SCENARIUSZ NAUCZYCIELSKICH ZADUSZEK
ZNICZE PAMIĘCI
Prowadzący: Są dni pełne radości i szczęścia .Ale są też pełne zadumy kontemplacji, refleksji nad
światem, nad samym sobą, nad sensem istnienia, nad przemijaniem. Ten listopadowy dzień daje
nam sposobność, aby w pośpiechu codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą życia i
śmierci.
Jesteśmy tu razem , bo połączyła nas poezja i pamięć. Pragniemy podzielić się refleksją o
tajemnicy przemijania i odkrywać w strofach poezji to co dobre i piękne. Warto wsłuchać się w
ciszę własnego serca i powiedzieć sobie.
„ Żyję nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla innych”
Szczególnie w tegoroczne Zaduszki wspominamy ciepło i serdecznie wszystkich nauczycieli
należących do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Nauczanie na tajnych kompletach prowadzili
na wschodnich rubieżach naszego kraju, a po wojnie na Ziemi ..... rozpoczęli pracę od odbudowy
szkół i organizowania oświaty. Podjęli pionierską pracę pełną determinacji i zaangażowania z
wiarą, że bez względu na trudności i problemy ziarno wiedzy siać trzeba , by plony mogło
zbierać całe społeczeństwo. Niestety, dzisiaj nie ma już nikogo, wszyscy odeszli i być może dalej
prowadzą swoje komplety – w tym lepszym ze światów.
Prowadzący: czyta nazwiska i miejsca pracy nauczycieli TON, którzy pracowali na terenie
działania oddziału ZNP w ....
Świadomość przemijania nie musi być bolesna. Może dać radość i spokój, że mamy jeszcze
czas na dopełnienie życia wartościami dla nas cennymi. Mamy czas na działanie, tworzenie,
doskonalenie się, na dobro, na miłość. Pamiętajmy: najważniejszy jest człowiek i pamięć o nim.
Jesteśmy tym pokoleniem, które powinno przekazać naszym następcom tę prawdę, że naród,
który nie pielęgnuje swej historii tradycji, nie pamięta o tych, którzy już odeszli – traci
tożsamość.
Wiersz Agnieszki. Jezierskiej - Jesteśmy tu tylko na moment ..... czyta kol. .....
Prowadzący: Mimo , że śmierć jest nieunikniona , że każde istnienie kończy się odejściem na
zawsze, a nasz pobyt na ziemi jest zazwyczaj ciągłą i nieustę-pliwą walką o przetrwanie, jednak
nie poddajemy się tak łatwo, bo nie ma nic piękniejszego niż życie. Niestety, mimo że jest tak
piękne, bardzo szybko umyka, ciągle musimy się spieszyć.
Wiersz ks. Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi....” czyta kol. .....
Prowadzący: Listopad jest miesiącem wspomnień o tych, których już nie ma wśród nas. Przez
cmentarne bramy przechodzą tłumy ludzi, aby dotrzeć na mogiły swych najbliższych. Dzień
Zaduszny jest szczególnym dniem. Pomyślmy w tym dniu przez chwilę o tych, na których
grobach nikt nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nie odmówi modlitwy.
Za chwilę, pogrążeni we wspomnieniach o naszych najbliższych rozejdziemy się do swoich
domów, ale starajmy się o nich pamiętać, bo ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo
zostawili ślady w naszych sercach. Mimo, że odeszli, są stale przy nas blisko. Bo czymże jest
śmierć. Jest drogą bez powrotu. Podróżą w jednym tylko kierunku - do Boga.
Wiersz Andrzeja Krukowskiego „Modlitwa - Ojcze nasz ...”czyta kol. .....
Prowadzący: czyta nazwiska nauczycieli i pracowników oświaty zmarłych
w ostatnim roku a recytatorzy zapalają tyle zniczy, ilu było zmarłych.
Trębacz - gra „Ciszę”...

