Scenariusz montażu słowno – muzycznego w Jaworówce 2012r.
Piosenka : pierwsza zwrotka –„Deszcz jesienny”
Narrator:
Wspominamy dziś 149 rocznicę pacyfikacji wsi Jaworówka. Tradycyjnie gromadzimy się
przy krzyżu upamiętniającym tragedię tamtych czasów. O takich wydarzeniach historycznych
nie możemy zapominać. Dlatego spotkaliśmy się, żeby uczcić ofiary tej ziemi. W tym
miejscu, w naszej małej ojczyźnie – Jaworówce chcemy pamiętać o historii naszej całej
ojczyzny - Polski i pokazać jak bardzo jest nam droga. Pragniemy zatem zaprezentować
patriotyczny montaż słowno – muzyczny o ojczyźnie.
Piosenka: druga zwrotka – „Deszcz jesienny”
Narrator:
Dziś żyjemy wolnej ojczyźnie, ale czy ją kochamy? Czy robimy wszystko, byśmy czuli się
w niej bezpieczni? Czy jesteśmy uczciwi? Czy nie boimy się wyznawać swoich poglądów?
Czy mężnie świadczymy o naszej wierze?
Czym dla nas jest ojczyzna?
Dziecko I
Wiersz :Czym dla ciebie ta ojczysta ziemia,
Użyźniona krwią ojców i potem,
Gdzie szum topól koło strumienia
Powtarzają echem pola złote?
Czym dla ciebie wszystkie serca bliskie,
Skrawek ziemi, na którym żyć przyszło,
Wiara ojców i piękne tradycje,
I twojego domu ognisko?
Dziecko II Czym dla ciebie pomoc innych w potrzebie
Serce z troską otwarte dla ludzi
I pokora w pochyleniu nad chlebem,
Trud codzienny, co szacunek budzi
Czym dla ciebie wojny potworności

Okrucieństwo, przemoc, trwoga, łzy …?
Nie trwaj w bezczynnej obojętności,
Uczyń wszystko, by szczęśliwe były dni.
Dziecko III Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja – to wioski i miasta
Wśród pól zielonych sadzone od Piasta
To rzeki. Lasy i niwy i łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki
Ojczyzna moja - to te ciche pola
Które od wieków zdeptała niewola
To te kurhany, te smutne mogiły
Co jej swobody obrońców przykryły
Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu
To ta nadzieja, co się w sercach kwiecień
Pracą u ojców – a piosnką u dzieci
Piosenka: Piękna Pani
Dziecko IV
Wiersz: Kraju rodzinny, Ojczyzno moja,
Tyś się odrodziła i w potęgę wzrosła:
Piękne jest imię Twoje, Ojczyzno”
Piękne – Polska!

Przeszłaś koleje różne, Ojczyzno,
Pisze o tobie historii karta,
Kiedy mój pradziad o Ciebie walczył,
Kiedy jak szata byłaś rozdarta

Dziecko V.
Chciano cię zetrzeć ze skali świata,
Aby na mapie nie było Polski;
O nasz język walczył poeta,
By po polsku brzmiał Skład Apostolski.
Dziecko VI
Chciał Ciebie także zniszczyć zniweczyć,
W drugiej wojnie światowej ogromny wróg;
Za ciebie na froncie bił się mój ojciec,
Tarczą osłaniał od nieszczęść Bóg.
Po tylu mękach i tak żeś piękna,
Malwą i różą wokoło kwitnąca
Złocistym zbożem, kłosem szumiąca
Świeżo – rumianym chlebem pachnąca.
Narrator:
Piękna Pani o smutnym obliczu
Piękna Pani z orłem na piersi
Bądź Matką narodu naszego,
Którego imię Polska.
Opracowała: Maria Grzegorczyk

