
Zawsze na przedzie
PRZEDSTAWIENIE PATRIOTYCZNE Z OKAZJI
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI



Słowo wstępu
Wierząc w mądrą edukację młodego pokolenia, dbałość o pamięć 
o najważniejszych wydarzeniach historycznych i ciekawą for-
mę przekazywania wiedzy, stworzyliśmy autorski dwuczęściowy 
spektakl teatralny, przeznaczony dla dzieci i młodzieży, opowia-
dający o czasie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku.





Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy  
62 KS Commando

• Działa nieprzerwanie od 2002 roku. 

• Do głównych celów Stowarzyszenia należy współdziałanie 
z organami wojskowymi, resortu spraw wewnętrznych, 
służbami zarządzania kryzysowego samorządów teryto-
rialnych, na wypadek stanów nadzwyczajnych w tym klęsk 
żywiołowych, katastrof i zagrożenia bezpieczeństwa Pań-
stwa, współdziałanie z podmiotami, podległymi resortowi 
edukacji narodowej oraz placówkami kulturalno-oświato-
wymi w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia ratowniczego, 
proobronnego, wypoczynku i rekreacji oraz wychowania 
obywatelskiego dzieci i młodzieży 

• Ponieważ nasze zadania statutowe są zgodne z założe-
niami przyjętymi przez MON i MEN przyjęliśmy zasadę, 
że będziemy je wykonywali przy ścisłej współpracy z tymi 
resortami.



Fundacja Dumna.pl

• Celem Fundacji jest szerzenie wiedzy o Polsce  
i Wielkich Polakach. 

• Pokazanie Polski jako kraju wspaniałych naukowców, 
inżynierów, lekarzy, artystów, podróżników, czy bohaterów, 
współtworzących zręby nowoczesnej cywilizacji. 

• Stymulowanie międzynarodowej współpracy  
kulturalno-społeczno-gospodarczej. 

• Dbałość o wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.



Informacje 
o przedstawieniu



Część I.:  rok 1884, Wielkanoc

Dom Piłsudskich w Wilnie. Matka, Maria Piłsudska, Ziuk i Billewicze, Polikarp i Kazimierz. Polikarp, dziadek, 

jeszcze w powstaniu listopadowym walczył. Kazimierz, jego wnuk, po powstaniu styczniowym zesłany na 

Sybir, dopiero co wrócił. Wspomnienia. Wspomnienia walk zwycięskich i klęsk. … „Być zwyciężonym i nie 

ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”…

Pieśni śpiewane półtonem tak, żeby niepowołane uszy nie słyszały. A potem odgadywanie, kto napisał 

fragment wiersza, prozy. Taka zabawa. Słowacki, Mickiewicz, Niemcewicz, Sienkiewicz. Normalność pol-

skiego, szlacheckiego domu, zawsze pamiętającego o swojej przeszłości, zawsze sięgającego do najwspa-

nialszych przykładów kultury wartych naśladowania. Domu zawsze gotowego do poświęceń dla ojczyzny.

Zawsze na przedzie.



Część II.:  rok 1923, Sulejówek, Milusin

Dzień urodzin Marszałka Piłsudskiego. Komendant jak zwykle dyktuje żonie swoje wspomnienia, przemy-

ślenia. Pod dworkiem gromadzą się ci, którzy kochają Marszałka i ci, którzy go nienawidzą. Z życzeniami

przychodzą Wieniawa i Belina, wierni towarzysze legionowych zmagań i stary powstaniec. Wspomnie-

nia. Pierwsza Kadrowa. Siódemka Beliny. …”Dlaczego siódemka w patrolu z tobą poszła?... … Trylogii 

Sienkiewicza nie czytałeś? Jak Kmicic chciałem dowodzić kompanią siedmioosobową.”… …” A czy wie-

działeś, że stu sześćdziesięciu kadrowców niosło w plecakach 300 tomików wierszy naszych, polskich 

poetów?”… Wspomnienia i pieśni śpiewane już pełnym głosem. Zwycięstwo i wolna Polska. …”Twierdzę, 

że mam pewne prawo mówienia o sobie, gdyż każdy historyk, który się zetknie z tą epoką, musi mówić, 

czy chce, czy nie chce, o tym obiekcie historycznym, który się nazywa Józef Piłsudski.”…



Autorzy i wykonawcy

scenariusz: Wojciech Banaś

scenografia: Wojciech Ożarek

opracowanie muzyczne: Piotr Śmiejczak

występują: Joanna Pietrońska, Andrzej Krucz, Paweł Krucz, Wojciech Banaś



Obejrzyj spektakl

Cały spektakl https://youtu.be/zK_ghbR7E98

Skrót spektaklu https://youtu.be/zK_ghbR7E98

Materiały wideo oraz prezentacja dostępne są również pod adresem

www.dumnaniepodlegla.pl/media.html











• odbyła się w Warszawie, w Muzeum  
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego  
w Warszawie, w dniu 9 listopada 2017 roku 

• zaszczycili nas swoją obecnością m.in.  
Dowódca Generalny RSZ Gen. Jarosław Mika, 
Inspektor Rodzajów Wojsk Gen. Sławomir 
Owczarek, płk dypl. Zenon Wiśniewski – Szef 
Oddziału Szkolenia, Zastępca Szefa Zarzą-
du Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektorat 
Wojsk Lądowych, przedstawiciele Sejmu RP 

• dzięki obecności TVP, relację z premiery 
można było obejrzeć jeszcze w tym samym 
dniu w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim 

Uroczysta premiera



Dowódca Generalny RSZ Gen. Jarosław Mika, Inspektor Rodzajów Wojsk Gen. Sławomir Owczarek, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 KS Commando, Ksiądz prałat dr hab.  Andrzej Jarosiewicz



Klasa mundurowa CXXV LO im. Waldemara Milewicza z Warszawy



Antrakt



Kontakt

Wojciech Samczuk
Prezes Fundacji 

Dumna.pl

tel. +48 507 131 016 
e-mail: wojciech@dumnaniepodlegla.pl

Mieczysław Kopacz
Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy 62 KS Commando

tel. + 48 502 261 218
e-mail: mieczyslaw@dumnaniepodlegla.pl




