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ROZPOCZĘCIE. STUDIO. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Wyświetlamy na ekranie nr 1. 

 

Czarne tło. Pojawia się postać wprowadzająca nas w film – kelnerka Zosia w wieku około 60 

lat. 

 

ZOSIA 

 

We wrześniu 1939 r. Związek Sowiecki i Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II 

wojnę światową. Najeźdźcy podzielili między siebie ziemie polskie. Postanowili zniszczyć 

elitę narodu polskiego. 

Wiosną 1940 r. Sowieci dokonali Zbrodni Katyńskiej, mordując 22 tys. Polaków, 

przedstawicieli elity II Rzeczypospolitej. Wielu zgładzonych oficerów przyczyniło się do 

obrony niepodległości Polski przed bolszewikami w roku 1920. Poznajcie ośmiu spośród 

nich. 

 

LAS. DZIEŃ. EXT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Widzimy detale pistoletu. Męskie dłonie szarpią się z mechanizmem. Pistolet się zaciął. 

Oddalamy się od pistoletu i widzimy sowieckiego żołnierza, który bezgłośnie klnie pod nosem, 

nie mogąc sobie poradzić z mechanizmem. Żołnierz znajduje się za Kasprzykiewiczem. Parę 

metrów dalej w szeregu przed dołem stoi jeszcze kilku ludzi. Nagle słyszymy ciche nucenie 

piosenki Rozkwitały pąki białych róż. 

Żołnierz również usłyszał melodię i wstrzymuje na chwilę szamotaninę z bronią, wpatruje się 

w plecy Kasprzykiewicza, po kilku sekundach wraca do mocowania się z pistoletem. 

Widzimy twarz Kasprzykiewicza, który nuci piosenkę. Nagle sobie coś przypomina i na jego 

twarzy pojawia się słaby uśmiech. 

 

POJAWIA SIĘ: 1940 WIOSNA 
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ULICA WARSZAWY. DZIEŃ. EXT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Wieczór. Ulicą biegnie dziewczyna. Spieszy się. Co chwilę potyka się i wpada na ludzi. Widać, 

że biegnie już jakiś czas. 

 

POJAWIA SIĘ: 1939 SIERPIEŃ 15 

 

Z offu słyszymy chłopięcy głos. 

 

GAZECIARZ OFF 

Hitler grozi Polsce wojną! 

 

Dziewczyna odwraca się w stronę krzyczącego chłopca. 

 

GAZECIARZ 

Czy Sowieci złamią pakt o nieagresji z Polską?! 

 

Dziewczyna kolejny raz zderza się z kimś, bo nie patrzy przed siebie. Przedmioty, które trzyma, 

wysypują się jej pod nogi. Gazeciarz schyla się szybko i pomaga jej je podnieść. 

 

ZOSIA 

(w pośpiechu) 

Dziękuję... Dziękuję. 

 

Chłopak wyciąga do niej rękę z gazetą. 

 

GAZECIARZ 

„Kurier Warszawski”? 

 

Zosia odruchowo bierze gazetę. 
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ZOSIA 

Dziękuję... 

 

Nagle jednak się orientuje, że wzięła ją bezwiednie i oddaje chłopcu. Gazeciarz chowa ręce za 

plecy, zgrywając typowego warszawskiego cwaniaka. Wyraz twarzy dziewczyny nagle się 

zmienia. Z roztrzepanej staje się wyraźnie rozzłoszczona. 

 

ZOSIA 

Nie dzisiaj! 

 

Chłopak bez słowa odbiera gazetę. Zosia biegnie dalej ulicą. Skręca pod drzwi restauracji. 

Widzi się w odbiciu. Przystaje zdenerwowana i w pośpiechu stara się poprawić włosy, zanim 

wejdzie do środka. W tle słyszymy głos Gazeciarza. 

 

GAZECIARZ OFF 

Szaleńcza gra Niemiec! Czy Hitler... 

 

Głos się urywa, ponieważ Zosia wchodzi do restauracji. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Zosia wchodzi do restauracji. Panuje w niej duży tłok. W środku znajdują się polscy żołnierze, 

w odświętnych mundurach siedzą i rozmawiają przy stolikach. W tle muzyka grana przez 

kameralny zespół. Dziewczyna wymienia z kelnerami zdenerwowane spojrzenia. Za barem 

zauważa szefa restauracji, który znaczącym gestem wskazuje na zegarek. Zosia szybko kieruje 

się na zaplecze. Wbiega na nie, mijając kolegę kelnera. Przebiera się w ukryciu. Kolega czeka 

na nią w korytarzu. 

 

KELNER 

(do Zosi) 

Czeka na ciebie. 
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ZOSIA 

(wychyla głowę) 

Kto? 

(cofa głowę) 

 

KELNER 

Jak to kto? 

 

Zosia wychodzi przebrana. Jest poważna, przestraszona. 

 

ZOSIA 

(powoli) 

Jak to czeka? 

 

Kelner skinął głową w stronę sali. Zosia wygląda i widzi Kasprzykiewicza przy stole. 

Mężczyzna rozgląda się nieco zniecierpliwiony. Zosia patrzy zdenerwowana na kelnera. 

 

ZOSIA 

(pyta cicho zaskoczona) 

Dlaczego go nie obsłużyłeś? 

 

KELNER 

(zaczepnym tonem) 

Czekałem z nim na ciebie. 

 

Zosia patrzy na niego poirytowana, ale po chwili zaczyna się rozchmurzać. 

 

ZOSIA 

A długo czeka? 

 

Kelner uśmiecha się złośliwie, gdy nagle zza rogu wpada na nich szef. 

 

SZEF 

(krzycząc na Zosię i Kelnera) 
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Co ty tu jeszcze robisz?! 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Widzimy Kasprzykiewicza siedzącego przy stoliku. Mężczyzna zauważa nitkę wystającą z 

rękawa i szarpie ją dyskretnie. Po chwili niepewnie podchodzi Zosia, która próbuje zwrócić na 

siebie uwagę. Kasprzykiewicz ją zauważa, przestaje skubać rękaw i serdecznie się uśmiecha. 

Zosia jest nieco zawstydzona. 

 

ZOSIA 

Co chciałabym zamówić? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

To, co pani uważa za stosowne. Nie mogę pani mówić, czego pani nie wolno. 

 

ZOSIA 

Przepraszam najmocniej. Co panu podać? Napije się pan, czy chciałby pan coś do jedzenia? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Napiłbym się. 

 

ZOSIA 

A czego by się pan napił? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

A co pani uważa za stosowne? 

 

Zosia robi krok, by odejść, jednak nagle się zatrzymuje i patrzy pytająco. Kasprzykiewicz wraca 

do skubania rękawa. 

 

ZOSIA 

(niepewnie) 

Ale co pan uważa dzisiaj za stosowne? 
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KASPRZYKIEWICZ 

Co mamy dzisiaj? 

 

ZOSIA 

Rocznicę bitwy warszawskiej. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Czyli wie pani, co jest dzisiaj stosowne. 

 

ZOSIA 

(stanowczo) 

Wiem. 

 

Kasprzykiewicz uśmiecha się serdecznie i urywa nitkę. Zosia zastanawia się chwilę i odchodzi 

z zamówieniem. Mężczyzna rozgląda się po sali. Dzwoni telefon za barem. Kasprzykiewicz 

taksuje wzrokiem grający zespół. Na parkiecie przed nim jakaś para powoli tańczy. Obok 

Sołtan z Sołtanową przejęci cicho rozmawiają. Sołtanowa przeszukuje torebkę. 

 

SOŁTAN 

Nie dawałem ci go. Cały czas miałem go na palcu. 

 

SOŁTANOWA 

Musiał ci gdzieś spaść. 

 

Nagle szef restauracji krzyczy. 

 

SZEF 

Telefon do pani Sołtanowej! Z domu! 

 

Kobieta zrywa się od stolika i biegnie do telefonu. Widzimy, że spojrzenia Sołtana i 

Kasprzykiewicza krzyżują się na chwilę. Kasprzykiewicz zerka zaintrygowany na Sołtanową 

przy telefonie. 

 

SOŁTANOWA 
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(trochę głośniej) 

Jak to nie chce iść spać?! Proszę przestać ją prosić, a kazać. Posłucha. Tak... Wrócimy późno 

w nocy. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Do stolika podchodzi Zosia. Stawia dwie szklanki. Zdziwiony Kasprzykiewicz patrzy pytająco 

na kelnerkę. 

 

ZOSIA 

(wskazując na mężczyznę przy innym stoliku) 

Przepraszam. Pan siedzący przy tamtym  stoliku pyta, czy mógłby się dosiąść? 

 

Kasprzykiewicz uśmiecha się zachęcająco i pozdrawia skinieniem głowy mężczyznę, który 

podchodzi do jego stolika. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Mógłby mi pan przypomnieć, gdzie się poznaliśmy? 

