Scenariusz przedstawienia na rocznicę odzyskania niepodległości
11 listopada
Akcja przedstawienia ma miejsce w 1936 roku, w kilka miesięcy po śmierci Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Wdowa po nim, Aleksandra Piłsudska wynajmuje mieszkanie niedaleko
Belwederu. Odwiedzają ją niepełnoletnie córki, które przyjechały z zakupionego na kresach
majątku przez opiekującą się nimi radę familijną. Wanda i Jagoda, córki Marszałka, spędzają
razem z matką miło czas, wspominając pobyt w Sulejówku, najpiękniejszy okres ich życia.
Dworek, w którym mieszkała przed laty rodzina Piłsudskich, nazywany przez nich samych
„Milusinem”, został im podarowany w roku 1923 przez Komitet Żołnierza Polskiego w dowód
zasług Józefa Piłsudskiego dla państwa polskiego.
W Sulejówku rodzina Piłsudskich mieszkała do 1926 roku, do „zamachu majowego”, po
którym powróciła do Warszawy. Marszałek mieszkał już wtedy samotnie w budynku
Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych przy Alejach Ujazdowskich, którym kierował. Natomiast
jego żona, Aleksandra, wraz z córkami Wandą i Jagodą, ponownie mieszkały w Belwederze,
skąd wyprowadziły się dopiero po śmierci Marszałka w 1935 roku.

Scena 1
Biorą udział Aleksandra Piłsudska (matka, żona Józefa Piłsudskiego) i jej córki Wanda
(starsza) i Jagoda (młodsza). Siedzą na krzesłach i rozmawiają w domku opodal
Belwederu. W rękach mogą mieć książki a w nich wklejony tekst.
Wanda: Matko, co dziś będziemy robiły?
Matka: A co byś chciała robić Wandziu?
Jagoda: Może byśmy tak, jak wczoraj, porozmawiały o …
Matka: Znów chcecie wspominać przeszłość?! Przecież już wczoraj zszedł nam na to dzień
Boży!
Wanda: Matko, już jutro z Jagodą wyjeżdżamy i prędko nie przyjedziemy. Powspominajmy,
jak dawniej siedzieliśmy wspólnie przy stole …
Jagoda: Właśnie, powspominajmy ojca, jak kiedyś spędzaliśmy czas tylko we czworo.
Matka: Wiem, o co wam chodzi, chcecie wspominać Sulejówek, czyli coś, co już nie wróci.
Wanda: Ale dla nas było bardzo szczęśliwe …
Matka: Dla was, bo dla mnie nie zawsze.
Jagoda: Dlaczego? Opowiedz nam matko…
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Matka: Rzeczywiście ojciec poświęcał nam wtedy dużo czasu, zwłaszcza po tym, jak złożył
urząd Naczelnika Państwa.
Wanda: Pamiętam, jak ciągle ktoś nas odwiedzał.
Matka: Tak, chociaż niektórzy niechętnie.
Jagoda: Jak to niechętnie? A kto nie chciał zobaczyć wielkiego Marszałka Piłsudskiego?
Matka: Nie o to Jagódka chodzi. Ojciec zrezygnował wtedy z uposażenia, które mu
przysługiwało. Żyliśmy tylko z jego tantiem literackich oraz skromnych dochodów, które ojcu
wypłacano z odczytów i wykładów.
Jagoda: Dlaczego ojciec nie pobierał pensji, która mu się należała? Przecież zasłużył na nią.
Nikt tak, jak on nie walczył o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Matka: Ojciec nie chciał, żeby ktoś powiedział, że wykorzystywał stanowisko państwowe do
wzbogacenia się. Tak, jak on, postępowali również Prystor i Sławek, jego najbliżsi
współpracownicy.
Wanda: Dziś już takich polityków nie ma.
Jagoda: Pamiętam, że było ci mamo niezwykle ciężko wtedy.
Matka: To prawda. Tak, jak wspomniałam niekoniecznie każdy przyjeżdżał do nas chętnie. W
pamięci zapadł mi przyjazd do Sulejówka generała Felicjana Sławoj-Składkowskiego.
Przywitał się z innymi, gośćmi, którzy również przybyli wtedy na posiłek.
W Sulejówku przed laty. Generał Sławoj-Składkowski wita się z dwoma oficerami, płk.
Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim, gen. Gustawem Orlicz-Dreszerem.
Składkowski: Serwus panowie!
Wieniawa: Witaj.
Orlicz-Dreszer: Serwus, i ty tutaj Felicjan?
Składkowski: Tak, zostałem zaproszony, choć wyznaję, że zaproszenie komendantowej
przyjąłem z ciężkim sercem.
Orlicz-Dreszer: Czemuż to?
Składkowski: Wiadomo Wam przecież panowie, że na skutek nie przyjmowania przez Pana
Marszałka należnych mu poborów nie przelewa się tutaj w Sulejówku. Serce ściska, gdy widzę,
w jakich warunkach, żyje Komendant i jego rodzina.
Wieniawa: Prawdę rzekłeś, ale nie przyjść też nie mogliśmy. To byłby straszny cios dla
Marszałka.
Orlicz-Dreszer: Większym ciosem dla Komendanta są Twoje wygłupy. Słyszałem, że ponoć
wjechałeś na koniu do Astorii.
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Wieniawa: Na koniu do Astorii? Może jeszcze na koniu z wozem przez te wąskie ich drzwi?

