła – te stojące przy ławce i jedno 
z  drugiego rzędu. Po wyjściu ostatniej osoby muzyka cichnie).

Scenka 4
 
Wśród zaborców

(Słychać muzykę – „Marsz imperialny” z filmu „Star Wars”, na jej tle na 
scenę wchodzą trzej zaborcy, są pewni siebie, dumni. Podchodzą do stołu, 
zatrzymują się, siadają. Ich sposób siedzenia jest nonszalancki, ostentacyj-
nie pewny siebie).

Zaborca I
Polacy są beznadziejni. Można nimi manipulować do woli.

Zaborca II
Zgadzam się z tobą. Nadają się tylko do fizycznej roboty.
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Zaborca III
Nawet tego nie umieją dobrze zrobić.

Zaborca I
Na szczęście w moim zaborze, oczywiście dzięki niemieckiej dokładności, 
w szkołach wszystko przebiega perfekcyjnie.

Zaborca II
Również w zaborze rosyjskim Polacy chodzą jak w zegarku, bo się nas boją.

Zaborca III
I w zaborze austriackim nie ma się do czego przyczepić.

Zaborca I
No, nie zgodziłabym się, widzę pewne niedociągnięcia.

Zaborca III
Niedociągnięcia?! Zazdrościsz mi, dlatego tak mówisz.

Zaborca II
Jesteście beznadziejni! Tylko u mnie jest wszystko jak należy.

Zaborca I
Słucham?! Ty chyba nie wiesz, co mówisz. Wasze urzędy nie dorastają do 
pięt naszym szkołom.

Zaborca II
Tak stawiasz sprawę? Wobec tego wojna!

Zaborca I
Chcesz wojny? To będziesz ją miał!

Zaborca III
Wojna!

Zaborca I
Wojna!
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Zaborca I
Chcesz wojny? To będziesz ją miał!

Zaborca III
Wojna!

Zaborca I
Wojna!

(Cała dyskusja od słów ,,Niedociągnięcia?! Zazdrościsz mi, dlatego tak mó-
wisz” robi się coraz bardziej napięta, zaborcy stają się wobec siebie coraz 
bardzie agresywni, na słowo ,,wojna” każdy z nich wstaje).

(W czasie ich rozmowy na scenę wchodzą partiami wszyscy uczestnicy 
przedstawienia i kucają przed ławką tyłem do widowni. Kiedy ostatni za-
borca powie swoją kwestię, rozlega się „Rota”. Podczas pierwszych taktów 
bez słów kucające osoby również stopniowo podnoszą się i odwracają 
w  stronę widowni, ale ciągle mają opuszczone głowy. Gdy zaczynają się 
słowa pierwszej zwrotki, powoli podnoszą głowy i stopniowo podchodzą 
do stołu zaborców, otaczając ich szerokim kołem. Gdy już wszyscy staną 
wokół stołu, zaczynają go okrążać, przyglądając się zaborcom, którzy ner-
wowo patrzą po sobie. Cała ta scena rozgrywa się do pierwszej strofy i 
refrenu „Roty”. Podczas drugiej strofiy chodzący zatrzymują się twarzami 
do środka koła i stopniowo podnoszą prawą rękę z palcem wskazującym 
wymierzonym w  zaborców, ci nerwowo rozglądają się po sobie, obraca-
ją wokół własnej osi. W czasie kolejnego refrenu osoby z koła zacieśniają 
pętlę wokół zaborców, coraz bardziej się do nich zbliżając. Gdy będą już 
blisko nich, zaborcy uciekają ze sceny, przedzierając się przez tłum. W tym 
momencie wszystkie osoby rozstępują się na dwie strony, odsłaniając pustą 
ławkę). W tym samym czasie trzech spośród nich podchodzi do stojącej w 
tle sztalugi, podnoszą z ziemi kawałki mapy i przyczepiają je. Pozostali ich 
obserwują. Gdy mapa zostanie przypięta, wszyscy występujący odwracają 
się przodem do widowni i zatrzymują w STOPKLATCE. Muzyka cichnie.

Koniec
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Sławomir Hinca, Daniel Spoczyński, Szkoła Podstawowa w Potęgowie

Polaków dysputy o Polsce

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

35 min

– ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości
– ukazanie kreatywnej postawy uczniów 
– uświadomienie uczniom, ile trudu kosztowało utrzymanie odzyskanej nie-

podległości
– ukazanie cierpienia Polaków 
– uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej
– kształcenie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego 

zachowania podczas uroczystości

1. Kamiński J.N., Kurpiński K., Polak nie sługa. Pieśń o wolności, śpiew po-
wstania z 1830 r., https://staremelodie.pl/piosenka/3606/Polak_nie_
sluga, dostęp 28 VI 2018. 

2. Kwiatkowski R., Polska idzie [w:] Polska idzie… Poezyje, Warszawa1917.
3. Anonim, Ciężko ranny orzeł biały, pieśń z powstania listopadowego 1830,

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, http://www.bibliotekapiosenki.pl/
utwory/Ciezko_ranny_(Ciezko_ranny_w_boju_chwaly), dostęp: 28 VI 
2018.
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4. Chotomska W., Korcz W., Rozkołysz pieśnią świat, Smoczyńska U., Jakób
czak-Drążek K., Sołtysik A., Klucz do muzyki. Piosenki. CD audio. Klasa 5, 
Warszawa 2013.

5. Baczyński K.K., Turnau G., Znów wędrujemy, album Naprawdę nie dzieje
się nic, Pomaton EMI 1991. 

6. Lankau J., Wroczyński K., Kozar- Słobódzki M., Białe róże (Rozkwitały
pąki białych róż), Śpiewnik Niepodległości, https://www.spiewniknie-
podleglosci.pl/biale-roze/, dostęp 28 VI 2018 (zwrotki: 1,4,7,8). 

1. Osiecka A., Komeda K., Nim wstanie dzień, piosenka z filmu Prawo i pięść,
reż. J. Hoffman, E. Skórzecki, Polska 1964.

2. Czekalski A., Matuszkiewicz J., Róża i bez, piosenka tytułowa z filmu Jak 
rozpętałem II wojnę światową, reż. T. Chmielewski, Polska 1970.

3. Animowana historia Polski, reż. T. Bagiński, 2010, https://www.youtube.
com/watch?v=2DrXgj1NwN8, dostęp: 28 VI 2018. 

Komentarz autorski:
Obok sceny głównej ustawiony jest ekran, na którym nauczyciel wyświetla slajdy od-
powiednie do sytuacji (propozycje są podane w nawiasach []). Materiały ikonogra-
ficzne pobrane z internetu: użyte do pokazu slajdów.

Komentarz redakcyjny: Częścią uroczystości w szkole autorów był filmik Maluchy 
o święcie niepodległości, nagrany z najmłodszymi uczniami szkoły (w ten sposób 
w obchody święta włączyła się cała szkoła. Dzieciom zadano kilka pytań: Jakie są 
nasze barwy narodowe? Jakie są pozostałe symbole narodowe? Gdzie możemy je 
spotkać? Co to jest wolność? Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Podobny filmik 
można zrobić w każdej szkole, np. przez starszych uczniów, którzy przy okazji po-
ćwiczą umiejętność reżyserowania i montowania takich filmów. 

Występują: 

Józef Piłsudski, szlachcic patriota I, szlachcic patriota II, szlachcic egoista, powstań-
cy – 3 uczniów, Polska (narrator), chłopi – dwoje uczniów, szkolny chór ustawiony 
za występującymi (wszyscy ucharakteryzowani odpowiednio do swojej roli).
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Chór – Rozkołysz pieśnią świat

(Troje przedstawicieli szlachty siedzi wokół suto zastawionego stołu).

Szlachcic egoista (do zebranych): To to, co…to… święto czy co będzie się 
działo, no co ….u licha się, dzieje, co za zebranie….?

Szlachcic patriota I: Nic u licha, ani u kielicha, tylko Waćpan listopad 
mamy, to przecież wielkie dni dla nas Polaków były ….Wielkie dni były…. 
Wielkie dni…

Szlachcic egoista: W listopadzie? kiedy? Toż to plucha, zimno, człek by 
miodem ciepłym się raczył w jakiej karczmie ciepłej, powspominał skąd te 
blizny (wskazuje)… listopad, listopad… pluchota, błota jeno pełno na dro-
gach…

Szlachcic patriota II (z gniewem do szlachcica egoisty): Oj siadaj ty gnuś-
cu, bo Waszmość poza czubkiem nosa, a raczej … i tego…. (patrzy na niego 
wymownie) bębna wypełnionego żarłem… nic nie widzisz, albo nie chcesz 
widzieć.

Józef Piłsudski: Oj, Wielkie to były dni, wielkie Waszmości, jak upadały 
cesarskie Niemcy, jak rozpadały się Austriaki, a Rusek bił się sam ze sobą. 
Tyle lat nasi przodkowie czekali, aż w końcu nadeszła ta chwila. Odradzała 
się z wolna nasza matula, ojczyzna – Polska. Ale... o nią trza było się jeszcze 
bić… Jak wspomnę Bitwę Warszawską – to był mój majstersztyk… [prezenta-
cja: fotografie, plakaty obrazujące Bitwę Warszawską].

(zadumany)
Gdy Moskal zalał ziemie nasze czerwonym sztandarem
Gdy Europa skreśliła rodzące się państwo
My z uporem, bagnetem i krzywdą pokoleń
Pokazaliśmy,  co wart jest Polak! Zwyciężyliśmy draństwo! 
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Szkolny chór – piosenka Znów wędrujemy

Polska: Często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, ojczyzna. Na co 
dzień jednak nie myślimy o tym, co to jest dobro wspólne, interes narodowy, 
poczucie tożsamości, nasza kultura. Może tylko podczas sukcesów naszych 
sportowców – lub czasami ich porażek – jesteśmy zadowoleni lub nie, za-
czynamy się denerwować. I dobrze, że tylko w ten sposób dbamy dziś o ho-
nor domu, że możemy żyć w pokoju, zabiegając o lepszy byt. W przeszłości 
nie zawsze tak bywało. Polacy musieli bronić swojej wolności i godności. 
Bywało, że ryzykowali życiem. Bywało, że je tracili. Zapraszamy na montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Może dla 
niektórych z nas będzie to okazją do refleksji na temat tego, jacy byliśmy, 
jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść – my młodzi Polacy.
Zacznijmy od najmłodszych Filmik Maluchy o Święcie Niepodległości.

(po filmie, w ciszy) Póki co, wróćmy do II połowy wieku XVIII…

Szlachcic egoista: Aj, aj dobrze tu u nas w Polszcze, każdy Panem jest 
u siebie, król słabiutki siedzi w Warszawie, a co to mnie zresztą obchodzi, 
król tam jakiś... nie pamiętam – Poniatowski Stasiu – chyba… Po co mnie to 
pamiętać skoro, on władzy ma tyle, co ja… albo mniej... No bo ja, szlachcic 
z dziada pradziada, a on tam… (macha ręką). Jam jest dla siebie panem, 
miodu i chleba mi nie brakuje, a i na gorzałkę nie żałuję. Kmiecie mi na roli 
robią, no… a niechby który huncwot się lenił! – chłosta i basta do roboty – 
kmiotki! (tu wymownie patrzy się na chłopów, którzy pracują i po słowach 
szlachcica – jeszcze przyspieszają).

(z obrzydzeniem)

Mam swoje liberum veto, więc zgadzam się tylko na to, co mi wygodne… a 
jak nie, to moje prawo w górę – nie pozwalam! – i koniec sejmowania. Ot 
moje prawo, moja wolność – złota, wspaniała wolność! Wszak my Sarmaci 
i  wolność są jak bracia, nierozłączni…
[prezentacja ilustruje wypowiedź zdjęciami, fotosami, obrazami i obrazkami 
szlachty polskiej]
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No fakt … może i dziwne trochę, że obcy się czują u nas jak u siebie, ale… 
Rzeczpospolita zawsze tolerancją do innych stała, więc chyba… – nie, na 
pewno! Jest dobrze, chociaż, chociaż te ruskie się trochę rozzuchwalili… 

Szlachcic patriota I: Oj durnyś ty bracie szlachetko, durnyś. Gorzałka już 
do reszty mózgowie wyprała…. Ruskie to się czują tu jak u siebie, królów 
nam obierają, wojska wprowadzają, a na sejmie gadać nam nie każą. Na-
sza Rzeczpospolita jak „karczma zajezdna”… Obcy wchodzą, grabią, swo-
je rządy narzucają....

Szlachcic patriota II: Aj prawda to niestety... prawda Szwed, Turek, Sas, 
Moskal, Prusak – inni – mało to szkód nam wyrządzili? Każdy jakoby tort 
darmowy naszą Najjaśniejszą traktuje. (do szlachcica egoisty) To mi waść 
nazywasz wolnością. Kraj się chyli, upadek nam grozi! Na Boga! Prusak 
z  Moskalem spółkuje, a i Austriak nie będzie siedział, gdy mu na tacy poda 
się prezenta. 

Szlachcic patriota I: Kiepsko to wyglądać zaczyna, kiepsko.

Szlachcic egoista: Na cóż te nerwy, po co dyrdymały. Jak ci tak tu źle, to 
nikt nie trzyma… Rzeczpospolita była, jest i będzie, a że wojska mało… to 
znaczy… (z sarkazmem) że my są pokojowo nastawieni do obcych ... A, że 
mamy prawa swoje mamy – tośmy je przywilejami od królów uzyskali. Oj 
brateńku – (lekkoduch)… obcych się przegoni. Czyż nie pamiętasz Grunwal-
du, Kircholmu, Kłuszyna! 

[wymieniane bitwy warto zilustrować odpowiednimi obrazami na prezen-
tacji]

Jak nasz Sobieski pod Wiedniem Turków husarią pogonił, to dopiero było... 
Toż Austriaki i inne Germańce tylko oczy przecierali ze zdumienia. My po-
tęgą są i basta!
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Szlachcic patriota I: Prawda to prawda, ale dawne to czasy, dawniutkie. 
Dzisiaj wojska mało, sąsiad silny, a my przysypiamy. Jużem słyszał, że ten 
Francuz, co w Warszawie siedzi, nadał pismo do swego króla, że coś niedo-
brego się w Polszcze szykuje, że sąsiedzi się zmawiają, że Polska nie była 
jeszcze tak słaba... Oj niedobrze, niedobrze... 

Szkolny chór – piosenka 2 Nim wstanie dzień

Po I rozbiorze (1772) [w prezentacji obraz Jana Matejki Rejtan]

Polska: Niestety nadeszły dni, kiedy zaborcy wkroczyli w moje granice. 
I choć biedny Rejtan protestacją się zanosił, rozbiór zatwierdzono. Szlach-
ta… jak zwykle poróżniona. Jedni bić się w piersi zaczęli i uchwalili Konsty-
tucję 3 maja. 

[obraz Jana Matejki, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja]

Wielka to była sprawa dla narodu... ale... Nie wszystkim się to spodobało. 
Niektórzy magnaci poprosili o wsparcie carycę Katarzynę II, a potem Ro-
sjanie weszli z wojskiem, Konstytucję obalili, a z Prusakiem zadali mi kolejny 
cios…

Powstaniec – kosynier I: Myśmy się zerwali, pod Kościuszką, Pod Ra-
cławicami Moskale poznali jeszcze siłę naszych kos. Potem było już gorzej, 
klęska pod Szczekocinami i wreszcie Maciejowice. I ta okrutna rzeź Pragi, 
a rok potem dokonano dzieła zniszczenia… 

[podkład muzyczny – dźwięki przerażające]

Polska: Tak, tak w trzech aktach trzy drapieżne czarne orły rozdarły me 
ciało między siebie. Rosjanie, Prusacy i Austria – podzieliły się mną. Muszę 
jednak przyznać ze smutkiem, że oprócz grabieży przez te trzy mocarstwa, 
to nasza wina w tej tragedii niemała…
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Szlachcic egoista: Co za bzdura!! To wszystko przez te przeklęte sąsiady – 
Moskale, Prusaki... to oni nas załatwili. Herezje słyszę jakieś... Jak to nasza 
wina? Czyja? Może moja? Polska? Szlachecka? Sarmacka? Jak to? Toż to 
nieprawda jest potężna. U nas ustrój był najznakomitszy… 

Szlachcic patriota II: Może dla ciebie, paneczku. Co ty zrobiłeś dla two-
jego kraju? Oj, te twoje ideały sarmackie, ciągłe zrywania sejmu, knowania 
przeciw królowi, wolności nieogarnięte, przekupstwa. Co to za prawo, by 
jeden w sprzeczności z rozumem czy drugi z judaszowym srebrnikiem w kie-
szeni zrywał sejm chcący lepsze prawa w życie wprowadzać?

Szlachcic patriota I: A tych trzech znajomków Waszmości co pojechali 
z  carycą knować? Hańba! Czy Waść nie widzisz u siebie gnuśności, czy 
Waść nie widzisz u siebie zepsucia? Waćpan i tobie podobni chorobę masz 
śmiertelną.

Szlachcic egoista: Jam chory? Co gadacie za bzdury, Jam chory.... bred-
nie jakieś (podskoki, wymachiwanie szablą). Prawdziwy okaz zdrowia!

Szlachcic patriota II: Skaczesz Waść jak warchlak nienażarty. Macie cho-
robę i to chorobę zaprzaństwa, samolubstwa i ślepoty.

Szlachcic patriota I: Wrzód wygodnictwa, sprzedawczykowania… 

Szlachcic patriota II: ... i kmieci oszukiwania.

Szlachcic egoista (ze złością): Oszustem mnie zwiecie. Tego już za wiele 
Waszmościowie... Dowód jaki proszę, bo nie ręczę za siebie. 

Szlachcic patriota I: A proszę szlachetko! Gdy waszym chłopom głód do 
chat zaglądał, u Waszmości stoła pękały od jadła, a szlachta nie tylko mio-
dem się raczyła...

Szlachcic patriota II: A jak przyszło pieniądz dać na armię, Waszmość, 
sejm zerwałeś – ot co – liberum veto. Oj żeby nie te durnowate prawa, brać 
szlachecka na szablach by was wyniosła...
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Szlachcic egoista(hardo): A co, mi nie wolno! Jam szlachcic jest i basta. 

Szlachcic patriota II: Trzymaj mnie, bo mu ... (grozi)

Szlachcic egoista: Gorąca głowa waszego kamrata. Ostudzić by się go 
przydało. (po chwili) No, może fakt, nie byłem ideałem, ale co teraz???

Szlachcic patriota I: Oj... Dużo Waść złego uczyniłeś, ale niech tam (ma-
cha ręką)… nie nam ciebie oceniać. Tam (wskazuję górę) cię sprawiedliwo-
ścią raczą ostateczną. Uderz się w pierś bracie. Dołącz do nas – prawych, 
a  my wszystko wybaczymy...

Szlachcic patriota II:... i do jednej polskiej rodziny przyjąć jesteśmy radzi.

Szlachcic egoista: Ja z wami, no... brzmi dobrze dość, ale... (zastanawia 
się).

Szlachta patrioci I i II (do siebie): Jakie ale, jakie ale! Wybaczamy? – Wy-
baczamy!

Szlachcic egoista (chodzi w koło, łapie się za głowę w końcu wpada w  ra-
miona szlachty-patriotów). (Po chwili): Jam zawsze myślał, że tak być musi, 
że tak jest dobrze, ale fakt – tylko mi i moim znajomkom było dobrze…, a 
teraz trza pod obcym butem uginać karku…

Powstaniec II: My po upadku krew przelewaliśmy z Napoleonem, a raczej 
za niego. Tak bardzo chcieliśmy do kraju… Józef Wybicki pisał:

Jeszcze Polska nie umarła kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła szablą odbijemy.
Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej,
Za twoim przewodem złączem się z narodem.
Co to były za czasy….

[prezentacja: obrazy związane z Napoleonem]

Polska: Przez chwilę liczyłam, że może Napoleon, co to walczył z naszymi 
wrogami, okaże się naszym wybawicielem. 
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Tylu naszych patrzyło na niego jak w gwiazdę, jak w niebo. (z radością) Sto 
tysięcy ruszyło na Moskwę (smutek), choć wróciło niewielu. A potem przy-
szło Waterloo. No i prysły marzenia …

Józef Piłsudski (odważnie, zrywa się ):

Polak nie sługa, nie zna, co to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany.
Wolnością żyje, do wolności wzdycha, 
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha (...)

Tak więc, rodacy, wolności nam trzeba, 
Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba –
Nadejdzie chwila, chwila pożądana,
Że zegną wrogi przed Polską kolana.

(Źródło: J.N. Kamiński, Polak nie sługa, 1830 [on-line – wikiźródła])

Polska: Moi rodacy dzielnie walczyli w powstaniu, w powstaniu listopado-
wym [prezentacja: obraz ilustrujący powstanie]. Jakie piękne to było wojsko. 
Stoczek, Wawer czy Iganie – wspaniałe triumfy… ale przyszła Ostrołęka, 
nie daliśmy rady. Polacy byli zsyłani do więzień, na Syberię, tracili majątki, 
uciekali z kraju… Chopin, Mickiewicz, Słowacki – tak, tak, swe dzieła two-
rzyć musieli we Francji.

Szkolny chór – pieśń Rozkwitały pąki białych róż

[prezentacja: obrazy związane z powstaniem styczniowym – najlepiej za-
cząć od: Artur Grottger, Branka]

Polska: nie inaczej było w roku 1863. Moi chłopcy nie chcieli służyć w ro-
syjskiej armii. Nocą walono w drzwi, wyciągano ich z domów i kazano ubie-
rać rosyjskie kamasze… A tam czekała ich  służba do kresu sił na krańcach 
wrogiego imperium, w obcym mundurze i w obcym interesie. Wybrali walkę 
z ciemiężcą, walczyli w lasach i ginęli…. 
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Powstaniec III:

Ciężko ranny w polu chwały
I zbroczony własną krwią
Ciemne bory, gęste lasy
Szumiąc, powtarzają wraz
Orle powstań z więzów ran
Wzleć nad polski złoty łan,
Bo na polskiej ziemi zgroza
A w jej synach zemsta wre
Złota wierzba, biała brzoza
Opuściły liście swe

(Źródło: Autor anonimowy, Ciężko ranny Orzeł Biały…, 1830 [fragmenty])

Polska: Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców 
i intensywnie wynaradawiany zachował mimo tych działań jedność i tożsa-
mość. W całej Europie głośnym echem odbił się strajk naszych uczniów we 
Wrześni, gdy Prusak zniemczał je bez skutku. 

[prezentacja: obrazy związane ze strajkami we Wrześni, germanizacją, ru-
syfikacją]

W I wojnie światowej nasi zaborcy wykrwawiali się przeciw sobie… Czę-
sto Polak w niemieckim mundurze strzelał do Polaka w mundurze rosyjskim. 
Trudne i bolące to były czasy. Ale przed nami otworzyły się szanse, szan-
se, jakich nie miały poprzednie pokolenia. Rozpadała się Austria, upadały 
carskie Niemcy, Rosjanie walczyli przeciw sobie. Aż wreszcie po czterech 
latach…

(Zza zasłony powstaniec wkłada Polsce koronę na głowę. Polska powoli 
wchodzi na środek).

Szlachta, powstańcy, Józef Piłsudski (wpatrzeni w Polskę, podnoszą 
broń do góry): 
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Wpatrzaj się i wsłuchaj! 
Oto Polska idzie, żywcem w męczeńskiej pogrzebana trumnie, 
I zmartwychwstaje królewsko i dumnie
Po bólach zbrodni i gwałtów ohydzie, by jako ongi, z wielkopańskim gestem
Zająć swe wieczyste miejsce i zawołać:

Polska (z dumą): Melduję się! Jestem! 
(fanfary)

Józef Piłsudski: Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować 
rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego, 
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Szkolny chór – piosenka Róża i bez.

[prezentacja: fotografie ilustrujące obchody świąt narodowych, barwy naro-
dowe itd.; dodatkowo warto na slajdzie umieścić zdanie Olivera Wendella 
Holmesa „Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, 
gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno”].

Polska: Dzisiaj, kiedy Polacy są rozsiani po całym niemal świecie, gdy znaj-
dujemy się wśród innych nacji, wśród ludzi, którzy – być może – nic nie wie-
dzą o Polsce, jakże aktualne wydają się być słowa Marii Konopnickiej.

A jak ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
żeś z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty,
co Piastowską chatą była.
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
gorzka rosa wykarmiła.

(Źródło: M. Konopnicka, A jak ciebie…, cykl Pieśni bez echa [w:] Poezye wydanie zupełne, 
krytyczne, Warszawa 1917)
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Ilona Karpińska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach

Wolność kocham i rozumiem

uroczystość

uczniowie IV–VIII szkoły podstawowej

Odbiorcami spektaklu w oryginale była cała społeczność Łambinowic (spek-
takl ma uniwersalny charakter, treść, tematykę, a dzięki ciekawemu sposo-
bowi prezentowania  treści historycznych i patriotycznych  może dotrzeć do 
szerokiego spektrum odbiorców).

50 min

– promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
– przybliżanie skomplikowanej historii naszej ojczyzny 
– budzenie szacunku  dla symboli narodowych 
– zaprezentowanie trudnej drogi Polski do wolności, sukcesów naszej ojczy-

zny
– uświadomienie, że wolność nie jest darem danym nam raz na zawsze,

 a patriotyzm (szczególnie ten współczesny) ma wiele barw

W części centralnej sceny stoi piękny dom, który dzieci będą budowały 
w  trakcie przedstawienia. Po lewej stronie znajduje się więzienie, przykry-
te kontury Polski z okresu II Rzeczpospolitej i współczesne. Na scenie leżą 
porozrzucane przedmioty symbolizujące zniszczenia wojenne, są też puste 
ramy do zawieszenia ilustracji z osiągnięciami II Rzeczpospolitej. Po prawej 
stronie symbole miast, napis z tytułem spektaklu, ekran do prezentacji.
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1. Bogusławska M., Wejście wojsk polskich do Torunia (fragment)
2. Lechoń J., Piłsudski [w:] Lechoń J., Karmazynowy poemat, Warszawa

1920.
3. Staff L., Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą [w:] Staff L.,Tęcza łez i krwi, 

Warszawa 1921 [on-line – wikiźródła].
4. Tuwim J., Modlitwa [w:] Tuwim J., Kwiaty polskie, Warszawa 1955.
5. Słonimski A., Alarm, [w:] Słonimski A., Alarm, Warszawa 1940.
6. Herbert Z., Guziki [w:] Herbert Z., Rovigo, Wrocław 1992.
7. Kazimierz Cybulski, Modlitwa o pokój. 
8. Ewa Bednorz, Mój dom.

1. Biernacki T., Hałaciński S., Brzuchal-Sikorski A. (melodia tzw. Marszu
Kieleckiego), My, Pierwsza Brygada, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, 
http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Pierwsza_Brygada, dostęp: 28 VI 
2018. 

2. Wybicki J., Anczyc W. J. (autorzy domniemani), Marsz, marsz Polonia,
Cyfro-wa Biblioteka Polskiej Piosenki, http://www.bibliotekapiosenki.pl/
utwory/Marsz_Polonia_(sl_Jozef_Wybicki) lub Śpiewnik Niepodległości 
https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/marsz-marsz-polonia, dostęp 
28 VI 2018.

3. Chopin F., Polonez g-moll, portal Narodowego Instytutu Fryderyka Cho-
pina, http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/id/2, dostęp 
28 VI 2018. 

4. Mozart W.A., Marsz turecki z Sonaty A-dur, Muzykoteka szkolna, 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/wolfgang-amadeusz-mo-
zart-sonata-a-dur-kv-331/, dostęp 28 VI 2018. 

5. Łyszkiewicz B., Kocham wolność, album O! Ela zespołu Chłopcy z Placu
Broni,  Polton, 1990.

6. Piotrowski M., Grzeszczak S., Tamta dziewczyna, album Tamta dziew-
czyna,  Pomaton, 2016.

7. Młynarski W., Róbmy swoje, album Młynarski w Ateneum,  Polskie Na-
grania, Muza, 1986. 

8. Mr Zoob, Mój jest ten kawałek podłogi, album Czego się gapisz,  Poly
Gram Polska, 1997.

9. Polskie drogi, temat muzyczny z serialu Polskie drogi, reż. J. Łomnicki, 
muz. W. Kazanecki, 1976, album Złota kolekcja: Ale seriale,  Warner Mu-
sic Poland, 1999. 
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10. Dom, temat muzyczny z serialu Dom, reż. J. Morgenstern, muz. A. Ku-
rylewicz, 1980–2000, album Złota kolekcja: Ale seriale,  Warner Music 
Poland, 1999.

11. Torzewski M., Do przodu Polsko, album Nic nie dane jest na zawsze,
EMI Music Poland, 2002. 

12. Enej, Zbudujemy dom, album Paparanoja,  Lou & Rocked Boys / Rockers 
Publishing, 2015. 

13. Bracia, Wierzę w lepszy świat, album Zmienić zdarzeń bieg,  Sony Mu-
sic, 2013. 

14. Niezwykłe lekcje rytmiki. Śpiewamy i tańczymy. Jestem Polakiem, War-
ner Music Poland, Warszawa 2014 (proponowana piosenka Jestem Pola-
kiem, sł. Tomańska J., Totoszko M.).

15. Bayer Full, Wszyscy Polacy, album Wszyscy Polacy, MTJ / SMPB, 2001.
16. Tuwim J., Wars H., Ordonówna H., Miłość ci wszystko wybaczy, piosen

ka z filmu Szpieg w masce, reż. M. Krawicz, Polska 1933, https://stare-
melodie.pl/piosenka/15/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_ci_wszyst-
ko_wybaczy, dostęp 28 VI 2018.

17. Schlechter E., Wars H., Bodo E., Umówiłem się z nią na dziewiątą, pio-
senka z filmu Piętro wyżej, reż. L. Trystan, Polska 1937, https://stareme-
lodie.pl/piosenka/1/Umowilem_sie_z_nia_na_dziewiata, dostęp 28 VI 
2018.

Propozycja scenografii

228



Scena 1 

Polska w lochu

(Polska w lochu zastanawia się nad swoją sytuacją, nie rozumie swojego po-
łożenia, w tle rozbrzmiewa refren piosenki „Wolność kocham i rozumiem”, 
na scenie panuje półmrok).

(Piosenka 1 ,,Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem” x2).

(Na scenie pojawia się Orzeł i rozmawia z Polską o jej sytuacji. Na prezen-
tacji pojawiają się obrazy ilustrujące rozbiory Polski i powstania narodowe).

Polska – Gdzie ja jestem? Co się stało? Nie rozumiem tej sytuacji. (zwraca 
się do orła) Orle, ty na pewno wiesz, dlaczego tu jestem. Wytłumacz mi! 
Proszę!

Orzeł – Nie pamiętasz, Polsko? Najpierw I rozbiór, potem II, a na końcu 
w  1795 r. III rozbiór Polski. I zniknęłaś z mapy świata na długie lata. 

Polska – A Polacy?! Moje dzieci nie starały się mnie uwolnić?! Przecież by-
łam dobrą matką... Starałam się…

Orzeł – Polacy walczyli o ciebie. Najpierw w powstaniu kościuszkowskim, 
potem listopadowym, a na końcu w powstaniu styczniowym, ale Rosja, Au-
stria i Prusy były zbyt potężne, aby je pokonać… Musisz uzbroić się w cierpli-
wość, nad światem szaleje I wojna światowa, może jej zakończenie przynie-
sie ci wolność. Lecę, a ty czekaj niebawem powrócę.
 
(Piosenka 2 – ,,Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem” 
x2).

Scena 2 

Powitanie Józefa Piłsudskiego i jego wojska

(Na scenie panuje bałagan, zniszczenia wojenne, porozrzucane przedmio-
ty, ubrania, gruzy, papiery).
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(Muzyka 1 – ,,Odgłosy spadających bomb wystrzały, huk armat”).

(Piosenka 3 – ,,My, Pierwsza Brygada”).

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

(W trakcie trwania piosenki na scenie pojawiają się mieszkańcy miasta 
z  kwiatami, powitalnymi napisami, biało-czerwonymi chorągiewkami, ta 
część prezentacji dotyczy I wojny światowej i powitania wojsk i Józefa Pił-
sudskiego).

Kobieta I – Dzień trochę dżdżysty, zimny i ponury. / A miasto nasze dzisiaj 
takie rojne.

Kobieta II – Wszędzie napisy „bywajcie”, „witamy”. / Biało-czerwone 
chorągwie się mienią.

Kobieta I – Wszędzie krzyk jeden: ,,Wojsko nasze idzie! / Wróg uszedł 
w hańbie! Jesteśmy wolnymi!”

Kobieta II

Otworzyć wszystkie okna! Niech ludzie zobaczą!
Białe kwiaty padają pod stopy piechocie.
Szeregi, za szeregiem! Sztandary, sztandary!
A on mówić nie może. Mundur na nim szary.
On mówić nie może. Nasz naczelnik kochany....
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(Piosenka 4 ,,Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem” x2).

Józef Piłsudski – Dano mi nazwisko Naczelnika, imię, które łzy wyciska, 
imię człowieka, który, pomimo że zmarł, żyje zawsze, wielkie imię Kościusz-
ki. To imię Naczelnika nowo tworzącego się państwa. Naczelnika, który w 
jednym ręku władzę cywilną i władzę wojskową ma piastować dla dobra 
rodzącej się Polski.

(Piosenka 5 – ,,Marsz, marsz, Polonia”).

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbijemy. 
Marsz, marsz Polonia nasz wierny narodzie.
Odpoczniemy po swej pracy, w ojczystej zarodzie.

(Wszyscy śpiewają piosenkę i idą uwolnić Polskę z lochu: Wolność, Orzeł, 
Piłsudski, żołnierze, kobiety).

Piłsudski (podając rękę Polsce) – Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Orzeł (podając rękę Polsce) – Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz 
czymś największym, czym być można: Sobą!

Piosenka 6

(w czasie trwania drugiej części piosenki Polska wraz z ze swoimi wybawi-
cielami idzie do miasta).
 

