
SCENARIUSZ 

 

Recytator 1 (podkład Abba Pater) 

„Bóg rysuje każdemu życiu ludzkiemu 

Drogę niepowtarzalną, bezpowrotną… 

Na tej drodze spotyka człowieka Pan. 

Czasem, kiedy nie umiemy go rozpoznać,  

Woła po imieniu …” – zapalenie dużej świecy 

(Zofia Zawidzka, Spotkania) 

 

NAGRANIE DZWONÓW 

 

Narrator 1: 

 Jest 16. X. 1978 roku. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawia się biały dym. 

Jest to znak, że wybrano papieża (…) 

O godzinie 18.44 reflektor rozświetla loggię bazyliki. Po chwili pojawia się w niej 

kardynał Felici i oznajmia: „Zwiastuję Wam radość wielką – mamy Papieża. 

Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynała 

Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jan Paweł II”. 

 

Recytator 2  (na podkładzie muzycznym Polonez Ogińskiego) 

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto papieża           

 Otworzył tron. (...) 

On śmiało, jak Bóg pójdzie na miecze; 

 Świat mu -  to proch! 

Jego twarz słowem rozpromieniona, 

 Lampa dla sług 

Za nim rosnące pójdą plemiona 

 W światło, gdzie Bóg.(...) 

On się już zbliża-rozdawca nowy 

 Globowych sił; 

Cofnie się w żyłach pod jego słowy 

 Krew naszych żył; 

W sercach się zacznie światłości Bożej 

 Strumienny ruch. 

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, 



 Bo moc to duch. 

Więc oto idzie papież słowiański... 

  (Juliusz Słowacki) 

  

NAGRANIE WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO 

 

Narrator 2 

Trzydzieści sześć lat temu, gdy z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie donośny głos 

obwieścił światu „Habemus Papam” większość zebranych zastanawiała się kim jest nowy 

papież. Po 455 latach na papieża,  zostały wybrany nie – Włoch i w dodatku pierwszy 

Słowianin, pochodzący z kraju, leżącego za „żelazną kurtyną. Ciekawość wszystkich 

podgrzewały słowa nowo wybranego Ojca Świętego „Przybywam z dalekiego kraju...” 

 

Narrator 3: 

A wszystko zaczęło się w małej podbeskidzkiej miejscowości – Wadowicach – 18 maja 

1920 roku. Tego słonecznego, ciepłego dnia przyszedł na świat  drugi syn Państwa Wojtyłów 

– Karol, Józef. Jednym z pierwszych dźwięków, jakie usłyszał, była modlitwa dobiegająca z 

pobliskiego kościoła, gdyż właśnie trwało nabożeństwo majowe.  

 

Narrator 1: 

Dla każdej matki narodziny dziecka to wielka radość. Matka poświęcała małemu Karolowi 

cały swój czas, snując opowieści oparte na Biblii. Wierzyła, że jej syn zostanie wielkim 

człowiekiem. Niestety, pani Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej nie dane było doczekać 

najpiękniejszego dla każdej matki -  momentu  sukcesów synów. Zmarła, gdy Karol miał 9 

lat, a jego brat Edmund, student medycyny, 23. Dla małego, wrażliwego chłopca odejście 

kochającej, najdroższej osoby było wielkim dramatem. Po latach pisał: 

POKŁAD AVE MARIA SCHUBERT 

Recytator 3 (z bukietem kwiatów) 

Nad Twoją białą mogiłą 

Białe kwitną życia kwiaty -  

- O, ileż lat to już było 

Bez Ciebie – duchu skrzydlaty.(….) 

Nad Twoją białą mogiłą, 

Cisza jasna promienieje, 

Jakby w górę coś wznosiło, 

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. 

(Karol Wojtyła, Emilii – Matce mojej) 

 

Narrator 2: 

Trzy lata po matce odszedł ukochany brat. Karol został tylko z ojcem. Przyszły papież był 

dobrym uczniem i dobrym kolegą. Chętnie pomagał innym, potrafił godzinami tłumaczyć 

trudne zadanie z matematyki czy fizyki, ale nie pozwalał ściągać, od najmłodszych lat 

bowiem brzydził się kłamstwem, oszustwem. 