Scena 2
Powracamy do domku Aleksandry Piłsudskiej, która w dalszym ciągu rozmawia z
córkami.
Jagoda: To prawda matko? Wieniawa-Długoszowski wjechał na koniu do Astorii?
Wanda: Ha, ha, ha, to chyba żart? Tak bliski współpracownik ojca nie mógłby chyba w ten
sposób postąpić?
Matka: Trudno powiedzieć. Astoria, tak jak słynna restauracja Ziemiańska obrosły w takie
legendy, że nikt już dzisiaj nie jest w stanie oddzielić prawdy od kłamstw i plotek.
Jagoda: Ja słyszałam, że ponoć ojciec miał się z Wieniawą.
Matka: Rzeczywiście, Wieniawa-Długoszowski był niesforną duszą, która wiecznie coś
musiała zmajstrować, a później ojciec musiał świecić za niego oczami. Z drugiej jednak strony
zawsze mówiono, że gdzie Marszałek Piłsudski, tam i Wieniawa-Długoszowski. Wasz ojciec
nie tylko go lubił, ale wręcz kochał, jak syna, którego nigdy nie miał i w związku z tym był mu
w stanie wybaczyć wiele, nawet taki wjazd na koniu do restauracji.
Jagoda: Ponoć Wieniawa świetnie pisał …
Wanda: Też tak słyszałam, nawet miał napisać kilka książek czy pieśni.
Jagoda: Mówi się, że jest on autorem „My, pierwsza brygada”.
Matka: Zacięcie literackie Wieniawa miał rzeczywiście i różne rzeczy pisał lub tłumaczył z
francuskiego, ale akurat tej pieśni nie napisał. „My, pierwsza brygada”, została napisana, przez
kogo innego. Chcecie zaśpiewać?
Jagoda: Pewnie!
Kurtyna się opuszcza i na scenę wchodzą wszyscy uczniowie klasy, którzy śpiewają pieśń
„My, pierwsza brygada”.

