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Anna DRABIK 

IV Liceum Ogólnokszta c ce im. Henryka Sienkiewicza w Cz stochowie 

„Tylko guziki nieugi te przetrwa y mier …” –  

pami  o zbrodni katy skiej w edukacji szkolnej 

Zbrodnia katy ska jest jednym z najczarniejszych epizodów w dziejach Pol-

ski. Przez wiele lat wyrzucana z kart historii, dzisiaj na powrót sta a si  funda-

mentem naszej to samo ci narodowej. Wspomnienie bestialskiej mierci zadanej 

polskim oficerom przez stalinowskich oprawców w Lesie Katy skim nie mo e 

by  tylko rozdzia em w podr czniku, ale winno sta  si  sta  si  podstaw  eduka-

cji patriotycznej m odego pokolenia. St d w a nie zrodzi  si  scenariusz akade-

mii opartej na s owach poezji i tekstach historycznych oraz fragmentach filmu 

Andrzeja Wajdy „Katy ”. Istotnym elementem jest muzyka podkre laj ca dra-

matyzm wydarze . Wykorzystanie tego scenariusza spotka o si  z bardzo przy-

chylnym odd wi kiem w ród uczniów i mam nadziej , e stanie si  cho  

skromn  cegie k  w gmachu naszej pami ci narodowej. 

Scenariusz uroczysto ci szkolnej z okazji rocznicy  

Zbrodni Katy skiej
1
 

Scenografia: tablice z portretami polskich oficerów zamordowanych w Katyniu 

(4–5) ustawione w pó kolu, pod ka dym portretem stoi niezapalony znicz, ponad 

tablicami umieszczony napis „Tylko guziki nieugi te przetrwa y mier …” 

Rocznica zbrodni katy skiej. 

Na scen  wchodz  prowadz cy (dwoje), nast puje wprowadzenie sztandaru 

szko y oraz od piewanie hymnu pa stwowego. 

                                                 
1  Uroczysto  zwi zana z uczczeniem pami ci ofiar zbrodni Katy skiej w IV Liceum Ogólno-

kszta c cym im. Henryka Sienkiewicza w Cz stochowie przygotowana przez nauczyciela hi-

storii mgr A. Drabik.  



218 Anna DRABIK 

I Prowadz cy: 

S  w historii Polski tragedie, o których nale y pami ta , bez wzgl du na to, czy 

uczymy si  o nich na lekcjach historii. Takie kamienie milowe naszej to samo-

ci narodowej powinny by  zachowane na zawsze. Nie po to, aby y  duchem 

martyrologii, ale by by y one dla nas busol  we wspó czesnym patriotyzmie. Do 

takich wydarze  zaliczamy agresj  ZSRR na Polsk  dnia 17 wrze nia 1939 r.  

i b d c  jej konsekwencj  zbrodni  katy sk . Zapraszamy na chwil  zadumy  

i refleksji nad tamtymi wydarzeniami. 

Muzyka: Totentantz, Ferenc Liszt 

Na tle muzyki wchodzi I Recytator: (po 34 sekundach utworu) 

Zbigniew Herbert, 17 wrze nia 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ci  naje d co  

a droga któr  Ja  Ma gosia dreptali do szko y  

nie rozst pi si  w przepa   

 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów  

rycerze pi cy w górach b d  spali dalej  

wi c atwo wejdziesz nieproszony go ciu  

 

Ale synowie ziemi noc  si  zgromadz   

mieszni karbonariusze spiskowcy wolno ci  

b d  czy cili swoje muzealne bronie  

przysi gali na ptaka i na dwa kolory  

 

A potem tak jak zawsze – uny i wybuchy  

malowani ch opcy bezsenni dowódcy  

plecaki pe ne kl ski rude pola chwa y  

krzepi ca wiedza e jeste my – sami  

 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ci  naje d co  

i da ci s e  ziemi pod wierzb  – i spokój  

by ci co po nas przyjd  uczyli si  znowu  

najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win  

II Prowadz cy: 

