
T O B I E, O J C Z E Ś W I Ę T Y...

Scenariusz wieczornicy

zorganizowanej z okazji rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini

im. Jana Pawła II

opracowała i przygotowała: mgr Agata Mazur

oprawę muzyczną przygotowała: mgr Edyta

Scenariusz przeznaczony jest dla klas starszych szkoły podstawowej.

Czas trwania 25 minut.

Scenografia:

- po lewej stronie sceny znajdują się dwie sztalugi ozdobione udrapowaną materią. Na
jednej z nich umieszczono podobiznę Jana Pawła II, na drugiej – napis, będący
zarazem tytułem uroczystości: „Tobie, OjczeŚwięty",

- obok sztalug ustawiono wazon z chryzantemami,

- podłogę zasłano jesiennymi liśćmi, wśród których znajdują się ogromne ilości
zapalonychświeczek,

- przygaszoneświatło.

Pusta scena. Słychać wygłoszone po włosku „Habemus Papam”.

Następnie przy dźwiękach „Abba Pater” na scenę wchodzą recytatorzy. Stają przy
mikrofonach.

Narrator I:

Dobry wieczór. Miło mi zaprosić wszystkich na wieczornicę poświęconą jednemu z
największych Polaków, którego zaszczytne imię Jana Pawła II nosi nasza szkoła.

Recytator I:



Mówi wiersz J. Słowackiego „Pośród niesnasków...”(recytacji towarzyszy podkład muzyczny
–

„Siegfried’s Rhine Journey” R. Wagnera).

„Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla Słowiańskiego oto Papieża

Otwarty tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze

Jako ten Włoch,

On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;

Świat mu - to proch.

Twarz jego, słońcem rozpromieniona,

Lampą dla sług,

Za nim rosnące pójdą plemiona

W światło – gdzie Bóg.

Na jego pacierz i rozkazanie

Nie tylko lud –

Jeśli rozkaże – to słońce stanie,

Bo moc – to cud.

On się już zbliża – rozdawca nowy

Globowych sił,

Cofnie się w żyłach pod jego słowy

Krew naszychżył;

W sercach się zacznieświatłości Bożej

Strumienny ruch,

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,

Bo moc to duch.



A trzebaż mocy, byśmy ten Pański

Dźwignęli świat...

Więc oto idzie – Papież Słowiański,

Ludowy brat...

Oto już leje balsamyświata

Do naszych łon,

Hufiec aniołów – kwiatem umiata

Dla niego tron.

On rozda miłość, jak dziś mocarze

Rozdają broń,

Sakramentalną moc on pokaże,

Świat wziąwszy w dłoń.(...)

Narrator II:

Ten zdumiewający wiersz Juliusza Słowackiego, z którego pochodzą cytowane strofy,
długo nie budził większego zainteresowania. Napisany został w okresie Wiosny Ludów przez
smutnego, schorowanego poetę. Ale oto – po niespełna półtorawieczu tajemnicza wizja
poetycka stała się faktem. 16.IX.1978 roku na tron Piotrowy zostaje wybrany właśnie papież
Słowianin, Polak, Karol Wojtyła.

Narrator I:

Przyszedł naświat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego matka, Emilia, powtarzała
ponoć sąsiadkom,że Lolek będzie wielkim człowiekiem.

Narrator II:

Dla dziewięcioletniego Karolaśmierć matki musiała być ogromnym wstrząsem. Dziecko
wykazało się jednak wyjątkowym opanowaniem i – przynajmniej zewnętrznie – szybko
przystosowało się do nowych warunkówżycia, choć jego duszę przenikał palący ból.
Dziesięć lat później, kiedy studiował już na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyraził swoje
uczucia słowami jednego ze swych pierwszych wierszy:

Recytator II:

Recytacji towarzyszy „Nokturn 1” Fryderyka Chopina.

Nad Twoją białą mogiłą

kwitną białeżycia kwiaty –



o, ileż lat to już było

bez Ciebie – przed iluż to laty?

(...)

