
 

SCENARIUSZ WYSTĄPIENIA Z OKAZJI XX DNIA PAPIESKIEGO 

„TOTUS TUUS” 

KLASY 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ SZKOŁY ŚREDNIE 

 

Swoim występem uczniowie tworzą „żywy różaniec”, jedną z ulubionych modlitw Jana Pawła 

II i w oczywisty sposób nawiązującą do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego. Różaniec 

składa się standardowo z pięciu tajemnic, jest jednak mieszanką tajemnic radosnych, światła, 

bolesnych i chwalebnych (każda z nich dotyczy w pewien sposób Maryi). Każda tajemnica 

posiada rozważanie oraz opis wydarzenia z życia Jana Pawła II, który wiąże się z daną 

tajemnicą. W ten sposób podkreślamy szczególną więź Papieża z Matką Bożą oraz 

zastanawiamy się nad Jej rolą w naszym życiu. 

 

Dziesięcioro uczniów ustawionych jest w półkolu, stoją parami. Jedna osoba w parze ubrana 

jest na żółto lub posiada żółty element stroju, np. wstążkę, druga zaś na biało (kolory 

papieskie). Pierwszy uczeń czyta/recytuje rozważania, drugi wspomina wydarzenie z życia 

Jana Pawła II. Reszta uczniów ustawiona jest w chórze za nimi. To ustawienie może być 

modyfikowane do własnych potrzeb. 

 

Na środek wychodzi dwoje uczniów znajdujących się w chórze 

 

UCZEŃ Z CHÓRU 1: Czyj ja jestem? Tak naprawdę do końca, do kogo należę i komu bez reszty 

mogę się powierzyć? Nikogo mieć na własność nie można. Więc niczyj? To jest gorzej, bo 

wtedy byle komu i za byle co człowiek chce się oddać, byle tylko ktoś powiedział: mój. 

Człowiek jest swój – Boży, bo tylko Bóg może zawołać go po imieniu. 

I powiedzieć słowa zbawienne w pustce świata: Mój synu, córko moja… 

UCZEŃ Z CHÓRU 2: Kiedyś nad tym wszystkim zastanawiał się młody Karol Wojtyła.  

I znalazł odpowiedź.  

Jest tyko jedna osoba, najpiękniejsza z córek ludzkich, która może nam pokazać po co i dla 

kogo jesteśmy. Maryja. Wzór wiary, piękna, milczenia i słuchania. Rozmowa z Nią poprzez 

różaniec pomaga nam odkryć sekret poznania Chrystusa i samego siebie.  Dziś tę „drogę 

Maryi” chcemy przejść razem Papieżem Janem Pawłem II, dziękując za jego pontyfikat. 

 

Piosenka „Zajmij się mną” 

https://www.youtube.com/watch?v=507c-Qi4Dgk&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-

PP2VrF&index=2 

 

WSZYSCY UCZNIOWIE: Tajemnica pierwsza! 



UCZEŃ 1:      „Zdrowaś bądź Panna Marija, pełna łask wdzięczna lilija. 

                        Pan z Tobą już od stworzenia. Nie lękaj się pozdrowienia.  

                        Nie bój się, nie bój Marija. Archanioł Gabriel wszak ci ja.  

                        Ze swadźbą i zwiastowaniem przybywam przed dnia świtaniem” 

                                                                                 („Pastorałka” 1931, Leon Schiller) 

Pan Bóg wysłał Archanioła Gabriela, by uczynić Ją matką Swego Syna, a Ona z godnością 

powoływanych przez wieki proroków odpowiedziała: „oto ja – służebnica Pana Boga mego, 

niech wszystko się stanie według Jego woli”. 

Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być 

dzieckiem Boga. 

UCZEŃ 2: 100 lat temu Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska, urodziła swojego drugiego syna 

Karola. Nie pamiętał jej dokładnie, gdyż mama zmarła jeszcze przed jego Pierwszą Komunią 

Świętą. Karolowi pozostał tylko tata. To on nauczył go modlitwy oraz miłości do Maryi – jego 

drugiej mamy. Dzięki zawierzeniu swojego życia Matce Boskiej przyszły Jan Paweł II nie 

utracił nadziei, nawet gdy zmarł jego brat, a potem ojciec. Z pokorą znosił ciężkie chwile. 

