SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

„Opowiedz nam historio... NIEPODLEGŁOŚĆ”
- scenariusz z okazji Święta Niepodległości

„ W losie O jczyzny sw ej
w ziąć
zi udział...”
udział ...”
(M ieczysław Jastrun)

Opracowanie:
Agnieszka Kmiecik
Anna Kozłowska

MODRZE 2015
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Termin: 10.11.2015 godz. 09:00 (sala gimnastyczna w Modrzu)
Cele:
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa narodowego, symboli narodowych, właściwego
zachowania podczas uroczystości
- rozwijanie umiejętności recytatorskich, teatralnych, wokalnych;
- znajomość najważniejszych wydarzeń z przeszłości narodu polskiego,
- ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości
- ukazanie ofiar polskich dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę,
więzienia
- uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej
- kultywowanie tradycji narodowych (uroczyste obchodzenie rocznic narodowych).
Uczniowie przed występem przygotowują:
• rekwizyty i dekoracje: granatowy materiał (napis, orzeł, kajdany); ognisko; krzyże brzozowe;
wojskowy hełm; menażka; pnie drzew, słoiki przewiązane czerwoną rafią z zapalonymi świecami
zapachowymi w kolorze czerwonym; zasuszone liście; biało-czerwone liście z papieru, łańcuchy
papierowe biało-czarne; karbowany szary papier;
• kostiumy: wykonane z kolorowej bibuły i gałęzi stroje drzew: Dębu, Topoli, Sosny i Brzozy;
mundury wojskowe dla żołnierzy; strój Krakowianki, strój anioła;
• muzykę: odtwarzacz CD i płyty z następującymi nagraniami: Fryderyk Chopin: „Etiuda c-moll op.
10 Rewolucyjna”, Nava Tehila „Shalom Aleichem”, Diane Arkenstone: „The Angels Voice”, Hora
Medura: „Lets dance, Israeli Folk Dances”, śpiew ptaków.
Występują:
Dąb, Topola, Sosna, Brzoza, żołnierze, Krakowianka, aniołowie, recytator, narratorzy.
Scenariusz
Narrator I:
Dzień dobry! Witamy wszystkich bardzo serdecznie na akademii z okazji Święta
Niepodległości zatytułowanej: „Opowiedz nam historio... NIEPODLEGŁOŚĆ”.
Witamy panią dyrektor Annę Łykowską,
- posła na Sejm RP VIII kadencji - doktora habilitowanego Killiona Munyamę
- Burmistrza Miasta i Gminy Stęszew - pana Włodzimierza Pinczaka,
- panią dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie - Irenę Wojtkowiak,
- sołtysa Modrza - pana Mariana Trojanowskiego,
- księdza proboszcza Romualda Turbańskiego,
- prezydenta fundacji Kiwanis Klub „Koziołki Poznańskie” - pana Aleksandra Skorackiego
- dyrektor Domu Kultury w Stęszewie - panią Barbarę Bawer,
- przedstawicieli Zespołu Folklorystycznego „Modrzanki”,
- Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Angelikę Wojciechowską,
- grono pedagogiczne i nauczycieli emerytowanych,
- rodziców
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i Was drodzy koledzy i drogie koleżanki.
Zapraszamy do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, który na tę uroczystość
przygotowaliśmy. Rozpocznijmy od odśpiewania hymnu.
Narrator II:
Proszę o powstanie. Baczność! Do hymnu!
(Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.)
Narrator II:
Spocznij!
Narrator I:
Obchodzimy dzisiaj niezwykłą uroczystość. 97 lat temu Polska odzyskała niepodległość.
Był rok 1918. Nie zawsze na naszej ziemi mogła rozbrzmiewać polska mowa i powiewać białoczerwona flaga. Nasi przodkowie z wielkim mozołem i zaangażowaniem budowali państwo
polskie, krzewili naszą kulturę, mowę i obyczaje. Jednak prócz Polski w siłę rosły inne państwa,
które starały się pozyskać dla siebie nowe, jakże bogate tereny polskie. Pod koniec XVIII wieku
trzy państwa – Prusy, Rosja i Austria dokonały rozbiorów Polski i na 123 lata Polska zniknęła
z mapy Europy, zakuta w łańcuch niewoli. Dziś drzewa opowiedzą nam historię niepodległości.
