
             Scenariusz przedstawienia z zakresu edukacji regionalnej  

 Skromnie urządzony pokój Ani, koleżanki odrabiają zadanie domowe, pomoc Ani. 

 Rekwizyty:, zeszyty,  książki, stół, krzesło,  stara szafa – garderoba, stroje śląskie  itp. 

 Aktorzy:  10 osób 

AKT 1 

Uczeń 1 Jestem śląskie dziecko  

               Boże Tobie chwała 

               Śląska nasza ziemia 

               Mnie tu wychowała (…) 

…  tak zacznę swoje wystąpienie o wielkim Polaku, Ślązaku, polityku i człowieku - Wojciechu 

Korfantym. 

Uczeń 2 Brzmi nieźle! 

Uczeń 3 Zbyt patetycznie. 

Uczeń 4 A ja napiszę o bohaterskich kobietach, działających na Śląsku. To na ich barkach 

spoczywał obowiązek opieki nad rodziną, gdy ich mężowie, ojcowie i bracia toczyli 

powstańcze walki.  

Uczeń 5 Mój referat będzie o Józefie Rymerze lub Zgrzebnioku, których pamięć również 

należy przywołać w rocznicę powstań śląskich. 

Uczeń 6 No, nareszcie skończone! Posłuchajcie o błogosławionym męczenniku Emilu 

Szramku, który zawsze bronił prawa Górnoślązaków do używania języka polskiego (czyta 

referat). 

Super ! (wszyscy) 

Uczeń 7 Moje gratulacje.  Anka, jesteś świetna!  

Uczeń 8 Spisałaś się na medal . Szóstka murowana. 

Brawo! (wszyscy) 

Uczeń 1 Słuchajcie, odrobiłyśmy już zadanie domowe z historii,  biologia może poczekać. 

Uczeń 2 Pójdziemy w nagrodę na lody?! 

Uczeń 3 Świetny pomysł!  

Tak! ( wszyscy) 

Uczeń 4 Zamówię trzy gałki, będzie to … 

Uczeń 5 Prawdopodobnie  słony karmel jest niezły. 

Uczeń 7 Wezmę  sorbet porzeczkowy, mango i może cytrynę. 

Uczeń 8 Ania, a ty? 

Uczeń 6 Wiecie, chętnie bym poszła, ale… nie mogę. 



Uczeń 1 Anka, no, co ty?! Nie daj się prosić! 

Uczeń 6 Nie o to chodzi, ja po prostu nie mam pieniędzy.  Mój tata stracił pracę na kopalni, 

mama opiekuje się młodszym rodzeństwem;  już od dawna nie dostaję kieszonkowego. 

Uczeń 2 To dlatego nie pojedziesz z nami na szkolną wycieczkę. Już teraz rozumiem. 

AKT 2 

 Piosenka zespołu 2+1 Czerwone słoneczko  

Uczeń 9 Cześć dziewczyny! Co robicie?  

Uczeń 10 Odrobiłyście już zadanie domowe? Dajcie spisać ( czyta).  Przykładem wielkich 

Polaków uczestniczących w Powstaniach Śląskich był Wojciech Korfanty. Stał on na czele 

Trzeciego powstania Śląskiego.  Walczył o prawa i wolność ludu Górnego Śląska. 

Sanitariuszki, kurierki, tłumaczki, telegrafistki, a nawet żołnierze – kobiety aktywnie 

uczestniczyły w Powstaniach Śląskich i Plebiscycie na Górnym Śląsku. Spotkać je można było 

wśród sióstr PCK?! Szyły sztandary, opaski powstańcze lniane koszule dla poległych, tzw. 

śmiertelnice. Aktywnie działały w konspiracji. Ale przede wszystkim były żonami, matkami i  

siostrami. 

Uczeń 9 Anka, gdzie ty masz  komputer?!  

Uczeń 10 Daj spokój, przecież wiesz, że u niej nie ma takich rarytasów. 

Uczeń 9 Pewnie… i  komórki też nie masz. ( mówi lekceważąco). 

Uczeń 6 Tata obiecał, że jak znajdzie nową pracę, to na pewno mi kupi.   

Uczeń 10 No tak.., ale pewnie i tak nie najnowszą. 

Uczeń 1 Nie jesteście zbyt miłe dla Ani. Dajcie w końcu spokój ! 

Uczeń 9 O, wielka obrończyni strapionych się znalazła. Musisz się jeszcze duuużo nauczyć! 

 Dziewczyny oglądają garderobę Ani (komentują, wyśmiewają). 

Uczeń 10 Anka, gdzie ty się ubierasz? W lumpeksie?! 

Uczeń 9 Te ciuchy to były modne 100 lat temu (śmiech). 

Uczeń 6 Ubrania należą do moich bliskich, są bezcenne.  

To jest sukienka ( prezentacja stroju śląskiego) mojej prababci Anieli Wolnik z Rybnika, 

sanitariuszki w czasie powstań śląskich; zwanej śląską Inką. 

Uczeń 10 Podobny strój widziałam u mojej cioci z Grabowa, jej  daleka znajoma była czołową 

działaczką w walce o polskość Śląska.   

Uczeń 9 Taką chustę miała moja babcia, dostała ją od swojej mamy. Jest bardzo ładna 

(przymierza, przegląda się w lustrze). Aniu, twoja szafa kryje skarby! 

Na kartach historii trwale zapisało się wiele Ślązaczek, których dokonania odbiły się szerokim 

echem. Nie tylko działały, ale były też wzorem dla innych. Były to ciche bohaterki tamtych 

wydarzeń. Są wśród nich: 

Petronela Golasiowa –społeczniczka, prowadziła tajne lekcje języka polskiego; 



Maria Kujawska –pierwsza śląska dyplomowana lekarka, leczyła rannych powstańców 

śląskich; 

Agnieszka Grabara – żołnierka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, sanitariuszka 

w powstaniach śląskich; 

Jadwiga Bożek kultywowała w domu wiarę, tradycję, patriotyzm i polskość; 

Janina Omańkowska- czołowa działaczka w walce o polskość Śląska. 

  Piosenka Pytasz mnie A. Rosiewicz 
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