Scena 3 

Prośby Polski

Wolność – Polsko, o czym marzysz w tej chwili? 
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Polska – Chciałabym przede wszystkim (na początku) zmienić swój wygląd! 
Przecież po 123 latach wyglądam okropnie! Nie mogę się tak pokazać swoim 
obywatelom. Pragnę jeszcze usłyszeć dźwięk fortepianu i polonez Chopina.

(Muzyka 2 – Fryderyk Chopin, ,,Polonez g-moll”).

(Przy dźwiękach poloneza Chopina Wolność i Orzeł ubierają Polskę w bar-
wy narodowe. Zdejmują z niej stare, czarne zniszczone ubrania, poprawiają 
jej wygląd, Polska pięknie wiruje na scenie do muzyki).

Polska – Wiecie moi kochani, jestem bardzo słaba, w niewoli nie jadłam 
zbyt często. Nie mam siły zrobić ani jednego kroku, a tyle pracy przed nami.

Orzeł – Zaraz posilisz się domowym, polskim, rozgrzewającym rosołem, on 
na pewno postawi Cię na nogi, pamiętasz jeszcze jego aromat i smak?

Polska – A mogę mieć jeszcze jedną prośbę...?!

Wolność i Orzeł (razem, kłaniając się Polsce) – Twoje życzenie jest dla nas 
rozkazem.

Polska – Kiedy byłam w niewoli i płakałam nad losem moich dzieci żyjących 
pod trzema zaborami, zawsze nuciłam polskie piosenki, ludowe przyśpiewki 
i widziałam oczami wyobraźni kolorowe stroje i uśmiechnięte twarze górali, 
tak tęsknię za tym widokiem.

Wolność – Częstuj się wyśmienitym, polskim rosołem i podziwiaj swoich gó-
rali.

(Polska siada na wygodnym krześle obok niej jej przyjaciele, je rosół, wszy-
scy podziwiają taniec górali. Uczniowie w barwnych strojach wykonują tro-
jaka).

(Muzyka 3 – trojak).

232



Scena 4 

Wielkie porządki w Polsce

(Muzyka 4 – Muzyka z serialu „Dom”).

(Na tle muzyki Polska rozmawia ze swoimi przyjaciółmi).

Polska –123 lata niewoli, zabory, wojna zniszczyły te ziemie okropnie. Ile 
pracy, ile trudu trzeba włożyć, aby wskrzesić je z popiołów.

Wolność – Bierzmy się więc do pracy!

(Wszyscy sprzątają porozrzucane przedmioty, zamiatają, pakują do koszy 
śmieci, robią porządki w zniszczonej Polsce i recytują fragmenty „Kwiatów 
polskich” Juliana Tuwima w tle cichutko muzyka z serialu „Dom”, slajdy po-
kazują zniszczoną Polskę).

Kobieta I

Panie, daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych win przeklętych
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

Orzeł

Ziemi, gdy z martwych się obudzi,
I brzask wolności ją ozłoci
Daj rządy mądrych dobrych ludzi
Mocnych w mądrości i miłości.
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Wolność

Lecz nade wszystko – słowom naszym, 
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.

Scena 5

Formowanie granic

Polska – Sprzątamy, porządkujemy, snujemy plany na przyszłość, marzymy 
o pięknej, sprawiedliwej ojczyźnie, ale nie wiem, gdzie jest moje miejsce na 
mapie świata, jakie są moje granice? Czy jestem maleńkim państewkiem jak 
za czasów Mieszka, a może moje ziemie rozciągają się od morza do morza 
jak za czasów Jagiellonów?

Wolność – To bardzo trudny temat. Wprawdzie Polsko jesteś wolna, ale nie 
masz jeszcze uformowanych granic.

Piłsudski – Sam prezydent USA dzięki staraniom dyplomatycznym naszego 
pianisty Ignacego Jana Paderewskiego zajął stanowisko w naszej sprawie 
i  stwierdził, że powinno być stworzone państwo polskie.

(Muzyka 5 – W.A. Mozart ,,Marsz turecki”).

(Na scenie pojawia się kilka dziewczynek ubranych na czarno w białych 
maskach, na podłodze z czerwonej szerokiej wstążki formują granice, wy-
mieniają ważne wydarzenia związane z kształtowaniem polskich granic, 
w   środku stoi jedna uczennica i pokazuje napisy związane z tymi wyda-
rzeniami, muzyka na przemian głośno i cicho, na prezentacji pojawiają się 
wymieniane wydarzenia).
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Dziewczynka I – powstanie wielkopolskie

Dziewczynka II – traktat wersalski

Dziewczynka III – I powstanie śląskie

Dziewczynka IV – plebiscyt na Warmii i Mazurach

Dziewczynka I – cud nad Wisłą. bitwa warszawska

Dziewczynka II – II powstanie śląskie

Dziewczynka III – pokój w Rydze

Dziewczynka IV – plebiscyt i III powstanie śląskie

(Dwie uczennice podchodzą do zakrytej mapy i odsłaniają mapę przedsta-
wiającą II Rzeczpospolitą).

Scena 6

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Polska – Wolność, granice nie wystarczą. Polacy potrzebują swojej waluty, 
miejsc pracy, przemysłu, silnej armii, edukacji i kultury. Mądrzy i wykształceni 
obywatele uczynią Polskę nowoczesnym krajem.

Orzeł – Przeleciałem cały kraj wzdłuż i wszerz. Oto najlepsi z najlepszych. 
Inżynierowie, ekonomiści, profesorowie.

Wolność – Zabierajcie się do pracy. Polska na was liczy!
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(Uczeni, ekonomiści, inżynierowie, wśród nich i Kwiatkowski i Grabski, 
projektują swoje dzieła, Polska, Wolność, Orzeł przyglądają się ich pracy, 
wszystko odbywa się na powtarzanym kilkakrotnie refrenie piosenki W. Mły-
narskiego Róbmy swoje. Twórcy umieszczają swoje dzieła na przygotowa-
nym stelażu, w prezentacji również fotografie obrazujące osiągnięcia 
II  Rzeczpospolitej i ich twórców).

– port w Gdyni
– polska złotówka
– COP
–mosty

(Piosenka 7 – ,,Róbmy swoje”).

Róbmy swoje!
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje!
Póki jeszcze ciut się chce,
Skromniutko, ot, na własną miarkę
Zmajstrujmy coś, chociażby arkę! Tatusiu:
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da – kto wie? x 4

Polska – Jesteście genialni! Panie Kwiatkowski, Panie Grabski, moje gratula-
cje! Zapraszam wszystkich do teatru. Należy nam się odrobina odpoczynku.

Eugeniusz Kwiatkowski – Z przyjemnością posłuchamy Eugeniusza Bodo 
i  Hanki Ordonówny. To są gwiazdy światowego formatu.

(Polska, Wolność, Orzeł, inżynierowie, ekonomiści idą do teatru. Na scenie 
najpierw pojawia się Hanka Ordonówna i śpiewa fragment piosenki „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, a potem Eugeniusz Bodo śpiewa przebój „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”. Spacerują razem po scenie pod rękę, slajdy z foto-
grafiami Hanki Ordonówny i Eugeniusza Bodo).
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Hanka Ordonówna (śpiewa)

Miłość Ci wszystko wybaczy 
Smutek zamieni Ci w śmiech. 
Miłość tak pięknie tłumaczy: 
Zdradę i kłamstwo i grzech. 
Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, 
Że jest okrutna i zła,
Miłość Ci wszystko wybaczy 
Bo miłość, mój miły, to ja. 

Eugeniusz Bodo (śpiewa)

Umówiłem się z nią na dziewiątą
Tak mi do niej tęskno już
Zaraz wezmę od szefa akonto
Kupię jej bukiecik róż
Potem kino, cukiernia i spacer
W księżycową jasną noc
I będziemy szczęśliwi, weseli
Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli
I umówię się z nią na dziewiątą
Na dziewiątą tak jak dziś

Scena 7

II wojna światowa

(Występ Hanki Ordonówny i Eugeniusza Bodo przerywa bombardowanie 
Warszawy, słychać wystrzały i odgłosy spadających bomb, na scenie po-
jawiają się żołnierze i dwie kobiety, prezentacja pokazuje naloty i II wojnę 
świtową).
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(Muzyka 6 – ,,odgłosy bomb, wystrzały, krzyki ludzi, płacz”).

Żołnierz I

„Uwaga! Uwaga! 
Przeszedł!
Koma trzy!”

Dziewczyna I

Ktoś biegnie po schodach. 
Trzasnęły gdzieś drzwi. 
[...]
opada i wznosi się jęk.

Żołnierz II

„Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!”

Dziewczyna II

Słyszę szum nocnych nalotów. 
Płyną nad miastem.To nie samoloty.
Płyną zburzone kościoły.
Ogrody zmienione w cmentarze,
Ruiny, gruzy, zwaliska.

Żołnierz II

Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!
Dla Polski, dla Europy dla świata! 
Niech trwa!
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(Na scenie pojawiają się dziewczynki ubrane w żołnierskie stroje i stylizo-
wane na modę z lat trzydziestych. Wykonują współczesny taniec do piosen-
ki Sylwii Grzeszczak „Tamta dziewczyna”. Taniec pokazuje trudne wybory 
młodych dziewczyn, które musiały w czasach wojny zrezygnować z marzeń, 
miłości i walczyć. Na prezentacji pojawiają się piękne, beztroskie dziewczy-
ny i młode kobiety z powstania warszawskiego. Po tańcu na scenie pojawia 
się młoda dziewczyna i żołnierz).

Dziewczyna (śpiewa)

Wrócą chłopcy z wojny jak należy, 
Niech nam każda wierzy
Czekajcie, czekajcie!
Niech co rano każda w progu stanie
swoich chłopców śmierci na sprzedanie
Nie dajcie, nie dajcie!

(Dziewczyna nuci, żołnierz mówi tekst piosenki).

Żołnierz

Tylko dla Was będziem chleb smakować
Tylko dla Was żywą pijem wodę.
Jedyne, jedyne, niebogie, niebogie.
A ten chleb nam będzie najsmaczniejszy
A ta woda będzie najczyściejsza
W kochaniu, w kochaniu, w kochaniu, w kochaniu. 

(Żołnierz schodzi  ze sceny, a dziewczyna znajduje guziki i recytuje wiersz).

Dziewczyna (recytuje)

A oni nie wracali!
Tylko guziki nieugięte
Przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni.
Z głębin wychodzą na powierzchnię
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Jedyny pomnik na ich grobie
I cisza jest na wysokościach
I dymi mgłą smoleński las
A oni nie wracali

(Nucąc piosenkę, schodzi ze sceny).

Scena 8 

Modlitwa dzieci o pokój

(Dzieci ubrane w zniszczone, porwane ubrania, obozowe pasiaki, jedna 
dziewczynka ubrana w piękną sukienkę, scenę rozpoczyna piosenka w wy-
konaniu dziewczynek „Świat nie wierzy łzom”. W prezentacji pojawiają się 
slajdy z płaczącymi ludźmi, a potem z dziećmi z różnych wojen, następnie 
dzieci szczęśliwe).

Jasmina

Powiedz, powiedz – jak to jest,
Że na świecie tym.
Jest tak dużo łez
Co dzień wielki deszcz. 
Pada wokół nas.
Powiedz – jak to jest?
Że świat płacze cały czas ...
Że świat płacze cały czas?

Emilka

Świat nie wierzy łzom.
Szkoda naszych łez.
Świat nie wierzy łzom.
Bo za dużo jest...
Na tym świecie łez. 
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Basia – Jestem Basia, mieszkam tu, pod gruzami. Szukam moich rodziców. 
Wyszli i nie wrócili, jestem głodna. 

Chłopiec – Mam na imię… Nie znam swojego imienia. Wołają na mnie 
1033. Czy to jest imię? Nie wiem, co to dom, mama, tato…

(piosenka ciąg dalszy).

Emilka 

Gdy przychodzisz na ten świat,
Płaczem witasz go
I gdy drogi kres
Ludzie płaczą też. 
Wciąż im mało łez.
Skąd się bierze ten...
Nieustanny – gorzki deszcz...
Nieustanny – gorzki deszcz...

Jasmina – Jestem Jasmina, mam 8 lat, mieszkam w Aleppo. Tutaj jest bar-
dzo niebezpiecznie, każdego dnia ktoś ginie, słychać bomby. Wczoraj dosta-
łam lalkę od mojej nieznanej przyjaciółki z Polski. Może chociaż na chwilę 
zapomnę o grozie wojny.

Emilka – Nazywam się Emilka Weber. Mam dziesięć lat. Codziennie jem 
pyszne śniadanie, obiad, kolację. Mam kochanego braciszka, wspaniałą 
mamę i troskliwego tatusia. Mogę się uczyć, tańczyć, śpiewać, jestem szczę-
śliwa, że żyję właśnie tu w mojej małej ojczyźnie w Łambinowicach i w wolnej 
Polsce. Chrońmy nasz kraj i cały świat, aby wszystkie dzieci były bezpieczne 
i szczęśliwe.

(Piosenka 8 – Bracia „Wierzę w lepszy świat”).

Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas
Jakiś sens to ma?
Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat
Może to coś da
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Jasmina – islam zwie Cię Prorokiem.

Chłopiec – Izrael Mesjaszem nazywa.

Basia – chrześcijanie – Bogiem–człowiekiem.

Emilka – Daj – proszę. Daj nam wszystkim, 

Jasmina – Proroku!

Chłopiec – Mesjaszu!

Basia – Boże–człowieku!

Emilka – Zbawco nas wszystkich – Daj nam Twój Pokój!

(Dzieci w różnych częściach sceny modlą się w różny sposób, dalsza część 
piosenki zespołu Bracia, kolejne slajdy pokazują świat biedy i nieszczęścia, 
a potem piękny świat i szczęśliwych ludzi).

(Piosenka 9 – ciąg dalszy piosenki „Wierzę w lepszy świat”).

Za mali żeby podskoczyć
Z niemocy wyrwać się na krok
Za słabi by spojrzeć w oczy
Tym, którzy nietykalni są
Żal i obojętność dobrze mają się
O nie, nie jest tak źle
Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas
Jakiś sens to ma?
Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat
Może to coś da. 
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Scena 9

Powroty do domu

(Na scenie pojawiają się ludzie z tobołkami, żołnierze wracający z wojny, 
slajdy pokazują te wydarzenia).

Wolność 
Wracali ludzie do domów
Do Polski, Ojczyzny, Macierzy.
Wracali bezdomni wygnańcy,
Wracali bezdomni żołnierze.

Scena 10 

Formowanie granic po II wojnie światowej

(Na scenie pojawia się kilka dziewczynek ubranych na czarno, w białych 
maskach, na podłodze z czerwonej szerokiej wstążki formują granice, wy-
mieniają ważne wydarzenia związane z kształtowaniem polskich granic, 
w   środku stoi jedna uczennica i pokazuje napisy związane z tymi wyda-
rzeniami, muzyka na przemian głośno i cicho, na prezentacji pojawiają się 
slajdy z konferencji pokojowych i kontury współczesnej Polski i zniszczenia 
wojenne).

(Muzyka 7 – W.A. Mozart „Marsz turecki”).

Dziewczyna I – Teheran

Dziewczyna II – Jałta

Dziewczyna III – Poczdam
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(Dwie uczennice podchodzą do zakrytej mapy i odsłaniają mapę przedsta-
wiającą Polskę po II wojnie światowej).  

(Muzyka 8 – z serialu „Dom”, po cichu).

Polska: Okrutne lata minęły, jestem znowu wolna. Wprawdzie mój obszar 
zmniejszył się znacznie, ale najważniejsze, że jestem... Znów musimy odbu-
dować nasz kraj.

Scena 11

Komunizm

(Do Polski podchodzą dwie osoby w maskach i zawiązują Polsce usta, Polska 
próbuje się uwolnić. Puszczamy nagrane wcześniej słowa Polski, w prezenta-
cji pojawiają się symbole komunizmu).

Polska – Dlaczego nie mogę mówić, co się ze mną dzieje... Chcę niezależ-
ności i wolności dla swoich obywateli.

Orzeł (w czasie jego wypowiedzi osoba w masce zdejmuje Orłowi z głowy 
koronę) – Polsko, komuniści zmienili twoją nazwę. Teraz nazywasz się Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa, mnie zrzucono z głowy koronę, a Wolność, cóż, 
znów musimy o nią walczyć.

(Osoby w maskach prowadzą Polskę do więzienia).
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Scena 12 

Droga do wolności

(Dziewczynka śpiewa piosenkę Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. 
W trakcie wykonywania utworu na scenie pojawiają się uczennice z dro-
gowskazami symbolizującymi drogę do wolności w okresie PRL. Na prezen-
tacji pojawiają się slajdy dotyczące wydarzeń prezentowanych przez akto-
rów).

(Piosenka 10 – „Żeby Polska byłą Polską”).

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.

Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską!

Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry grały?
Obce orły na proporcach –
Przy ogniskach wybuchała 
Niezmożona nuta swojska.
Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską!
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Drogowskaz 1 – Droga do wolności

Drogowskaz 2 – Poznań 1956

Drogowskaz 3 – Wybrzeże 1970

Drogowskaz 4 – Polak papieżem

Drogowskaz 5 – „Solidarność”

Drogowskaz 6 – opór społeczny w czasie stanu wojennego

Drogowskaz 7 – Pierwsze częściowo wolne wybory 

(Pod koniec wykonywania utworu do Polski podchodzą Wolność i Orzeł, 
zdejmują z ust Polski czarną opaskę i razem z dziewczynką wykonującą pio-
senkę wyprowadzają Polskę z więzienia).

Polska – Minęło ponad 40 lat, odkąd straciłam swoją niezależność. Brak
demokracji, komunistyczna gospodarka nie pozwoliły, abym się rozwijała. 
Znów z moimi dziećmi muszę budować nasz nowy, wspólny dom.

Scena 13

Wspólne budowanie domu

(Na scenie pojawia się kilka dziewczynek z pędzlami, farbami, cegłówkami 
wykonanymi z kartonu, budują dom marzeń. Na prezentacji pojawiają się 
domy w budowie i piękne domy – „domy marzeń”. Dziewczynki radośnie 
wbiegają na scenę w trakcie piosenki zespołu Enej „Zbudujemy dom”).
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(Piosenka 11 - Enej „Zbudujemy dom”).

(Dzieci budują dom i recytują wiersz).

Przyjdzie taki dzień, piękny dzień,
który czas zatrzyma.
Zbudujemy dom, lepszy dom 
wyżej nieba.
W domu tym ludzie wolni są, 
i miłość pokój wspiera,
mocno wierzą w to, że wolności ludziom trzeba.

Dziecko I – Zbuduję dom z cegieł miłości

Dziecko II – Połączę je cementem radości

Dziecko III – Dach ułożę z dachówek szczerości

Dziecko IV – Szyby będą ze szkła przyjaźni

Dziecko V – Pomaluję go farbą wyobraźni

Dziecko VI – Fundamenty zrobię z betonu zrozumienia

(Druga część piosenki, dzieci dalej budują dom, tańczą, skaczą, cieszą się).

(Piosenka 12 – ciąg dalszy piosenki zespołu Enej).

Zbudujemy dom wokół nas, 
i ponad nami.
Zbudujemy dom wyżej gwiazd
nad głowami.
Zbudujemy w sercu nowy świat
już bez granic.
Zbudujemy dom wokół nas,
między ludźmi, których znam.
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Dziecko II – I dodam małe ziarenko cierpienia

Dziecko III – Płot zrobię z desek prawdomówności

Dziecko IV – A furtkę z prętów czułości

Dziecko V – W ogrodzie posadzę róże życzliwości

Dziecko I – Zaś obok nich trawę wyrozumiałości

Dziecko II – Tu zawsze będę miała schronienie/Mieć taki dom – to moje 
marzenie.

(Dzieci wykonują krótki układ taneczny do refrenu piosenki „Mój jest ten 
kawałek podłogi”).

(Piosenka 13 - „Mój jest ten kawałek podłogi”).

Mój jest ten kawałek podłogi,
Nie mówcie mi więc, co mam robić!
Mój jest ten kawałek podłogi,
Mój jest ten kawałek podłogi,
Nie mówcie mi więc, co mam robić!
Mój jest ten kawałek podłogi,
Mój jest ten kawałek podłogi,
Mój jest ten kawałek podłogi,
Nie mówcie mi więc, co mam robić!
Mój jest ten kawałek podłogi,

Dziewczyna – Pamiętajmy, żeby stworzony przez nas dom był prawdzi-
wym domem dla wszystkich Polaków. Bądźmy tolerancyjni, pomagajmy so-
bie! Wszyscy jesteśmy Polakami! Bądźmy współczesnymi patriotami.
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(Wszyscy śpiewają fragment piosenki).

(Piosenka 14 - Bayer Full „Bo wszyscy Polacy…”).

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, 
Starszy czy młodszy chłopak, czy dziewczyna.
Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, 
Starszy czy młodszy chłopak, czy dziewczyna. 

Scena 14 

Współczesny patriotyzm

(Mała dziewczynka rozmawia ze starszą koleżanką. W czasie ich rozmowy 
pojawiają się na prezentacji symbole narodowe, mała ojczyzna, uczące się 
dzieci).

Mała dziewczynka – Zuziu, co znaczy to trudne słowo patriotyzm?

Zuzia – To miłość do własnej ojczyzny, tak wielka, że tysiące Polaków od-
dało za tę miłość własne życie. Ale nie martw się, dzisiaj inaczej możemy 
wyrazić nasz szacunek dla Polski.

Mała dziewczynka – Jak takie małe dziecko jak ja może być patriotą? To 
niemożliwe! Mam dopiero siedem lat!

Zuzia – Bądź dobrym dzieckiem, ucz się, abyś w przyszłości pracowała 
dla dobra swojego kraju. Śpiewaj z radością nasz hymn, noś dumnie barwy 
narodowe, dbaj o swoją małą ojczyznę, a na pewno...

Mała dziewczynka – Już wiem, wtedy będę patriotką!
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Zuzia – Zobacz, jak Polacy wspaniale kibicują naszym sportowcom, są z 
nich dumni, to też jest przejaw patriotyzmu.

(Kilku chłopców przed sceną rozwija dużą polską flagę, w tle piosenka „Do 
boju Polsko”. Na prezentacji pojawiają się polscy sportowcy, z głośników 
słychać komentarze, wszyscy kibicują Polakom, machają chorągiewkami, 
słychać głośne okrzyki – bardzo radosna scena).

(Piosenka 15 – Marek Torzewski „Do przodu Polsko!”).

Do przodu, Polsko! 
Do boju, Polsko! 
Nie zginiesz nigdy 
Póki o zwycięstwo grasz 
Do przodu, Polsko 
Do boju, Polsko 
Wygrana będzie 
Jeśli mocne orły masz... 

Scena 15

Finał

(Na scenie pojawiają się wszyscy wykonawcy, wspólnie śpiewają piosenkę 
„Jestem Polakiem”. Dzieci prezentują miejsca, o których jest mowa w pio-
sence. Na dużych kartonach symbole poszczególnych miast. Wszyscy mają 
biało-czerwone czapki, szaliki i radośnie wykonują piosenkę finałową, kła-
niają się i schodzą ze sceny).

Mała dziewczynka – Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Polakami i każdy 
na swój sposób kocha Polskę. I ja… i ty… i ty…

250



Piosenka 16  
Jestem Polakiem

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty

2.Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

3.Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa, 
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

4.Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…
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Joanna Piątkowska, Grażyna Mulica, Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie 

Polak – to brzmi dumnie! 

Głównym bohaterem i przewodnikiem po najpiękniejszych kartach historii naszej Oj-
czyzny jest Henryk Sienkiewicz. Opowiadając o przeszłości, przedstawia widzom 
najważniejsze postaci polskich dziejów. Akademia ma charakter prezentacji „ży-
wych obrazów”; uczniowie odgrywający role postaci historycznych (z wyjątkiem 
dzieci wrześnieńskich) nie wypowiadają żadnych kwestii, są symbolami. Towarzyszy 
im jedynie muzyka zarówno instrumentalna, jak i pieśni wykonywane przez szkolny 
chór. 

W scenariuszu zostały wykorzystane m.in. fragmenty kompozycji autora związanego 
z Częstochową – Marcina Józefa Żebrowskiego (w latach 1748–1765 był członkiem 
Kapeli Jasnogórskiej). Kwestie mówione lub czytane przez ucznia odgrywającego 
rolę Henryka Sienkiewicza oparłyśmy na fragmentach jego powieści, które w formie 
cytatów zamieszczone zostały w Internecie. Są to również kwestie naszego autor-
stwa, stylizowane na język sienkiewiczowski. 

Przedstawienie zostało zaprezentowane gościom, rodzicom i uczniom podczas 
uroczystego Salonu Patriotycznego w Gimnazjum nr 18 w Częstochowie. Wielkim 
zaszczytem dla nas wszystkich – młodych aktorów i nas, nauczycieli – stał się fakt 
obecności wśród zaproszonych gości szczególnego Widza – był nim – Pan Arturo 
Mari, fotograf św. Jana Pawła II, który w tych dniach przebywał w Częstochowie 
i  odwiedził naszą szkołę. Przygotowane przez nas dzieje Polski w obrazach pre-
zentowaliśmy również dwukrotnie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53, a także 
w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie – dla młodzieży liceów i gimnazjów. 
Podczas tych występów naszym gościem był Prezydent Miasta Częstochowy, pan 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Przygotowując przedstawienie, skorzystałyśmy z uprzejmości Dyrektora Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie, który wyraził zgodę na wypożyczenie nam 
części kostiumów. Wiele z kostiumów i rekwizytów przygotowałyśmy samodzielnie. 
W scenariuszu umieszczone zostały zdjęcia z uroczystości, dzięki którym można 
w  pełni poczuć wyjątkowy nastrój towarzyszący spektaklowi. 
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uczniowie szkół podstawowych klas IV–VIII (również uczniowie szkół po-
nadpodstawowych)

40 min

– kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy patriotycznej 
– utrwalanie pamięci o wybitnych postaciach z historii Polski i bohaterach

narodowych
– uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej 
– kształcenie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego za-

chowania podczas uroczystości

1. Konopnicka M., O Wrześni [w:] Konopnicka M., Ludziom i chwilom, 
Warszawa 1915 [on-line – wikiźródła].

2. Cytaty z dzieł Henryka Sienkiewicza: 
https://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
http://www.szkola.siekierczyn.pl/zalaczniki/zlote_mysli_i_sentencje.
pdf
https://www.cytaty.info/autor/henryksienkiewicz.htm
http://cytaty.klp.pl/acc-977.html
http://ecytaty.pl/autorzy/s/henryk-sienkiewicz/

3. Chotomska W., Korcz W., Rozkołysz pieśnią świat, Smoczyńska U., Jakób-
czak-Drążek K., Sołtysik A., Klucz do muzyki. Piosenki. CD audio. Klasa 5, 
Warszawa 2013.

4. Baczyński K.K., Turnau G., Znów wędrujemy, album Naprawdę nie dzieje
się nic,  Pomaton EMI, 1991.

5. Osiecka A., Komeda K., Nim wstanie dzień, piosenka z filmu Prawo i pięść, 
reż. J. Hoffman, E. Skórzecki, Polska 1964.

6. Waksmundzka I., Janson R., Tyś jest mój Syn – 1050-lecie Chrztu Polski,
Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego, 2016, https://
www.youtube.com/watch?v=YZapLZEMIbo, dostęp 28 VI 2018.

7. Bogurodzica [w:] Gloger Z., Encyklopedia staropolska, tom 1, https://
pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Bogarodzica, dostęp 
28 VI 2018.
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8. Żebrowski M.J., Missa Pastoralis, album Jasnogórska muzyka na Boże
Narodzenie, vol. 1, Musicon, 2005.

9. Bordowicz M., Dobrzański J., Marsz triumfalny Sobieskiego, 
https://www.youtube.com/watch?v=2JoU-nxw-x8, dostęp 
28 VI 2018.

10. Suchodolski R., Chopin F. (autor domniemany), Witaj, majowa jutrzen-
ko, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, http://bibliotekapiosenki.pl/
utwory/Trzeci_Maj_%28Witaj_majowa_jutrzenko_%29, dostęp 
28 VI 2018.

11. Skałkowski M., Bartoszu, Bartoszu (Krakowiak Kościuszki), Cyfrowa
 Biblioteka Polskiej Piosenki, http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Krako-
wiak_Kosciuszki, dostęp 28 VI 2018 r.

12. Hymn Polski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski, dostęp 
28 VI 2018. 

13. Delavigne K., Kurpiński K., Warszawianka 1831, Śpiewnik Niepodle-
głości, https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/warszawianka/, dostęp 
28 VI 2018.

14. Ostrowski T., Łęcki W., Pierwsza Kadrowa, Cyfrowa Biblioteka Polskiej
Piosenki, http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Pierwsza_kadrowa, do-
stęp 28 VI 2018.

15. Dębski K., Dumka na dwa serca (wersja instrumentalna), album Edyta 
Górniak & Mietek Szcześniak. Dumka na dwa serca, Pomaton EMI, 1998. 

Prolog

(Muzyka w tle – „Dumka na dwa serca”. Wchodzi powoli Sienkiewicz, staje 
na środku sceny, zaczyna mówić). 

Choć są różne grzeczne nacje na tem świecie, przecie Bóg naszą szczególnie 
w miłosierdziu swoim przyozdobił! Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją 
wolności, aby rodakom moim najchlubniejsze karty dziejów przypominać. 
Ojczyźnie lubej wodzów i bohaterów nie brakowało, o czym przodkowie 
moi nigdy nie zapomnieli, a i mnie, kiedym był jeszcze pacholęciem – przy-
pominali. Ojczyźnie w czas wojny i czas pokoju miło posłużyć. Najlepsza 
nagroda to dobra kompania! Taka już nasza polska natura.
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Scena 1

(Mieszko, Dobrawa, Bolesław Chrobry)

(Uczeń z datą „966” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Schodzi 
w głąb sceny. Sienkiewicz zasiada za biurkiem, zapala lampę, czyta 
na głos).

Przodkowie nasi rubieże ojczyzny oparli o góry i morze. Książę Polan, by 
nas przed wrogimi zakusami bronić i częścią Europy chrześcijańskiej uczynić, 
rzekł potomnym: „Przecie my ludzie, nie zwierzęta, przeto wołamy do Ojca 
Świętego, by nas przez biskupów chrzcić kazał, gdyż całą duszą chrztu pra-
gniemy, ale chrztu wolą łaski, nie zaś krwią zniszczenia”.

(Uczeń z datą „1025” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny. Sienkiewicz mówi).

A syn jego, Bolko, po raz pierwszy w dziejach czoło swoje koroną królewską 
przyozdobił. 

(Wchodzi Mieszko)

(Utwór „Tyś jest mój syn” – 1:05 do 3:25 – wykonuje szkolny chór). 

(Na tle pieśni wchodzi Dobrawa z zapaloną świecą i księgą, przekazuje 
księgę Mieszkowi, on całuje okładkę i podnosi księgę oburącz. Razem z Do-
brawą odchodzą w głąb sceny). 

(Wchodzi Bolesław Chrobry, zakłada sobie na głowę koronę królewską).

(Postacie historyczne odchodzą w głąb sceny, stają za odpowiednimi da-
tami. Uczniowie trzymający napisy z datami siadają, trzymając datę przed 
sobą).
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Scena 2 

(Kazimierz Wielki)

(Uczeń z datą „1364” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny. Sienkiewicz czyta).

Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, potężną i dostatnią. Z jego 
sądami liczyła się Europa, dał ojczyźnie jedno prawo i jedną monetę, a mło-
dzieńcom – akademię ufundował. Rządził twardą ręką, a panowanie jego 
było panowaniem wykorzystanych szans. Był najżarliwszym opiekunem 
i obrońcą dobrych i sprawiedliwych, zaś najsroższym prześladowcą złych, 
grabieżców, gwałtowników i oszczerców. A cały swój żywot poświęcił tej 
myśli, że „Dobro ojczyzny najwyższym prawem”.

(wchodzi Kazimierz Wielki)

(Utwór „Piosenka o szkole”– wykonuje szkolny chór). 

1. Kiedy na tronie polskim zasiadał
Wielu doradców przy sobie miał.
On jednak twardą ręką sam władał,
Bo bardzo kraj swój umocnić chciał.
Że dyplomata był z niego tęgi
zaświadczyć mogą kroniki, księgi,
więc mu przydomek potomni dali
i Kazimierzem Wielkim nazwali.

Królu Kazimierzu, synu Władysława,
do dziś Cię otacza czynów Twoich sława
Ceni nasza szkoła wartość ciężkiej pracy,
chcemy dziś się uczyć, jak krakowscy żacy.
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2. Wiele miast nowych w Polsce założył
w zamkach obronnych także gustował
do tego jeszcze murów dołożył,
tak się w postępie nasz król lubował.
Uczelnię znaną na całym świecie
założył król nam w mieście Krakowie.
Honor to dla nas, wielki monarcho,
czcić Cię patronem w piśmie i w mowie.

Scena 3

 (Jadwiga i Jagiełło)

(Uczeń z datą „1410” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Schodzi 
w głąb sceny. Sienkiewicz mówi). 

Czcili ją na klęczkach monarchowie zagraniczni, czcił i obawiał się ją obrazić 
nawet hardy zakon krzyżacki. 

(wchodzi Jadwiga)
Zjeżdżali się do Krakowa rycerze z najodleglejszych ziem, by widzieć tę 
polską królową. Kochał ją jak źrenicę oka jej własny naród, któremu przez 
związek z Jagiełłą przymnożyła potęgi i sławy.

(wchodzi Jagiełło)
Jagiełło przez wiele lat powstrzymywany przez Jadwigę dążył do pokoju 
między królestwem a zakonem. Podczas bitwy pod Grunwaldem do ostatniej 
chwili liczył na zawarcie ugody, ubolewając nad przelaniem krwi chrześci-
jańskiej. Jagiełło wzdragał się przed wojną, zwłaszcza z ludźmi, którzy na 
płaszczach i chorągwiach krzyż nosili, i z całej duszy pragnął pokoju. 
W czasie walk okazał się doskonałym strategiem i odniósł zwycięstwo nad 
potęgą zakonu krzyżackiego. 

