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BOHATEROWIE

JAN OZIMEK - Policjant, weteran wojny Polsko -

Bolszewickiej. Mąż i ojciec dwóch synów.

STAŚ OZIMEK - Harcerz syn Jana Ozimka. Został pojmany wraz z

ojcem w 1939 roku. Miał wybór, mógł wrócić do domu, ale tego

nie zrobił, postanowił pozostać z ojcem.

JULIAN GRUNER - Lekarz, sportowiec, oficer. Walczył w bitwie

Warszawskiej 1920 roku.

WILHELM KASPRZYKIEWICZ - Oficer, walczył w bitwie

Warszawskiej, dzięki jego manewrowi. Polacy zwyciężyli jedną

z bitew.

KSIĄDZ JÓZEF SKOREL - Duszpasterz wojskowy. Uczestnik bitwy

Warszawskiej.

MŁODY OFICER - nie ma takiego doświadczenia jak inni, nie

zdążył założyć rodziny. Przeczuwa co się szykuje i za

wszelką cenę chce się uwolnić.

SCENA 1 - WN. WAGON WIĘZIENNY - DZIEŃ

Pociąg jadący przez pola.

Wagon więzienny, drewniane ściany. W środku grupa mężczyzn,

wszyscy w mundurach. Ich ubranie jest podniszczone i

brudne. Są wykończeni.

Część mężczyzn siedzi pod ścianą, inni próbują wyglądać

przez szpary w deskach, inni drzemią pod ścianą, jeszcze

inni palą papierosy. Jest tłoczno.

Pod jedną ze ścian siedzi STAŚ OZIMEK(16). Chłopiec jest w

mundurze harcerskim.

Kuca. O kolano opiera świstek, na którym coś piszę. światło

padające przez szparę w ścianie oświetla mu kartkę.

STAŚ OFF

Wczoraj zaczęli opróżniać obóz. W

nocy zabrali nas na dworzec i

transportują dalej, chyba na

wschód. Jedziemy już wiele godzin.

Warunki są nie najlepsze, ale

najgorsze jest to, że nadal nie

wiemy co z nami zrobią.

Staś ma kawałek suchego chleba, który zagryza.



2.

SCENA 2 - PL. NIEDUŻY DWORZEC KOLEJOWY - DZIEŃ

Nieduży, wolno stojący dworzec kolejowy. Świeci słońce,

panuje spokój.

STAŚ OFF

Ostatnio nasze racje żywnościowe

zostały ograniczone do jednego

posiłku dziennie. Ale są też

oczywiście dobre rzeczy.

Przed budynkiem jest zupełnie pusto.

STAŚ OFF

Poznałem generała, który piszę

wiersze, głównie o przyrodzie.

Na dworzec wjeżdża potężna ciężarówka. Zatrzymuje się. Z

miejsca pasażerskiego wyskakuje Sowiecki Żołnierz. Podchodzi

do bagażnika i otwiera klapę.

STAŚ OFF

Większość oficerów rozmawia o

sytuacji politycznej i tym co nas

czeka. Czytałem poemat tego

generała. Był o budzącej się do

życia przyrodzie, zieleniącej się

trawie, ptakach które uczą młode

latać. Nauczyłem się go na pamięć.

Z paki wychodzi kilkunastu uzbrojonych Sowieckich Żołnierzy.

Mężczyźni ustawiają się w szeregu. Na przeciwko nich staje

bardzo postawny KOMENDANT (52). Coś do nich mówi.

STAŚ OFF

Przypominam go sobie gdy jest mi

źle.

Mężczyźni rozchodzą się dwójkami.

STAŚ OFF

Część naszych uważa, że niedługo

wrócimy do domu. Może dlatego

zamknęli obóz? Kiedy to się

skończy? Często myślę o Mamie.

Żołnierze zajmują pozycje.

STAŚ

Słyszałem rozmowy, że wiozą nas na

Sybir i że to jest bardzo

daleko. Mogą nas trzymać, do końca

(MORE)

(CONTINUED)
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STAŚ (cont’d)
wojny, ale to nie wiadomo. Podobno

rząd się już o nas upomniał.

Słychać dźwięki nadjeżdżającego pociągu. Sowieci się

odwracają. Kapitan gasi papierosa.

SCENA 3 - WN. POCIĄG, WAGON WIĘZIENNY - DZIEŃ

Pociąg się ociężale zatrzymuje. Staś wygląda przez szparę.

STAŚ OFF

Dojechaliśmy na stację kolejową,

nie wiem gdzie to jest, ale wygląda

na jakąś wieś.

W wagonie robi się zamieszanie, wszyscy Oficerowie się

podnoszą.

Staś chowa kartkę i ołówek, podnosi się i zaczyna się za

kimś rozglądać.

SCENA 4 - PL. NIEDUŻY DWORZEC KOLEJOWY, PERONY - DZIEŃ

Na peron wtacza się ogromny pociąg towarowy z więziennymi

wagonami.

Do potężnych drzwi podchodzi dwóch Sowieckich Żołnierzy. Z

zewnątrz otwierają poteżne rozsuwane drzwi.

Wagony wypełnione są Polskimi Oficerami. Ostre słońce

kompletnie ich oślepia.

Dwóch Sowieckich Żołnierzy siłą wyciąga z wagonu mężczyzn,

pospieszając ich.

