
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA EUROPY 

„POLSKA DALEKA I BLISKA...” 

Cele: 

 rozszerzenie wiedzy uczniów o Polsce, geografji i kulturze Polski; 

 zachęcenie uczniów do szanowania polskiej kultury; 

 pogłębienie wiedzy i zachęcenie uczniów do poznania postaci słynnych Polaków. 

Prezentacja multimedialna – slaid 1 

Narrator I:   Dzień dobry, Szanowni Państwo! 

Narrator II: Witamy wszystkich! 

Narrator I:    Bardzo cieszymy się, że mamy możliwość powitać Państwa na tej sali, bo 

łączy nas Polska!   

Prezentacja multimedialna – slaid 2 

Narrator II: Polska – to piękna ziemia! 

Polska – to taka kraina, 

Która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

W pięknej ziemi nad Wisłą
1
. 

Narrator I:   Polska – to bardzo interesujący kraj, w którym każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

Narrator II: Dziwnym krajem jest Polska, a szczególnie jej niezapomniane krajobrazy. 

 

Recytacja (uczniowie starsi)  

Prezentacja multimedialna – slaid 3 

Pamiętam zawsze tamte krai, 

Gdzie szpaki wiosnę spotykają, 

Gdzie żuraw darzy wszystkim zgodę, 

Jest dobrze z każdą tam pogodą. 

Tam nawiet deszcz nie niosie żalu, 

Bo ziemia, niebo tęczę mają, 

Tam wiatr oddycha wonią stepu, 

Tam słońce jest o wiele lepiej. 

                                                             
1 https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html 

https://www.wykop.pl/ramka/1575361/ukraina-to-dziwny-piekny-kraj/
https://www.wykop.pl/ramka/1575361/ukraina-to-dziwny-piekny-kraj/
https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html


 

Tam piękne pola są chabrowe, 

Słowiczne lasy są zielone, 

Jeziora z lilią koło brzegu, 

Łabędzie są koloru sniegu. 

Narrator I:   Polska – to jedno z największych państw w całej Europie. 

Narrator II: Polska ma bardzo bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, jednak kryje 

pewne tajemnice, o których istnieniu być może wielu nawet nie wie. 

Narrator I: Oto kilka faktów, zaskakujących informacji i ciekawostek o Polsce
2
. 

Prezentacja multimedialna – slaid 4 

Narrator II: 8 Polaków i 10 osób mających znaczne związki z Polską otrzymali Nagrodę 

Nobla
3
, czyli więcej niż w Japonii, Chinach, Indiach czy Australii! 

Prezentacja multimedialna – slaid 5 

Narrator I:   Polska – to największy eksporter bursztynu na świecie – szacuje się, że 

udział polskich wyrobów na rynku światowym sięgać może nawet 70%! 

Prezentacja multimedialna – slaid 6 

Narrator II: Ulubione danie Polaków – barszcz czerwony, uważany za typowo polską 

zupę! 

 Prezentacja multimedialna – slaid 7 

Narrator I: Na Pałacu Kultury i Nauki znajduje się drugi co do wielkości w Europie 

zegar. Ma 6 metrów średnicy. 

Prezentacja multimedialna – slaid 8 

Narrator II: W Warszawie znajduje się i najcieńszy dom na świecie. W najszerszym 

miejscu on ma 122 cm, a w najwęższym jedynie 72 cm. 

Narrator I: Warszawa jest sercem Polski. 

Narrator II: Dziś Warszawa pulsuje życiem, jak każda inna wielka stolica na Zachodzie 

czy Wschodzie. 

Narrator I: Każdy Polak i każda Polka kocha swój „syreny gród”! 

Prezentacja multimedialna – slaid 9 

Piękne miasto leży nad brzegiem Wisły, 

W jej wodzie wieczorem światełka rozbłysły. 

                                                             
2 https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawostki-informacje/ 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_laureat%C3%B3w_Nagrody_Nobla_zwi%C4%85zanych_z_Polsk%C4%85 

https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawostki-informacje/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_laureat%C3%B3w_Nagrody_Nobla_zwi%C4%85zanych_z_Polsk%C4%85


Na starówce wesoło gruchają  gołębie, 

A w Łazienkach po stawie pływają łabędzie
4
. 

Narrator II: Nauczyć się po polsku w Kramatorsku wierszy o Warszawie można w 

szkole numer 22, w której się uczymy i którą bardzo lubimy. 

Prezentacja multimedialna – slaid 10 

 

Recytacja (uczniowie młodsi)  

Nasza szkoła w Kramatorsku  

To najlepsza z wszystkich szkół.  

