
SCENARIUSZ AKADEMII  Z OKAZJI DNIA PATRONA 

(12 KWIETNIA 2013) 

„Jak myśl sprzed lat, 

Jak wspomnień ślad, 

Wraca dziś pamięć o tych, 

Których nie ma.” 

 

  NARRATOR I: 

 

Baczność! 

Sztandar szkoły wprowadzić! 

Sztandarowi cześć! 

Spocznij! 

Proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora. 

(Po przywitaniu podkład muzyczny Biały Krzyż i wręczenie kwiatów dla  Czarnolegionistów) 

 

  NARRATOR II 

Z czym kojarzy ci się wrzesień? 

 

  NARRATOR I 

Wrzesień? To miesiąc babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze 

szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące… 

 

  NARRATOR II 

Tak, masz rację. Ale był również inny wrzesień… Wrzesień 1939 roku. 

 

  NARRATOR I 

Pamiętam z lekcji historii. O świcie  1 września 1939 roku atak z pancernika Schlezwig 

Holstein rozpoczął II wojnę światową. Pierwsze strzały padły na Westerplatte, mały 

przyczółek wojska polskiego, dowodzony przez majora Henryka Sucharskiego. „Westerplatte 

się broni” – tak brzmiały komunikaty radiowe w Krakowie, Poznaniu, Warszawie… 

 

Podkład muzyczny Dom,  wiersz 

 

Był taki dzień, że o świcie 

Nie zbudziły, jak zawsze Warszawy 

Wozy z mlekiem. 

Na rogatkach rozstawiono zasieki. 

A w nocy długo, bez przerwy 

Dudniły po bruku 

Dywizjony artylerii. 



 Batalion za batalionem 

Szła piechota na pozycje. 

Czerwono-złote liście 

Żegnały lato. 

Stalowi w hełmach szli ludzie, 

Słońce mieli w oczach, a w karabinach kwiaty. 

 

Pod Modlinem i Pruszkowem, 

Pod Raszynem, 

Po pierwsze salwie armatniej 

Umilkły ptaki w lesie. 

Hukiem dział powitała Warszawa 

Złotą polską jesień. 

 

Odtworzenie nagrania radiowego komunikatu o wybuchu wojny 

 

 NARRATOR I 

1 września 1939 roku słońce wzeszło jak co dzień. Zapowiadał się kolejny upalny i słoneczny 

poranek. Gdy Niemcy przekraczali granice państwowe Polski, nikt nie przeczuwał, że wojna 

będzie tak długa i bezwzględna. 

 

NARRATOR II 

To wielkie okrucieństwo, które niespodziewanie spada na ludzkość. Zaskakuje i przeraża. 

Ludzie zostają postawieni w sytuacji bez wyjścia. Pokolenie naszego patrona – Czarnego 

Legionu – zostało brutalnie postawione przed faktem najokrutniejszej z wojen. 

 

Piosenka „Marsz Polonia” 

 

NARRATOR I 

Każdego dnia, każdej minuty ginęli ludzie.  Domy zamieniały się w gruzy, a ziemia płonęła 

ogniem. Walczyły jeszcze resztki polskich wojsk. Lasy pokryte jesiennymi barwami ukrywały 

partyzantów i uciekinierów. 

 

NARRATOR II 

Nastała ciemna noc okupacyjna – terror, masowe wywózki na roboty do Niemiec, obozy 

koncentracyjne, uliczne łapanki. 

 

Piosenka „Deszcz jesienny” 

 

NARRATOR I 



Wraz ze wzrostem prześladowań narastał wśród Polaków sprzeciw i opór wobec okupanta. 

Tworzyło się Polskie Państwo Podziemne, powstawały oddziały partyzanckie. 

 

wiersz 

Idę dziś walczyć – Mamo, 

Może nie wrócę więcej, 

Może mi polec przyjdzie tak samo 

Jak tyle, tyle tysięcy 

Poległo polskich żołnierzy 

Za wolność naszą i sprawę. 

Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę 

I w świętość naszej sprawy. 

Idę dziś walczyć – Mamo kochana, 

Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. 

Serce mam w piersi rozkołatane 

Serce mi dziś tak cudownie gra. 

 

NARRATOR II 

Nikt nie chciał siedzieć bezczynnie i czekać na koniec wojny. Każdy marzył o wolnej ojczyźnie, 

o walce z wrogiem i powrocie do normalności. 

 

Scenka. Na powalonym pniu siedzi partyzant i czyści broń. W tle muzyka. Drugi uczeń mówi: 

 

Moja ojczyzna –  

 to głos skowronka i lot motyla. 

to zapach trawy, kolory kwiatów, 

to poszum liści w powiewie wiatru, 

to dni i noce i pory roku, 

to znane dźwięki i odgłos kroków, 

to teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, 

to żal za wszystkim, co już odeszło, 

to bicie serca, odzew mej duszy,  

to wiersze, które słowem chcą wzruszyć, 

to szarych ludzi troski, wesela, 

to dzień powszedni, święto, niedziela, 

to warkot maszyn i praca znojna, 

to zawsze pokój, a nigdy wojna, 

to łan pszenicy, zboże w stodole, 

to dach nad głową i chleb na stole, 

to czułość matki i dziecka uśmiech, 

to kołysanka nad jego łóżkiem,  



to las i pole, góry i morze, 

to biel i czerwień, i polski Orzeł. 

 

NARRATOR II  

Może takie właśnie marzenia sprawiły, że w siódmym miesiącu hitlerowskiej okupacji, w 

marcu 1940 roku powstała w Gostyniu tajna organizacja – Czarny Legion 

 

NARRATOR I 

Członkowie organizacji nie nosili lampasów, a strój ich był zwykły, szary. Nie marzyli o sławie, 

gdy składali przysięgę. 

 

NARRATOR II 

Narażając własne życie, przeciwstawili się Niemcom. 

 

NARRATOR I 

Pod dowództwem Mariana Marciniaka stanęli w obronie zagrożonej Ojczyzny. Nie bacząc na 

niebezpieczeństwo, szli walczyć o wolną Polskę. 

 

Wiersz „Do moich synków” 

 

Synkowie moi, poszedłem w bój, 

Jak dziadek wasz, a ojciec mój. 

Jak ojca ojciec i ojca dziad, 

Co z Legionami przemierzyli świat, 

Szukając drogi przez krew i blizny 

Do naszej wolnej Ojczyzny! 

Synkowie moi, da nam to Bóg, 

Że spadną wreszcie kajdany z nóg, 

I nim wy męskich dojdziecie sił 

Jawą się stanie, co dziadek śnił. 

Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny 

Łan naszej wolnej Ojczyzny. 

 

Utwór instrumentalny na saksofonie 

 

NARRATOR II 

Czarny Legion był tajnym związkiem. Jego członkowie organizowali zbiórkę broni i produkcję 

prochu. Przygotowywali się do walki z Niemcami. Chcieli wywołać powstanie i walczyć o 

wolność z bronią w ręku. 

 

NARRATOR I 



Do organizacji wstępowali młodzi ludzie z Gostynia i okolic. Śmiało składali przysięgę i 

wierzyli w zwycięstwo. Gromadzili broń, którą składowali w żwirowni. Tam też odbywały się 

ich tajne zebrania oraz ćwiczenia. 

 

NARRATOR II 

Nieszczęście przyszło nagle i niespodziewanie. W dniu 11 kwietnia 1941 roku, w Wielki 

Czwartek, rozpoczęły się aresztowania. Trwoga zapanowała wśród młodych ludzi po 

aresztowaniu 80 pracowników gostyńskiej huty szkła. W ręce gestapowców wpadł niemal 

cały sztab Czarnego Legionu. 