STRAŻNIK SOWIECKI

Skhodit... Skhodit!(schodzić,

schodzić.)

W drzwiach stoi JAN OZIMEK(42), mężczyzna się za kimś

rozgląda. Sowiecki Żołnierz szturcha go kolbą pospieszając.

STRAŻNIK SOWIECKI

Skhodit! (schodzić)

Jan zeskakuje na peron, dołącza do stojącej obok grupki

Oficerów.

(CONTINUED)
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Jest wśród nich MŁODY Oficer (32), JULIAN GRUNER(42),

WILHELM KASPRZYKIEWICZ (44) KSIĄDZ JÓZEF SKOREL (47), ubrany

w oficerski mundur, w jego ubraniu nic nie świadczy o jego

posłudze duchowej.

STRAŻNIK SOWIECKI

Vse idut! (Ruszać się)

Jan się odwraca w stronę wagonów. Do drzwi przeciska się

jego Staś.

STAŚ

Tato!

Staś się rozgląda, w końcu zauważa w tłumie swojego ojca.

Zeskakuje na peron i biegnie w stronę Jana.

Zauważa to jeden z Sowieckich Żołnierzy. Odwraca się i

uderza biegnącego Stasia kolbą w bok. Staś traci równowagę i

upada na ziemię.

Jan zauważa to. Próbuje wyrwać się z grupy i podejść do

Stasia, ale zostaje zatrzymany przez jednego z pilnujących

go Sowieckich Żołnierzy.

Sowiecki Żołnierz podchodzi do Stasia, który nie jest w

stanie się podnieść. Mężczyzna łapie go za rękaw i unosi nad

ziemię.

STRAŻNIK SOWIECKI

Ty khotel vyrvat’sya na svobodu?(Co

chciałeś uciec?)

STAŚ

Moy otets tam.(tam jest mój

ojciec.)

Strażnik podnosi głowę, KOMENDANT stojący obok macha ręką.

JAN

Eto moy syn. Niech Poydet z

nami.(To mój syn, puście go do nas)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

(Krzyczy do Sowieckiego

Żołnierza trzymającego Stasia)

Pust’ on, pridet syuda. (puść go

tutaj)

Jan i Staś dołączają do grupy Oficerów.

Na około formują się inne grupki. Panuje ogólne zamieszanie.

Wilhelm rozgląda się po placu.

(CONTINUED)
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WILHELM

(do Grunera)

Co oni do bitwy się szykują?

Dwóch Sowieckich Żołnierzy zaczyna pospieszać grupę Oficerów

wyprowadzając ich z terenu dworca.

SCENA 5 - PL. WIEJSKA DROGA - DZIEŃ

Polscy Oficerowie prowadzeni są przez dwóch Sowieckich

Żołnierzy.

Na końcu idzie Ksiądz Józef, utyka, ma opuszczoną głowę.

Młody Oficer pomaga mu iść. Zerka na maszerującego przed nim

Stasia.

MŁODY OFICER

Takiego harcerza jak ty, nie

powinno tu być.

STAŚ

Przyjechałem tu z ojcem.

MŁODY OFICER

Myślisz, że on Ci pomoże? Nie nie

pomoże. Spójrz na nich. Nie

zdziwiło Cię co oni mają na końcu

broni?

Staś patrzy na prowadzących ich Sowieckich Żołnierzy. Na

końcu karabinów mają bagnety.

STAŚ

Bagnety?

MŁODY OFICER

Widziałeś kiedyś bagnety na tej

wojnie?

Młody Oficer kręci głową.

MŁODY OFICER

Ja też nie, jest rok 1940 a nie

1917.

STAŚ

To po co je mają?

MŁODY OFICER

Po co? Bo się na coś szykują. Na

coś dużego. Wczoraj zabrali nam

wszystkie ostre przedmioty, nie

można im ufać.

(CONTINUED)
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Młody Oficer podnosi dłoń.

MŁODY OFICER

Bo po nich nigdy nie wiadomo, czego

się spodziewać. Na pewno to nie

miejsce dla dzieci.

(do żołnierza)

Vot mal’chik. voz’mi yego do

doma.(tutaj jest chłopiec,

zabierzcie go do domu)

Sowieccy Żołnierze się zatrzymuje.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Szto?

STAŚ

Nichego nichego.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Zatem dvigat’sya! (to ruszać się.)

Mężczyźni ruszają dalej.

MŁODY OFICER

(do Stasia)

Co ty tu w ogóle robisz?

SCENA 6 -RETROSPEKCJA 1- WN. POMIESZCZENIE PRZESŁUCHAŃ - NOC

Kozielsk, Styczeń 1940.

Przestronne pomieszczenie przesłuchań. Ściany są w cegle, w

pomieszczeniu jest jedna goła żarówka. Jan siedzi na

krześle, na środku pomieszczenia, ma spętane za plecami

dłonie. Za nim stoi Staś.

Za Stasiem i Janem stoi dwóch Wartowników.

Jan i Staś wyglądają jak wyrwani z głębokiego snu. Staś

ziewa, Jan ma gotowość w oczach.

Przed nimi przy stole siedzi PROKURATOR WOJSKOWY(56), obok

którego stoi STRAŻNIK(28). Prokurator otwiera teczkę z

dokumentami.