Każdy z uczniów to dziś powie.  

Bo to nie jest wymysł mój.  

 

Szkoła co dzień wita nas, 

Odgłos dzwonka – więc do klas. 

Tutaj pani uśmiechnięta 

Wita chłopców i dziewczęta. 

 

Już zeszyty wyciągamy  

i książeczki otwieramy. 

Tu naukę poznajemy –  

pisać, liczyć już umiemy
5
. 

 

Bez sekretów komputery, 

I języki, i maniery. 

Tutaj grono koleżanek 

Czeka na mnie każdy ranek
6
. 

 

I polskiego się uczymy –  

mając czasem dziwne miny. 

Bo choć słówka czasem modne –  

są do naszych niepodobne. 

 

Od stuleci polska mowa 

ma w zapasie różne słowa - 

kto się ćwiczy w ich wymowie, 

ten bez trudu je wypowie! 

                                                             
4http://przedszkole142.home.pl/ext_ppoz142/index.php?option=com_content&view=article&id=825:listopad-
wiersze-i-piosenki&catid=36:grupa-iii&Itemid=69 
5 http://spzakrzewo.pl/index.php/jubileusz-szkoly/40-wiersze-o-szkole 
6 https://sp5wielun.edupage.org/text3/?subpage=6 

http://przedszkole142.home.pl/ext_ppoz142/index.php?option=com_content&view=article&id=825:listopad-wiersze-i-piosenki&catid=36:grupa-iii&Itemid=69
http://przedszkole142.home.pl/ext_ppoz142/index.php?option=com_content&view=article&id=825:listopad-wiersze-i-piosenki&catid=36:grupa-iii&Itemid=69
http://spzakrzewo.pl/index.php/jubileusz-szkoly/40-wiersze-o-szkole
https://sp5wielun.edupage.org/text3/?subpage=6


 

 

Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, 

powtarzając razem z nami: 

 

Skrajem parku rudy stworek 

targa z górki spory worek, 

w worku miarkę, tarkę, rogi, 

bierki, serki i pierogi. 

 

Nad rzeczułką nietoperze 

taszczą paczkę poprzez perze, 

w paczce kaszkę, ważkę, szelki, 

muszkę, puszkę i muszelki 

oraz miarkę, tarkę, rogi, 

bierki, serki i pierogi. 

 

Brzęczą pszczółki nad rzeczułką: 

- Tu się trzeba puknąć w czółko! 

Na cóż kaszka, ważka, szelki, 

muszka, puszka i muszelki? 

Po co miarka, tarka, rogi, 

bierki, serki i pierogi? 

 

Wszystko po to, aby z gracją 

cieszyć się artykulacją, 

bo kto ćwiczy się w wymowie, 

znajdzie radość w polskim słowie!
7
 

 

Lecz w szkole nie tylko polskiego uczymy, 

A jeszcze śpiewamy i jeszcze tańczymy! 

 

Taniec (krakowiak).  

                                                             
7 https://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=40130 

https://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=40130


Narrator I:   Polska i Ukraina mają dużo wspólnego, ale i różnią się od siebie. 

Narrator II: W samym sercu Ukrainy znajduje się położona w dolinie Dniepru stolica 

kraju, Kijów. 

Narrator I: W Kijowie jest dużo miejsc, związanych z życiem wybitnych Polaków. 

Narrator II:  Dużo pomników sławnych Polaków są w ukraińskich miastach. 

Prezentacja multimedialna – slaid 11, 12 

Narrator I: We Lwowie – Juliusza Słowackiego i Marii Konopnickiej. 

Prezentacja multimedialna – slaid 13 

Narrator II:   W Odesie – Adama Mickiewicza. 

Prezentacja multimedialna – slaid 14 

Narrator I: W Kijowie pomnik-fortepian, ustawiony z okazji 200-lecia urodzin 

Fryderyka Chopina. 

Narrator II: Więc mamy dziwne zakątki, które łączą Ukrainę z Polską i opowiadają o 

kulturze naszych sąsiadów. 

Prezentacja multimedialna – slaid 15 

Recytacja na tle muzyki F.Chopina (uczniowie starsi)  

Nasza mama kocha muzykę 

I my także muzykę kochamy 

Więc na gwiazdkę myśmy kupili 

Płytę dla naszej mamy 

 

Potem była wigilia, choinka, 

Pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba, 

Myśmy wszyscy siedzieli przy stole 

I ta płyta zaczęła śpiewać. 

