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Scenariusz uroczystości Uczę się ciebie człowieku…

,

która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu , w dniu
26.09.2007 roku,
przed pokazem filmu Andrzeja Wajdy Katyń.

Opracowanie scenariusza : Małgorzata Weryńska
Przygotowanie młodzieŜy : Danuta Kusek, Małgorzata Weryńska,
Ewa Turek

I.

Prowadzący: ( na środku sceny)

Refren :…Były dni – - - - rozpalone szczęściem niezmierzonym…
( przez środek sceny przechodzą pary młodych ludzi , trzymają w rękach
słoneczniki , zasiadają przy kawiarnianych stolikach, słoneczniki układają na
dole sceny w wazonie, czytają – jedni aktualną prasę , inni ksiąŜki , inni piją
herbatkę ) .

(Marcin, Michał) Zza sceny słychać melodię Psałterza Wrześniowego
Nagle melodia urywa się …40-,50sek.
I I. Prowadzący: ( na środku sceny)
- Miesiąc wrzesień szczególnie nastraja do wspomnień --------- o bliskich--- i
nieznanych ,
którzy odeszli nagle ---i cicho----- lub zdradziecko ------w wyniku wojen,--ataków -------terrorystycznych -----i-------katastrof.
.
Wrzesień ---- w świadomości--- i-- zbiorowej pamięci Polaków-----przywołuje daty:
- 1. wrzesnia----- 1939 roku atak Niemiec hitlerowskich na Polskę z Zachodu
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- 17. września ----1939 roku atak Związku Radzieckiego ze Wschodu.
Dzisiejszą uroczystość poświęcamy takŜe--------- ofiarom zamachu
terrorystycznego w Nowym Yorku z 11. września 2001. roku.
W historii konfliktów ------na przestrzeni wieków ----- niewiele się zmieniło----Zawsze chodzi o czyjeś interesy, --- nigdy ---o ludzkie Ŝycie .
Wybuch drugiej wojny światowej ,
zdradziecki atak Rosjj Sowieckiej na wschodnie rubieŜe Rzeczpospolitej ,
ataki terrorystyczne ---- nękające Ŝycie mieszkańców Europy ,
stały się wydarzeniami o znaczeniu symbolicznym.
Zmuszają nas--- do refleksji nad światem,----- przypominają…, ostrzegają….

III .
Recytujący (* siedzi przy kawiarnianym stoliku , moŜe
czytać wiersz J .Lieberta Uczę się ciebie człowieku (2.zwrotki)

IV.
Prowadzący :
Refren :…Były dni – rozpalone szczęściem niezmierzonym…
V.
( W tle znowu fragment Psałterza Wrześniowego lub inna melodia
o katastroficznym tytule, np. K. Pendereckiego, nagle urywa się…)

(W jednym rogu sali symboliczny brzozowy krzyŜ, mogiła Ŝołnierska , obok
tablica o tematyce Oświęcimskiej.)
VI.
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Recytujący : śołnierz polski
VII.
Recytujący ,,I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy”

VIII.
Prowadzący II ( wychodzi zza kurtyny zwraca się do widowni ) :
-- Proszę o powstanie !
-- Wzywam do apelu!
Ofiary - obozów koncentracyjnych! W Oświęcimiu, Treblince…
- poległych ----- w Katyniu ,-- Charkowie--- i ---w innych miejscach Golgoty
Wschodu!
- bezimienne ofiary--- kataklizmów przyrodniczych
- ofiary zamachów terrorystycznych
- Cześć --- waszej--- pamięci !
IX.
( 3. uczennice ubrane na czarno- biało podchodzą i zapalają symboliczne znicze
przed grobem )
krótka melodia z Psałterza wrześniowego .
X.
Prowadzący II (znowu w stronę sali)
Po apelu!

XI.

4

Recytujący :( siedzący przy stoliku, w ręku trzyma wielką Kronikę świata)
Dopiero w 1990. roku władze ZSRR ujawniły, Ŝe zbrodnia katyńska została dokonana przez
NKWD na mocy polecenia Józefa Stalina.

Człowiek
,,Czytam historię
I widzę , coś robił
Przez tysiąclecia , Człowiecze!
Zabijałeś , mordowałeś
I wciąŜ przemyśliwasz,
Jak by to robić lepiej.
Zastanawiam się ,czyś godzien ,
Aby cię pisać przez wielkie C.

XII.
Melodia i piosenka w wykonaniu Ewy Demarczyk Niebo złote …K. K.
Baczyńskiego.
W tle zdjęcia na projektorze.
XIII.
Prowadzący :
Refren :…Były dni – rozpalone szczęściem niezmierzonym…
XIV.
Recytujący ( stoi lub siedzi przy koszu pełnym słoneczników, na projektorze
zdjęcia z 11. wrzesnia2001roku. ).Wisława Szymborska Fotografia z 11.
września
XV.
Czytający przy stoliku : wymienia katastrofy z ostatnich lat, miesięcy

XVI.
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Prowadzący :
Znowu umierają niewinni ludzie……..Od czasu zakończenia II. wojny
światowej nie buło ani jednego dnia pokoju.
XVII.
Recytujący M. Hillar My z pierwszej połowy XXI wieku ,

XVIII.
Melodia z Psałterza
Na środek wychodzą siedzący wcześniej przy stolikach,
XIX.
Prowadzący
Dziękujemy za uwagę . Dzisiejszą uroczystość przygotowali
własnego pomysłu
pod opieką :

uczniowie klas;

według