PROKURATOR

Imya?(Imię?)

JAN

Jan Ozimek.

(CONTINUED)
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PROKURATOR

Skol’ko let?(Wiek?)

JAN

Cziterdiesty dwa.

PROKURATOR

Skol’ko let na sluzhbe?(Ile lat

służycie)

JAN

22.

Prokurator coś zapisuje w dokumentach.

PROKURATOR

My prinadlezhim dvum raznym miram,

no mne nravitsya obsuzhdat’

razlichiya, kotoryye razdelyayut

nas s obrazovannym chelovekom

protivopolozhnogo mira (Należymy do

dwóch odmiennych światów, ale ja

lubię dyskutować o dzielących nas

różnicach z wykształconym

człowiekiem przeciwnego świata)

JAN

Dajcie mojemu synowi wrócić do

domu.

PROKURATOR

gde ty sluzhil, gde

srazhalsya?(gdzie ty służyłeś,

gdzie walczyłeś?)

Jan nic nie odpowiada.

PROKURATOR

YA ne slyshu. (nie słyszę)

JAN

Pierwsza wojna światowa, na

zachodnim froncie.

PROKURATOR

Pozzhe. (później)

Jan nic nie mówi.

PROKURATOR

Gde wy sluzhili w 1920? (gdzie

walczyliście w 1920 roku)

(CONTINUED)
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JAN

Drugi pułk piechoty.

Jan patrzy na Stasia.

JAN

On jest niepełnoletni.

PROKURATOR

Ty borolsya protiv nashikh.

(Przeciwko naszym walczyłeś)

Prokurator uspokaja Jana ręką.

PROKURATOR

A chto dal’she ty khochesh’

drat’sya? Oglyanis’ vokrug. Yest’

li smysl soprotivlyat’sya? Vy

vsegda mozhete ob"yedinit’ usiliya.

(I co dalej chcesz walczyć?

Rozejrzyj się. Jest sens stawiania

oporu? Przecież zawsze można

połączyć siły.)

JAN

Będę walczyć tak długo, aż

Polska będzie suwerenna i wolna! O

to walczyłem dwadzieścia lat temu i

o to będę walczył dzisiaj.

Prokurator coś zapisuje w dokumentach. Po czym patrzy na

Stasia.

PROKURATOR

Skol’ko tebe let? (Ile Ty masz

lat?)

STAŚ

Szesnaście.

Prokurator się podnosi.

PROKURATOR

I ty mal’chik.(Ty jeszcze chłopcem

jesteś.)

Staś kręci głową zaprzeczając. Prokurator się chwilę

zastanawia.

PROKURATOR

Eto dayet vam vybor. Vy mozhete

poyti domoy segodnya. ( Dam Ci

wybór, możesz wrócić jeszcze dziś

do domu)

(CONTINUED)
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Jan odwraca się do syna.

JAN

Staś wracaj do matki, do brata. Oni

Cię tam bardziej potrzebują.

Staś kręci głową. Patrzy Prokuratorowi w oczy.

STAŚ

Razem wrócimy.

Prokurator siada. Odkłada teczkę Jana na dużą stertę teczek.

Obok jest drugi plik dokumentów, na którym jest tylko kilka

kartek. Prokurator sięga po kolejną teczkę, nie podnosząc

głowy.

PROKURATOR

Zabrat’ ikh. (zabrać ich)

Do Stasia i Jana od tyłu podchodzi dwóch wartowników

stojących przy ścianie, zabierają ich.

SCENA 7 - PL. POLE PRZY WORONIE - DZIEŃ

Mężczyźni dochodzą do zaparkowanego samochodu. Wilhelm zerka

na Stasia.

WILHELM

Chciałbym w twoim wieku mieć tyle

odwagi co Ty.

Staś się uśmiecha.

MŁODY OFICER

(Do Sowieta) Kuda vy nas vezete?

(dokąd wy nas wieziecie.)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Tebe bezopasneye ne znat’, kuda my

tebya vezem. (Tobie bezpieczniej

nie wiedzieć gdzie Was wieziemy.)

GRUNER

Dalej niż na Sybir nas nie wywiozą.

MŁODY OFICER

(szeptem)

Nie jeśli się nie damy wywieźć.

Mężczyźni zostają pojedynczo wprowadzeni do worona.

Ostatni wchodzi Julian Gruner. Zatrzymuje się przy Sowieckim

Żołnierzu.

(CONTINUED)
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GRUNER

Chyba nas nie wystrzelacie w

drodze?

Sowiecki Żołnierz się uśmiecha.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Da, czto wy, czto wy?(co wy)

Gruner wsiada do pojazdu. Sowiecki Żołnierz zatrzaskuje za

nim drzwi.

SCENA 8 - WN. WORON - DZIEŃ

Wnętrze Worona podzielone jest na kilka cel. Jan siedzi ze

Stasiem. Samochód rusza.

Do celi Stasia i Jana wchodzi Gruner. Staś się odsuwa, żeby

ustąpić mu miejsca. Gruner zauważa, że Stasiowi krwawi bok.

GRUNER

Pokaż co ci się stało.

STAŚ

A to, to nic.

GRUNER

Pokaż.

Staś podwija koszulę. Ma głęboką ranę na wysokości tali.