(Leśna polana. Po prawej stronie drzewa: Dąb, Topola, Sosna, Brzoza. Obok brzozowe krzyże,
a pośród nich liście, żołnierski hełm i menażka. Po lewej stronie ognisko i żołnierze. Słychać śpiew
ptaków. Drzewa budzą się ze snu i powoli poruszają gałęziami. Milknie śpiew ptaków).
Dąb:
Szuuu... szuuu...! Słoneczny promyk przez liście pada, ze snu się budzi pobliska osada.
Topola:
Szuuu... szuuu...! Wieś ta rozległa i malownicza urokiem swoim każdego zachwyca.
Sosna:
Szuuu... szuuu...! W kwitnących sadach słychać śpiew ptaków, a brzęczenie pszczół rozlega się
pośród leśnych kwiatów.
Brzoza:
Szuuu... szuuu...! Pomiędzy liśćmi wiatr cicho szeleści, losy Ojczyzny daleko w świat niesie!
Dąb:
A stare dzieje śpiewa drzewo drzewu: czasy radości, spokoju i święta, czasy łez, smutku,
wojennego gniewu.
(W tle słychać Etiudę c–moll op. 10 „Rewolucyjną” Fryderyka Chopina).
Topola:
Pamięta ziemia, niebo, las pamięta. Przechowują wspomnienia czasów, gdy Ojczyzna przez trzech
zaborców była zagarnięta.
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Brzoza:
Chociaż na mapie Europy Polska istnieć przestała, to w sercach Polaków zawsze swoje miejsce
miała.
Sosna:
Polacy w niewoli ducha nie tracili, wciąż o wolność Ojczyzny walczyli.
Topola:
Polacy w niewoli nadziei nie postradali. Zbrojne powstania organizowali.
Dąb:
Polacy w niewoli bezczynnie nie stali. Na frontach świata swą krew przelewali.
(Muzyka milknie).
Brzoza:
W końcu udało się wydostać z niewoli, pokonać wrogów i Ojczyznę wyzwolić. Pamiętacie?
(Drzewa nucą melodię, a żołnierze głośno śpiewają).
Żołnierze:
Tadeusz Biernacki, „My, Pierwsza Brygada”
Legiony to – żołnierska nuta, Legiony to – straceńców los, Legiony to –
żołnierska buta, Legiony to – ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, Na stos, na stos.
O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez, Pomimo to – nie ma zwątpienia, Dodawał sił –
wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, Na stos, na stos. [...]
Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności, Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.
My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, Na stos, na stos.
Sosna:
Matki płakały, gdy synów żegnały, panny cierpliwie czekały na wybranków. Wszystkie ze
smutkiem piosenkę śpiewały.
(Na scenę wchodzi Krakowianka, idzie powoli i wypatruje żołnierzy. Zatrzymuje się przy
żołnierzach. Śpiewa pierwszą zwrotkę piosenki „Wojenko, wojenko”).
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Krakowianka:
Autor nieznany, „Wojenko, wojenko”
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie.
Ten już w grobie leży z dala od rodziny,
A za nim pozostał, a za nim pozostał
Cichy płacz dziewczyny.
Dąb:
Mimo chwil strasznych, znojów co przeżyli, żołnierze zawsze w zwycięstwo wierzyli!
Żołnierze zawsze w wolność wierzyli!
Żołnierze - taniec ognia
Hora Medura: „Lets dance, Israeli Folk Dances”
Recytator:
Włodzimierz Wojak, Lekcja patriotyzmu
Oto lekcja patriotyzmu – 11 listopada!
Kwiaty znicze przemówienia i wojskowa defilada…
Najważniejsze polskie święto czcimy godnie my – Polacy
świętujemy uroczyście i dzień wolny jest od pracy
Długa droga przez rozbiory bohaterski czas zmagania
i patriotyzm przywiódł kraj nas do wolności odzyskania
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Dzisiaj gdy nam jesień cicha sypie liśćmi z drzew pod nogi
połóż kwiaty zapal znicze pod pomnikiem – gościu drogi!
I zadumaj się w podzięce nad tym co się wydarzyło
Niechaj tym co są w niebiosach choć przed chwilę będzie miło
Bo my przecież pamiętamy o ich wielkiej niezłomności
dzięki której dzisiaj mamy to Święto Niepodległości!