Scena 3
Gdy klasa kończy śpiew powracamy do domu Aleksandry Piłsudskiej, która kontynuuje
rozmowę z córkami.
Matka: Pięknie moje kochane dzieci. Ojciec byłby z Was dumny.
Wanda: Może rzeczywiście Wieniawa nie napisał tej pieśni, skoro był takim zawadiaką.
Jagoda: No ale adiutantem ojca był. Czyli było w nim coś takiego, co ojciec docenił …
Matka: Chociaż ojciec go cenił, to jednak Wieniawa krótko był jego adiutantem. Znacznie
dłużej służył ojcu kapitan Lepecki.
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Wanda: Kiedyś słyszałam jak kapitan Lepecki opowiadał komuś o wizycie księcia Janusza
Radziwiłła u ojca o 2 w nocy.
Matka: Ha, ha, ha – śmieje się pani Piłsudska – Tak było.
Jagoda: O 2 w nocy? Po co?
Matka: Może nie wiecie, bo o tej porze zawsze już spałyście, ale ojciec miał nietypowe godziny
pracy. Często w nocy długo pracował, wtedy też przyjmował gości. Pamiętam, że niektórzy z
nich mieli duży dylemat w związku z tymi wizytami. Do nich należał właśnie książę Radziwiłł.
Wchodzi do pomieszczenia książę Janusz Radziwiłł. W środku jest obecny tylko kapitan
Lepecki.
Radziwiłł: Witam kapitanie. Dobry wieczór lub dzień dobry, bo nie wiem, jak traktować
zaproszenie o tej porze.
Lepecki: Witam książę, proszę się rozgościć. Przyjechał pan 15 minut przed czasem, więc
proszę spocząć i poczekać chwilę, a ja sprawdzę, czy Marszałek może pana przyjąć wcześniej.
Radziwiłł: Kapitanie, jaką sprawę ma do mnie o tej porze Komendant Piłsudski?
Lepecki: Przykro mi, ale nie wiem tego.
Radziwiłł: To, chociaż proszę mi powiedzieć, czy odpowiednio się ubrałem na spotkanie o 2 w
nocy? Nie mogłem się zdecydować, czy włożyć strój nocny, czy też może właściwy dla godzin
porannych.
Lepecki: Nie pan jeden książę ma dylemat przed nocnym spotkaniem z panem Marszalkiem,
ale strój jest nienaganny.
Scena 4
Powracamy do domu Aleksandry Piłsudskiej, która kontynuuje rozmowę z córkami.
Matka: Choć teraz sobie przypominam, że ta nocna wizyta księcia była już nie w Sulejówku, a
w budynku GISZ-u, którym Wasz ojciec kierował po 1926 roku. Nie to Wam jednak chciałam
powiedzieć. Może i książę Radziwiłł był z lekka zdumiony niefortunną godziną spotkania z
ojcem, ale to jeszcze nic szczególnego. Do tego wszyscy z jego otoczenia przywykli, że
Marszałek przyjmuje gości w środku nocy. Znacznie trudniej było nam natomiast zaakceptować
ciągły bałagan, przez Waszego ojca zwany męskim porządkiem. Wyobraźcie sobie, jakie było
moje zdumienie, gdy zagubione od dłuższego czasu pismo urzędowe z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych znalazło się w …
W Sulejówku przed laty. W gabinecie krąży Marszałek Józef Piłsudski, jego żona
Aleksandra Piłsudska oraz porucznik Jabłonowski.
Piłsudska: Gdzie położyłeś to pismo?
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Marszałek: A skąd wiadomo, że ja w ogóle mam to pismo?
Piłsudska: Józku kochanie, porucznik potwierdził, że doręczono je do niego.
Marszałek: To może nie przekazał go do mnie!
Jabłonowski: Melduje posłusznie panie Marszałku, iż na pewno zostawiałem panu dokument
na stoliku tutaj w gabinecie.
Marszałek: To przynajmniej coś wiemy pewnego, w takim razie znajdzie się na pewno kiedyś.
To tylko kwestia czasu.
Jabłonowski: Ale oni potrzebują tego pisma na już. Zaraz, coś widzę, jakaś kartka wystaje z
książki.
Jabłonowski otwiera książkę i wyciąga ze środka kartkę papieru złożoną na pół, którą
okazuje się zagubiony dokument.
Jabłonowski: Panie Marszałku, melduję, że znalazłem nasz zagubiony dokument.
Wykorzystuje go pan, jako zakładkę książki!
Marszałek: No i mówiłem, że się znajdzie!