GRUNER

Ale cię urządził. Lepiej tak tego

nie zostawiać. Jeszcze wda Ci

się gangrena. A nie wiadomo kiedy

nas puszczą do domu.

Gruner bierze manierkę w wodą, wylewa ostatnie krople. Po

czym wyciąga z rękawa schowaną igłę i końcówkę nitki.

Staś patrzy na igłę.

GRUNER

(szepcze)

Uwierz mi są metody, żeby różne

rzeczy schować przed ruskimi. Złap

się czegoś i staraj się nie ruszać.

Staś łapię się krat i zapiera nogą.

(CONTINUED)
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GRUNER

Odwróć się. Będzie bez

znieczulenia.

Staś się nie odwraca.

STAŚ

Wole patrzeć. Może mi się kiedyś

przydać.

Gruner się uśmiecha, zaczyna prowizoryczny zabieg. Staś

syczy z bólu. (nie pokazujemy w detalu)

GRUNER

Jak robiłem pierwszy zabieg to

warunki wcale nie były lepsze.

Byłem wtedy tylko trochę starszy od

Ciebie.

SCENA 9 - RETROSPEKCJA 2 - 1920 - WN. SZPITAL POLOWY - DZIEŃ

Bitwa Warszawska - Zamość 1920,

Szpital polowy. Rozstawionych jest kilka stołów, na których

leżą pacjenci. Między poszczególnymi stanowiskami

rozstawione są parawany.

Przy jednym z łóżek odbywa się zabieg. Nad pacjentem stoi

CHIRURG(51) i młody JULIAN GRUNER (22).

CHIRURG

Przytrzymaj tu.

Gruner przytrzymuje szczypce, które zakleszczają kawałek

skóry, odsłaniając wielką ranę.

Jest zamieszanie, wprowadzają kolejnego postrzelonego. Do

Chirurga podchodzi PIELĘGNIARKA(22).

PIELĘGNIARKA

Jest kolejny ranny, postrzał w

klatkę piersiową.

CHIRURG

Nie mam przecież 4 rąk.

PIELĘGNIARKA

On się zaraz wykrwawi.

Chirurg podnosi głowę. Bierze od Grunera szczypce.

(CONTINUED)
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CHIRURG

Julek, ty idź się nim zajmij.

Gruner odwraca się, widzi jak kładą POSTRZELONEGO

ŻOŁNIERZA(32).

GRUNER

Ale ja nigdy nie...

CHIRURG

Idź.

Guner podchodzi do Postrzelonego Żołnierza, ma na twarzy

maseczkę. Obok stoi pielęgniarka, przy sobie ma stolik z

przyborami do zabiegu. Julian wystawia dłoń.

JULIAN

Nożyce.

Pielęgniarka podaje Grunerowi nożyce.

Gruner zaczyna rozcinać mundur Postrzelonego Żołnierza,

żeby dostać się do kuli.

SCENA 10 - WN. WORON - DZIEŃ

Gruner kończy zszywać ranę Stasia.

GRUNER

Jak już dojedziemy, to zgłoś się do

mnie. Trzeba będzie sprawdzić czy

się goi.

STAŚ

Ojciec też służył w 20 roku.

Jan uspokaja syna ręką.

JAN

Ktoś wie dokąd nas zabierają?

Gruner kręci głową. Patrzy przez szparę w blasze.

GRUNER

Wiozą nas dalej na wschód.

JAN

Sybir?

Za krat odzywa się Młody Oficer.

(CONTINUED)
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MŁODY OFICER

Gdyby to był Sybir to byłoby

dobrze.

Jeden z Sowieckich Żołnierzy uderza kolbą o kraty.

GRUNER

(szepcze)

W jakiej jednostce byłeś?

Staś nie daje dojść Janowi do słowa.

STAŚ

Ojciec był pod Radzyminem. Tam

poznał mamę.

SCENA 11 - RETROSPEKCJA 3 - PL. POLE BITWY - DZIEŃ

Bitwa Warszawska - Pułtusk, 1920

JAN(24) jest w okopach, trwa bitwa. Jan oddaje strzał po

czym chowa się zabarykadowany za wałem.

Obok niego przebiega dwóch Polskich Żołnierzy.

Jan wychyla się żeby oddać strzał, ale biegnący Bolszewik w

tym momencie zostaje zabity i pada martwy.

Jan się rozgląda, jest zaintrygowany, kto to strzela.

Nad Janem świszczą kule, ktoś go ostrzeliwuje.

Jan czai się. Chce się wychylić żeby oddać kolejny strzał.

Kiedy zerka zza wału, widzi kolejnego padającego Bolszewika.

Jan, bierze karabin i na czworaka idzie sprawdzić, kto to

strzela. Widzi leżącą ANNĘ (21), jeszcze nie rozpoznaje, że

to kobieta. Podchodzi coraz bliżej.

Anna energicznie odwraca się. Jest piękną brunetką. Anna

celuje w Jana. Jan się uśmiecha, dziewczyna odwzajemnia

uśmiech.

SCENA 12. RETROSPEKCJA 4 - PL. OGNISKO - NOC

Anna stoi przy ognisku z WARTOWNIKIEM (28). Coś ustalają,

ale nie słychać ich rozmowy. Ktoś ich obserwuje zza krzaków.

Wartownik, zarzuca karabin na plecy i idzie zrobić przemarsz

po okolicy.