(Utwór „Bogurodzica” – wykonuje szkolny chór). 
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Scena 4

(Zygmunt August)
(W tle muzyka – fragment „Missae Pastoralis” Marcina Józefa Żebrowskie-
go. Sienkiewicz czyta).

Serce rośnie, gdy wspomnieć możemy czasy największego splendoru Oj-
czyzny naszej, kiedy to ostatni z rodu Jagiellonów monarchowie na tronie 
zasiadali. 

(Uczeń z datą „1569” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny).

Potęga Rzeczypospolitej w złoto obleczona błyszczała w całej Europie,  
zygmuntowskie czasy stały za jedno z pięknem budowli, wdziękiem wierszy, 
tolerancją i rozwojem. A na mapie pojawiła się Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów, której onże ostatni Jagiellon nadał kolor, treść i kształt.

(wchodzi Zygmunt August)

Scena 5

(Augustyn Kordecki)
(Sienkiewicz czyta) 

Ojczyzna i wiara to jeden wielki ołtarz; wolność, dając prawa, wkłada także 
obowiązki.  

(Uczeń z datą „1655” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny).

Gdy nadeszły dla kraju naszego ciężkie termina, gdy Szwed rozejmy ze-
rwawszy ziemie nasze najechał, jedynie Jasna Góra obroniła się przed na-
jeźdźcą. I stamtąd, od stóp tronu Maryi popłynęła nadzieja na wyzwolenie 
ojczyzny spod szwedzkiej nawały. 
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(wchodzi Kordecki)
Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w tej chwili w miłości dla Rzeczypo-
spolitej i jej Patronki. Za czym radość niepojęta jako czysty płomień rozpaliła 
się w umysłach, a chwyciwszy szable naród kraj nasz wyswobodził.

Scena 6

(Jan III Sobieski)

(W tle muzyka – „Marsz triumfalny” Sobieskiego. Uczeń z datą „1683” 
staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Schodzi w głąb sceny. Sien-
kiewicz czyta).

W dziejach naszych przyszło nam także jawić się „Przedmurzem chrześci-
jańskiej Europy”. Wszak to nasz król Jan stawił czoła całej potencji osmań-
skiej, broniąc murów Wiednia przed wrogim najazdem. 

(wchodzi Jan III Sobieski)
Czuł się dumnym, że jest synem tej Rzeczypospolitej zwycięskiej, przepotęż-
nej, o której bramy wszelka złość, wszelki zamach, wszelkie ciosy tak rozbi-
jają się i kruszą, jako mocy piekielne o bramy nieba. 

Scena 7

(Hugo Kołłątaj)

(Sienkiewicz czyta) 

Po latach sławy nad Rzecząpospolitą naszą pojawiły się czarne chmury. 
Naród skłócony dobrobytu swego, zamiast kraju pilnował, król niepewny na 
wschód jeno spoglądał, złe prawa kraj osłabiały, a nieprzyjaciele, za rubie-
żami siedząc, niecne plany snuli i kołacz królewski między siebie dzielili.

(Uczeń z datą „1791” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Schodzi 
w głąb sceny).

Ale patrioci nie ustawali w staraniach i rąk nie załamywali, wiedzieli, że 
Rzeczpospolita niejedną klęskę poniosła, ale ma ona w sobie siłę niespożytą. 
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Rozpacz jest bowiem początkiem narodzin nadziei.

(wchodzi Hugo Kołłątaj)

(Utwór „Witaj, majowa jutrzenko” – wykonuje szkolny chór).

Scena 8 

(Tadeusz Kościuszko)

(Uczeń z datą „1794” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny. Sienkiewicz czyta).

Kiedy najmilsza Rzeczpospolita padła łupem trzech czarnych orłów powrócił 
do niej z amerykańskiej ziemi jeden z jej największych synów.

(Wchodzi Kościuszko)
I choć za wodą zostawił byt i sen spokojny, zwykł mawiać: „Ojczyzna za-
wsze przed prywatą iść powinna”. Ale właśnie dlatego, że nie dla zysków, 
zasług, chlebów, jeno z duszy całej ojczyźnie służył – czuł swoją wartość i to 
dodawało mu otuchy. Kto miał cierpieć – cierpiał, kto miał ginąć – ginął, lecz 
jeśli był szlachcicem – ginął z szablą, jeśli chłopem – ginął z kosą.

(Utwór „Bartoszu, Bartoszu” – wykonuje szkolny chór) 

Scena 9

(Jan Henryk Dąbrowski)

(W tle melodia „Mazurka Dąbrowskiego”. Sienkiewicz czyta).

Zniknęła z map Europy Najjaśniejsza Rzeczpospolita... a rodakom naszym 
dał przykład Bonaparte, jak pokonać zaborców.
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(Uczeń z datą „1797” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny).

U jego boku, na obczyźnie powstało wojsko, w którym wszyscy ludzie byli 
braćmi. Jenerał Dąbrowski takimi oto słowy bojowego ducha w żołnierzach 
podniecał:

(wchodzi gen. Jan Henryk Dąbrowski)
„Mości Panowie! Na cześć onych przyszłych pokoleń! Niechże im Bóg bło-
gosławi i pozwoli ustrzec tej spuścizny, którą im odrestaurowaną naszym 
trudem, naszym potem i krwią ostawim. Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą 
wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie ma takowych 
terminów, z których by się przy viribus unitis, przy Bożych auxiliach podnieść 
nie dało!” 

Scena 10

(Emilia Plater)

(Sienkiewicz mówi)

Mieli nadzieję przodkowie nasi, że oto nadszedł dzień wskrzeszenia. 

(Uczeń z datą „1830–1831” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. 
Schodzi w głąb sceny).

W listopadową noc młodzi podchorążowie chwycili za broń, a powstańcy 
zrzucili carskie jarzmo. Ramię w ramię walczyła Litwa i Korona, jenerało-
wie i  szeregowi dokonywali cudów odwagi, udowadniając, że wojna – nie 
matka, jedynie ze śmiercią ludzi swata. Wśród nich jak gwiazda błyszczała, 
dziewica, bohater, pułkownik powstańców, Emilija Plater... „Jeśli czasem Po-
lka się Panu Bogu uda, to już, mówiąc po prostu – klękajcie narody”.

(wchodzi Emila Plater)

(Utwór „Warszawianka” – wykonuje szkolny chór)
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Scena 11

(dzieci z Wrześni)

(Uczeń z datą „1901” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Scho-
dzi w głąb sceny. Sienkiewicz wstaje, przechodzi na środek sceny z listem 
w   ręku, mówi).

Idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze miejsce w duszy i w sercu. Gdym 
dowiedział się, że rodaków naszych pod berłem pruskim srogie dopadły ter-
mina, napisałem do cesarza taki oto list: „Wasza Cesarka Mość! Miara 
w prześladowaniu ciał i dusz się przebrała! Bezduszne bowiem i nieludzkie 
jest takie prawo, które nie bacząc na to, że nawet zwierz każdy musi mieć 
swe legowisko, zabrania Polakom wznieść na kawałku ziemi dach nad gło-
wą! Straszne, głęboko niemoralne i niedające się niczym usprawiedliwić są 
takie ustawy, na które odpowiedzią jest płacz tysięcy bezbronnych dzieci!” 

(Wchodzi dwoje dzieci z Wrześni – recytują fragmenty wiersza M. Konop-
nickiej „O Wrześni”. W tle cicho melodia „Roty”).

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
– Prusak dzieci polskie męczy!
Za ten pacierz w własnej mowie,
Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
– Prusak męczy polskie dziatki!
Wstał na gnieździe Orzeł biały,
Pióra mu się w blask rozwiały...
Gdzieś do Boga z skargą leci...
– Prusak męczy polskie dzieci!
Zbudziły się prochy Piasta,
Wstał król, berło mu urasta,
Skroń w koronie jasnej świeci,
Bronić idzie polskie dzieci...

(Utwór „Rota” – wykonuje szkolny chór)
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Scena 12

(Józef Piłsudski)

Uczeń z datą „1914” staje na środku sceny, podnosi do góry napis. Schodzi 
w głąb sceny. Sienkiewicz mówi).

A gdy od sarajewskich strzałów zajęła się cała Europa, narodziła się w Oj-
czyźnie miłej nadzieja wolności. Nadzieję tę w czyn przekuł Brygadier 
w  szarym mundurze i jego żołnierze z polskimi orłami na czapkach.

(Wchodzi Piłsudski)
Legioniści! W Was ojczyzny nadzieja, na Was  wszyscy rodacy oczy mają 
obrócone. Ukażcie Ojczyźnie, że niepróżno ręce wyciąga. Jak wy od wodza 
swego męstwa i wiary, tak on od Was karności żąda i posłuszeństwa, a gdy 
będziecie zgodni, a przykładem waszym otworzycie oczy tym, których nie-
przyjaciel uwiódł – tedy pół narodu do was się zleci! Kto ma Boga i wiarę w 
sercu, ten przy was stanie, moce niebieskie was wesprą i któż wam wówczas 
sprosta! 

(Utwór „Pierwsza Kadrowa” – wykonuje szkolny chór).

(Sienkiewicz wstaje i przechodzi się po scenie. Mówi, zwracając się do wi-
dzów).

Żyłem i pisałem, krzepiąc serca rodaków nadzieją wolności. Ojczyzna moja 
była w nich zawsze potężna i silna mądrością swoich synów. To nie sztuka 
pisać książki. Byle trochę talentu – to i dosyć. Ale przeprowadzić w życiu to, 
o czym mówią książki, to daleko większa sztuka! Zostawiam ją moim potom-
nym. 

(Sienkiewicz powoli schodzi ze sceny. Na tle melodii „Dumka na dwa serca” 
powoli opuszczają scenę kolejno uczniowie niosący daty, schodzą też zwią-
zane z nimi postacie historyczne).
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(Zdjęcia wykonane przez autorki scenariusza).



dr Radosław Sztaba, Marzena Grzebyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 
w Rzeszowie

Stacja „Niepodległość”

uroczystość

uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych 

60 min

– pogłębianie wiedzy historycznej
– wywołanie refleksji nad przeszłością i współczesnością
– popularyzowanie osiągnięć i talentów uczniów
– kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich
– kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej

– sprzęt nagłaśniający
– światła
– laptop
– projektor multimedialny
– ekran projekcyjny
– wytwornica dymu
– prezentacja multimedialna
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Teren dworca kolejowego:
– ławka
– tablica ogłoszeń
– rozkład jazdy pociągów, 
– zegar, tablica z napisem: „ВАPШАВА. ВЕНСКИЙ ВОКЗАл”
– tablica z napisem: „WARSCHAU. WIENER BAHNHOF”
– tablica z napisem: „DWORZEC WIEDEŃSKI”
– w scenografię wkomponowany jest ekran projekcyjny, na którym podczas 

uroczystości wyświetlane są slajdy

Rekwizyty: walizka, gazeta, miotła, repliki broni Legionistów, zdjęcie z cza-
sów wojny

Akcja rozpoczyna się w roku 1914, zaraz po wybuchu I wojny światowej. 
Pracownik kolei, Tadeusz, nie wierząc w to, że Polsce uda się odzyskać nie-
podległość, nie spieszy się do walk na froncie. Jego żona Zofia oraz Helena – 
matka młodego legionisty, Adama Dulęby, próbują wpłynąć na postawę 
mężczyzny. Równolegle akcja rozgrywa się w szeregach Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego, w których pełni entuzjazmu żołnierze walczą o wolność 
narodu polskiego.

Postacie inscenizacji: 
Tadeusz Graff – pracownik kolei, 
Zofia Graff – żona Tadeusza, 
Adam Dulęba – młody Legionista, 
Helena Dulęba – matka Adama, 
Stefan Chmura – żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, 
Józef Piłsudski. 

Wszyscy bohaterowie inscenizacji wzorowani są na autentycznych posta-
ciach.
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Przedstawieniu towarzyszy prezentacja multimedialna stanowiąca tło dla 
wydarzeń na scenie, np. zdjęcie Dworca Wiedeńskiego w Warszawie, żoł-
nierzy Legionów i Józefa Piłsudskiego.
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1. Kossak W., Orlęta lwowskie, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
2. Zdjęcia I Kompani Kadrowej
3. Zdjęcie dworca wiedeńskiego w Warszawie
4. Zdjęcia Józefa Piłsudskiego
5. Zdjęcie Józefa Piłsudskiego i żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów Pol-

skich w okopach na Wołyniu
6. Zdjęcie żołnierzy 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich przed porzuconą

bronią po odmowie złożenia przysięgi



SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

(Jasno)

(Odśpiewanie hymnu Polski. Po hymnie na scenę wchodzi uczeń)

(Piosenka „Orlątko”w wykonaniu solisty)

(W tym czasie na scenę wchodzą Adaś i Helena, siadają na ławce, rozma-
wiają, ona jest zdenerwowana, on ją uspokaja, następnie Helena obejmuje 
syna i głaszcze. Po chwili ona zasypia, on całuje ją w policzek, zostawia 
karteczkę, zabiera ukrytą broń i wychodzi po cichu. Helena budzi się, szuka 
Adasia, czyta liścik i opuszcza głowę pogrążona w smutku. Wychodzi. Ko-
niec piosenki)

(Światło scena. Dźwięk – odjeżdżający pociąg. Jest 2 sierpnia 1914 r. Pra-
cownik kolei idzie wzdłuż torów, zamiata. Za nim wychodzą dwie kobiety, 
siadają na ławce, przez chwilę są czymś zajęte, następnie schodzą ze sceny)

Tadeusz (przerywa pracę, opiera się o miotłę) – W końcu spokój. Tylu od-
jeżdżających tom już dawno nie widział. Gdzie ci ludzie tak się spieszą? 
Dokąd gonią? I po co? 

Zofia (wbiega na scenę z gazetą w ręce) – Tadziu! Tadziku, słyszałeś?!?

Tadeusz – Tak, pociąg już odjechał.

Zofia – Co? Jaki pociąg? Ja pytam, czy słyszałeś wielką nowinę? Wojna! 
Wojna wybuchła! 

Tadeusz – A, tom słyszał. W Sarajewie zastrzelono austriackiego następcę 
tronu i Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę. Ale nie zamartwiaj się, 
Zosiu kochana, Serbia daleko…(wraca do pracy)
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Zofia (zdenerwowana) – Nic nie wiesz, Tadziku! Dzisiaj Niemcy rozpoczęły 
wojnę z Rosją!

Tadeusz – To niemożliwe! 

Zofia (wymachując gazetą) – W „Kurierze Warszawskim” piszą tak: „Dziś, 
1 sierpnia 1914 roku ambasador niemiecki wręczył ministrowi spraw zagra-
nicznych w imieniu swojego rządu wypowiedzenie wojny Rosji”.

Tadeusz – Pokaż mi to. (odbiera gazetę i czyta) „Z ubolewaniem nad ofia-
rami wojny witamy tę chwilę tragiczną; ale taki smutek nie prowadzi ze sobą 
upadku ducha. Wewnętrzne skupienie i spokój – to nasz program na dzisiaj; 
wiara i wytrwanie – to hasło”... 

Zofia – Wojna… Wiesz, co to dla nas oznacza?

Tadeusz – Chcesz wyjechać na wieś?

Zofia – Ja mówię o Polakach! Tadzik, skup się. Czy wiesz co, to oznacza dla 
narodu polskiego? Po tylu latach naszego życia w niewoli, wreszcie zaborcy 
skoczyli sobie do gardeł. 

Tadeusz – A niech sobie walczą. Wojna się skończy, a potem będzie tak jak 
zawsze. Co my tu możemy zdziałać... (wraca do pracy)

Zofia (ze złością) – Tak! Ciebie to nic nie obchodzi! „Niech na całym świe-
cie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”… A może 
jednak warto byłoby o ojczyźnie pomyśleć?

Tadeusz – To nie jest dobry czas, Zofio. Może, kiedy mocarstwa osłabną... 
Wtedy będzie można to wykorzystać. A poza tym – ja jestem tylko zwykłym 
pracownikiem kolei, mój głos się nie liczy, są ważniejsi ode mnie. Niech oni 
działają.

Zofia – Zawsze tak mówisz! Jeśli wszyscy tak będą podchodzić do niepod-
ległości, to nigdy jej nie odzyskamy! 
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(Zofia wyrywa gazetę z ręki Tadeusza. Pospiesznie odchodząc, wpada na 
mężczyznę (Stefana), który w tym samym czasie wchodzi na scenę z walizką 
w ręku)

Tadeusz – Ot, i rozmawiaj tu z kobietami. Im się wydaje, że wszystko jest 
takie proste. (wzdycha i wraca do swojej pracy) 

Stefan – Przepraszam, o której odchodzi pociąg do Krakowa?

Tadeusz (spogląda na zegar) – Za godzinę. Uciekasz pan przed wojną?

Stefan – Ja? Wręcz przeciwnie. Chcę się zaciągnąć do wojska, polskiego 
wojska.

Tadeusz – Tak… Polskie wojsko pod obcym dowództwem i za obcą wal-
czące sprawę. Takie to polskie pewno będzie, jak i ten dworzec. Spójrz 
pan (wskazuje na tablicę dworcową z rosyjskim napisem „ВАPШАВА. 
ВЕНСКИЙ ВОКЗАл”) – Dworzec Wiedeński, choć w Warszawie. I nawet 
tego po polsku napisać nie można.

Stefan – Tym razem będzie inaczej (wskazuje na ławkę, siadają). Słyszał 
pan zapewne o Józefie Piłsudskim. W Galicji stworzył on oddziały strzelec-
kie. Należą do nich Polacy zainteresowani czynną walką o niepodległość. 
Wiem, bo sam do nich należałem. Teraz z tych oddziałów strzeleckich Pił-
sudski zamierza utworzyć zalążek regularnego wojska polskiego – Kompa-
nię Kadrową, która wkroczy do Królestwa Polskiego i poderwie Polaków do 
walki z Rosją. 

Tadeusz – To bzdury jakieś, rząd austriacki nigdy się na to nie zgodzi. 

(W tym czasie na scenę wchodzi mężczyzna, podchodzi do tablicy z rozkła-
dem jazdy pociągów, wyciąga zegarek, po czym sprawdza coś na tablicy. 
Przez chwilę patrzy na rozmawiających, po czym wychodzi)
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Stefan (konspiracyjnie rozgląda się) – z pewnego źródła wiem, że już się 
zgodził. Austro-Węgry są w stanie wojny z Rosją i potrzebują wsparcia 
zbrojnego. U boku Austrii odbudujemy naszą siłę. Ta siła będzie ważyła, kie-
dy wojna innych osłabi. Piłsudski wie, co robi. A pan, panie…

Tadeusz – Tadeusz Graff.

Stefan – Stefan Chmura (podają sobie ręce) A ty możesz pojechać ze mną. 

Tadeusz – Ja? Nigdy w życiu. Plan Piłsudskiego na pewno się nie powie-
dzie. Tu nikt nie będzie z Rosją walczył. Do tej pory przynosiło to nam same 
straty. Wszystkie powstania, począwszy od kościuszkowskiego, upadały. 
Tylu ludzi zginęło i na co to było? Zaborcy wciąż mają się bardzo dobrze. 
To nie sztuka iść walczyć, tylko co się stanie, jeśli nic na tym nie zyskamy? Ilu 
z  nas polegnie? Ilu opuści rodziny, osieroci dzieci, kobiety uczyni wdowami? 
Czy wolna Polska jest tego warta?

Stefan – Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

Tadeusz – Ja tam mam za dużo do stracenia, żeby wierzyć w te mrzonki 
i  iść na wojnę.

Stefan – Wszyscy mamy tyle samo do stracenia. Ojczyznę. Ja chcę Polski 
niepodległej i jestem w stanie poświęcić wszystko, żeby o nią zawalczyć. 

Tadeusz – Rób, jak uważasz. No, miło się gawędziło, ale muszę wracać do 
pracy. W każdym razie życzę powodzenia.

(Podają sobie ręce. Tadeusz wychodzi. Na scenie zostaje Stefan. Półmrok. 
Stefan rozgląda się. Dźwięk – werble. Stefan otwiera walizkę, wkłada mun-
dur i staje na baczność. Dym. Film z przemówieniem Józefa Piłsudskiego do 
I Kompani Kadrowej)
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Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do 
Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna 
wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy je-
steście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierza-
mi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Patrzę na was, jako na 
kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was, 
jako pierwszą kadrową kompanię. 

(Stefan wychodzi. Światło na chór)

(Piosenka „Pierwsza Kadrowa” w wykonaniu chóru i solistów)

(Sierpień 1914 r. Wchodzi Tadeusz i wiesza na tablicy ogłoszenie. Wchodzi 
Zofia z Heleną)

Zofia – Tadziu, to pani Helena Dulęba. Ma wieści od syna, z Galicji. Pomy-
ślałam, że może cię to zainteresuje.

Tadeusz – Z Galicji? 

Helena – Tak… Adaś przystąpił do strzelców, zostawił mi tylko kartkę: „Idę 
służyć Ojczyźnie”. Teraz w I Kompanii Kadrowej pełni rolę kronikarza. Kilka 
dni temu razem z komendantem, znaczy się z Piłsudskim, wkroczyli do Kielc.

Tadeusz – Znowu ten Piłsudski… Był tu taki jeden co się do niego wybierał. 
Chcieli tam wywołać powstanie przeciw Rosji?

Helena – Chcieli czynem zbrojnym obudzić sumienia. Niestety, nie udało im 
się utrzymać Kielc.

Tadeusz – Tu Polacy też walczą, tyle że po stronie Rosji. Szkoda krwi bra-
terskiej przelewać…

Zofia – Tadziu, pani Helena ma list od syna. Chcesz posłuchać?

Tadeusz – Nie bardzo, zajęty jestem (macha ręką)
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Zofia (wchodząc w słowo) – Pani Heleno, może pani przeczytać fragmen-
cik? 

(Siadają na ławce, Helena wyciąga list. Półmrok)

Helena (czyta) – „Minęliśmy kieleckie przedmieście, przez Bramę Kra-
kowską wkroczyliśmy do miasta. Prężyliśmy się bohatersko, szliśmy pa-
radnym krokiem, śpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Myśleliśmy, że 
widok pierwszego oddziału wojska polskiego poruszy mieszkańców Kielc. 
Doznaliśmy jednak uczucia dziwnej przykrości, zawodu, pomieszanych ze 
wstydem. Niezbyt liczna publiczność skupiła się z wyrazem strachu i zakło-
potania na twarzy. Niektórzy mężczyźni z lekka, jakby z lękiem unosili ka-
pelusze. Parę nieśmiałych stłumionych okrzyków. Z otwartych na piętrach 
okien spadło w szeregi kilka róż…”(światło)

Tadeusz – Ja tam ich rozumiem. Nie chcieli wzniecać powstania, które za-
wsze kończy się katastrofą. Bali się o siebie, o bliskich i o to, że ta wojna 
niczego nam nie przyniesie.

Zofia – Proszę czytać dalej, pani Heleno.

Helena – Całe szczęście, że mamy wsparcie w komendancie. Nie unika on 
walki, razem z nami dzieli wszystkie trudy. Jest wszędzie, gdzie czuje, że 
chłopcy potrzebują otuchy: w okopach, na punkcie opatrunkowym, przy re-
zerwach. Nazywa nas „dzieciakami”. Co dzień podnosi nas na duchu słowa-
mi: „Czeka nas ta szczęśliwa chwila powrotu do naszej ukochanej Ojczyzny, 
ażeby żyć, pracować dla niej i być w niej szczęśliwym” (robi pauzę). Potem 
zaatakowali Rosjanie. Pierwsza Kadrowa wycofała się z miasta. Ale mój 
Adaś będzie walczył dalej. O, tu mam nawet jego zdjęcie (podaje zdjęcie 
Tadeuszowi).

Zofia – Słyszałam, że Piłsudski zamierza teraz utworzyć Legiony Polskie.

Tadeusz – Legiony? Jak te Dąbrowskiego?
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Helena – Pod polskim dowództwem. Ci chłopcy tak wierzą w Piłsudskiego… 
W to, że u jego boku w końcu odzyskamy niepodległość. 

Zofia – Słyszysz, Tadziu? Oni się nie wahają, kiedy ojczyzna wzywa.  

Helena – W końcu mamy tak długo wyczekiwaną szansę. Nasi dziadowie 
wpajali nam tę najważniejszą zasadę: Bóg, honor, ojczyzna. Nie możemy 
teraz przestać w nią wierzyć.

(Tadeusz, Zofia i Helena schodzą ze sceny. Półmrok. Słychać głos zza kur-
tyny)

Józef Piłsudski – Polacy! Godzina czynu nadeszła! Wojna europejska, […] 
na którą czekały całe pokolenia polskie, rozgorzała! […] Wszyscy Polacy 
zjednoczyli się, utworzyli Naczelny Komitet Narodowy, a celem tego wspa-
niałego aktu solidarności ma być czyn orężny, mają być LEGIONY POLSKIE! 
Idzie więc najwyższy rozkaz narodowy do wszystkich mężczyzn zdolnych 
do noszenia broni, aby (…) wstępowali bez zwłoki do Legionów Polskich! 
Idzie wezwanie uroczyste do serc każdego Polaka, (…) aby dał siebie sa-
mego, swój trud i znój, swój zapał i energię, aby stał się polskim żołnierzem 
walczącym za Ojczyznę, za wyzwolenie Polski. (…) Do broni! Do szeregów! 
Do Legionów Polskich! 

(Światło na chór, dym)

(Piosenka „Piechota” w wykonaniu szkolnego chóru)

(W tym czasie zostaje zdjęty napis DWORZEC WIEDEŃSKI po rosyjsku. 
W   to miejsce pojawia się napis niemiecki: WARSCHAU. WIENER BAHN-
HOF. Światło – scena)
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(Wrzesień 1915 r. Na scenę wchodzą żołnierze, m.in.  Stefan, Adam oraz 
Piłsudski.)

Piłsudski – Baczność! Zwracam się do Was, jako do tych, których niegdyś, 
6 sierpnia 1914 r. w bój wyprowadziłem. Prowadziłem Was, chłopcy, po 
ciężkich drogach. Żołnierz lubi tryumfy, żołnierz lubi wawrzyny, żołnierz 
lubi jasne słońce zwycięstwa. Ja zaś prowadziłem Was po ciemnicach, które 
niejednemu serce i charakter łamały, bo ja się nie bałem, że Wy się złamie-
cie. Byłem pewien, że tak jak ja wytrzymacie w najcięższych chwilach, że 
w   najcięższych chwilach zostaniecie wiernymi ojczyźnie, wiernymi, męż-
nymi, silnymi żołnierzami. Kolejne boje przyjdzie nam stoczyć na Wołyniu, 
gdzie nieprzyjaciel zbiera siły. Wierzę, że swoim męstwem po raz kolejny 
udowodnicie przydatność ojczyźnie. 

Adam – Wodzu, po czyjej stronie będziemy walczyć? Naszego zaborcy?

Piłsudski – Walczymy tylko i wyłącznie po stronie naszej, polskiej!

Adam – Ale nas nie ma, Polska nie istnieje na mapie Europy! 

Piłsudski (podchodzi do Adama) – Żołnierzu, od ciebie zależy, czy tam za-
istnieje! Nie potrzebuję niedowiarków w moich szeregach, potrzebuję ludzi 
wiary, odwagi i honoru. Wiem, że nie jest to proste, nikt nie powiedział, że 
będzie. Bezsilna wściekłość dusiła mnie nieraz, że w niczym zaszkodzić wro-
gom nie mogę, że muszę w milczeniu znosić deptanie mej godności i słuchać 
kłamliwych i pogardliwych słów o Polsce, Polakach i naszej historii. Ale teraz 
mam okazję pokazać, jak wygląda Polska prawdziwa i jak potrafi o siebie 
walczyć. Będę dumny z Polski, ze swoich żołnierzy i z siebie samego, jeżeli 
będę mógł tej ziemi dać najcenniejszy dar Boży, dar wolności.

Stefan (salutuje, zdecydowanym tonem) – Wodzu, z tobą choćby i na 
śmierć, w imię Polski i Boga wszechmogącego.

Piłsudski – Teraz odpocznijcie. Za kilka godzin ruszamy (schodzą ze sceny)
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(Piosenka „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu solistki oraz szkolne-
go chóru)

(Sierpień 1916 r. Na scenie są obecni: Tadeusz, Zofia, Helena. Z drugiej stro-
ny wchodzi mężczyzna i wiesza listy poległych podczas walk. Wchodzą też 
dwie kobiety. Wszyscy chcą zobaczyć, co zostanie ogłoszone)

Zofia – W imię Boga  (podchodzi do tablicy, mężczyzna po powieszeniu 
kartki odchodzi)… Lista poległych podczas starć wojennych…

Helena – Aż się boję podejść i przeczytać… 

Zofia – Nic już nie zrobimy. 

(Dwie kobiety podchodzą, czytają, jedna słania się na nogach, płacze. Dru-
ga kobieta wyprowadza ją, podtrzymując. Helena, Zofia i Tadeusz podcho-
dzą do tablicy. Helena podnosi głowę, zaczyna czytać).

Helena – Żyje… Dobry Boże, dziękuję Ci (czyta dalej)! Mój Adaś żyje 
(obejmuje Zofię)!

Zofia (po chwili odchodzą, ale widzą wciąż tkwiącego przy tablicy Tade-
usza) – Tadziu?

Tadeusz – Nie żyje…

Zofia – Kto?

Tadeusz – Stefan Chmura… Pamiętasz, opowiadałem ci o nim, spotkałem 
go tutaj tuż po wybuchu wojny. Chciał dołączyć do I Kompanii Kadrowej... 
Piszą, że nie żyje… 

Zofia (spoglądając na tablicę) – Podporucznik piechoty. Zginął bohatersko 
w bitwie pod Kostiuchnówką. Miał 21 lat…
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Tadeusz – Przekonywał mnie do słuszności planu Piłsudskiego… Był pełen 
zapału i wiary w to, że w końcu uda się odzyskać niepodległość. 

Zofia – Szkoda, że nie przyszło mu dożyć tej chwili. 

Helena – Panie, świeć nad jego duszą (wychodzą)

(Półmrok. Słychać głos zza kurtyny)

Głos zza kurtyny – W związku z organizacją Polskiej Siły Zbrojnej pod-
ległej dowództwu niemieckiemu żołnierze Legionów zobowiązani są do zło-
żenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier następującej 
treści: „Ojczyźnie mojej, Polskiemu Królestwu i memu przyszłemu królowi na 
lądzie, wodzie i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że w woj-
nie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-
-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych”.

(Światło. Lipiec 1917 r. Wchodzi Piłsudski z walizką w ręku. Za nim Adam)

Adam – Komendancie, wyjeżdżasz? Zostawiasz swoich żołnierzy? 

Piłsudski (zatrzymuje się) – Dzieciaku… sytuacja zmieniła się. Wobec wa-
szego męstwa i wielu sukcesów na froncie, zażądałem od Naczelnego Do-
wództwa uznania was za wojsko polskie, które bije się i umiera za niepod-
ległość Polski.

Adam – Nie zgodzili się?

Piłsudski – Gorzej. Zwierzchność nad Legionami została przekazana 
Niemcom.

Adam – Jak to?
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Piłsudski – Austro-Węgry są obecnie w sojuszu z Niemcami i to im, a nie 
Polakom, nie nam, nie mnie! zostało powierzone dowództwo nad nową siłą 
zbrojną. Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie. 
W interesie Niemców leży przede wszystkim pobicie aliantów, w naszym – 
by alianci pobili Niemców. Nie możemy więc walczyć po ich stronie. Niemcy 
chcą zjednać sobie naród polski, będą chcieli kosztem naszym robić jakieś 
umowy z Rosją. Im prędzej przegrają wojnę, tym lepiej. Właściwie Niemcy tę 
wojnę już przegrały. A wy, moi legioniści, jako poddani niemieccy będziecie 
musieli teraz złożyć przysięgę na wierność nie tylko cesarzowi Austro-Wę-
gier, ale i Niemiec.

Adam – Mój Boże! Co powiedzą na to Legiony? 

Piłsudski – Wzywam was do bojkotu. Stawiając opór władzy, zostaniecie 
uwięzieni, ale po porażce Niemiec więcej na tym zyskamy. Bo Polacy muszą 
być w obozie zwycięzców, a nie zwyciężonych.

Adam – Komendancie, a co będzie z tobą?

Piłsudski – Mnie zabierają do Gdańska. Pamiętaj: kto nie był buntownikiem 
za młodu, ten będzie świnią na starość.

(Adam salutuje, Piłsudski też, po czym wychodzą w przeciwnych kierun-
kach).

(Piosenka „Deszcz, jesienny deszcz” w wykonaniu szkolnego chóru).

(W tym czasie wchodzi Adam z parasolem w ręku, staje na środku sceny 
i zastyga w bezruchu ze spuszczoną głową. Z tyłu, po jego dwóch stronach 
stają: Helena i Zofia z czarnymi parasolami. Solistki odłączają się od chóru 
i śpiewając przechodzą między aktorami. Koniec piosenki, solistki składają 
parasole, schodzą ze sceny, Adam zostaje).

(Adam siada na ławce, w ręku trzyma kartkę i ołówek, zaczyna pisać i czyta 
na głos).
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Adam (głośno odczytuje) – Komendancie, przysięgaliśmy na wierność to-
bie, ojczyźnie i narodowi polskiemu, nikt z nas Niemcom przysięgał nie bę-
dzie. Wszystko, co osiągnęliśmy, udało nam się tylko dzięki tobie; Pierwsza 
Brygada tylko Polsce będzie służyła.

