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P.I  W imieniu uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej 

Jadwigi w Szczyrku witamy wszystkich na uroczystości. 

P.II  Historia Polski liczy ponad tysiąc lat. W roku 2016 obchodziliśmy 1050 – tą rocznicę 

przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w obrządku łacińskim i wejścia naszego kraju na 

trwałe w dzieje Europy. 

P.I  W swej historii Polska przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości 

przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do Ojczyzny uczyniły 

nas narodem, który posyłał na śmierć swych najlepszych synów w imię wolności i 

niezależności Polski. Dzisiejsze widowisko poświęcamy im wszystkim. 

P.II  Tym, co skrzyżowali miecze pod Grunwaldem, tym, co szli z Krakowa z Kościuszką, tym, 

co cierpieli pod pruską niewolą i umęczeni ginęli w śniegach Sybiru. Tym, którzy walką 

zdobyli niepodległość Polski w roku 1918. Bohaterom II wojny światowej i żołnierzom 

antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Oni wszyscy stają u granic naszej 

Ojczyzny, dając świadectwo jej istnienia. 

P.I  W trakcie widowiska towarzyszyć nam będą pieśni patriotyczne, słowa polskich poetów 

oraz  myśli Józefa Piłsudskiego, wybitnego twórcy Polski niepodległej.  

 

(Józef Piłsudski) 

 „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 

Nie jest godzien szacunku teraźniejszości 

Ani ma prawo do przyszłości”.  

 

Wiersz I 

Białe z czerwonym – powiewaj nad nami 
Znaku ojczysty, leć przed Polakami. 
„Miej czyste myśli” – biały kolor znaczy, 
„Nieś krew za wolność” – czerwony tłumaczy. 

 

 

 



Piosenka I 

„Polska flaga” 

P. II  

Po III rozbiorze Polska jako kraj przestała istnieć. Mimo iż wymazano Polskę z mapy świata, 

nie wymazano jej z serc Polaków. Dzięki nim, walczącym, pielęgnującym tradycję i kulturę 

przez 123 lata naród nie dał się zniszczyć. 

 

(Józef Piłsudski)  

„Naród, który traci pamięć, 

 przestaje być Narodem –  

staje się jedynie zbiorem ludzi, 

czasowo zajmujących dane terytorium”.  

 

Wiersz II 

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,  

Wszystkie me siły jej składam w ofierze. 

Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, 

Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę. 

  

Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, 

Lecz wielkość ludów szła pod Twoim znakiem, 

Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje 

I większej chluby niźli być Polakiem. 

 

 

 

 



Piosenka II 

„Marsz Polonia” 

P. I  Walka o niepodległość była długa. Najpierw powstania: listopadowe, krakowskie, 

styczniowe. Poszukiwanie sojuszników we Francji i Wielkiej Brytanii. Wreszcie próby 

porozumienia się z zaborcami i uzyskania choć częściowej autonomii. W czasie I wojny Polacy 

walczyli przeciw zaborcy u boku innego zaborcy, ale wojna była szansą dla Polaków na 

zmianę sytuacji politycznej w Europie i „wybicie się na niepodległość”. Dlatego, co może nas 

dzisiaj dziwić, modlono się powszechnie o tę wojnę. 

 

Wiersz III 

Polska! 

O, ileż w jednym słowie 

Może się zmieścić wielkiej treści, 

Ile rozpaczy i boleści, 

Nikt nie wyliczy, nikt nie powie, 

Chyba, że tylko polskie serce, 

Co wiek przetrwało w poniewierce. 

 

Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie 

Głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. 

Wróć nam o Boże! Ojczyznę kochaną 

W troje rozdartą i w morzu krwi skąpaną. 

 

Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. 

Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może,  

Twoja Opatrzność zło w dobro przemieni. 

 



P. II  5 lat zmagań wojennych dla ziem polskich oznaczało zniszczenia, kontrybucje ściągane 

przez kolejne wkraczające wojska. Polacy ginęli na frontach wojny światowej, niszczały 

polskie miasta. 

 

(piosenka „Rozkwitały pąki białych róż”) 

 

P.I  Szczególną rolę w czasie zmagań wojennych odegrał przywódca Legionów Józef Piłsudski. 

Stanął na czele oddziałów polskich, walczył, i obronił je przed wcieleniem do armii 

austriackiej. 

(Józef Piłsudski) 

 

 „Głową muru nie przebijesz,  

Ale jeśli zawiodły inne metody, 

Należy spróbować i tej”.   

 

Wiersz IV 

Idą legiony – mściciele 

Idą z ojczystych stron. 

Ruszyli do świętej sprawy, 

Gdy Wodza rozkaz padł, 

Z Krakowa aż do Warszawy 

Krwią znacząc każdy ślad. 

 

Już Ojczyzna jest szczęśliwa. 

Mamy wojsko! Przez czyn śmiały, 

Dźwignął Polskę Wódz wspaniały, 

Komendant Józef Piłsudski. 

