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Teresa Goździejewska 

Zaduszki  Poetyckie  

 scenariusz wieczoru poetyckiego  

w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 
 

Sceneria: kameralna sala ozdobiona elementami związanymi ze Świętem Zmarłych – 

motywy dekoracyjne  złotych liści (prawdziwe ususzone liście, pomalowane na złoty kolor 

służą jako szablon do robienia wzorów). Na ścianie udrapowana fioletowa materia, na 

podłodze liście ususzone i znicz. Nastrój tajemniczy i niezwykły, spowodowany blaskiem  

i zapachem świecy.  

Nauczyciel prowadzący – Teresa Goździejewska 

Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy zechcieliście przyjąć zaproszenie na 

dzisiejszą imprezę – Zaduszki Poetyckie. Przygotowane zostały one przez uczestników 

programu  „Razem bezpieczniej – Piłka zamiast pałki” oraz członków Świetlicy 

Środowiskowej. Program uroczystości stanowi: montaż słowno-muzyczny, prezentacja 

multimedialna oraz słodki poczęstunek. Mottem dzisiejszego spotkania są słowa poety:  

Jest miejsce dokąd listy nie dochodzą, gdzie tylko myśli i modlitwy błądzą. 

Tam idę, żeby w zadusznym skupieniu ulżyć modlitwą zmarłym w cierpieniu 

Tyle jest jeszcze pytań nie zadanych i opowieści nie dopowiedzianych 

W zimnym kamieniu śpią snem nieprzespanym i może tęsknią za słonecznym ranem? 

Nie mogę odejść, nie zamieniając słowa w ciszy, o której mówią – że grobowa. 

Nim wiatr ostatnie znicze pozagasza, powiem: dziękuję, proszę i przepraszam. 

Jest miejsce dokąd listy nie dochodzą, „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. 

Utwór muzyczny – Tadeusz Woźniak „Zegarmistrz światła” 

Narrator – Eliza Szajuk 
Listopad kojarzy nam się ze świętem Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznym, z pamięcią 

o tych, którzy "poprzedzili nas do wieczności". Spotykamy się dzisiaj dlatego, aby pobyć 

przez chwilę w zadumie nad przemijaniem oraz z tymi, których już z nami nie ma. Naszym 

bliskim i przyjaciołom poświęcamy ten wieczór.  

 

Recytator I  - Alicja Malinowska - L.Staff „ Most” 
Nie wierzyłem 

Stojąc nad brzegiem rzeki, 

Która była szeroka i rwista, 

Ze przejdę ten most, 

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny 

Powiązanej łykiem. 

Szedłem lekko jak motyl 

I ciężko jak słoń, 

Szedłem pewnie jak tancerz  

I chwiejnie jak ślepiec. 

Nie wierzyłem, że przejdę ten most,  

i gdy stoję już na drugim brzegu, 

Nie wierzę, że go przeszedłem. 

 

Narrator – Eliza Szajuk 

 

W te pierwsze listopadowe dni udajemy się na cmentarze, by tam prosić Boga o zbawienie 
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naszych bliskich. Tego dnia niemal wszyscy składamy kwiaty, zapalamy znicze, a myśli 

kierujemy ku niebu. Patrząc na nagrobne tabliczki, czytamy nazwiska bliskich, odnajdujemy 

tutaj ludzi kochanych, znajomych lub całkiem obcych, którzy zwyczajnie i bez rozgłosu 

przeszli przez swoje życie. Odnajdujemy tych, co wprowadzali pokój i cierpieli 

prześladowanie dla sprawiedliwości, walcząc i oddając swoje życie za Ojczyznę. 

 

Recytator II  - Martyna Czata - M. Dzierżyńska „Zaduszki” 

Za tych co nie mają mogiły 

ni dębowego krzyża, 

a z ciał ich dymy 

niebu poniosły wichry w ofierze, 

i za tych, co krwią znaczyli pola 

sztandar unosząc ku niebu, 

by wolność wyżebrać u Boga -  

modlić się dzisiaj trzeba. 

Recytator III  - Elżbieta Znajomska - W. Słobodnik: „Drogiej pamięci…” 

Być może śmierć jest 

otwieraniem nowych drzwi. 

