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PREZENTACJA

MULTIMEDIALNA
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STWORZENIE ODPOWIEDNIEJ ATMOSFERY DO WSPÓLNEGO

PRZEZYWANIA SPOTKANIA (WYBÓR DOWOLNY)

POWITANIE
Konferansjer 2:
Dzień 11 listopada to święto naszej Ojczyzny i wszystkich tych, którym przyszło żyć
w kraju nad Wisłą2. Dziś chcemy świętować wspólnie 99. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dlatego tu jesteśmy – wielopokoleniowo, na Patriotycznym Śpiewaniu 2017.
Jednoczy nas dziś Narodowe Święto Niepodległości – spotykamy się, by w odczuciu
wspólnoty kultywować tradycje naszych przodków, łączyć się z prawdą i historią polskich
dziejów. Spotykamy się tu nie jako widzowie, ale jako główni uczestnicy.
Konferansjer 1:
W sposób szczególny chcemy dziś celebrować: 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki,
150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, Rok Rzeki Wisły oraz 75. rocznicę powołania
Armii Krajowej. Chcemy przywołać w naszej pamięci znanych z imienia bohaterów naszej
historii, ale także tych, którzy leżą jeszcze w nieodkrytych, bezimiennych mogiłach na terenie
dawnej i obecnej Polski. Oni dla nas, dla naszej przyszłości złożyli ofiarę z krwi i życia. Oni
zasługują na naszą pamięć, cześć i uznanie.
Konferansjer 2:
Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć - te słowa Oskara Kolberga
są mottem Patriotycznego Śpiewania. Jesteśmy tu, by pamiętać…, wszak Śpiew
przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii . Spotykając się tu dzisiaj,
dajemy wyraz temu świadectwu.
Konferansjer 1:
Jesteśmy jedną z placówek , która włączyła się w ideę wspólnego Patriotycznego Śpiewania.
Łączymy się więc w duchu patriotyzmu ze wszystkimi placówkami oświatowymi, które na
terenie całego województwa podlaskiego, tak jak my organizują wspólne, wielopokoleniowe
śpiewanie. Niech połączy nas wszystkich ta piękna, patriotyczna nuta!
Konferansjer 2:
1

Wybór scenariusza, pieśni i piosenek do śpiewania zależy od organizatorów Patriotycznego Śpiewania w danej
placówce. Niniejszy scenariusz jest jedynie propozycją do wykorzystania.
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Parafraza słów piosenki Grzegorza Tomczaka Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos
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Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Andrzeja Dudy oraz patronatami medialnymi: Telewizji Polskiej Białystok, Polskiego Radia
Białystok, Kuriera Porannego i Twojej Telewizji Regionalnej.
POWITANIE – Dyrektor Placówki
Jesteśmy zaszczyceni obecnością naszych znamienitych Gości, którzy przyjęli nasze
zaproszenie i są tu dzisiaj razem z nami. Witam bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym
Patriotycznym Śpiewaniu:
(Dyrektor Placówki przedstawia obecnym zaproszonych gości)
Niech więc popłynie z naszych serc pieśń prosta, szczera i żarliwa. Przeżyjmy razem te
chwile i cieszmy się z wolności. Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości wspólnym
śpiewaniem.
MAZUREK DĄBROWSKIEGO - HYMN POLSKI - Konferansjer 1:
Rok 1795 - tragiczny rok w naszej historii. To trzeci, ostatni rozbiór Polski, którego
dokonali nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria. Polska zniknęła z mapy świata. Nie mieliśmy
państwa, lecz stworzyliśmy polskie wojsko na obcej ziemi, we Włoszech, u boku Napoleona,
który walczył z naszymi zaborcami.
Tragedia rozbiorów sprawiła, że Mazurek Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech , pieśń o unikatowym dla Polski znaczeniu, powstała na terenach, które nigdy
do Polski nie należały. Charakteryzuje ją prostota i ludowy charakter muzyki. Dzięki temu
Mazurek Dąbrowskiego był utworem śpiewanym z radością nie tylko przez wojsko, ale
nawet nuconym przez przedstawicieli różnych klas społecznych. Do tego słowa, które w lipcu
1797 roku napisał Józef Wybicki, budziły nadzieję i nawoływały do zbrojnej walki o
ojczyznę.
28 kwietnia 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie polskim hymnem
narodowym, co potwierdza zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwaga:
Wykonaniu Hymnu Polski towarzyszyć będzie podkład muzyczny. Zaśpiewamy 3 zwrotki.
WPROWADZENIE POCZTU

