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Irena Zielińska 

Joanna Wieczorek 

 

 

 

Scenariusz montażu słowno-muzycznego  

w hołdzie Szarym Szeregom 

pn. Pięknie umierać i pięknie żyć 
 
 

Część I. 
Powitanie /Pani I. Zielińska/ 

W imieniu uczniów klasy III b gimnazjum i własnym serdecznie witam wszystkich, którzy 

zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i przybyli na podsumowanie projektu pod nazwą: ,,W hołdzie Szarym 

Szeregom”.  

 

 
 

Pragnę powitać 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Gromkimi brawami powitajmy też gościa specjalnego pana profesora Roberta Glińskiego – 

reżysera filmu ,,Kamienie na szaniec”. 
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Moi wychowankowie od listopada z dużym rozmachem realizowali projekt gimnazjalny. W jego 

ramach między innymi odbyli wycieczkę do Warszawy ,,Szlakiem Szarych Szeregów i Powstania 

Warszawskiego”, odwiedzili Powązki i muzeum Powstania Warszawskiego, zredagowali słownik 

terminów związanych z Szarymi Szeregami, ocenili postacie z lektury Aleksandra Kamińskiego 

,,Kamienie na szaniec”, opracowali piosenki, przygotowali prezentację multimedialną. Uczniowie 

wykonali różne zadania, a dziś chcieliby zaprezentować niektóre efekty swojej pracy. 

 

 

 

Pani A. Waczyńska: 

Proszę wszystkich o powstanie. 

Baczność! 

Do hymnu państwowego!  

Po hymnie: [spocznij!] 

 

K.K. Baczyński, Byłeś jak wielkie, stare drzewo - wiersze wojenne –

/Pokolenie część 1 filmowa interpretacja poezji Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. Wizualizacja wykorzystana w przedstawieniu "Pokolenie" 

Teatru Ekostudio, zrealizowanego z okazji 60- tej rocznicy wybuchy II 

wojny światowej./ prezentacja multimedialna 

/https://www.youtube.com/watch?v=MGauNcgxp5U/ 

 

  



 

4 

 

Czytana treść wiersza: 
Byłeś jak wielkie, stare drzewo, 

narodzie mój jak dąb zuchwały, 

wezbrany ogniem soków źrałych 

jak drzewo wiary, mocy, gniewu. 

I jęli ciebie cieśle orać 

i ryć cię rylcem u korzeni, 

żeby twój głos, twój kształt odmienić, 

żeby cię zmienić w sen upiora. 

Jęli ci liście drzeć i ścinać, 

byś nagi stał i głowę zginał. 

Jęli ci oczy z ognia łupić, 

byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. 

Jęli ci ciało w popiół kruszyć, 

by wydrzeć Boga z żywej duszy. 

I otoś stanął sam, odarty, 

jak martwa chmura za kratami, 

na pół cierpiący, a pół martwy, 

poryty ogniem, batem, łzami. 

W wielości swojej - rozegnany, 

w miłości swojej - jak pień twardy, 

haki pazurów wbiłeś w rany 

swej ziemi. I śnisz sen pogardy. 

Lecz kręci się niebiosów zegar 

i czas o tarczę mieczem bije, 

i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, 

posłuchasz serca: serce żyje. 

I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu 

z huraganowym tchem u skroni, 

ramiona ziemi się przed tobą 

otworzą. Ludu mój, Do broni! 

IV 43r. 

 

 

Canta Luturgici: Tu sei la mia vita /instrumental/ 

/ Dłuższa chwila muzyki, później następuje deklamacja wiersza/. 

/Slajd z czołówki/ 
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Recytator /Szymon/: 

Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?  

Rzemień od broni ramię przecinał,  

Twarze, mundury jak popiół święty.  

Wnuków pamiętasz? Światła godzinę?  

 A potem kraju runęło niebo.  

Tłumy obdarte z serca i ciała,  

I dymił ogniem każdy kęs chleba,  

I śmierć się stała.  