 

Złotą świeczką mrugnęło drzewko 

Zatańczyły na ścianie cienie, 

Dobry wieczór… szepnęła mama 

Dobry wieczór, panie Chopinie. 

 

Płyta grała scherzo z kolędą, 

Rozśpiewały się piękne klawisze 

I tak było, jakby naprawdę 

Chopin do nas, do domu, przyszedł. 

 

Jakby wrócił z dalekich światów, 

Jakby siedział przy naszym stole, 

Jakby dzielił się z nami wszystkimi 

Najpiękniejszą ze wszystkich kolęd. 



Ukłoniła się świeczką choinka, 

Pochyliły się nasze cienie. 

– Pan na zawsze już z nami zostanie, 

Prawda, Panie Szopenie?
8
 

 

Słuch uchwyciły mój dźwięki klawiszy 

Co po pokoju z wiatrem hulały. 

Wśród nut niebiańskich beztroskiej ciszy 

Chopina palce dzień przywitały. 

 

Tańczyć zaczęły nuty po ścianie, 

Powietrze jakby nagle zgęstniało. 

I znowu cisza – wyczekiwanie. 

Znów uderzenie ciszę przerwało. 

 

W takt Poloneza każde do pary 

Dźwięki radośnie kroczyć zaczęły. 

Wtedy stanęły wszystkie zegary, 

Cudowne wizje na mnie spłynęły. 

 

Nagle, przeniosłam się ja do tych czasów 

Gdzie księżyc świadkiem niedoli bywał. 

Wśród kampinoskich zielonych lasów, 

Mały Fryderyk Mazurki grywał. 

 

Ujrzałam mistrza przy fortepianie 

Jak palce swoje zgrabnie układał. 

I znowu cisza – wyczekiwanie. 

W myślach gdzieś błądził, wzrokiem coś badał. 

 

I tu – uderzył w klawisze białe, 

Aż dech zaparło i serce westchnęło, 

A dźwięki płyną jak oszalałe, 

Przecież dopiero co się zaczęło. 

 

I znowu cisza – chwila oddechu. 

Mistrz swoje nuty jeszcze raz zbadał. 

Najpierw powoli, tak bez pośpiechu 

Tej głuchej ciszy cios wielki zadał. 

                                                             
8 http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczny_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-html/page58.html 

http://old.mac.pl/UserFiles/flipbook/muzyczny_swiat_kl5/podrecznik/files/assets/basic-html/page58.html


 

I odpłynęły w niebiańskie strony 

Pierwsze etiudy, skoczne Mazurki. 

Z każdego dźwięku anielskie tony 

Pieściły białe kłębiaste chmurki. 

 

Potem oklaski, wielkie owacje, 

Rodzice za nim w salonie stali. 

Były uściski i gratulacje, 

Dla syna swego przyszłość wybrali. 

 

Aż zaszumiało, aż się ściemniło 

I trafił promień jasnego gromu. 

Choć słońce nadal pięknie świeciło 

Ja już znalazłam się w swoim domu. 

 

Leżałam w łóżku w wielkim skupieniu, 

Pokój falował w ostatnim tonie. 

Myśli krążyły gdzieś w oddaleniu 

Po tamtym dworku i po salonie. 

 

Za oknem ptaków pierwsze ćwierkanie, 

Bo już na wschodzie słońce stanęło. 

I znowu cisza – wyczekiwanie, 

Żeby się znowu wszystko zaczęło.
9
 

 

 

Taniec („Wiosenny walc”, Fryderyk Chopin, Walc a-moll)  

                                                             
9 http://poetyckie-zacisze.pl/sen-o-chopinie-w18062.html 

http://poetyckie-zacisze.pl/sen-o-chopinie-w18062.html


Prezentacja multimedialna – slaid 16 

Narrator I: Piękna jest Polska, piękne są zieleń jej parków i błękit jezior. 

Narrator II: Piękne są gwarne ulice i ciche weekendowe poranki. 

Narrator I: Niezapomniane koncerty i wystawy... 

Narrator II: A każda pora roku w Polsce jest czarująca. 

Uczennica I:  Jak, naprzykład lato! 

Prezentacja multimedialna – slaid 17 

O lecie pisać by wiele, 

Że pyszne, jak słodkie czereśnie, 

Że piegi maluje na ciele, 

Że kończy się zawsze za wcześnie, 

Że barwne, jak tylko może, 

Że strojne kwiatami i zielem, 

Że pieśnią rozbrzmiewa maryjną 

W sierpniowe upalne niedziele, 

Że, ciepłem pustynnym znużone, 

W akwenach przeróżnych się chłodzi, 

W zachodu pastelach słonecznych 

Jak czapla nad rzeką tak brodzi... 