SZTANDAROWEGO I ODŚPIEWANIE HYMNU PAŃSTWOWEGO

Konferansjer 2:
-

Proszę o powstanie

-

Poczet sztandarowy, Sztandar Szkoły ………………….. wprowadzić

-

Do hymnu

-

Po hymnie

-

Proszę usiąść.

ROTA
2

Konferansjer 1:
Kolejną pieśnią patriotyczną (choć początkowo jedynie wierszem) będącą
świadectwem sytuacji Polaków pod zaborami jest Rota Marii Konopnickiej. Autorem muzyki
jest Feliks Nowowiejski. Inspiracją do jej powstania były walki germanizacyjne, a
szczególnie strajk uczniów we Wrześni - szalę goryczy dzieci przelał nakaz modlitwy w
języku zaborcy. Po raz pierwszy wykonano ją publicznie w 1910 w czasie odsłonięcia
Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie - był to czas pięćsetlecia bitwy z Krzyżakami, których
w Polsce powszechnie utożsamiamy z Niemcami, co w czasie zaborów miało swoje
uzasadnienie. Po odzyskaniu niepodległości pełniła rolę hymnu polskich harcerzy.
Uwaga: Pomiędzy zwrotkami w podkładzie muzycznym jest przygrywka.
- Proszę o powstanie (odśpiewanie Roty na stojąco)
WYPROWADZENIE SZTANDARU3 – Konferansjer 1
-

Poczet sztandarowy, Sztandar Szkoły …………………………………… wyprowadzić

-

Proszę usiąść.

PIERWSZA KADROWA /RADUJE SIĘ SERCE/ - Konferansjer 2:
Po klęsce Powstania Listopadowego i kolejnych po nim - Powstania Krakowskiego (1846) i
Styczniowego w (1863), Polacy zrozumieli, że są słabi, a zaborcy zbyt silni. Trzeba czekać.
Ale jak? (pauza)
Kiedy l sierpnia l9l4 r. wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią w sercach
Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze
rozpoczęły między sobą wojnę.
Piosenka Pierwsza Kadrowa napisana została jeszcze przed 6 sierpnia 1914 roku, tj. przed
dniem, w którym oddział strzelców obalił słupy graniczne między Austrią a Rosją i pod
Michałowicami wkroczył na teren Królestwa Polskiego. Ten właśnie oddział strzelecki pod
dowództwem porucznika Tadeusza Kasprzyckiego nazwany został Pierwszą Kadrową. Potem
sława piosenki rosła wraz ze sławą bohaterki - walecznej brygady.
PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO

- Konferansjer 1

Gdy serce ułana wyłożyć na dłoń, na drugim miejscu panna, przed panną tylko koń –
oto żartobliwy obraz polskiego ułana przedstawiony jest w piosence Jak całować, to ułana.
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Wyprowadzenie sztandaru może też nastąpić pod koniec uroczystości, po zaśpiewaniu wszystkich pieśni i
piosenek
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Inna, powstała w roku 1914, równie wesoła ułańska piosenka Przybyli ułani pod
okienko, była najczęściej śpiewana w czwartym szwadronie ułanów, a potem w całych
Legionach. Autorem sześciu zwrotek jest Feliks Gwiżdż - dziennikarz, literat, działacz
niepodległościowy, oficer IV Pułku Piechoty Legionów. Pozostała, znana część piosenki
stanowi twórczość żołnierzy.
WARCZA KARABINY - Konferansjer 2:
Tekst powstał w Kętach w lutym 1915 r., w czasie odpoczynku 1 pułku Legionów. Autorstwo
tej piosenki opartej na melodii ludowej, ustalono na podstawie „Panteonu Polskiego”, gdzie
znajduje się informacja, że „wiersz ten dotychczas nie publikowany, napisany przez legionistę
Rajmunda Scholza w Piotrkowie (1915), jest wyrazem uczuć i wiary w moc Komendanta”.
Autor muzyki – nieznany.
MASZERUJĄ STRZELCY / SZARA PIECHOTA