(Zakleja kopertę i wstaje)

Adam – Teraz tylko czekać konsekwencji (wychodzi)

(Półmrok. Słychać głos zza kurtyny)

Głos zza kurtyny – Przysięgi na wierność wojsku Niemiec i Austro-Węgier 
nie złożyło 166 oficerów i 4729 żołnierzy I i III Brygady Legionów. Józef 
Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani i osadzeni w twierdzy 
w Magdeburgu. Oskarża się ich o agitację w wojsku i działalność konspira-
cyjną. Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostaną internowani 
w obozach: żołnierze w Szczypiornie, oficerowie w Beniaminowie. 

(Film o polskiej drodze do niepodległości; podczas filmu zostaje wywieszony 
napis „DWORZEC WIEDEŃSKI” oraz polska flaga)

(Światło. Listopad 1918 r. Przez scenę przechodzi chłopiec z gazetami)

Gazeciarz – Rodacy! Kupujcie gazety! W dzisiejszym „Monitorze Polskim”: 
Rada Regencyjna do narodu polskiego! Koniec wojny! Zaborcy pokonani! 
Polska nareszcie wolna! Rozbrojone wojska austriackie w Krakowie! Przej-
mowanie urzędów niemieckich przez władze polskie! Wolność! Wolność! 
Polska wraca na mapy Europy! 

(Na scenę wychodzą: Zofia, Tadeusz, Helena i inne osoby)

Zofia (ze łzami w oczach) – Tego dnia nie zapomnę do końca życia. Jeste-
śmy wolni! Jesteśmy wreszcie u siebie! Stało się i to w tak nieoczekiwanych 
warunkach... 
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Helena – Najważniejsze, że wypuszczono żołnierzy! Nie mogę się docze-
kać, kiedy znowu zobaczę Adasia.

Zofia – Mój Boże, tyle tułaczki, cierpienia i tęsknoty, tak wiele bólu i łez. Ale 
w końcu żyjemy w wolnej Polsce, wywalczonej krwią tylu pokoleń… Tadziu, 
no powiedz coś.

Tadeusz – Źle się z tym wszystkim czuję. Żal mi, że do niczego nie przyda-
łem się Polsce… Nie ufałem Piłsudskiemu na początku, nie wierzyłem 
w możliwość powodzenia jego planu odbudowy Polski, ale to się zmieniło. 
Podjąłem decyzję!

Zofia – Coś ty znowu wymyślił?

Tadeusz – Zamierzam wstąpić do Wojska Polskiego. Wywalczyliśmy wol-
ność, ale teraz trzeba będzie jej bronić. 

Zofia – Tadziu! Nie mam zamiaru cię powstrzymywać… cieszę się. (obej-
muje go)

(Dźwięk – przyjeżdżający pociąg, 10 sekund)

Helena – Pociąg się zbliża. Już go słychać.

(Wchodzi Piłsudski, kroczy powoli, rozgląda się, ktoś podchodzi do niego  
i wita. Za nim pojawia się Adam oraz dwaj inni żołnierze. Helena wita się  
z synem. Piłsudski staje na środku)

Piłsudski – Obywatele! Bardzo gorąco dziękuję Wam za to przyjęcie. Po 
raz trzeci wita mnie Warszawa, a wita mnie jako tego, który krew i życie swo-
je każdej chwili ojczyźnie i ludowi polskiemu oddać gotów. Jechałem czer-
wonym tramwajem socjalizmu aż do tego przystanku, który zwie się „Nie-
podległość”. I tu wysiadłem. Pamiętajcie, że to nie koniec walki. Polska traciła 
niepodległość etapami i etapami trzeba tę Polskę budować. Teraz tworzy się 
ona w chaosie. W tym chaosie wojsko stanowić musi przykład szybkiego 
tworzenia porządku wewnętrznego i szybkiego organizowania się. 
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Koledzy! Zakończę okrzykiem, za który dziadowie i ojcowie umierali, zakoń-
czę okrzykiem, za który nasi koledzy krwią serdeczną, krwią polską broczyli: 
Koledzy! Niech żyje Polska!

Wszyscy – Niech żyje Polska!

Piłsudski (w kierunku publiczności) – Niech żyje Polska!

(Piosenka „Czym jest Polska?” w wykonaniu szkolnego chóru).

Koniec
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Agnieszka Tomalska, Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli

Magiczna ławeczka, czyli spotkanie z historią…

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych

45 min

– strój szlachecki 
– kontusz
– żupan
– pas kontuszowy
– dwa stroje dla uczniów Szkoły Podchorążych w Warszawie 
– strój żołnierza Legionów Polskich 1914–1918
– dekoracja – namalowana na szarym papierze aleja parkowa

1. Wojciechowski G., Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa
dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wydawnictwo „Nowa Era”, War-
szawa 2017. 

2. Pieńkowska A., Lolo R., Historia wokół nas 6. Podręcznik do historii i spo-
łeczeństwa, Warszawa 2017.

3. Stańczyk T., Wywalczyć Polskę. Józef Piłsudski. Legiony, Warszawa 2017. 
4. Urbankowski B., Józef Piłsudski marzyciel i strateg, Warszawa 2014.
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

(Scena przygotowana do uroczystości rocznicowej – konieczne elementy 
to flaga i godło Polski. W centralnym miejscu ławka parkowa, przy której 
siadają uczniowie i prowadzą rozmowę)

Scena 1

Uczennica – Hej! Jak się masz? (z ironią) Dawno cię nie widziałam. 
Uczeń – Wiesz, ostatnimi czasy rzadko bywałem w szkole. Miałem ważniej-
sze sprawy do załatwienia. 
Uczennica (z przekąsem) – Co ty powiesz? A jak tam stopnie? Matematy-
ka, przyroda, historia? Już poprawiłeś wszystkie lufy? 
Uczeń – Jasne! Teraz to ja nawet dobrym uczniem jestem. Referat przygoto-
wywuję dla pani od historii.
Uczennica – A po co pani od historii twój referat? Chyba tobie bardziej on 
potrzebny? (trąca go łokciem) Przyznaj się. Co tam znowu coś zmalowałeś ? 
Uczeń – Oj tam, takie małe nieporozumienie podczas przerwy… Sprawa 
będzie załatwiona od ręki.
Uczennica – Od ręki, od ręki… yhmmm… Tylko dlaczego wychowawczyni 
twoich rodziców wezwała?
Uczeń – A tego to i ja nie wiem, daję słowo! 
Uczennica – Może ci pomóc z tym referatem?
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Uczeń – Nie, nie, nie, dam sobie radę, ale dziękuję za propozycję. Mówiłem 
ci, że teraz jestem solidnym uczniem.
Uczennica (z ironią) – Mówiłeś, mówiłeś. W takim razie, do zobaczenia.

(Uczeń wstaje z zamiarem pójścia do parku. Na scenie pojawiają się nama-
lowane na szarym papierze dekoracje imitujące aleję parkową)

Scena 2

Uczeń (ze złością) – Ech! A to złośliwy kujon! Szkoda bardzo, że się zgodzę 
na jej pomoc. Będzie mi taka do końca życia wypominała. A swoją drogą, to 
pojęcia nie mam, jak się za to wszystko zabrać. Miałem tu gdzieś ten temat 
referatu. (wyciąga zeszyt i czyta) Rok 1918 – odzyskanie przez Polskę nie-
podległości. Ojej! (ziewa) Już mi się spać chce… A może by tak… do parku 
się najpierw przejść, na spacer, głowę dotlenić…

(Idzie do parku, siada na ławce, wyciąga książki i próbuje coś czytać, dosia-
da się do niego Szlachcic)

Szlachcic – A co ty tak tam czytasz młodzieniaszku? Nie lepiej to na sejmik 
jaki pojechać, szabelką trochę powymachiwać?

Uczeń – Ooooo! Właśnie za wymachiwanie szabelką pani od historii uszy 
mi chciała poobrywać! Taką awanturę urządziła, że rodzice zastanawiali się, 
czy przez rok mam z domu nie wychodzić, czy może przez dwa! Ja niczego 
już nie dotknę, proszę pana! Mam dosyć. A i panu podobnie radzę…

Szlachcic – Eeeee, szlachcicowi bez szabli nie przystoi. Jakże by to brać 
szlachecka rozumieć miała? 

Uczeń – Jakiemu znowu szlachcicowi? (do widowni) Co on plecie? (do 
Szlachcica) Pan aktorem jest może?

Szlachcic – A uchowaj mnie Boże, ja szlachcic z dziada pradziada! Herb 
z  dumą noszę! Ojczyzny bronić umiem, na pospolite ruszenie pierwszy staję! 
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A tyś ze szlacheckiego domu jest? Herbowy czy może z pospólstwa?

Uczeń – He, dobre sobie… Pan żartuje chyba… Zresztą, nieznajomym nie 
muszę niczego opowiadać… (wzrusza ramionami), (do widowni) Wariat ja-
kiś, słowo daję. (do Szlachcica) A może o rozbiorach mi pan szlachcic opo-
wie? Muszę się do referatu przygotować? 

Szlachcic – O rozbiorach, mówisz… Tak. Pochodzę ze stanu szlacheckiego 
i wiem, że następne pokolenia Polaków szlachtę właśnie o upadek Polski po-
sądzają. Prawdą to, niestety, jest. Najbogatsi spośród szlacheckiego stanu 
czyli magnateria Rzeczpospolitą obcym mocarstwom zaprzedali. Magnaci 
tak wysoko się nosili, iż królewiętami nazywać się kazali. Oni to zamęt 
w  sejmie robili, głosy szlacheckiej hałastry kupując. Oni to w 1792 r. kon-
federację w Targowicy pod berłem carycy Katarzyny zawiązali i wszelkie 
dobrodziejstwa konstytucji majowej zaprzepaścili. 

Uczeń – Kto taki? Jak się nazywali?

Szlachcic – Branicki, Potocki i Rzewuski – trzej zdrajcy obcej władczyni 
sprzyjali, zamiast dobra ojczyzny bronić. Oj, niech będą na wieki przeklęci! 
(ze smutkiem) Ale i pozostali bracia – szlachta nie bez winy są. Wolności 
szlacheckiej strzegli jak źrenicy oka. Liberum veto – prawo każdego szlach-
cica do protestu – kulą u nogi się stało dla każdego sejmu. Bo co posłowie 
uradzili, to jeden tępy i nieświadomy szlachcic szaraczek anulował. Sejm 
pracować nie mógł, król bez szlacheckiej zgody bezradny jak dziecko…  
I w ten oto sposób chaos, anarchia i w końcu niewola przyszły. Smutny rok 
1795 niechaj na zawsze przestrogą się stanie dla wszystkich Polaków. Polska 
zniknęła z mapy Europy. A była niegdyś wspaniałym mocarstwem…

Uczeń – Rzeczywiście, co nieco się pan orientuje i o schyłku Rzeczypospo-
litej opowiada pan dość barwnie… Ale o dwóch pierwszych rozbiorach nie 
wspomniał pan nawet słowem, podobnie o powstaniu kościuszkowskim.

Szlachcic – Pierwszy rozbiór nastąpił w 1772 r., drugi w 1793. Było to tuż 
po nieszczęsnej konfederacji targowickiej, którą i sam Stanisław August Po-
niatowski w końcu podpisał. W 1794 r. zaś wielki patriota – Tadeusz
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Kościuszko próbował jeszcze ratować upadające państwo. 24 marca uro-
czyście przysięgał na rynku w Krakowie walkę o wolność i niezależność oj-
czyzny. Niestety i jego wysiłki okazały się próżne. Tuż po upadku insurekcji 
kościuszkowskiej Rzeczpospolita upadła. (spuszcza głowę)

Uczeń – Tak. Szkoda, że Polskę tyle nieszczęść spotkało. (Szlachcic kiwa 
głową i odchodzi) Nigdy już później nie odzyskaliśmy dawnej pozycji po-
litycznej w tej części Europy i… dawnego terytorium. A później tylko po-
wstania i klęski, represje, Sybir, emigracje… Hej! Panie szlachcic! Gdzie pan 
jest? (rozgląda się wokoło) Pewnie próba w teatrze się już zaczęła. Mama 
mówiła mi, że tu nieopodal parku jest siedziba teatru amatorskiego. Często 
też się zdarza, że i zawodowi aktorzy przyjeżdżają na warsztaty z młodzie-
żą licealną. Pewnie to taki pan aktor żartowniś. Hmm, ale trzeba przyznać, 
że wiedzę historyczną miał i rolę szlachcica odegrał nawet całkiem zręcznie. 
(przegląda zeszyty) Dobrze, zapiszę sobie te najważniejsze informacje, bo 
później zapomnę… Tym sposobem wstęp do referatu będzie…

(Piosenka „Krakowiak Kościuszki”, „Bartoszu, Bartoszu”)

Scena 3

(Uczeń notuje, niepostrzeżenie przychodzą do niego dwaj ranni żołnierze 
– powstańcy)

Powstaniec I (zmęczony, prowadzi rannego towarzysza) – Czy możemy 
odpocząć trochę? Wracamy spod Ostrołęki… Ranni jesteśmy…

Uczeń (zdziwiony i zdenerwowany) – No, proszę, proszę! Kolejni żartowni-
sie! Rozumiem, że panowie także dla wprawy role swoje tu odgrywać przy-
szli. Tylko dlaczego akurat na moją ławkę tak się wszyscy uparli. Nie ma to 
innych ławek w parku? Ja poważnymi sprawami zająć się muszę!

Powstaniec II (z oburzeniem) – I my obydwaj o poważnej sprawie tylko 
myśleliśmy! W Szkole Podchorążych uczyliśmy się, ale już więcej zniewag ze 
strony księcia Konstantego żaden polski żołnierz znieść nie mógł. 
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Powstaniec I – Dla upokorzenia i upodlenia polskiego wojska wielki książę 
oficerów policzkował na naszych oczach. Pod płaszczem wojskowej dyscy-
pliny bestialstwo i tyranię ukrywał. A i jego brat – car Mikołaj I z Polakami 
się liczyć nie chciał. Dał Królestwu Polskiemu konstytucję, ale jej wcale nie 
przestrzegał. Cenzura, prześladowania patriotów i niewola Polaków, oj nie-
wola…

Uczeń – Mówicie panowie o powstaniu listopadowym?

Powstaniec II – No nie inaczej! W noc listopadową pod dowództwem 
Piotra Wysockiego ruszyliśmy na Belweder. Tam nasz znienawidzony Na-
miestnik urzędował. Pojmać go chcieliśmy i zemścić się za nasze krzywdy, za 
krzywdy Polski… Cóż, uprzedzić go ktoś musiał. Zbiegł tchórz w przebraniu 
kobiecym, ale powstanie rozpoczęło się w całym kraju…

Powstaniec I – Myśmy długi szlak bojowy przeszli… Bitwy pod Wawrem, 
Iganiami, Tykocinem i wreszcie pod Ostrołęką przeżyliśmy szczęśliwie. Cho-
ciaż wielu naszych współbraci poległo i życie za ojczyznę oddało…

Uczeń – Ale przecież nie udało się Rosji pokonać i cały wysiłek wojska pol-
skiego klęską się zakończył, prawda?

Powstaniec II – Prawda, Prawda. Niestety, wojsku ducha do walki z za-
borcą nie brakowało. Na własne oczy widzieliśmy odwagę i zapał żołnierzy 
powstańców! Na własne oczy! 

Powstaniec I (z goryczą) – Cóż, kiedy dowódcy powstania nie potrafili 
mądrych decyzji podejmować. Zwycięstwa polskie zaprzepaszczono, a Ro-
sja ostatecznie zryw Polaków stłumiła brutalnie i w większą niewolę naród 
polski się dostał jeszcze…

Uczeń – A czasy napoleońskie pamiętają panowie, może?

Powstaniec I – Ojciec mój opowiadał mi o wielkim cesarzu Francuzów, któ-
ry w Europie z naszymi zaborcami wojował. Napoleon Bonaparte się nazy-
wał. Polacy kochali go niezmiernie i wierni mu pozostali do końca. Małym
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chłopcem byłem – może 7 lat miałem dopiero, kiedy ojciec sadzał mnie na 
kolanach i, zamiast bajek, o wojnie z Prusami, z Austriakami opowiadać lu-
bił. O pięknych zwycięstwach mówił, pod Jeną, pod Wagram.

Uczeń – Zatem Polacy u boku Napoleona wojowali, prawda?

Powstaniec II – Oczywiście, synku! Nie znasz Mazurka Dąbrowskiego? 
(kiwa głową) Czego to was w tych szkołach uczą?

Uczeń – Znam, znam. Ale nigdy nie wiem, dlaczego z ziemi włoskiej do 
Polski, przecież Napoleon nie był Włochem, tylko Francuzem…

Powstaniec I – Ech, gapo! Niecałe dwa lata po trzecim rozbiorze, w lip-
cu 1797 r. w miasteczku Reggio we Włoszech, gdzie stacjonowały wówczas 
słynne Legiony Polskie, dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrow-
skiego, powstała najbardziej znana polska pieśń – wspomniany Mazurek 
Dąbrowskiego. Autorem słów był Józef Wybicki. Poeta w tej prostej żołnier-
skiej piosence wyraził to, o czym myśleli wówczas wszyscy Polacy...

Powstaniec II – Chcieli oni u boku Napoleona zdobyć upragnioną niepod-
ległość. Wierzyli, że cesarz ustanowi nowy porządek w Europie. Wierzyli, że 
w tej napoleońskiej Europie nie zabraknie też państwa polskiego…

Uczeń – I co, z Rosją przegrał cesarz Francuzów, prawda?

Powstaniec I (ze smutkiem) – Tak, prawda. Wielka Armia pokonana zo-
stała. I nie tylko Rosjanie ją pobili. Pokonała ją także straszliwa zima. Dlate-
go my, pamiętając o pragnieniach naszych dziadków i ojców, w roku 1830 
walczyć o naszą Polskę ponownie zaczęliśmy. Do powstania stanęliśmy bez 
wahania. Na śmierć nawet gotowi…

Powstaniec II – No, dosyć tych pogawędek! Na nas czas już, chłopcze. 
Żegnaj! Ucz się pilnie historii i wspomnij nas czasem…
(opuszczają scenę, Uczeń robi notatki)

(Piosenka „Warszawianka 1831 roku”)
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Scena 4

Uczeń – Dziwnie się czuję. Jakbym z duchami rozmawiał… Eee bzdury ja-
kieś. Zabieram się do roboty, bo wstęp dopiero napisałem. (siedzi zapraco-
wany, po chwili podchodzi Żołnierz)

Żołnierz – Ciesz się bracie, bo niepodległość odzyskana!!! (ściska go ra-
dośnie)

Uczeń – Ooo, nie tego już za wiele! Sami szaleńcy do tego parku przycho-
dzą czy jak? Samemu oszaleć można!

Żołnierz (ostro, z wyrzutem) – A jakiż to Polak z ciebie, skoro z wolności 
państwa cieszyć się nie umiesz! Tyle pokoleń na nią czekało, tyle cierpień, 
upokorzeń, wysiłków! A ty co, młodzieniaszku? Od wariatów mnie wyzy-
wasz, tak? Prawda, wariactwem było po 123 latach niewoli o ojczyźnie 
wolnej marzyć. Niejeden pluł nam w twarz i szyderstwa rzucał w oczy. Ale 
myśmy naszemu wodzowi uwierzyli!!!

Uczeń (nieśmiało) – Józefowi Piłsudskiemu?

Żołnierz – A nie inaczej! Kochany to dowódca nasz. Dziadkiem go nazy-
waliśmy, ale jak ojca i przyjaciela najlepszego czciliśmy. Tłumaczył on nam 
ciągle, że kiedy wojna przyjdzie i nasi zaborcy za łby się złapią, my Polacy 
o Polskę walczyć musimy. I przyszedł w końcu upragniony moment. W 1914 
r. wojna wybuchła. Niemcy z Austrią przeciwko Rosji stanęły. Tragedia tylko 
i płacz w niejednym polskim domu słychać było.

Uczeń – Dlaczego?

Żołnierz – Bo Polak z zaboru rosyjskiego walczyć musiał z Polakiem z za-
boru austriackiego lub niemieckiego. Brat przeciwko bratu! Cóż, takie są 
wojny…

Uczeń – Ach tak…
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(Piosenka „Wojenko, Wojenko”)

Uczeń – Ale co z tą niepodległością? (do widowni) Przecież to temat mo-
jego referatu! Może uda mi się w końcu napisać o tym, co najważniejsze…

Żołnierz – Niepodległości nikt Polakom za darmo nie podarował. Musie-
li o nią walczyć sami! Największym bohaterem dla wszystkich Polaków był 
wówczas Józef Piłsudski – dowódca Pierwszej Brygady, a później naczelnik 
państwa. 

Uczeń – A co się stało 11 listopada 1918 r.? Dlaczego właśnie tego dnia 
obchodzi się w Polsce święto niepodległości?

Żołnierz – 11 listopada 1918 r. w Warszawie Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a później także cywilną. Tego dnia 
rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie, co stanowiło symbol uwol-
nienia Polski od znienawidzonego okupanta. Ponadto 11 listopada 1918 r. 
w Compiegne pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między 
Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Wydarzenie to symbolizuje zakoń-
czenie I wojny światowej.

(Piosenka „Piechota”)

Uczeń – Słyszałem, że Józef Piłsudski siedział w więzieniu w Magdeburgu? 
Prawda to czy plotki? 

Żołnierz – Tak, prawda, prawda. Od lata 1917 r., gdy Piłsudski zerwał 
współpracę z państwami centralnymi i został aresztowany przez Niemców, 
przebywał w twierdzy w Magdeburgu. Niemcy przewidywali, że mogą go 
jeszcze potrzebować! Przez Polskę wiodły bowiem szlaki komunikacyjne 
na Ukrainę i Białoruś, gdzie wciąż stacjonowały wojska niemieckie. Jedynie 
Polska oddzielała zmęczone wojną i podatne na rewolucyjne hasła Niemcy 
od opanowanej przez bolszewików Rosji. Gdy stało się jasne, że tylko Józef 
Piłsudski może utrzymać w Polsce porządek, Niemcy zwolnili go z interno-
wania.
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Uczeń – A kiedy Piłsudski przybył do Warszawy?

Żołnierz – 10 listopada. Na dworcu powitała komendanta wielka grupa 
zwolenników. 

Uczeń – Był tam pan?

Żołnierz – Byłem. Obserwowałem wszystko bardzo uważnie. Piłsudski stał 
wyprostowany na peronie, spojrzenie miał surowe i budził w nas wielki re-
spekt. Następnego dnia nadeszła wieść o kapitulacji Niemców na froncie 
zachodnim. Warszawa znowu stała się polską stolicą. 

Uczeń – I co, od tego momentu byliśmy niepodległym państwem? 

Żołnierz – Rzeczywiście, rok 1918 przyniósł Polsce upragnioną niepodle-
głość! Nie stało się to jednak jednego dnia, 11 listopada wszystko się po pro-
stu zaczęło. Pełnia władzy spoczęła w rękach Piłsudskiego, który przyjął tytuł 
Naczelnika Państwa. Natomiast walka o granice państwa polskiego trwała 
jeszcze do 1922 r. Największe znaczenie miała tu wojna z Rosją bolszewic-
ką w 1920 r. Ale to już temat na inną opowieść…

Uczeń – Tak, tak. Mój referat dotyczy przecież odzyskania niepodległości 
i roku 1918. Mam już prawie wszystko. Dopiszę jeszcze zakończenie i goto-
we… (zauważa, że Żołnierza już nie ma); (do widowni) Wiecie co, wyda-
je mi się, że ta ławka ma jakieś „historyczne właściwości”. (ogląda ławkę) 
Przyciąga tych, którzy mają z historią Polski naprawdę wiele wspólnego… 
Może i wam uda się kiedyś na niej usiąść i przeżyć równie niezwykłą przy-
godę… A swoją drogą… Ciekawe, co dostanę za referat? I co powie moja 
milutka koleżanka, jak zobaczy moje notatki…

(Piosenka„Marsz Pierwszej Brygady”)
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Marzena Wieczorek, Małgorzata Łuczak, Szkoła Podstawowa nr 49 
w Częstochowie

Sąd nad Polską

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych

45 min (długość scen jest uzależniona od tempa prowadzenia dialogów 
oraz od wyboru utworów – w całości lub we fragmentach)

– rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, poczucia 
przynależności narodowej

– kształtowanie  postawy patriotycznej
– rozbudzanie szacunku do tradycji, symboli narodowych dla przodków, 

którzy poświęcili życie w walce o niepodległość
– poznanie sylwetek słynnych Polaków
– pogłębianie umiejętności rozumienia dziejów Polski na tle historii Europy,
– twórcze uczestniczenie w życiu szkolnym i społecznym
– uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej
– doskonalenie umiejętności pracy w grupie i poczucia odpowiedzialności 

za wszystkich
– kształtowanie zdolności prezentacji przed publicznością

– teksty wierszy – zamieszczone w scenariuszu
– utwory muzyczne i audiowizualne
– prezentacja w formie filmu Czas zaborów
– dekoracje – sala sądowa, prawnicy w togach, baner okolicznościowy 
rekwizyty, np. młotek sędziego, łańcuch do spętania Polski, z boku – cela
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Scena 1

(Muzyka Czas honoru – czołówka – około 30 s).

(W sali sądowej zajmują miejsca oskarżyciel i obrońca, protokolantka, 
strażnik wprowadza Polskę. Na podwyższeniu stół sędziego, po obu stro-
nach miejsca dla oskarżyciela i obrońcy).

Strażnik – Proszę wstać, sąd idzie.
(Sędzia wchodzi do sali)

Sędzia – Otwieram posiedzenie Sądu Rejonowego w Petersburgu – II Wy-
dział Karny. Będzie rozpoznawana sprawa POLSKI. Na rozprawie stawili 
się: Oskarżona – Polska – osobiście doprowadzona z Aresztu Śledczego 
w Petersburgu wraz z obrońcą – adwokatem Apolonią Patriotką, 



Oskarżyciel – Euzebiusz Rozbiorowski. Oskarżyciele posiłkowi – 
Katarzyna II – caryca Rosji, Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern – król Prus, 
Franciszek II Habsburg – cesarz Austrii oraz powołani świadkowie. Pro-
szę o zajęcie miejsc. Sąd odbierze od oskarżonej dane osobowe, oskarżona 
proszę wstać. Imię i nazwisko.

Oskarżona – Polska Nadwiślańska.
Sędzia – Urodzona…
Oskarżona – ...w roku 966.
Sędzia – Miejsce urodzenia.
Oskarżona – Gniezno.
Sędzia – Imię ojca.
Oskarżona – Mieszko I.
Sędzia – Imię matki.
Oskarżona – Dobrawa.
Sędzia – Stan cywilny.
Oskarżona – Zamężna.
Sędzia – Dzieci?
Oskarżona – Jakieś 13–14 milionów.
Sędzia – Zawód.
Oskarżona – Matka i opiekunka. (po chwili cicho) Ojczyzna…
Sędzia – Dziękuję oskarżonej. Otwieram przewód sądowy, proszę prokura-
tora o odczytanie aktu oskarżenia.

Oskarżyciel – Oskarżam Polskę Nadwiślańską urodzoną w 966 roku 
w  Gnieźnie o czyny karalne z artykułu 243 paragraf 1 Kodeksu karnego 
w  związku z artykułem 64 paragraf 2 Kodeksu karnego, a mianowicie o to, 
iż dopuściła, żeby:

– król nie mógł samodzielnie rządzić,
– sejmy, na których uchwalano prawa, były zrywane,
– armia... cóż to za armia 12 tys. żołnierzy – śmiesznie mała,
– a szlachta mimo bogactwa nie chciała płacić podatków i… skarbiec był 
pusty, a państwo biedne.
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Zaznaczam przy tym, że oskarżona działała tak w sposób ciągły i uporczywy 
przez ponad 100 lat. Uzasadnienie znane stronom — doręczone na piśmie.

Sędzia – Czy oskarżona zrozumiała zarzuty? 

Oskarżona – Tak, zrozumiałam.

Sędzia – Czy przyznaje się pani do zarzucanych czynów?

Oskarżona – Nie, nie przyznaję się.

Sędzia – Wobec tego sąd zarządza postępowanie dowodowe. Proszę we-
zwać świadka obrony… (rozgląda się) Rozumiem, że nikt nie staje w obro-
nie Polski. Wobec tego proszę wezwać świadka oskarżenia. (wchodzi) Imię 
i nazwisko:

Świadek – Franciszek Ksawery Branicki.

Sędzia – Narodowość.

Świadek – Polska.

Sędzia – Dlaczego wobec tego świadek występuje po stronie oskarżenia 
i  co świadkowi wiadomo na temat szkodliwej działalności oskarżonej?

Świadek – Moim zdaniem Polska jest słaba, nie potrafi sama poradzić so-
bie z problemami i, stanowczo to podkreślam, powinna przestać istnieć na 
zawsze, na zawsze!!! Dopuściła do sytuacji, w której chciano nas pozbawić 
bogactwa i przywilejów. Dlatego właśnie zwróciłem się o pomoc do obec-
nej tu Katarzyny II. (zwraca się do Polski) „Polsko! lecz ciebie błyskotkami 
łudzą/ Pawiem narodów byłaś i papugą/ A teraz będziesz służebnicą cu-
dzą”.

Sędzia – Czy obrońca chciałby przesłuchać świadka?

Obrońca – Nie mam pytań. Wnoszę o uniewinnienie mojej klientki.
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Sędzia – Jakiej kary domaga się oskarżenie?

Caryca Katarzyna – Domagamy się rozbioru Polski!

Fryderyk II – I wymazania imienia polskiego z mapy świata.

Franciszek II – Koniec z Polską, już nigdy, nigdy nie będzie państwa pol-
skiego, powtarzam NIGDY!!!

Obrońca – Sprzeciw!

Sędzia – Odrzucony.

Strażnik – Proszę wstać, sąd ogłosi wyrok.

Sędzia – Sąd Rejonowy w Petersburgu po rozpoznaniu sprawy Polski ogła-
sza, co następuje: wobec braku argumentów obrony uznaje się Polskę winną 
zarzucanych jej czynów i skazuje na karę 123 lat pozbawienia wolności. 

Obrońca

Ojczyzno moja, na końcuś upadła! 
Zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę!
Ty, co od morza, aż do morza władałaś.
Kawałka ziemi nie masz na mogiłę. 

Sędzia – Wyrok jest prawomocny i nie można się od niego odwołać. Na tym 
kończę rozprawę. Proszę odprowadzić więźniarkę do celi. 

(Na tle muzyki M. Musorgskiego „Noc świętojańska na Łysej Górze” zabor-
cy szarpią Polskę. Następnie strażnik odprowadza ją do celi w kajdanach– 
około 1–1,5 minuty)

298



Scena 2

W celi

Recytator I
O Polsko, święte twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych 
Szeptano w ojców mych domu.
Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie.
Mówiono, że jesteś więźniem, 
Mówiono, że leżysz w grobie. 

Recytator II
Ile jeszcze będzie krwawych powstań narodowych
Nim z upadku się podniesie kraj zupełnie nowy?
Ile groźnych fal zemsty i rusyfikacji,
i tęsknoty straszliwej tam, na emigracji?

(Polska upada zemdlona)

(Piosenka „Niepodległość” – około 3 min. 50 s.)

Scena III 

W sądzie w Warszawie

(Muzyka Czas honoru – czołówka – około 30 s.)

Strażnik – Proszę wstać, sąd idzie.

(Sędzia wchodzi do sali)
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Sędzia – Otwieram posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie – II Wy-
dział Karny. Ponownie będzie rozpoznawana sprawa POLSKI. Na rozpra-
wie stawili się: Oskarżona – Polska wraz z obrońcą – adwokatem Janiną 
Patriocką, Oskarżyciel: Romuald Wrogowski oraz powołani świad-
kowie. Sąd ma rozpatrzyć apelację złożoną przez obrońcę obecnej tu Pol-
ski. W piśmie złożonym do sądu adwokat pani Janina Patriocka odwołuje się 
od wyroku, uzasadniając, iż kara, jaką zasądzono, jest zbyt wielka w po-
równaniu do czynów oskarżonej. Przejdźmy wobec tego do postępowania 
dowodowego i przesłuchania świadków.

Strażnik
Świadkowie, którym nieśmiertelność dam,
Stawajcie żywi, przytomnie!
Powietrznym okrążajcie szlakiem!
Do mnie tu, wzywam! Do mnie! 

Obrońca – Wnoszę o powołanie na świadka Legionisty.

Legionista – Wysoki Sądzie! Niech za wyjaśnienie mojego stanowiska 
wobec Polski posłuży ta oto historia. Jestem żołnierzem. W 1797 r. byłem 
w  Reggio, we Włoszech, gdzie powstawały Legiony Polskie. Tam po raz 
pierwszy usłyszałem pieśń o Polsce właśnie, która obudziła radość i nadzieję 
oraz wycisnęła pierwsze łzy tęsknoty za wolnością i krajem ojczystym, ale 
także łzy wzruszenia i dumy. Na plac, gdzie odbywaliśmy musztrę, przybył 
generał Dąbrowski, który zawołał: „Bracia moi! Jeszcze Polska nie umarła, 
kiedy taki w was duch!”. Józef Wybicki zaśpiewał tę pieśń oficerom, a my 
wszyscy chórem. Przypomnijmy ją teraz, to... Mazurek Dąbrowskiego.

Strażnik – CAŁOŚĆ powstań! Baczność! Do hymnu! (1–2 zwrotki) Po hym-
nie! Spocznij!

Obrońca – Proszę o wezwanie starego Polaka.
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Polak
Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi,
przemocą wykreślone z politycznej mapy.
Mój kraj, pod szponami bezlitosnej łapy
umierał, żył, walczył, zrywał się i trudził.

Każdy z nas wiedział, że…
Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi,
Tak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. 

Sędzia – Czy obrona ma jeszcze jakieś wnioski dowodowe? 

Obrońca – Tak, Wysoki Sądzie. Proszę o powołanie kolejnego świadka – 
wdowy po żołnierzu.

Wdowa – Jestem Polką, wdową, której ojciec i ukochany bez wahania od-
dali życie za ojczyznę. Takich kobiet jak ja jest wiele. My wiemy, co znaczy 
ból rozstania i ból utraty najbliższych, ale liczy się cel – ojczyzna w potrze-
bie. 

