
SCENARIUSZ AKADEMII „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 

zrealizowany w Gimnazjum nr 6 w Chełmie 

w dniu 1.03.2015 r. 

1. Piosenka De Press „Wilki” 

https://www.youtube.com/watch?v=PGGnfODZ_co 

 

2. Wiersz- odgłos wycia wilków; zadymienie sylwetki na czarno ubrane, ledwo 

widoczne; 

 

Krzysztof Kamil Baczyński  Lasem 
 

Chodzę lasem, zostawiam nie ślady, lecz tropy 
i sapię w wąskiej norze oddechem włochatym. 
Czy to prawda, że żyłem rybą przed potopem 
i że jestem dziś wilkiem kochającym kwiaty? 
Jakże płyną te sosny? sierść ma zapach ostry. 
Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem. 
Gdzie las się kończy nagle fioletowym ostem - 
- myśliwy z psem, który też był kiedyś człowiekiem. 
  
CISZA 
 

       3. Wiersz-  Żołnierze wyklęci ; 
    
 Oszukani, porzuceni, nieugięci! 
     opluwani, poniżeni i wyklęci! 
     pozbawieni swoich domów, swojej ziemi! 
     poszli walczyć, żeby zginąć, albo zmienić! 
 Ich zasługi przekreślono polityką. 
     I oddano ich kupionym najemnikom, 
     żeby zwłoki najlepszych obrońców 
     rozrzucili pohańbione gdzieś na słońcu. PAUZA-cichy podkład  Wokaliza KILARA 
 A to słońce nazwano zwycięstwem,  
     a karłami- to co było, było męstwem! 
     i rozsiano kości ofiar różnych nacji 
     na pożywkę powojennej demokracji. 
GŁOŚNO 

4. Wiersz/ tekst z utworu Tadka/- podkład muzyczny WOKALIZA KILAR 
https://www.youtube.com/watch?v=C9hB4UjOqpM ; przed 4 zwrotką 
 
Ich wartości to Ojczyzna i bezcenny honor,            
tlą się zgliszcza Polski, lecz te serca dalej płoną. 
Znaczyli ostatnie piętno na gołym betonie skronią, 
niezłomność i wiara były ich ostatnią bronią. 
Chcieli walczyć do końca, nawet jeśli się nie uda, 

https://www.youtube.com/watch?v=PGGnfODZ_co
https://www.youtube.com/watch?v=C9hB4UjOqpM


Polski już nie było – tylko jej podróba. 
Nie chcieli stać bezczynnie lub brać udział w tym gwałcie, 
Po tym, jak nas sprzedano na wyprzedaży w Jałcie. 
Żyje jeszcze garstka tych, co dotrwali do odwilży, 
mimo tortur i więzienia, to po latach z niego wyszli. 
Ja chcę ich upamiętnić, nie chcę z tego mieć korzyści, 
lecz niech każdy, kto mnie słyszy, o Niezłomnych dziś pomyśli.    
Gdy polscy oficerowie patrzyli na Was z niebios, 
Wy chcieliście honor Polski objąć ostatnią opieką.     
Wy byliście niepodlegli nawet pod ostatnią strzechą, 
mimo stalinowskich kłamstw nie zapomnę Was na pewno! 
 

5. Piosenka -Historia Roja- Ostatnia Kula /wyk. L. Makowiecki/; 
 

6. Wspomnienia bohaterów- chłopiec, dziewczyna /podkład muzyczny- 

„trzeszcząca muzyka z adapteru”- „Tango” z „Listy Schindlera”; 

Henryk Fiuk     

Byłem uczniem gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. Już w czasie wojny 

wstąpiłem do AK. Pamiętam niemieckie naloty na Chełm….. Czekałem na wolność, 

zamiast niej do Polski wkroczyła Armia Czerwona. Zaczęły się rządy ruskich. Nam 

chłopakom z AK trudno było się z tym pogodzić. Kiedyś opowiedziałem dowcip o 

Stalinie i za tak zwaną propagandę szeptaną zostałem aresztowany, 

przesłuchiwany i bity. Więzili mnie na Lubelskim Zamku  i skazali. 

