
Myśląc Ojczyzna 
Montaż poetycko-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II  

w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 40 rocznicy pontyfikatu 
 

Hymn szkoły: 
 
Nasz Patronie, Janie Pawle II, 
pobłogosław nam z niebiańskich bram. 
To my dzieci, małe Twoje sługi,  
tu na ziemi szukałeś nas, 
tu na ziemi szukałeś nas! 
 
Ref.  Więc idziemy z Twym przykładem w sercu, 
         by wypełniać Boży życia dar 
         i nadzieją Twoją wciąż być chcemy, 
        aż dojdziemy do niebios bram, 
        aż dojdziemy do niebios bram! 
 
My, uczniowie świętego Patrona, 
wartościami Twymi chcemy żyć, 
siejąc miłość oraz wybaczenie, 
żeby sercem Kościoła być, 
żeby sercem Kościoła być! 
 
Ref.  Nasz Patronie, Janie Pawle II,  
         pobłogosław nam z niebiańskich bram. 
        To my dzieci, małe Twoje sługi,  
        tu na ziemi szukałeś nas, 
        tu na ziemi szukałeś nas! 
 
Narrator I:  
 
Spotykamy się tutaj, by po raz kolejny świętować rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II 
– papieża Polaka, wiecznego pielgrzyma, niepodważalnego autorytetu naszych czasów i przyjaciela 
młodzieży.  
Spotykamy się w czasie szczególnym, bo w roku wielkiego jubileuszu  100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. I w kontekście tego znaczącego wydarzenia chcemy przypomnieć słowa Ojca 
Świętego poświęcone Ojczyźnie, a mające swe źródło w wielkim jej poszanowaniu i umiłowaniu.  
 

Dwa tygodnie po śmierci papieża, kardynał Joseph Ratzinger ułożył modlitewną Litanię do Jana Pawła 
II. Wśród wielu wezwań pojawiło się również i takie: „Nauczycielu patriotyzmu, módl się za nami!”…  
A oto, czym dla Jana Pawła II była Ojczyzna: 
 

Gong   
 

Narrator II:  
 

Ojczyzna to Matka. 
 
(Jan Paweł II o ojczyźnie – matce nagranie) 
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (...) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony 
na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 



Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej"…    
 
Recytator I: 
 
Polska - to taka kraina, 
która się w sercu zaczyna. 
Potem jest w myślach blisko, 
w pięknej ziemi nad Wisłą. 
Jej ścieżkami chodzimy, 
budujemy, bronimy. 
Polska - Ojczyzna... 
Kraina, która się w sercu zaczyna. 
 
Gong  
 
Narrator II: 
 

Ojczyzna to całe duchowe dziedzictwo narodu: jego kultura, język 
praca, nauka, wychowanie w duchu prawdy i miłości. 
 
Myśląc Ojczyzna (nagranie czyta: Stanisław Andrzej Gruda) 
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 
Która ze mnie przebiega ku innym, 
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
Z niej się wyłaniam… 
Gdy myślę Ojczyzna – 
By zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, 
Jak poszerzyć tę przestrzeń, 
Którą wypełnia. 

K. Wojtyła 
 

Recytator I: 
 
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 lechickich sadzone od Piasta; 
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. 
 
Ojczyzna moja - to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski, 
to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. 
 



Ojczyzna moja - to ten duch narodu, 
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!  
M. Konopnicka 
 

Recytator II: 
 

I cóż powiedzą tomy słowników,  
lekcje historii i geografii,  
gdy tylko o niej mówić potrafi  
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 
 
Choć jej granice znajdziesz na mapach,  
ale o treści, co je wypełnia,  
powie ci tylko księżyca pełnia  
i mgła nad łąką, i liści zapach. 
 