 

Narrator 3: 

Był zwykłym chłopcem, może nieco poważniejszym niż rówieśnicy, ale lubiący też żartować, 

bawić się. Jego pasją był sport. Z zapamiętaniem grał w piłkę nożną, przeważnie, z racji 

postury, na bramce. Zimą jeździł na nartach. Interesował go teatr, dlatego też chętnie 

występował w różnych szkolnych przedstawieniach i akademiach. Ojciec zaszczepił mu 

miłość do gór i przyrody. Młody Karol przemierzał wiele tatrzańskich i beskidzkich szlaków 

z tatą w roli przewodnika.  

Ojciec dawał też synowi pierwsze lekcje pobożności, zawierzenia Bogu… 

 

Recytator 4: (Ennio Morricone Chi Mai – 1:15 …)  

W jednym spojrzeniu dziecięcym 

Skupionym w łagodnej Hostii 

Spotkałem się z Ojcem niebieskim, 

Który patrzył z niezmierną miłością. 

Przed głębią tego spojrzenia,  

W którym ujrzany był świat 

Zadrżały oczy moje 

Jak odsłonięty kwiat. 

(Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, II pieśń o słońcu niewyczerpanym) 

 

Narrator 1: 

W 1938 roku Karol Wojtyła zdał maturę i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W tym czasie napisał też pierwsze wiersze, które zostały opublikowane pod pseudonimem, a 



także został dobrze zapowiadającym się aktorem teatru amatorskiego. W 1941 roku umarł 

Karol Wojtyła – senior.  

Młody Karol został na świecie sam. 

 

Recytator 5 (podkład Ennio Morricone Chi Mai -  1:47 ….) 

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. 

(Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, II pieśń o słońcu niewyczerpanym) 

 

Narrator 2: 

Podczas wojennej zawieruchy młody Karol pracował, działał w konspiracji, pomagał 

potrzebującym, m.in. Żydom, występował w teatrze, uczył się. Wiele czasu poświęcał 

modlitwie i rozważaniom nad swoją przyszłością. I tak powoli zaczęła w umyśle młodego 

człowieka kiełkować myśl, by oddać się w służbie Bogu. W swoim postanowieniu umocnił 

się podczas pielgrzymki na Jasną Górę: 

 

Utwór: „PRZCZYSTA” 

 

Narrator 3: 

Nie polonistyka więc, nie teatr, a teologia i kapłaństwo stały się powołaniem 22 letniego 

Karola.  

W 1942 roku rozpoczął studia w tajnym seminarium duchownym w Krakowie. 

 

Recytator 6: (podkład Beethoven Symphony) 

Ktoś się długo pochylał nade mną. 

Cień nie ciążył na krawędziach brwi. 

Jakby światło pełne zieleni, 



Jakby zieleń, lecz bez odcieni, 

Zieleń niewysławiona, oparta na kroplach krwi. 

To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru 

Które się we mnie osuwa 

A pozostaje nade mną, 

Chociaż przemija opodal,  

 - Lecz wtedy staje się wiarą 

I pełnią. 

 (Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, I wybrzeża pełne ciszy) 

 

Narrator 1: 

W listopadzie 1946 roku rozpoczął się nowy etap w życiu Karola Wojtyły – kapłaństwo. 

Odpowiedział na wezwanie Pana Jezusa „Pójdź za mną” i wyruszył do pierwszej małej parafii 

w Niegowici. Potem został przeniesiony do Krakowa.  

 

Recytator 7 (podkład Beethoven Symphony) 

Pan, gdy się w sercu przyjmie jest jak kwiat 

Spragniony ciepła słonecznego.  

Więc przypłyń, o światło z głębin niepojętego dnia. 

I oprzyj się na swym brzegu. 

Płoń nie za blisko nieba 

I nie za daleko. 

Zapamiętaj, serce, to spojrzenie,  

w którym wieczność cała na ciebie czeka. 

Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne,  

Zamglone w głębinach ócz. 