Nad Twoją białą mogiłą,

o Matko, zgasłe Kochanie –

za całą synowską miłość

modlitwa:

daj wieczne odpoczywanie -

Narrator II:

Początkowo Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym,żeby zostać księdzem. Wydawało mu
się, że ma zupełnie inne powołanie – nade wszystko pociągała go literatura i teatr. Chciał być
aktorem...

Recytator III:

„Pamiętam jego pierwsze spotkanie z księciem metropolitą Adamem Sapiehą – wspomina
ksiądz Edward Zacher, katecheta Karola Wojtyły.- Było to w maju 1938 roku. Metropolita
przyjechał do Wadowic na wizytację. Parę dni wcześniej zawołałem Karola i powiedziałem
do niego: „Lolek, przygotujesz sobie mowę powitalną, bo przyjeżdża nasz Metropolita”.
Doskonale pamiętam,że napisał pięknie, a jeszcze ładniej powiedział. Gdy ceremonia się
skończyła, Metropolita chwycił mnie za rękę i spytał:

-A on co, księdzem będzie?

-Niestety nie! – odparłem.

-Szkoda, szkoda! Ale dlaczego? – dopytywał się Arcypasterz.

-Bo się zakochał w polonistyce. I już nawet wiersze pisze. Chce być aktorem.

-Szkoda, wielka szkoda! – raz jeszcze powtórzył Sapieha.

Recytator I:

Mówi wiersz księdza Jana Twardowskiego „O wierze” (na podkładzie muzycznym –
„Nokturn 2” F.Chopina)

Jak często trzeba tracić wiarę

urzędową

nadętą

zadzierającą nosa do góry

asekurującą

głoszoną stąd dotąd



żeby odnaleźć tę jedyną

wciąż jak węgiel jeszcze zielony

tę która jest po prostu

spotkaniem po ciemku

kiedy niepewność staje się pewnością

prawdziwą wiarą bo całkiem nie do wiary.

Narrator I:

Karol powoli dojrzewał do wyboru kapłaństwa – jesienią 1942 roku powziął ostateczną
decyzję wstąpienia do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Miało ono wtedy charakter
tajny. Wojtyła uczył się i zdawał egzaminy, mieszkając w domu przy ulicy Tynieckiej w
Krakowie i pracując w fabryce „Solvay” – już nie w kamieniołomie, lecz oczyszczalni sody.

Recytator VII:

Mówi wiersz Bożeny Mściwujewskiej „Jesień w Krakowie” (na podkładzie muzycznym –
„Nokturn 5” F. Chopina.

Wokół Sukiennic przysiadły stragany,

na każdym z nich kwiaty się piętrzą.

Szczerzą zęby kamienne maszkary,

srebrne krople fontanny brzęczą.

Skałka cicho patrzy na Wisłę,

drzemie smok przed swą Smoczą Jamą,

na Waweluśpią królowie w kryptach.

Chyba czas przed wiekami tu stanął...

Narrator II:

Pierwszego listopada 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, a już dwa
tygodnie później jechał na studia teologiczne do Rzymu.

Minęły dwa lata... Młody ksiądz doktor został skierowany do pracy w wiejskiej parafii
Niegowić.

Recytator III:

Wspomina Tadeusz Turakiewicz: „To był ksiądz, nie znajdziesz takiego! Co ci prości ludzie
widzieli w nim takiego nadzwyczajnego? Co było w nim takiego? Modlitwa, pokora i
ubóstwo. Wstawał rano, wolno szedłścieżką ku Wiatrowicom albo chodził wkoło kościoła z
książką i się modlił. A ubóstwo? Gdy chodził po kolędzie, to, co brał od bogatych, zostawiał



u biednych, a na plebanię wracał z pustymi rękami. Stale chodził do biednych. A pokora? Z
każdym potrafił rozmawiać, choć był już po studiach rzymskich!

Recytator IV:

Mówi wiersz („Niedziela” nr 39A/1999, s.14) na podkładzie muzycznym Nokturn 2 F.
Chopina.

(...) Kogo tulisz do serca

i niesiesz na rękach?

-Dzieci niechciane, opuszczone,

którym serce pęka.