Scena 3 

Dziewczyna i powstaniec, matka

Powstaniec
Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła:
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. 

Dziewczyna
Czuję to, bom Polka! Ojczyzna w potrzebie.
Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie. 

Matka
Bóg im każe iść,
By jutro zakwitł dzień pokoju,
Jeszcze matki twarz nie obeschła od łez, 
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Świeżych ran nie zabliźnił jeszcze czas.
Rozpłakała się brzezina
pożegnała matka syna
kiedy szedł na bój… 

(Piosenka „W żółtych płomieniach liści” Łucja Prus i Skaldowie)

(„Pożegnanie z dziewczyną” – około 1 min. 40 s.)

W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie 
Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem 
Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają 
Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają 

I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka 
Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka 
I ja żegnałam nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą 
I ja żegnałam nieraz kogo, i ja żegnałam nieraz 

(Powstaniec odchodzi)

Matka
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?  

Dziewczyna do Matki

Schowaj, matko, suknie moje,
Perły, wieńce z róż:
Jasne szaty, świetne stroje,
Jasne szaty, świetne stroje,
To nie dla mnie już! 
Niegdyś jam stroje, róże lubiła,
Gdy nam nadziei wytryskał zdrój;
Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła,
Jeden mi tylko przystoi strój:
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To nie dla mnie już! 
Niegdyś jam stroje, róże lubiła,
Gdy nam nadziei wytryskał zdrój;
Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła,
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka! 

Dziewczyna (do Sędziego) – Czy to niewystarczający argument, Wysoki 
Sądzie? Naród, który ma takich synów, zasługuje na szacunek.

Sędzia – Czy są pytania do świadka?

Oskarżyciel – Nie, nie ma.

Sędzia – Wobec powyższego wzywam kolejnego świadka, a raczej świad-
ków – polskie dzieci pochodzące z Wrześni. (wchodzą)

Oskarżyciel – Wysoki Sądzie, mam pytanie do świadków. (zwraca się do 
dzieci) Drogie dzieci! Wy przecież nie jesteście już Polakami. W szkole uży-
wałyście języka niemieckiego, to chyba o czymś świadczy?

Dziecko I – Owszem, ale to żaden dowód. Byłyśmy zmuszane do mówienia 
po niemiecku. Nasi rodzice nie pozwolili jednak, abyśmy zapomnieli języka 
polskiego.

Dziecko II – Za ten pacierz w własnej mowie,
Co ją dali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
– Prusak męczył polskie dziatki! 

Dzieci I i II – My dzieci polskie, zwracamy się do Wysokiego Sądu o przy-
wrócenie nam wolnej Ojczyzny.
Dziecko I – Nie damy pogrześć mowy!
Dziecko II – Nie damy, by nas gnębił wróg! 
Dzieci I i II – Tak nam dopomóż Bóg! 
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Oskarżyciel – Wraz z Polską zniknęła polska kultura, więc po co wracać do 
czegoś, co nie istnieje?

Obrońca – Sprzeciw, Wysoki Sądzie! Pomimo że wymazano Polskę z mapy 
świata, nie wymazano jej z serc Polaków. Myśleli oni i tęsknili za „krajem lat 
dziecinnych, który zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie”. Wnoszę 
o dopuszczenie w tej kwestii zeznań kolejnego świadka – polskiego poety, 
wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz

…ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. 

Choć Polacy byli daleko od swej ojczyzny, pamiętali o niej, walczyli za nią, 
czytali o niej w utworach, któreśmy tworzyli i marzyli. A teraz te marzenia za 
sprawą Wysokiego Sądu mogą przemienić się w rzeczywistość. 

(Przez chwilę staje zamyślony i mówi)

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie... 
Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono…

Oskarżenie – Z tego, co mi wiadomo, pan był przecież na emigracji. 
Opuszczenie kraju nazywa pan patriotyzmem?

Mickiewicz – Wielu Polaków musiało wyjechać – nie tylko, aby ratować 
siebie, ale po to, by nie zginęła polska kultura. Wystarczy tylko wymienić 
nazwiska takie jak Juliusz Słowacki czy Fryderyk Szopen – one mówią same 
za siebie. Niektórzy z nas po opuszczeniu ojczyzny już nigdy jej nie ujrzeli. 
Nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, jak trudno zapomnieć o swoim kraju, jak 
ciężko być z dala od znajomych twarzy, strumyków, gór i rzek.
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Tak, tak, rozłąka boli 
Pozostając w tej niewoli
Często marzę o mym kraju
Całym w kwiecie, tak jak w maju
Pełnym śmiechu i radości
Okupionym krwią wolności. 

Zwykli zaś obywatele byli, są i będą TU zawsze, podtrzymują tradycje, czują 
prawdziwą, szczególną i niezwykłą więź ze swoją ojczyzną.

(Piosenka z prezentacją – A. Rosiewicz „Pytasz mnie” – około 4 min. 50 s.)

Sędzia – Czy są jeszcze jakieś wnioski dowodowe?

Obrońca – Wniosek dowodowy przedstawi ostatni świadek obrony.

Świadek obrony – Wysoki Sądzie!

Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze.
Pozbawieni ziemi, pogardą karmieni.
Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może,
Twój wyrok zło w dobro przemieni. 

Sędzia – Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu stronom.

Oskarżyciel – Wysoki Sądzie! Dowody tu zgromadzone nie wskazują jed-
noznacznie na niewinność oskarżonej. Wnoszę więc o kontynuowanie przez 
Polskę kary pozbawienia wolności. 

Obrońca – Wysoki Sądzie! Jestem przekonany o niewinności mojej klientki. 
Wyrok zasądzony przez sąd poprzedniej instancji – 123 lata niewoli, uwa-
żam za niesprawiedliwy i krzywdzący. Już czas, aby odzyskała ona wolność, 
dlatego wnioskuję o całkowite oczyszczenie z zarzutów i uniewinnienie. 
Zeznania zgromadzonych tu świadków w pełni potwierdzają moją opinię. 
A  jeśli chodzi o oskarżoną, to…
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Cóż to była za dziwna, romantyczna Pani, 
Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. 
Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy, 
Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. 
[…] Mówią im obcy ludzie: – po co cierpieć dla niej, 
Tłumaczą: – że nie warto, że jak gwiazda pierzcha, 
Ale oni nie słyszą, na śmierć zakochani. 
I dalej za nią gonią po lądach, po zmierzchach. 
[…] Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu 
Na przekór wielkim próbom, które los przynosi, 
A ona, ranna w serce, bezbronna w cierpieniu, 
Niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. 
[…] Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada, 
I gdy Szopen, jak widmo, gra im na pianinie, 
Zjawia się, cała w czerni, staje przy nim blada, 
I śpiewa do nich cicho - że jest, że nie zginie. 

(Piosenka „Żeby Polska była Polską” – 3 min. 36 s.)

Sędzia – Co oskarżona chce powiedzieć w ostatnim słowie?

Polska – Wiem, że nie jestem bez winy i popełniłam wiele błędów, ale 
postaram się być jak najlepszą matką dla swych dzieci – Polaków. Proszę 
o sprawiedliwy wyrok.

Sędzia – Ogłaszam WYROK. Dnia 11 listopada 1918 r. Sąd Apelacyjny 
w  Warszawie Wydział II Karny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu spra-
wy oskarżonej uznaje, że Polska w pełni wycierpiała za swe winy i w związku 
z powyższym odzyskuje ona NIEPODLEGŁOŚĆ!!! Wyrok jest prawomocny.

(Piosenka „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony”)

Wszyscy świadkowie obrony krzyczą – Hurra!!! Niech żyje!!! Rozwija-
ją flagę biało-czerwoną.
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Ktoś

Za długo śpiewali nad nią 
W słowach genialnych i szumnych.
Za długo płakali nad nią 
wonią lasów i szmerem rzek.
Aż ktoś rzekł:
– Wstań z trumny.
Wstała.

Był ktoś, kto ją podtrzymał i umył,
Otulił ją płaszczem dumy.
Stała się świata ozdobą. 
Polsko! Nie jesteś ty już niewolnicą, 
Lecz czymś największym, najpiękniejszym – SOBĄ!!! 

(Zjednoczony Ursynów „Niech żyje Polska” – około 2 min. 50 s.)

Polska (dumna) – Moja ziemia nasączona jest krwią tych, co za mnie gi-
nęli, tych, którzy walczyli o moje przetrwanie! Między grudkami mej ziemi 
kryją się prochy wielkich i świętych ludzi. (wskazuje na publiczność) Bez Cie-
bie jednak przestanę istnieć, a ty beze mnie będziesz jak dziecko, które ma 
wszystko oprócz matki i domu. Dlatego bądź dumny, że jesteś synem polskiej 
ziemi. Bądź dumny ze swoich wielkich przodków, ciesz się, że jestem znów 
wielka i niepodległa, a ty możesz korzystać z tej wolności.  

Recytator

Ojczyzna zwykłe słowo,
A tyle znaczy (...)
Ojczyzna – to jabłonie kwiatami obsypane
I modre chabry w zbożu i jasny śpiew skowronka
I srebnołuskie fale, odrzańskie i wiślane
Skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka (...)
Ojczyzna – to czas dawny, Ojczyzna – to czas bliski
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
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Ojczyzna – to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne.
Cieszmy się z nią, że nam przyszło 
Żyć w wolnym kraju – nad Wisłą… 

(Piosenka „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” – około 5 min)

Koniec
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Marta Winnicka-Pilarska, Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie

Być patriotą dziś

uroczystość

uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

45 min

– ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości w historii naszej 
Ojczyzny

– rozbudzanie i umacnianie postawy patriotycznej
– kształcenie postawy szacunku do symboli narodowych, języka ojczystego
– uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej
– twórcze uczestniczenie w życiu szkolnym i społecznym

– laptop z dostępem do internetu
– rzutnik i projektor
– mikrofony i odtwarzacz CD z nagłośnieniem
– różne rekwizyty ujęte w treści scenariusza

Film Niezwyciężeni, IPN, studia kreatywnego Fish Ladder/Platige Images 
i  firmy Juice, w reż. Michała Misińskiego, z 15 września 2017.
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2. Piłsudski J., Myśli i wypsknięcia, Warszawa 2010.
3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
4. Wyszyński S., Na szlaku Tysiąclecia, Warszawa 1996.
5. Rej M., Do tego, co czytał [w:] Rej M., Wybór pism, oprac. A. Kochan, 

Wrocław–Warszawa–Kraków 2007.
6. Słowacki J., Beniowski. Poema, Warszawa 2005.
7. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1998 (lub inne wydanie).

Cała uroczystość składa się krótkiej części wprowadzającej, która wyjaśnia 
znaczenie wydarzeń z 11 listopada 1918 r. oraz zwraca uwagę na pojęcie 
patriotyzmu we współczesnym świecie. Kolejne cztery sceny poświęcone są: 
symbolom narodowym, tradycji i rodzinie, dbałości o język i wizerunkowi 
Polaka-patrioty. Przeplatane są utworami o tematyce patriotycznej. Pod-
sumowaniem całości jest projekcja kilkuminutowego filmu Niezwyciężeni, 
przygotowanego przez IPN, studio kreatywne Fish Ladder/Platige Images 
i firmę Juice, który obrazuje heroiczną walkę Polaków o wolność naszej Oj-
czyzny. Na początku uroczystości uczniowie na widowni otrzymują teksty 
śpiewanych pieśni i piosenek. Szkolna uroczystość rozpoczyna się od za-
powiedzi prowadzących, w czym uczestniczyli będą zgromadzeni. W tym 
czasie wszyscy przybyli otrzymują śpiewniki, by mogli włączać się w śpiew 
patriotycznych pieśni.

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Narrator I – Dzień 11 listopada 1918 r. jest dla Polaków dniem triumfu. Po 
123 latach niewoli Polska wyzwoliła się spod jarzma zaborców. 
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Historia polskiego narodu jest tak obfita w ważne wydarzenia, że prawie 
każdy miesiąc można by nazwać miesiącem pamięci narodowej, walki o 
polski język, kulturę i tradycję. Listopad jest pod tym względem szczególnie 
uprzywilejowany, jest symbolem miłości do Ojczyzny, pokazuje walkę o wol-
ność, wiarę, zwycięstwo. 

Narrator II – Zapraszamy na montaż słowo-muzyczny przygotowany przez 
uczniów naszej szkoły. Za chwilę zobaczycie cztery scenki, podejmujące te-
mat patriotyzmu we współczesnym świecie. Musicie pamiętać, że współcze-
sny patriota dba o swój język, szanuje symbole narodowe, kultywuje tradycję 
i stara się troszczyć o dobry wizerunek Polaka w kraju i za granicą. Jak ro-
zumiemy to współcześnie i co na ten temat – według nas – mogą powiedzieć 
postaci historyczne, postaramy się wam zaraz pokazać.

Narrator I – Proszę wszystkich o powstanie! 

(Wszyscy zgromadzeni włączają się w śpiew ,,Roty”, zainicjowanej przez 
szkolny chór. Po pieśni prowadzący  zapowiada pierwszą część przedsta-
wienia)

Narrator II – Scena 1. Symbole narodowe.

(Pierwsza scena obrazuje szacunek do symboli narodowych. Na scenę 
wchodzą piłkarze i ustawiają się pośrodku sceny: dzieci ubrane w sportowe 
stroje, z piłką w ręku, na baczność i z dłonią na sercu. Przed nimi po dwóch 
przeciwnych stronach sceny stają dwie grupy dzieci. Jedna z nich to kibice, 
silnie utożsamiający się z piłkarską reprezentacją Polski – dumnie, w pozy-
cji stojącej, ubrani w biało-czerwone stroje, trzymający w rękach flagę Pol-
ski, śpiewają hymn, drugą tworzą ,,kibole” – w pozycji siedzącej gwiżdżą, 
klaszczą, zakłócając ich śpiew. Wszyscy zebrani w pozycji ,,na baczność” 
włączają się w śpiew. Uczniowie siadają i na scenie pojawia się chłopiec 
przebrany za Józefa Piłsudskiego – w mundurze, z szabelką w ręce i prze-
mawia do wszystkich zgromadzonych).
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Józef Piłsudski – „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć 
i spocząć na laurach to klęska. Naród, który traci pamięć przestaje być Na-
rodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane teryto-
rium”.

(Słychać melodię patriotycznej pieśni „My, Pierwsza Brygada”. Chór 
i wszyscy uczniowie śpiewają, korzystając z otrzymanych wcześniej śpiew-
ników. Po chwili zgromadzeni siadają i następuje zapowiedź części drugiej)

Narrator I – Scena 2. Tradycja.

(W scence tej udział bierze czterech głównych aktorów, wcielających się 
w   role: Mamy, Taty, córki Anny i syna Mateusza oraz dwóch, odgrywa-
jących postaci historyczne, które wszystkiemu się przyglądają i komentują 
całość – Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego. Domownicy ubrani są w 
codzienne stroje, zgromadzeni przy kuchennym stole. Na scenie stoi stół 
przykryty obrusem, a na nim szklanki, talerze, sztućce, pieczywo i dodatki. 
Mama ma na sobie kuchenny fartuch. Razem z córką kroją ogórki i smaru-
ją pieczywo, przygotowując śniadanie. Jest to sobotni poranek. Nagle do 
kuchni wbiega Mateusz i jak zwykle pospiesznie chwyta w rękę kanapkę).

Mama – Cześć synku! Zaczekaj, dziś jemy wspólne śniadanie.

Mateusz – Nie mam czasu. Spieszę się na trening.

Mama – Nie przesadzaj! Trening masz dopiero po południu. Sobotnie i nie-
dzielne wspólne śniadanie to nasza rodzinna tradycja.

Ania – Tradycja? Co to za słowo.

(Mateusz uśmiecha się i przewraca oczami)

Mama – Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, 
czyli obyczaje, poglądy, sposoby myślenia i zachowania, które uznawane są 
za ważne. Dla nas, dla naszej rodziny, taką tradycją jest spożywanie posił-
ków przy wspólnym stole.

312



(Wchodzi tata i włącza się do rozmowy)

Tata – O tak! Bardzo ważną tradycją, bo wtedy mamy czas dla siebie – czas 
na rozmowę, milczenie, dzielenie się tym, co ważne, przebywanie ze sobą.

Ania – No właśnie, a nie tylko te twoje gry komputerowe! Jakbyś mógł, spę-
dziłbyś przy nich pół dnia.

Mateusz – Myślałem, że tradycje, to przeżywanie Świąt Bożego Narodze-
nia, strojenie choinki, dwanaście potraw, puste miejsce przy stole…

Mama – Owszem, synku. Podobnie jak tradycyjne przeżywanie Świąt Wiel-
kanocy, czasu Adwentu, Wszystkich Świętych, które niedawno obchodzili-
śmy.

Tata – Jak dobrze, że o tym rozmawiacie. Synu! Będę miał dla ciebie 
ważne zadanie.

Mateusz – Tato?! Teraz?! Przecież ja mam dziś trening!

Tata – Nie teraz, bo teraz jemy śniadanie.

(Wszyscy siadają przy stole).

Tata – Po śniadaniu wywiesisz w oknie flagę.

Mateusz – Jak to?

Tata – Zrobisz to, co do niedawna jeszcze robił twój dziadek. On zawsze 
pamiętał o uczczeniu ważnych dat.

Mateusz – Ważnych dat? To dziś nasi jakiś mecz grają?

Matka – Dziś jest 11 listopada, czyli święto odzyskania przez Polskę 
niepodległości, synku.
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Tata – Twój dziadek, który był żołnierzem AK, zawsze o tym pamiętał, 
11 listopada ubierał się w garnitur, szedł na mszę za ojczyznę, śpiewał pa-
triotyczne piosenki i chętnie wspominał kolegów z młodości.

Mama – Zobacz, to jest jego powstańcza opaska. Nasza rodzinna pamiąt-
ka. Nosił ją z dumą na swoim ramieniu. Był prawdziwym patriotą.

Ania – Poliglotą?

Mama – Patriotą, czyli człowiekiem, który kochał nasz kraj, walczył w jego 
obronie, pamiętał o ważnych uroczystościach, dbał o tradycje.

Ania – To znaczy, że jadł z babcią wspólne śniadania?

Mama – Tak, kochanie. (uśmiech)

Mateusz – Wiecie co? W sumie to ja lubię te nasze rodzinne tradycje. Za-
wsze jest coś dobrego. (śmiech domowników) Aaaa… i oczywiście wywieszę 
tę flagę, tato.

Tata – Myślę, że dziadek byłby z ciebie dumny.

Mateusz – A moim kolegom z drużyny, którzy nie wywiesili jeszcze flagi, też 
wystosuję taką „gadkę umoralniającą”, żeby zapamiętali, że robi się tak nie 
tylko przy okazji ważnego meczu.

(Wtedy na scenę wkracza dwóch uczniów – jeden białej szacie liturgicznej 
z piuską na głowie, odgrywający postać św. Jana Pawła II i drugi w ornacie 
i z pastorałem w dłoni, grający kard. Stefana Wyszyńskiego. Komentują to, 
czemu przysłuchiwali się przed chwilą)

Jan Paweł II – Ja, Jan Paweł II, syn polskiej ziemi, przez wszystkie lata swe-
go pontyfikatu, zawsze powtarzałem, że: ,,Patriotyzm oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu 
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 
ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego
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dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni 
do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”. 
A Ty kardynale Stefanie Wyszyński, co o tym sądzisz?

Wyszyński – Zgadzam się z tobą Ojcze Święty i chciałbym dodać, że: 
,,Naród bez przeszłości, bez tradycji, bez kultury nie jest szanowany przez 
nikogo”. Pamiętajcie o tym, drogie dzieci!

(Aktorzy opuszczają scenę. Szkolny chór wykonuje utwór T. Love „Wycho-
wanie”. Wszyscy włączają się w śpiew. Narrator zapowiada scenę trzecią)

Narrator II – Scena 3. Język.

(Na scenie pojawiają się dwie elegancko ubrane koleżanki. Obie to kobiety 
pracujące w korporacji, wymieniają ze sobą kilka zdań)

Vanessa – O!... Jessica! Hello!

Yessica – Hello, co u Ciebie, Vanesso? Dawno się nie widziałyśmy.

Vanessa – Świetnie! Nie narzekam... Job jest, pracy mnóstwo, na pewno 
nie mam czasu na nudę... Wiesz, jak to w korpo...  (dźwięk telefonu) O wilku 
mowa... sorry (rozmowa przez telefon), Tak... tak... ok, ok.

(Yessica patrzy pytająco na Vanessę)

Vanessa – To był mój menager. Podpisujemy ważną umowę z amerykańską 
firmą i musimy wieczorem stawić się na event.

Yessica – Super!

Vanessa – No... extra, ale nie mogę się ubrać casualowo, wymagają stroju 
koktajlowego. Wiesz, dbamy o look firmy. 

Yessica – Wiadomo, też tak mamy.
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Vanessa – No i czeka mnie zaraz shopping i research po galeriach! Po-
winnam kupić sobie jakąś nową kieckę. Pójdziesz ze mną? Help me, please!

Yessica – Sorki kochana, może kiedy indziej... Miałam dziś w pracy praw-
dziwy hardcor. Muszę się zresetować. 

Vanessa – Come on! Będzie fun!

Yessica – Sorry, taki life…

(Na scenę wchodzi chłopiec w charakterystycznej dla Mikołaja Reja czapce 
i pełen emocji przemawia)

Mikołaj Rej – „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie 
gęsi, iż swój język mają”.

(Na scenę wchodzą dwie kolejne koleżanki, z telefonami w dłoni, zapatrzo-
ne w wyświetlacze, nie patrząc sobie w oczy, nawiązują rozmowę)

A – Elo!
B – Cześć! Co tam?
A – Oki... A... widziałaś tego… no… ten ostatni odcinek naszego serialu? 
B – Aaaa… Ten… No, no… widziałam, pewka!
A – A widziałaś tam tego… No ten blondyn epicki… On jest z siostrą tamtej, 
no… tej, wiesz, tej zołzy… 
B – No... Masakra, no nie? 
A – A jak ta siostra się dowiedziała, jak poszła do tego drugiego, no tego… 
B – No… ten, ten… no… Wiem, o kogo chodzi…
A – No… Szacun dla twórców!
B – Ciekawe, kiedy ta nowa pójdzie do niego i mu o tym powie?
A – Mhmm… oby jak najprędzej… 
B – No myślę… Ty, a tamta blondi powiedziała tej… no wiesz, tej rudej. Prze-
gięła z tym tekstem, nie?
A – Nooo… Ciekawe, czy będzie kolejny sezon? Nie mogę się doczekać!
B – Nooo…
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(Majestatycznym krokiem wkracza uczeń, wcielający się w postać Juliusza 
Słowackiego. Skupiony i zamyślony, niby oderwany od swych zajęć, z książ-
ką w dłoni, niemalże przymuszony zaistniałą sytuacją wypowiada swoje 
słynne słowa)

Juliusz Słowacki – Chodzi mi o to, żeby język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa.

(Szkolny chór wykonuje utwór „Mury” Jacka Kaczmarskiego)

Narrator I – Scena 4. Polak-patriota

(W scence udział bierze czworo aktorów: Mama, Tata, córka Kaśka i syn 
Adam. W letnich strojach, z plecakami i walizkami udają się na wspólną 
zagraniczną wycieczkę. Zniecierpliwieni oczekują przyjazdu tramwaju).

Tata – Pospieszcie się, tramwaj zaraz nadjedzie!

Adam – Spokojnie tato, tramwaj nie zając.

Mama – Jest, wsiadajcie. Kaśka, ściągnij plecak.

Kaśka – Co? To znaczy, proszę?

Mama – Zdejmij plecak, bo możesz przeszkadzać innym pasażerom!

Tata – Rzeczywiście, komunikacja miejska jest dla wszystkich. Trzeba usza-
nować innych i ułatwić podróż każdemu pasażerowi.

Kaśka – Za ile będziemy na dworcu?

Tata – Spokojnie, pociąg do Berlina mamy dopiero za godzinę.

Adam – A tam... hulaj dusza, piekła nie ma!
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Mama – O nie, kochaniutki! Od kultury i zasad dobrego wychowania nie 
ma wakacji.

Adam – No, ale przecież tam nikt nas nie zna.

Tata – Żartujesz?! Może i nie zna, ale nas widzi.

Kaśka – No właśnie, a potem wyrabia sobie opinię o Polakach na podsta-
wie spotkania z kilkoma mieszkańcami naszego kraju.

Mama – Dlatego powinniśmy być wizytówką Polski.

Tata – W kraju i za granicą.

Adam – No coś w tym jest. Ostatnio grałem na kompie on-line i taki jeden 
Anglik zapytał mnie, co znaczy często powtarzane przez innych graczy sło-
wo...

Kaśka – Cicho! Oszalałeś!

Adam – Aaa…, to znaczy nic. O! Nasza stacja! Wysiadamy!

Tato – A ty dokąd?! Przepuść osoby starsze, nie pchaj się!

Mama – No właśnie, zachowuj się przyzwoicie, jeśli chcesz być dobrze po-
strzegany.

Tato – Chodźcie, chodźcie! Nasz pociąg jest już podstawiony.

(W międzyczasie, gdy rodzina znika ze sceny, pojawia się chłopiec odgry-
wający Adama Mickiewicza)

Mickiewicz – „Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić ten 
tylko się dowie, kto Cię stracił…” Ach, ci współcześni Polacy. Jak cudownie, 
że mogą wyjeżdżać i powracać, podróżować i zwiedzać. Żeby tylko potrafili 
to docenić. Żeby tylko pamiętali, że każdy z nich jest wizytówką swojego
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kraju, żeby tylko zdawali sobie sprawę z tego, że prawdziwy Polak-patriota 
dba o to, by swoim zachowaniem świadczyć najlepiej o swoim kraju. O! Już 
nadchodzą! Uciekam do swojej epoki, gdzie z całych sił dbałem, by Polacy 
pamiętali, jak wspaniałym są narodem.

Kaśka – Bartek, chodź tu. To chyba nasz hotel. Weź ode mnie tę walizkę!

Adam – Poczekaj, kończę batonika.

Kaśka – No, pośpiesz się! Ledwo to ciągnę.

(Adam rzuca papierek)

Adam – O nie! Ale wpadka! Już prawie zapomniałam. Jestem wizytówką 
swojego kraju. A co to za wzór Polaka, który zaśmieca ulice i nie szanuje 
porządku w kraju, który go gości?

Adam – Już idę, siostra! Tylko wrzucę papierek do śmietnika.

(Adam podnosi papier i wyrzuca do kosza)

Mama (do taty) – Uff… kochane dzieciaki. Pamiętają nasze wskazówki. 
Mickiewicz byłby z nas dumny.

(Na scenie gaśnie światło. Wszyscy zgromadzeni oglądają animowany film 
Niezwyciężeni, który przygotowały: IPN, studio kreatywne Fish Ladder/
Platige Images i firma Juice, pokazujący walkę Polaków o wolność od pierw-
szego dnia II wojny światowej, aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 
roku)

(Na zakończenie uczniowie śpiewają „Kocham wolność” Chłopców z Placu 
Broni)
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Scenariusze w kategorii 
lekcja
szkoły ponadpodstawowe



Zwycięski scenariusz w kategorii lekcja, 
szkoły ponadpodstawowe

Elżbieta Ciemięga, Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

„Przyśniła się dzieciom Polska…” Artyści żołnierza-
mi Legionów

język polski (scenariusz może być również wykorzystany na zajęciach kół-
ka zainteresowań, wiedzy o kulturze, zajęć wychowawczych lub bibliotecz-
nych).

szkoła ponadpostawowa

2 x 45 min

– zapoznanie uczniów z sylwetkami legionistów-artystów
– ukazanie Legionów jako armii, w której służyli poeci, malarze, rzeźbiarze,

graficy
– przybliżenie tekstów wierszy, które towarzyszyły żołnierzom w ich drodze

do wolności
– ukazanie dzieł plastycznych, tworzonych przez legionistów
– zwrócenie uwagi na motywy ojczyźniane i wolnościowe obecne w tekstach 

żołnierskich
– wskazanie ponadczasowych przekazów zawartych w tekstach kultury
– analizowanie tekstów kultury i odczytywanie ich sensu przenośnego
– wskazanie związku tekstów kultury z wydarzeniami historycznymi
– analizowanie dzieł sztuki w kontekście literackim i historycznym
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– odczytywanie motywów i symboli wykorzystywanych przez twórców dla 
oddania treści wolnościowych

– wskazywanie środków obrazowania artystycznego i ustalenie ich funkcji
– wskazanie motywów i symboli, oddających  tendencje narodowo-wyzwo-

leńcze, ludzkie emocje i uczucia
– poznanie historii Legionów Polskich i sylwetek żołnierzy-artystów, walczą-

cych w ich szeregach
– rozumienie znaczenia poezji i piosenki w dążeniach wolnościowych Po-

laków
– docenienie wartości artystycznej i treściowej tekstów legionowych  i zrozu-

mienie ich przesłania
– dostrzeganie związku wydarzeń historycznych z tendencjami w kulturze

– prezentacja multimedialna PREZI
– gazeta interaktywna w Calameo
– puzzle interaktywne
– teksty wierszy i piosenek legionowych
– elektroniczne i papierowe karty pracy dla uczniów
– 4 komputery z dostępem do Internetu
– rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna
– program PREZI
– program Calameo
– kreator puzzli na stronie: http://www.jigsawplanet.com/

– wykład z elementami dyskusji
– prezentacja multimedialna
– praca w grupach
– ćwiczenia interaktywne

1. Masłoń K., Artyści najinteligentniejszej armii,  „Rzeczpospolita”, http://-
www.rp.pl/artykul/397326-Artysci-najinteligentniejszej-armii-.html, do-
stęp 28 VI 2018.

2. Bałda W., Roman Gozdawa-Kawecki: Malarz, kawalerzysta, generał, ht-
tp://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-roman-gozdawa-
-kawecki-malarz-kawalerzysta-general,nId,1485606, dostęp 28 VI 2018.
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3. Gazur Ł., Artystyczna Kadrówka. Malarze generałami, http://www.-
dziennikpolski24.pl/artykul/3529269,artystyczna-kadrowka-malarze-
-generalami,id,t.html, dostęp 28 VI 2018.

4. Giza M., Nieznana armia polskich kobiet, https://www.polskieradio.-
pl/8/405/Artykul/721273,Nieznana-armia-polskich-kobiet, dostęp 28 
VI 2018.

5. Kaczyński A. R., Śmierć na polu walki, http://kuriergalicyjski.com/histo-
ria/upamietnienia/1321-mier-na-polu-walki?showall=1&limitstart=, do-
stęp 28 VI 2018.

6. Poezja legionowa. Antologia, wybór Jodełka-Burzecki T., Warszawa1989.
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PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna (20 minut): 

1. Przedstawienie zagadnienia będącego tematem lekcji. Na kilka dni przed 
planowaną lekcją uczniowie otrzymują link do gazetki interaktywnej, przy-
gotowanej przez nauczyciela w programie Calameo pt. „Legionowe Ate-
lier”. Gazetka zwraca uwagę na obecność artystów w Legionach Piłsudskie-
go oraz prezentuje sylwetki niektórych żołnierzy-artystów, których dzieła 
będą uczniowie analizować podczas lekcji.

Link do gazetki: https://en.calameo.com/read/001949549dd9a01e4174b 

2. Rozmowa z uczniami na temat postaci, które poznali z gazetki. Poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki mogły decydować o tym, że 
ponad 180 artystów stanęło do walki w Legionach?

3. Prezentacja multimedialna w programie PREZI, ukazująca  sylwetki po-
etów-legionistów, których teksty będą uczniowie analizować podczas lekcji. 
Prezentację nauczyciel uzupełnia informacjami na temat tekstów, które zo-
stały wybrane do lekcji.

Link do prezentacji: http://prezi.com/nevzjcaebuuz/?utm_campaign=share&utm_medium=-
copy&rc=ex0share

324



Autor Tytuł Komentarz

Rajmund Bergel Żołnierze Legionu

Wiersz przedstawia sylwetki tytułowych legionistów. Poeta nie 
tylko charakteryzuje ich wygląd zewnętrzny, ale także podkreśla 
idee, które im towarzyszą i zwraca uwagę na ich waleczność 
i zaangażowanie w boju. Rajmund Bergel zwany był „bardem II 
Brygady”. Jego poezje legionowe cieszyły się dużą popularno-
ścią zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w okresie między-
wojennym.

Tadeusz Biernacki
(współautor) My, Pierwsza 

Brygada

Słowa Andrzej Hałaciński – członek ZWC, oficer Legionów 
i POW, płk WP, zamordowany w Katyniu i Tadeusz Biernacki – le-
gionista I Brygady, żołnierz POW i w II RP 36 pp Legii Akademic-
kiej. Muzyka oparta na motywach marsza rosyjskiego Przemarsz 
przez Morze Czerwone granego w sierpniu 1914 r. jako Marsz 
nr 10 przez strażacką orkiestrę w Kielcach, która przyłączyła się 
do Legionów. Pierwsze 6 zwrotek powstało w 1917 r., następne – 
w latach dwudziestych. Józef Piłsudski na Zjeździe Legionistów 
w Lublinie w 1924 r. powiedział: „Dziękuję panom za najdum-
niejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Do czasu 
oficjalnego ustalenia hymnu RP w 1927 r. pieśń pretendowała do 
roli hymnu narodowego, zaś w całym okresie międzywojennym 
była uznawana za hymn Wojska Polskiego. Do chwili obecnej 
jest hymnem piłsudczyków. W 2007 r. minister obrony narodowej 
ustanowił ją Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Józef Mączka Wstań, Polsko moja!

Wersy tego wiersza mogą służyć za charakterystykę postawy po-
etyckiej Józefa Mączki, uważanego za najwybitniejszego poetę 
legionowego. Utwór, który stał się pieśnią, powstał we Lwowie w 
1914 r. Tekst ma charakter tyrtejskiego wezwania do odzyskania 
niepodległości. Poeta nie tylko nawołuje do zerwania pęt niewoli 
i „strząśnięcia prochu z anielskich skrzydeł”, ale także roztacza 
przed Polakami wizję zmartwychwstania.