Nad kwiatem niedosiężnym 

Nad jedną z róż. 

(Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, I wybrzeża pełne ciszy) 

 

Narrator 2: 

Ksiądz Karol Wojtyła nadal się kształcił, a także zajął się w sposób szczególny pracą 

duszpasterską z młodzieżą. Nie zrezygnował także ze swoich pasji – sportu, górskich 

wycieczek. Ujmował wszystkich życzliwością, pogodną ducha, imponował wiedzą i 

pracowitością. W 1958 roku Karol Wojtyła został biskupem, a w 1962 – arcybiskupem, 

metropolitą krakowskim.  

 



Narrator 3:  

I wreszcie nadszedł rok wyjątkowy dla Karola Wojtyły, dla Polski i Polaków, dla świata. Po 

raz pierwszy na Stolicy Piotrowej zasiadł papież – Słowianin, papież – Polak, papież z kraju, 

w którym władza walczyła z religią i kościołem. Bał się, jak boi się każdy człowiek. Miał 

wątpliwości, czy zdoła udźwignąć ciężar odpowiedzialności, jednak jak zawsze w swoim 

życiu zaufał Bogu i Matce Przenajświętszej.  

 

Utwór: “BARKA” 

 

Recytator 8: podkład Ennio Morricone The mission (0:25) 

To Ty Panie, spojrzałeś na polską ziemię, 

To Ty Panie spojrzałeś na krakowski gród 

Ty wezwałeś nad brzegiem: Karolu, 

Wypłyń na głębię i zacznij łów. 

I zostawił ojczyznę, i Kraków, i dom, 

Bo wzywał go Bóg, 

Wzywał Kościół i świat. 

Odtąd nie był już Karolem, lecz Ojcem 

Sercem bliskim każdemu jak brat. 

 

Narrator 1: 

22 października 1978 roku Jan Paweł II celebrował Mszę święta na początek swojego 

pontyfikatu. Uśmiechnięty, otwarty dla świata wzywał: „Nie bójcie się. Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”. I tak rozpoczęło się ponad 26 lat niezwykłego panowania.  

Narrator 2: 

Bez wojska, bez broni, za pomocą serca i słowa, Jan Paweł II otwierał drzwi, zwyciężał zło, 

walczył o pokój, walczył o człowieka, jego prawo do wolności, godności. Była Papieżem, 

który wyszedł ze swoją nauką poza mury Watykanu. Podróże Jana Pawła II stały się jego 

biurem. Przesłaniem  niesionym tym, którzy chcieli go wysłuchać. Niestrudzenie przemierzał 

cały glob, aby dotrzeć nawet tam, gdzie wcześniej nie znano jego imienia. Ten skromny 

człowiek pełen wiary i miłości, mówiący do ludzi w ich języku, szanujący ich obyczaje, był 

przyjmowany jako najdroższy gość, jako posłaniec Dobrej Nowiny. 

Narrator 3:  

Papież – pielgrzym, odwiedził wszystkie kontynenty,  132 kraje, około 900 miejscowości. 

Jego parafię stanowił cały świat. A wszędzie, gdzie dotarł, czekały na niego miliony 

kochających serc. Na niego – Pasterza, następcę świętego Piotra, bez reszty oddanego służbie 



Bogu, Kościołowi, ludziom.  I zawsze wpatrzonego w żłóbek, Krzyż i tajemnicę 

przemienienia.  

 

Recytator 9 podkład Ennio Morricone – The mission  - 1:30 

Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduję w Tobie 

Dumy dojrzałych kłosów. 

Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie  

Dziecinę bosą. 

Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduje skargi  

W twoich opadłych liściach.  

Uwielbiam cię, drzewo surowe, 

Boś kryło Jego barki 

W krwawych okiściach. 

Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba 

W którym wieczność na chwile zamieszka, 

Podpływając do naszego brzegu 

Tajemną ścieżką. 

(Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, I Wybrzeża pełne ciszy) 

 

Narrator 1: 

Szczególne miejsce w sercu Jana Pawła II zajmowała Jego ojczyzna, za którą bardzo tęsknił, 

szczególnie w ostatnich latach. W pamięci miał ukochane tatry, jeziora, łąki pokryte 

kwiatami, kościoły, w których od dziecka wielbił Chrystusa i Jego Matkę, kolegów, młodzież, 

których zostawił w Polsce.  