Scena 5
Powracamy do domu Aleksandry Piłsudskiej, która kontynuuje rozmowę z córkami.
Jagoda: Ojciec był takim bałaganiarzem?
Matka: Mówił, że to męski porządek. Tutaj w Sulejówku to jeszcze wszystko posprzątałam, ale
w GISZ-u jeśli adiutanci nie przeprowadzili od czasu do czasu generalnego sprzątania biurka
ojca w gabinecie, to za pewne tonął w stercie urzędowych pism i zaproszeń.
Wanda: Pewnie czasem wychodziły z tego tak zabawne historie, jak ta z pismem zakładką do
książki.
Matka: Tak, chociaż wcale się z tych historii nie śmiałam. Czasem tak wysprzątałam, że w
efekcie zginęło nieraz jakieś ważne pismo. Wtedy nie było nikomu z nas do śmiechu, ale
zostawmy to. Przypomniała mi się na prawdę zabawna historia.
Jagoda: To opowiadaj.
Matka: Działo się to wiele lat temu, gdy z Waszym ojcem działaliśmy jeszcze w konspiracji i
walczyliśmy o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pojechałam jedne raz z towarzyszącą
mi w konspiracji Marią przewieźć z Krakowa do Warszawy zakupiony w Belgii materiał
wybuchowy. Taki rozkaz dostałam od Waszego ojca.
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Aleksandra Piłsudska (chociaż było to przed ślubem z Marszałkiem) i Maria wchodzą na
scenę na dworzec kolejowy. Czekają na pociąg. Mają na sobie długie suknie zakrywające
całe nogi.
Piłsudska: Mówiłam ci Mario, że mogę wziąć trochę tego materiału pod suknię.
Maria: Daj spokój Oleńka. Masz już, co nosić pod ubraniem. Te dwa rewolwery są na pewno
ciężkie.
Piłsudska: Ale to, co ty przewozisz, jest znacznie cięższe.
Maria: Dam radę, chodź, podejdźmy bliżej peronu.
Maria i Piłsudska podchodzą bliżej peronu i wtedy Maria się potyka i przewraca na
ziemię. Maria nie może wstać a w oddali całej sytuacji przygląda się dwóch oficerów.
Maria: Pomóż mi szybko kochana, zanim ktoś zobaczy.
Aleksandra Piłsudska na próżno próbuje podnieść koleżankę, ciągnie ją za ręce, próbuje
podnieść popychając od tyłu. Maria nie jest w stanie się ruszyć.
Piłsudska: Mario, jesteś zbyt ciężka z tym ładunkiem. Nie dam rady.
Maria: Zrób coś, zaraz podejdą do nas ci oficerowie. Patrzą się na nas cały czas.
Oficerowie zbliżają się do kobiet siedzących na ziemi.
Oficer 1: Miłe panie, pozwólcie, że Wam pomożemy.
Maria: Proszę się nie fatygować.
Oficer 2: Ależ to dla nas żadna fatyga.
Oficer 1: Chętnie pomożemy.
Oficerowie próbują podnieść Marię, ale nie mogą jej ruszyć.
Maria: Spróbujcie wobec tego razem.
Gdy pociągnęli Marię w troje udało się ją poderwać.
Maria: Dziękuję panom bardzo. Bez Was panowie nie dałybyśmy rady.
Oficer 2: Cieszę się, że mogliśmy paniom pomóc.