Józef Andrzej 
Teslar Modlitwa legionisty

Śmierć i konieczność zabijania podczas walki stanowią nie-
odłączny element wszystkich wojen. Przeżycia towarzyszące 
żołnierzom w tych krytycznych momentach pozostają dla histo-
ryków wojskowości jednym z najtrudniej uchwytnych źródłowo 
zagadnień dotyczących przebiegu walki. Opisu odczuć zwykłych 
żołnierzy nie znajdzie się w oficjalnych raportach i sztabowych 
dokumentach. Jedynym źródłem umożliwiającym zgłębienie tego, 
jakże ważnego zagadnienia, są żołnierskie dzienniki i wspomnie-
nia.W swoich wspomnieniach J. Teslar także zwracał uwagę na 
ten problem. Nie dziwi więc jego Modlitwa, którą nie tylko wspo-
magał legionistów, ale także prosił Boga o godne zwycięstwo 
i ulgę w cierpieniu dla matek tych, którzy złożą ofiarę z życia na 
ołtarzu ojczyzny.
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Właściwa część lekcji (40 min):

1. Podział klasy na 4 grupy nominalne (każda grupa wybiera swojego lide-
ra, który będzie kierował pracą oraz zaprezentuje na koniec jej efekty na 
forum klasy).

2. Każda grupa otrzymuje dostęp do komputera z umieszczonym w nim fol-
derem, zawierającym karty pracy dla grup i teksty wierszy (Załącznik nr 2). 
Otrzymują także karty w wersji papierowej [wypełnianie elektroniczne kart 
będzie jednak bardziej atrakcyjne dla uczniów].

3. Zadaniem grup jest odczytanie przesłania wybranych tekstów poetów 
legionowych poprzez analizę zawartych w nich symboli i obrazów poetyc-
kich oraz odniesienie wniosków z powyższej analizy do dzieł malarskich le-
gionistów. Symbole, zawarte w tekstach, uczniowie odczytują na podstawie 
Słownika symboli Władysława Kopalińskiego oraz własnej wiedzy na temat 
analizy tekstów.

4. Polecenia dla grup – Karty Pracy.
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Grupa I

Odczytajcie przesłanie wiersza J.A. Teslara Modlitwa legionisty, analizując 
jego symbolikę i zawarty w nim obraz tęsknot i marzeń legionistów. Wnioski 
interpretacyjne porównajcie z obrazem R. Gozdawy-Kaweckiego Strumyk– 
pejzaż.

MODLITWA LEGIONISTY

SYMBOLE ZNACZENIE
METAFORY UKAZUJĄCE 
TĘSKNOTY I MARZENIA 

LEGIONISTÓW
INTERPRETACJA

SERCE
„…krzyżem się duch 

rozściela…
Zwycięskie daj nam boje…”

KRZYŻ

„… nie chciwi pieśni 
chwały,

choć śmierć je w ślad nam 
śpiewa.”

DRZEWO „Wypłaczą oczy matki 
nasze…”

MATKA
„…zwęglone chat 

poddasze –
milsze to niż – niewola!...”

CHATA
„Podobien iście nam 

do raju
żołnierski los ten szary…”

RAJ
„…w własnym  walczym 

kraju,
pamiętni ojców wiary…”

Jak wpojone wartości wpływają na 
postawy legionistów?

W kontekście powyższych metafor, zinterpretuj słowa 
kończące utwór: „Zwycięskie daj nam boje…”
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Wnioski z interpretacji wiersza wykorzystajcie do analizy obrazu R. Gozda-
wy-Kaweckiego Strumyk – pejzaż (obraz jest dostępny w Internecie np. ht-
tps://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kawecki#/media/File:Roman_Goz-
dawa-Kawecki_-_stream.JPG, dostęp: 22 VI 2018 r.) i zapiszcie w formie 
krótkiej notatki (ok. 150 słów).
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Grupa II

Odczytajcie przesłanie wiersza J. Mączki Wstań, Polsko moja!, analizując 
jego symbolikę i tyrtejski charakter zawartych w nim haseł. Wnioski interpre-
tacyjne porównajcie z obrazem Z. Rozwadowskiego Ułani Poznańscy.

WSTAŃ, POLSKO MOJA!

SYMBOLE ZNACZENIE HASŁA TYRTEJSKIE INTERPRETACJA

DZWON „Wstań Polsko, moja!
Uderz w czyn!”

PĘTA „Wstań Polsko, Moja!
Strząśnij proch!”

LOCH
„Przed tobą świty zmar-

twychwstania!
Z anielskich skrzydeł 

strząśnij proch!”

PROCH
„Wstań Polsko, moja!

W ogniach zórz
Nowe się szlaki krwawią 

tobie!”

SKRZYDŁO
„O, lżej ci będzie 
w gromach burz,

Niźli w zwiędłych wspo-
mnień grobie”ZORZA

Jak zmieni się rzeczywistość po 
skutecznej walce?

Do jakich uczuć i wizji odwołują się 
hasła tyrtejskie?
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Wnioski z interpretacji piosenki wykorzystajcie do analizy obrazu Z. Rozwa-
dowskiego Ułani Poznańscy (obraz jest dostępny w Internecie np. https://
forum.dobroni.pl/f/kawaleria-ii-rp/72649/5, dostęp: 22 VI 2018 r.) i za-
piszcie w formie krótkiej notatki (ok. 150 słów).
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Grupa III

Odczytajcie przesłanie wiersza R. Bergela Żołnierze Legionu, analizując 
jego symbolikę i zawarty w nim obraz postawy legionistów. Wnioski inter-
pretacyjne porównajcie z obrazem L. Gottlieba Dr Edward Wertheim, po-
rucznik Legionów Polskich.

ŻOŁNIERZE LEGIONU

SYMBOLE ZNACZENIE POSTAWA 
LEGIONISTÓW INTERPRETACJA

NOC
„…twarze ich harde,

Wzrok dziwnie jarzący 
się nocą…”

POŻOGA
„Szał święty w nich doj-
rzysz i śmierci pogardę,

Wykutą hartownych 
sił mocą.”

LAUR
„Zaduma ich czoła […]

poryła
Wśród nocy bezsennych 

dumania…”

GRÓB
„Na czołach laur sławy się 

blaskiem promieni
I rzuca pioruny pogromne.”

KREW
„Na ustach pieśń zemsty, 

pieśń mściwych 
odwetów…”

ŁZA
„Swe losy pokładli na 
ostrzach bagnetów,

W krwi wrogów chcą gasić 
pragnienie”.

Do jakich wyrzeczeń zobowiązuje 
legionistę jego służba?

W kontekście powyższych metafor, zinterpretuj słowa 
kończące utwór: „Drżyj, carze! Powstali mściciele!”.
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Wnioski z interpretacji wiersza wykorzystajcie do analizy obrazu L. Gottlie-
ba Dr Edward Wertheim, porucznik Legionów Polskich (obraz jest dostępny 
w Internecie np. https://culture.pl/pl/tworca/leopold-gottlieb, dostęp: 22 
VI 2018 r.) i zapiszcie w formie krótkiej notatki (ok. 150 słów).
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Grupa IV

Odczytajcie przesłanie wiersza T. Biernackiego My, Pierwsza Brygada, ana-
lizując jego symbolikę i zawartą w nim charakterystykę legionistów. Wnioski 
interpretacyjne porównajcie z obrazem W. Jastrzębowskiego Józef Piłsudski. 
Wódz polski.

MY, PIERWSZA BRYGADA

SYMBOLE ZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA 
LEGIONISTÓW INTERPRETACJA

STOS
„Legiony to – ofiarny 

stos […]
Legiony to – straceńców 

los!” 

KREW „Na stos rzuciliśmy – swój 
życia los…”

ŁZA
„O, ile mąk, ile cierpienia,
O ile krwi, wylanych łez-

Pomimo to – nie ma 
zwątpienia…”

TERMOPILE
„Leliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi 
Wódz!”

OGIEŃ
„Nie chcemy już od was 

uznania,
Ni waszych mów, ni 

waszych łez!”

SERCE „Zasadą jest: Za krew – 
chciej krwi!”.

Jakie wartości przyświecały legionistom? Jakie cechy pozwoliły legionistom toczyć 
zwycięskie boje?
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Wnioski z interpretacji wiersza wykorzystajcie do analizy obrazu W. Jastrzę-
bowskiego Józef Piłsudski. Wódz polski (obraz jest dostępny w Internecie) 
i zapiszcie w formie krótkiej notatki (ok. 150 słów).
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Końcowa część lekcji (30 minut):

1. Sprawozdanie liderów z pracy grup.
2. Podsumowanie pracy. Odpowiedź na pytanie: czy służba ojczyźnie wpły-
wa na twórczość artystyczną żołnierzy?
3. Ocena prac.
4. Na zakończenie uczniowie układają puzzle interaktywne, przygotowane 
przez nauczyciela w kreatorze na stronie: http://www.jigsawplanet.com

Link do puzzli: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=288c07e67df6

Praca domowa:

Przygotujcie analizę dowolnego dzieła sztuki, autorstwa wybranego legio-
nisty.
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                                                    Załączniki

Grupa I

Józef Andrzej Teslar, Modlitwa legionisty (za: Poezja legionowa. An-
tologia, wybór Jodełka-Burzecki T., Warszawa 1989, s. 87–88)

U stóp twych składam serce moje…
krzyżem się duch rozściela…
Zwycięskie daj nam boje,
na rany Zbawiciela!...
Przez obce ziemie idziem zbrojni…
W Karpatach mielim straże…
Trudami, krwią dostojni,
ścigalim plemię wraże…
Padamy – owoc niedojrzały –
z narodowego drzewa,
nie chciwi pieśni chwały,
choć śmierć je w ślad nam śpiewa…
Wypłaczą oczy matki nasze –
nie siane nasze pola –
zwęglone chat poddasze –
milsze to niż – niewola!...
Podobien iście nam do raju
żołnierski los ten szary,
gdy w własnym walczym kraju,
pamiętni ojców wiary…
O Polsce sen nam spać nie daje,
zapała żądzą boju,
najeźdźców wygnać zgraję,
nie zaznać wprzód pokoju!...
Przetrwamy wszystkie losu burze…
poniesiem śmierć sto razy,
lecz, Boże, słysz nas w górze…
wojenne ślij rozkazy!...
U stóp twych składam serce moje…
krzyżem się duch rozściela…
Zwycięskie daj nam boje –
na rany Zbawiciela!...
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                                                    Załączniki

Grupa II

Józef Mączka, Wstań, Polsko moja! (za: Poezja legionowa. Antologia, 
wybór Jodełka-Burzecki T., Warszawa 1989, s. 67)

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!
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                                                    Załączniki

Grupa III

Rajmund Bergel,  Żołnierze Legionu (za: Poezja legionowa. Antologia, 
wybór Jodełka-Burzecki T., Warszawa 1989, s. 101)

Choć wątli i bladzi, lecz twarze ich harde,
Wzrok dziwnie jarzący się nocą,
Szał święty w nich dojrzysz i śmierci pogardę,
Wykutą hartownych sił mocą.

Zaduma ich czoła młodzieńcze pokryła
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 pragnienia.

Za sto lat ucisku, łez, krzywdy, przemocy,
Za hańby i męczarń tak wiele –
Na bój się wzywali, tyranie Północy!
Drżyj, carze! Powstali mściciele!
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                                                    Załączniki

Grupa IV

Tadeusz Biernacki, My, Pierwsza Brygada (za: Poezja legionowa. Anto-
logia, wybór Jodełka-Burzecki T., Warszawa 1989, s. 123-124)
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Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to – ofiarny stos.
Legiony to – żołnierska buta,
Legiony to – straceńców los

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy – swój życia los,
Na stos, na stos…

O ile mąk, ileż cierpienia,
O ile krwi, wylanych łez –
Pomimo to – nie ma zwątpienia,
Dodawał sił – wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada…

Mówili, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc.
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz!

My, Pierwsza Brygada…

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że nas już szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

My, Pierwsza Brygada…

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada…

Dziś nadszedł czas pokwitowania
Za mękę serc i katusz dni.
Nie chciejcie więc politowania –
Zasadą jest: za krew chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada…

Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę – przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!

My, Pierwsza Brygada…



Krzysztof Małysa, Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

O wolną i niepodległą Polskę – lekcja 
powtórzeniowa

 historia 

uczniowie szkół ponadpodstawowych

45 minut

– pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości
– uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z lat 1918–1923 dla ukształ-

towania się niepodległego państwa polskiego
– podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność 

i  utrzymanie polskości
– porządkowanie informacji
– komunikacja na poziomie grupy i klasy
– budzenie zainteresowania przeszłością

– mapa
– flaga Polski
– materiały z załączników

metoda stacji zadaniowych

340



1. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, red.A.
Dziurok, M. Gałęzowski i in., Warszawa 2011.

2. Zarządzenie Nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 
r. w sprawie ceremoniału policyjnego, http://www.ifp.pl/wiki/index.
php/Zarządzenie_Nr_122/12_KGP, dostęp 28 VI 2018.

PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna (5 minut)

Nauczyciel informuje, że celem lekcji będzie utrwalenie wiadomości zwią-
zanych z odzyskaniem niepodległości przy wykorzystaniu metody stacji za-
daniowych. 
Zajęcia wymagają przygotowania 6 stanowisk, za którymi zasiądą wcze-
śniej przygotowani „eksperci”. Pozostali uczniowie zostają podzieleni na 
6 grup 3–4 osobowych, którzy otrzymują karty, na których będą zapisywa-
ne zdobyte punkty. 

Część realizacyjna (35 minut).

Każda z grup staje przed jednym stanowiskiem i po rozwiązaniu zadań 
przechodzi do kolejnego. Eksperci czuwają nad prawidłowymi odpowie-
dziami grup, wpisują ilość punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi. 
Nauczyciel powinien pełnić rolę koordynatora. 

Stanowisko 1: na stoliku rozsypane są zdjęcia osób związanych z okresem 
odzyskania państwowości polskiej (imię i nazwisko z tyłu fotografii). Zada-
niem uczniów jest odpowiedź na pytania o postać historyczną i wskazanie 
jej na zdjęciu (załącznik 1). Przyznajemy punkt za odgadnięcie postaci, dru-
gi za wskazanie jej na zdjęciu. Zdjęcia do tego zadania pochodzą z książki
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Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989. 

Stanowisko 2: Biało-czerwona. Zadaniem uczniów jest poprawne złożenie 
flagi zgodnie z otrzymana instrukcją (załącznik 2).

Stanowisko 3: Przyporządkuj wydarzenia. Na stoliku są rozsypane nazwy 
wydarzenia. Zadaniem uczniów jest ich prawidłowe przyporządkowanie do 
daty (załącznik 3).

Stanowisko 4: Jaki znak twój?: Zadaniem uczniów jest odpowiedzieć na 
pytania związane z symbolami narodowymi (załącznik 4).

Stanowisko 5: Uczniowie otrzymują podpisane zdjęcia, które muszą uło-
żyć w kolejności chronologicznej (załącznik 5). W załączniku zdjęcia zo-
stały ułożone w prawidłowej kolejności. Zdjęcia do tego zadania zostały 
wykorzystane z książki Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 
1918–1989.

Stanowisko 6: Wskaż na mapie. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie na-
zwy miejsca i wskazanie go na mapie (załącznik 6).
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Część podsumowująca (5 minut).

Nauczyciel podsumowuje wyniki uczniów. Omawia wspólnie, jakie zadania 
sprawiły uczniom największe problemy. Dlaczego?

Stacja Zasady przyznawania punktów Maksymalna 
liczba punktów

1.
Jeden punkt za podanie imienia i nazwiska, jeden 
punkt za wskazanie postaci na zdjęciu.

18

2.

W tym zadaniu przyznajemy określoną liczbę punk-
tów za wykonanie zadania (np. 3 punkty). Można 
również wziąć pod uwagę czas jego wykonania. 
Wówczas ekspert wpisuje na karcie punktów czas 
wykonania zadania. Po zakończeniu prac przez 
wszystkie grupy, podaje punkty od 1 do 6 (sześć 
punktów dla grupy, która  wykonała zadanie w naj-
krótszym czasie).

3

3.
Jeden punkt za każde prawidłowe przyporządko-
wanie.

11

4. Jeden punkt za poprawną odpowiedź. 11

5.
Jeden punkt za ułożenie zdjęcia pod właściwym nu-
merem.

6

6.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź i wskazanie 
miejsca na mapie.

11

Suma: 60
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                                                    Załączniki

Opis Odpowiedź

Był twórcą Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. W latach 1918–1922 pełnił funkcję Naczelnika Państwa. 
Był pierwszym marszałkiem Polski.

Józef Piłsudski

Był jednym z twórców ruchu narodowego na ziemiach pol-
skich. Przed wojną związany z orientacją antyniemiecką. 
W czasie wojny powołał Komitet Narodowy Polski. Był dele-
gatem na konferencję pokojową w Paryżu jako reprezentant 
państwa polskiego.

Roman Dmowski

Związany z ruchem socjalistycznym. Był premierem tzw. rzą-
du lubelskiego w 1918 r. Ignacy Daszyński

Znany polski pianista. W okresie I wojny prowadził dzia-
łalność dyplomatyczną na rzecz Polski. Jego przyjazd do 
Poznania w grudniu 1918 r. stał się jednym z impulsów do 
wybuchu powstania wielkopolskiego. W styczniu 1919 r. ob-
jął funkcję prezesa Rady Ministrów.

Ignacy Paderewski

Był polskim premierem od 18 listopada 1918 do 16 stycznia 
1919 r., związanym z Polską Partią Socjalistyczną. Za jego 
rządów została opracowana ordynacja wyborcza do Sejmu 
Ustawodawczego. W późniejszym okresie był m.in. wicemar-
szałkiem sejmu, ministrem robót publicznych.

Jędrzej Moraczewski

Znany działacz górnośląski, jeden z liderów chrześcijańskiej 
demokracji. Był dyktatorem III powstania śląskiego. Wojciech Korfanty

Ten działacz ruchu ludowego urodził się w Wierzchosławi-
cach. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego 
i austriackiej Rady Państwa. Od 1919 r. był posłem na Sejm. 
W okresie wojny polsko-bolszewickiej piastował funkcję pre-
miera.

Wincenty Witos

Był ekonomistą, politykiem związanym z narodową demo-
kracją. Wszedł w skład polskiej delegacji na konferencję 
pokojową w Paryżu, gdzie zajmował się m.in. sprawami od-
szkodowań wojennych.

Władysław Grabski

Był uczestnikiem walk o Lwów w 1918 r., najmłodszym kawa-
lerem Orderu Virtuti Militari. W chwili wybuchu walk o Lwów 
uczęszczał do II klasy gimnazjum. Pochowany na Cmentarzu 
Orląt we Lwowie.

Antoni Petrykiewicz
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1918 1918 1918 1918

Powstanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

Wybuch II powstania śląskiego Wybory do Sejmu Ustawodawczego 

Powierzenie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną

Uchwalenie tzw. małej konstytucji Otwarcie konferencji pokojowej w Paryżu

Bitwa pod Kaniowem Wybuch powstania wielkopolskiego

Bitwa warszawska – „Cud nad Wisłą” Plebiscyt na Górnym Śląsku

Podpisanie traktatu w Rydze przez Polskę i Rosję

1918

– Bitwa pod Kaniowem
– Powierzenie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną dowódz-

twa nad Polską Siłą Zbrojną
– Powstanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego
– Wybuch powstania wielkopolskiego

1919

– Otwarcie konferencji pokojowej w Paryżu
– Wybory do Sejmu Ustawodawczego
– Uchwalenie tzw. małej konstytucji

1920
– Wybuch II powstania śląskiego
– Bitwa warszawska – „cud nad Wisłą”

1921
– Plebiscyt na Górnym Śląsku
– Podpisanie traktatu w Rydze przez Polskę i Rosję
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L.p. Pytania Odpowiedzi

1. Kto był autorem Mazurka Dąbrowskiego? Józef Wybicki

2.
Wybierz właściwą wersję zwrotki hymnu:
A. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
B. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.

Jeszcze Polska nie zgi-
nęła, kiedy my żyjemy

3.
Jaka jest kluczowa różnica między herbem 
z 1927 r. a herbem z okresu PRL?

W herbie PRL orzeł nie 
ma korony.

4.
Jakiego koloru są szpony i dziób orła w polskim 
herbie?

złoty

5.
Na motywach jakiej ludowej pieśni został oparty 
hymn Polski?

Mazur/mazurek

6.
Kto zaprojektował herb RP zatwierdzony 
w 1927 r.?

Zygmunt Kamiński

7.
W którą stronę zwrócony jest orzeł na polskim 
herbie? W prawo czy w lewo?

W prawo

8.
Dokończ zwrotkę hymnu:
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze...

Dla ojczyzny ratowa-
nia,
Wrócim się przez 
morze.

9.
W tekście polskiego hymnu pojawia się żeńskie 
imię. Jakie?

Basia

10.
Skąd wzięły się barwy biel i czerwień na fladze 
polskiej?

Nawiązanie do herbu– 
biel orła i czerwień 
tarczy herbowej

11.
Wymień dwie historyczne postacie, które pojawia-
ją się w tekście polskiego hymnu.

Jan H. Dąbrowski,
Napoleon Bonaparte,
Stefan Czarniecki.
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Wyzwolenie Krakowa spod władzy austriackiej Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania 
w grudniu 1918 r.

Przysięga powstańców wielkopolskich Defilada oddziałów idących na front wojny z bolszewikami 
przed Józefem Piłsudskim (sierpień 1919 r.)

Symboliczne zaślubiny Pomorza z Polską w Pucku 
z gen. Józefem Hallerem III powstanie śląskie. Grupa powstańców
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                                                    Załączniki

L.p. Pytania Odpowiedzi

1.
Obecnie dzielnica Kalisza. Miejsce znane z internowania żoł-
nierzy Legionów Polskich. Od nazwy tej miejscowości wzięło się 
określenie jednej z wersji gry w piłkę ręczną.

Szczypiorno

2.
Miejsce najkrwawszej bitwy Legionów Polskich z Rosjanami 
w lipcu 1916 r. Kostiuchnówka

3.

W czasie I wojny światowej w nocy z 10 na 11 maja 1918 r. zosta-
ła tam stoczona bitwa oddziały niemieckie zaatakowały jednostki 
polskie generała Józefa Hallera, niezadowolone z postanowień 
traktatu brzeskiego. II Korpus Polski został zmuszony do złożenia 
broni. 

Kaniów

4.
W tym mieście wyzwolonym spod okupacji austriackiej ukonstytu-
ował się Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyń-
skim na czele. 

Lublin

5.
O to miasto trwały zaciekłe walki w listopadzie 1918 r. Znane jest 
z bohaterskiej postawy młodych ludzi zwanych Orlętami. Lwów

6.
Do tego miasta 27 grudnia 1918 r. przybył Ignacy Paderewski, 
owacyjnie witany przez Polaków. Poznań

7.
W rejonie tej góry trwały zaciekłe walki w okresie III powstania 
śląskiego w 1921 r. Góra Świętej Anny

8.
Ten rejon został zajęty w październiku 1920 r. przez wojska gen. 
Lucjana Żeligowskiego.

Wileńszczyzna 

9.
To miasto w wyniku postanowień traktatu wersalskiego zyskało 
status wolnego miasta. Polska miała w nim wydzielony port 
i pocztę.

Gdańsk

10.
W tej bitwie stoczonej pod koniec sierpnia 1920 r. wojska polskiej 
1. Dywizji Konnej pokonały Armię Konną Siemiona Budionnego. Komarów

11.
W tym mieście w dniu 18 III 1921 r. Polska i Rosja podpisały traktat 
pokojowy, który wyznaczył granicę między tymi państwami. 

Ryga
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Michał Bartosz Mojski, I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie

Niepodległość to ważna gra!

 historia 

uczniowie szkoły ponadpodstawowej

2 x 45 min

– opisywanie drogi Polski do niepodległości w 1918 r.
– opisywanie czynu zbrojnego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego
– opisywanie działania politycznego i dyplomatycznego, które przyczyniły

się do odzyskania niepodległości przez Polskę
– opisywanie walki o granice II Rzeczypospolitej
– wymienianie i charakteryzowanie dokonań postaci działających na rzecz

niepodległości Polski, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, 
Ignacego Jana Paderewskiego

– analizowanie i interpretacja różnorodnych źródeł
– wnioskowanie na podstawie źródeł i własnej wiedzy
– interpretacja mapy
– odniesienie wydarzeń i procesów historycznych do współczesnych proce-

sów społecznych
– formułowanie oceny wydarzeń i procesów historycznych
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– formułowanie twórczych wypowiedzi
– aktywne słuchanie innych
– przestrzeganie reguł uczciwego współzawodnictwa
– umiejętność pracy w grupie, dyskusji (przedstawia własnych argumentów

i ich uzasadnienia)

– portrety
– karta grupy
– żetony właściwości
– pytania
– piosenka legionowa
– ćwiczenie z mapą
– obraz
– domino
– polecenie do YouTube’a
– mała konstytucja
– komputer z dostępem do internetu
– nagranie piosenki „Przybyli ułani pod okienko”
– sprzęt do odtwarzania
– koperty
– stoper

–„burza mózgów”
– rozmowa nauczająca
– gra dydaktyczna
– analiza źródeł
– dyskusja
– praca w grupach

1. Całek G., Zamiast wykładów, Warszawa 1995.
2. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 19, poz. 226.
3. Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2012.
4. Czechowska L., Erhardt-Wojciechowska A., Wejdź w gry, czyli 36 kroków

do stworzenia dydaktycznej harcerskiej gry  stolikowej [w:] http://cbp.
zhp.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wejdz-w-gry_36-krokow.pdf, 
dostęp 28 VI 2018.
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5. Kamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa
2001.

6. Majorek Cz., Maternicki J., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa
1994.

7. Nowik G., Wojna światów 1920: Bitwa Warszawska, Sulejówek 2011.
8. Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Poznań 2005.
9. Schramm T., Wygrać Polskę, Warszawa 1989.
10. Śliwerski W., Harcerskie gry i zabawy, Warszawa 1998.
11. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.
12. Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne móz-

gowi, Toruń 2013.
13.Kawałek historii Polski, [film animowany], reż. BorjarHD, [w:] https://

www.youtube.com/watch?v=aMwLP2kxcmM, dostęp 28 VI 2018.

PRZEBIEG LEKCJI

Wprowadzenie.

1. „Burza mózgów” – nauczyciel prosi uczniów, aby wymyślili jak najwięcej 
skojarzeń ze słowem „niepodległość”. Wyniki rozmowy zapisywane są na 
tablicy (10 minut).

Rozwinięcie.

2. Gra dydaktyczna „Niepodległość to ważna gra!” – prowadzący przed-
stawia uczestnikom zasady i uczniowie biorą udział w rywalizacji (60 minut).
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Zasady gry:

– Uczniowie dzielą się na pięcioosobowe lub sześcioosobowe grupy;
– Każda grupa jest oddziałem Legionów Polskich, który zdobywa punkty siły 
fizycznej, inteligencji i duchowości, realizując zadania;
– Na początku grupa otrzymuje kartę grupy (załącznik nr 2), uzupełnia ją. 
Dostaje piętnaście punktów w żetonach (załącznik nr 3), rozdziela je we-
dług własnego uznania na trzy właściwości: siłę fizyczną, duchowość, inte-
ligencję, zapisując wybór w karcie, a później sukcesywnie odnotowuje tam 
zmiany. Grupa otrzymuje również 4–5 pytań, potrzebnych do rywalizacji 
(załącznik nr 4);
– W budynku (np. w klasie) lub w plenerze w różnych rozwieszone są i na 
trwale przymocowane koperty z portretami osób związanych z odzyska-
niem niepodległości przez Polskę (załącznik nr 1) – poszczególne grupy ich 
szukają.
– Kiedy grupa odnajdzie kopertę, bierze jeden portret, rozpoznaje postać, 
którą przedstawia i zgłasza się do prowadzącego po zadanie.
– Prowadzący przekazuje zadanie w zalakowanej kopercie, jeżeli postać 
została rozpoznana prawidłowo. Po jego wykonaniu ocenia grupę (od 0 
do 10 punktów), która rozdziela punkty na różne właściwości: siłę fizyczną, 
inteligencję i duchowość. Otrzymuje odpowiednie żetony i zapisuje zmiany 
w karcie.
– Grupa może wykonywać tylko jedno zadanie na raz.
– Grupy mogą rywalizować ze sobą. Kiedy się spotkają, jedna z nich może 
zaproponować drugiej wyzwanie. Druga wybiera właściwość, za pomocą 
której będzie toczyła się rozgrywka i odpowiada na pytanie, wskazane 
przez przeciwników. Jeśli odpowie, dodaje do wybranej przez siebie wła-
ściwości pięć punktów i porównuje z tą samą cechą pierwszej grupy. Jeśli nie 
odpowie, to pierwszy zespół dodaje pięć punktów. Ta grupa, która zwycięży 
w wyzwaniu, otrzymuje od przeciwnika pięć żetonów z wybraną właściwo-
ścią. Z tą samą grupą można rywalizować tylko raz w ciągu gry.
Na przykład: Grupa A proponuje wyzwanie grupie B. Grupa B się zgadza 
i wybiera jako pole rywalizacji inteligencję. Grupa A ma inteligencję na po-
ziomie 12, a grupa B na poziomie 14. Grupa B odpowiada prawidłowo na 
zadane pytanie, w związku z czym otrzymuje sumę 14+5, a więc 19 i zwy-
cięża w wyzwaniu, gdyż jest to więcej od 12. Grupa A oddaje więc grupie B 
5 punktów inteligencji.
– Wygrywa ta grupa, która zbierze w trakcie gry najwięcej żetonów wszystk-
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ich właściwości, tym samym otrzymując najwięcej punktów.

Zadania:

I. Piosenka (zadanie po rozpoznaniu portretu Józefa Piłsudskiego) – ucznio-
wie dostają tekst piosenki legionowej Przybyli ułani pod okienko z lukami 
(załącznik nr 5). Ich zadaniem jest wysłuchać nagrania i nauczyć się śpiewać 
melodii, a później zaprezentować to prowadzącemu. Za zadanie można do-
stać od 0 do 10 punktów.

II. Ośrodki władzy (zadanie po rozpoznaniu portretu Romana Dmowskiego) – 
uczniowie dostają ćwiczenie z mapą (załącznik nr 6) – mają zaznaczyć na 
mapie ośrodki państwowości polskiej w 1918 r. i uzupełnić tabelę. Za zada-
nie można dostać od 0 do 10 punktów.

III. Obraz (zadanie po rozpoznaniu portretu Ignacego Daszyńskiego) – 
uczniowie dostają w kopercie pocięty obraz (załącznik nr 7), przedstawia-
jący wydarzenie z początków niepodległości Polski. Mają ułożyć układankę, 
rozpoznać fakt historyczny, który przedstawia, postać historyczną znajdują-
cą się na pierwszym planie, podać datę. Za zadanie można dostać od 0  do 
10 punktów.

IV. Domino (zadanie po rozpoznaniu portretu Wincentego Witosa) – 
uczniowie mają w jak najszybszym czasie ułożyć domino dotyczące walki 
o niepodległość Polski (załącznik nr 8). Za zadanie można dostać od 0 do 
10 punktów

V. YouTube o niepodległości (zadanie po rozpoznaniu portretu Wojciecha 
Korfantego) – uczniowie oglądają film Kawałek historii Polski na kanale 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=aMwLP2kxcmM.) Następ-
nie dostają kopertę z poleceniem (załącznik nr 9) i tworzą kalendarium 
wydarzeń w nim przedstawionych. Za zadanie można dostać od 0 do 10 
punktów.

VI. Mała konstytucja (zadanie po rozpoznaniu portretu Ignacego Jana Pa-
derewskiego) – uczniowie dostają tekst małej konstytucji z 1919 r. , następnie 
odpowiadają na pytania do źródła (załącznik nr 10). Za zadanie można
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dostać od 0 do 10 punktów.
3. Podsumowanie gry – wyłonienie zwycięzców, wyjaśnienie wątpliwości 
uczniów dotyczących zadań i pytań, gratulacje (5 minut).

Zakończenie.

4. Dyskusja – po grze prowadzący moderuje dyskusję. Kluczowe pytania, 
które powinien zadać:

– Czego ważnego dowiedzieliście się o procesie odzyskiwania niepodległo-
ści przez Polskę?;
– Jakie czynniki wpłynęły na odzyskanie niepodległości przez Polskę, 
w 1918 r.?;
– Jakie uwarunkowania sytuacji międzynarodowej przyczyniły się do odzy-
skania niepodległości przez Polskę w 1918 r.?;
– Którą z postaci, związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, 
cenicie najbardziej i dlaczego?;
– Czym był patriotyzm dla ówczesnych Polaków? Na ile ich postawa może 
inspirować współczesnych?;
– Jak Wy zachowalibyście się w obliczu walki o suwerenność i niepodległość 
Polski? (15 minut).

Uwagi:

1. Proponowany czas gry można regulować w zależności od wielkości i po-
trzeb klasy.

2. W dużych klasach prowadzący może mieć pomocników spośród uczniów, 
którzy razem z nim będą oceniali zadania.

3. Gra zakłada, że uczniowie mają już pewną wiedzę na temat procesu od-
zyskania niepodległości przez Polskę i kształtowania granic II Rzeczypospo-
litej – warto więc poprzedzić ją lekcjami na ten temat.

4. Najaktywniejsze osoby i grupy warto nagrodzić ocenami.
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                                                    Załączniki

Portrety (Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyń-
skiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Pade-
rewskiego) – należy przygotować w kopercie w ilości tyle kompletów, ile 
jest grup.
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                                                    Załączniki

Karta grupy

Oddział:

Skład:

Siła fizyczna:

Duchowość:

Inteligencja:
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Źródło: „Okopy I Brygady Legionów Polskich w czasie bitwy pod Konarami”: https://upload.wikimedia.org  - licencja Cre-
ative Commons..



