
Program artystyczny – Rocznica Bitwy pod Sokołowem 

Rec. Klaudia Dziekan i Marcel Opyd (akompaniament Spiring Walz – F. Chopin) 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi. 

 

- W jakim kraju? 

 W polskiej ziemi. 

 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 

 

- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

 

- Czym ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię 

 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie." 

Rec. Klaudia Dziekan 

/Maria Konopnicka/ 

Kochasz ty dom, rodzinny dom, 

Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 

Szumem swych lip wtórzy twym snom, 

A ciszą swą koi twe łzy? 

Kochasz ty dom, ten stary dach, 

Co prawi baśń o dawnych dniach, 

Omszałych wrót rodzinny próg, 

Co wita cię z cierniowych dróg? 

Kochasz ty dom, rzeżwiącą woń 

Skoszonych traw i płowych zbóż, 



Wilgotnych olch i dzikich róż, 

Co głogom kwiat wplatają w skroń? 

Kochasz ty dom, ten ciemny bór, 

Co szumów swych potężny śpiew 

I duchów jęk, i wichrów chór 

Przelewa w twą kipiącą krew? 

Kochasz ty dom, rodzinny dom, 

Co wpośród burz, w zwątpienia dnie, 

Gdy w duszę ci uderzy grom, 

Wspomnieniem swym ocala cię? 

O, jeśli kochasz, jeśli chcesz 

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, 

Sercem ojczystych progów strzeż, 

Serce w ojczystych ścianach złóż! 

Utwór„Jaskółka” – Julia Jędro 

Rec. Kacper Goździewicz 

Do broni, ludy, powstańmy wraz 

I bratnią sobie podajmy dłoń. 

Zetrzeć tyranów nadszedł już czas. 

Wieńcem wolności ozdóbmy skroń! 

Hasłem do boju: Wolność i Lud. 

Do broni, do broni, powstańmy wraz! 

Zwalczyć tyranów wszak to nie cud. 

Do broni, do broni, już nadszedł czas! 

Rec. Adam Drzażdzyński 

Miliony ludów wołają krwi 

Tych, co nam tyle zrządzili zdrad, 

By zetrzeć zemstę, co w sercach tkwi, 

Więc trzeba ofiar, więc wyrok padł. 

Hasłem do boju: Wolność i Lud. 

Do broni, do broni, powstańmy wraz! 

Zwalczyć tyranów, wszak to nie cud. 

Do broni, do broni, już nadszedł czas! 

 

 

Utwór „Dziś idę walczyć  - Mamo” – Julia Cypryańska 



Rec. Maciej Nawrocki 

/Chorał Ujejskiego/ 

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniéj, 

Do Ciebie, Panie, bije ten głos, 

Skarga to straszna, jęk to ostatni, 

Od takich modłów bieleje włos. 

My już bez skargi nie znamy śpiewu, 

Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń, 

Wiecznie, jak pomnik Twojego gniewu, 

Sterczy ku Tobie błagalna dłoni 

 

Rec. Jakub Nowicki 

Ileż to razy Tyś nas nie smagali 

A my, nie zmyci ze świeżych ran, 

Znowu wołamy: "On się przebłagał, 

Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!" 

I znów powstajem w ufności szczersi, 

A za Twą wolą zgniata nas wróg, 

I śmiech nam rzuca, jak głaz na piersi: 

"A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg?" 

 

Rec. Patryk Walczak 

I patrzym w niebo, czy z jego szczytu 

Sto słońc nie spadnie wrogom na znak - 

Cicho i cicho, pośród błękitu 



Jak dawniej buja swobodny ptak. 

Owóż w zwątpienia strasznej rozterce, 

Nim naszą wiarę ocucim znów, 

Bluźnią Ci usta, choć płacze serce; 

Sądź nas po sercu, nie według słów! 

 

„Biały Krzyż” – Zosia Wróblewska 

 

Scenariusz opracowały 

Renata Wojciechowska (nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych) i Anna Kędzierska (nauczyciel języka polskiego) 

 