(CONTINUED)
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Anna słyszy jakiś dźwięk dochodzący zza krzaków, odwraca

się, ale nikogo nie widzi.

Nagle od tyłu za oczy łapie ją Jan. Anna odwraca się, Jan

daję Annie bukiecik kwiatów.

ANNA

Nie może Cię tu być.

Jan teatralnie odwraca się i chce odchodzić.

ANNA

Zaczekaj.

Anna całuje Jana bierze kwiaty.

ANNA

Dobra idź już, bo nas jeszcze

zobaczą.

JAN

No i co?

ANNA

Wtedy już nigdy się nie spotkamy,

albo co gorsza zdegradują nas.

Jan całuje Anne jeszcze raz, daje jej kwiaty i odchodzi.

SCENA 13 - WN. WORON - DZIEŃ

Odzywa się zza krat Młody Oficer, przerywa im.

MŁODY OFICER

Macie takie doświadczenie z Ruskimi

a się łudzicie, że wrócicie żywi z

tej wywózki. Ja przestałem.

Staś patrzy przerażony na ojca.

JAN

Nie, nie mogą. Jesteśmy jeńcami

wojennymi.

MŁODY OFICER

Tak? Jeńcami? A z kim Rosjanie

podpisali konwencje?

Nikt nie odpowiada.

(CONTINUED)
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MŁODY OFICER

No właśnie. A nawet gdyby podpisali

to ich obietnice są gówno warte.

JAN

Europa się o nas upomni.

MŁODY OFICER

To gdzie jest teraz ta Europa,

zaraz pół roku minie jak nas

trzymają. Oni mogą wszystko mogą,

bo nikt się nami nie przejmuje.

Jesteśmy zdani na siebie.

GRUNER

Uda Ci się uciec, bez broni, bez

jedzenia. I co zrobisz, gdzie

pójdziesz? W lesie będziesz się

chował?

MŁODY OFICER

Do polski wrócę, choćbym piechotą

miał iść.

JAN

To tylko pogorszy naszą sytuacją.

Na mnie czeka w domu syn i żona.

MŁODY OFICER

Chirurg a Ty?

JAN

To jest oficer.

MŁODY OFICER

Tutaj każdy z nas jest nikim.

GRUNER

Nie szczepiliby czterech i pół

tysiąca więźniów 3 tygodnie temu,

żeby ich teraz wymordować. Oni

umieją liczyć. Moje doświadczenie

może być potrzebne tam dokąd nas

wiozą.

MŁODY OFICER

A inni?

Młody Oficer szturcha siedzącego obok niego Skorela.

MŁODY OFICER

A Ty?

Ksiądz Skorel podnosi głowę, ma podbite oko.

(CONTINUED)
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KSIĄDZ SKOREL

Wody.

Siedzący w celi obok Wilhelm sięga po manierkę z wodą, jest

pusta.

WILHELM

(do strażnika)

dat’ vody! (dajcie wody)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

YA by dal tebe vody, no, k

sozhaleniyu, u menya yeye

net.(Dałbym Ci wodę ale niestety

nie mam)

Sowieccy Żołnierze śmieją się.

WILHELM

Czym się tak naraziłeś?

Ksiądz Skorel nie odpowiada. Wilhelm podejrzliwie przygląda

się mu.

WILHELM

(szepcze)

Józef, ksiądz Józef?

Skorel patrzy przerażony na Wilhelma.

Staś zerka na ojca.

STAŚ

(szepcze)

Tato to jest ksiądz?

Ojciec pokazuje Stasiowi, żeby był cicho, kładąc palec na

ustach.

STAŚ

Przecież wszystkich księży zabrali?

Ksiądz Skorel odwraca się w stronę Sowieckich Żołnierzy,

ale są oni zajęci swoimi sprawami. Wilhelm patrzy na Księdza

Skorela.

WILHELM

Nie pamiętasz mnie?

Ksiądz Skorel zmieszany kręci głową.

(CONTINUED)
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KSIĄDZ SKOREL

Chyba mnie trudniej poznać?

WILHELM

Sierpień 1920.

Wilhelm pokazuje na klapie jedno z odznaczeń.

WILHELM

Gdyby nie ty, nie odznaczyli by

mnie.

W oku Księdza pojawia się iskra, uśmiecha się.

SCENA 14 - RETROSPEKCJA 5 - WN. PAŁAC, SALON - DZIEŃ

Salon w opuszczonym pałacu. Nie ma mebli. Na środku

pomieszczenia stoi tylko stół. Budynek służy jako miejsce

spotkań żołnierzy w czasie Bitwy Warszawskiej.

Nad mapą nachyla się kilku mężczyzn, jest wśród nich

Wilhelm.

OFICER

Jeśli ruszymy w przeciągu 15 minut,

za godzinę dołączymy do walki.

WILHELM

Włoszczewski, ilu tam jest ruskich?

WŁOSZCZEWSKI

Pewnie ze cztery razy więcej niż

naszych.

Oficer przesuwa na mapie prowizoryczne pionki.

OFICER

Zmniejszymy tę różnicę dołączając

nasze oddziały.

WILHELM

Tak.

Wilhelm kręci głową.

WILHELM

To znaczy nie.

Wszyscy patrzą zaskoczeni na Wilhelma.

