„Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami…”
Scenariusz uroczystości z okazji 92 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
Harcerz:
Pani Dyrektor!
Zgłaszamy gotowość naszej Szkoły na uroczystej akademii z okazji Święta
Niepodległości.(przywitanie) – harcerz.
Komentator Pierwszy
-Spotykamy się dzisiaj na apelu z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę, uroczystości , poświęconej ojczyźnie i wolności .
11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i
zwycięstwa.
Za chwilę odśpiewamy hymn państwowy. Przypominam, że należy stać na
baczność, zachować powagę i spokój. Oddając szacunek symbolom
narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją
obecnie.
Harcerz:
Komenda: Baczność! Do hymnu!- harcerz
2. ŚPIEWANIE – Mazurek Dąbrowskiego
Harcerz:
- Po hymnie!
Spocznij! – harcerz.
3. Pantomima - Rozbiory Polski
Gimnazjaliści
ubrani na czarno symbolizują trzech zaborców. Biało-czerwona flaga na
prześcieradle z hasłami: symbolizuje Polskę. Trzymana przez harcerki.
Zaborcy podchodzą do flagi, oglądają ją, krążą wokół niej. Biorą do ręki,
zastanawiają się, każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę, szarpią flagę, aż
wreszcie wyrywają harcerkom , dumnie unoszą swój triumf do góry. Wyrwanie
flagi symbolizuje rozbiory.
Muzyka: groźna, przejmująca
Rekwizyty: duża, biało-czerwona flaga wykonana z prześcieradła.
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4. Komentator drugi:
Tak rozpoczęła się tragedia naszego narodu. Trzej sąsiedzi: Rosja, Prusy
i Austria zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Polski. Było to w
1772, 1793 i 1795 roku. Podejmowano próby ratowania ojczyzny, ale silne
wojska państw zaborczych skutecznie te próby udaremniały. Polska przestała
istnieć na mapach świata.
6. Daty
W czasie czytania dat rozbiorów przez narratora na scenie pojawiają się harcerki
z datami 1772, 1793, 1795 za nimi groźni zaborcy, harcerki upadają.
5. „ Żegnaj nam droga kraino ” – Recytatorka, gimnazjalistka z różyczką
Żegnaj nam, żegnaj droga kraino!
Żegnaj nam kraju kochany!
Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną…
Niech się upoją tyrany!...
Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany…
Nędza i ucisk przeminą…
Tymczasem żegnaj, kraju kochany!
Żegnaj nam, biednych kraino!
Podczas piosenki dziewczyna Klęka zakrywa twarz rękoma i
placze……………….
6. Komentator drugi
Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości,
11-y listopada 1918 r., kraj nasz znajdował się 123-y lata pod zaborami:
rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali
narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki
patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości
zostały uratowane.
( w trakcie pantomima
maszerują harcerze, pożegnania z bliskimi……….zawieszanie
medalików, pocałowanie w czoło w rękę)
maszerują z tabliczkami dat Powstań narodowych.
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Podchodzą zaborcy i drą kartki z datami powstań.
7. KOMENTATOR PIERWSZY
Szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas.
Z ogromnym bólem pozostawiali swoich najbliższych: matki, ojców, żony,
dzieci… Nie wiedzieli czy powrócą..., ale szli… pełni Nadziei na lepsze
jutro.
Nikt im iść nie kazał. Szli, bo wiedzieli, za co idą walczyć, komu spłacać
dług. Nikt im iść nie kazał. Szli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął
po dziadach wnuk.
Tysiące Polaków często kilkunastoletnich chłopców, ginęło……..
Harcerz:
BACZNOŚĆ 8. PIEŚŃ Rota
Harcerz:
Komenda: spocznij!
9.Komentator drugi:
Zapału do walki dodawał im sam Marszałek Józef Piłsudski, twórca i
wódz Legionów.
10. ŻOŁNIERZ: /jakby do Piłsudskiego/
Tyś nas wezwał do oręża,
Tyś zbudził rycerzy,
Przekonałeś, że zwycięża tylko ten,
Kto wierzy. (…)
Wstali chłopcy, legioniści na Twe zawołanie.
Dziś zwycięstwo nam się ziści
Polska zmartwychwstanie.
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Marsz, marsz Piłsudski, prowadź na bój krwawy!
Za Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.