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?  
W niewymierzonej krainie leży.  
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,  
co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 
 
W szumie gołębi na starym rynku,  
w książce poety i na budowie,  
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,  
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 
A. Słonimski 

 

Recytator III  
 

Bądź z serca pozdrowiona, 
Ojczysta święta mowo! 
Niby łańcuchem złotym 
Wiąże nas twoje słowo. 
Tyś nasza twierdza, tarcza, 
Opieka i obrona, 
Ojczysta święta mowo, 
Bądź z serca pozdrowiona! 
L. Staff 

 
Recytator IV 
 
Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: 
A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 
A czasem jako skarga nimfy miętki, 
A czasem piękny jak aniołów mowa. 
J. Słowacki 

 
 



Recytator V 
 
Pieśni radosna! Mowo Ojczysta! 
Nuto w mej piersi dźwięcząca! 
Wodo źródlana! Myśli przejrzysta! 
Rozświetlaj kraj nasz bez końca. 
 
Niech słowa rosną jak polskie kwiaty 
i dom nasz niech będzie strojny 
w strofy współczesne i te sprzed laty 
poetów – nas bogobojnych. 
 
Piosenka M. Grechuty Ojczyzna (nagranie) 
 
Gong 
  
Narrator: 
 

Ojczyzna to nasz wielki zbiorowy obowiązek. 
 
(Apel Jasnogórski z młodzieżą nagranie) 
 Czuwam — to znaczy także:  czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu 
na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas 
wszystkich kosztuje. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała…  
 
Recytator V  
Gawęda o miłości ziemi ojczystej 
Bez tej miłości można żyć, 
mieć serce suche jak orzeszek, 
malutki los naparstkiem pić 
z dala od zgryzot i pocieszeń, 
na własną miarę znać nadzieję, 
w mroku kryjówkę sobie uwić, 
o blasku próchna mówić „dnieje”, 
o blasku słońca nic nie mówić. 
 
Jakiej miłości brakło im, 
że są jak okno wypalone, 
rozbite szkło, rozwiany dym, 
jak drzewo z nagła powalone, 
które za płytko wrosło w ziemię, 
któremu wyrwał wiatr korzenie 
i jeszcze żyje cząstkę czasu, 
ale już traci swe zielenie 
i już nie szumi w chórze lasu? 
 
Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 
Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem. 
Nie będę jak zerwana nić. 



Odrzucam pusto brzmiące słowa. 
Można nie kochać cię – i żyć, 
ale nie można owocować. 
W. Szymborska 

 
Piosenka Chcę tak jak On: 
 
Tak to ja ponownie się wychylam,  
Jestem gdy zechcę, nakręcam i nawijam 
Pomarańcze nooo, niech żyje witamina,  
Ale ja tu w innej sprawie, słuchaj bo rozwijam,  
 
Na każdym kroku stajesz przed wyborem,  
Czy polecieć samolotem czy iść na piechotę,  
Nie wiadomo co jest ważne, czemu się poświęcić,  
Kiedy mówić tak, kiedy się wykręcić  
 
Zobacz ile tu się dzieje  
Ludzie poszaleli, handlują sumieniem  
Przerabiają sobie ciała, grzebią w tajemnicach  
Wysuszone serca chowają po piwnicach  
Jesteś ale czy naprawdę,  
czy to co robisz ma sens jest poważne  
Spróbuj pootwieraj okna, powtarzaj słowa  
 
Chcę tak jak On  
Mieć tyle siły by trwać,  
I mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak  
Chcę wierzyć, że potrafię siebie dać  
Tam gdzie już nikt nie widzi żadnych szans  
 
Tra ta ta tra ta ta ta  
Moja propozycja, nie próbuj się zamykać, taka moja wizja  
Wstań podejdź do wielkiego lustra, przyjrzyj się dokładnie, popatrz na usta  
Czy mówią prawdę, czy musisz się wstydzić,  
Czy już zaczynasz siebie nienawidzić,  
Spróbuj, pootwieraj okna, powtarzaj słowa  
 
Chcę tak jak On  
Mieć tyle siły by trwać,  
I mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak  
Chce wierzyć, że potrafię siebie dać  
Tam gdzie już nikt nie widzi żadnych szans / x2  
 
Chcę tak jak On  
Chcę tak jak On  
 
Chcę tak jak On. / x 2  
 
Chcę tak jak On / x4 
 
Gong  



Narrator : 

Ojczyzna to ziemia naszych ojców w jej materialnym wymiarze  z całym pięknem jej 
krajobrazu 
 
Recytator VI 
 
Już zaszedł nad doliną 
Złocisty słońca krąg; 
Ciche odgłosy płyną 
Z zielonych pól i łąk. 
  