 (K.K. Baczyński, Mazowsze) 

 

 

Narrator I /Dominik/: 

Czas otworzyć okno historii. Spojrzeć w przeszłość naszej Ojczyzny. Radość miesza się ze smutkiem, 

łzami, bólem i cierpieniem. Widzę odważy naród. Ludzi, którzy są Polakami, pragną tak niewiele, ale los 

nie jest dla nich tak łaskawy. 
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Narrator II /Wiktoria R./: 

Jeszcze nie wiedzieli, ilu ich padnie w ciągu  63 dni heroicznego zmagania się z trudną powstańczą 

rzeczywistością. Nie wiedzieli, że Miasto, które pokochali, legnie w gruzach i że ci co przeżyją, będą 

skazani na tułaczkę, obóz, czasem rozstrzelanie. Nie wiedzieli też, że to Powstanie będzie na zawsze 

owiane legendą. Będzie powodem wielu rozpraw naukowych, sporów, politycznych awantur, cichych 

wieczorów pełnych westchnień i łez z fotografią (tylko z fotografią) młodego człowieka. 

Harcerzy z Szarych Szeregów charakteryzowało nastawienie na służbę narodowi. Wyrażało się to w 

podejmowaniu zadań nieraz bardzo trudnych i niewdzięcznych. Wyrażało się w samej nazwie – Szare 

Szeregi – która podkreślała, że nie oczekują oni ani rozgłosu, ani zaszczytów. 

 

 

Film o Szarych Szeregach: 

/https://www.youtube.com/watch?v=-uO1JAAQZDs/ 
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Narrator I /Dominik/: 

Wyrażamy swoje uznanie Szarym Szeregom, bo walczyli za nas. Oddajemy im cześć -  ludziom, którzy 

odeszli już na wieczną wartę. Prezentujemy program pod hasłem Pięknie umierać i pięknie żyć. 

  

 

Canta Luturgici: Tu sei la mia vita /instrumental/ 
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Recytator /Bartek/: 

Bo to była życia nieśmiałość,  

A odwaga- gdy śmiercią niosło.  

Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało  

Wielkie sprawy głupią miłością.  

(K. Baczyński, Z głową na karabinie) 

 

 
 

Recytator /Daria/: 

POLSKO  

Czy pamiętasz Polsko, czy pamiętasz  

Tamtych ludzi i ich szare mundury,  

Czy pamiętasz istnień ludzkich cmentarz: 

Akcja „Wawer”, „Wigry”, „Zośka”, „Mury”. 

Chcesz być mądry, chcesz być dniem bogaty 

Musisz poznać, co to smak przyjaźni,  

Ucz się od nich, oni dobrze znali  

I swe życie za Polskę oddali.  

Kiedy kraju runęło jasne niebo,  

W zaułkach ulic pogwizdywał wiatr,  

Lecz nie był sam, ktoś po cichu  

W ukryciu śpiewał pieśń o Szarych Szeregach (…). 

/Fragment/  



 

9 

 

 
 

 

Piosenka pt. ,,Dziewczyna z granatem” Katarzyny Szewczuk  

w wykonaniu Sandry: 

 

 

Żoliborz, Ochota, Wola; Różaną po schodkach w dół 

Dziewczęta spod parasola żołnierski włożyły strój 

Błękitna chustka - marzenie, w koszyku granaty dwa 

I zdjęcie chłopaka w kieszeni - pamiątka letniego dnia 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 

Wnet wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 

 

Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się 

List pisze sanitariuszka: „Walczymy. Kocham cię!” 

I tylko czasem dłonie, słowa jakiegoś strzęp 

On z Batalionu „Zośka”, a ona - kto to wie? 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 
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Wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 

 

Zza rogu seria z kaemu, ciszę przerywa: ta, ta... 

Niewolę rozrywa granat i z Błyskawicy strzał 

Warszawa jeszcze się broni; weź miła dwie filipinki* 

Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki! 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 

Wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 

 

 

 
 

 

Narrator II /Wiktoria R./: 

Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Odeszli jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, ale żyją w pamięci, 

która – jak Ojczyzna – jest dobrem najwyższym, wplata się w historię cieniami poległych, wyrasta z 

uczestników walk. Bohaterski etos dziś jest zakurzony, heroiczna walka z bronią w ręku to dla nas dziś 

tylko (na szczęście) historia.  
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Recytator /Sandra/: 
Wszystko staje się jednym: ` 

żywe i umarłe,  

wszystko splata się w jedną  

narodową pamięć.  

Ona przeszłość i przyszłość sięga  

przez serce żywe, co w piersiach  

nam bije.  

Bo wolność to jest tyle,  

ilu nas poległo.  

