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W drodze do Niepodległej Polski… ewolucja Orła Białego i narodu polskiego. 

Nazwa szkoły: 
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Renata Juśkiewicz, Anna Kuranda 

Krótki opis wydarzenia: 

 Wydarzenie o charakterze historycznym miało na celu, w odniesieniu do 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uświadomienie uczniom i 

zgromadzonym gościom wagi i istoty świętowania przez rodaków tej wyjątkowej daty. 

Polacy, jako naród, od zarania dziejów musieli występować w obronie swojej 

tożsamości a budowanie wśród kolejnych pokoleń świadomości oraz umacnianie 

przynależności narodowej było niejednokrotnie procesem trudnym, żmudnym, często 

pozbawionym wiary i nadziei.  

W nawiązaniu do powyższych okoliczności w  podniosłym i patetycznym 

nastroju uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice podczas akademii 

przedstawili przekrój dziejowy narodu polskiego za pomocą strojów 

charakterystycznych dla danych epok. Dwuosobowe delegacje prezentowały 

przygotowany wcześniej ubiór. Poszczególne klasy, począwszy od najmłodszych do 

najstarszych, przedstawiły następujące kategorie: średniowieczny strój dworski, strój 

średniowiecznego rycerza, średniowieczny strój mieszczański, damskie i męskie 

ubiory chłopskie w średniowieczu, kobiecy strój renesansowy, moda epoki baroku, 

strój szlachcica sarmaty, strój z epoki oświecenia, moda damska w XIX wieku (czasy 

romantyzmu), moda damska i męska z epoki powstań narodowych, ubiór w czasach 

belle epoque, strój damski i męski w dwudziestoleciu międzywojennym, ubiór w 

czasie wojny i okupacji, moda PRL-u, kolorowe lata 90-te oraz strój współczesny – 

moda XXI wieku.  

Wszyscy byli profesjonalnie przygotowani do swojej roli i idealnie przedstawili klimat 

odgrywanej epoki.  



Celem pokazu było zobrazowanie przemian dziejowych, mentalnych, obyczajowych 

oraz społecznych narodu polskiego. 

W tle odbywającej się prezentacji strojów publiczność obserwowała ewolucję orła – 

symbolu narodu polskiego, począwszy od jego narodzin – budzenia się świadomości 

narodowej, poprzez zabory i okupację aż do czasów współczesnych – wolności i 

demokracji. W postać Orła Białego wcieliły się kolejno następujące po sobie cztery 

osoby – 7-letnia uczennica, 10-latka, uczeń oddziału gimnazjalnego oraz nauczyciel. 

Rozbieżność wieku miała symbolizować „dojrzewanie” orła aż do momentu 

świadomego, pełnego dumy i powagi zajęcia przeznaczonego mu miejsca – godła 

narodowego. Ruch sceniczny orłów, oparty na mimice, geście i tańcu, odzwierciedlał 

burzliwe losy naszej ojczyzny i  narodu polskiego. Scenografię do występu orłów 

stanowiły białe i czerwone materiały oraz złocona korona, które, w zależności od 

wydarzenia historycznego były umieszczane przez Orła na tronie lub zabierane z 

niego (np. podczas zaborów). 

O rozgrywanej mimicznie historii informowali widownię narratorzy. Wspominali o tym, 

że początki Orła Białego, jako najstarszego polskiego symbolu, sięgają powstania 

państwa polskiego. Towarzyszył wojskom polskim podczas bitew i walk, a jego 

znaczenie utrwalone zostało za panowania ostatnich Piastów. Od tamtej pory 

symbolizował  wolne państwo polskie, króla oraz naród polski. Biel orła oznaczała 

szlachetność, dobro i czystość, a czerwień – dostojność i waleczność.  Korona była 

symbolem suwerenności monarchii. Ten fragment historii odegrały „młode orły” – 

uczennice, które próbowały zająć miejsce na tronie (godle), ale nie mogły do niego 

dosięgnąć lub dłużej się na nim utrzymać. Trzecia postać, wcielająca się w orła, była 

zastraszona, zamknięta w sobie, spętana łańcuchami, osaczana przez tajemnicze, 

zamaskowane osoby. Te sceny były nawiązaniem do rozbiorów Polski. Orzeł był 

spychany ze sceny, ale uparcie na nią powracał i udawał się w kierunku tronu. 

Upadał i potykał się, a jego droga była mozolna (nawiązanie do powstań narodowych 

i represji ze strony zaborców). Wreszcie wyraźnie zmęczony zasiadł na tronie i został 

ukoronowany (korona jest znakiem niepodległego bytu narodu). Niestety po krótkim 

czasie znów pojawiły się nieznane postacie w czerni i zrzuciły orła z zajmowanego 

miejsca  (nawiązanie do II wojny światowej i okupacji). Orzeł opuścił tron i przeniósł 

się w cichy zakątek sceny (rząd Polski na uchodźctwie oraz armia Polskiego 

Państwa Podziemnego). Cały czas podejmował próby powrotu na swoje miejsce, w 



wyniku czego utracił koronę (utrata suwerenności państwa). W rolę ostatniego orła 

wcielił się nauczyciel – dorosły człowiek, co znów miało wymiar symboliczny – 

świadomość, dojrzałość, doświadczenie. Zajął on w sposób stanowczy i 

zdecydowany miejsce na tronie – godle, co z kolei nawiązywało do ustawy Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1989 roku. Od tej pory „godłem 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, 

umieszczony w czerwonym polu tarczy”. 

Po przedstawieniu burzliwych losów symbolu narodowego oraz narodu polskiego, 

przewodniczący Samorządu Szkolnego przeszedł wśród widowni z godłem Polski na 

tle słów narratora: „Niewiele jest państw, które  jak Polska zdołały zachować swój 

herb przez wiele stuleci. Mimo tragicznych okresów z dziejów naszego narodu, Orzeł 

Biały przetrwał do naszych czasów. Będąc godłem państwa, stał się zarazem godłem 

narodu”. 

Widowisko, podzielone na trzy płaszczyzny (pokaz strojów, gra orłów, prezentacja 

historii Orła Białego) stanowiło zintegrowaną całość. Podczas gry scenicznej orłów 

następowała prezentacja dziejów historycznych, a w tle przechodziły postacie z 

kolejnych epok dziejowych. Niektóre z nich ingerowały w losy orłów, np. komuniści, 

zaborcy czy okupanci. 

Podczas występu artystycznego, w którym wzięło udział łącznie  100 uczniów i 

uczennic, wyeksponowane zostały talenty organizatorskie oraz umiejętność 

zaangażowania do wspólnych działań rodziców, uczniów i nauczycieli. 

Zamierzony cel widowiska został osiągnięty – przybliżono uczniom i zebranym 

gościom historię narodu polskiego, uświadomiono wagę kultywowania ważnych świąt 

narodowych oraz pobudzono szacunek dla poświęceń i osiągnięć przeszłych pokoleń 

w walce o wolność ojczyzny. 

 

 

 

 



 

 

 

Pokaz strojów dziejowych. 

 

 



 

 

Ewolucja Orła Białego – od narodzin do świadomości narodowej. 
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