 

GRUNER 

Nie poznaliśmy się, majorze. Doktor Julian Gruner. 

 

Gruner wyciąga rękę. Kasprzykiewicz wstaje i podaje swoją. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(serdecznie) 

Wilhelm Kasprzykiewicz. Doktor, czyli naukowiec czy lekarz? Jeśli mogę spytać? 

 

GRUNER 

Lekarz. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Czemu zawdzięczam sposobność do świętowania dzisiaj z panem? 
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Gruner uśmiecha się serdecznie. 

 

GRUNER 

Miło spędzić wieczór z bohaterem. 

 

Kasprzykiewicz również się śmieje. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Teraz to pan... Miło spędzić wieczór z medalistą. 

 

Pytanie, które narzuca się po tej kwestii, specjalnie zostaje bez odpowiedzi: „Jakim 

medalistą?”. Wyjaśniamy to później, kiedy przechodzimy do sceny Grunera, tak aby informacje 

były w miarę podzielone między po sceny i tematy. To jest scena skupiona na Kasprzykiewiczu. 

 

GRUNER 

A jednak pan... 

 

Do stolika podchodzi Zosia, przerywając rozmowę. 

 

ZOSIA 

Czegoś jeszcze panom trzeba? 

 

GRUNER 

(serdecznie) 

Proszę powiedzieć, jak pani dzień mija? Świętowała pani? 

 

ZOSIA 

(zaskoczona, jednak zaraz pewnie) 

Taką bitwę dzisiaj przeżyłam. Cały dzień spóźniona. Ze schodów o mało nie spadłam, prawie 

się zabiłam. Często robię wszystko na raz i takie są skutki. 

 

Mężczyźni zdumieni nagłą wylewnością dziewczyny wpatrują się w nią dłuższy moment. Po 

chwili Zosia orientuje się, że mówi do oficerów. Zawstydza się i spogląda ukradkiem na 

Kasprzykiewicza. 
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ZOSIA 

Przepraszam najmocniej. Wojakom takie banialuki opowiadam. 

 

Mężczyźni parskają śmiechem, atmosfera się rozluźnia. 

 

GRUNER 

Niech pani się nie martwi. Mam żonę i niejedną bitwę w życiu widziałem. Pan Kasprzykiewicz 

też widział, prawda? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(zawstydzony) 

Nie, ja nie żonaty. 

 

GRUNER 

Ale bitwy pan widział. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Widziałem... 

 

GRUNER 

(do kelnerki) 

Wie pani, jakie bitwy pan major widział? 

 

ZOSIA 

(zaciekawiona) 

Nie... Niestety... 

 

GRUNER 

Dziewiętnaście lat temu pan major był pod Ossowem. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(uśmiechając się nieznacznie) 

Dziewiętnaście i dzień. 
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GRUNER 

I dzień. Osamotniony. Na przedpolach Warszawy. Sowieci prą przed siebie. Chcą przekroczyć 

Wisłę. Pewni, że już ich nic nie zatrzyma przed zdobyciem zachodu. Kiedy inni się wycofali, 

on ze swoją kompanią został i zdecydował, że nie odda bolszewikom ziemi. Byli tak daleko 

wysunięci za frontem i tak długo utrzymali pozycję, że aż o nich zapomnieli. Przecież to 

oczywiste, że żadna polska kompania nie została za plecami, kiedy cała linia się wycofała. 

Złamanie oporu byłoby tylko kwestią czasu. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

I było. Jednak mogliśmy to wygrać. Więc zostaliśmy. 

 

Zosia wyraźnie zafascynowana wpatruje się w Kasprzykiewicza, podczas gdy Gruner dalej 

opowiada. 

 

GRUNER 

I zostali. Bolszewicy popędzili dalej za wycofującymi się wojskami. Parli naprzód i nadziali 

się na kontratak. Nasi z powrotem ich przegnali. I tak by to mogło trwać bez końca, gdyby nie 

nasz osamotniony. Bez wsparcia. Na już dawno zapomnianej, zdawałoby się – utraconej 

pozycji. Kasprzykiewicz z kompanią! A dalej – sam jestem ciekaw... 

 

Kasprzykiewicz się zastanawia. Jest lekko zawstydzony. Patrzy kilka sekund na kelnerkę, która 

chwilowo zapomniała o swoich obowiązkach i spogląda na niego wyczekująco. 

 

ZOSIA 

 Majorze, niech pan się nie każe prosić. 

 

Kasprzykiewicz czuje się jeszcze bardziej onieśmielony prośbą dziewczyny. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Chyba tak nie wypada. 

 

ZOSIA 

(prosząc) 
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Dobrze jest wiedzieć, co świętujemy... Ale proszę samemu zdecydować. Nie naciskam. 

 

Kasprzykiewicz zerka z wyrzutem na Grunera, który odpowiada mu szelmowskim uśmiechem. 

Spuszcza głowę pokonany przez oboje. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(lekko speszony) 

Kiedy tak czekamy, nie możemy pójść ani w przód, ani w tył. Nagle widzimy – kogo? 

Bolszewików. Ale wracają. Co lepsze, rozbici, zdziesiątkowani! Biorą nogi za pas i... Uciekają. 

 

ZOSIA 

(zafascynowana) 

Uciekają... 

 

Kasprzykiewicz pokazuje swoją pozycję na polu walki, korzystając z tego, co leży na stole – 

widelca, łyżeczki, solniczki. Czuje się coraz bardziej rozemocjonowany. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Nie czekam. Mówię: atakujemy! Artyleria momentalnie w nich uderza. My – jak najszybsza 

mobilizacja, póki przeciwnik zdezorientowany. Wymarsz – i co? Machają czapkami. Myślą, że 

to ich artyleria i do swoich strzela. Atakujemy, zanim się przegrupują. Nacieramy! My z jednej, 

a kawaleria szarżuje z drugiej. 

 

Zosia ma rozmarzone spojrzenia, jakby odpłynęła wpatrzona w Kasprzykiewicza i zasłuchana 

w głos majora. Nagle dziewczyna zauważa za jego plecami w oddali szefa, który macha do niej 

energicznie bardzo zdenerwowany. 

 

ZOSIA 

(wystraszona) 

Przepraszam najmocniej. 

 

Gruner i Kasprzykiewicz są zaskoczeni. Podążamy za Zosią, która podchodzi do baru. Szef 

staje przed barem. Jest wściekły (stopniujemy emocje). 
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SZEF 

Co ty tu na pogawędki przyszłaś?! Spóźniasz się... 

 

Zosia odwraca wzrok ku stolikowi, przy którym siedzą Gruner i Kasprzykiewicz. Głos szefa 

powoli słychać coraz słabiej, za to słyszymy dźwięk słów Kasprzykiewicza przebijających się 

przez restauracyjny szum. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Wygrana tak naprawdę była gdzie indziej. To Piłsudski uderzył znad Wieprza. My tylko 

postawiliśmy kropkę nad i. 

 

GRUNER 

Panie majorze! Wszystko było ważne. Całą nawałę wstrzymaliście. Daliście wszystkim czas. 

Marszałek mógł zebrać siły i kontratakiem rozbić Armię Czerwoną w puch. Oby tylko takie 

kropki! Za 12 kompanię!! 

 

Kasprzykiewicz podnosi szkło do toastu. Za nim Gruner. 

 

SALA LEKARSKA. NOC. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Gruner siedzi w pokoju lekarskim, bada pacjenta. Na stoliku porozkładane dokumenty, kilka 

książek, świeci się lampka stołowa. Panuje półmrok. 

 

Słychać, że ktoś biegnie szybko po korytarzu za drzwiami. Do  pokoju wpada wystraszona 

pielęgniarka. 

 

PIELĘGNIARKA 

Panie doktorze! Co Pan tu jeszcze robi?! 

 

GRUNER 
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Co się stało? 

 

PIELĘGNIARKA 

Niemcy Wieluń bombardują! Zaczęło się!! Do nas już niedaleko. 

 

GRUNER 

(szeptem) 

Tak szybko? 

 

PACJENT 

Panie doktorze, a co z nami? 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Kelnerka przynosi dania do stolika Kasprzykiewicza i Grunera. Stawia je na stole. 

Kasprzykiewicz patrzy na jedzenie i chwilę się zastanawia. Kelnerka jednak nie odchodzi, 

jakby ktoś miał jeszcze coś do niej powiedzieć. Po chwili zauważa to Gruner, a po nim 

Kasprzykiewicz. Patrzą na siebie zdezorientowani. Zapada niezręczna cisza. Zosia odchodzi. 

 

GRUNER 

Wie pan, panie majorze, że to nie do mnie. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Wiem. 

 

Kasprzykiewicz rozgląda się po sali. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Przypuszczam, że pan również służył. 

 

GRUNER 
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Służyłem i walczyłem z bolszewikami. 10 Pułk Ułanów Litewskich. Następnie Szefostwo 

Sanitarne IV Armii. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Leczył pan? 