I wolność to jest tyle,  

ilu nas dziś żyje! 

 

 

Piosenka Sławy Przybylskiej - Gdzie są kwiaty z tamtych lat? w 

wykonaniu Natalii+ pokaz filmiku 

/https://www.youtube.com/watch?v=Fs4_0NJH200/  
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Część II. 
Narrator II /Wiktoria R./: 

W ramach realizacji projektu 7 listopada 2015 r. odbyliśmy wycieczkę śladami Szarych Szeregów oraz 

zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prosimy o obejrzenie przygotowanej przez nas 

prezentacji. 

 

 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej z wycieczki. 

W tle muzyka do filmu: ,,Polskie drogi” Andrzeja Kurylewicza.  

 

 

 

 

 

Dalej: W tle cicho muzyka: 

Piano Music Broken Wings 

 

 

Recytator /Karolina/:  

C.K. Norwid, Po to właśnie  

Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej 

Wokoło lecą szmaty zapalone 

Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny 

Czy to co Twoje będzie zatracone 

Czy popiół tylko zostanie i zamęt 

Co idzie w przepaść z burzą. 

Czy zostanie 

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament 

Wiekuistego zwycięstwa zaranie? 

 

Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie 

Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie 

By z ognia zgliszcza 

Mógł powstać dyjament 

Wiekuistego zwycięstwa zaranie 

 

Czy wiesz, że jesteś po to właśnie! 

 

Połóż rękę na sercu 

Otwórz oczy szeroko i skacz! 

Powiedz: Teraz lub nigdy 

Zamiast: Będzie co ma być 

I nie czekaj aż głód spełni 

Twoje cierpienie! Tak! 

 

Narrator III /Wiktoria J./: 

I chyba właśnie z tamtej  epoki zostały takie diamenty, takie legendy, jak oni, którzy potrafili pięknie 

żyć i pięknie umierać.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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W tle muzyka do serialu: ,,Dom” Waldemara Kazaneckiego.  

Slajdy ukazujące wizerunki: Rudego, Zośki i Alka. 

 

 

 

 

 

Przedstawienie prac uczniów: 
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Charakterystyka Rudego: Wiktoria R. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Charakterystyka Zośki:  Karolina G. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Charakterystyka Alka: Dominik W. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Recytator /Natalia/: 

Juliusz Słowacki, Testament mój/ fragmenty 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, 

Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami - 

A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny. 

  

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 

Ani dla mojej lutni, ani dla imienia; - 

Imię moje tak przeszło jako błyskawica 

I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. 

  

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie, 

A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę... 
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Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany 

Mojej biednej ojczyzny- przyzna, kto szlachetny, 

Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, 

Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. 

  

Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą 

I biedne serce moje spalą w aloesie, 

I tej, która mi dała to serce, oddadzą - 

Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie... 

  

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 

I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... 

 

 

 
 

 

 

 

Piosenka Anny Iwanek, Pati Sokół i Piotra Cugowskiego 

z filmu Miasto 44 w wykonaniu Sandry: 

+slajdy z powstania warszawskiego 
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Był kiedyś inny świat 

Który znałeś ty, który znałam ja. 

Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. 

Razem biegliśmy za 

Ogniem, który bezlitośnie zmienić miał 

Miasto w popiół. 

 

Był kiedyś inny świat 

Miłość bez tchu… 

 

Chcę ufać znów 

Że rozumiesz bez wielkich słów 

Że twoje usta dotkną jeszcze raz 

Moich ust. 

 

Zamykam oczy, czuję jak 

W twoich dłoniach tonie moja twarz. 

Przysięgasz miłość aż po śmierć 

Słyszę wspólne bicie naszych serc. 

 

I chociaż walczysz z całych sił, 

O coś więcej niż parę chwil. 

Po cichu ciągle wierzę, że 

Nadejdzie taki dzień 

Gdy wrócisz by stąd zabrać mnie 

I powiesz mi 

Wciąż kocham cię 

Wciąż kocham cię. 

 

Zamykam oczy, czuję jak 

W twoich dłoniach tonie moja twarz. 

Przysięgasz miłość aż po śmierć 

Słyszę wspólne bicie naszych serc. 

 

I chociaż walczysz z całych sił, 

O coś więcej niż parę chwil. 