Topola:
Za wolną Polskę szli w jednym rzędzie wśród pyłu i błota prości żołnierze.
Żołnierze:
(Głośno śpiewają).
Bolesław Lubicz-Zahorski, „Piechota”
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój! Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w szarym szeregu podąża na bój Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój, A przed nimi
drzewce salutują, Bo za naszą Polskę idą w bój!
I idą, a w słońcu kołysze się stal, Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal, Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują, Bo za naszą Polskę idą w bój! [...]
(Żołnierze siadają przy ognisku. Drzewa poruszają gałęziami. Słychać śpiew ptaków).
Dąb:
Szuuu... szuuu...
Już nie ma wojny, nie ma niewoli.
Sosna:
Szuuu... szuuu...
gdzieś w dali płynie cicha muzyka.
Topola:
Szuuu... szuuu...
Wieś ta rozległa i malownicza
urokiem swoim każdego zachwyca.
Brzoza:
Szuuu... szuuu...
Pogodna, spokojna jest Ojczyzna w nocy.
Twardym snem zasnęli wolni Polacy.
(Chwila ciszy. Drzewa cicho mruczą. Na scenę wchodzi Krakowianka).
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Krakowianka:
(Recytuje).
Czesław Janczarski, „Piękna jest nasza ziemia”
Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit.
Piękna jest nasza mowa i pieśni, i piosenki.
Piękna jest nasza Wisła od gór dalekich do morza. Piękne są nasze dęby,
topola, sosna i brzoza. [...]
Piękny jest Biały Orzeł. Piękna jest biel i czerwień. Piękna nasza Ojczyzno,
kochać będziemy Cię wiernie!
(Pojawia się anioł, który spaceruje pomiędzy drzewami. Zaczyna wspominać poległych. Podchodzi
do zapalonych świeczek w słoikach, ogląda pnie drzew.)
Anioł:
Historio! Opowiedziałaś nam losy niepodległości. Drzewa ściął czas, ale zostały pnie. Żołnierze
zginęli podczas krwawych walk, ale pamięć pozostała o nich w szumie drzew. Ci, których znamy
z imienia i ci, których nazwiska zamazał czas wysoką cenę zapłacili za wolność. A wszystko po to,
żeby Polska byłą Polską. Teraz ich dusze śnią sen przeszłości.
taniec Aniołów
muzyka: Nava Tehila „Shalom Aleichem”. (Na zakończenie Anioł podchodzi do brzozowych krzyży,
zdejmuje z nich papierowy łańcuch i przewiesza przez nie flagę Polski. Aniołki zasypiają w tańcu.
Chwila przerwy i muzyka: Diane Arkenstone: „The Angels Voice”.
Muzyka cichnie. Wszyscy aktorzy kucają i symulują zasypianie.)

Narrator I:
Dziękujemy za uwagę. O zabranie głosu proszę panią dyrektor.

(Zaproszeni goście zabierają głos.)

„Sejm od kuchni” - prelekcja dra hab. Killiona Munyamy - posła na Sejm RP VIII kadencji
Wirtualny spacer po Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty:
Uczeń
- zna datę odzyskania przez Polskę niepodległości
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- potrafi właściwie zachować się podczas uroczystości patriotycznych
- zna symbole narodowe
- potrafi zaśpiewać hymn narodowy
- zna terminy: poseł, parlament, sejm, kadencja, mandat.

Modrze, 04.11.2015

/-/ Agnieszka Kmiecik
/-/ Anna Kozłowska

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska
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