Lecz ja powiem krótko na temat, 

Choć skwarem przypieka od rana 

I siły upałem odbiera – to jestem 

W nim zakochana!
10

 

Uczeń I:  A jesienią 
Prezentacja multimedialna – slaid 18 

Z tym jesiennym wiatrem 

tańczą sobie liście, 

tańczą sobie tańczą 

czerwone, złociste. 

Z tym jesiennym wiatrem 

odtańczą daleko, 

i nie skończą tańczyć 

aż za siódmą rzeką. 

                                                             
10 http://uczniowie.zsp1.pl/uczniowie/2019/06/page/2/ 

http://uczniowie.zsp1.pl/uczniowie/2019/06/page/2/


Aż za siódmą rzeką, 

Aż za siódmą górą, 

Aż je śnieg przykryje 

Grubą, białą chmurą
11

. 

 

Uczennica II:    Ale bardzo dziwnie: 

Prezentacja multimedialna – slaid 19 

Co się z tą pogodą stało? 

W zimie wcale nie jest biało... 

Gdzie ten styczeń, groźny, zły, 

który szczerzył mrozu kły, 

lecz, gdy humor dobry miał, 

na saneczkach z górki gnał? 

I bałwanki lepił z nami, 

szyby zdobił nam kwiatami 

- miał pomysłów pełną głowę. 

Ale na szczęście 

- co najważniejsze - 

wciąż daje... ferie zimowe!
12

 

 

Uczeń II: A jaka dziwna jest wiosna! 

Prezentacja multimedialna – slaid 20 

Złocistowłosa, złotobrewa 

Wśród cichych płynie łąk 

I jakieś jasne sny rozlewa 

W krąg. 

 

Z uśpienia budzi modre zdroje 

Szelestem białych szat 

I w zwiewnych mgieł przystraja zwoje 

Świat. 

                                                             
11 http://p3.edu.gorzow.pl/print.php5?view=k&lng=1&k=65&t=356&short=1 
12 https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_o_zimie/ 

http://p3.edu.gorzow.pl/print.php5?view=k&lng=1&k=65&t=356&short=1
https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_o_zimie/


 

Złotawą słońca nić przewija 

Skroś rąbki śnieżnych chmur — 

I w szmaragdowy płaszcz owija 

Bór. 

 

Odziewa w białe pióropusze 

Gałązki śpiących drzew — 

I roztęskniony leje w duszę 

Śpiew. 

 

I w jakiś cudny hymn rozdzwania 

Przestrzenie smętnych pól 

I w łzy przetapia ukochania 

Ból. 

 

Jak anioł zwisa ponad światem 

W jaśnieniu złotych zórz — 

I znów nas pieści aromatem 

Róż. 

 

I znów nas pieści i kołysze 

Zielenią wonnych łąk — 

I jakąś białą sieje ciszę 

W krąg
13

.  

                                                             
13 http://www.czytanki.pl/wiosna-9/ 

http://www.czytanki.pl/wiosna-9/


Prezentacja multimedialna – slaid 21 

Narrator I: Kochamy Polskę o każdej porze roku! 

Narrator II: Kochamy Polskę – kraj naszych sąsiadów, bo ma on niepowtarzalną, 

czarującą atmosferę! 

Recytacja  (uczniowie starsi i młodsi)  

Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze 

I noce gwiaździste, i ranki jasniejsze, 

Być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń 

I ptaki w gałęziach śpiewają weselej –  

Być może, gdzie indziej... lecz sercu jest droższa 

Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. 

Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid, 

I zorze polarne, i sen pod palmami, 

Stubarwne motyle, baśniowe ogrody 

I miasta w ogrodach cudowniej urody –  

Być może, gdzie indziej... lecz sercu jest droższa 

Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. 

Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze 

– i ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze, 

Że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody 

I drzewa wdzięczniejsze od wierzby u wody – 

Być może, gdzie indziej... lecz sercu jest droższa 

Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza
14

. 

 

Narrator I:    Powoli dobiega końca nasze spotkanie. 

Narrator II:   Mówimy wszystkim: 

 Dziękujemy! 

Serdecznie zapraszamy ponownie! 

Do zobaczenia! 

 

                                                             
14 https://www.niedziela.pl/artykul/78690/nd/Zapomniana-piosenka-gdzies-pod-sercem 

https://www.niedziela.pl/artykul/78690/nd/Zapomniana-piosenka-gdzies-pod-sercem