Dzięki maryjnemu Fiat – niech się stanie, zrodziło się papieskie Totus Tuus.  

 

Piosenka „Niech mi się stanie według słowa twego” 

https://www.youtube.com/watch?v=jXVTXC0y3xY&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-

PP2VrF&index=34 

 

WSZYSCY UCZNIOWIE: Tajemnica druga! 

UCZEŃ 3: Szukała Go przez trzy dni. W końcu odnalazła w świątyni. To radosne, a zarazem 
dramatyczne spotkanie. „Synu, czemuś nam to uczynił?” – Jej pytające spojrzenie zawsze jest 
pełne adorującego zdziwienia i już nigdy się od Niego nie odwróci. Maryja żyje z oczyma 
zwróconymi na Chrystusa, a wspomnienia o Jezusie wyryte w Jej duszy towarzyszyły Jej w 
każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. 
Maryjo, naucz nas nieustannie wpatrywać się w Chrystusa, gdy tylko się Tobie zagubimy.  
Bo taką mamy twarz, jak to ku czemu ją zwracamy. 
 
UCZEŃ 4: Tak jak dwunastoletni Jezus pozwolił Maryi zorientować się, że jest wezwany do 
szczególnej misji, tak Matka Boska pozwoliła młodemu Karolowi odkryć jego powołanie. 
Zagubiony pomiędzy miłością do teatru, studiami, a nieustannie powracającym wezwaniem 
do służby Bogu, pozwolił się Jej odnaleźć. 
 Pracował wtedy w kamieniołomach. W przerwie od pracy zaczytywał się w „Traktacie o 
nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny”. To właśnie z tej książki zaczerpnął swoje 
biskupie wezwanie: Totus Tuus. 
 
UCZEŃ Z CHÓRU: Fali serca, 
                                gdy cicho wzbiera za spojrzeniem, 
                                nie obniżaj - o Matko - ani odmieniaj miłości, 
                                ale w dłoniach przejrzystych tę samą falę przenieś na mnie. 
                                On Ciebie o to prosił. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXVTXC0y3xY&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-PP2VrF&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=jXVTXC0y3xY&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-PP2VrF&index=34


                                Ja jestem rybak Jan. 
                                Tak mało jest we mnie do kochania. 
                                Jeszcze czuję: u brzegu jeziora - 
                                pod stopami drobniutki żwir i nagle - On. 
                                We mnie już tajemnicy Jego nie obejmiesz, 
                                choć w myślach Twych snuł się będę łagodnie jak mirt. 
                                A jednak skoro On chciał, abym mówił do Ciebie "Matko" - 
                                proszę, niechaj w tym słowie nic się dla Ciebie nie zmniejsza. 
                                To prawda, 
                                że niełatwo zmierzyć głębokość słów, 
                                których znaczenie całe On w nas oboje natchnął, 
                                by w nich się utaiła cała miłość dawniejsza. 
                                       („Prośba Jana”, Jan Paweł II) 

 

WSZYSCY UCZNIOWIE: Tajemnica trzecia! 

UCZEŃ 5: Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako 

Źródło zaspokojenia wszystkich naszych  braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca nas do 

przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Zróbmy wszystko, cokolwiek On 

nam powie. Zaufajmy Mu, i uwierzmy, tak jak zrobiła to Maryja. A wtedy pojawi się światło.  

UCZEŃ 6: Na początku bał się przyjąć ten wybór, ale zrobił to w całkowitym zaufaniu Matki 
Bożej. Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat z głębokim przeświadczeniem, że będzie nad 
nim czuwała Maryja, że Ona sama poprowadzi go zgodnie z zamysłami Boga. Wraz z 
wyborem na Stolicę Piotrową, poprzez zrządzenia Bożej Opatrzności rozpoczął swoją 
fatimską drogę.  
 