Armia niemiecka 1 wrze nia 1939 roku zaatakowa a nasze pa stwo. Rozpocz a 

si  II wojna wiatowa. Wkrótce – 17 wrze nia – si y zbrojne ZSRR zacz y 

przekracza  polsk  granic , czo gi ci jechali z wywieszonymi bia ymi flagami, 

krzycz c do Polaków: „Riebiata! Wpieriod! Na Germa ców!”. Rozpocz  si   

IV rozbiór Polski, mo liwy na podstawie podpisanego przez III Rzesz  i ZSRR 

paktu Ribbentrop – Mo otow z dnia 23 sierpnia 1939 r. Znajdowa  si  w nim 

„Tajny protokó  dodatkowy” b d cy umow  opisuj c  szczegó y wspólnej napa-

ci na Polsk . Pos uchajmy jego fragmentu: 
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1. Na wypadek przekszta cenia terytorialno-politycznego obszaru nale cego do pa stw 

ba tyckich (Finlandia, Estonia, otwa i Litwa), pó nocna granica Litwy tworzy auto-

matycznie granic  sfery interesów niemieckich i ZSRR, przy czym obie strony uznaj  

roszczenia Litwy do terytorium wile skiego. 

2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekszta cenia terytoriów nale cych do pa -

stwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR b d  rozgraniczone w przybli eniu 

przez lini  Narew–Wis a–San. Kwestia, czy i w interesie obu uznane b dzie za po -

dane utrzymanie niepodleg ego pa stwa polskiego zostanie definitywnie zdecydowa-

ne dopiero w ci gu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W ka dym razie oba 

rz dy rozwi  t  kwesti  na drodze przyjacielskiego porozumienia. 

3. Je eli chodzi o po udniowy wschód Europy, to ze strony radzieckiej podkre la si  za-

interesowanie Besarabi . Ze strony Niemiec stwierdza si  zupe ne desinteressment 

odno nie do tego terytorium. 

4. Protokó  ten traktowany b dzie przez obie strony w sposób ci le tajny. 

I Prowadz cy: 

Jako e od 1 wrze nia zdecydowana cz  polskich si  zbrojnych by a zwi zana 

wojn  z Niemcami, do obrony przed Rosjanami stan y tylko nieliczne oddzia y 

Korpusu Ochrony Pogranicza, które jednak zosta y rozbite. Dodatkowym pro-

blemem by y myl ce Polaków deklaracje radzieckie, mówi ce o wspólnej woj-

nie z Niemcami. Przekazywano Polakom, m.in., taki komunikat w formie ulotki: 

O NIERZE! Armia Czerwona nie chce ani przyw aszczenia cudzych terytorii, ani cu-

dzego dobra. Armia Czerwona – armia wyzwolenia przygn bionych od jarzma kapitali-

stycznego. Ona niesie szcz cie, spokój, wolno  ujarzmionemu cz owiecze stwu. 

Na scen  wychodzi ucze  i z towarzyszeniem gitary piewa utwór Jacka 

Kaczmarskiego Ballada wrze niowa (dwie zwrotki) 

II Prowadz cy: 

Pierwszym przejawem polityki stalinowskiej na zagarni tych ziemiach polskich 

by  sposób, w jaki potraktowano je ców polskich. ZSRR nie uznawa  konwencji 

genewskich o traktowaniu je ców, wychodz c z za o enia, e postanowienia 

pa stw kapitalistycznych, wkraczaj c w dziedzin  etyki, nie obowi zuj  proleta-

riatu. Oko o 230 tysi cy je ców polskich schwytanych we wrze niu przekazano 

pod koniec pa dziernika w r ce NKWD. Oficerów, podoficerów, cz  policji, 

ksi y, nauczycieli, lekarzy skierowano do specjalnych obozów w Kozielsku, 

Starobielsku i Ostaszkowie. 

Muzyka: melodia z serialu Polskie drogi 

II Recytator: 

Kazimiera I akowiczówna, O Bo e (fragment) 

O Bo e!… 

Najpierw jechali d ugo, 

wieziono ich wiosenn  szarug . 

… Ilu ich by o? Dwa? Pi ? Osiem? Dwana cie tysi cy?… 
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Pami tamy ich zbrojnych i hojnych, 

pami tamy m odziutkich przed wojn … 

O Bo e… Nie my le  wi cej. 

Ka dy dzie  ma swoj  prac . 

a tamto – nie powraca. 

… A jednak… 

O czym my la , zanim umiera  

za szeregiem wal cy si  szereg? 

B dziemy kiedy  wiedzieli, 

skoro ju  wyszli spod ziemi. 

