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1. Klaudia: 
70 lat temu, 16 maja 1943 roku, niemieccy żołnierze zburzyli Wielką Synagogę przy ulicy 
Tłomackie w Warszawie. 
To wydarzenia uznaje się za koniec powstania w getcie warszawskim. 
Z 11 milionów Żydów europejskich – 6 milionów zostało zagazowanych. 
W tym ponad 2 miliony dzieci. 
W tym ponad 3 miliony Żydów polskich. 
Ludobójstwo, którego naród polski nie był winien, ale które dokonało się na naszej ziemi - tę 
ziemię na wieki naznaczyło. 
Czy można być współ-odpowiedzialnym bez współ-udziału? 
Byliśmy przecież następni w kolejce do pieca. 
 
2. Natalia: 
„Powoli, drążąc tunel posuwa się strażnik - kret 
Z małą czerwoną latarką przypiętą na czole. 
Dotyka ciał pogrzebanych, liczy, przedziera się dalej, 
Rozróżnia ludzki popiół po tęczującym oparze, 
Popiół każdego człowieka po innej barwie tęczy. 
Cóż powiem mu, ja, Żyd Nowego Testamentu, 
Czekający od dwóch tysięcy lat na powrót Jezusa? 
Moje rozbite ciało wyda mnie jego spojrzeniu  
I policzy mnie między pomocników śmierci: 
Nieobrzezanych.” 
 
3. Dżem Sen o Victorii 
- prezentacja 
- taniec Magdy Dudek (od 2:15 do 3:23) 
- budowa muru (od 3:55) 
 
4. Klaudia: 
Rok później, 1 sierpnia, rozpoczęło się powstanie warszawskie. 
Polska, pierwszy naród, który się przeciwstawił hitlerowcom, podczas gdy inni czołgali się w 
pokorze, winna zająć miejsce na czele Parady Zwycięskiej. 
Ale dla Akowców zakończenie wojny było klęską, nie zwycięstwem. 
A przecież na lewobrzeżnej Warszawie stała cała czas Armia Czerwona, największa armia 
świata, która udawała, że jej nie ma. 
Znowu działała z Niemcami w cichej, niepisanej zmowie. 
Od Powstańców dzieliła ją tylko płytka i łatwa do przeprawy Wisła. 
Od ogłoszenia godziny „W” do końca Powstania minęły 63 dni. 
„W” oznaczało wolność. 
Wolności nie było.  
 

5. Natalia: 
„Jeśli padnie Warszawa, to nie miasto padnie, 



I nie polska stolica w podziemiach swych skona, 
Lecz wolność wszystkich ludzi, zdeptana gdzieś na dnie, 
I prawda wszystkich czasów, przez wszystkich zdradzona.” 
 
6. Lao Che Stare Miasto 
- prezentacja (film) 
 
7. Natalia: 
 „Czekamy ciebie, czerwona zarazo, 
byś wybawiła nas od czarnej śmierci, 
byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci, 
była zbawieniem witanym z odrazą.”  
 
8. Filip 
 
9. T. Love Jest dobrze 
- prezentacja 
- twarze uczniów 
 
10. Franek 
- mówi 
 
My, Naród Polski. 
Doświadczeni przez los i historię. 
 
Spadkobiercy powstańców z getta, spadkobiercy powstańców warszawskich.  
Spadkobiercy opozycji demokratycznej i solidarnościowej. 
Żyjący dziś w wolnym, suwerennym, demokratycznym państwie prawa. 
Prawa - bo bez praw nie ma wolności. 
Bo wolność nie oznacza, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy. 
Bo wolność to zdolność do samodyscypliny. 
 
Nie jesteśmy zawsze z tego, co nam państwo oferuje - zadowoleni.  
Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z polityków. 
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że wolność nie jest dana raz na zawsze. 
Że o wolność trzeba walczyć. 
I że geniusz ludzki może oddychać swobodnie tylko w atmosferze wolności. 
I że człowiek nie rodzi się po to, aby ktoś go zniewalał. 
 
Żyjemy w pokoju.  
Uczymy się, niedługo będziemy studiować i pracować, wyjeżdżamy na wakacje. 
Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc – jesteśmy szczęśliwi. 
Nie musimy ciskać koktajlem Mołotowa. 
Nie musimy wybierać czy zginiemy bez - czy z bronią u nogi. 
Wiemy, że łatwiej jest walczyć o wolność, niż doświadczać wszystkich jej przejawów. 
Bo wolność czasami jest też po to, żeby z niej czasem nie skorzystać. 
 
Mamy wszystko, co potrzeba.  
I mamy wszystko, co nie jest nam potrzebne. Często nie potrafimy wybrać. 
Błądzimy. Szukamy.  
Możemy to robić. 
I robimy to sami. 
 



Często jesteśmy niepewni. 
Ale wolność przychodzi zawsze z niepewnością.  
Nie można mieć wolności bez niepewności. 
 
Tylko słowo wolność potrafi mnie jeszcze porwać. 
 
Z. Bauman, J. Błoński, A. Breton, G. Clemenceau, A. Frycz – Modrzewski, I. Gandhi, J. S. Mill, A. Poniedzielski, 
J. Skoczylas, H. D. Thoreau, O. Wilde 

 
11. Hymn Polski 
 
12. Po hymnie, na ekranie: 
Warszawie, Polsce, Polakom 
oraz wszystkim, którzy walczą z tyranią 
bez względu na wszystko 
 
13. G. Ciechowski Nie pytaj o Polskę (uczniowie wychodzą) 
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