 

GRUNER 

Owszem. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Nie próżnował pan. 

 

Gruner uśmiecha się znacząco. Zastanawia się chwilę. 

 

GRUNER 

Nie ma pan obrączki. 

 

Kasprzykiewicz patrzy na Grunera zaskoczony nagłą uwagą. Doktor uśmiecha się łagodnie z 

lekkim poczuciem wyższości. 

 

GRUNER 

Wie pan, jak rozpocząłem swój związek? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Rozumiem, że to rada. 

 

GRUNER 

Coś w tym rodzaju. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Czyli założył pan, że ja takowej potrzebuję? 

 

Uśmiech powoli schodzi z twarzy Grunera. 
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KASPRZYKIEWICZ 

Wysłucham z ciekawości. 

 

GRUNER 

(pewnie) 

Porwałem ją. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Aha... Porwał ją pan. 

 

GRUNER 

Tak. Przyjechałem do niej motocyklem. Z kwiatami. Była co prawda po słowie z pewnym... 

nieodpowiednim dla niej partnerem, ale nie przeszkadzało mi to. Każdy w życiu popełnia błędy. 

Więc przyjechałem i poprosiłem o rękę. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

I co? Co dalej? Porwanie? 

 

GRUNER 

Za jej zgodą... 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Co to za porwanie za zgodą? 

 

GRUNER 

Powiedziałem jej, że jak się nie zgodzi, to ją i tak porwę. Więc uważam, że jednak porwanie. 

 

Patrzą na siebie przez chwilę, po czym równocześnie wybuchają śmiechem. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

A pan nie jest mi zupełnie nieznany, panie doktorze. 

 

GRUNER 

Tak? 
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KASPRZYKIEWICZ 

Czytałem kiedyś o panu. 

 

GRUNER 

A co pan wyczytał? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

O pana medalach i rekordach. 

 

GRUNER 

Dawne dzieje. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Myślę, że nie aż tak. Raczej nie zapomniał pan, jak się rzuca oszczepem. 

 

[Pauza] 

 

GRUNER 

Jest jeden moment, który dobrze pamiętam. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Jaki? 

 

GRUNER 

Meeting w Paryżu. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Pierwszy rekord pobity poza Polską. 

 

GRUNER 

Panie majorze, to był pojedynek. Ja rzucam – on rzuca. Kto jeszcze więcej wyciśnie! Kto 

jeszcze da radę mocniej. Heh... I wygrałem. 
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KASPRZYKIEWICZ 

Za zwycięstwo! 

 

Gruner podnosi kieliszek do toastu. 

 

MIESZKANIE SOŁTANÓW. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

W salonie siedzi żona Sołtana z córkami. Adam Sołtan szykuje się do wyjścia. Zakłada mundur, 

nerwowo szuka papierosów, dokumentów. 

 

SOŁTAN 

Widziałaś gdzieś moje dokumenty? 

 

SOŁTANOWA 

Są w komodzie. Wrócisz? 

 

„Wrócisz?” – pytanie nie jest przypadkowe. Pomaga szybko wyobrazić sobie to, co się dzieje 

poza domem. Widz rozumie, że żona boi się o życie męża. Zadaje sobie pytanie, dlaczego. 

Dzięki prostocie pytania aktorka będzie mogła wydobyć sens sceny. Może zadać w podtekście 

pytania: Co się dzieje? Czy się boisz? Czy wygramy? Widz zna kontekst i pointę. 

 

SOŁTAN 

Jestem szefem sztabu. Wybuchła wojna. Nie wiem. Pomożesz mi? Samochód już na mnie 

czeka. 

 

Sołtanowa podchodzi do komody, szybko znajduje dokumenty męża. 

 

SOŁTANOWA 

(tłumiąc strach, stara się być dzielna) 

Zajmę się dziećmi. Generał Anders i kawaleria cię potrzebują. 
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Sołtan patrzy żonie głęboko w oczy. 

 

SOŁTAN 

Wrócę. 

 

SOŁTANOWA 

Wracaj szybko. 

 

Sołtanowa z Sołtanem przytulają się. Po kilku chwilach mężczyzna z kompletem dokumentów 

energicznym żołnierskim krokiem wychodzi z mieszkania. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Zosia sprząta naczynia ze stołu. W drugim końcu sali widzi Kasprzykiewicza pogrążonego w 

rozmowie z Grunerem. Nagle ze środka sali dochodzi donośny głos Sołtana. Mężczyzna trzyma 

rękę uniesioną ku górze, jakby się zgłaszał. 

 

SOŁTAN 

Przepraszam! Przepraszam wszystkich! Mamy problem! 

 

Muzyka nagle się zatrzymuje. Wszyscy patrzą po sobie zaskoczeni. Sołtanowa stoi obok męża 

i rozgląda się wokół zmartwiona. 

 

SOŁTAN 

Proszę wszystkich o uwagę. Potrzebuję pomocy. Zgubiłem swój sygnet oficerski. 

 

SOŁTANOWA 

Prosimy państwa o pomoc. 

 

Z tłumu wyłania się Kasprzykiewicz. 
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KASPRZYKIEWICZ 

(do Sołtana) 

Panie majorze! Odpowiadam na  wezwanie. 

 

Kasprzykiewicz ściąga marynarkę. 

 

SOŁTAN 

Panie majorze... Bez przesady. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(do Sołtanowej) 

Żadna przesada. Gdzie go pani ostatni raz widziała? 

 

Sołtanowa wskazuje na męża. 

 

SOŁTANOWA 

Na palcu męża. Tutaj przy stole. 

 

Kasprzykiewicz, zgięty w pół, zaczyna szukać sygnetu na podłodze. Inni, widząc to, też 

przyłączają się do poszukiwań obok swoich stolików. Kelnerzy spoglądają po sobie niepewnie. 

Zosia także rzuca się do szukania, ale reszta się ociąga i zaczyna zbierać szklanki. Jednak szef 

z drugiego końca sali wskazuje im widocznym gestem podłogę. Kelnerzy niechętnie i powoli 

również rozpoczynają szukanie sygnetu. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

PERSPEKTYWA SYGNETU (POV) 

 

Widzimy stopy ludzi w restauracji. Poruszaja się chaotycznie. W tle rysują się postacie kilku 

kelnerów, którzy wstają z klęczków. Nagle ktoś kopie w sygnet [kamerę], obraz się rozmazuje. 

Sygnet przelatuje przez salę. Zatrzymuje się niedaleko Kasprzykiewicza, ale on go nie 

spostrzega. Obok majora pojawia się Zosia. Patrzą na siebie chwilę. Uśmiechają się niepewnie, 

komentując cicho całą sytuację. Nagle Kasprzykiewicz kątem oka zauważa sygnet. Zosia, idąc 

za jego wzrokiem, też widzi zagubiony przedmiot. 
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ZOSIA 

(krzycząc i wskazując na sygnet) 

Tam jest! 

 

Nagle Kasprzykiewicz próbuje zatrzymać ludzi. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Stój! 

 

ZOSIA 

Poczekaj! 

 

Sygnet znowu zostaje kopnięty i przelatuje przez całą salę. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Sygnet ląduje niedaleko Sołtana. Widzimy, jak opowiada coś zgromadzonym wokół gościom. 

Jest podekscytowany. Wszyscy są skupieni na historii, jakby zapomnieli o tym, czym 

zajmowali się wcześniej. 

 

SOŁTAN 

I widzę twarz Parzykąta, który patrzy na mnie, jakbym zwariował. Mówi: „Z całym 

szacunkiem, ale to jest taczanka, a nie wóz bojowy”. 

 

SŁUCHACZ 

I co major odpowiedział? 

 

Sołtan żywo gestykuluje przy opowiadaniu. 

 

SOŁTAN 

Nic. Po chwili plutonowy zrozumiał, że to nie sugestia, tylko rozkaz i uzbroił taczankę. Po 

czym do niej wsiadł. Rzucił tylko serdecznie, że mnie nienawidzi, i ruszył na szarżujących 

bolszewików. Oni jadą! Na czele wielki oficer w czarnej gimnastiorce. Wszyscy szable w 
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dłoniach. Przechodzą w galop. Wjeżdżają w ulicę. Dosłownie 50 kroków przed nami. I 

NAGLE! Plutonowy Parzykąt wyjeżdża na nich i tnie serią z karabinu. Wielki oficer padł. 

Pierwsza linia padła! Cała szarża stoi. Nie wiem, jakim cudem Parzykąt z tej taczanki w 

cokolwiek trafił, ale trafiał bezbłędnie. Zatrzymali go w końcu. Ale się nie poddał. Trzymał ich 

dalej pod ogniem. Zaatakowaliśmy i wyparliśmy wroga spod Żółtaniec. 

 

SŁUCHACZ 

Taczanka... Z karabinem. 