(CONTINUED)
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WILHELM

Tylko działając z zaskoczenia mamy

szanse żeby zwyciężyć.

OFICER

Tylko działając szybko i wspierając

główny front.

Wilhelm zbiera myśli.

WILHELM

Wesprzemy główny front, ale od

tyłu.

Wilhelm obraca mapę o 180 stopni. Wszyscy patrzą zaskoczeni

na Wilhelma.

WILHELM

Nic nie da łączenie oddziałów, bo

rosjanie w dalszym ciągu będą mieli

ogromną przewagę. To czego na pewno

się nie spodziewają to ataku z

tyłu.

KSIĄDZ SKOREL

Nie zdążymy ostrzec naszych żeby

wstrzymali ogień.

WILHELM

Nie zdążymy. Ale to jedyna

możliwośc na pokonanie wroga.

OFICER

Wjechanie pod własny ostrzał?

Oficer się wścieka.

WILHELM

Wzięcie go kleszcze.

Wilhelm zaczyna składać mapę.

WILHELM

Możecie zacząć się zbierać.

KSIĄDZ SKOREL

Czy to na pewno dobra decyzja?

WILHELM

Włoszczewski.

Włoszczewski staje na baczność.

(CONTINUED)
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WŁOSZCZEWSKI

Tak.

WILHELM

Każ siodłać konie. Ruszamy od razu.

Ksiądz Skorel podchodzi do okna.

WŁOSZCZEWSKI

Tak jest!

Włoszczewski idzie w stronę wyjścia.

WILHELM

Włoszczewski

WŁOSZCZEWSKI

Tak?

WILHELM

Mojego też każ osiodłać.

Włoszczewski przytakuje i wychodzi. Wszyscy wychodzą z

pomieszczenia. Na końcu idzie Wilhelm. Ksiądz Skorel stoi

przy oknie trzyma różaniec.

Wilhelm wychodząc odwraca się, zawraca.

WILHELM

Proszę księdza. Mogę prosić o

błogosławieństwo?

Wilhelm staje przed Księdzem Skorelem, ten go błogosławi.

SCENA 15 - WN. WORON - DZIEŃ

Wszyscy słuchają opowieści Wilhelma.

WILHELM

Wróg rzeczywiście nie był

przygotowany na to co mu

zgotowaliśmy.

KSIĄDZ SKOREL

Dzięki temu manewrowi

zwyciężyliśmy!

Wszyscy są pod dużym wrażeniem akcji. Staś słucha w

osłupieniu.

Młody Oficer przesuwa się żeby być jak najbliżej księdza.

(CONTINUED)
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MŁODY OFICER

Proszę księdza.

KSIĄDZ SKOREL

Józef.

MŁODY OFICER

Józef musisz mi pomóc. Całe życie

byłem nie wierzący.

KSIĄDZ SKOREL

To jak Ci mogę pomóc?

MŁODY OFICER

Ja się boję. Jeśli jest szansa, że

potem coś jeszcze jest. To poproś

Twojego Boga, żeby mnie tam zabrał.

KSIĄDZ SKOREL

Sam go musisz o to poprosić.

Ksiądz Skorel podaje Młodemu Oficerowi różaniec.

MŁODY OFICER

Mogę. Mogę księ... Cię prosić o

spowiedź.

KSIĄDZ SKOREL

Nie tutaj.

MŁODY OFICER

Błagam, to jedyna szansa.

WILHELM

Oni go zamordują jak się dowiedzą,

że tu jest.

MŁODY OFICER

Spójrzcie przez szpary dokąd nas

wiozą. Dlaczego nie chcecie

przyjąć, że to i tak jest koniec.

To koniec dla nas wszystkich.

KSIĄDZ SKOREL

Przysuń się do mnie.

Młody Oficer spowiada się szepcząc, żeby nie wzbudzić

podejrzeń. Zaczyna płakać. Ksiądz udziela mu rozgrzeszenia.
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SCENA 16 WN. WORON - DZIEŃ

Nagle samochód się zatrzymuje, nie może ruszyć.

Sowieccy Żołnierze są zdezorientowani. Staś wygląda przez

szparę, są w lesie.

STAŚ

Jesteśmy w środku lasu.

Samochód warczy, ale nie rusza. Sowiecki Żołnierz uderza w

kraty

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Małczać! (milczeć!)

Jeden z Sowieckich Żołnierzy wychodzi na zewnątrz. Po chwili

wraca.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Vse ukhodyat! (Wszyscy wysiadać.)

Sowiecki Żołnierz po kolei otwiera cele.

SCENA 17 - PL. LAS - DZIEŃ

Samochód wkopał się w błoto i nie jest w stanie ruszyć. Spod

kół wystrzeliwuje piach.

Z Worona wychodzą po kolei Polscy Oficerowie. Sowieccy

Żołnierze trzymają ich na "muszce".

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Stoyat’ zdes’! (Stójcie tam)

Młody Oficer rozgląda się na około.

MŁODY OFICER

(szeptem do Jana)

To jest nasza szansa.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ 2

(Do kierowcy)

Idti! (Jedź)

Kierowca próbuje ruszyć, ale samochód się tylko bardziej

wkopuje.

Jeden z Sowieckich Żołnierzy podchodzi do samochodu i od

tyłu próbuje go pchnąć.