- Konferansjer 1:

Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w historii miejsce szczególne. Jest ona
doskonałym źródłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy 3 sierpnia 1914 r. poszli
czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania, choć nie grały im surmy i nie huczał
im róg. Bo czyż ta pieśń powstająca w tak różnych miejscach na Drodze ku Niepodległości: w
marszu i bitwie, w okopach i przy ogniskach leśnych nie oddaje najlepiej klimatu wydarzeń,
których świadkami i twórcami byli żołnierze Komendanta Piłsudskiego a później ich następcy
w walce o Wolność?
Dziś trudno dociec, gdzie i kiedy powstała popularna piosenka o szarej piechocie. Być
może do jej powstania przyczynił się żartobliwy antagonizm ułani contra piechota. Zbyt dużo
było już piosenek o ułanach, za mało o szarej piechocie, chociaż jedni i drudzy dzielnie
walczyli i ginęli za Polskę.
PIERWSZA BRYGADA - Konferansjer 2:
Czas I wojny światowej to początek kolejnych pieśni legionowych. Pierwsza
Brygada - to najbardziej znana pieśń Legionów. Marszałek Józef Piłsudski nazwał kiedyś ten
utwór najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Za autorów słów uznano
żołnierzy legionistów: Tadeusza Biernackiego i Andrzeja Tadeusza Hałacińskiego. Melodię
zaczerpnięto z rosyjskiego marsza Przejście przez Morze Czerwone. I tak ta rosyjska melodia
stała się nagle legionową pieśnią. Pierwsza Brygada jest pieśnią wojskową, kombatancką,
dumną i rozgoryczoną, gorzką i gniewną na tę część narodu, która nie szanowała legionowego
czynu i wiary w niepodległość. Dziś rozbrzmiewa podczas uroczystości patriotycznych jako
hymn Wojska Polskiego.
Proszę o powstanie.
(odśpiewanie pieśni na stojąco)
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MODLITWA PARTYZANCKA - Konferansjer 1:
Modlitwa obozowa - pierwsza z własną melodią pieśń żołnierska z II wojny światowej,
narodziła się w październiku 1939 r. w obozie internowanych żołnierzy polskich w
miejscowości Bals, na terenie Rumunii. Pieśń dotarła do okupowanego kraju za
pośrednictwem skoczków spadochronowych. Tu, trochę przerobiona, nosiła tytuły:
Modlitwa Armii Krajowej, Modlitwa żołnierza tułacza lub Modlitwa Partyzancka. Zyskała
szeroki rozgłos, śpiewały ją wszystkie formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i
Zgrupowania kresowe AK, w tym także partyzanci Okręgu Wileńskiego. Autor - Adam
Kowalski był kapitanem Wojska Polskiego.

CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
Konferansjer 2:
Pieśń powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin przed zdobyciem przez
Polaków klasztoru na szczycie góry, obsadzonego przez Niemców podczas słynnej bitwy o
Monte Cassino. Upamiętnia ona jedną z najdłuższych i najbardziej krwawych bitew II wojny
światowej, podczas której zginęło prawie tysiąc polskich żołnierzy. Zdobycie wzgórza
otworzyło drogę do wyzwolenia Italii. Autorem słów piosenki był Feliks Konarski, żołnierz 2
Korpusu, ale też polski poeta, pisarz, a także znany przed wojną piosenkarz. Natomiast
muzykę stworzył Alfred Schütz, także żołnierz 2 Korpusu, kompozytor, pianista i dyrygent.
Konferansjer 1:
Po wojnie Schütz osiadł w Brazylii, a potem przeniósł się Monachium, gdzie zmarł w 1999
roku nie pozostawiając spadkobierców. W związku z tym prawa autorskie do stworzonej
przez niego muzyki do Czerwonych maków na Monte Cassino przypadły Wolnemu Państwu
Bawarii. We wrześniu 2015 r. Bawaria przekazała Polsce prawa autorskie do muzyki pieśni.
Czerwone maki na Monte Cassino to dla Polaków jeden z najważniejszych utworów w
historii. Niestety nie zawsze mógł być rozpowszechniony tak, jak mu się to należało. W latach
1948–1956 jego wykonywanie było w Polsce zakazane.
Proszę wszystkich o powstanie.
(odśpiewanie pieśni)
Proszę usiąść.
PAŁACYK MICHLA
Konferansjer 2:
Piosenka bohaterskiego batalionu harcerskiego Parasol, którego powstańczy szlak
bojowy wiódł z Woli na Stare Miasto. Autorem tej jednej z najpopularniejszych piosenek
Powstania Warszawskiego, napisanej na melodię przedwojennej „Nie damy Popradowej fali”
jest 22 – letni dowódca jednej z drużyn Józef Szczepański, pseudonim Ziutek. Piosenka
powstała w 1944 r. w czasie, gdy ze swą drużyną pełnił on służbę na terenie Pałacu Michla i
stąd początkowe słowa. Autor nie przeżył Powstania.
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Konferansjer 1:
Piosenka zdobyła sobie ogromną popularność. Gorącym jej propagatorem był
Mieczysław Fogg – żołnierz zgrupowania Armii Krajowej ze Śródmieścia. Wędrował on od
piwnicy do piwnicy, od barykady do barykady i w chwilach, kiedy cichły strzały, śpiewał ku
pokrzepieniu serc, piosenki Polski Podziemnej.
Wspomnianym w tekście piosenki Mieciem w kółko golonym był ppor. Antoni
Sakowski, ranny w głowę w czasie walk na warszawskiej Woli, któremu trzeba było ogolić
głowę przed założeniem opatrunku. Tygrysy – to czołgi produkowane w latach 1940–1942 ,
natomiast visy – to polskie przedwojenne pistolety.
OJCZYZNO MA
Konferansjer 2:
Ojczyzno ma jest nieoficjalnym hymnem solidarnościowej Polski lat 80. Pieśń powstała
w grudniu 1981 r. w Krakowie, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Autorem słów i melodii
jest ksiądz Karol Dąbrowski. Jak wspomina sam autor, przy powstaniu pieśni towarzyszył mu
symboliczny obraz z licheńskiego sanktuarium - Biały Orzeł skrępowany łańcuchem, lecz
próbujący poderwać się do lotu. Pisząc tę pieśń (…) myślałem o ludziach, do których ją
kierowałem. Pragnąłem, by ta pieśń dała im nadzieję i umocnienie. By uwierzyli, że ta ofiara,
cierpienie, łzy czy nawet śmierć wielu osób w okresie stanu wojennego, mają wartość. Że
przysłużą się Ojczyźnie, doprowadzą do wolności - mówił po latach ks. Karol Dąbrowski,
obecnie proboszcz w parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku
k. Torunia.
Konferansjer 1:
W grudniu 1983 r. pieśń zabrzmiała w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w
Warszawie, podczas mszy za Ojczyznę. Wykonał ją zespół klerycki Michael, w którym
ksiądz Karol Dąbrowski grał wcześniej jako kleryk i pisał dla niego piosenki. Po występie ks.
Jerzy Popiełuszko do księgi pamiątkowej zespołu wpisał następujący tekst: Jest taki dom,
który można nazwać więzieniem. Gdzie uwięzione są nasze pieśni za głośne. Gdzie
umieszczony jest nasz krzyk nie słyszany… Niech Wam Bóg błogosławi w Waszej służbie
Bogu i ludziom poprzez słowa śpiewanej poezji. Szczęść Boże. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Proszę wszystkich o powstanie.
(odśpiewanie pieśni)
Proszę usiąść.