 

Nagle pojawia się Sołtanowa. 

 

SOŁTANOWA 

(do Sołtana) 

Adam. Ludzie szukają twojej zguby, a ty siedzisz i opowiadasz... 

 

Nagle sygnet zostaje znowu niechcący kopnięty. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Sygnet ląduje tuż obok kelnera, który błądzi wzrokiem dookoła. Nagle zauważa przedmiot. 

Przygląda mu się badawczo. Widać, że wzrasta w nim napięcie. Delikatnie próbuje podnieść 

sygnet. Rozgląda się dookoła. Nagle do restauracji wchodzi ksiądz Skorel. Staje jak wryty. 

 

PERSPEKTYWA KSIĘDZA 

 

Skorel widzi, jak obsługa szuka czegoś na kolanach. Reszta również krąży po sali z głowami 

przy podłodze. Skorel przenosi wzrok z Kasprzykiewicza na Sołtana. W tle widzimy kelnera, 

który cofa rękę od sygnetu. 

 

POWRÓT DO OGÓLNEJ PERSPEKTYWY 

 

SKOREL 

(zaskoczony, witając się) 

Panie majorze. I panie majorze. Powinienem uklęknąć? 
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SOŁTAN 

Szukamy sygnetu oficerskiego. 

 

Kasprzykiewicz próbuje zachować powagę. Gruner patrzy porozumiewawczo na 

Kasprzykiewicza. 

 

GRUNER 

(cicho) 

I armii pod Giewontem. 

 

Kasprzykiewicz ma coraz większe trudności z utrzymaniem powagi. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Pan major zgubił swój sygnet oficerski. 

 

SKOREL 

Gdzie go ostatnio widziano? 

 

Gruner wskazuje na podłogę pod stopami. 

 

GRUNER 

(lekko, wskazując na stół Sołtana) 

Tutaj. 

 

SKOREL 

Czy jest jakiś plan poszukiwań? 

 

Skorel zbiera się, by uklęknąć, ale nagle Sołtanowa włącza się do rozmowy. 

 

SOŁTANOWA 

(wstając, mówi do wszystkich) 

Nie wygłupiajmy się już. Zgubił się. Jak się ma znaleźć, to się znajdzie. Jak nie, to trudno. 
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Sołtan patrzy na żonę pytająco. 

 

SOŁTANOWA 

Gdyby ktoś go znalazł, byłabym bardzo wdzięczna za przekazanie. 

 

Kelnerzy wstają, ale widzimy, jak szef wskazuje im z powrotem podłogę. Kelnerzy niechętnie 

wracają do poszukiwań. 

 

PERSPEKTYWA SYGNETU 

 

Widzimy kelnera, który zerka po raz ostatni na sygnet, po czym się odsuwa. 

 

PERSPEKTYWA OGÓLNA 

 

Widzimy, jak wszyscy stoją wokół Sołtana, który ma kieliszek w ręku. 

 

SOŁTAN 

Za spotkanie i za ten dzień. 

 

Wszyscy wznoszą toast. 

 

DUŻA SALA CWS. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Ksiądz Skorel pomaga w zbijaniu dużych drewnianych skrzyń, w których jest wyposażenie sali 

Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Widzimy ludzi zabierających skrzynie. 

 

SKOREL 

Zabierzcie jeszcze te dwie. Uważajcie na sterylizatory. 

 

Mężczyźni unoszą skrzynie. Podchodzą następni. 
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MĘŻCZYZNA 

Proszę księdza! Ewakuacja! Niech ksiądz jedzie z nami. 

 

SKOREL 

Ja wyjadę ostatni. Musimy wszystko zabrać. Wszystko się może przydać. Oby jak najdalej od 

Niemców. 

 

Skorel zbija skrzynie, mężczyźni wynoszą je z wysiłkiem. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

PERSPEKTYWA SYGNETU 

 

Widzimy Kasprzykiewicza, który nadal szuka sygnetu. Niedaleko przyklęka Zosia i mu 

pomaga. Ich spojrzenia się spotykają. Uśmiechają się do siebie niepewnie. 

 

ZOSIA 

Zajrzę pod meble. 

 

Zosia wstaje, idzie kilka kroków w stronę sygnetu. Kasprzykiewicz odprowadza ją wzrokiem. 

Nagle natrafia kątem oka na sygnet. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Stój! 

 

But Zosi zatrzymuje się tuż obok kamery. Kasprzykiewicz powoli podchodzi. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Masz go pod nogami. 

 

ZOSIA 
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Gdzie? 

 

Zosia niechcący trąca sygnet. Obraz się rozmazuje. 

 

POWRÓT DO OGÓLNEJ PERSPEKTYWY 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Sołtanowa staje obok Kasprzykiewicza. 

 

SOŁTANOWA 

Panie majorze, dziękuję, naprawdę już nie trzeba. Proszę usiąść. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Dwa razy go widziałem. Naprawdę jestem blisko. 

 

SOŁTANOWA 

Wierzę. I naprawdę dziękuję za poświęcenie. Znajdzie się. 

 

Kasprzykiewicz siada obok Skorela. Sołtanowa odchodzi. Kasprzykiewicz niepewnie patrzy na 

kelnerkę, która dalej na kolanach szuka sygnetu wraz z innymi kelnerami. Zauważa to Skorel. 

 

SKOREL 

Na co pan czeka? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Tak naprawdę, to nie wiem, na co czekam. 

 

Kasprzykiewicz wciąż przygląda się dziewczynie. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Ma ksiądz na to jakąś radę? 

 

SKOREL 



26 
 

Może się pan boi? 

 

Kasprzykiewicz spogląda na Skorela rozbawiony. 

 

SKOREL 

Też kiedyś czekałem. 

 

Kasprzykiewicz zdziwiony wpatruje się w księdza. 

 

SKOREL 

Nie w takim kontekście oczywiście. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

I jak sobie ksiądz poradził z czekaniem? 

 

SKOREL 

Sam sobie nie poradziłem. Wyleczono mnie. Drastycznie. 

 

Skorel popada w zadumę. Kasprzykiewicz nie przynagla Skorela do zwierzeń. Po chwili ksiądz 

się otrząsa, spotyka się z życzliwym i zachęcającym do mówienia spojrzeniem 

Kasprzykiewicza. 

 

SKOREL 

 Czwórkami wyprowadzano naszych z więzienia. Potem pociąg. Potem samochodem i do celi. 

Do podziemi. Rzeczywistość Polaków w osiemnastym roku... Stamtąd zabierano pojedynczo 

do czerwonego kącika. Najpierw wypytywali o wszystko. Gdzie i co robiłeś? Jakby chcieli po 

raz ostatni przypomnieć ci, kim byłeś, i strzelali w tył głowy. Strzelali całą noc. O świcie 

ciężarówki były całe zapakowane i ruszały. Gdzieś... Czekałem jak wszyscy. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Jak to ksiądz czekał? 

 

SKOREL 

Czekałem na ten czerwony kącik, aż mnie zastrzelą i wywiozą. 
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KASPRZYKIEWICZ 

Ale... Przecież księdzu kazali czekać. Z bolszewikami nie było dyskusji. Wszystkich wrogów 

rewolucji zabijali. A zwłaszcza my, Polacy, zaleźliśmy im za skórę. 

 

SKOREL 

Wiem. Aż trafiłem na diabła. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Kogo? 

 

KOREL 

Diabła, który zabrał wszystko, co mi zostało. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Kim jest diabeł? 

 

SKOREL 

Zabrali mnie w końcu do pociągu, samochodu i podziemi. Trafiłem do czerwonego kącika. A 

tam czekał on. Dzierżyński. Nazywali go Czerwonym Katem. Bardziej pasowało do niego 

Krwawy Feliks. 

(zamyślony, cicho) 

Tak mi się wydaje... 

 

Kasprzykiewicz szepnął przepraszająco. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Przepraszam, nie chciałem poruszać takich tematów. 

 

SKOREL 

Nie szkodzi. Czekać to jak zabijać wolną wolę. To jest grzech... Czekałem na śmierć, majorze. 

Tak się bałem, że znowu trafię do Dzierżyńskiego. Nawet jak przeżyłem. Wydostałem się, 

wróciłem do Polski, dalej czułem jego oddech na plecach. Czerwonego terroru się nie 

zapomina... To utwierdziło mnie jednak w przekonaniu, że nie można cały czas czekać. 
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KASPRZYKIEWICZ 

Nie uważa ksiądz, że trochę za dużo od siebie wymaga? 

 

SKOREL 

Życie codziennie wymaga od nas za dużo. 

 

Kasprzykiewicz uśmiecha się smutno. 

 

SKOREL 

Może szkoda czasu? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Może ksiądz ma rację. 

 

Kasprzykiewicz wstaje i idzie do Zosi. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Zosia zauważa, że zbliża się Kasprzykiewicz. Podchodzi do niej. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Jak poszukiwania? 

