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Scenariusz Akademii z okazji Odzyskania 

Niepodległości 

Cel ogólny   

Kształtowanie w uczniach postawy patriotycznej oraz utrwalanie w pamięci 

ważnych wydarzeń historycznych naszego Kraju. 

Cele szczegółowe 

1. Odtwarzanie z  pamięci wierszy i treści pieśni o tematyce patriotycznej 

2. Utrwalanie postawy patriotycznej podczas odśpiewania Hymnu Polski 

3. Reagowanie na siebie podczas odtwarzania roli dialogowanej 

4. Ćwiczenie wypowiedzi wspólnych w grupie oraz indywidualnych  

5. Odtworzenie roli pantomimiką z uważnym połączeniem ruchów całego 

ciała z wypowiedzią konferansjera -  Kuba, Justyna 

6. Kształtowanie postawy patriotycznej przez śpiewanie pieśni 

patriotycznych oraz reprezentowanie wierszy o tematyce wojennej i 

powojennej 

7. Utrwalanie pojęć historycznych i poszerzanie słownictwa biernego – 

Ojczyzna, Naród, Niepodległość,  

Cele terapeutyczne 

1. Przełamanie traumy podczas występu 

2. Współpraca i bliższa więź w grupie przygotowującej się do 

przedstawienia. 

3. Reagowanie na podpowiedzi i wsparcie ze strony nauczycieli 

4. Rozbudzanie świadomości bycia Polakiem i przynależności do Kraju 

Ojczystego 

Metoda – inscenizacyjna, pantomimika, elementy dramy 

Forma pracy zespołowej (wspólny występ)i indywidualnej (nauka roli na 

pamięć) 

Środki dydaktyczne  - stroje, instrumenty, rekwizyty, Symbole Narodowe 
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Justyna 

Dzień Dobry 

Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu z okazji 98 

rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Witamy Panią dyrektor i Pana 

dyrektora, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz Was drogie koleżanki 

i drodzy koledzy.  

Kuba 

Nasz apel rozpocznijmy od odśpiewania hymnu. Proszę wszystkich o powstanie.         

Do hymnu! 

Po hymnie – spocznij. 

Justyna (wychodzi na scenę starsza dziewczyna) 

Dziś obchodzimy święto pewnej Pani, która ma na imię Niepodległość. 

Kuba(wychodzi na scenę starszy chłopak) 

Jej mąż ma na imię odwaga 

Justyna(wychodzą na scenę trzy dziewczynki) 

A ich dzieci to córki: ojczyzna, Polska i wierność 

Kuba (wychodzi na scenę dwóch chłopców 

Synowie to: honor, waleczność,  

Iwona (mapa Polski) 

To ja Niepodległość Polskiego Narodu 

Przypominam po wsze czasy 

Że nasz Kraj od wschodu do zachodu 

Tak Samo jak od morza, po góry i lasy 

Jest wolny!!! 
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Mateusz P. 

To ja odwagi żołnierzom dawałem 

Choć tak jak oni wojny się bałem 

Tęskniłem za domem, płakałem 

Ale nigdy się nie poddałem!!! 

Dzieci razem: 

A ja swój honor mam 

I w szkole po Polsku rozmawiam 

W czasie wojny rodzicom pomagam 

Ale my dzieci wojny nie chcemy 

Cieszymy się, że w wolnej Polsce żyjemy 

Pieśń – Nim wstanie świt 

Justyna  

Posłuchajmy teraz wierszy, słów, kiedyś zakazanej pieśni „Warszawianka” na 

cześć naszej Matki Niepodległość 

Kuba  

Na scenę zapraszam Kubę K., Arka, Kubę U., Anię, Kamilę, Bartka i Kacpra. 

Wiersze poprzedzi utwór Instrumentalny , pod tytułem Marsz ku 

Niepodległości, a potem wesołą piosenką z żołnierskim marszem 

odmaszerujemy  

Utwór instrumentalny – Marsz ku Niepodlrgłości 

Kuba K. 

Lecz płacze, ziemia płacze 

W płomieniach stanął świat 

A ty wciąż mówisz do mnie 
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To ja, twój brat, twój brat 

O nie myśl o mnie bracie 

W śmiertelny idąc bój 

I w ogniu moich strzałów 

Jak rycerz mężnie stój 

Arek 

Bo wciąż na jawie widzę 

I co noc mi się śni 

Że ta co nie zginęła 

Wyrośnie z naszej krwi 

Kuba U. 

Ojczyzno moja! W życiu tyle razy 

Pytałem serca, gdzie Cię szukać trzeba? 

Najczęściej były to umarłe głazy 

 Albo tęsknota do Twojego nieba 

Ania 

Co tak mgliste i z chmurą na czole 

Dzisiaj nie pytać, odpowiadać wolę 

Ojczyzna nasza to nasz dom rodzinny 

Który kocham – choć jest bez nas inny 

Kamila W. 

Polska kochana dziś święto Twoje 

Dlatego właśnie z flagą stoję 

W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności 



5 
 

W hołdzie poczucia ludzkiej godność 

Bartek O. 

Oto dziś dzień krwi i chwały 

Oby dniem wskrzeszenia był 

W gwiazdę Polski Orzeł Biały 

Patrząc, lot swój w niebo wzbił 

A nadzieją podniecany 

Woła do nas z górnych stron 

Powstań Polsko skrusz kajdany 

Dziś Twój tryumf albo zgon 

Kacper 

Hej kto Polak na bagnety 

Żyj swobodo, Polsko żyj 

Takim hasłem cnej Podniety 

Trąbo nasza wrogom grzmij 

Wszyscy - Trąbo nasza wrogom grzmij! 

Żołnierski marsz  - piosenka z odtworzeniem ruchu marszowego 

Justyna 

Szary dzień listopada. Na wietrze trzepoce flaga, może historię opowiada, gdy 

tak wiatrem się zmaga. Biel i czerwień – te kolory niech dziś wspomną dni 

niewoli 

Kuba  

Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno zapalaliśmy 

znicze na grobach bliskich. Zapalaliśmy także znicze na grobach znanych i 

nieznanych żołnierzy.  
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Justyna 

Zobaczymy teraz scenę rozstania żołnierza z ukochaną dziewczyną 

Tomek S. 

Idę na wojnę i z żalu płaczę 

Że już dziewczyny nie zobaczę 

Nie chcę iść, ale idę, bo tak trzeba 

Wezmę tylko serce i kawałek chleba 

Żeby było mi raźniej z kolegami piosenkę zaśpiewam 

 Serce w plecaku 

Justyna 

W historii Polski, tak się składa, że jedenastego listopada Nasz kraj z niewoli się 
wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości, ten 
dzień na zawsze, dla Polaka, Pozostał Dniem Niepodległości 

Kuba 

Odzyskaliśmy wolność dzięki dzieciom, kobietom, żołnierzom i ułanom, ludziom 
odważnym o których powstały pieśni i piosenki żołnierskie. Tę część Akademii 
zakończymy utworem: Rozkwitają paki białych róż 

Rozkwitają paki białych róż 

Justyna 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie – „Droga Ku Niepodległości” 

Kuba  

Zapraszam Panią Teresę Czubską aby podsumowała konkurs 

Organizatorzy i realizatorzy scenariusza:  

Małgorzata Kalemba, Barbara Sikora, Zofia Gagatko, 

 Grzegorz Kania 
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