Scena 6
Powracamy do domu Aleksandry Piłsudskiej, która kontynuuje rozmowę z córkami.
Wanda: Mogłyście mamo wpaść w ręce żandarmerii!
Matka: Tak, ale to było ryzyko wkalkulowane w działania konspiracyjne. Z resztą rozkaz
Waszego ojca należało zawsze wykonać. Zanim się zbliżyliśmy do siebie pozostawał dla mnie
po prostu dowódcą Piłsudskim, którego musiałam słuchać.
Jagoda: Zawsze wszyscy słuchali ojca?
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Matka: Z reguły tak, chociaż podczas wielu lat służby ojca dla Polski zdarzały się czasem
odstępstwa. Np. słynne spotkanie ojca z prezydentem Wojciechowskim na moście
Poniatowskiego podczas tak zwanego przez zdrajców „zamachu majowego”. Ojciec Wasz
przekonywał prezydenta, żeby stanął po stronie tych, którzy chcieli obalić ten złodziejski rząd.
Niestety Wojciechowski nie trzymał strony odpowiedzialnych za losy kraju. Wolał trzymać z
partyjniactwem.
Jagoda: Z tego, co wiem, to ojciec nie przekonał prezydenta Wojciechowskiego.
Matka: Niestety, nie udało się go przekonać. Ilekroć zagadnęłam Waszego ojca o to, co
powiedział Wojciechowskiemu na moście Poniatowskiego, nigdy nie chciał mi powiedzieć.
Ale raz jeden w Sulejówku, gdy przyjechali Wieniawa, Prystor i Sławek i czekali w gabinecie
na ojca, udało mi się dowiedzieć o słynnej już dziś rozmowie z Wojciechowskim.
Wieniawa, Prystor i Sławek siedzą w gabinecie Piłsudskiego i czekają na Marszałka.
Aleksandra Piłsudska krząta się po gabinecie, podaje im kawę, herbatę.
Wieniawa: Przyjechał Marszałek na most, Wojciechowski już stał i czekał. Komendant mu
zasalutował, a ten zdrajca lekko uchylił jedynie kapelusza.
Prystor: Zawsze go nie lubiłem.
Sławek: Ja też nie, chociaż z Piłsudskim i ze mną znał się od lat.
Wieniawa: Nawet ręki nie chciał podać marszałkowi.
Prystor: Co ty mówisz?
Sławek: Cicho, nie przerywaj, bo się nic nie dowiemy. Mów Wieniawa, jak to było na moście
Poniatowskiego.
Wieniawa: Już mówię. Widać było od razu, że Wojciechowski trzyma ze złodziejskim rządem,
rzucił już na rozpoczęcie rozmowy z Marszałkiem „Zawsze stałem na straży honoru wojska
polskiego”. Komendant wyciągnął wtedy dłoń, a Wojciechowski ją odrzucił. Wtedy Marszałek
się poirytował i powiedział do Wojciechowskiego wyraźnie podenerwowany „No, no, tylko nie
w ten sposób”. Nie dziwię się Marszałkowi, w końcu po tylu latach znajomości, a
Wojciechowski nawet ręki nie chce podać przyjacielowi! Kanalia krzyczał na naszego wodza
„ja tu reprezentuję Polskę!!! Żądam skierowania swoich pretensji na drogę legalną. Żądam
odpowiedzi na odezwę: tak czy nie?”. Nie wiem, do kogo w ogóle była kierowana ta mowa.
Tak jakbyśmy nie reprezentowali Polski z Marszałkiem.
Prystor: I co wtedy zrobił Marszałek?
Sławek: Mów Wieniawa! Nie trzymaj nas dłużej w niepewności!
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Wieniawa: Piłsudski cichutko odparł do Wojciechowskiego, że „ten rząd nie jest w stanie nawet
moim dzieciom zapewnić bezpieczeństwa”, a po chwili dodał „dla mnie droga legalna
zamknięta”.
Sławek: I co? Przestraszył się tych słów, choć trochę Wojciechowski?
Wieniawa: Wcale! Wojciechowski od razu próbował tłumaczyć, czemu nie chce się do nas
przyłączyć mówiąc „Nie mogę dopuścić do rozlewu krwi”. A Marszałek odpowiedział mu na
to, że przecież „żadnego rozlewu krwi nie będzie. Zapewniam, że urząd prezydencki zostanie
uszanowany”. No, ale niestety, nic Marszałek nie wskórał.
Prystor: Twarda sztuka ten Wojciechowski. W końcu był z nami w konspiracji przez lata.
Sławek: Myśmy go wszystkiego nauczyli, daliśmy mu pozycję, kontakty.
Wieniawa: Poczekajcie, jeszcze nie skończyłem. Na koniec Wojciechowski rzucił, że tu
przecież nie chodzi o niego, lecz o Polskę, po czym do towarzyszących mu oficerów
powiedział: panowie spełniajcie swój żołnierski obowiązek!
Prystor: Chamstwo. A my to Polsce nie służymy? Przecież to my chcemy oczyścić ten kraj ze
skorumpowania, gadzin, które przedkładają interes prywatny, nad interes ojczyzny!
Sławek: Ciekawe, o co chodziło Wojciechowskiemu z tym żołnierskim obowiązkiem.
Wieniawa: No jak to, o co? Aby strzelali do nas broniąc swojego złodziejskiego rządu, a nasze
starania o poprawę losu kraju nazwali „zamachem majowym” podli niewdzięcznicy.