II Prowadz cy: 

2 marca 1940 roku awrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewn trznych 

ZSRR (szef NKWD) – skierowa  do Józefa Stalina tajn  notatk , w której po 

zdefiniowaniu, e polscy je cy wojenni (14 736 osób – w tym 97 proc. Polaków) 

oraz wi niowie w wi zieniach Zachodniej Bia orusi i Ukrainy (18 632 osoby,  

z tego 1207 oficerów i 5141 policjantów – ogó em 57 proc. Polaków) stanowi  

zdeklarowanych i nie rokuj cych nadziei poprawy wrogów w adzy sowieckiej, 

stwierdzi , e NKWD ZSRR uwa a za uzasadnione: 

…rozstrzelanie 14,7 tys. je ców i 11 tys. wi niów, bez wzywania skazanych, bez przed-

stawiania zarzutów, bez decyzji o zako czeniu ledztwa i aktu oskar enia. 

Notatka posiada cztery zatwierdzaj ce podpisy: Stalina, Woroszy owa, Mo oto-

wa i Mikojana. Zgodnie z notatk  Biuro Polityczne KC WKP(b) w dniu 5 marca 

1940 roku wyda o tajn  decyzj  z zaproponowan  przez Beri  tre ci . 3 kwietnia 

1940 roku z obozu w Kozielsku wyruszy  pierwszy transport je ców kierowa-

nych na egzekucj  do Katynia; wysy k  skazanych prowadzono na podstawie 

list dyspozycyjnych przysy anych z Moskwy. 

III Recytator: 

Zbigniew Herbert, Guziki 

Tylko guziki nieugi te  

przetrwa y mier  wiadkowie zbrodni  

z g bin wychodz  na powierzchni   

jedyny pomnik na ich grobie  

s  aby wiadczy  Bóg policzy  

i ulituje si  nad nimi  

lecz jak zmartwychwsta  maj  cia em  

kiedy s  lepk  cz stk  ziemi  

przelecia  ptak przep ywa ob ok  

upada li  kie kuje laz  

i cisza jest na wysoko ciach  

i dymi mg  katy ski las  

tylko guziki nieugi te  

pot ny g os zamilk ych chórów  
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tylko guziki nieugi te  

guziki z p aszczy i mundurów 

I Prowadz cy: 

13 kwietnia 1943 roku odnaleziono w lesie katy skim ko o Smole ska, na tere-

nie od dawna nale cym do NKWD cia a ponad 4 tysi cy polskich oficerów, 

je ców kozielskich. Wkrótce potem uda y si  tam dwie delegacje polskie, w któ-

rych znale li si  m.in. przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzy a. W ród 

cz onków delegacji byli równie  dwaj pisarze: Ferdynand Goetel i Józef Mac-

kiewicz. Oto fragment ich relacji: 

II Prowadz cy (lub inna osoba) czyta fragment Czasy wojny F. Goetela 

Przed nami ci gnie si  g ówna mogi a. Przeszywa j  w wóz wykopany wzd u  pok adu 

trupów, le cych zwart  i zlepion  mas  jeden na drugim. Tu wychyla si  ze ciany r ka 

bezw adna, ówdzie zwisaj  nogi. W miejscu, gdzie odkryta jest wierzchnia warstwa zw ok, 

jest posta  zwi zana sznurem. Ta zdaje si  y  jeszcze dramatem przed miertnej walki. 

Na dnie opadaj cej ku do owi mogi y czernieje woda zmieszana z krwi . Profesor 

zwraca si  do nas, aby my ukazali na jakiekolwiek zw oki w grobie, gdy  chce dokona  

przy nas na nich obdukcji. Przekona nas wówczas naocznie, e zw oki b d  mia y prze-

strzelon  czaszk . Wynosz  ukazanego przez nas trupa. Ros y, barczysty cz owiek z em-

blematami rotmistrza. Mundur niezniszczony. Buty prze liczne, „warszawskie”. Twarz: 

woskowa maska. Co  kurczy si  w nas i dr y, gdy  profesor paru ruchami no a od cza 

g ow  od cia a i skalpuje j , aby ukaza  na wlot kuli w tyle g owy i wylot jej ponad czo-

em. A teraz no yczki tn  mundur i poszukuj  papierów. S . Poklejone i nad arte jadem, 

ma o czytelne. W ród nich kartka z cz ciowo czytelnym adresem wysy aj cego: „Zie-

li ska… powiat Grodziec… wiec…”  

– ju  nie pomn  jaka. I dalej „Drogi m u…”  

– Jeszcze kogo ? – pyta profesor. Nie, nie, wystarczy! – A oto zw oki genera a Boha-

tyrowicza – s ysz , przystan wszy nad postaci , le c  na uboczu. Nie mog  d u szy 

czas oderwa  od niej wzroku, gdy  wi zi mnie wst ka Virtuti na kraw dzi p aszcza…  

Z tamtej wojny – biegn  my l  wstecz – Bohatyrowicz… Bohatyrowicz… sk d znam to 

nazwisko? Ach! prawda! To z powie ci Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Wzruszam si .  

