
Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 11 listopada 

 

Prowadzący 1: Proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Pani Dyrektor 

uczennica/uczeń klasy ........ ............................ ............................. zgłasza gotowość uczniów 

SP ............................................... nr .................................. do rozpoczęcia  apelu z okazji …...... 

ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

Poczet sztandarowy wprowadzić. 

Do hymnu państwowego! 

Prowadzący 2: Po hymnie. Spocznij. 

Z okazji obchodzonego przez nas święta, przygotowaliśmy „lekcję historii”, aby przypomnieć 

wszystkim ważne dla Polaków wydarzenia historyczne. 

Prowadzący 1: Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczet sztandarowy wyprowadzić! 

Spocznij. Zapraszamy wszystkich na część artystyczną. 

Na środek sceny wchodzi uczeń, który pochodzi ze Śląska. 

Wchodzą dwie osoby prowadzące. 

Ślązak: Co się zdarzyło 11 listopada? Majstra my zdobyli czy co? 

Prowadzący 1: To wszystko Ci dzisiaj wyjaśnimy. 

Prowadzący 2: Dlatego prosimy o uwagę, ponieważ będziemy mówić o ważnych 

wydarzeniach z dziejów naszego kraju. 

Prowadzący 1: Polacy długo bronili niezależności swego państwa przed agresywną 

polityką obcych państw. Jednak z czasem coraz mniej dbali o  ojczyznę, ponieważ ważniejsze 

dla nich były osobiste interesy czyli  bogactwa, wygody i uczty. Dobro kraju zeszło na dalszy 

plan. Za panowania w Polsce dynastii Wettinów znane stało się powiedzenie: „Za króla Sasa 

jedz, pij i popuszczaj pasa”. 

Wychodzi szlachta chwiejnym krokiem na scenę. Jeden z nich krzyczy: 

- „Polska nierządem stoi”. Chodźmy biesiadować do Wacława Potockiego!! 

Prowadzący 2: Hasło to oznaczało, że brak silnej władzy stanowi siłę państwa. Dlatego 

Rzeczpospolita stawała się coraz słabsza, a sąsiednie państwa postanowiły to wykorzystać. 

W 1795 r. trzy państwa, których herbami były czarne orły sprzymierzyły się i podzieliły 

ostatecznie między siebie ziemie naszej ojczyzny. 

Na scenę wchodzi dwóch chłopców (władca Prus i Austrii) oraz caryca Katarzyna 

- władczyni Rosji. Siadają przy stole, na którym leży mapa Polski. Podczas włączonej muzyki 

kłócą się o podział ziem. Ostatecznie podają sobie ręce na znak, że porozumienie w sprawie 

rozbioru Polski zostało ustalone. 



Prowadzący 1: W wyniku III rozbioru Polska zniknęła z mapy Europy. Przez 123 lata nasza 

ojczyzna znajdowała się pod rządami obcych mocarstw; Rosji, Austrii i Prus. Zaborcza 

polityka tych państw koncentrowała się wokół całkowitego wcielenia ziem polskich w obszar 

własnych granic, usunięcia języka polskiego ze szkół, urzędów i instytucji państwowych, 

wyparcia kultury narodowej i wiary. Polityka ta doprowadzić miała do likwidacji państwa 

polskiego, pozbawienia ich największych wartości, jakimi są – wolność, niepodległość. 

Prowadzący 2: Żył jednak naród i jego kultura. Polacy starali się też walczyć o swoje 

państwo u boku sławnego wodza, cesarza Napoleona. Dlatego Jan Henryk Dąbrowski 

utworzył Legiony Polskie we Włoszech. 

Chłopak przebrany za Napoleona wchodzi na scenę i krzyczy: 

- W zamian za pomoc Polaków w pokonaniu Austrii utworzyłem z ziem II i III zaboru 

pruskiego KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i nadałem mu KONSTYTUCJĘ. A teraz coś za coś 

chłopcy idziemy na Rosję!! 

