
Let’s sing! 
 
WE ARE THE WORLD 
 
There comes a time when we need a certain call, 
When the world must come together as one. 
 There are people dying, oh, it’s time to lend a hand 
To life, the greatest gift of all. 
 
We can’t go on pretending day by day 
That someone, somewhere will soon make a change. 
We are a a part of God’s great big family 
And the truth, you know, love is all we need. 
 
We are the world, we are the children, 
We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving. 
There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives, 
It’s true, we’ll make a better day just you and me. 
 
Send them your heart so they’ll know that someone cares 
And their lives will be stronger and free. 
As God has shown us by turning stones to bread 
And so we all must lend a helping hand. 
 
We are the world…                 …just you and me. 
 
When you’re down and out there seems no hope at all, 
But if you just believe there’s no way we can fall. 
Well. Well, well, let us realize, oh, that a change can only come 
When we can stand together as one. 
 
We are the world…                 …just you ad me. 
 
 
BO ŚWIAT TO MY 
 
Nadchodzi czas, gdy zawołać trzeba w głos, 
Kiedy w świat trzeba razem pójść. 
Wokół pełno zła, czas naprawić wreszcie to, 
Szansę dać, życiu szansę dać. 
 
Nie można żyć udając dzień po dniu, 
Że może ktoś inny wkrótce zmieni to. 
Jeden mamy dom, więc razem chrońmy go. 
Prawdą jest, że życie piękne jest. 
 
Bo świat to my, my dzieci jego, 
To my jaśniejsze chcemy stworzyć dni, wszystko dla niego. 
Czas wybierać już, radujmy w życiu się 
Piękniejszy, nowy stwórzmy świat ty i ja! 



 
Zbudź serce swe, by wiedziało, że ktoś jest, 
Ktoś, kto żyje blisko, obok nas. 
I utwórzmy krąg kochających serc, 
Tak jak Bóg pokazał kiedyś nam.  
 
Bo świat to my....                    ...i ty i ja. 
 
Kiedy jest ci źle, a nadziei wokół brak, 
Kiedy smutne chwile załamują cię. 
Nie, nie, nie, nie poddawaj się, wszystko zmieni się, 
Kiedy my podamy ręce swe. 
 
Bo świat to my...                        ...i ty i ja. 
 
 
 
BRING IT ALL BACK 
 
Don’t stop. Never give up. 
Hold your head high and reach the top. 
Let the world see what you have got. 
Bring it all back to you. 
 
Hold on to what you try to be, 
Your individuality. 
When the world is on your shoulders, 
Just smile and let it go. 
If people try to put you down 
Just walk on by . Don’t turn around. 
You only have to answer to yourself. 
 
Don’t you know, it’s true what they say, 
That life isn’t easy. 
But your time’s coming around, 
So don’t you stop trying. 
 
 
Don’t stop…           …bring it all back to you. 
 
Dream of falling in love 
Everything you’ve been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you. 
 
 
 
 
 
 



NIE DAJ SIE , NIE PODDAJ SIĘ! 
 
Nie daj się, nie poddaj się, 
Trzymaj kurs, osiągnij szczyt. 
Niech cały świat, który pędzi tak  
Zauważy to co masz. 
 
Zawsze być sobą staraj się, 
Na przekór złu uśmiechnij się 
I kiedy nawet jest ci źle 
Zachowaj pogodna twarz. 
Gdy ktoś próbuje złamać cię 
Po prostu przejdź, nie oglądaj się. 
Z własnym sumieniem w zgodzie tylko bądź. 
 
Czy ty nie wiesz że prawdą jest 
Życie to nie bajka, 
Ale czas zmienia bieg różnych spraw. 
Pamiętaj o tym wciąż 
 
Nie daj się, nie poddaj się....       ....zauważy to co masz. 
 
Myśl o marzeniach swych, 
O wszystkim czego pragniesz. 
A świat, gdy pozna wartość twą, 
Rzuci ci je do stóp. 
 
 
 
 