                                                    Załączniki

Żetony właściwości

359

duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1

duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1

duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1 duchowość 1

duchowość 5 duchowość 5 duchowość 5 duchowość 5

duchowość 5 duchowość 5 duchowość 5 duchowość 5



                                                    Załączniki

Żetony właściwości

360

inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1

inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1

inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1 inteligencja 1

inteligencja 5 inteligencja 5 inteligencja 5 inteligencja 5

inteligencja 5 inteligencja 5 inteligencja 5 inteligencja 5



                                                    Załączniki

Żetony właściwości.
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siła 1 siła 1 siła 1 siła 1

siła 1 siła 1 siła 1 siła 1

siła 1 siła 1 siła 1 siła 1

siła 5 siła 5 siła 5 siła 5

siła 5 siła 5 siła 5 siła 5



                                                    Załączniki

Pytania (do pocięcia) – grupa otrzymuje 4–5 pytań, które są 
używane.

Jaką władzę przekazała Rada Regencyjna Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku?

Jaki polityk odwiedził Poznań 26 grudnia 1918 roku?

Jak się nazywał pierwszy polski premier w 1918 roku?

Kto stał na czele polskiej delegacji na konferencji w Wersalu?

Na jakich terytoriach, o które ubiegała się Polska, na mocy traktatu wersalskiego 
miały odbyć się plebiscyty?

Na czym polegał tzw. bunt Żeligowskiego?

Jaką rolę w wojnie polsko-bolszewickiej odegrał ks. Ignacy Skorupka?

Jaki pokój zakończył wojnę polsko-bolszewicką?

Kto stał na czele III powstania śląskiego?

Gdzie toczyły się najcięższe boje w czasie III powstania śląskiego?

Jaki rozejm zakończył powstanie wielkopolskie?
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                                                    Załączniki

Kim były Orlęta Lwowskie?

 Jakie były wyniki plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku?

Jakie decyzje w sprawie Polski zostały podjęte na konferencji w Spa w 1920 roku?

Jakie starcie zbrojne Edgar Vincent D’Abernon nazwał „osiemnastą 
decydującą bitwą w dziejach świata”?

Jaką władzę przekazała Rada Regencyjna Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada 1918 roku?

W którym roku odbyła się bitwa Legionów Polskich pod Kostiuchnówką?

Skąd Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła w 1914 roku na teren 
dawnego Królestwa Polskiego?

Kto stanął jako premier na czele Rządu Obrony Narodowej w 1920 roku?

Jaki sowiecki oddział pokonali Polacy w bitwie pod Komarowem w 1920 roku?
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                                                    Załączniki

Piosenka legionowa

Przybyli …………i pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: „puść ……………….!” (bis)

Zaświecił miesiączek do okienka,
W koszulce stanęła w nim panienka.

„O Jezu, a cóż to za wojacy?”
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!”

„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?”
„………………….. odwiedzić byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to stare nasze …………………..

A z Wilna już droga jest gotowa,
Prowadzi prościutko aż do …………………..”

„O Jezu, a cóż to za mizeria?”
„Otwórz no, panienko! Kawaleria.

Przyszliśmy napoić nasze ………………,
Za nami piechoty pełne błonie”.

„O Jezu! A cóż to za hołota?”
„Otwórz panienko! To ………………….!”

Panienka otwierać podskoczyła,
Żołnierzy do środka ……………………..

364



                                                    Załączniki

Uzupełnijcie tabelę i zaznaczcie na mapie literami A–E ośrodki 
władzy, które istniały w Polsce w 1918 r.

Źródło mapy: https://upload.wikimedia.org  - licencja Creative Commons.
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                                                    Załączniki

Ośrodki państwowości polskiej w 1918 r.

Litera Miasto Ośrodek Działacze

A. Rada Regencyjna

B.
Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki 

Polskiej

C.
Rada Narodowa 

Księstwa 
Cieszyńskiego

D. Wincenty Witos

E. Wojciech Korfanty

F. Paryż
Roman Dmowski,

Ignacy Jan Paderewski
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                                                    Załączniki

Ułóżcie z pociętych elementów obraz oraz napiszcie:

• jakie wydarzenie przedstawia,
• jaka była data wydarzenia,
• jak nazywa się postać na pierwszym planie.
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                                                    Załączniki

368

Wojciech Kossak, Zaślubiny Polski z morzem, w zbiorach: Muzeum Wojska Polskiego.



                                                    Załączniki

Domino – ułóżcie je jak najszybciej tak, aby poszczególne kostki 
pasowały do siebie.
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                                                    Załączniki
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Źródło: Muzeum Wojska Polskiego Źródło: domena publiczna

Źródło: Muzeum Wojska Polskiego
Źródło: Muzeum Wojska Polskiego

Źródło: domena publiczna

Źródło: Muzeum Wojska Polskiego

Źródło: domena publiczna

Źródło: Muzeum Wojska Polskiego



                                                    Załączniki

Obejrzyjcie film Animowana Historia Polski w serwisie YouTube 
i stwórzcie kalendarium przedstawionych w nim wydarzeń, zwią-
zanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 

Kalendarium:

–
–
–

Przeanalizujcie dokument i wykonajcie zadania, odwołując się 
również do własnej wiedzy.

1. Dlaczego powyższy dokument nazywa się „małą konstytucją”?
2. Jakie organy na mocy postanowień dokumentu miały pełnić władzę wyko-
nawczą, a jakie – władzę ustawodawczą w Polsce?
3. Jakie zależności łączyły władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą 
w  Polsce na mocy dokumentu?
4. Jaką funkcję państwową pełnił Józef Piłsudski przed uchwaleniem doku-
mentu?
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                                                    Załączniki

372

Źródło dokumentu: Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 19, poz. 226.
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Scenariusze w kategorii
uroczystość
szkoły ponadpodstawowe



374

Zwycięski scenariusz w kategorii uroczystość, 
szkoły ponadpodstawe

Cecylia Bielnik, Michał Janoszka, Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne 
CKZiU w Sosnowcu

Polska to jest wielka rzecz

Mała forma teatralna z udziałem uczniów – szkolnych aktorów. Nauczyciele – au-
torzy scenariusza – proponują przedstawić ją przed publicznością szkolną (na auli 
lub sali gimnastycznej) w formie patriotycznej lekcji otwartej z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości (dłuższa, niż typowa lekcja, ze względu na ważność tego 
święta dla Polaków)

uroczystość

uczniowie szkół ponadpodstawowych

60 minut 
(ze względu na formę teatralną, a więc żywe słowo i ruch sceniczny, pre-
zentacja jest przewijana ręcznie, nie automatycznie, dlatego proponowany 
i zamieszczony w niej materiał dźwiękowy i filmowy można skrócić)

– uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
– kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
– kształtowanie poczucia więzi i tożsamości narodowej
– pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i jej drogi do niepodległości
– kształtowanie właściwej hierarchii wartości
– kształtowanie postaw prospołecznych i proobywatelskich
– kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich patriotów, którzy wywal-

czyli nam niepodległość 
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– podwyższenie (podium), 
– z tyłu – w centralnym miejscu – napisy: 
1) wpisany w kontur mapy Polski, na biało-czerwonym tle: „Polska to jest 

wielka rzecz” (Stanisław Wyspiański); 
– napisy po bokach – po lewej stronie: 
2) „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie” (Roman Dmowski), 
3) „[…] aby Polska Polską była. Aby w Polsce po polsku myślano” 

(Stefan Wyszyński); po prawej stronie: 
4) „Nie ma sprawy ważniejszej, niż Polska” (Wincenty Witos), 
5) „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze” (Józef Piłsudski);
– rekwizyty: korona, dwa miecze, błazeńska czapka; 

– okolicznościowa prezentacja multimedialna na dużym ekranie, będąca in-
tegralną częścią scenariusza małej formy teatralnej: „Polska to jest wielka 
rzecz”

Animowana historia Polski, reż. T. Bagiński, 2010, https://www.youtube.
com/watch?v=2DrXgj1NwN8, dostęp: 28 VI 2018 r. 

1. Hymn Polski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski, dostęp 28 VI 
2018.

2. Kaczmarski J., Mury, album Złota kolekcja. Źródło, Warner Music Poland
2005.

3. Elektryczne Gitary, Cud nad Wisłą, album Historia, EMI Music Poland
2010.

4. Sabaton, Uprising, album Coat of Arms, Warner Music Poland 2010.
5. Sabaton, 40-1, album  The Art of War, Warner Music Poland 2008.
6. Jan Paweł II, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi, homilia

wygłoszona 2 VI 1979 r. w Warszawie, zapis video:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=fU02v-3TSFw, dostęp 28 VI 2018.

7. Biernacki T., Hałaciński S., Brzuchal-Sikorski A. (melodia tzw. Marszu
Kieleckiego), My, Pierwsza Brygada, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, 
http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Pierwsza_Brygada, dostęp: 28 VI 
2018. 

8. Kołakowski A., Przysięga [w:] Oskarżeni o wierność, Wydawnictwo AN-
TYK Marcin Dybowski 2009.
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9. Gintrowski P., Kaczmarski J., Łapiński Z., Przesłuchanie Anioła, album Raj,
Pomaton EMI 2002.

10. Pietrzak J., Korcz W., Żeby Polska była Polską, album Kabaret pod Egidą,  
Polskie Nagrania Muza, 1981.

11. De Press, Moja piosnka [w:] Groj skrzypko groj, Universal Music Polska
1998.

12. De Press, Myśmy rebeliancik, album Myśmy rebelianci. Piosenki Żołnie-
rzy Wyklętych, Agencja Artystyczna MTJ 2009.

13. Potop [film], reż. J. Hoffman, PRF Zespoły Filmowe, Polska 1974 (frag-
ment z przemarszem chorągwi polskich – dostępny on-line).

14. Krzyżacy [film], reż. A. Ford, Zespół Filmowy Studio, Polska 1960 (frag-
ment odśpiewania Bogurodzicy – dostępny on-line)

15. Chopin F., Sonata b-moll op. 35, cz. III (tzw. Marsz żałobny), portal Na
rodowego Instytutu Fryderyka Chopina, http://pl.chopin.nifc.pl/cho-
pin/composition/detail/id/92, dostęp 28 VI 2018.

16. Komunikat o wybuchu II wojny światowej, https://www.youtube.com/-
watch?v=NTyiPUeF7Ms, dostęp 28 VI 2018.

17. Konopnicka M., Nowowiejski F., Rota [w:] Konopnicka M., Poezye wy-
danie zupełne, krytyczne, oprac. J. Czubek, Warszawa 1915. 

18. Krzysztof Klenczon, Biały krzyż, album Złota kolekcja. Krzysztof Klen-
czon. Pożegnanie z gitarą, Warner Music Poland 2001.

19. Vivaldi A., Wiosna (Cztery pory roku), NINATEKA, http://ninateka.pl/
audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna, dostęp 28 VI 2018 r.

1. Matejko J., Hołd Pruski, olej na płótnie, 1882, reprodukcja cyfrowa 
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/hold-pruski-jana-matejki, dostęp 
28 VI 2018. 

2. Matejko J., Stańczyk, olej na płótnie, 1862, reprodukcja cyfrowa
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/obraz-jana-matejki-stanczyk, 
dostęp 28 VI 2018.  
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Na tle spokojnej muzyki instrumentalnej (Biały krzyż), wprowadzającej at-
mosferę zadumy, społeczność szkolna zajmuje miejsca, stając się publicz-
nością w teatrze. Rozpoczyna się spektakl, który kończy się odśpiewaniem 
hymnu. Publiczność opuszcza salę przy dźwiękach Wiosny (Cztery pory 
roku) Antonio Vivaldiego, co podkreśli i wyzwoli naturalną radość z Nie-
podległości Polski. 

Okolicznościowa prezentacja multimedialna na dużym ekranie (element łą-
czący materiały ikonograficzne, filmowe, muzyczne – napis: 100–lecie od-
zyskania niepodległości).

Postacie:

– Polska (alegoria) – postać ubrana w prostą, długą, białą szatę (z długi-
mi rękawami) z ukośnie założoną biało-czerwoną wstęgą 
– Władysław Jagiełło
– Zygmunt I Stary
– Albrecht Hohenzollern
– Stańczyk
– trzej zaborcy: Rosja, Prusy i Austria – mają zasłonięte twarze
– Polak 1, 2, 3, 4, 5, 6

(w czasie zajmowania miejsc przez widzów: muzyka: Krzysztof Klenczon 
i Czerwone Gitary, „Biały krzyż”).

(zmiana muzyki: „Bogurodzica” (śpiew rycerstwa przed Bitwą pod 
Grunwaldem) z filmu: „Krzyżacy” reż. Aleksander Ford).

Władysław Jagiełło – Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjąłem od 
Krzyżaków jako wróżbę zwycięstwa… I zwyciężyliśmy!  
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Polska (alegoria) – Władysławie Jagiełło… dziękuję za Grunwald – tobie 
i twoim rycerzom.

(obraz i muzyka: „Bogurodzica” (śpiew rycerstwa przed Bitwą pod Grun-
waldem) z filmu: „Krzyżacy”. W prezentacji wyświetlić: obrazy Jana Matej-
ki: „Hołd Pruski” oraz „Stańczyk”). 

Zygmunt I Stary, Albrecht Hohenzollern, Stańczyk

Albrecht Hohenzollern – Ja, Albrecht Hohenzollern, oddaję ci hołd i klę-
kam przed tobą, królu Polski.

Stańczyk – Czy to na pewno wystarczy? Moje błazeńskie serce na równi 
raduje się i płacze.

Polska (alegoria) – Zygmuncie Stary… dziękuję za Hołd Pruski. A tobie, 
Stańczyku, dziękuję za troskę i polityczną mądrość, której u nas ciągle mało, 
a tak wiele jej potrzeba. 

(obraz i muzyka: „Bogurodzica” z filmu: „Krzyżacy”, następnie obraz i mu-
zyka z filmu: „Potop”). 

Polska (alegoria) – Wierna mi, części szlachty…dziękuję, że nie pozwoliłaś 
mi utonąć w potopie szwedzkim. Dziękuję za Jasną Górę. 

(schodzi ze sceny; szybka zmiana wizerunku).

(w prezentacji: mapa Polski przed rozbiorami).

Polska (alegoria) owinięta w biały papier, trzej zaborcy: (napisy) Rosja, 
Prusy i Austria – mają zasłonięte twarze, targają papier, dokonując trzech 
ROZBIORÓW POLSKI. 

Po każdym rozbiorze entuzjastycznie – symbolicznie „przybijają piątki”, 
obraz i dźwięk: rozbiory Polski – odpowiedni fragment filmu: „Animowana 
historii Polski”) 
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(Polska (alegoria) kładzie się na podwyższeniu i umiera)

(muzyka: „Marsz żałobny”, Fryderyka Chopina).

Polak I – Jestem Polakiem. Chcę płakać na mej matki grobie (klęka przy 
POLSCE) 

Polak II – Jeszcze Polska nie umarła / Kiedy my żyjemy /Co nam obca 
moc wydarła /Szablą odbijemy. / Marsz, marsz Dąbrowski / Do Polski […]
 
Polak III – Święta miłości kochanej ojczyzny, / Czują cię tylko umysły po-
czciwe! […]

Polak I – […] Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się  dowie, kto Cię stracił 

Polak II – Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie / Dla darów Nieba…/ Tęskno mi Panie…
 
(muzyka i obraz (teledysk) – De Press, „Moja piosnka”).

Polak III – […] tęsknię po Tobie, Polsko…

Polak II – Zmartwychwstań, Polsko! Zmartwychwstań dla nas!

(muzyka: „Rota”, a na ekranie: polska flaga).

Polak I – Obudź się, Polsko! 

(śpiew Polaków (Polak I, II, III) oraz obraz filmowy i muzyka: „My, Pierwsza 
Brygada” (i dołączają: Polak IV, V, VI) 

Polak I – Obudź się, Polsko! 

Polak III – Obudź się, Polsko! Już poranek. Już świt Twojej niepodległości.

Polak IV – Dla Ciebie wielu oddało swoje życie.
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Polska II – Dla Ciebie czuliśmy gorzki smak porażki i słodki smak zwycię-
stwa.

Polak III – Dla Ciebie była insurekcja kościuszkowska.

Polak V – Dla Ciebie było powstanie listopadowe. 

Polak I – Dla Ciebie było powstanie styczniowe.

Polak VI – Dla Ciebie były Legiony Józefa Piłsudskiego i Pierwsza Brygada. 
Dla Ciebie zwycięstwo! 

Polak I – Obudź się, Polsko! 

Polska (alegoria) (budzi się, wstaje i zaczyna mówić) – Spałam tak długo, 
bo nie chciałam być służebnicą cudzą.

Polak VI – Ciesz się wolnością moja Polsko. Ciesz się, bo niepodległość nie 
jest Ci dana raz na zawsze. 

(muzyka i obraz filmowy – Elektryczne Gitary, „Cud nad Wisłą”).

Polak VI – Dla Ciebie, Polsko, wojna z bolszewikami. Dla Ciebie, Polsko, 
„cud nad Wisłą”.

Polska (alegoria) – Dziekuję za krew… za bohaterstwo… za wszystko…

(statyczne obrazy i dźwięk komunikat o wybuchu II wojny światowej).

Polak II – Kiedy się wypełniły dni / i przyszło zginąć latem / prosto do 
nieba czwórkami szli/ żołnierze z Westerplatte.

Polak I – Bardziej polskiej ziemi, mimo obcej nazwy nie było i nie będzie. 

Polak III – Jak to, a Wizna?
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Polak II – No, tak. Wizna – to przecież „polskie Termopile”.

(muzyka i obraz filmowy: Sabaton „40-1”).

Polak III – A powstanie warszawskie?

Polak IV (powstaniec, z opaską Polski Walczącej) – wbiega, upada

Polacy (I,II,III) zanoszą go Polsce (Polska jako Pieta)

(muzyka i obraz filmowy – Sabaton, „Uprising”).

Polska (Pieta) – Przyszło nam strzelać do wroga z brylantów.  Przepraszam 
was, młodzi Kolumbowie, że dla mnie dorastaliście do trumny .

Polak II – Zakończenie drugiej wojny światowej nie przyniosło Polakom 
wyzwolenia. Stało się tylko wymianą jednej nocy na drugą; wymianą zbi-
rów Hitlera na zbirów Stalina […]. W Polsce, zapalony papieros przypiekał 
człowieczą skórę… Były też inne wymyślne tortury, ale dla polskich patriotów 
z Armii Krajowej najgorsze było życie z piętnem zdrajców ojczyzny, prześla-
dowania i niepamięć…

(muzyka i obraz (teledysk) – De Press, „Myśmy rebelianci”).

(kilku Polaków w zakrwawionych koszulach – popychanych zza kotary, 
wchodzi, odwraca się tyłem, upadają)

Polska (Pieta) – Nie znam ich. Kim oni są?

Polak III – Polsko…to przecież Twoi „żołnierze wyklęci” 

(muzyka – Andrzej Kołakowski, „Przysięga”).

(aktorzy śpiewają razem z nagraniem) 

Polska (alegoria) – Wstydzę się, że moja polska ziemia zgotowała wam los 
zdrajców. Wstydzę się, że w czasach PRL-u bezpieka rujnowała i odbierała 
wam życie. Wstydzę się, że moi obywatele grzebali wasze zwłoki
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w bezimiennych grobach. Wstydzę się, że nie mówiono o was w polskich 
szkołach.

(muzyka na tle filmu: „Przesłuchanie” – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gin-
trowski, „Przesłuchanie Anioła”).

Polak III – Traciliśmy nadzieję, ale pośród rozpaczy był z nami Papież, Jan 
Paweł II.

(dokument filmowy: fragment przemówienia Papieża Jana Pawła II do Po-
laków w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”).

Polak IV – Polsko, tak bardzo czekaliśmy, aż będziesz Naszą Polską!

(muzyka i obraz filmowy (Festiwal w Opolu 1981 r.) – Jan Pietrzak: „Żeby 
Polska była Polską”).

Polska (alegoria) (wstaje i przemawia) – 4 czerwca 1989 r. skończył się 
komunizm. Nieważne, ile masz dziś lat, mój Polaku. Pamiętaj, że minął czas 
ofiary z twojej krwi. Nie chcę, żebyś dla mnie umierał. Chcę, żebyś dla mnie 
żył. Chcę, aby inne narody miały pewność, ze Polska nie zginęła.

(muzyka Jacek Kaczmarski, „Mury”).

Polak I – Nie ma ważniejszej sprawy niż Polska. 

Polak II – Jestem Polakiem, myślę po polsku i mam obowiązki polskie.

Polak III – Polska to jest wielka rzecz. Szanujmy ją każdego dnia. A teraz 
wyraźmy to, powstając i wspólnie śpiewając hymn…

(Hymn: Jeszcze Polska nie zginęła…).

(radosna muzyka w czasie wychodzenia widzów z sali – Antonio Vivaldi: 
„Wiosna (Cztery pory roku)”, a na ekranie słoneczny obraz łąki z maka-
mi).

Koniec
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s. Bogna – Marta Ciebiera, dr Agnieszka Sławińska, Prywatne Gimnazjum i Liceum 
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie 

„Tam gdzie Twoja Ziemia, tam Twoje serce, tam Twój 
patriotyzm…” Rzecz o wileńskiej Rossie

Mała forma teatralna z udziałem uczniów – szkolnych aktorów. Nauczyciele – au-
torzy scenariusza – proponują przedstawić ją przed publicznością szkolną (na auli 
lub sali gimnastycznej) w formie patriotycznej lekcji otwartej z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości (dłuższa niż typowa lekcja, ze względu na ważność tego 
święta dla Polaków)

uroczystość

uczniowie szkół ponadpodstawowych

– kształtowanie postawy patriotycznej i tożsamości narodowej
– charakteryzowanie sytuacji Wileńszczyzny podczas zaborów i wkładu

Polaków w odzyskanie niepodległości oraz przyłączenia Wilna w granice 
II Rzeczypospolitej

– wymienianie postaci historycznych, które pojawiają się w sztuce (Józef Pił-
sudski, Maria z Billewiczów Piłsudska, Roman Dmowski, Bronisław Piłsud-
ski, Maria Juszkiewiczowa, Lucjan Żeligowski)

– docenienie wkładu różnych organizacji politycznych i bojowych (nielegal-
nych jak PPS-Frakcja Rewolucyjna itd.) w walce o niepodległość Polski

– poznanie krótkiej historii cmentarza na Rossie w Wilnie jako jednej z naj-
ważniejszych polskich nekropolii, gdzie pochowane jest serce Józefa Pił-
sudskiego

60 minut



– poznanie tradycji i zwyczajów kresowych związanych z dniem 1 listopada
– analiza biogramu Józefa Piłsudskiego z jego walką o niepodległość 
(zesłanie, działalnośc konspiracyjna, utworzenie Legionów, odzyskanie nie-
podleglości – przyłączenie Wileńszczyzny do II RP – utrata Wileńszczyzny 
podczas II wojny światowej)
– dostrzeganie trudnych relacji polsko-litewskich
– rozumienie wpływu postaci Józefa Piłsudskiego jako „ojca Ojczyzny” na 

postępowanie kolejnych pokoleń w walce o niepodległość
– przedstawienie sporu pomiędzy Józefem Piłsudskim i Romanem Dmowskim 

od czasu rywalizacji o milośc i rękę jednej kobiety aż po wątki politycz-
ne (dwa przeciwne obozy polityczne – socjaliści i narodowcy), poprzez 
kwestię odzyskania niepodległości i budowania podstaw wskrzeszonego 
państwa

– wyjaśnienie szczególnego znaczenia Wileńszczyzny dla Józefa Piłsud-
skiego jako miejsca urodzenia oraz dorastania i ziemian kresowych, któ-
rych celem bylo odzyskanie tych ziem w granice II RP

1. Mickiewicz A., Dziady kowieńsko-wileńskie. Część II, IV i I, Wrocław 2012. 
2. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Lawa [film], reż. T. Konwic-

ki, Zespół Filmowy Perspektywa, Polska 1989.
3. Konieczny Z., Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Lawa – 

ścieżka dźwiękowa, fragment dostępny w serwisie YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=Xe3Uo3QdELE, dostęp 28 VI 2018.

– sceneria – cmentarz na wileńskiej Rossie, chór siedzi jako osoby czuwają-
ce przy mogiłach, dzielące się jedzeniem ze zmarłymi, widać krzyże i mo-
giły
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Akt 1

(Cmentarz wileński na Rossie, 1 listopada 1878 r.)

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 

Narrator – Polska wciąż pod zaborami. W 1863 r. miało miejsce powstanie 
styczniowe, tysiące patriotów zostało skazanych na katorgę na Syberii, ok. 
30 tys. powstańców zginęło w walce z Rosjanami i Kozakami, nie liczę już 
skonfiskowanych majątków i zrujnowanych miasteczek oraz wsi. Zniewolone 
serce Polski spłynęło krwią, dusza w kajdanach. Gdzieś na dnie rodziło się 
nowe, patriotyczne uczucie w kolejnej latorośli, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, przez Matki. Rodzicielki działały w konspiracji, bo musiały wy-
chować tak, żeby zaborcy się nie dowiedzieli, i tak, żeby ich dzieci wiedziały 
co to „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

Mały Józef – Mamo, Mamo gdzie my idziemy?

Maria z Billewiczów Piłsudska – Nie martw się, podążamy tam, gdzie 
ukryty jest duch naszego narodu, co to o nim pisał wieszcz, Adam Mickiewicz 
w Dziadach, co to o nim będą wspominać kolejne pokolenia. Tutaj nasza zie-
mia, gdzie cnota narodu nagromadzona, gdzie li szukać nam natchnienia, 
wiary do walki. Bo bez wiary nie ma walki, bez wiary nie ma narodu, bez 
wiary nie ma tradycji, bez wiary naród ginie, umiera. To myśl nie tylko ważna 
dzisiejszej nocy, to motto po wsze czasy wytyczające dzieje  ludzkości. Ty 
natomiast będziesz namiestnikiem wolności na polskiej ziemi. 

Mały Józef – Pani Mamusiu, ale czemu wzięłaś tu, na wileńską Rossę dzi-
siaj, 1 listopada akurat mnie. Ja rozumiem, że ci ciężko, masz na utrzymaniu 
dziesięcioro dziatków, wystarczy tylko poprosić, my starsze spełnim każde 
Twoje życzenie, odciążym Cię, kiedy poprosisz. 
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Maria z Billewiczów Piłsudska – Józiu, mi już mało czasu zostało, jestem 
bardzo schorowana. Każde z was pójdzie swoją drogą. Li twoim obowiąz-
kiem drogie dziecko, jest być tu na Rossie, w każdego 1 listopada każdego 
roku aż do czasu, gdy sam to zmienisz na 11 listopada. Tu spoczywają na 
Rossie pokolenia, które walczyły o wolność Ojczyzny.

Mały Józef – Mateńko nie obraź się, ale ja tu widzę tysiące świateł, a gdzie 
niegdzie nawet jedzenie. Mam tu co roku przychodzić, żeby się najeść. To 
trochę nie przystoi!

Chór – Mówcie, komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie.
 
Maria z Billewiczów Piłsudska – Nie o to mi chodziło. Wiesz, że tego 
nie wolno robić. To stary, prasłowiański zwyczaj. Ale ta noc jest niezwykła. 
Podaj mi rękę.

Mały Józef – Po co?

Maria z Billewiczów Piłsudska – Nie pytaj, po prostu daj. (zbliża rękę 
syna do swego serca) Czujesz?

Mały Józef – Tak czuję, bicie Twojego serca, ukochana Mateńko!

Maria z Billewiczów Piłsudska – Tak Józefie, tu bije moje serce – serce 
Matki. (zbliża rękę do serca syna), tu bije Twoje serce – serce syna. Nie za-
pomnij o tym wieczorze. Dziś wszystko się odmieni.

Mały Józef – Boję się. Te światła, ta niezwykła noc i ty Mateńko tak dziwnie 
mówisz.

Maria z Billewiczów Piłsudska – Nie bój się dziecko, Ty zostałeś wy-
brany. Będziesz wojownikiem, wodzem. Dlatego dostałeś imię po swoim 
ojcu – Józef. Lecz Ty dokonasz więcej, ty wskrzesisz nasz naród do życia, 
odbudujesz niepodległość, pokonasz trzech zaborców. I Wilno nam wrócisz 
w granice Polski. Przyrzeknij, że to, co mówię, stanie się prawdą, że umierać 
mogę spokojnie.
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Mały Józef – Mateńko, ja mam już 12 lat, i ty takich rzeczy wiedzieć nie 
możesz. To jest niemożliwe.

Maria z Billewiczów Piłsudska – Dziecko, skoro ja to mówię, musisz mi 
uwierzyć. Ty symbolizujesz jedność i będziesz jednością dla Polszczy. Za kil-
ka lat złożysz tu przysięgę i wspomnisz ów wieczór ze mną. Pamiętaj jednak, 
że wszystko to będzie okupione krwią patriotów, katorgą i poświęceniem się 
Ciebie dla dobra narodu.

Mały Józef – Mateńko, Ty zawsze masz rację. Ufam Ci i Twoim naukom. 
Zrobię, jak uważasz. 

Maria z Billewiczów Piłsudska – Nie zapomnij, musisz walczyć, poświę-
cić wszystko. Nasze serca później się połączą, tu w tym miejscu, gdzie sto-
imy. Ono będzie oblane krwią niewinnych za wolność Ojczyzny i tu kolejne 
pokolenia będą składać nam hołd. 

Mały Józef – Boję się, tak jakbyś wszystko widziała. 

Maria z Billewiczów Piłsudska – Już teraz widzę Józefie wszystko wy-
raźnie. Jeszcze tyle wichur przed nami, ale Ty jesteś moją nadzieją. Ty i te 
kolejne pokolenia. Wpatrz się w te tysiące świateł, odkryj swoje powołanie 
i ukochaj tę wileńską ziemię ponad wszystko.

Mały Józef – Kocham Ciebie Matko i szanuję wskazówki, które mi dajesz. 
Niech Rossa będzie świadkiem, że spełnię Twoją wolę. Tak mi dopomóż Bóg!

(Biorą się za ręce i oddalają w ciemności w rytm muzyki)

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 
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Akt 2

Młodzi Józef Piłsudski i Bronisław Piłsudski, Eleonora Kuryłło – członkini 
„Spójni” ze szkoły żeńskiej (postać fikcyjna)
Cmentarz wileński, 1 listopada 1884 r.

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 

Narrator – Józef Piłsudski, „Ziuk”. Urodził się w 1867 r. w Zułowie na Wi-
leńszczyźnie jako syn Józefa Wincentego i ukochanej matki – Marii z Bille-
wiczów. Wychowywał się w głęboko patriotycznej rodzinie, jego ojciec brał 
udział w powstaniu styczniowym, matka wychowywała dzieci w poczuciu 
obowiązku do Ojczyzny. Dwóch młodych Piłsudskich: Bronisław i Józef, gdy 
uczęszczali do gimnazjum w Wilnie, założyli konspiracyjną, samokształce-
niową organizację niepodległościową „Spójnia”. W ramach tej działalności 
walczyli o wyzwolenie Polski z władzy zaborców. Spotkali się 1 listopada 
1885 r. na cmentarzu w Wilnie.

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 
Józef – Dość mam ciągłej nauki w języku rosyjskim. Ciągle te kary za mó-
wienie po polsku, zmuszanie do chodzenia do cerkwi na prawosławne nabo-
żeństwa. Dłużej tego nie zniosę!!

Bronisław – Właśnie dlatego Ziuku czytamy zakazane polskie książki, 
sprowadzane potajemnie z Warszawy. Po to utworzyłem tę organizację, 
żeby dać nam trochę wolności. 

Józef – Ja nie chcę trochę. Chcę wszystko, chcę odzyskać nasze piastowskie 
i wschodnie ziemie. To, co robimy w „Spójni”, to za mało...

Bronisław – Józefie, mówię ci, że nasze poświęcenie ma sens. Musimy 
z powrotem spoić Polskę w jedną całość. Wilno i Warszawa muszą znów 
razem leżeć w jednej ziemi, polskiej.

Józef – Zapomniałeś o Lwowie i Krakowie, te miasta zawsze wchodziły 
w skład I Rzeczypospolitej. Musimy odzyskać wszystko, zwłaszcza Wilno 
i Warszawę. Przysięgam dzisiaj, 1 listopada 1885 r., ja, młody Józef Piłsud-
ski, zrodzon z ukochanej Matki – Marii z Billewiczów i z ojca, Józefa
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Wincentego, niech umrę w niepamięci i bez pomników, zapomniany i nie-
ważny, jeśli Rossy dla Polszczy nie odzyskam. Ja tu składam dziś serce uko-
chanej Ojczyźnie, odzyskam ją, wyzwolę i jeśli spełnię ten obowiązek, niech 
serce me spocznie tu, gdzie stoję. Obok serca ukochanej Matki!

Bronisław – Józefie, co w Ciebie wstąpiło. Nie składaj li takich obietnic, to 
nie przystoi. Nie dotrzymasz przysięgi, nie jesteś w stanie, My tu tylko roz-
rzucamy ulotki, gazetki, planujemy różne akcje. Lecz nie będziem wiecznie 
żyć, nie starczy sił, nie starczy czasu, nie starczy serca!

Józef – Mnie musi starczyć i sił, i czasu, i serca. Tobie, mój nierozłączny, 
odważny bracie, również nie zabraknie tego ducha, co go tu czerpiemy, 
z tego miejsca.

Eleonora – Witajcie chłopcy, słyszałam część waszej rozmowy. Jakie to ro-
mantyczne. Przyniosłam Wam wiersze Norwida. Swoją drogą, to chwaleb-
ne, o czym rozmawialiście, lecz na razie nierealne.

Bronisław – Jeśli chodzi o Ciebie, na pewno nikt się nie domyśli, że taka 
ładna panienka działa w konspiracji. Mnie już raz Ochrana aresztowała 
i  wzięła na rozmowę. Nie wybaczą konspiracji, nawet czytania Norwida.