Prowadzący 1: Nasi rodacy wywoływali również powstania: listopadowe  i styczniowe. 

To dowody na to, że wolność cenniejsza była nam od życia. I chociaż kolejne powstania, 

upadały, co powodowało jeszcze większe restrykcje ze strony zaborców, to jednak myśl 

niepodległościowa żyła w sercach Polaków. Wielu patriotów udało się na emigrację. 

Ślązak: To chyba nie było takie złe. Mój wujek też wyjechoł, jego familio mieszko  

w Australii i przysyło nom geszynki. 

Prowadzący 2: Ale chodziło o coś zupełnie innego. Powstańcy opuszczali swoje rodziny  

i bali się wracać, bo groziły im restrykcje z rąk zaborców. 

Ślązak: To ja już nic nie rozumiem! Dąbrowskiemu się nie udało, powstanie listopadowe  

i styczniowe upadło, jak oni wyszli z tej strefy spadkowej! 

Prowadzący 2: Niestety nie można wymazać pamięci o przeszłości, a tym bardziej zabić 

ducha wolności. Polskę usunięto z mapy Europy, ale nie z serc Polaków. 

Ślązak: Jak to się stało, że w końcu udało się nam wybronić? 

Prowadzący 2: Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami  

i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. 

Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach 

wrogich armii przeciwko własnym braciom. 

Ślązak: Ja pamiętom jak mój dziadek opowiadoł mi o swoim łojcu, który przeżył I wojnę 

światową. 

Wychodzi dwóch żołnierzy, stają naprzeciwko siebie z bronią w ręku. Rozpoznają w sobie 

znajomych. 

- Alojz pieruna co ty tukej robisz? 



- Niymcy mie wzięli do armii. 

- Katać mam do swoich szczylać. Przeca niy bydemy lotać i Polaków mordować. 

- Jo to smola te najduchy co nos niy myślom. 

- Ja fest niy byda sztachował swoich. 

- Tyn co wymyślił wojna to mo rozum jag alg w kokotku. 

- Słuchej Karlik, mie sie śniło jag my lotali po wolnych placach, chałpach i całym Śląsku. 

Prowadzący 1: I wreszcie sen spełnił się. Stało się to 11 listopada 1918 roku. Powstało 

niepodległe PAŃSTWO POLSKIE. Dlatego  dziś obchodzimy święto narodowe. Przyczyniło 

się do tego wielu  odważnych walecznych Polaków m.in. Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty 

i wiele tysięcy nieznanych żołnierzy, powstańców. 

Prowadzący 2: Na Śląsku Wojciech Korfanty  powiedział „Jesteśmy narodem 

zuchwałym, jesteśmy narodem dumnym, mimo nieszczęść, jakie na nas spadły, 

mimo ciosów, jakie nas spotykają, nie uginamy niewolniczo karków naszych przed 

potężnymi i możnymi”. Pokochałem naród mój, przeszłość i dolę jego i poczułem się 

synem jego. Na ławie szkolnej usiłowałem zaszczepić moim kolegom (...) miłość do Polski 

i dumę z jej przeszłości (podkład muzyczny). 

Prowadzący 2: Z dziejów naszego państwa powinniśmy wyciągnąć jednak pewne wnioski. 

Prowadzący 1: Musimy o nie dbać i nie pozwolić, żeby nasze korzyści przysłoniły nam 

innych ludzi. Czy teraz rozumiesz dlaczego każdy z nas powinien znać historię naszego kraju? 

Ślązak: TAK!! Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego zarówno dziś 

jak i kiedyś  i w przyszłości. Jestem Polakiem i wszystko co polskie jest moje i niczego się 

wyrzec nie mogę. Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe 

i tym silniej się do nich poczuwam im lepszym jestem człowiekiem. 

Koledzy Ślązaka: Idemy na szpil? 

Ślązak: Nie. Dziś pokibicuję Polsce!!! 

Prowadzący 2: Dziękujemy wszystkim za obecność. 
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