Scena 7
Powracamy do domu Aleksandry Piłsudskiej, która kontynuuje rozmowę z córkami.
Jagoda: Nie rozmawiajmy o polityce. Zmieńmy temat na coś bardziej miłego.
Wanda: Co na przykład?
Jagoda: Miłość.
Wanda: Niepoprawna romantyczka z Ciebie Jagódka.
Matka: Możemy o tym porozmawiać, chociaż miłość rzadko się pojawiała w żołnierskim życiu
legionistów waszego ojca.
W tle słychać pukanie do drzwi.
Wanda: Ktoś puka do drzwi mamo.
Matka: A tak, byłbym zapomniała, zaprosiłam na dzisiejsze nasze spotkanie nasze dawne
sąsiadki.
Jagoda: A kogo? Powiedz mamo, kogo?
Matka: Panią Zofie Moraczewską z córką Wandzią.
Wanda: Nie widziałam ich od lat.
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Jagoda: Ja też.
Matka: Chyba nie widziałyście się od czasów naszej wyprowadzki z Sulejówka.
Matka dzwoni dzwonkiem. Wchodzi pomoc kuchenna Piłsudskich, Michalina
Stańczykówna.
Matka: Michalino otwórz proszę drzwi. Pewnie przyszły już Moraczewskie.
Michalina: Tak pani komendantowa.
Moraczewskie wchodzą do środka, witają się ze wszystkimi i siadają na krzesłach/ławce.
Matka: Michalino podaj herbatę dla wszystkich.
Michalina: Tak proszę pani.
Zofia: Kopę lat drogie panny się nie widziałyśmy. Obie wyrosłyście … (zwraca się Zofia do
młodych panien Piłsudskich)
Matka: No Twoja Wandzia również, a wiesz my dziś mamy dzień wspomnień.
Zofia: Wspomnień? Ooo, a czego w szczególności dotyczą te wspomnienia?
Wanda Mor.: Niech zgadnę … Sulejówka?
Wanda: A jakże! Mama nam opowiada o Milusinie.
Jagoda: Spędziłyśmy tam tak piękne chwile …
Zofia: A my również z Jędrzejem, Wandzią i synami wspominamy Wasz pobyt w Milusinie.
To były cudowne chwile, gdy mieszkaliśmy obok siebie. I dziewczynki zawsze razem fajnie
się bawiły …
Matka: A my mogłyśmy dzięki temu zawsze porozmawiać.
Zofia: Najczęściej mogłyśmy porozmawiać przez płot … ha, ha, ha.
Matka: No później to już na łąwce.
Wanda Mor.: To ta ławka, którą Marszałek kazał postawić obok naszego płotu?
Zofia: Tak, to ta sama. Była skierowana w stronę Waszego dworku.
Wanda Mor.: Tata zawsze siedział na niej i rozmawiał z Marszałkiem.
Jagoda: Czasem zamiast rozmowy to się kłócili jedynie o politykę.
Matka: Jagódka! Nie kłócili się, lecz dyskutowali lub inaczej po prostu spierali się na pewne
polityczne tematy, ale zazwyczaj gawędzili sobie miło.
Wanda: I to bardzo długo …
Michalina: Herbata proszę pani.
Michalina kładzie na stoliku dzbanek z herbatą i filiżanki.
Michalina: Przepraszam pani komendantowa, ale nie skończyłyśmy ustalać menu na obiad.
Matka: Ależ Michalciu! Skończyłyśmy, tylko mnie albo nie słuchałaś, albo już zapomniałaś.
Schab z pieczonymi ziemniakami w sosie grzybowym na drugie, a na pierwsze danie rosół.
Tylko pamiętaj, makaron z jednego jajka. Nie z dwóch.
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Michalina: Tak proszę pani, makaron z jednego jajka – Michalina odchodząc cicho mówi do
siebie – Czy ten makaron będzie dobry?
Matka: Skaranie boskie z tą Stańczykówną. Tyle lat muszę już ją napominać, żeby dobrze się
sprawowała w kuchni. I w Sulejówku i tutaj.
Wanda Mor.: Tak to już jest ze służbą. Mama też często się męczyła w Sulejówku z naszą
Anielcią.
Zofia: Odkąd się wyprowadziliście – zwraca się do Piłsudskich – to jest już w porządku z
Anielcią, ale przez lata ciągle nasza Anielcia była zakochana, wiecznie zamyślona nad którymś
z adiutantów Marszałka.
Wanda: Pamiętam, jak zawsze do nich wzdychała.
Jagoda: I wzdychała przez płot.
Matka: Jak już jesteśmy przy tym temacie, to pamiętam jedną ciekawą historię z noworocznego
przyjęcia u premiera Ignacego Jana Paderewskiego.
Wanda: Myślałam, że ojciec nie chodził na takie imprezy?
Matka: Rzadko mu się zdarzało, zazwyczaj unikał imprez publicznych, gdyż nie mógł się
