Scenariusz uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Dla Niepodległej!
Motto: Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski
Występujący: dwóch narratorów, dziewięciu recytatorów, w tym dwóch z kl. 2; strój galowy, element
charakterystyczny – kotyliony.
Etiuda rewolucyjna c- moll Chopina
Narrator 1:
Jan Paweł II powiedział: Ziemio Polska, Ziemio trudna i doświadczona. Ziemio moja. Bądź
pozdrowiona!
Recytator 1:
Hymn do miłości ojczyzny Ignacy Krasicki
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Narrator 2:
Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona Ojczyźnie w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, po 123 latach niewoli. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary,
miłości i symbol zwycięstwa. Uczcijmy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością
naszego kraju.
Recytator 2:
Opowiedz nam moja ojczyzno R. Pisarek (podkład muzyczny Polonez Ogińskiego)
Opowiedz nam moja Ojczyzno
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
Jak matka dzieciom ciekawym
O latach znaczonych blizną
Na wiekach chwały i sławy.
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O wojnach Mieszka nam powiedz,
O slupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie Twoją opowieść
Wiatr halny i morskie skwały…
Narrator 1:
11 listopada… był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do
swojego kraju.
Recytator 3:
Moja piosnka II C. K. Norwid (recytacja na tle muzyki F. Chopina),
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba…
Tęskno mi, Panie…
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
Bądź pochwalony
Tęskno mi, Panie…
Narrator 2
Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności,
Polacy wzniecali powstania narodowe, przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach
zaborców. Jednakże nasi pradziadowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa,
jeżeli nauczy swoje dzieci jak być Polakami.
Recytacja uczniów z kl. 2 (W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka)
Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.
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Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę!
Rota
Narrator 1:
Kiedy wybuchła I wojna światowa w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina
wyzwolenia. Nasi chłopcy przywdziali mundury i ruszyli do walki, wierząc, że spełnią się ich marzenia.
Piechota
Recytator 4:
Oblicze Ojczyzny, Tadeusz Różewicz
Ojczyzna to kraj dzieciństwa,
miejsce urodzenia,
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, miasteczko, wieś,
Ulica, dom, podwórko,
Pierwsza miłość,
Las na horyzoncie,
Groby.
W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty, zioła, zboża,
Zwierzęta,
Pola, łąki,
Słowa, owoce.
Ojczyzna się śmieje.
Na początku ojczyzna
Jest blisko,
Na wyciągniecie ręki.
Dopiero później rośnie,
Krwawi,
Boli.
Narrator 2:
Polacy dążyli do niepodległości różnymi drogami. W tym czasie działało wielu patriotów, a wśród
nich byli politycy i wojskowi:
Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Edward
Rydz – Śmigły, Józef Piłsudski.
Fragment przemówienia J. Piłsudskiego
(…) odtąd nie ma ani strzelców ani ...( głos trąbki )
Pierwsza kadrowa lub Pierwsza Brygada
Recytator 5:
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Ziemio rodzinna, Władysław Bełza
Całem mem sercem, duszą niewinną,
Kocham te świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi się chwała.
Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stroją,
I które zdobią Ojczyznę moją.
Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;
Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!
Narrator 1:
11 listopada to data symboliczna. Mimo wolności Polacy ciągle walczyli o suwerenność. Cenę
wolności obrazują rozsiane krzyże po ziemi polskiej. Czy zawsze o nich pamiętamy?
Biały krzyż K. Klenczon
Recytator 6:
Polska, A. Słonimski
I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treści, co je wypełnia,
powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
w książce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
Recytator 7:
Myśląc Ojczyzna, K. Wojtyła
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która przebiega ku innym,
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Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam … gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
J. Pietrzak, Żeby Polska była Polską

W scenariuszu wykorzystano:
1) utwory : I. Krasickiego, R. Pisarek, C.K. Norwida, T. Różewicza,
2) fragment przemówienia J. Piłsudskiego, W. Bełzy, A. Słonimskiego, K. Wojtyły,
3) utwory muzyczne: F. Chopina, J. Pietrzaka, K. Klenczona, Rotę,
4) pieśni niepodległościowe: Piechota, Pierwsza Brygada, Pierwsza Kadrowa.
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