HYMN SYBIRAKÓW - Konferansjer 2
Autorem tekstu jest Marian Jonkajtys - wielki patriota i społecznik, Sybirak, poeta, aktor i
reżyser, rzeźbiarz i plastyk. Miał zaledwie 8 lat, gdy wybuchła wojna i znalazł się pod
okupacją sowiecką. Jego rodzinę dotknęły bezwzględne represje stalinowskie: ojca
aresztowano i zesłano do łagru, gdzie zmarł; starszy brat, podchorąży Wojska Polskiego,
zginął w walce z Armią Czerwoną. W kwietniu 1940 r. wraz z matką i pięciorgiem
rodzeństwa, został wywieziony z Augustowa w stepy Północnego Kazachstanu. Po
tragicznych przeżyciach powrócił do kraju w 1946 roku. Jonkajtys – dziś znany jako inicjator
białostockiego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru - nazywany jest poetą Sybiraków.
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Niosący brzemię żywej prawdy, w swojej twórczości upamiętnił katorgę Sybiraków. W latach
80. spisał historię własnej wywózki i opisał tragedię Polaków na Wschodzie wierszem. Do
części z nich Czesław Majewski skomponował muzykę. Tak powstał m.in. Marsz Sybiraków,
będący od 1990 roku hymnem Polaków przesiedlonych na Syberię.
Każde słowo Hymnu Sybiraków wywołuje wzruszenie, łzy tych, którzy Sybir
pamiętają – każde słowo jest ważne, bo opowiada okrutną historię Ich życia.
Proszę wszystkich o powstanie. Oddajmy hołd pamięci Sybiraków.
Proszę usiąść.
CISZA – TRĄBKA
MINUTA CISZY…..
Konferansjer 1:
„Kto dziś upomni się o pamięć
Miejsc, przed grady kul rozdartych,
Gdy krew i pot spłukały deszcze,
Popiół i kurz rozwiały wiatry.
Kto dziś upomni się o pamięć
Synów i córek polskiej ziemi,
Gdy na ich kościach trawa rośnie
I nikt nie płacze już za nimi.
(……….)
Może upomni się o pamięć krzyż
Z drewna spiesznie wyciosany,
Ptak, co spłoszony pomknął niebem,
Gdy się rozległy pierwsze strzały.”4
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

KOMENTARZ

- WYBÓR WG UZNANIA KOORDYNATORÓW

KOŃCOWY

Konferansjer 2:
Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie napisał: Płomień rozgryzie malowane
dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało. Pieśń żołnierska, legionowa,
ułańska uszła cało, przeżyła zawieruchy wojenne, okupację i ponure lata zniewolenia
komunistycznego.
Konferansjer 1:
Zaśpiewane dziś pieśni patriotyczne to jedynie część twórczości, którą Polacy powinni
znać. Najważniejsza jest jednak świadomość ich roli: łączyły one naszych rodaków w
4

Kto dziś upomni się o pamięć? - tytułowy utwór na płycie zespołu FORTECA.
Sł. A. Czerwiec-Banek, muz. Siano, MJ
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trudnych momentach. Dodawały odwagi żołnierzom przed walką, budziły nadzieję
emigrantom, wychowywały młodzież, a w bliższych nam czasach komunistycznych stanowiły
oręż w walce z cenzurą i propagandą. Miejmy nadzieję, że ich rola w przyszłości ograniczy
się tylko do nauki miłości ojczyzny oraz świadectwa bohaterstwa naszych rodaków.
ZABRANIE GŁOSU PRZEZ DYREKTORA PLACÓWKI I GOŚCI
PODZIĘKOWANIE I POŻEGNANIE
Dziękując serdecznie za wspólne śpiewanie, chciałabym życzyć sobie i nam
wszystkim tu obecnym, byśmy mogli znów za rok spotkać się na Patriotycznym Śpiewaniu.
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