 



 

Piosenka III 

„Marsz Legionów” 

 

P.II  11 Listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem. 

Złączone ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego na powrót zrosły się w 

jedność. Marzenia Polaków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją 

nareszcie się ziściły. W tym roku obchodzimy setną rocznicę tego doniosłego dla nas 

Polaków, wydarzenia. 

 

Wiersz V 

Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą! 

Łańcuch Twych kajdan stał się tym łańcuchem 

Na którym w lochu, co był Twą stolicą 

Sto lat, swym własnym dźwignęłaś się duchem. 

 

(Józef Piłsudski)   

„Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, 

Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”.   

 

P.I  Po zakończeniu wojny Józef Piłsudski został naczelnikiem odrodzonego państwa 

polskiego. Polacy musieli jeszcze walczyć o określenie granic, tworzyli ramy ustrojowe, rząd, 

przeprowadzali reformy. Odbudowywali zniszczenia wojenne, polską gospodarkę, pisali 

własną konstytucję. Niestety, wrzesień 1939 roku przynosi narodowi nowe cierpienia -

agresję hitlerowskich Niemiec i Rosji Sowieckiej. I znów… 

 

Wiersz VI 

To, co przeżyło jedno pokolenie, 

Drugie przerabia w sercu i w pamięci, 



I tak pochodem idą cienie… cienie… 

Aż się następne znów na krew poświęci! 

 

Wiersz VII 

Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać. 

Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać. 

Za sztandar, cześć i prawa ochoczo ruszać w bój, 

Jak każe mi ustawa i honor każe mój. 

 

Wypełniać w lot rozkazy, tajemnic wojska strzec, 

Jak rycerz żyć bez skazy, gdy trzeba, mężnie lec. 

Przysięgi tu złożonej dotrzymać, abym mógł, 

Na krzyżu umęczony, tak mi dopomóż Bóg! 

 

Piosenka IV 

„Modlitwa Armii Krajowej”/ „Lwowskie Puchacze” 

 

P.II  Koniec II wojny światowej nie oznaczał dla Polaków końca walki o niepodległość 

Ojczyzny.  Jej symbolem są  żołnierze Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci: m.in. rotmistrz Witold 

Pilecki, Henryk Flame –  ps. „Bartek”,  Zygmunt Szendzielarz – ps. „Łupaszka” i Danuta 

Siedzikówna,  ps. „Inka”, zamordowana przez komunistycznych oprawców w sierpniu 1946 

roku. Pozostała wierna Ojczyźnie, honorowi, przysiędze, nie załamała się na śledztwie, 

zachowała się po prostu „ jak trzeba”. Po wielu dziesięcioleciach Polacy poznali prawdę o tej 

pięknej postaci skazanej przez komunistów – tak jak inni żołnierze antykomunistycznego 

podziemia niepodległościowego – na zapomnienie. Udało się odnaleźć ciało zamordowanej 

„Inki” i  w 70-tą rocznicę jej śmierci odbył się w  2016 roku państwowy pogrzeb bohaterki.  

 

Wiersz VIII 

To przecież nastolatka tylko. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Flame
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szendzielarz


Śmieszny kołnierzyk przy sukience, 

Jeszcze bawiła się przed chwilką, 

Włosy spinała tak naprędce. 

 

A tu przysięga – słowa wielkie! 

I ona przy nich całkiem tycia: 

„ W obliczu Boga walczyć będę 

Aż do ofiary swego życia”. 

 

Już tatuś z mamą dali przykład 

I czy jest wierna – patrzą z nieba. 

Śmierć czasem to powinność zwykła,  

Więc się zachowa tak, jak trzeba… 

 

P.I   Większość dowódców podziemia antykomunistycznego, nie mówiąc już o szeregowych 

żołnierzach, to byli ludzie bardzo młodzi. Mający po dwadzieścia kilka, często nawet 

kilkanaście lat. Dla przedstawicieli tego pokolenia takie wartości jak niepodległość, 

patriotyzm, ojczyzna miały olbrzymie znaczenie. Wielu z nich gotowych było za nie oddać 

życie. To ważny przekaz dla obecnego młodego pokolenia, któremu przyszło żyć w czasach, 

gdy te wartości są poddawane w wątpliwość  i  często wyszydzane.  

Miłość do Ojczyzny to nie slogan.  

To dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.  

To obowiązek. 

 

(Józef Piłsudski) 

„Historię swą piszcie sami, 

Bo inaczej napiszą ją za was inni – i źle”. 

 



 

Wiersz IX 

Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary 

Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. 

Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe, 

Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. 

 

Ona przeszłości i przyszłości sięga 

Przez serce żywe, co w sercach nam bije. 

 

Bo wolność - to jest tyle, ilu nas poległo 

I wolność - to jest tyle, ilu nas żyje! 

 

Piosenka V 

„A jeśli nie wrócę…” 

 

 