 

ZOSIA 

Jak widać. 

 

Kasprzykiewicz zdejmuje marynarkę i przyłącza się znowu do szukania sygnetu. 

 

PERSPEKTYWA SYGNETU 

 

Kasprzykiewicz i Zosia wymieniają się pełnymi rozbawienia spojrzeniami. Sygnet jest między 

nimi, ale go nie zauważają. Próbują nie parsknąć śmiechem. Powstaje niezręczna cisza. Zosia 

przybliża się do Kasprzykiewicza. Ten jednak jakby wystraszony się odsuwa i odwraca wzrok. 
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Zosia spuszcza oczy i zauważa sygnet. Bierze go do ręki. Przygląda się mu chwilę z 

ciekawością pomieszaną z pokusą, jakby chciała go zatrzymać. Po sekundzie odrywa spojrzenie 

od przedmiotu. Gwałtowanie wstaje i z sygnetem wycelowanym w sufit krzyczy triumfalnie. 

 

ZOSIA 

(Ucieszona) 

Znalazłam! 

 

Nie zwraca uwagi na to, że Kasprzykiewicz przyglądał się jej z bliska przez cały czas. Sołtan 

nagle wstaje. Sołtanowa również zrywa się z ulgą, wyraźnie zadowolona z efektu poszukiwań. 

 

SOŁTAN 

(krzycząc do wszystkich) 

Kolejka dla wszystkich! Za znaleźne. A pani dziękuję za wytrwałość! 

 

Kasprzykiewicz się przygląda, jak Sołtanowa ściska Zosię, która szczerze się cieszy z sukcesu. 

 

POMIESZCZENIE PIWNICY INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Franciszek Herzog wraz z współwalczącymi we Lwowie odpoczywają po ciężkich walkach, 

wykorzystują chwilę na zjedzenie posiłku. W zaniedbanym i brudnym pomieszczeniu piwnicy 

widzimy, jak żołnierze jedzą to, co mają, wspierając się i dzieląc pożywieniem. 

 

Słyszymy, jak ktoś biegnie – miejscowy chłopak ok. 14 lat. 

 

CHŁOPAK 

Sowieci! Sowieci nas zaatakowali! 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Nie żartuj, chłopcze. 
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CHŁOPAK 

Nie kłamię! Wszyscy mówią! Sowieci zaatakowali od wschodu. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

(do Żołnierza [1]) 

Mógłbyś to potwierdzić? 

 

Franciszek zwraca się do żołnierza. Ten wychodzi z pomieszczenia potwierdzić informację u 

dowódcy. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

(do CHŁOPAKA) 

Powiedz, że kłamiesz... 

 

CHŁOPAK 

Nie... 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Starczy, że jedną wojnę przegrywamy. 

 

ŻOŁNIERZ 2 

Jak mamy walczyć na dwó fronty?  Jesteśmy zdziesiątkowani po walce z Niemcami. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Wiesz jak, żołnierzu? Do końca. 

 

Wraca Żołnierz. 

 

ŻOŁNIERZ 

Dzisiaj rano Sowieci złamali pakt o nieagresji. 

 

Herzog zawiesza ciężkie spojrzenie na Żołnierzu. 
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RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Kelnerzy wraz z szefem próbują w pośpiechu wszystkim zapełnić kieliszki do toastu. Jednemu 

z kelnerów zsuwają się kieliszki i butelki z tacy. W sali rozlega się głośny brzęk tłuczonego 

szkła. A po nim następuje chwila głuchej ciszy. Szef patrzy na kelnera wzrokiem pełnym 

dezaprobaty. Nagle w sali zrywają się brawa. Szef szybko orientuje się w sytuacji i rozgląda 

się po gościach uśmiechnięty, udając, że niezręczność kelnera i jego śmieszy i również uważa 

ją za bardzo zabawną. Nagle za bar wchodzą bracia Herzogowie. Franciszek i Stefan. Szef jest 

zaskoczony i poirytowany ich zachowaniem. 

 

SZEF 

Panowie. Proszę się nie wygłupiać. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Żadne wygłupy. Rodzice mieli karczmę. Od takiego (pokazuje) im pomagaliśmy. 

 

Kiedy Franciszek rozmawia z szefem, Stefan Herzog swobodnie porusza się za kontuarem. Szef 

rozgląda się bezradnie. 

 

SZEF 

Ale to tak nie wypada, aby goście tak... 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Nie wypada, by tylu ludzi czekało na toast, panie kierowniku. 

 

Franciszek, nie zwracając uwagi na minę zakłopotanego sytuacją szefa, z pełnym 

zaangażowaniem pomaga za barem. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Zosia próbuje sobie poradzić z ułożeniem szkła na tacy. W zaaferowaniu nie zauważa, że nagle 

znalazł się obok niej Kasprzykiewicz, który jej pomaga. Zaskoczona rozgląda się wokół i 
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spostrzega, że wielu gości zaczęło wraz z kelnerami porządkować salę. Kasprzykiewicz 

uśmiecha się delikatnie do Zosi i wraca do stolika. Zosia zamyśla się chwilę. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Kasprzykiewicz siada przy stole obok Grunera i Skorela. Rozgląda się. Gruner ze Skorelem 

rozmawiają. Podchodząc do mężczyzn, słyszy urywek dialogu. 

 

GRUNER 

Ksiądz też leczy. Na swój sposób. 

 

SKOREL 

(przekornie) 

To nie ja leczę. 

 

Gruner klepie się w czoło gestem „no tak”. Ksiądz się śmieje. Kasprzykiewicz obserwuje bar, 

za którym Zosia rozmawia z młodszym Herzogiem, Stefanem. Obydwoje się śmieją i żartują. 

Nagle Franciszek siada obok Kasprzykiewicza. Ten tego nie zauważa, nadal wpatrując się w 

Zosię. Herzog przygląda mu się bacznie dłuższą chwilę. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Wybaczy pan, że się wtrącam, ale zauważyłem, że nie ma pan obrączki. 

 

Kasprzykiewicz orientuje się, że został przyłapany na obserwowaniu Zosi. Nie czuje się jednak 

zawstydzony. Odwraca powoli wzrok na Herzoga. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Widzę, że panowie wszyscy są dzisiaj nadzwyczaj spostrzegawczy. Do tego odnoszę wrażenie, 

że wszyscy są bardzo zatroskani moim losem. 

 

SKOREL 

Tak, bardzo się o pana martwimy. 

 

KASPRZYKIEWICZ 
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Proszę panów – albo ja tak rozpaczliwie potrzebuję pomocy, albo panów zainteresowanie jest 

co najmniej niepokojące. 

 

[Wyjaśnienie: Nigdy nie odpowiadamy na pytanie, dlaczego ci ludzie się tutaj spotkali. 

Unikamy wtedy dyskusji i analizy. Widz będzie zajęty składaniem wątków poszczególnych 

bohaterów]. 

 

Zapada chwila ciszy. Wszyscy patrzą po sobie poważnie. W końcu Gruner parska śmiechem. 

 

GRUNER 

Co pan, panie Franciszku, chciałby powiedzieć w odniesieniu do statusu pana majora? 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Panowie. Spokojnie. Ja nic panu majorowi nie insynuuję. Zauważyłem tylko zainteresowanie 

pana majora i się zastanawiam. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Nad czym się pan zastanawia? 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Co pan major widzi w nas takiego ciekawego, że z nami tutaj siedzi? 

 

Kasprzykiewicz rzuca spojrzenie na Zosię, która za barem przyjmuje zamówienia. 

Jednocześnie żartuje z młodym Herzogiem. W końcu Kasprzykiewicz odwraca się do Herzoga. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Czyli woli pan, żebym nalewał mu piwo? 

 

W tym momencie Herzog blednie. Kasprzykiewicz nie spuszcza go z oka. Herzog intensywnie 

myśli, jak odwrócić całą tę sytuację. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Widzę, że pan MA obrączkę. 
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Herzog patrzy na obrączkę, na jego twarzy rysuje się blady uśmiech. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

 (wskazując na Grunera, mówi głośno) 

 Pan doktor żonę porwał. Na motocyklu. Pan jak poznał małżonkę? 

 

FRANCISZEK HERZOG 

(pewnie, choć cicho) 

Odbiłem ją. 

 

Kasprzykiewicz mruga kilkukrotnie, nie dowierzając. Herzog widzi zmieszanie majora. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Od Litwinów ją odbiłem. 

 

Kasprzykiewicz patrzy coraz bardziej zdziwiony. Franciszek mu zaimponował. Uśmiecha się 

niepewnie, a z nim Gruner i Skorel. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Co za dzień. Wszyscy dzisiaj mają historię o tym, jak w heroiczny sposób zdobyli swoje żony? 

 

SKOREL 

(poważnie) 

Ja nie mam. 

