
 

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI XX DNIA PAPIESKIEGO „TOTUS TUUS” 

KLASY 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Na scenie porozwieszane/rozstawione są różne wizerunki Matki Bożej (mogą to być dowolne 

wizerunki, ale na pewno musi znaleźć się tam Matka Boska Częstochowska, Fatimska i z 

Guadalupe) 

Piosenka „Jest na świecie miłość” śpiewana przez wszystkie dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=9B6FizzbYVo&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-

PP2VrF&index=44&t=0s 

DZIECKO 1: 18 maja 1920 roku w rodzinie skromnego urzędnika wojskowego w Wadowicach 

panowała ogromna radość. Bardzo zajęty swoimi obowiązkami porucznik Karol Wojtyła 

musiał się od nich oderwać, gdy dowiedział się, że jego żona Emilia powiła właśnie drugiego 

syna. 

DZIECKO 2: Nowy wadowicczanin otrzymał dwa imiona: Karol Józef – po ojcu i po ostatnich 
władcach Austro-Węgier, którym ojciec przed odrodzeniem Polski wiernie służył. Rodzina 
pieszczotliwie nazywała go Lolek. W tym roku minęło 100 lat od tego wydarzenia. Gdyby 
papież był dalej z nami, obchodziłby w tym roku swoje setne urodziny! 
 
DZIECKO 3: Dzieciństwo nie było dla małego Karola beztroskie. Gdy Lolek miał 9 lat zmarła 
jego mama, a 3 lata później jego starszy brat Edmund, który oddał życie ratując swoją 
pacjentkę.  
Po śmierci mamy i brata, Karolowi pozostał tylko jego tata. To on nauczył go modlitwy oraz 
miłości do Maryi – jego drugiej mamy.  
 
DZIECKO 4: Mimo, że Karol bardzo tęsknił za swoją mamą, wiedział, że nie musi się niczym 
martwić, bo czuwa nad nim sama Matka Boża. 
 
Wiersz „Matce mojej” Karola Wojtyły 
 
Matka 
Nad Twoją białą mogiłą 
białe kwitną życia kwiaty - 
O, ileż lat to już było 
bez Ciebie – duchu skrzydlaty. 
 
Nad Twoją białą mogiłą, 
od lat tylu już zamkniętą, 
spokój krąży z dziwną siłą, 
z siłą, jak śmierć – niepojętą. 
 
Nad Twoją białą mogiłą 
cisza jasna promienieje, 
jakby w górę coś wznosiło, 
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jakby krzepiło nadzieję. 
 
Nad Twoją białą mogiłą 
klęknąłem ze swoim smutkiem - 
o, jak to dawno już było - 
jak się dziś zdaje malutkim. 
 
Nad Twoją białą mogiłą 
o Matko – zgasłe Kochanie - 
me usta szeptały bezsiłą: 
- Daj wieczne odpoczywanie. 
 
Piosenka „W cieniu Twoich rąk” – TGD 
https://www.youtube.com/watch?v=xFKvV6iqRGc&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-
PP2VrF&index=4 
 
DZIECKO 1: Kiedy Karol Wojtyła rozpoczynał studia, dookoła niego działo się wiele trudnych 
rzeczy. Wybuchła II wojna światowa, a jego tata podupadał na zdrowiu. Karol musiał podjąć 
pracę w kamieniołomach.  
 
DZIECKO 2: Ten czas był trudny także dla duchowości przyszłego papieża. Karol miał wiele 
wątpliwość związanych ze swoją przyszłością. Nie potrafił wybrać między studiami, miłością 
do teatru i budzącym się w nim powołaniem do kapłaństwa.  
 
DZIECKO 3: W przerwach od pracy młody Karol czytał „Traktat o nabożeństwie do 
Najświętszej Marii Panny”. Dzięki tej książce jeszcze lepiej zrozumiał, kim dla nas jest Matka 
Boża. To właśnie tutaj po raz pierwszy przeczytał słowa: „Totus Tuus”. I zdecydował, że 
zostanie księdzem. 
 
Fragment wiersza „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” Jana Pawła II 
 
Kiedy smutek się zmiesza z wieczorem - 
- podobne do siebie są z barw - 
razem stają się dziwnym napojem, 
który z lękiem nachylam do warg. 
 
Więc, ażeby w tym niepokoju 
nie pozostawiać mnie samego, 
odjąłeś grozę wieczoru, 
dałeś wieczności smak chleba. 
 
Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas 
i opierałeś się na przeciwnym brzegu, 
usłyszałeś daleki mój płacz, 
i od wieków wiedziałeś, dlaczego. 
 
Wiedziałeś, że takiej tęsknoty, 



która raz się napiła z Twych ócz, 
nie ,nasycą słoneczne zachwyty, 
lecz rozkrwawią jak brzegi róż. 
 
 
DZIECKO 4: Nasze babcie i dziadkowie na pewno pamiętają biały dym z 16 października 1976 
roku. W całej Polsce trwał wtedy prawdziwy karnawał radości. Po raz pierwszy w historii 
Polak został Papieżem. Nowy biskup Rzymu przyjął imię Jan Paweł II.  
 
DZIECKO 5: Nowy papież zamierzał kruszyć mury XX wieku za pomocą swojej Patronki – 
Matki Bożej. Jan Paweł II podkreślił swoją wierność Maryi poprzez dewizę Totus Tuus – Cały 
Twój. Do dziś hasło to jest symbolem wiary, nadziei i miłości dla ludzi różnych ras, religii i 
poglądów na wszystkich kontynentach. 
 
Piosenka „Obudź mnie” – Guadalupe 
https://www.youtube.com/watch?v=hN0kI3K9O-4 
 
DZIECKO 1: Jan Paweł II był wyjątkowym papieżem. Odbył wiele pielgrzymek zagranicznych, 
w tym osiem do Polski. Odwiedzał biednych i chorych, upominał się o prawa człowieka, 
apelował o zaprzestanie wojen i prześladowań. Niestety byli ludzie, którym praca Papieża 
tylko przeszkadzała. 
 
DZIECKO 2: Pełen entuzjazmu czas początku bardzo obiecującego pontyfikatu, przerywa 
zamach z 13 maja 1981 roku. W czasie audiencji na placu św. Piotra Jan Paweł II został ciężko 
ranny w wyniku postrzelenia, którego sprawcą był turecki zamachowiec Ali Ağca. Pomimo 
odniesionych poważnych ran życie papieża udało się uratować. On sam rok później udał się 
do Fatimy, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie. Zamach został bowiem 
przeprowadzony w rocznicę objawień w Fatimie, dlatego Jan Paweł II uznał swoje ocalenie za 
dowód szczególnej opieki Maryi. 
 
DZIECKO 3: Ojciec Święty odwiedził także Matkę Boską na Jasnej Górze. Ofiarował Jej złotą 
różę, na której zawieszone jest złote serce. Ten dar posiada szczególną wymowę, gdyż jest to 
wotum dziękczynne za ocalenie życia w czasie zamachu. Ojciec Święty wypowiedział też m.in. 
takie słowa: „O Maryjo! Przecież TY wiesz o wszystkim, czego nam brak! O wszystkim co nas 
boli. Ty  znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty, wiesz co nurtuje serca 
oddane Tobie na tysiąclecie „ W Macierzyńską niewolę miłości”  Powiedz Synowi! Powiedz 
Synowi o naszym trudnym dziś…” 
 
WIERSZ „POWOLI SCHODEK ZA SCHODKIEM” 

 Powoli schodek za schodkiem 

od Wadowic do nieba bram 

szedłeś jasny, mocny i święty 

osiemdziesiąt pięć lat 

 

Z ojcowskich kolan na świata krańce 

od grobu mamy do Bazyliki 

wiarę i miłość wplatając w różańce 



zdarłeś dziecięcej ufności buciki, 

żeby nadzieja Twoja jak skała 

przetrwać pomogła niedobry czas 

siła młodości, żeby zechciała 

przemieniać świat 

Wysoko w górach rozmawiałeś z Bogiem 

w doliny wracałeś paść owce Pańskie 

każda ulica była Ci progiem  

domu co okno ma na Franciszkańskiej 

Niech zstąpi duch Twój 

do naszych domów 

i niech przyniesie 

lotem gołębia 

liść znaleziony 

w rodzinnym lesie 

Jego zielenią 

chcemy zapisać 

życie od nowa 

 

Boży Poeto 

Ojcze narodów 

wróć do Krakowa 

(autor:  Milena Kwiatkowska) 

 

DZIECKO 4: Przez 26 lat swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II uczył nas jak iść za Maryją. 

Chcemy przejść tę drogę z nim i na nowo zrozumieć, do kogo tak naprawdę należymy. 

Piosenka „Nie zastąpi Ciebie nikt” 

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-

PP2VrF&index=48 
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