Po cichu ciągle wierzę, że 

Nadejdzie taki dzień 

Gdy wrócisz by stąd zabrać mnie 

I powiesz mi 

Wciąż kocham cię. 

 

Powróci tamten letni czas 

Odżyje blask sierpniowych barw 

Będziemy razem dalej iść 

By miasto nie przestało żyć. 

 

I chociaż walczysz z całych sił, 

O coś więcej niż parę chwil. 

Po cichu ciągle wierzę, że 
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Nadejdzie taki dzień 

Gdy wrócisz by stąd zabrać mnie 

I powiesz mi 

Wciąż kocham cię. 

Wciąż kocham cię. 

Wciąż kocham cię. 

 

 
 

 

Na tle muzyki Jana Zawierskiego z filmu: Rudy, Alek, Zośka 

(1996) w reżyserii Benedyktyny Gliszczyńskiej i Wojciecha Dębskiego 

 

 

 

 

Narrator  - Dominik 

 

 

Fakty z tamtych dni: 

,,Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach, o 

niezapomnianych czasach 1939-1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o 

ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach 

wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa 

wspaniałe ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ”. 

 

http://www.filmweb.pl/film/Rudy%2C+Alek%2C+Zo%C5%9Bka-1996-333729
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Narrator  - Wiktoria R. 

 

23 marca Jan Bytnar  – Rudy został aresztowany i wyruszył w swą ostatnią drogę. Zabrano go na 

Pawiak i poddawano wielokrotnym torturom. Badaniom na Szucha towarzyszyło nieustanne bicie. 

Z gestapo dochodziły do przyjaciół wieści, że Janka katują, katują, katują. 

Nic nie powiedział, wytrzymał, nie wydał żadnego z przyjaciół. To wymaga bohaterstwa, jakiemu 

równego, wyobrazić sobie nie można. 

26 marca pod Arsenałem padają strzały. Tryskają  płomienie. Samochód przewożący więźniów   z 

przesłuchań na Pawiak atakuje oddział Szarych Szeregów. Przyjaciele nie zapominają o Janku. Rudy 

zostaje odbity. Ogolona głowa, twarz zielono – żółta, zapadnięte policzki, olbrzymi siniec pod okiem, 

sine uszy, wielkie oczy szeroko rozwarte, dłonie czarne i spuchnięte. Każde dotknięcie wywołujące 

okrzyk bólu. 

Umarł z ran 30 marca 1943 roku.  Spoczywa w jednej mogile z Alkiem – przyjacielem z ławy 

szkolnej – ranionym pod Arsenałem.  

 Szańce w życiu są zawsze potrzebne. Janek Bytnar – Rudy i jego przyjaciele swym życiem 

wskazali nam kierunek. 

 Leżą teraz przysypani ziemią, na zawsze spokojni, dwudziestoletni. Nasi rówieśnicy, którzy umieli 

pięknie żyć i pięknie umierać. Odgarniając ziemię, ocalajmy pamięć o nich, niech nam pomogą odnaleźć 

własną drogę we własnym kraju.  
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Piosenka Dawida Podsiadło - 4:30 w wykonaniu Natalii: 

 

 

 

Chciałbym powiedzieć ci 

Opisać cały ból 

Przypomnieć wielkość chwil 

Używać małych słów 

Z każdym paznokciem twój  

przywoływałem śmiech 

Nie mogłem krzyczeć już 

Omdlenie darem jest 

 

Dalej 

Dalej 

Dalej 

Dalej 

 

Szarość tak dumnie brzmi 

Warta każdego dnia 

By stanąć obok nich 

Ratować ulic gwar 

Dobrze pamiętam plan 

Choć tak odległy jest 

Czy to że sił mi brak 

Zwiastuje koniec nas? 

 

Dalej 

Dalej  

Dalej 

Dalej 

 

Nie martw się proszę 

Wszystko skończy się  

Prędzej i mocniej odwaga zabija mnie 

Nic się nie stało  

Przecież dobrze wiesz 

Oddałem wszystko 

Żeby wszystko mieć 

 

Nie martw się proszę 

Wszystko skończy się  

Prędzej i mocniej odwaga zabija mnie 

Nic się nie stało  

Przecież dobrze wiesz 

Oddałem wszystko 

Żeby wszystko mieć 
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Część III. 
 