opędzić od zwolenników, zwłaszcza wielbicielek. Wszyscy oni ustawiali się w długie kolejki
żeby, jeśli nie poznać osobiście ojca, to, chociaż uścisnąć mu dłoń.
Wanda Mor.: My też tam u premiera Paderewskiego byłyśmy mamo?
Zofia: Ty nie Wandziu, jedynie ja z ojcem.
Matka: Wtedy na noworoczny bal do Paderewskiego przybyło mnóstwo gości, a wśród nich
pojawiła się Jadwiga Żukowska.
Wanda: Żukowska? Coś mi to nazwisko mówi.
Jagoda: Mi również.
Matka: To daleka kuzynka Waszego ojca, którą miałyście okazję poznać, jako małe
dziewczynki. Później natomiast już chyba się nie spotykałyście, przynajmniej nie przypominam
sobie …
Jagoda: Pojawiła się ta Żukowska i co?
Matka: I ona również była zainteresowana ojcem. Pobiegła do niego, a on, jak to zwykle w
takich przypadkach, odesłał ją do jednego ze swych współpracowników. Często tak robił
pozbywając się w ten sposób natrętów przyjęciowych.
Wanda: Taki trochę samotnik z ojca, a przy nas nigdy na takiego nie wyglądał.
Matka: To prawda, samotnik … Czasami myślę, że samotność Józia była konsekwencją ciężaru
odpowiedzialności za państwo, jaką każdego dnia aż do swojej śmierci ponosił Wasz ojciec. A
wspominając o Żukowskiej chciałam Wam powiedzieć, że chodź nie zbyt ładnie to wyglądało,
gdy ojciec odsyłał tych, którzy chcieli go poznać, do swoich współpracowników, to jednak
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czasem przynosiło to interesujące efekty. W przypadku Jadwigi Żukowskiej Wasz ojciec
odesłał ją do Kazimierza Sosnkowskiego, z którym przetańczyła następnie całą noc. Zwłaszcza
pięknie obydwoje tańczyli mazura. Tak im się spodobało wspólne tańczenie, że po dwóch
latach wzięli ślub i do dziś szczęśliwie tańczą razem w małżeństwie.
Na scenę w tym czasie wchodzi Jadwiga Żukowska, która podchodzi do Marszałka. Ten
ruchem ręki pokazuje jej stojącego opodal Kazimierza Sosnkowskiego. Jadwiga
podchodzi do niego, a on prosi ją do tańca lekko się pochylając. Razem tańczą, gdy kończy
się scena i córki komendantowej rozmawiają z nią, po czym Matka wraz z Jagodą córką
zaczynają także tańczyć, a po chwili zza kurtyny wychodzą także pozostałe pary i wspólnie
tańczą mazura.
Jagoda: Cudownie. Nasz ojciec swatką.
Wanda: Ha, ha, ha, no ładnie, tego bym się po ojcu nie spodziewała, że będzie swatał swoich
legionistów.
Matka: Nie raz mnie tak ojciec zaskakiwał, jak Was teraz. Na pewno nie zaskoczył mnie, kiedy
mówił, że kiedyś Polska będzie niepodległa, bo to się między innymi dzięki jego ciężkiej pracy
spełniło, ale także pana Moraczewskiego, Twojego ojca Wandziu – zwraca się tutaj
Jagoda: A zaskoczył Cię mamo kiedyś ojciec prosząc do tańca?
Matka: Nigdy, ojciec nie lubił tańczyć.
Jagoda: Wiem, zawsze to nam powtarzał, dlatego chciałam Cię mamo prosić do tańca. Zatańcz
ze mną mazura …
Matka: Chętnie córciu, będę sobie wyobrażała, że tańczę z ojcem!
Klasa tańczy na scenie mazura, jako końcowy element przedstawienia. Następnie wszyscy
na sali śpiewamy hymn Polski.

Opracował:
Adam Pawłowski
know-howhistoria.pl
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Lp.

Postać w
przedstawieniu/funkcja

1

Matka – Aleksandra Piłsudska (starsza)

2

Wanda (córka starsza)

3

Jagoda (córka młodsza)

4

Gen. Sławoj-Składkowski

5

Gen. Wieniawa-Długoszowski

6

Gen. Orlicz-Dreszer

7

Książę Radziwiłł

8

Kpt Lepecki

9

Marszałek Józef Piłsudski

10

Por Jabłonowski

11

Maria konspiratorka

12

Aleksandra Piłsudska (młodsza)

13

Oficer 1

14

Oficer 2

15

Aleksander Prystor

16

Walery Sławek

17

Jadwiga Żukowska

18

Kazimierz Sosnkowski

19

Zofia Moraczewska

20

Wanda Moraczewska

21

Michalina Stańczykówna

Uczeń/uczennica klasy

Śpiew

Cała klasa

Taniec Mazur
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