Gruner rozgląda się.

(CONTINUED)
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GRUNER

(szepcze)

Wystrzelają nas jak kaczki.

Będziemy jak na tacy.

MŁODY OFICER

(szepcze)

Przynajmniej część się uratuje.

Jan patrzy na Stasia.

Kierowca się wychyla.

KIEROWCA

(wrzeszczy)

Pust’ polyaki podtolknut! (niech

polacy popchaja)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Vy ne slyshali tolchok! (Nie

słyszeliście, pchać)

Polscy Oficerowie podchodzą do samochodu. Ustawiają się tak,

żeby każdy miał miejsce i mógł pchnąć samochód.

Sowieccy Żołnierze trzymają ich na muszce.

Jan stoi obok Młodego Oficera.

JAN

(do kierowcy)

Idi! (jedź)

Oficerowie przygotowują się, żeby pchnąć.

JAN

Na raz.

Samochód rusza. Oficerowie pchają, zapierają się z całych

sił.

MŁODY OFICER

(szepcząc)

Z prawej strony jest wał, jak do

niego dobiegniemy to nas nie dorwą.

Za nim się rozdzielimy i

rozbiegniemy na różne strony.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

(do Młodego Oficera)

Ty boltun, tolkni! (Ty gaduła

pchaj)

(CONTINUED)
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Wszyscy pchają, Sowieccy Żołnierze stoją z boku i patrzą.

Wilhelm jest koło Księdza Skorela, który opada z sił.

WILHELM

(szepcze)

Niech ksiądz jeszcze chwilę

wytrzyma.

MŁODY OFICER

(do Sowiety)

Pomogi nam. Inache nichego iz

etogo. (Pomóżcie nam inaczej się

nie uda)

Sowieccy Żołnierze patrzą po sobie, ale jeden kręci

przecząco głową.

JAN

Dobra, jeszcze raz. Pchamy!

Wszyscy znów się zapierają. Ksiądz Skorel upada z

wycieńczenia.

GRUNER

On jest za słaby, żeby pchać!

Podchodzi do niego Sowiecki Żołnierz,

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

(nachylając się nad Księdzem

Skorelem)

A ty takoy slabyy, chto oni ne

davali tebe yest’? (A co ty taki

słaby, jeść ci nie dawali?)

Jeden z Sowieckich Żołnierzy podchodzi do Księdza Skorela i

go szturcha karabinem.

Wyciąga manierkę i polewa Księdza Skorela wodą.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Prosnis’ ne pritvoryaysya.

Khorosho, otvesti yego v storonu.

(Wstawaj nie udawaj. Dobra,

zabierzcie go na bok)

Gruner i Wilhelm, biorą Księdza Skorela na bok.

Gruner próbuje go ocucić, uderzając w twarz. Księdzu

Skorelowi wraca przytomność.

(CONTINUED)
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SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Konets pereryva!(Koniec przerwy)

Gruner się podnosi.

GRUNER

Musicie z nami pchać.

Sowieccy Żołnierze dołączają na tył samochodu. Napierają z

całej siły.

MŁODY OFICER

(szepcze Stasiowi)

Młody na pewno szybko biegasz.

Staś kręci głową.

JAN

Nie rób tego!

MŁODY OFICER

Wole zginąć z poczuciem, że

próbowałem.

Młody Oficer odrywa się od pchania, popycha jednego z

Sowieckich Żołnierzy i rzuca się do ucieczki.

Robi się zamieszanie. Sowiecki Żołnierz podnosi się, zaczyna

na oślep strzelać.

Młody Oficer oddala się coraz bardziej. Biegnie ile sił w

nogach. Padają kolejne strzały.

Staś się uśmiecha, ma nadzieje w oczach.

Jeden z Sowieckich Żołnierzy rzuca się za nim w pościg.

Wszyscy patrzą jak Młody Oficer biegnie, przeskakuje przez

wał ziemi. Pojawia się na jego twarzy uśmiech.

Pada kolejny strzał. Ten dosięga Młodego Oficera. Mężczyzna

pada.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

(pod nosem)

Der’movyy Dvornyazhka! (zasrany

kundel)

Sowiecki Żołnierz wraca. Ma całą twarz w błocie, spluwa na

ziemię, uśmiecha się i kręci głową.

(CONTINUED)
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SOWIECKI ŻOŁNIERZ

I chto ty nikogda ne videl, chtoby

sobaka umerla? Dvigat’sya dal’she!

(Co nie widzieliście jak pies

umiera. Ruszać się. )

SOWIECKI ŻOŁNIERZ 2

Yesli ty ne zapikhnesh’ etu

mashinu, ty poyedesh’. (Jeśli go

nie wypchacie to będziecie iść

piechotą)

Wszyscy się zapierają. Są kompletnie zrezygnowani. Staś ma

łzy w oczach.

Sowieccy Żołnierze stoją z boku, trzymając Oficerów na

muszce. Jeden z Sowieckich Żołnierzy zapala papierosa.

Podnosi się Ksiądz Skorel, dołącza do pchania.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Davi! (pchać)

Wszyscy zapierają się z całej siły. W końcu udaje się

wypchnąć samochód.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Vy khoteli eto, vy mogli.(chcieć to

móc)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

A teper’ vnutri. (a teraz do

środka)

Oficerowie wchodzą do Worona, są wykończeni i cali umorusani

w błocie. Ostatni idzie Gruner, zatrzymuje się przy jednym z

Sowieckich Żołnierzy.