W tle cicho muzyka: 

Piano Music Broken Wings 

 

 

 

 

Narrator I /Dominik/:  

Na koniec wspomnień przypomnijmy wiersz 17-letniego żołnierza harcerskiego batalionu Zośka, Janka  

Romockiego  Bonawentury, wiersz, który nie stracił na swej aktualności i – jak nieśmiało sądzimy- może 

służyć budowaniu lepszej przyszłości pomiędzy ludźmi: 

 

Recytator /Wiktoria J./:   

Od wojny, nędzy i od głodu 

Sponiewieranej krwi narodu,  

Od łez wylanych obłąkanie 

Uchroń nas, Panie. 

Od niepewności każdej nocy,  

Od rozpaczliwej rąk niemocy,  

Od lęku przed tym, co nastanie,  

Uchroń nas, Panie. 

Od bomb, granatów i pożogi,  

I gorszej jeszcze w sercu trwogi,  

Od trwogi strasznej jak konanie,  

Uchroń nas, Panie. 

Od rezygnacji w dobie klęski,  

Lecz i od pychy w dzień zwycięski,  

Od krzywd –lecz i od zemsty 

Za nie 

Uchroń, nas, Panie. 

Uchroń od zła i nienawiści. 

Niechaj się odwet nasz nie ziści 

Na przebaczenie im przeczyste 

Wlej w nas moc, Chryste. 

 

 

 

/Slajd trójki przyjaciół/ 

 

 

 

Wypominki /wszyscy uczniowie/: 
Tysiące pomordowanych! 

Nie wolno nam o tym zapomnieć! 

Nie zginęli jednak na darmo. 

To twórcy naszej wolności. 
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Prosimy wszystkich o powstanie! 

Wchodzi harcerz /Kacper/: 

 

 
Słychać werble. 

/Daria/ 

Cicho słychać ,,Ciszę” w wykonaniu orkiestry André Rieu. 

 

 

 

/W rękach wchodzących lampiony lub zapalone znicze/ 

Żołnierze, koledzy,! Harcerki i harcerze z Szarych Szeregów, Parasola!   

Harcmistrz Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka. 

Wszyscy 

Odszedł na wieczną wartę. 

Harcmistrz Jan Bytnar, pseudonim Rudy. 

Wszyscy 

Odszedł na wieczną wartę . 

Podharcmistrz Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek.  

Wszyscy 

Odszedł na wieczną wartę. 

Podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński pseudonim Zieleńczyk.  

Wszyscy 

Odszedł na wieczną wartę. 

Kapral Wojtek Zbożny, lat 12, pseudonim Warszawiak. Szeregowiec Tomek Zieliński, ps. Chochlik. 

Szeregowy Adam Starski, ps. Hades. Kapral Wacław Buk, ps. Piorun. Łączniczka Krystyna Krahelska, 

ps. Danuta. Sanitariuszka Barbara Drapczyńska.  

Wszyscy 

Odeszli na wieczna wartę. 



 

23 
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/Uczniowie układają znicze w kształt kotwicy/ 

Można usiąść. 

 

 
 

 

 

Muzyka: Odgłosy wiatru głośno, później bardzo cicho, znów 

głośno……… 

 

 

 

Recytator /Karolina /:   

B. Karpiński Cześć i sława 

Wszystkim Tym, którym w sercach 

nie wygasła miłość Ojczyzny - 

Wszystkim Tym, co nie dali się zwieść - 

Tym - co odnieśli krwawe blizny - 

i Tym - co polegli... Cześć! 

Tym - co chwycili za broń - 

Tym - co nie stracili nadziei - 

Tym - co szli i walczyli - jak lew - 

Tym - co ranami okryci pomarli - 

Tym - co byli jak gniew Boży 

i Tym - których dumna postawa 

we wrogach budziła strach. 

...Cześć i Sława! 
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Wszystkim Tym - co tajemnie  

pracowali - 

Tym - co nie zwątpili w los - 

Tym - co przeczuli zmartwychwstanie - 

Tym - którzy odbili cios 

i osłabili wrogów panowanie - 

Tym - co przez srebrzyste łzy 

przyszłość wyanieloną widzieli - 

Tym - co wierzyli w cud 

i żywcem braci swej nie dali grześć! 

...Sława i Cześć! 