 

Kasprzykiewicz czuje się skonfundowany. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Przepraszam. Palnąłem bez zastanowienia. 

 

SKOREL 

A nie ma major za co przepraszać. Nikt mnie do tego nie zmuszał. 

 

KASPRZYKIEWICZ 
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(zwracając się do Herzoga)) 

Niech pan opowiada. Co pan tak czeka? Zaraz się z księdzem pokłócę. 

 

Wszyscy są zaciekawieni – panuje ogólna wesołość. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Herzog zaczyna opowiadać, zastanawia się chwilę, jak rozpocząć. Czuje się speszony. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Wysłali mnie na kursy dokształcające. Połowa zajęć to były patrole na granicy – kursantów 

puścili dopiero wtedy, kiedy zaczęło się robić zimno. Jakby w lato się dokształcać nie można 

było. Więc... Patrolujemy granicę. Gdy nagle widzimy Grupę Litewską. Ale strasznie się 

szarpią. Stoją tak, ni to u nich, ni to u nas. Więc musimy uważać. Podchodzimy bliżej. 

Okrążamy ich. I nagle słyszę, że kobietę targają do siebie. Myślę: „O kurczę. Nie wygląda to 

dobrze”. Podchodzimy bliżej. Cicho. Gdy nagle słyszę, że ona klnie po polsku. Tak im 

nawymyślała, że nawet jak nie rozumieli, to zrozumieli. Ja już wtedy wszystko wiedziałem. 

Dałem znak do ataku. Wyskoczyliśmy z każdej strony. Nawet nie musieliśmy strzelać. Byli tak 

zaskoczeni, że rzucili broń i oddali dziewczynę. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Co ona tam robiła? 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Była emisariuszką naszego wojska. 

 

GRUNER 

Czyli pan żonę z tajnej akcji wywiadowczej odbił? 

 

FRANCISZEK HERZOG 

Tak naprawdę, wstyd się przyznać, ale do dzisiaj mi nie powiedziała, co ona tam robiła. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

A pan gdzie walczył? 
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W głosie Franciszka Herzoga czuć dumę z braci. 

 

FRANCISZEK HERZOG 

W Legionach. Stefan też był. I jeszcze dwóch naszych braci. Wszyscy poszliśmy! Cała nasza 

czwórka. Wróciła trójka... [pauza] A kiedy wybuchła wojna z bolszewikami, wiedzieliśmy, że 

nie wszyscy mogą wrócić. Jednak walczyliśmy. Sam walczyłem w bitwie warszawskiej. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

I pyta pan, co ciekawego widzę? Za braci Herzogów! 

 

Wszyscy zrywają się z oklaskami po opowieści Herzoga. Kasprzykiewicz przygląda się dłużej 

Zosi, której młody Herzog coś tłumaczy. 

 

MIESZKANIE – POMIESZCZENIE SZTABOWE INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Stefan Herzog siedzi przy biurku. Biurko zarzucone papierami, obok w pomieszczeniu dwa 

inne biurka, przy których siedzą żołnierze. Do pomieszczenia wbiegają Sowieci i – 

wykorzystując zaskoczenie – zatrzymują Herzoga i dwóch żołnierzy znajdujących się w 

pokoju. Polacy próbują walczyć, jednak przewaga liczebna Sowietów działa na ich korzyść. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Podążamy za Zosią, która z tacą przechodzi przez salę restauracji. Zbiera kieliszki, talerze i 

sztućce. Mija Sołtanów tańczących i uśmiechających się do niej. 

 

SOŁTANOWA 

(kładąc dłoń na ramieniu Zosi) 
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Dziękuję ci jeszcze raz. 

 

Zosi o mały włos nie zsuwają się naczynia z tacy. 

 

ZOSIA 

Naprawdę nie ma za co. 

 

Idąc dalej, Zosia zauważa kelnera, który stroi sobie z niej żarty. Dziewczyna rzuca mu obojętne 

spojrzenie. Przechodzi obok zespołu, zmieniając krok na lekko taneczny. Wokalistka to 

zauważa i się uśmiecha. Kątem oka Zosia rejestruje na sobie wzrok Kasprzykiewicza. Po 

sekundzie mężczyzna przenosi spojrzenie na towarzystwo przy stoliku i wraca do rozmowy. 

Zosia dalej krząta się przy stolikach. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Nagle do restauracji wchodzi dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich jest w stroju policjanta. 

Przystaje i rozgląda się po pomieszczeniu. Kładzie dłonie na biodrach. 

 

JAN OZIMEK 

(pewnie, z uśmiechem) 

Czy państwo nie wiedzą, że dzisiaj jest święto? 

 

Nagle z tłumu wyłania się Sołtan. Jan, gdy go zauważa, staje na baczność. Za nim syn 

Stanisław, ubrany w strój harcerski, również staje na baczność. 

 

SOŁTAN 

Panie władzo, wiemy, jakie jest święto. Dlatego chciałbym zaprosić pana do uroczystego toastu. 

 

Ozimek chwilę się mityguje. Patrzy na syna, który lekko kiwa głową. 

 

SOŁTAN 

Chyba że jest pan na służbie. 

 

JAN OZIMEK 
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Już po. 

 

Herzog, Gruner i kilku żołnierzy dostawiają krzesła do stołu, przy którym siedzą 

Kasprzykiewicz i reszta. Po chwili dosiadają się: Ozimkowie, Herzogowie i Sołtan. 

Kasprzykiewicz i Gruner wymieniają się spojrzeniami, kiedy reszta się rozsiada. Stanisław 

przygląda się medalom wszystkich siedzących przy stoliku. Lustruje także mundur policyjny 

taty. Niespodziewanie młody Ozimek się odzywa. 

 

STANISŁAW OZIMEK 

(nerwowo, ale dumnie) 

Tata też walczył. 

 

Jan spuszcza wzrok zakłopotany słowami syna. 

 

JAN OZIMEK 

(wymownie patrząc na Stanisława) 

Stasiu, wszyscy walczyli. 

 

Wszyscy uśmiechają się ze zrozumieniem. Jan przeprasza obecnych za Stanisława spojrzeniem. 

 

STANISŁAW OZIMEK 

(nie rozumiejąc wymownych spojrzeń ojca, dodaje z ożywieniem) 

Pod Grannem walczył. I zdobywał też Grodno. 

 

Tym razem wszyscy z wyraźnym zaciekawieniem spoglądają na Jana. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Pod tym Grannem? 

 

Ozimek przytakuje. 

 

JAN OZIMEK 

W artylerii. 
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Kasprzykiewicz i Sołtan unoszą brwi w zdziwieniu. Zapada cisza pełna szacunku. Jan odpływa 

we wspomnienia. 

 

STANISŁAW OZIMEK 

Tato, opowiedz o Grodnie! 

 

GRUNER 

Jak było pod Grodnem? 

 

Ozimek patrzy na syna wzrokiem, wyrażającym lekką przyganę za rozpoczęcie tematu. Po 

chwili jednak zwraca się uprzejmie do gości. 

 

JAN OZIMEK 

Tak jak wszędzie. Co ja panom o wojnie będę opowiadał. Posłuchałbym, a nie... 

 

SOŁTAN 

Wszędzie tośmy się bronili. A Grodno to atakowaliśmy. Więc niech pan nie będzie taki 

skromny. 

 

Jan chwilę zbiera myśli, nabiera pewności siebie i – delikatnie gestykulując – opowiada. 

 

JAN OZIMEK 

Wszyscy bolszewicy, którzy się wycofywali z okolicy, mieli się przegrupować w Grodnie, więc 

opór był silny. Prowadzimy akcję zaczepną. Raz za razem. Czekamy, aż się zmęczą. Jednak 

twardo się bronią i kontratakują. Nie odpuszczają. Każdy nasz atak odparty. Strzelamy na ślepo. 

W końcu zaopatrzenie padło, nie mamy amunicji. Skończyła się. Działa rozstawione tuż pod 

miastem. Na polu bez przerwy nas spychają. Nie ma amunicji do artylerii. Krzyczą do nas, że 

na bagnety i zębami będziemy tej pozycji bronić. No, to co zrobiliśmy? Przyczepiamy bagnety. 

Widać, że kawaleria wyczuła słabszy ogień. Trudno było nie wyczuć, kiedy nagle cała nasza 

artyleria ucichła. Już się gotują do szarży. Czekamy. Zaraz w nas uderzą. Nagle zagubiony 

transport dotarł. I wybór. Zdążymy załadować czy trzymamy linię. Zapadła chwila ciszy. 

Krzyczą: ŁADOWAĆ! Rzucamy bagnety i do dział. Skręcamy lufę tak, że prawie na wprost 

strzelamy. I jak z karabinu w szarżujących bolszewików. Szarża za szarżą. Nikt nie podszedł. 
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Ich jedyną nadzieją było, że pewnie znowu nam się amunicja skończy. Ale tym razem szczęście 

im nie dopisało. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Zosia obserwuje Kasprzykiewicza, pochłoniętego opowieścią Ozimka. Sołtan nagle wstaje z 

kieliszkiem w dłoni i wygłasza toast. Nie słyszymy jego słów zagłuszonych przez muzykę. 