 

Wiersz „Piosenka siostry” 

Przyszło trzech po brata mego, 

Wczoraj ze snu go zabrali 

I w kajdany zakutego 

Dziś o świcie rozstrzelali. 

 

Gwiazdy bladły już na niebie, 

Brzozy po polach płakały, 

Bunt się palił w twoim śpiewie, 

Kiedy rozgrzmiał huk wystrzałów. 

 

Twego buntu leci płomień, 

Niedaleki dzień zapłaty, 

Siostro! Broń weź w mocne dłonie, 

Pomścij bojownika brata. 

 

NARRATOR II 

Z Gostynia więźniów przewieziono do Rawicza, a stamtąd do Zwickau w Rzeszy. Po długich i 

okrutnych przesłuchaniach 13 maja 1942 roku skazano na karę śmierci  20 chłopców za 

przygotowanie przedsięwzięcia  zmierzającego do zdrady stanu. Pozostali otrzymali od roku 

do 10 lat obozu karnego. Skazanym pozwolono napisać ostatni list do najbliższych. 

 

Scenka; przy stoliku siedzi chłopak i pisze list. 

 

Ja nie wierzę, że do domu przyjadę, 

Że jeszcze zobaczę twe oczy. 

Modlę się długo, proszę pomocy, 

Słowa krwawią się w ustach… 

Ale serce, 

To głupie serce mi szepcze, 

Że tutaj… gdzie cela zimna i pusta… 



Nie boję się śmierci… 

 

Kiedyś pisałem wiersze 

Pełne uśmiechów, czaru i radości… 

Teraz… Teraz rosną w sercu piękniejsze, 

Tylko w sercu rosną… to prościej… 

 

Piszę te słowa… 

Daleko gdzieś pociągu świst… 

Tu głos trzepocze się jak w matni. 

Matko! 

Ten list, ten list całuję ze łzami 

Już… ostatni… 

 

Piosenka „A kiedy będę umierać…” 

 

NARRATOR II 

Wszystkim, którzy w imię miłości Ojczyzny chwycili za broń, tym, którzy polegli, zostali 

zamęczeni w obozach i tym, co w wyniku okrutnych tortur pomarli – ODDAJMY HOŁD I 

UCZCIJMY ICH PAMIĘĆ MINUTĄ CISZY. 

 

Proszę wszystkich o powstanie! 

(minuta ciszy) 

Dziękuję. 

 

NARRATOR I 

Pamięć o naszym patronie jest wciąż żywa. Wplata się w historię naszego miasta cieniami 

poległych, wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki spotykanych wśród nas każdego 

dnia. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Czarnego Legionu. Każdego roku Dzień 

Patrona jest dla nas świętem. I świętem pozostanie. 

 

Wiersz 

Pokój – to żołnierzy zasługa. 

Oni wytrwali do ostatka. 

Ich walka była długa, 

Mozolna i niełatwa. 

 

Oni walczyli o wolność, 

Za szczęście dzieci nad Wisłą. 

Ich wielu w walkach poległo, 

W walkach za wolność przyszłą. 



Żołnierzy  zginęło wielu, 

A dzięki ich ofiarności, 

Mój drogi przyjacielu, 

Dziś możesz żyć w radości. 

 

Piosenka „Zawsze niech będzie słońce” 

 

NARRATOR II 

Na tym zakończyliśmy naszą akademię. Bardzo dziękujemy wszystkim za wysłuchanie 

programu artystycznego przygotowanego przez nasze koleżanki i kolegów. Prosimy teraz o 

zabranie głosu przedstawiciela zaproszonych gości. 

 

Wystąpienie p.Sobkowiaka 

 

NARRATOR I 

Delegacje do złożenia kwiatów – wystąpić! 

Baczność! 

Sztandar szkoły wyprowadzić! 

Sztandarowi cześć! 

 

Spocznij! 