 

Tym - co cierpieli głód i nędzę - 

Tym - co cierpieli męki - 

Tym - co chwycili broń do ręki - 

aby poskromić jędzę - 

Tym - co musieli obcą mową 

chwalić własnego Boga - 

i Tym, co wypędzili wroga - 

i Tym - co pobudzili lud - 

aby zmył z siebie brud - 

i Tym - dla których bitwa krwawa 

radością była... 

Cześć i Sława! 

 

Tym - co konali w boleściach - 

Tym - co nie żegnani szli w bój - 

Tym - którym ból duszę dławił - 

Tym - co gorące mieli serce - 

co czuli płomień, choć w iskierce - 

Tym - co zwątpienie precz gnali - 

i Tym - którzy nie dali 

swej braci w niewolę wieść - 

Tym - którzy wolność wykowali - 

Sława i Cześć!  
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Część IV. 
Narrator II /Wiktoria R./: 

Pomysł na tematykę naszego projektu narodził się po obejrzeniu filmu pt. ,,Kamienie na szaniec” w 

reżyserii pana profesora Roberta Glińskiego, którego mamy zaszczyt dziś gościć. 

Obejrzyjmy wspólnie fragment tego filmu, opowiadający o ,,Akcji pod Arsenałem”, która jest symbolem 

pokolenia wychowanego w II Rzeczypospolitej. Jest też piękną historią młodych ludzi, którzy, zmuszeni 

są do zdania najtrudniejszego z egzaminów. Zdali go celująco. 

 

Projekcja fragmentu filmu Kamienie na szaniec  

/Akcji pod Arsenałem/ w reżyserii Roberta Glińskiego.  

Minutaż: 1.10-1.30 
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Prowadząca I /Wiktoria J./: /W tle plakat z filmu/ 

 

 
 

 
Pytania uczniów do reżysera: 
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1. Co było inspiracją do nakręcenia Kamieni na szaniec? 

2. Jakimi kryteriami kierował się pan dobierając obsadę? 

3. Jak wyglądała pańska praca z aktorami? Czy pozwalał im pan ingerować w scenariusz oraz 

pańską wizję filmu? 

4. Jak długo trwała realizacja filmu? Czy napotkał pan jakieś przeszkody? 

5. Czy podczas kręcenia Kamieni na szaniec zdarzały się problemy na planie? Jeśli tak, to czego 

one dotyczyły? 

6. Nie obawiał się pan porównań filmu z książką? 

7. Co pan sądzi o współczesnej kinematografii polskiej? Jaka jest, według pana, jej kondycja? 

8. Czy ma pan pomysł na kolejny film? Proszę uchylić rąbka tajemnicy. 

9. Gdyby mógł pan wybierać, to czy po raz drugi wybrałby pan zawód reżysera? 

10. Czy ktoś z publiczności chciałby zadać pytanie panu reżyserowi? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prowadząca II /Karolina/:  

Składa podziękowanie 

 

 

 
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za przyjęcie naszego zaproszenia  

i dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy wdzięczni, że znalazł Pan dla nas czas i przyjechał do Niechcic. 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W dowód uznania dla Pana twórczości 

prosimy o przyjęcie kwiatów i skromnego upominku. 

 



 

31 

 

 
 

Prowadząca III /Wiktoria R/: 

/Wręcza gościom pomoce - kartki z powstania/ 

Przygotowaliśmy także KARTKI Z POWSTANIA, które chcielibyśmy przekazać na ręce pani dyrektor 

Bogusławy Lewińskiej, pani Alicji Drożdżowskiej, pani Alicji Waczyńskiej i pani Joanny Wieczorek. 

Niech stanowią one pomoc, po którą sięgną nasi młodsi koledzy i wszyscy zainteresowani Powstaniem 

Warszawskim. 
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Prowadząca I /Wiktoria J./: 

Podziękowania uczniów: 

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia- 

pani Katarzynie Leśniewskiej, pani Tamarze Wieczorek, panu Zbigniewowi Woszczykowi, pani Ewie 

Więckowskiej, rodzicom. Szczególnie gorąco dziękujemy pani Joannie Wieczorek i pani Irenie 

Zielińskiej, dzięki którym nasz projekt przybrał takie kształty. 