Być może za tymi zamkniętymi drzwiami 

znajdziemy drzewo ze światła  

obwieszone naszymi nowymi dniami. 

Być może śmierć jest tylko 

długim echem 

naszego krótkiego życia. 

 

Recytator IV –- Gabriela Sawicka - E. Bryll „A może” 

A może śmierć, to tylko życia  

pomnożenie 

Takie pamiętanie, że aż  

zapomnienie 

I taka radość, że ci co zostają 

Pojąć w nas mogą jedynie cierpienie.  

I umieranie ciała, które się oswaja 

Z nową szybkością lotu, z takim  

przeciążeniem 

Że słyszy tych, co nas wołają 

Że martwiejemy dla nich... 

jak kamienie. 

 

Recytator V - Dominika Gruszka -  J. Iwaszkiewicz „Warkocz jesieni” 

Zostanie po mnie tu mój ród 

I parę słów, i parę snów, 

Miłości dreszcz i szczęścia głód, 

Z których się zrodzi pisarz znów. 

 

Zostanie po mnie uścisk rąk 

I uśmiech - ten radości kwiat, 

Wspomnienie zapomnianych mąk 

I stary las, i stary sad. 
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Zostanie po mnie stary dom, 

Na którym wzrośnie ściana drzew, 

Cmentarny dół, kamienia złom 

I nad mogiłą ptaków śpiew. 

 

Zostanie po mnie ponad szczyt 

Starych topoli - nieba błam, 

Zostanie po mnie - słuchaj, cyt! - 

Dźwięk, który ja tu tylko znam. 

 

Piosenka z repertuaru Natalii Kukulskiej „Niewidzialna dłoń” 

Recytator VI  - Karolina Karpiuk - M. Jastrun „Spotkanie w czasie”  

Na cmentarzu krzyże, krzyże, 

pomniki kamienne. 

Kwiaty jakby łzą przyćmione, 

pajęczyny senne. 

 

Z każdego kształtu ucz się przemijania 

Rzeczy, niesionych nieustanną falą, 

A żebyś umiał żegnać się bez żalu,  

Kiedy nadejdzie chwila pożegnania. 

Recytator VII – Małgorzata Kruszewska - Wł. Broniewski „Firanka” 

Otworzyłem okno, a firanka 

Pofrunęła ku mnie, 

Jak Anka w trumnie. 

 

Biała firanka, błękitne zasłony, 

Zaszeleściło... 

O! Pokaż mi się od tamtej strony! 

Jesteś? Jak miło!... 

 

Jak miło... jak miło... jak strasznie, 

Moja miła... 

Ja już chyba nie zasnę... 

Firanka?... Czy tyś tu była? 

 

Recytator VII – Ilona Sieczkarz - M. Czerkawska ZZaduszki” 

Liściem zasnute szare dróżki, 

Listopadowy, wczesny zmrok 

Pójdziemy  na Zaduszki 

Tak jak co rok. 

Pójdziemy klęknąć na mogiłach, 

Gdzie ciemno i gdzie krąg świec skrzy... 

 

Ci, co tu leżą, byli siłą, 

Męstwem, radością, jak dziś my. 

Byli walczyli, pracowali, 
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A choć ich życia płomień zgasł, 

W różnych się dziełach dalej pali... 

Płonie i w nas. 

Bo nic nie znika, nic nie ginie: 

Praca ni miłość, Śmiech ni łza, 

W każdym tygodniu, dniu, godzinie, 

Chociaż w odmiennej formie - trwa. 

 

Więc módlmy się o dobra trwanie, 

Ku ciemnym grobom chyląc twarz, 

A Ty, o Boże, zmartwychwstanie 

Wszystkim nam dasz. 

 

Recytator VIII – Karolina Kaczmara - K. Iłłakowiczówna „Zaduszki” 

Idą ku mnie tylko kalinami, 

Po cierniach, po sinych jagodach, 

Umarli, znajomi, kochani. 

Idą ku mnie tylko po szelestach, 

Między wichry zadyszane wplątani: 

"Ty tu?! Ach, cóż za pogoda..."  

Od szronów - brwi ich siwe, 

Młode rzęsy dziwnie ociężały... 

I głaszczę ich, choć wiem, że - nieżywi... 