 Inka      

Początkowo pełniłam funkcje łączniczki, później trafiłam do oddziału V Wileńskiej 

Brygady AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza ‘’Łupaszki”. Przeszłam 

specjalne kursy i zostałam sanitariuszką, pomaganie rannym było moim głównym 

zadaniem. 

Aresztowano mnie rankiem - 20 lipca. W pawilonie piątym więzienia w Gdańsku, 

stałam się więźniem specjalnym. Oskarżono mnie o wydanie rozkazu zastrzelenia 

dwóch wziętych do niewoli funkcjonariuszy UB. Absurdalność oskarżenia nie 

miała dla sądu żadnego znaczenia. Nazwano mnie polskim bandytą.  

Przeszłam przez  długotrwałe, okrutne, połączone z torturami śledztwo. Jednak 

mimo poniżania, zachowałam się jak trzeba   !!!!!!! PODKŁAD „LEŚNY” 

W pamięci brzmiały mi słowa przysięgi, którą złożyłam… 

 

7.Recytacja- dwie przysięgi- chłopiec, dziewczyna mówią przemiennie 

fragmentami /podkład muzyczny- leśne odgłosy: szum wiatru, świergot ptaków, 

dzięcioł, itp./; 

 

 



W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi  Panny Królowej Korony 

Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż znak Męki i Zbawienia, 

 i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać 

nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich 

sił - aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom 

Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń. Dowódcy Armii Krajowej będę 

bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie 

spotkać miało. 

Tak mi dopomóż Bóg-  Wszyscy razem powtarzają słowa 

 

8.Wiersz - Po co Wam to chłopcy było..           Podkład – flet   

                                   Po co wam to chłopcy było, po co? 

Poprzez pola, zaśnieżone drogi. 
Na nierówną walkę, na bój z wrogiem. 
Karabiny w przemarzniętych rękach 

                                     Po co wam to chłopcy było, po co? 

Utrudzeni, głodni i spragnieni 
Gdzieś wśród lasu siadali na ziemi 
I śpiewali pieśni przy ognisku 

Po co wam to chłopcy było, po co? 

W mróz i w upał, czy to w dzień,  
czy w nocy 
Wędrowali patrząc śmierci w oczy 
Wielu życiem młodym zapłaciło 

Po co wam to chłopcy było, po co? 

                                                 STRZAŁ - odgłos 

Umierali z ran w straszliwej męce, 
Padł nie jeden, by nie powstać więcej, 
Biały krzyż pozostał nad mogiłą 
Po co, chłopcy? ... Bo tak trzeba było! 

9.Odgłos maszyny do pisania- wyliczanie nazwisk, pseudonimów; zapalanie 

lampionów; 

 

Płk. Hieronim Dekutowski  ps.  Zapora 

Kpt. Zdzisław Broński ps. Uskok 

Por. Edward Taroszkiewicz ps. Żelazny 

Sier. Józef Franczak ps.  Lalek 



Rotmistrz Witold Pilecki ps.  Witold 

Gen. August Emil Fieldorf, ps. Nil  

Danuta Siedzikówna ps.  Inka 

 

10.  Wiersz- Żołnierze wyklęci; 

 Dzień Zwycięstwa? 

 Czy Dzień Fałszu lub Dzień Zdrady?  

 Podły układ świętują parady!   

 A my wciąż szukamy grobów tych wyklętych!  

 Nieugiętych, rozstrzelanych- Naszych Świętych!- RAZEM 

 

11.  Piosenka-  Modlitwa obozowa. 

 

 

 

 

Opracowały:  

Ewa Gałka – nauczycielka języka polskiego 

Beata Łukaszewska - Breś – nauczycielka historii 

Gimnazjum nr 6 w Chełmie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