Eleonora – Mówiliście, że dziewczyn z żeńskiego gimnazjum nie sypniecie 
w razie pojmania. Nadal wam ufam.

Józef – Panna Kuryłło może spać spokojnie, w razie czego całą winę biorę 
na siebie!

Eleonora – Poczciwy romantyk!

Bronisław – To by się zgadzało. Wyłania nam się tu prawdziwy bohater. Ja 
mówię mu „Ziuku, trochę spokojnie”, a ten się zapala i chce walczyć.

Eleonora – My lubimy takich szaleńców, byle by potem nie pękali na prze-
słuchaniu, jak będą ich karmić tylko zasolonymi śledziami i bić w nieskoń-
czoność. 



390

Józef – Jak trzeba, to trzeba Eleonoro! Kilka lat temu na twoim miejscu stała 
moja zmarła, ukochana Matka. Obiecywałem, że nie stchórzę. I tak właśnie 
będzie, Wy obydwoje w tę noc 1 listopada 1884 r. jesteście moimi świadka-
mi. Do ostatniej kropli krwi za Polskę i za Wilno!

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 

Akt 3

(Cmentarz na Rossie, w Wilnie)

Narrator – W latach 1885–1886 Ziuk studiował medycynę w Charkowie, 
ale – w myśl wileńskiej przepowiedni Matki – zajmował się głównie spotka-
niami w ramach konspiracyjnej Narodnej Woli oraz brał udział w demon-
stracjach antycarskich. W 1887 r. został aresztowany za udział w spisku na 
życie cara Aleksandra III. Jego brat, Bronisław w tej samej sprawie został 
zesłany na 15-letnią katorgę na Sachalin i ich drogi się rozeszły. Józef trafił 
na 5-letnie zesłanie w głąb Rosji, do Kireńska, Irkucka i wsi Tunka. Do Wilna 
Józef Piłsudski powraca 1 lipca 1892 r.…

1 listopada 1892 r.

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? 

Lis – Witaj Romie, jak się mają Twoje kości po syberyjskiej podróży? I skąd 
ten pomysł, żeby umówić się na Rossie, w dodatku 1 listopada.

Rom – Kości jeszcze całe, ale poturbowane. Za bunt w więzieniu w Irkucku 
dostałem dodatkowe pół roku i wybili mi dwa przednie zęby. No, ale te za-
wsze można wstawić. W Kireńsku i w Tunce warunków Hotelu Europejskiego 
też nie było, ale towarzystwo doborowe – sami powstańcy z 1863 r. 
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Lis – Chyba jeszcze więksi marzyciele niż my, no ale cóż, sama przednia 
brygada. Teraz to oni konspiracji mogą się od nas uczyć, chociaż pierwsi 
walczyli za sprawę. Jak tam, artykuł do „Przedświtu” gotowy?

Rom – Włożyłem go w podstawkę pod  znicz. Jak odejdę, wyjmij go i uwa-
żaj, dużo dzisiaj tajniaków na mieście. 

Lis – O czym jest ten artykuł?

Rom – O tym miejscu, o Rossie. O tej ziemi. Tu na cmentarzu spoczywają 
wszyscy, niezależnie od stanu: chłopi, robotnicy, mieszczanie, arystokracja, 
ziemianie. Oni budowali i będą budować polskość, my musimy im w tym po-
magać, wspierać. Bez naszej pomocy, naprowadzania  nigdy ta masa bez-
imiennych dusz, zagubionych w tej Europie nie odbuduje państwowości. To 
teraz jest najważniejsze – niepodległość, brnięcie do niej, zdobywanie. 

Lis – Nie wiedziałem Romie, że z Ciebie taki poeta. Lepiej wybieraj, albo 
rewolucja albo pisarstwo.

Rom – W tym miejscu, przy takim nastroju  tylko działania wiodące do osią-
gnięcia tego celu. Na miłość może kiedyś przyjdzie czas.

Lis – Może jeszcze kiedyś mi powiesz, że kiedyś na Rossie zapłaczesz nad 
grobem swojej żony.

Rom – Jeśli nawet, to będzie wtedy wolna Rossa, w wolnej Polsce.

Chór – Lecz choć wszystkiego dostatek, Dręczy ich nuda i trwoga. Ach, 
mamo, dla twoich dziatek Zamknięta do nieba droga! 
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Akt 4

Narrator – I spotkali się dwaj ideolodzy polskiego ducha walki o niepod-
ległość, choć nie twarzą w twarz. Pokochali jedną kobietę, Marię Juszkiewi-
czową z domu Koplewską, z wykształcenia nauczycielkę. Maria prowadziła 
w Wilnie salon, gdzie przebywali konspiratorzy polityczni. O względy „Pięk-
nej Pani” zabiegali zatem dwaj mężczyźni: Roman Dmowski z Narodowej 
Demokracji oraz Józef Piłsudski z PPS-u. Jednak pierwszy z wymienionych 
nigdy się nie ożenił i całkowicie oddał się polityce, stając się największym 
oponentem Józefa Piłsudskiego, gdyż... Maria Juszkiewiczowa wolała wła-
śnie Ziuka. 

Rossa w Wilnie, 1 listopada 1898 roku

Maria Juszkiewiczowa – Ciekawam, który to wszystko wymyślił. Jest ich 
dwóch: Roman – narodowiec, konserwatysta. Na nazwisko mu Dmowski, stoi 
na czele Narodowej Demokracji. Twierdzi, że w przyszłej wyzwolonej Polsce 
nie będzie miejsca dla mniejszości narodowych, typowy nacjonalista. Polska 
dla Polaków, to jest jego hasło. Czy to w ogóle możliwe? Czy my możemy 
wywalczyć niepodległość bez pomocy tych wszystkich Litwinów, Ukraińców, 
Białorusinów czy Żydów? I jeszcze mówi, że naszym największym wrogiem 
jest II Rzesza, a co do sprawy, to tylko u boku Rosji możemy odzyskać nie-
podległość. No i to jedna połówka mojego serca. Nie powiem, nie powiem, 
czarujący to on jest, przystojny, oczytany, filozof – prawi komplimenta, za-
bawia i ma wytworne maniery. No i druga połówka mojego serca. Ależ tu 
dzisiaj atmosfera, romantyczna. Tyle świateł. Ja sama specjalnie przyszłam 
na Rossę, żeby przemyśleć to wszystko i podjąć decyzję. 

No tak, druga połówka mojego serca to „Ziuk”. Ten ma całkiem inne po-
glądy niż Romek. Został zesłany na Syberię za swoją działalność, zdobył 
doświadczenie. I myśli podobnie jak ja – teraz nie robotnicy są najważniejsi, 
lecz niepodległość. Dla nas Rosja to główny wróg, ewentualnie możemy wy-
korzystać pomoc II Rzeszy. No i wielokulturowość też się liczy, nie możemy 
zapominać, że kiedyś Rzeczpospolita Obojga Narodów to było państwo 
nazywane tyglem narodów. I tak będzie teraz – tak mówi, jest bardziej po-
rywczy od Romka. Może to niedobrze. Przecież mam córkę – Wandę, dla 
niej lepszym ojcem byłby Roman. No cóż, trudna decyzja. Trudne położenie. 
I weź zdecyduj, co masz zrobić, którego wybrać?
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Józef Piłsudski – Witaj Mario, to ja wysłałem prośbę o spotkanie z Tobą 
tutaj, na Rossie. Musisz podjąć decyzję. Ty potrzebujesz męża, ja potrzebuję 
wsparcia, gwiazdy, która rozświetli moją walkę o niepodległość.

Maria – Józefie, ja mam jeszcze dziecko – Wandę i jedno małżeństwo za 
sobą, nieudane, co będzie, jeśli nam się nie uda? Jeśli Ciebie aresztują?

Józef – Przecież Ty się tego nie boisz, jesteś silną kobietą. Twój dom to przy-
krywka dla konspiratorów. Od dawna walczysz za sprawę. 

Maria – Może już czas pomyśleć o sobie, o stworzeniu przystani, bezpiecz-
nego cypla dla nas dwojga.

Józef – Ja potrzebuję kobiety, która wesprze moją działalność, będzie zno-
sić wszelkie trudy, kobiety pięknej i inteligentnej.

Maria – Masz na myśli mnie?

Józef – Oczywiście, że tak. Tyle razy Ci to mówiłem, ty potrafisz się poświę-
cić.

Roman – No proszę, co ta za brak manier. Nie powiedzieliście mi, że się 
potajemnie spotykacie. Witam (podaje rękę Piłsudskiemu), jestem Roman 
Dmowski. 

Józef – Józef Piłsudski. Nie jest to jednak dla mnie miłe spotkanie, nie należy 
wtrącać się w cudze sprawy.

Roman – Sprawę to my chyba mamy wspólną – walkę o niepodległość. 
Raczej nie widzę warunków, żebyśmy mogli połączyć siły.

Józef – Ja widzę siłę tylko w walce, w armii, to siła żywotna naszego na-
rodu.

Roman – Chyba nie mówi pan o kolejnym powstaniu. O wolność należy 
walczyć słowem, dyplomacją, wykorzystać sytuację międzynarodową. Teraz 
na to nie czas. 



394

Maria – Panowie, proszę o spokój. Dzisiaj jest 1 listopada.

Józef – Tak, całe życie to walka. Jak mam być spokojny, kiedy pan przyby-
wa tu niespodzianie, gada od rzeczy i jeszcze Marię mi tu kokietuje. 

Roman – Mario, nie będę tu znosił słów tego wodza robotników. Musisz 
między nami wybierać. Nie ma innego wyjścia. Mamy całkiem inne zdanie 
na temat odzyskania niepodległości, zupełnie inaczej patrzymy na świat i na 
życie. Pamiętaj, ja dam ci bezpieczną przystań, nie jak ten szaleniec i opry-
szek – niewiadome jutro. 

Józef – Niech pan się liczy ze słowami, to, że postępuję jak rewolucjonista, 
że działam czynnie, a nie tylko piszę piękne słowa, świadczy o  mojej od-
wadze. Nie siedzę w książkach i nie bratam się z wrogiem, tylko ryzykuję 
własnym życiem. 

Roman – To hulaszcze, niebezpieczne życie, w nim nie ma miejsca na rodzi-
nę. Ja zapewnię Marii spokój, warunki, na jakie zasługuje i szacunek.
Maria – Panowie, jako absztyfikanci jesteście niemożliwi. To ja tutaj decy-
duję.

Józef – Pamiętaj Mario, że jeśli mnie odrzucisz, to Roman Dmowski stanie 
się dla mnie śmiertelnym wrogiem. Już po części tak się stało – jest moim 
oponentem i przeciwnikiem politycznym.

Maria – Panowie, przecież wam chodzi o jedno, wspólne dobro – o odzy-
skanie niepodległości. Musicie połączyć siły, moja osoba nie ma tu żadnego 
znaczenia. 

Roman – Mylisz się, ty podejmujesz decyzję. W tym momencie ty jesteś tym 
dobrem.

Józef – Ja się tej decyzji nie boję, to miejsce mi sprzyja. Rossa – ileż razy 
myślałem o tym cmentarzu na zesłaniu, o tajemnicy, które to miejsce kryje, 
o posłudze, o cierpieniu, o pamięci i tradycji. Więc Mario, teraz decyduj. 

Maria – Skoro rzecz ma się rozstrzygnąć na Rossie, nie ma wyjścia. Wybie-
ram Józefa, jesteśmy dwiema bratnimi duszami. 
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Roman – Podjęłaś najgorszą z decyzji. 

Maria – Tak właśnie czuję, liczę się z konsekwencjami z Twojej strony. Mu-
sisz uszanować mój wybór…

Roman – Szanuję ją, jednakże od dziś Piłsudskiego nie znam. I tu na Ros-
sie przeklinam ten związek. Jeśli nawet sprawa zwycięży, Wy nie będzie-
cie szczęśliwi. Coś za coś. Z tej trójki tylko jedna osoba odnajdzie drogę 
i  połączy ją ze szczęściem Ojczyzny. Ty Mario źle wybrałaś i skazałaś nas 
na cierpienie. Odtąd ja nie zaznam miłości, ty byłaś jedyną moją gwiazdą, 
która zgasła. Czuję, że kobiety będą mnie kochać, oświadczać się, ja po-
zostanę obojętny na wszystko. Od dziś tylko polityka, tylko niepodległość, 
tylko Ojczyzna, tylko państwowość.

Józef – Jako zwycięzca tego pojedynku, nie czuję się wygrany. Skapitulo-
wałeś panie Dmowski na całej linii. Zrobiłeś się wręcz melodramatyczny. Tak 
nie przystoi wodzowi.

Roman – Wodzem będziesz Ty, Maria Cię wybrała, lecz czy to docenisz, 
Piłsudski? Mój los tu się dokonał, jestem tylko Szarą Eminencją…

Maria – Nie mów tak, Romanie, czuję dreszcze... Zrobiło się zimno, czy to 
wiatr tak wieje...

Roman – Już wybrałaś. Ten najgorszy okres w Twoim życiu, Mario, dopiero 
nadejdzie. Dla Józefa Piłsudskiego to będzie chwalebny czas, ja mu pomogę 
dla sprawy. O Tobie historia zapomni! 

Józef – Mówisz tak, bo jesteś rozgoryczony. Pogódź się z porażką.

Roman – Ja przegrałem życie prywatne, ale nie przegrałem sprawy Polski. 

Maria – Dużo w Twoich słowach Romanie dziwnego żalu.

Roman – Żal to Ty będziesz dopiero czuć, i pogardę, i zapomnienie. I kie-
dyś tu na Twoim grobie wspomnę te słowa i zapłaczę tu, na Rossie, że zmar-
nowałaś nam życie.
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Józef – Odejdź rozżalony człowieku, pogódź się z porażką. 

Roman – Odchodzę. Wybaczam Wam. Za wszystko zapłaci Maria. Ale 
i tak kiedyś zapalę znicz na jej grobie, na polskim cmentarzu na Rossie. Tę 
ziemię odzyska Piłsudski, po Twojej śmierci, Mario. Życzę miłego spaceru po 
Rossie. 

Chór – Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu: Kto nie 
doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

Akt 5

Narrator – Był tenże Józef Piłsudski jeszcze wtedy dosyć młodym, przystoj-
nym w miarę człowiekiem. Nazywali go nasi wrogowie, zaborcy – rewolu-
cjonistą, terrorystą. Należał wówczas do PPS-u i stworzył Organizację Bo-
jową, która dokonywała napadów na pociągi, kolportowała gazety i ulotki 
polskie, jednym słowem walczyła o niepodległość metodami w carskiej Rosji 
niedozwolonymi. To nie była zwykła, podrzędna organizacja, lecz, jak się 
okazało, jedna z najważniejszych w walce o niepodległość. Roman Dmowski 
cały czas wspierał odbudowę Polski przy pomocy dyplomacji. Józef Piłsud-
ski w 1908 r. działał czynnie w Krakowie, założył Polską Organizację Woj-
skową i inne paramilitarne instytucje. W okresie wybuchu I wojny światowej 
założył słynne Legiony Polskie, dzięki jego działalności 11 listopada 1918 
r. odzyskaliśmy niepodległość. Roman Dmowski walczył dyplomatycznie 
na konferencji pokojowej w Wersalu, stał na czele Komitetu Narodowego 
Polskiego. Dzięki jego znajomościom to, co wywalczył Józef Piłsudski i Le-
giony weszło na konferencji w życie oraz uzyskało status międzynarodowy. 
II Rzeczpospolita stała się faktem, odzyskaliśmy swoje miejsce na mapach 
świata. Co działo się z Wilnem? W 1919 r. przejściowo należało do Polski.

11 listopada1919 r., Polski Cmentarz na Rossie

Chór – A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha. Widzicie 
Pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, Zostawcież nas w pokoju; A kysz, 
a kysz! 
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Lis – Udało Ci się Ziuku, w końcu odzyskałeś dla II Rzeczypospolitej Wilno. 
Po tylu latach sporu o tą ziemię, miasto. Miasto artystów, profesorów, zie-
mian, szlachty, mieszczan…

Ziuk – Do żadnego miasta zdobytego przeze mnie nie wjeżdżałem z takim 
uczuciem, jak do Wilna .

Lis – To prawda, widziałem to w Twoich oczach, po tylu latach walki. 

Ziuk – Po 120 latach przerwy powraca Wilno znowu do łączności z Koroną – 
a wraz z nim, miejmy nadzieję, cała Litwa. Wprawdzie bowiem na drodze 
ku odzyskaniu dawnej historycznej granicy na wschodzie jest zajęcie Wilna 
dopiero pierwszym krokiem, ale mamy wszyscy świadomość, że poprzestać 
na nim nie można . To niestety może okazać się tylko snem, pięknym i zbyt 
krótkim. Bolszewicy są już blisko, niedługo zajmą Wilno, prą na Polskę. Nam 
nikt teraz nie pomoże. Musimy sobie radzić sami i zebrać siły.

Lis – Co zatem radzisz Ziuku? 

Ziuk – Poddać z powrotem Wilno. Nie ma innego wyjścia, żeby ocalić Pol-
skę. Mówię to tutaj, na Rossie, gdzie kiedyś przepowiedziano mi odzyskanie 
rodzimej ziemi, teraz po raz kolejny możemy ją stracić. To mój pierwszy, 
w pełni wolny 11 listopada na wileńskiej Rossie. 

Lis – Ja muszę to samo powiedzieć. Lecz jeszcze jedna sprawa, którą musi-
my omówić na tym skrawku wolnej jeszcze, ukochanej ziemi. Chodzi o Twoją 
żonę, Marię, jest umierająca.

Ziuk – Już od 1907 r. nic nas nie łączy, związałem się z Aleksandrą Szczer-
bińską. Maria nie chce mi dać rozwodu, a ja nie chcę się z nią zobaczyć. Ta 
miłość umarła, gdy przeniosłem się do Krakowa, prawie 13 lat temu. Starych 
ran nie ma co rozgrzebywać.
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Lis – Jesteś jej to winny, wybrała przed wieloma laty Ciebie, nie Dmowskie-
go.

Ziuk – Okazał się wierny dla sprawy polskiej, kiedy ja działałem zbrojnie, 
on budował dyplomację Polski w Paryżu. Dzięki niemu nasze zdobycze te-
rytorialne stały się faktem, niezaprzeczalnym na arenie międzynarodowej 
i suwerenność została uznana jako młoda państwowość.

Lis – Mimo zdrady Twojej i Marii, Dmowski okazał się prawdziwym patriotą.

Ziuk – Może 20 lat temu Maria podjęła złą decyzję, a Dmowski miał rację, 
przepowiedział to jak wizjoner. Niby jesteśmy odwiecznymi wrogami, ale 
kiedy trzeba, jednoczymy siły. Oby zrozumiały to przyszłe pokolenia, że nie 
jest ważna sprawa prywatna, lecz rzecz ogólna, tylko dobro Polski i dla tej 
wartości w każdej sytuacji należy zjednoczyć siły. 

Lis – Obyś ocalił ukochane Wilno, za złamane serce Marii. Może to jest 
cena wolności…

Chór – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie; Co to będzie, co to będzie? 

Akt 6

Narrator – Józef Piłsudski nigdy nie zrezygnował z odzyskania Wilna. Po 
wygranej bitwie 15 sierpnia 1920 r. z bolszewikami i po operacji niemeńskiej 
zaplanował akcję, która przyniosła odzyskanie i przyłączenia Wileńszczy-
zny w granice Polski. 

Audycja radiowa:
Należy stwierdzić w sposób kategoryczny, wbrew wszelkim odmiennym 
twierdzeniom, że nie było nikogo w Polsce, kto by nie żywił pragnienia, aby 
Wilno mogło wejść organicznie w skład odrodzonego państwa polskiego. 
Gdy wojska jenerała Żeligowskiego zbliżały się do Wilna, poseł francuski 
Reboul przysłał gońca z żądaniem, aby jenerał Żeligowski wstrzymał swoje 
wkroczenie do Wilna ze względu na to, że on (Reboul), jako przedstawiciel 
Ententy, sprawuje obecnie w Wilnie władzę gubernatora i jemu oddały się
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do dyspozycyj oddziały wojska litewskiego (kowieńskiego). Jen. Żeligow-
ski odpowiedział, że propozycyi tej przyjąć nie może i że p. Reboul wła-
śnie, jako przedstawiciel Ententy, nie powinien był otrzymać zwierzchnictwa 
wojsk litewskich. Jenerał Żeligowski tak zorganizował akcyję zajęcia Wilna, 
aby się odbyła bez rozlewu krwi. Istotnie też Wilno zajęte zostało bez walk. 
Przed wkroczeniem wojsk jenerała Żeligowskiego do Wilna, młodzież pol-
ska usiłowała rozbroić litewską załogę Wilna, jednak jej się to nie powiodło. 
Ludność polska z niekłamaną radością witała swoich oswobodzicieli. Zapał 
i radość były tak powszechne, że nawet organ p. Birżyszki <<Echo Litwy>> 
wyraźnie to podkreślił. Nastrój ludności litewskiej cywilnej na ogół niechętny 
i wyczekujący [...]. Co do Żydów, to z nich bardzo wielu wycofało się razem 
z wojskami litewskiemi (podobno koło 10 000). Pozostali pochowali wszyst-
kie towary. Żadnych ekscesów antyżydowskich, dzięki żelaznej dyscyplinie 
i akcji miejscowego Komitetu Polskiego, nie było”.

11 listopada 1920 r., wileńska Rossa

Generał Lucjan Żeligowski – Drogi Naczelniku, stoimy tu dziś, na wolnej, 
wileńskiej ziemi, na Rossie. Przypominam, że na Twoje polecenie przekro-
czyłem linię Focha i w dniach 8–12 października 1920 r. wywołałem zapla-
nowaną przez nas operację. 

Naczelnik – O tym możemy rozmawiać tylko na osobności. Dobrze spełni-
łeś powierzone zadanie. Rozumiesz, co czują ludzie tu mieszkający, przyna-
leżność do Korony, powiązania patriotyczne. To ziemia Mickiewicza, którą 
w końcu odzyskaliśmy. Teraz powoli zbudujemy tu nasze państwo. 

Generał – Wywodzę się z Oszmiańszczyzny, dla mnie to był zaszczyt 
przywrócić Wileńszczyznę w jej właściwe granice.

Naczelnik – Kiedyś ktoś bliski przepowiedział mi, że ten obowiązek speł-
nię. Życzę sobie, żeby moje serce spoczęło w tej ukochanej ziemi, na tym 
cmentarzu, gdzie zaczęła się moja powinność wobec Ojczyzny. 

Generał – Sprzeciwił się Naczelnik opozycji w państwie, złamał międzyna-
rodowe traktaty, ale warto było. To dowód wielkiej miłości wobec Ojczyzny.
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Naczelnik – Sam popatrz, niedawno był tu wolny 1 listopada 1920 r., dzi-
siaj mamy święto niepodległości w polskim Wilnie. 

Chór – Mówcie, komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie?

Akt 7

Narrator – Maria Piłsudska z domu Koplewska zmarła w nocy z 16 na 
17 sierpnia 1921 r. Pięć dni później pochowano ją na wileńskim cmentarzu na 
Rossie. Józef, w tym czasie Naczelnik Państwa, w pogrzebie nie uczestniczył– re-
prezentował go jego młodszy brat Jan Piłsudski. 11 listopada 1929 r. jej grób 
odwiedził Roman Dmowski.

Chór – Szarpie go żarłoczne ptastwo, A któż mu będzie obrońca? Nie 
masz, nie masz mękom końca! 

Cmentarz na wileńskiej Rossie, 11 listopada 1926 r.

Roman Dmowski – Więc wywalczył Twój mąż niepodległość, ale nie przy-
jechał nawet na Twój pogrzeb. Teraz, kiedy nie ma Ciebie wśród nas, musisz 
wiedzieć, że ja nigdy się nie ożeniłem. Umarłaś w samotności, ale dożyłaś 
wolnej Ojczyzny. Przeglądając Twoje rzeczy, znalazłem list pisany ręką Jó-
zefa Piłsudskiego do Ciebie i do Wandzi: „...Gdy wrócicie do Wilna, po-
zdrówcie ode mnie całe miasto, wszystkie te cuda, co są zawarte w krótkim, 
pięcioliterowym słowie – Wilno. Jeśli będziecie bardzo rozczulone tym moim 
ukłonem dla Wilna, możecie nawet uścisnąć pierwszego lepszego przechod-
nia..., a nie mówię już o wszystkich górach i lasach okolicznych. Poruczam 
to Wandzi, niech na wszystkich spacerach nie tylko sama, lecz i za mnie, 
rozkoszuje się Wilnem...” . Wiem, że mocno przeżyłaś śmierć córki i zdradę 
męża. Mogłaś jednak podjąć inne decyzje.

Eleonora Kuryłło (pojawia się z kwiatami i z małą wnuczką, Teresą Bara-
nowską) – Witam Panie Dmowski, myślę, że Maria wiedziała o popełnionych 
błędach. Pan mimo wszystko wybaczył tej dwójce, nie kierował się zemstą 
i połączyliście z Piłsudskim siły. 
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Teresa Baranowska – Babciu, cemu tu tak jasno?

Eleonora Kuryłło – Niedawno był 1 listopada, dziś jest Święto Niepod-
ległości. Wszyscy się cieszą Tereniu, tu jest grób żony Marszałka – Marii 
Juszkiewiczowej. Pamiętaj o tym dziecko, ona też walczyła o niepodległość.

Terenia – Przecież Marszałek ma teraz żonę i dwie córki: Wandzię i Jagód-
kę, sama mówiłaś Babciu.

Eleonora Kuryłło – Tak się czasami w życiu zdarza, to nasz Marszałek.

Roman Dmowski – Widzisz Eleonoro, kiedyś należeliście z Piłsudskim do 
jednej organizacji. Teraz ja z nim walczę. Obecnie to walka na śmierć i życie. 
Przejął całe rządy w państwie i sprawuje autorytarną władzę. Nie zgadzam 
się z tym.

Eleonora Kuryłło – Tak musi być. To są Wasze polityczne spory, ja zosta-
łam przez te wszystkie lata w Wilnie. Trwałam tu, na miejscu. Wychowałam 
8 dzieci, syn Franciszek poległ w 1920 r. Teraz wychowuję wnuki, w wy-
zwolonej Polsce. Dla mnie liczy się niepodległość i patriotyzm, powinniście 
wiedzieć to zwłaszcza Wy – rządzący. Tę ciężką lekcję odrabialiśmy przez 
123 lata, nie możemy sobie znów pozwolić na kolejną okupację.

Terenia – Babciu, babciu, zimno, idziemy. 

Eleonora Kuryłło – Już wnuniu, poczekaj. Panie Dmowski, dziękuję za 
wszystko. Ty też jesteś wodzem, może tym drugim, mniej znanym. Do zoba-
czenia kiedyś po drugiej stronie.

Roman Dmowski – Hmm. Jak to powiedział kiedyś Piłsudski, tajemnicza 
jest ta Rossa. Na mnie już czas, wyjeżdżam do Szwajcarii. Tam będę budo-
wał opozycję przeciwko Marszałkowi.

Chór – Ach, jak go pragnienie pali! Gdyby mała wody miarka! Ach, gdyby-
śmy mu podali Choćby dwa pszenicy ziarka! 
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Akt 8

Narrator – Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r., 4 lata później wybu-
chła II wojna światowa. Rossa i Wilno przechodziły z rąk do rąk: w ręce 
Niemców lub Rosjan. Po śmierci Marszałka prof. Stanisław Lorentz sprawo-
wał nadzór konserwatorski nad budową cmentarza-mauzoleum Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy na Rossie. W testamencie Józef Piłsudski 
zaznaczył, że mózg przeznacza medycynie w celu prowadzenia badań na-
ukowych. Serce – zgodnie jego wolą – miało być złożone w grobie Matki, 
osoby, którą najbardziej w życiu kochał, a także pośród mogił oddanych mu 
żołnierzy na wileńskiej Rossie. 

Cmentarz na Rossie, 11 listopada 1939 r.

Chór ptaków – Hej, sowy, puchacze, kruki, I my nie znajmy litości! Szar-
pajmy jadło na sztuki; A kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki, 
Niechaj nagie świecą kości! 

Teresa Baranowska – Nieważne, że jesteśmy pod okupacją niemiecką od 
dwóch miesięcy. Moja babcia Eleonora kiedyś powiedziała, że o niepodle-
głość trzeba walczyć w każdy możliwy sposób. Dzisiaj, kiedy jest 
11 listopada musimy się zakraść i pełnić wartę przy grobie Marii z Billewi-
czów Piłsudskiej i Sercu Marszałka. Legenda mówi, że tutaj na Rossie nasz 
wódz dowiedział się o swoim przeznaczeniu. Ponoć przepowiedziała mu 
to Matka. Więc drodzy harcerze, bez względu na cenę, musimy iść pełnić 
wartę.

Harcerz – Kto wydał rozkaz?

Teresa Baranowska – Niejaki Lis.

Harcerz – Może chce nas przechytrzyć.

Teresa Baranowska – To stary i zasłużony konspirator, wrósł jak pień 
w  wileńską Rossę, jest niemal jej duchem. Wartę dziś musimy spełnić i obo-
wiązek wobec Ojczyzny, więc ruszajmy do grobu. Gotowi?
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Harcerze – Gotowi!

Harcerze ruszają w stronę Rossy. Seria z automatów, krzyki, zapada kur-
tyna. 

Akt 9

Narrator – Po II wojnie światowej, w 1945 r., na mocy ładu jałtańskiego, 
Kresy zostały odebrane Polsce. Straciliśmy je na zawsze. Wilno pozostało 
w pamięci wielu Polaków. Mniejszość polska, która dzisiaj tam mieszka, kul-
tywuje pamięć o Marszałku, a Teresa Baranowska z d. Kuryłło cały czas peł-
ni wartę przy Sercu Wodza:

Wileńska Rossa, 11 listopada 2018 r.

Chór – Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem, Sprawiedliwe zrządzenia 
Boże! Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże. 

Widoczna wycieczka i leciwa staruszka z laską 

Teresa Baranowska – Padła seria strzałów, strzelali do nas i Litwini, którzy 
nienawidzili Marszałka, jak i Niemcy, którzy na nas już czekali. Pewnie się 
domyślali, że znajdą się jacyś patrioci, którzy na 11 listopada 1939 r. przyj-
dą pełnić wartę przy Sercu Syna. Zginęło 2 harcerzy, młodych chłopaków, 
jeden miał 13, a drugi 14 lat. Ja zostałam ranna i jako jedyna przeżyłam, bo 
nie dostałam się w ręce niemieckie. Jako jedyna spośród 20-osobowej grupy, 
pomyślcie 17 innych zostało zakatowanych na Łukiszkach, gdzie mieściła się 
siedziba gestapo. My chcieliśmy tylko pełnić wartę przy Sercu Syna, ojca na-
szej niepodległości. Z obławy wyciągnął mnie Lis, miał swoje przejścia przez 
Rossę. Przeczekaliśmy w ruinach jakichś katakumb. Wtedy sobie powiedzia-
łam, że jeśli przeżyję, nigdy Wilna nie opuszczę. I przysięgi dotrzymałam. 
Czynnie działałam w AK na terenie Wilna, potem brałam udział w operacji 
„Ostra Brama” w 1944 r. Aresztowali mnie Sowieci, gdy przebywałam 
w lazarecie. Podczas ataku koło Rossy dostałam postrzał w głowę i jak wi-
dzicie, straciłam oko. Potem tortury na Łukiszkach i 10 lat łagru. Do Wilna 
wróciłam w 1956 r.
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Turysta – Po co do Wilna, czemu nie do Polski?

Teresa – Nie chciałam. Miałam zobowiązanie. Dwa razy na Rossie uniknę-
łam śmierci, musiałam pilnować Serca Syna. Wilniucy nie mogli stąd odejść 
i nie mogą, musimy kultywować tradycję, stać na warcie. To jest też część 
wolnej Polski, właściwie to tu narodziła się niepodległość.

Turysta – Co się stało z Lisem?

Teresa – Nie wiem, może nadal ratuje takie dusze jak ja. Dzisiaj jest 100-le-
cie niepodległości, pewnie się tu pojawi.

Turysta II – Bajki nam tu pani opowiada.

Teresa – Każdy wierzy, w to, co chce. Ja muszę pełnić wartę, póki starczy sił.
 
Turysta I – Fascynująca lekcja historii. Szkoda, że nie przechytrzyliśmy losu 
i Wilno nie należy do nas.

Teresa – Skoro tutaj do nas cały czas, drodzy rodacy, przyjeżdżacie, to 
Serce Syna żyje też w Waszych Sercach. Marszałek mawiał: (pojawia się 
aktor grający Józefa Piłsudskiego) „Wszystko piękno w mej duszy przez 
Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości, tu pierwsze słowa mądrości, tu 
wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie z murami i w piesz-
czocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie! Wszystko 
to razem składało się na marzenia człowieka, co nie wie, czy jutro do grobu 
się nie położy [...]. W warszawskim Belwederze zamknięty, myślałem także 
i o was, i gdym w bój zawołał, by Wilno zdobyć, was do siebie powołałem 
[...] i gdy pomyślę, że tam gdzieś na Rossie u wrót cmentarza mogiłka za 
mogiłką leży, jedna przy drugiej, jak żołnierze w szeregach, ci, co życie dali, 
by komendanta serce pieścić, to mówię, że miłym to być musi, i gdy serce swe 
grobem poję, serce swe tam na Rossie kładę, by wódz spoczął z żołnierzami, 
co mogli tak pieścić dumnego wodza czoło, co mogli tak życie dawać jedy-
nie dla prezent...” .
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Teresa – Płomień nie zgasł, kto wie, kiedy na dobre się rozpali – tak mawiał 
Lis. I jeszcze dodawał, że Marszałek obudzi się ze swymi żołnierzami we 
właściwym momencie. 

Chór – A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz 
Pański krzyż? Nie bierzesz jadła, napoju? Zostawże nas w pokoju! A kysz, 
a kysz!. 

Koniec