Piosenka „Tak” 
https://www.youtube.com/watch?v=24CJ6jXFMWc&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-
PP2VrF&index=24 

WSZYSCY UCZNIOWIE: Tajemnica czwarta! 

UCZEŃ 7: Maryja – mama Jezusa -  wiedziała, że ten dzień i ta noc, na którą będzie musiała 
czekać do niedzielnego poranka to będzie zupełnie inna noc. Jej matczyne serce było 
zupełnie rozsypane, bo czekała na śmierć swojego syna. Ta bolesna tajemnica prowadzi nas 
do ponownego przeżywania cierpienia Pana Jezusa, stawania pod krzyżem obok Maryi, by 
wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga do człowieka. We wszystkich naszych zimach i 
jesieniach, w naszym lęku i bólu, pomiędzy jedną a drugą łzą byłaś Ty, Maryjo. Błogosław 
naszym poszukiwaniom, radościom i zwycięstwom. Podnoś, gdy przegramy. Ulecz rany i 
wsłuchuj się w nasze serca, szukając w nich Jezusa. 
 
UCZEŃ 8: O 17.13 na Placu św. Piotra rozległy się strzały. Ci, którzy stali dalej, dostrzegli 
tylko, jak nagle poderwały się do lotu stada zadomowionych przed Bazyliką gołębi. Ojciec 
Święty został trafiony w brzuch. Osunął się na ręce podtrzymującego go księdza i 

https://www.youtube.com/watch?v=24CJ6jXFMWc&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-PP2VrF&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=24CJ6jXFMWc&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-PP2VrF&index=24


nieobecnym już wzrokiem powtarzał tylko: „Maryjo, Matko moja!”. Gdy papież przebywał w 
szpitalu, w Warszawie umierał kardynał Wyszyński. Ojciec Święty mógł pożegnać prymasa 
tylko przez telefon. Kardynał mówił wtedy urywanym głosem: „Ojcze… Łączy nas cierpienie… 
Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest Matka Najświętsza… Cała Nadzieja w 
Niej…”. Jan Paweł II nie miał wątpliwości, że swoje ocalenie zawdzięczał właśnie Maryi. 
 
 
Wiersz lub piosenka do wyboru 
https://www.youtube.com/watch?v=LaD39sRcufw&list=PLoJb0C4zlkCFtTmbJC_I_bvRWe-
PP2VrF&index=8 

UCZEŃ Z CHÓRU: Stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, 
                                w których zbiegają się drogi gwiazd - 
                                O oczy, nieświadome Tego, Kto w was przebywa, 
                                Odejmując Sobie i gwiazdom niezmiernym blask, 
 
                                Więc widzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć. 
                                Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń, 
                                potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwiaździstych wybrzeży 
                                nad którymi zawisa dzień. 
 
                                Boże bliski, przemień zamknięte oczy 
                                w oczy szeroko otwarte - 
                                i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż 
                                otocz ogromnym wiatrem. 
                                       (Jan Paweł II) 

 

WSZYSCY UCZNIOWIE: Tajemnica piąta! 

UCZEŃ 9: Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. W 

1983 r. 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: Polacy przyzwyczaili się wszystkie 

niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile 

odpowiedzialne (…) - wiązać z tym miejscem, z tym Sanktuarium. Przyzwyczaili się ze 

wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce (…). Jest obecna 

dla wszystkich i dla każdego z osobna, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i 

sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do 

tego Polacy. 

UCZEŃ 10: Królowej nieba i ziemi nadaliśmy wiele pięknych imion. Maryja -Róża Duchowna, 

Matka Boża Śnieżna, Opiekunka Rodzin, Matka Boska Pięknej Miłości to przede wszystkim 

nasza Królowa – Królowa Polski. Tyle się wydarzyło w naszej historii, tyle się dzieje w naszych 

życiorysach. Jesteśmy ukochanymi dziećmi. Jesteśmy Cali Jej.  

 



Piosenka „Obudź mnie”- Guadalupe (teksty i akordy do pieśni na stronie 

www.guadalupe.com.pl w zakładce "śpiewnik") 

https://www.youtube.com/watch?v=hN0kI3K9O-4 
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