Wszyscy przy stole dołączają na stojąco do toastu. 

 

CIĘŻARÓWKA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Widzimy Jana, który patrzy na śpiącego syna. Stanisław śpi z głową opartą o ścianę. Wszyscy 

jadą skuci w transporcie. Reszta więźniów – w różnym stanie – siedzi bez ładu na pace. 

 

CELA W KOZIELSKU. NOC. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Jan i Stanisław znajdują się razem w celi. Jan ze smutkiem obserwuje coś za kratami. Syn mu 

się w tym czasie przygląda. 

 

CIĘŻARÓWKA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 
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Jan, Stanisław i wielu innych więźniów jadą skuci na pace ciężarówki. Mają zmęczone twarze. 

Patrzą pustym wzrokiem. 

 

CELA. NOC. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Syn z ojcem siedzą w piwnicy. Stanisław obserwuje ojca, który próbuje podsłuchać przez 

drzwi, co się za nimi dzieje. Nagle się otwierają. Wchodzi żołnierz sowiecki i wywołuje Jana 

Ozimka. Na twarzach Stanisława i Jana widzimy rozpacz, tak jakby już nigdy nie mieli się 

zobaczyć. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Kasprzykiewicz siedzi sam przy stoliku. Rozgląda się po sali. Muzycy kończą ostatni utwór. 

Nagle podchodzi Zosia. Zaczyna zbierać talerze. Zauważa, że Kasprzykiewicz jest zamyślony. 

Nie bawi się już tak dobrze jak reszta towarzystwa na sali. 

 

ZOSIA 

Jaką pan piosenkę lubi? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Rozkwitały pąki białych róż... 

 

Kasprzykiewicz uśmiecha się krótko do Zosi i odwraca wzrok. Zosia kończy zbierać naczynia 

i odchodzi. Piosenka się kończy. Zespół zaczyna się krzątać i pakować. Zosia zerka na 

zamyślonego Kasprzykiewicza. Nagle zaczyna śpiewać Rozkwitały pąki białych róż... 

Początkowo delikatnie i niepewnie. Śpiewając, łagodnym gestem odkłada tacę. 

Kasprzykiewicz odwraca się powoli zaskoczony. Po kilku taktach z Zosi ulatuje trema. Jej głos 
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nabiera coraz większej pewności. Patrząc w oczy Kasprzykiewiczowi, wiąże treść piosenki z 

jego losem: „Wróć z wojenki wróć” – śpiewa już bezpośrednio do niego. [Podtekst 

 – wojna polsko-bolszewicka]. Powoli podłącza się zespół, a następnie cała restauracja. Jednak 

Zosia nie pozwala piosence nabrać pesymistycznego tonu. Śpiewa ze łzami w oczach, ale 

głęboko wierzy, że Stasieniek z wojenki wróci. Kasprzykiewicz wpatruje się w dziewczynę 

wzruszony. Nie słyszy reszty głosów, tylko ją. Dziewczyna kończy, wszyscy biją brawa. 

Sołtanowa porywa na sekundę Zosię. Nie słyszymy, co do niej mówi. Zosia stara się wyczytać 

cokolwiek z twarzy Kasprzykiewicza, siedzącego obok. Mężczyzna sam nie wie, co ma teraz 

uczynić. Piosenka głęboko go poruszyła. Po chwili Zosia wraca do stolika i zabiera tacę. Patrzy 

na Kasprzykiewicza, wyczekując, by coś powiedział. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Jestem... Tak naprawdę nie wiem, co jestem... 

(pauza, dociera do niego) 

Poruszony. 

 

Zosia uśmiecha się również wzruszona. 

 

ZOSIA 

(z radością) 

Dziękuję. 

 

Zosia odchodzi. 

 

CIĘŻARÓWKA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 2. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Widzimy Oswalda Rohatinera, jadącego z innymi więźniami na pace ciężarówki. Samochód 

się zatrzymuje. Słyszymy kroki dookoła auta. Nagle otwierają się drzwi. 

 

LAS. DZIEŃ. EXT. 
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Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Wychodzimy z ciężarówki razem z Oswaldem. Widzimy las – drzewa i krzewy. Gdzieniegdzie 

słychać kilka ptaków. Oswald rozgląda się dookoła. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Podążamy za kelnerką. Wszyscy uśmiechają się i zwracają się do niej serdecznie. Pomagają 

stawiać rzeczy na tacę. Dziewczyna podchodzi do stolika Sołtana, przy którym siedzi również 

Oswald. 

 

SOŁTAN 

(do Zosi, żartując) 

Pani zdaje sobie sprawę, że nam przerwała? 

 

ZOSIA 

(nie do końca rozumiejąc) 

Tak? Jak to? 

 

OSWALD 

Rozmawialiśmy. O bitwie pod Włocławkiem. 

 

ZOSIA 

Przepraszam, nie chciałam. 

 

SOŁTAN 

Przy takim wykonaniu nie mogliśmy zrobić nic innego, jak tylko przerwać naszą rozmowę i się 

przyłączyć. 
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ZOSIA 

(niepewnie, nie wiedząc, czy to był komplement) 

Dziękuję... 

 

SOŁTAN 

Wracając... 

 

OSWALD 

Kończyłem szturm na przyczółek? 

 

SOŁTAN 

Nie, przyczółek już pan zdobył. 

 

OSWALD 

Tak! Zdobyliśmy szturmem. Wypierając bolszewików. Najpierw próbowali nas artylerią 

wykurzyć. Grad pocisków. Salwa za salwą. Twardo, już prawie gryziemy tę glebę, ale nie się 

ruszamy. Wszyscy na pozycjach. Wysunięci, wróg dookoła i przygwożdżeni. 

 

Zosia zasłuchała się w opowieść. 

 

OSWALD 

Trzy godziny tak siedzieliśmy, gdy nagle szturm. Wszystko chyba, co mieli, posłali na nasze 

lewe skrzydło. Krzyk, że zaraz linia padnie. Zebrałem grupę i mówię: „Idźcie im pomóc. Skoro 

tam są wszyscy, to tu ich powstrzymamy”. Zostałem z garstką rekrutów i kilkoma karabinami 

maszynowymi. Poszli i pomogli. Skrzydło nie upadło. Przeliczyłem się jednak. To nie byli 

wszyscy. Przenieśli się na środek. Bronimy. Podeszli prawie na bagnety. Odparliśmy. Zanim 

reszta wróciła – to drugi szturm! I zaczęli się cofać na bokach. 

 

SOŁTAN 

Jak to? 

 

OSWALD 

Bili nas jak mieczem. Cięli w różnych miejscach, ale pełną mocą. A nas było za mało. Więc 

zebrałem tych, co mogłem, i wracamy pod przyczółek. Pod karabiny. Ale nie zdążyli się jeszcze 
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wszyscy rozstawić. Kiedy my atakujemy, oni dopiero się składają. Zaczęli strzelać, ale 

biegniemy. Gdybyśmy byli kilka metrów dalej, to by nikt z nacierających nie ostał. A tak 

przegnaliśmy ich. 

 

Sołtan bije brawo, zafascynowany opowieścią Oswalda. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Kasprzykiewicz podchodzi do Grunera rozmawiającego z Edwardem Ralskim. 

 

GRUNER 

Pozwolę sobie przedstawić. Pan Edward Ralski. Ułan z 8 pułku i botanik. W 1920 bił się z 

armią konną. 

 

RALSKI 

Szarańcza... 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(ciężko) 

Łatwo nie było. 

 

GRUNER 

Obgadywaliśmy właśnie pana z panem Ralskim. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Dziękuję za szczerość, doktorze. 

 

RALSKI 

Rozmawialiśmy o oczekiwaniu. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

A o czym by innym? Litości pan nie ma, doktorze. 

 

GRUNER 
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Pan Edward doszedł do ciekawych wniosków. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

(ciężko) 

Niech będzie, że mnie też ciekawią. 

 

RALSKI 

Widzi major. Można by rzec, że wszystko jest w przyrodzie zapisane. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Nie rozumiem. 

 

RALSKI 

Otóż są rośliny, które nie są uważane za piękne. Echinopsis dla większości ludzi nie ma 

kwiatów. Echinopsis, czyli taki pospolity kaktus. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Wiem, widziałem kaktusy. Nie widziałem kwiatów. 

 

RALSKI 

A jednak okazuje się, że kaktusy mają kwiaty i to nie gorsze od wielu, które widzimy na co 

dzień. 

 

Kasprzykiewicz przygląda się Zosi, która z zainteresowaniem wpatruje się w Sołtana i 

Oswalda. 

