
Scenariusz wieczornicy poświęconej tragedii katyńskiej

Uczniowie zasiadają w kole, przed każdym z nich stoi zapalony znicz, pośrodku kopiec
usypany z ziemi.
Podkład muzyczny- Carl Orff- „Carmina burana”.
Na zasłoniętych oknach widnieje cytat :

„Jeżeli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”
Adam Mickiewicz

Uczeń 1:
„Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta smak

krwi niebo zna język, w którym komendy padały- nim padły wystrzały, którymi wciąż
brzmi.”

J.Kaczmarski Katyń

Uczeń 2:
„ Nasz dobry kochany ojcze Stalinie. Ja teraz leżę chora i jest mi bardzo tęskno za

moim tatusiem, którego nie widziałam prawie dziewięć miesięcy. I sobie pomyślałam,że
tylko Wy Stalinie, możecie go zwrócić”

Narrator:
Rzeczywiście Stalin, a nawet jego mniejsi czynownicy mogli zwrócić 10 letniej

Krzysi Ojca. Ale w kwietniu Ojciec Krzysi przebywający dotąd w obozie w Kozielsku znalazł
się na liście śmierci nr 014. List córki był spóźniony. Czy jednak można mieć jakiekolwiek
złudzenia,że ocaliłyby życie ojca?
We wrześniu 1939r. Internowani przez Armię Czerwoną żołnierze i oficerowie zostali
wkrótce rozdzieleni.Żołnierzy z reguły kierowano do pracy umieszczając ich w łagrach.
Oficerowie i jeńcy specjalnych kategorii znaleźli się częściowo w więzieniachśledczych a
zdecydowana większość skoncentrowana została w trzech głównych obozach: w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie.

Istnienie tych obozów i ich adresy były znane w kraju, a także Rządowi
Rzeczypospolitej na obczyźnie. Od samego początku władze polskie podejmowały próby
dokonania ewidencji jeńców znajdujących się w tych trzech obozach. Postępowanie takie
było konieczne gdyż NKWD nie udostępniło listy jeńców ani Międzynarodowemu
Czerwonemu Krzyżowi ani rządowi polskiemu.
Szacuje się, że przed likwidacją obozów w początku kwietnia 40 roku było 15 tysięcy
polskich jeńców z czego 9 tysięcy stanowili oficerowie.
14500 polskich jeńców przepadło bezśladu, 3% pozostało przyżyciu.

Uczeń 3:
„ KATY Ń”- fragment

(...) Bo tylko księżyc- niemowo
Płynąć nad smutną mogiłą,
Mógłby zaświadczyć poświatą
Jak to naprawdę było

Bo tylko świt, który wstał
Na kształt różowej pochodni
Mógłby wyjawić światu
Sekret ponurej zbrodni....(...)

Feliks Konarski



Narrator:
W początkach kwietnia 1940r. Rozpoczęła się likwidacja wszystkich obozów.

Jeńcom stworzono wizję powrotu na wolność bądź przekazania ich aliantom. Od wiosny
1940r. Korespondencja z krajem i rodzinami na zesłaniu utrzymywana była tylko przez tych
którzy znaleźli się w Pawliszczew-Borze a tych ocalałych było 448. Jeńcy, którym udało się
przeżyć, wywiezieni zostali dopiero pod koniec ewakuacji.
Od czasu podpisania umów polsko- radzieckich latem 1941r.polskie władze cywilne i
wojskowe prowadziły intensywne poszukiwania oficerów polskich wywiezionych z obozów:
Ostaszków, Kozielsk, Starobielsk w okresie kwiecień- maj 1940.
We wszystkich rozmowach prowadzonych ze stroną polską w których omawiany był los
zaginionych jeńców dostojnicy radzieccy, ze Stalinem na czele twierdzili stanowczo,że
wszyscy jeńcy polscy, a szczególnie oficerowie zostali zwolnieni, a los zaginionych nie jest
im znany.
Ale w toku poszukiwań zaginionych pojawiły się liczne sygnały,że oficerowie ci już dawno
nieżyją. Rzeczywistość okazała się być przerażająca.