W duszy burzy si  gniew. 

I Prowadz cy: 

Przy zw okach pomordowanych oficerów odnaleziono fragmenty listów i pa-

mi tników. 

Muzyka z serialu Dom (na tle muzyki zostan  odczytane dwa fragmenty listów) 

I Osoba: 

24.11. Dali nam talony na pisanie listów, które napisa  jest trudno, bo niewiele wolno. 

Zacz em pisa  list, bardzo trudno. Musia em zap aci  za kopert  z papierem i znaczkiem 

85 kop. Napisa em ju  list i wys a em, mo e b dziesz si  gniewa , e tylko tyle, ale to 

wszystko wyt umacz  Ci, jak przyjad , i zobaczysz, co pisz  tu w notesiku. Kochanie 

moje. Skarbie mój. Tak bym chcia  Ci  ju  zobaczy , bo trudno bez Ciebie wytrzyma   

i bez Bo enki??? Jaki  niepokój ogarnia mnie o Ciebie, nie umiem znale  miejsca i dla-

tego k ad  si  i pi , przed i po obiedzie, troch  mo e dlatego, e fizycznie czuj  si  nie-
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szczególnie, a moralnie od paru dni jestem zupe nie rozbity, ale to przejdzie nied ugo, 

Kochanie. Dobranoc, Mary . 

II Osoba: 

9.04. pi ta rano. Od witu dzie  rozpocz  si  szczególnie. Wyjazd karetk  wi zienn   

w celkach (straszne!). Przywieziono nas gdzie  do lasu: co  w rodzaju letniska. Tu 

szczegó owa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym by a godzina 6.30. Pytano mnie  

o obr czk . Zabrano ruble, pas g ówny, scyzoryk. 

III Recytator: 

Alicja Patey Grabowska  

Jaka my l  

gdy kl cza e   

przeszy a ci czaszk   

Jaki obraz  

przed oczy 

gdy ch ód lufy  

w ty  g owy 

A uczucia:  

gniew  

bezsilno   

al  

rozpacz  

w jednym b ysku sekundy 

Nie ma wiadków?  

A niebo przenikliwe i gro ne 

Drzewa d ugo szumia y  

by wykrzycze  t  zbrodni   

S o ce  

ran  zachodzi  

ku pami ci  

POTOMNYM 

Wy wietlenie fragmentu filmu Andrzeja Wajdy Katy  (pokazuj cy egzekucj  

o nierzy) 

Po filmie wyst p muzyczny z towarzyszeniem pianina Miejcie nadziej  Jacek 

Wójcicki 

W czasie trwania piosenki wszyscy wyst puj cy wychodz  na scen  i zapalaj  

znicze stoj ce przy portretach pomordowanych oficerów. 

I Prowadz cy: 

Uczcimy minut  ciszy ofiary totalitaryzmu radzieckiego. Ca o  baczno ! 
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II Prowadz cy:  

Dzi kujemy za uwag ! 
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„Tylko guziki nieugi te przetrwa y mier  …” –  

pami  o zbrodni katy skiej w edukacji szkolnej 

Streszczenie 

W artykule autor przedstawi  przyk ad realizacji edukacji patriotycznej w szko ach, jakim mo e 

by  uroczysto  upami tniaj ca zbrodni  katy sk . Scenariusz opiera si  na wykorzystaniu tek-

stów ród owych, wierszy i fragmentów filmu. Uzupe nieniem ca o ci jest odpowiednia scenogra-

fia i oprawa muzyczna. 

S owa kluczowe: edukacja patriotyczna, scenariusz, zbrodnia katy ska, prowadz cy, recytator, 

Zbigniew Herbert, Kazimiera I akowiczówna, Andrzej Wajda Katy . 

“Only the buttons were relentless and survived death…”  

– the memory of the Katyn massacre in school education 

Summary 

In this article the author presented an ex ample of implementing patriotic education in schools – 

a celebration commemorating the Katy  Massacre. The scenario is based on the use of source 

texts, poems and excerpts from the film. The whole event is complemented by appropriate stage 

scenery and music. 

Key words: patriotic education, scenario, the Katy  Massacre, presenter, recite, Zbigniew Her-

bert. Kazimiera I akowiczówna, Andrzej Wajda. 

 