 

RALSKI 

Co ciekawsze, Echinopsis zakwita raz do roku. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Jak to ma się do oczekiwania? 

 

GRUNER 

Cierpliwości, panie majorze. 
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RALSKI 

Widzi pan major, gdybym chciał czekać, aż kaktus zakwitnie, tobym umarł na pustyni z 

pragnienia. Mógłbym pójść do domu się napić. Na jeden wieczór. Wrócić i okazałoby się, że 

ten jeden dzień, w którym akurat kwiat zakwitł, mnie nie było. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

A skąd ma pan pewność, że zakwitnie? 

 

GRUNER  

Panie majorze, cała sala widziała, że zakwitł. Cała sala nawet w kwitnięciu pomogła. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Panie doktorze, to już się robi nieprzyzwoite. 

 

RALSKI 

To nie tylko Echinopsis zakwita na jeden dzień. To się dzieje w przyrodzie częściej. 

Tygrysówka pawia, w występująca Polsce, również kwitnie tylko przez jeden dzień w roku. 

Jest wiele zachowań wśród roślin, z których moglibyśmy się wiele nauczyć, gdyby spojrzeć na 

nie z odpowiedniej perspektywy... 

 

Kasprzykiewicz przygląda się Zosi. 

 

PRZEJŚCIE GŁADKIE. MONOLOG RALSKIEGO TRWA NADAL, KIEDY LAS. DZIEŃ. 

EXT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Widzimy zbliżenia roślin delikatnie poruszających się na wietrze. Słychać odgłosy lasu, m.in. 

szum drzew. Widzimy Ralskiego, który patrzy na rośliny dookoła. Wracamy do roślin. Nagle 

spada na nie strużka krwi. 
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RESTAURACJA. DZIEŃ. IN 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 3. 

 

Wracamy do monologu Ralskiego. Widzimy Kasprzykiewicza obserwującego Zosię. 

 

RALSKI 

Rozumie pan? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Po prostu się nie doczekam. 

 

GRUNER 

Po prostu. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Ale ja może wolę poczekać? 

 

Ralski i Gruner uśmiechają się. 

 

RESTAURACJA. DZIEŃ. INT. 

 

Zosia nadal zbiera naczynia ze stolików. Kątem oka dostrzega Kasprzykiewicza, idącego w jej 

stronę. Odwraca się w drugą. Upewnia się, czy na pewno on kieruje się do niej. Kiedy nabiera 

pewności, że tak, przystaje. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Zatańczyłaby pani ze mną? 

 

Zosia jest zaskoczona, wręcz przestraszona. Rzuca spojrzenie na bar. Stwierdza, że szef jest 

zajęty rozmową z Herzogami, więc odkłada z wahaniem tacę. 

 

ZOSIA 

(po chwili z żalem w głosie) 
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Przepraszam, jestem w pracy. 

 

Kasprzykiewicz przeciągle patrzy jej w oczy, uśmiechając się zachęcająco. Zosia zbliża się do 

niego. Wychodzą na parkiet i zaczynają taniec. Początkowo tańczą bardzo niepewnie i 

niezgrabnie, próbując nie zbliżyć się za bardzo do siebie. Po chwili jednak Kasprzykiewicz 

mobilizuje się i zaczyna pewnie prowadzić partnerkę. Zosia to czuje. Przybliżają się do siebie. 

Zosia szepcze cicho do jego ucha. 

 

ZOSIA 

Zawsze się tak pan będzie bał? 

 

Kasprzykiewicz spogląda jej w oczy zdziwiony śmiałością. Zosia wytrzymuje spojrzenie, jej 

mina świadczy o tym, że nie wycofuje się z przyjętej postawy trochę może zbyt bezczelnej 

dziewczyny. 

 

ZOSIA 

Kolejna wojna pana zastanie. 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Wojny się nie boję. 

 

ZOSIA 

Tak? 

 

KASPRZYKIEWICZ 

Wojnę wygramy. 

 

Uśmiecha się szeroko do Zosi. 

 

ZOSIA 

(z troską, z czułością) 

To czego się boisz, majorze? 

 

Niespodziewanie Sołtan krzyczy na całą salę. 
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SOŁTAN 

Przepraszam wszystkich!! 

 

Muzyka się raptownie zatrzymuje. Kasprzykiewicz przenosi wzrok ponad Zosię, ona 

podekscytowana rozmową wyczekuje odpowiedzi, Kasprzykiewicz nie kwapi się do jej 

udzielenia. 

 

SOŁTAN 

Takie chwile trzeba uwieczniać. Zapraszam wszystkich do zdjęcia. 

 

Gruner staje obok Sołtana z aparatem. 

 

SOŁTAN 

Niech pan dowodzi. 

 

Gruner wskazuje na główną ścianę sali. 

 

GRUNER 

Proszę wszystkich o stanięcie tutaj. 

 

Wszyscy zbierają się pod ścianą. Kasprzykiewicz staje obok Zosi. Sołtanowa nagle wychodzi 

z grupy. 

 

SOŁTANOWA 

Panie doktorze, a pan? 

 

Szef nagle dostrzega, że Zosia też ustawiła się do zdjęcia. 

 

SZEF 

Zosia! Idź weź aparat od pana doktora. 
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Zosia wychodzi z grupy, Kasprzykiewicz odprowadza ją wzrokiem. Przez chwilę sprawia 

wrażenie, jakby chciał coś powiedzieć, ale się na to nie decyduje. Patrzy na Zosię, gdy staje po 

drugiej stronie aparatu. Ich spojrzenia spotykają się na dłuższą chwilę. 

 

STRZAŁ! 

 

LAS. DZIEŃ. EXT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy na ekranie nr 4. 

 

Opis techniczny do montażu: scena w innej kolorystce – inny czas i miejsce akcji. 

 

Widzimy wykopany dół. Na dnie ułożone zwłoki. Słyszymy delikatne nucenie z pierwszej 

sceny. To melodia piosenki Rozkwitały paki białych róż. Odsuwamy się, widać wiele zwłok. 

Odsuwając się jeszcze dalej, widzimy Kasprzykiewicza, który stoi nad dołem i cicho nuci. Za 

nim słyszymy odgłosy prób naprawienia pistoletu przez bolszewika. Znowu odsuwamy się 

dalej i widzimy Żołnierza, który walczy z pistoletem. Odsuwając się jeszcze dalej, widzimy, że 

udało mu się odblokować broń. 

Słyszymy, że pistolet kliknął. Odsuwamy się dalej. Nie widzimy już Kasprzykiewicza, dołu ani 

bolszewika. STRZAŁ! 

Słyszymy zerwane do lotu ptaki. Cisza. Nagle cichutko powraca nucenie Kasprzykiewicza. 

 

PUSTA RESTAURACJA. NOC. INT. 

 

Opis techniczny do wystawy: Od tej sceny film wyświetlamy: ekran nr 2 – kadr pustej 

restauracji, ekran nr 3 – postać i wypowiedź, ekran nr 4 –- inny kadr pustej restauracji. 

 

Cały kadr wypełnia fotografia wykonana w ostatniej scenie w restauracji. Fotografia leży na 

stoliku restauracji. Kamera odjeżdża. 

 

Widzimy pustą restaurację, przy jednym ze stolików ktoś siedzi. Widzimy zamyśloną twarz. 

Kamera zbliża się do niej, to kelnerka Zosia – starsza (około 60 lat). Zosia, ważąc słowa, mówi 

o Zbrodni Katyńskiej – podsumowuje wystawę. 
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ZOSIA 

 

Sowieci dokonali zbrodni wiosną 1940 r. Ciała zakopywano w Katyniu, Miednoje, 

Piatichatkach, Bykowni i prawdopodobnie w Kuropatach. Przez kilkadziesiąt lat Sowieci 

wypierali się swojej odpowiedzialności za dokonany mord, przypisując go Niemcom, 

fałszując dokumenty, a nawet zabijając świadków. Te działania nazywamy kłamstwem 

katyńskim. 

Polska straciła 22 tys. obywateli – wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży 

Granicznej i Służby Więziennej, naukowców, lekarzy, inżynierów, prawników, 

nauczycieli, urzędników i duchownych wielu wyznań. To była nasza elita. Jaka dzisiaj 

byłaby Polska, gdyby nie ta zbrodnia? Wbrew sowieckim kłamstwom, kolejne pokolenia 

Polaków nie zapomniały o Zbrodni Katyńskiej. 

 

Zosia po wypowiedzeniu ostatniego zdania kieruje wzrok na ulicę, poza szybę restauracji. 

Kamera podąża za nią. Widzimy chłopaka piszącego farbą na ścianie – „Katyń 1940. 

PamiętaMY”. 

 

(fade out) 

 

Napisy końcowe na środkowym ekranie, boczne ekrany ze zdjęciami autentycznych postaci z 

aktorami filmowymi. 