GRUNER

Trzeba zabrać jego ciało.

Sowiecki Żołnierz się uśmiecha.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Tebe luchshe bespokoit’sya o svoyem

tele. Vnutri. (lepiej mart się o

siebie, do środka. )

Gruner wsiada do samochodu.
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SCENA 18 - WN. WORON - DZIEŃ

Wszyscy siadają na swoje miejsca. Samochód rusza.

Staś zerka przez szparę w ścianie. Mijają ciało Młodego

Oficera. Mężczyzna ma ranę postrzałową w głowie. Jan odciąga

syna od tego widoku.

Ksiądz Skorel wyciąga mały krzyżyk zaczyna się modlić.

Gruner patrzy po zebranych.

GRUNER

On miał rację.

Nikt nie odpowiada.

GRUNER

To koniec.

Gruner wyciąga z kieszeni kolorowe zdjęcie. Jest na nim on,

na kolanach trzyma kilkuletnią dziewczynkę.

Ksiądz Skorel zamyka oczy, zaczyna się modlić za zmarłego.

KSIĄDZ SKOREL

Wieczny odpoczynek racz mu dać

Panie.

Po kolei dołączają się inni. Gruner zaciska w dłoniach

zdjęcie.

Sowiecki Żołnierz uderza karabinem o kraty.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Zatknis’. (zamknąć się)

Mężczyźni nie przestają się modlić.

Ksiądz Skorel, daje wszystkim błogosławieństwo.

KSIĄDZ SKOREL

Pobłogosław ich Panie i miej w

swojej opiece.

Sowiecki Żołnierz się podnosi, podchodzi do celi Księdza

Skorela.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Pochemu ty srazu ne skazal, chto ty

svyashchennik? Chto? (czemu od razu

nie powiedziałeś że, księdzem

jesteś?)

(CONTINUED)
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Ksiądz Skorel nie przestaje się modlić.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ 2

Vot pochemu u nego ne bylo sil,

chtoby podtolknut’. Potomu chto eto

klin. (To dlatego nie miał siły

pchać. Bo to klecha.)

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

(do księdza)

Zatknis’!(zamknij się)

Ksiądz nie przestaje się modlić.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Glukhoy ili glupyy? (głuchy czy

głupi)

Wszyscy się z księdzem modlą.

Sowiecki Żołnierz wchodzi do celi Księdza Skorela i uderza

go w głowę kolbą od karabinu. Ksiądz traci przytomność.

SCENA 19 - WN. WORON - DZIEŃ

Samochód się zatrzymuje. Staś wygląda przez szparę.

Sowiecki Żołnierz otwiera cele.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Vse soyti (wszyscy wysiadać.)

Ksiądz Skorel, odzyskał przytomność. Ma rozkrwawiony łuk

brwiowy.

Wszyscy wyładowują się z samochodu

SCENA 20 - PL. LAS - DZIEŃ

Mężczyźni zostają wyprowadzeni z Worona, są zdezorientowani,

są w środku lasu.

W odległości kilkudziesięciu metrów stoi kilku Sowieckich

Żołnierzy. Gruner zaciska zdjęcie.

SOWIECKI ŻOŁNIERZ

Dvigat’sya dal’she. (ruszać się)

Mężczyźni ruszają w głąb lasu. Jan przyciąga do siebie

Stasia łapie go za ramię.

Staś ma łzy w oczach, ale wyciera twarz rękawem.
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SCENA 21 - PL. LAS - DZIE

Kierowca stoi przy furgonie kończy wypalać
papierosa. Słychać strzały i krzyki. Kierowca rzuca peta i 
wchodzi do samochodu.

Woron odjeżdża drogą. W końcu znika.

Kamera podnosi się ukazując niebo, po chwili znów wraca do 
lasu.

SCENA 22 FUTUROSPEKCJA- PL. WARSZAWA, POMNIK KATYŃSKI- DZIE

Kamera zjeżdża na dół.

Wczesny poranek, na horyzoncie ukazują  się budynki 
współczesnej Warszawy.

Kamera zjeżdża coraz niżej odsłaniając ulice, chodniki i 
poruszających się po nich ludzi i samochody. W kadrze 
ukazuje się CHŁOPIEC (ten sam aktor, który grał Stasia 
Ozimka). Portret chłopca, patrzącego prosto w kamerę.

Chłopiec idzie w stronę pomnika. Monument jest w
nieostrości. Jest to Pomnik Poległych i Pomordowanych na 
Wschodzie przy ul. Muranowskiej.

Chłopiec kładzie palący się czerwony znicz.

Kamera z detalu na znicze znów idzie wysoko do góry. 
Wzmagają  się dźwięki budzącego się do życia miasta.

Na tle panoramy Warszawy pokazujemy tablice informacyjne 
czytane przez Stasia Ozimka.

TABLICE

Słyszymy głos Stasia który czyta informacje pojawiające się 
na tablicach o treści ustalonej z konsultantem historycznym 
z ramienia IPN. 
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Na napisach końcowych, są skany listów obozowych, zdjęcia

przedmiotów, które się zachowały i zdjęcia z ekshumacji

zwłok.

KONIEC