Do kogo się uśmiechasz

W promiennym uroku?

-Do bezdomnych, trędowatych,

leżących w rynsztoku.

Dla kogo dźwigasz te bochenki chleba?

-Dla tych, którym nikt

kawałka chleba nie da (...)

Narrator I:

Następną placówką duszpasterską księdza Wojtyły był Kraków: parafiaświętego Floriana.

To właśnie tutaj narodziło się niekonwencjonalne duszpasterstwo akademickie prowadzone
przez księdza, którego studenci nazywali Wujkiem.

Wujek lubił wycieczki. Zabierał na nie swoich wychowanków, ale też często szedł w góry
samotnie.

Recytator V:

Mówi wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Pozdrowienie” ( recytacji towarzyszy utwór
„Orkanowa polka” wykonany na flecie).

Sponad wiślanych leci fal

wiosenny, chłodny wiatr,

leci ku mojej ziemi w dal,

ku śnieżnym szczytom Tatr.

Wichrze! Nad wzgórza, pola nieś



me pozdrowienie stąd,

rodzinną moją pozdrów wieś

i Dunajcowi prąd.

Przydrożne wierzby, smreków las,

w ogródkach każdy kwiat

i wszystkie łąki pozdrów wraz

i ludzi z wszystkich chat.

I do tychśnieżnych skał się zwróć,

ku stawom, halom gnaj,

i pozdrów mi po tysiąckroć

mój cały górski kraj.

Narrator II:

Nasz ksiądz, Wujek, Lolek, tak mawiano o Karolu Wojtyle. Nie można jednak zapomnieć, iż
OjciecŚwięty Jan Paweł II jest też filozofem i wielkim patriotą, miłującym ojczystą ziemię
nade wszystko.

Rozbrzmiewa ”Do kraju tego” C. K. Norwida w wykonaniu Chóru Mieszanego „Cantus”w
Woli Rzędzińskiej.

Recytator VI: ( mówi przy wyciszonym utworze)

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie

i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie

przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą

niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam...gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć

ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć

tę przestrzeń, którą wypełnia.

Narrator I:



Papież ery nowoczesnej dociera do tysięcy, milionów wiernych ze słowem Bożym,
pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich
ras i wyznań. Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą.
Jak obliczono, przemierzył już odległość od Ziemi do Księżyca i zbliża się z powrotem do
Ziemi.

Recytator VII:

Mówi fragment wiersza Zdzisława Łączkowskiego „Syn Ziemi swojej” fragm.. „Słowo
Powszechne”, s. 6 (na podkładzie „Nokturn 3” F. Chopina)

Tak szedł ulicami historii

uliczkamiścian

kolumnadami czasu

i biblijnego radowania

biskup Karol –

poeta Andrzej Jawień

a nocą

przed snem

składał ręce do pacierza

i wyrastała Wieża z kości słoniowej

na drodze do Zakrzówka.

Pałac w Watykanie

jest gruszą nad stawem

w starej książęcej wiosce pod Wawelem.

A na stole Papieża

razowiec z Podhala.

Na odrzwiach kropielnica spod Tarnowa

z wodą u Wita Stwoszaświęconą dla zmycia zbrodni

dokonanej na dziejach Prawdy.

I znowu na Placu pusto.

Sługa Sług Bożych u stóp Krzyża



jak na polanie bólu

prosi oświatło i sól

dla artystów

zbrodniarzy

polityków

prosi o Zwierciadło Sprawiedliwości

powszechne

bo

„jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie”.

Recytatorzy kłaniają się. Powoli schodzą ze sceny przy dźwiękach utworu „Kazanie na górze
– osiem błogosławieństw” w wykonaniu m.in. A. M. Jopek, N. Kukulskiej, J. Brody.

Wykorzystane materiały:

1. Józef Szczypka „Droga do Rzymu”

2. Janusz Poniewierki „Kwiatki Jana Pawła II”

3. Juliusz Słowacki „Pośród niesnasków…”

4. Mieczysław Maliński „Przewodnik pożyciu Karola Wojtyły”

5. utwory wymienione w scenariuszu