Znajomi... ci, których kochałam: 

Jaś, co spalił się wraz z samolotem, 

I Kazio, co zginął potem, 

Pawełek oceanem przykryty, 

Tadzio zastrzelony przez bandytów... 

Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 

Idą ku mnie, idą kalinami 

Znajomi, umarli, kochani. 

Piosenka – Marek Grechuta „Dni, których nie znamy” 

 Recytator IX – Agnieszka Kawka - Z. Herbert „Dojrzałość” 

Dobre jest to co minęło 

Dobre jest to co nadchodzi 

A nawet dobra jest 

Teraźniejszość 

 

W gnieździe uplecionym z ciała 

Żył ptak 

Bił skrzydłami o serce 

Nazywaliśmy go najczęściej: niepokój 
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A czasem: miłość 

Wieczorami 

Szliśmy nad rwącą rzekę żalu 

Można się było przejrzeć w rzece 

Od stóp do głów 

Teraz 

Ptak upadł na dno chmury 

Rzeka utonęła w piasku 

 

Bezradni jak dzieci 

I doświadczeni jak starcy 

Jesteśmy po prostu wolni 

To znaczy gotowi odejść 

 

W nocy przychodzi miły staruszek 

Ujmującym gestem zaprasza 

- jak się nazywasz - pytamy strwożeni 

 

- Seneka - tak mówią ci, którzy kończyli gimnazjum 

a ci,  którzy nie znają łaciny 

wołają mnie: umarły 

Recytator V -  Dominika Gruszka - L. Staff *** 

Ostatni z mego pokolenia, 

Drogich przyjaciół pogrzebałem. 

Widziałem, jak się życie zmienia, 

I sam jak życie się zmieniałem. 

 

Człowieka kochałem  i przyrodę, 

W przyszłość patrzyłem jasnym okiem, 

Wielbiłem wolność i swobodę 

Zbratany z wiatrem i z obłokiem. 

 

Nie wabił mnie spiżowy pomnik, 

Rozgłośne trąby, huczne brawa. 

Zostanie po mnie pusty pokój 

I małomówna, cicha sława. 

 

Recytator X – Joanna Matwiejczuk i Recytator X I – Natalia Sokołowska -  Julian Tuwim 

„Litania” 

Modlę się, Boże, żarliwie, 

Modlę się, Boże, serdecznie; 

Za krzywdę upokorzonych, 



6 

 

Za drżenie oczekujących, 

Za wieczny niepowrót zmarłych, 

Za konających bezsilność, 

Za smutek niezrozumianych, 

Za beznadziejnie proszących, 

Za obrażonych, wyśmianych, 

Za głupich, złych i maluczkich, 

Za tych, co biegną zdyszani 

Do najbliższego doktora, 

Za tych co z miasta wracają 

Z bijącym sercem do domu, 

Za potrąconych grubiańsko,  

Za wygwizdanych w teatrze 

Za nudnych, brzydkich, niezdarnych, 

Za słabych, bitych, gnębionych, 

Za tych, co usnąć nie mogą, 

Za tych, co śmierci się boją, 

Za czekających w aptekach 

I za spóźnionych na pociąg, 

- Za wszystkich mieszkańców świata, 

Za ich kłopoty, frasunki, 

Troski, przykrości, zmartwienia, 

Za niepokoje i bóle, 

Tęsknoty, niepowodzenia, 

Za każde drgnienie najmniejsze, 

Co nie jest szczęściem, radością, 

Która niech ludziom tym wiecznie 

Przyświeca jeno życzliwie - 

Modlę się, Boże, serdecznie, 

Modlę się, Boże, żarliwie!  

 

Jacek Kaczmarski  „Modlitwa o wschodzie słońca” 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy 

Przed mocą Twoją się ukorzę. 

Ale chroń mnie Panie od pogardy 

Od nienawiści strzeż mnie Boże. 

 

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro 

Którego nie wyrażą słowa. 

Więc mnie od nienawiści obroń 

I od pogardy mnie zachowaj. 
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Co postanowisz, niech się ziści. 

Niechaj się wola Twoja stanie, 

Ale zbaw mnie od nienawiści 

Ocal mnie od pogardy, Panie. 

Bibliografia: Wykorzystano zasoby sieci Internet 