Uczeń 4:

Tu radio Berlin!

Jest 13. kwietnia 1943r. Godzina 15.15
"(...) Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom
niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolszcwików i gdzie
GPU wymordowało 10.000 polskich oficerów. Władze niemieckie udały się do miejscowści
Kosogory będącej sowieckim uzdrowiskiem, położonym o16km na zachód od Smoleńska,
gdzie dokonały strasznego odkrycia. Znalazły dół mający 28 metrów długości i 16 metrów
szerokości, w którym znajdowały się ułożone w 12 warstwach trupy oficerów polskich w
liczbie 3000.Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani i wszyscy
mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle głowy. Identyfikowanie trupów nie będzie
sprawiało trudności,gdyż są one w stanie mumifikacji
z powodu właściwości gruntu i ponieważ bolszewicy pozostawili przy ich ciałach papiery
osobiste. Już dziś ustalono,że wśród zamordowanych znajduje się m.in. gen. Smorawiński z
Lublina. Oficerowie znajdowali się początkowo w Kozielsku pod Orłem, skąd w lutym i
marcu 1940 r. sprowadzeni zostali w bydlęcych wagonach do Smoleńska, a stamtąd
ciężarówkami zawiezieni do Kosogor, gdzie bolszewicy ich wszystkich wymordowali.
Poszukiwania i odkrycia nowych dołów są w toku. Pod już wykopanymi warstwami znajdują
się nowe warstwy. Ogólna ilość zamordowanych oficerów obliczana jest na 10.000, co
odpowiadałoby mniej więcej całości korpusu oficerskiego polskiego, wziętego przez
bolszewików do niewoli. Korespondenci pismnorweskich, którzy byli na miejscu i mogli
osobiście i naocznie przekonać się o prawdzie tej zbrodni, donieśli o niej do pism swoich w
Oslo (...)"

Uczeń 5:
„ŻOŁNIERZ KTÓRY KLĘCZY”- fragment
(...) Oficer jak Mojżesz prowadzi w morze ognia,
tak głębokie, jak wysoko do nieba,
tak szerokie, jak horyzont, który kompania okrąża.
Boże łagodny! Boże mleka i chleba!
Oto litania, której nikt pomyśleć nie zdążył.



A w środku tego morza szara muszla bólu,
Wśród kompani, która przyrastała do zielonych
Bruzd, jeśli żołnierz, co klęczy i wyciąga ręce.
Krzyczy jego ciało, on najżarliwiej do ziemi się tuli,
Nie wiem, jaki słowo wyjąć mu z czarnych ust?
Ja jestem drzewo i zamilkam w męce (...)

Lech Piwowarski

Narrator:
Dopiero w 1990r rząd Gorbaczowa oficjalnie potwierdził odpowiedzialność

NKWD za zbrodnie na oficerach polskich, policjantach i urzędnikach państwowych,
popełnione w Katyniu, Charkowie, Twerze.

Uczeń 6:
„Gdyby ludzie zapomnieli

I historia zapomniała
O litości, miłości i szczęściu,
Gdyby ludzie zapomnieli
I historia zapomniała
O życia wartości
Gdyby ludzie zapomnieli
I historia zapomniała
O konwencjach
Gdyby ludzie zapomnieli
I historia zapomniała
O tej zbrodni
Dzisiaj ludzie ze snu powstają
A historia swój bieg zmienia
Dziś znajdziemy prawdę
W bólu rozterce, cierpieniu
Odkryjemy, przełamiemy mury tajemnicy
Niech zwycięży prawda jak ziarno goryczy.

Uczeń 7:
„KATY Ń”

„Jest tylko jedna takaświata strona,
Gdzie coś co nie istnieje-
Wciąż o pomstę woła
Gdzie już nawetśmiechem mogiła nie czczona.
Dół nieominięty – dla orła, sokoła”

Jan Kaczmarski

Uczeń 8:

Oni tutaj wrócili po wsze czasy bo tutaj jest ich miejsce, a my
ich dzieci, wnukowie, prawnukowie musimy starać się być ich godni.

mgr Mariola Steuer- Cebula