Dalekie ludzi głosy, 
Daleki słychać śpiew 
I cichy szelest rosy 
Po drżących liściach drzew. 
 
Promieni gra różana 
Topnieje w sinej mgle, 
A świeży zapach siana  
koszona łąka śle. 
 
Wraz z wonią polnych kwiatów, 
 Z gasnącym blaskiem zórz 
 Cicha poezja światów 
W głąb ludzkich spływa dusz. 
A. Asnyk 

 
Recytator VII 
 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, 
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. 
 
Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu, 
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze, 
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu 
Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę. 
 
Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza 
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, 
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza... 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa! 
L. Staff 
 

Piosenka A. German Być może gdzie indziej (nagranie) 
 
W czasie swojego długiego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał nam, jak realizować 
mamy swoje patriotyczne powołanie. Odwołując się   do czwartego przykazania Dekalogu: czcij ojca 
swego i matkę swoją, uczył nas  miłości do Ojczyzny – Matki i  umiłowania dziedzictwa naszych ojców.  



Uczył właściwego wykorzystania wolności i podejmowania właściwych wyborów  w świecie, w którym 
dobro ściera się ze złem.  
 
W tym roku mija 40 rocznica wstąpienia Karola Wojtyły na tron Piotrowy.  Jego ukochanie Ojczyzny   
oraz nauczanie niech pozostaną dla nas przykładem   i drogowskazem. Ojciec Święty, choć świata 
obywatel,  zawsze z tęsknotą wracał myślami  do Polski i z radością pielgrzymował do Ojczyzny. 
Sprawy polskie nie mogły go nie obchodzić, bo ojczyzna i naród podobnie jak rodzina zawsze 
pozostaną rzeczywistością niezastąpioną. 
 
Recytator VII   
 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba... 
Tęskno mi, Panie... 
 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować  gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie... 
 
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 
"Bądź pochwalony!" 
Tęskno mi, Panie... 
C. K. Norwid 

 
Narrator  
Mówiłeś o tym, co ważne, 
Ale nie wszyscy słuchali. 
 
Kochałeś szczerą miłością, 
Taką w najczystszej postaci. 
 
Lecz człowiek często coś ceni, 
Dopiero kiedy to straci. 
 
Musiały się zamknąć twe oczy,  
żebyśmy to ujrzeli. 
 
Musiały się zamknąć Twe usta,  
Abyśmy słuchać zaczęli.  
 
Narrator: 
 
Kończąc tę akademię zwracamy się dzisiaj do naszego patrona słowami wspomnianej już litanii 
Josepha Ratzingera 
 
Razem: 
 
 Nauczycielu patriotyzmu, módl się za nami!  
 



Piosenka My Jana Pawła uczniowie 
My, Jana Pawła uczniowie 
 słowa ojca w czyn chcemy przemieniać, 
 pomagać ludziom i wciąż pamiętać. 
   
Ref:  Twoje myśli, które drogi wskazują 
          Twoje słowa, które uczą mądrości 
          Twoje czyny przepełnione miłością 
          by na zawsze czyste serce już mieć. 
           
Trudno być dobrym człowiekiem, 
gdy świat pędzi i goni bez celu, 
dlatego razem przypomnieć warto. 
  
Ref:  Twoje myśli, które drogi wskazują 
          Twoje słowa, które uczą mądrości 
          Twoje czyny przepełnione miłością 
          by na zawsze czyste serce już mieć. 
   
 

KONIEC 
 

 
 
                                                    
 