 

 
 

Zakończenie:  

Głos zabiera koordynator projektu: p. Irena Zielińska: 
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Mam nadzieję, że moi wychowankowie dostarczyli wszystkim wielu wrażeń. Lekcję historii i patriotyzmu 

odrobili na 6. Swoją pracą, zaangażowaniem i postawą dowiedli, iż potrafią docenić tych, którzy należeli 

do Szarych Szeregów i walczyli o wolną Polskę. Uważam, że cele projektu zostały osiągnięte, a młodzież 

pogłębiła wiedzę o bohaterach i bolesnych wydarzeniach z czasu II wojny światowej. 

Weźmy sobie do serca słowa Tukidydesa: ,,Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności 

odwaga”. Pokolenie Kolumbów wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie. Ona 

nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Nie 

wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać następnym 

pokoleniom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec tych, którzy cierpieli i przelewali 

krew, aby Polska była wolna.  

 

 

Oddanie głosu dyrektorowi szkoły: 

 

 
 

Dziękuję za uwagę i proszę o zabranie głosu panią dyrektor. 
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W tle cicho: 

Piosenka pt. ,,Wolność”- Marka Grechuty. 

/Pokaz slajdów: Ojczyzna dzisiaj/ 

 

 

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania pani Agnieszce Olczyk, instruktorce teatralnej z Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim za cenne uwagi i wskazówki 

- Joanna Wieczorek 
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Byłeś jak wielkie, stare drzewo [w:] Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki  

i Martyrologii AK. - Nr 33 . - (2000), s. 157. 

Z głową na karabinie [w:]  Krzysztof Kamil Baczyński // Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii 
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Karpiński Bolesław, Cześć i sława: 

https://pl.wikisource.org/wiki/Cze%C5%9B%C4%87_i_S%C5%82awa 

Pieśń wojenna, Polsko  /fragm./. 

 

Multimedia: 

Baczyński Krzysztof Kamil, Byłeś jak wielkie, stare drzewo - wiersze wojenne - Pokolenie część 1 

filmowa interpretacja poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wizualizacja wykorzystana w 

przedstawieniu Pokolenie Teatru Ekostudio, zrealizowanego z okazji 60- tej rocznicy wybuchy II wojny 

światowej. 

Canta Luturgici: Tu sei la mia vita /instrumental/ /fragm./. 

Film o Szarych Szeregach: /https://www.youtube.com/watch?v=-uO1JAAQZDs/ 

Muzyka instrumentalna: Piano Music Broken Wings- https://www.youtube.com/watch?v=mB4HfaI-4U4 

Muzyka do serialu: Dom Waldemara Kazaneckiego  /fragm./. 

Muzyka do serialu: Polskie drogi Andrzeja Kurylewicza /fragm./. 

Muzyka: Odgłosy wiatru  

Muzyka Jana Zawierskiego z filmu: Rudy, Alek, Zośka (1996) w reżyserii Benedyktyny Gliszczyńskiej i 

Wojciecha Dębskiego /fragm./ 

Piosenka pt. Dziewczyna z granatem autorstwa Bożeny Kraczkowskiej i kompozycji Bartosza 

Chajdeckiego z 2014 r. 

Piosenka Marka Grechuty: Wolność. 

Piosenka Sławy Przybylskiej - Gdzie są kwiaty z tamtych lat? autorstwa Wandy Sieradzkiej i kompozycji 

Petera Seegera z 1966 r.  + /https://www.youtube.com/watch?v=Fs4_0NJH200/  

Piosenka Anny Iwanek, Pati Sokół i Piotra Cugowskiego z filmu Miasto 44 autorstwa Zofii Jaworowskiej 

i kompozycji Pawla Lucewicza z 2014 r.  

Cisza w wykonaniu orkiestry André Rieu /fragm./ + https://www.youtube.com/watch?v=b_Sv6xBIUUk 

Fragment filmu: Kamienie na szaniec  /m.in.: Akcja pod Arsenałem/ w reżyserii Roberta Glińskiego.  

Minutaż: 1.10-1.30 

 

Zasoby internetowe: 

http://sp9.mielec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=1 

www.zsgh.ayz.pl/publikacje/60lecie.doc 

pg1.brzesko.pl/prace_nauczycieli/Scenariusz%20uroczysto_09.doc 

www.gim2.olesnica.pl/rodzina/scenariusze/scenariusz_GG.doc 

 

Zdjęcia:  

Joanna Foryś i Łukasz Antoszczyk 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmweb.pl/film/Rudy%2C+Alek%2C+Zo%C5%9Bka-1996-333729
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