11. Komentator pierwszy
I przyszedł wreszcie taki czas na początku XX wieku, który do historii przeszedł
pod nazwą pierwszej wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze
sobą. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Józef
Piłsudski rusza do boju ze swymi legionami. Rozpoczął się ostatni etap walki o
wolność.
12. PIOSENKA WOJENKO WOJENKO
13. „ List córki do ojca ”- recytacja , Żołnierz
Zawsze noszę przy sobie list mojej ukochanej córeczki. Ja, zdawałoby się
twardy żołnierz, płakałem, gdy czytałem słowa skreślone rączką mej Krysi.
Zołnierz wyjmuje z kieszeni list i czyta go.
Tatusiu drogi i najukochańszy! Wpierw Cię Najświętszej polecam Panience i
promyk słońca posyłam radosny. Żebyś ty widział, tatusiu, jak smutno w domu
bez Ciebie, i jak bardzo źle, jak dzień przechodzi w noc ciemną, okrutną, jak za
serduszko coś chwyta i rwie, jak my już dawno uśmiechu nie znamy, to byś do
Krysi wrócił i do mamy!
Po coś, Tatusiu, tak długo w tej walce, tutaj słoneczko pomału się toczy,
wszystkich coś boli, nawet mojej lalce, drogi Tatusiu, posmutniały oczy.
Długo bym jeszcze po papierze białym kreśliła słowa mą rączką niewprawną.
Krysia kocha Tatusia sercem całym i nie widziała go już bardzo dawno. Tatusiu,
dziś się twa Krysia nie smuci, bo Tatuś list ten przeczyta – i wróci!
14. Komentator drugi:
I z tą chwilą życie wielu polskich rodzin opanowała dręcząca tęsknota…
Bardzo często żony i matki koiły ból rozstania wielokrotnie odczytując
listy kreślone przez swych synów i mężów.
* /Na jej tle żona otwiera list od męża, tuli go, zagarnia dzieci i jakby
czyta:/
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/Żołnierz siedzi w zadumie przy ognisku, pije z menażki, wyciąga z
plecaka konserwę/
15. Dziewczyna czyta list od męża:
„Ukochana moja… Zapadła noc. Spoczęliśmy na drodze. Znużenie
rzuciło ludzi w śnieg. Oparci o plecaki, z odrzuconymi głowami w tył,
przymknąwszy oczy, odpoczywamy oddychając głęboko, jakby dla
nabrania tchu na długie godziny zmagań, które nas czekają. Zapach krwi
i trupy szereg już dni leżące, przesycają las. Śmierć i rany wszędzie tu
obecne...
Ta chwila jest dla mnie wyjątkowa… W pamięci i sercu pojawiają się
wspomnienia Wieczerzy Wigilijnej pełnej ciepła, miłości i co
najważniejsze, wśród najbliższych memu sercu. Jakże chciałbym dziś
zasiąść przy naszym stole, w izbie przesyconej zapachem świerku...,
połamać z Wami opłatek, zanucić kolędę ..., uściskać Ciebie i nasze
pociechy...
Kochana...., my tu dziś opłatka nie mamy– zastąpić go muszą suchary…
Zanucimy„Bóg się rodzi”..., a potem wrócimy wśród ciemności i w
gęstniejącej mgle na nasze pozycje… Jutro nasza Brygada
przemieszcza się z rejonu Dobrej w kierunku Słopnic… Mam nadzieję,
że dojdziemy bezpiecznie....
Nie zamartwiaj się nadto, Kochana. Każda myśl o Tobie dodaje mi sił i
odwagi… Walczymy przecież w słusznej sprawie i Bóg zapewne jest z
nami. Codziennie błagam Go, by czuwał tu, nad nami. I Wy w domu,
wspierajcie nas Waszymi prośbami.....
Nie mogę pisać już więcej, bo palce kostnieją od mrozu… Ucałuj ode
mnie wszystkich w domu… Pociesz Matkę i Ojca....
Niech Bóg będzie z Wami!!
Twój na zawsze Jaśko
16. KOMENTATOR pierwszy:
A gdy ciemną nocą kiedyś na ugorze
Niósł po nocnej rosie głuchy armat huk,
Ktoś się cicho modlił w murowanym dworze,
Ktoś w bielonej izbie cicho bił o próg.
17. *PIOSENKA„MELODIA…../matka z dziećmi klękają do modlitwy.
Żołnierz również klęka i wyciąga medalik trzymając go w górze./
18. KOMENTATOR: DRUGI /na delikatnym tle powyższej pieśni/:
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I wysłuchał Bóg żarliwej modlitwy… /Matka z dziećmi i żołnierz wstają,
podchodzą ku sobie, witają się… Stają twarzą do widowni/
Bo nadszedł dzień 11-y listopada 1918 roku. Dzień, który położył kres
półtorawiecznej niewoli. Nastała Polska wywalczona z trudem, krwią
ochotników, krwią kilku pokoleń…
/WYCISZYĆ PIOSENKĘ/
Ci, co ocaleli, wracali, choć wycieńczeni, jednak dumni, bo walczyli o to,
by Polska mogła być Polską ...
Wracali ludzie do domów,
Do Polski, Ojczyzny, Macierzy,
Wracali bezdomni wygnańcy,
Wracali zwycięscy żołnierze. (…)
Świeciły w oczach łzy szczęścia,
Lecz często ktoś po kryjomu
Ocierał łzę po kimś, kogo
Nigdy nie będzie już w domu.
*PIOSENKA………
Żołnierz z żoną rozciągają płótno z napisem:„BÓG, HONOR,
OJCZYZNA”

PATRIOCI (POPRZEDNI ZABORCY)
Gdyby nie oni, nie byłbyś tu,
Nie znałbyś świata i ciebie świat.
Nie przeżyłbyś stu kolorowych dni,
Zwyczajnych dni, słonecznych dat.
Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć,
Kochać, budować, marzyć, śnić…
POMYŚL: Jesteś POLAKIEM. Żyjesz w wolnej POLSCE. Ta WOLNOŚĆ
została Ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o NIEPODLEGŁOŚĆ–
wywalczyli ją również dla Ciebie.
Co teraz zrobisz z tą WOLNOŚCIĄ?...
Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń,
słabości?...
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Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?...

30. HYMN MARSZ MARSZ POLONIA……
31 BRAWA……………….
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