 

 Utwór: „POLSKIE KWIATY” 

 

Narrator 2:  

Tęsknota, a przede wszystkim troska o losy ukochanej Ojczyzny sprawiły, że już w 1979 roku 

papież Polak stanął na polskiej ziemi. Jan Paweł II przyjeżdżał do Ojczyzny wiele razy. Jak 

sam powiedział, po to, aby się Polakom napatrzeć. A potem mówił wiele słów prawdy, nie 

jeden raz gorzkich. Pocieszał, przestrzegał, wskazywał, co trzeba czynić. Przypominał, że 

przychodzi nie od siebie, ale w imię samego Chrystusa, tego, który go wezwał do Rzymu. 

Prosił Boga donośnie wołając: 

Nagranie „Niech stąpi Duch …- 0:45 

 

 



Narrator 3: 

Ostatnie spotkanie z rodakami na polskiej ziemi odbyło się w 2002 roku. Zawsze oczekiwany 

przez tłumy Polaków, chłonących Jego słowa, czerpiących z nich siły do codziennego trudu. 

Podobnie jak w niektórych krajach witano Go oklaskami, okrzykami „Zostań z nami”, 

śpiewem, modlitwą. A On cieszył się, śpiewał, żartował, ale też dodawał otuchy, wskazywał 

drogę i zawsze żarliwie modlił się za umiłowana ojczyznę Polaków. 

 

Recytator 10: (podkład Sarah Brigtham Bilitis) 

Ziemia trudnej jedności.   

Ziemia ludzi szukających własnych dróg. 

Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu. 

Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. 

Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń 

Rozdarta na mapach świata! A jakżesz 

W losach swych synów! Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona 

W sercach Polaków jak żadna. 

(Karol Wojtyła, Stanisław, fragment) 

 

Narrator 1:  

Ojciec wszystkich ludzi, Papież troszczący się o losy całego świata. Nie bał się krytykować 

polityków; rozmawiał z przedstawicielami różnych religii i wyznań. Umiał przeprosić za 

błędy Kościoła. Nie czekał na wyciągnięte do zgody ręce, lecz sam je podawał odwiedzając 

chrześcijańskie świątynie, synagogi, meczety. Nie patrzył z wyższością na hołdy z 

perspektywy odległych mównic, lecz klęczał i całował ziemię.  

 

Narrator 2: 

Szanowali Go wszyscy, nawet jeśli mieli inne zdanie w jakiejś sprawie. Kochały go miliony – 

jak dobrego, choć wymagającego Ojca i przewodnika po zawiłych ścieżkach życia.  

 

Narrator 3: 

Szczególną troską otaczał Papież dzieci i młodzież, „sól ziemi i światłość świata”. „Wy 

jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją” – 

mówił do młodzieży. Spotykał się z nimi na całym świecie. Kierował do nich słowa często 

trudne. Wymagał, ale był też tolerancyjny, otwarty na wszystko co inne, nowe. Pogoda ducha, 

skłonność do żartowania  

i gotowość do dialogu zjednywały Mu serca milionów młodych ludzi.  

 



Recytator 11: (Ennio Morricone Ave Maria Guarani) 

Zatoka lasu zstępuje  

w rytmie górskich potoków… 

jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry, pod prąd. 

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,  

Wiesz, że ono musi tu gdzieś być- 

Gdzie jesteś źródło?... Gdzie jesteś źródło? 

(Karol Wojtyła, Tryptyk rzymski) 

 

Narrator 1: 

W ostatnich latach był coraz słabszy, coraz bardziej cierpiał, czuł, że Jego barka zbliża się do 

portu. Nie można nie wspomnieć o tym, co pod koniec szczególnie otwierało Mu serca 

wiernych: o cierpieniu, bólu, niemocy, chorobie wystawionej na widok, na dowód tego, że nie 

ważna jest sprawność ciała, że ważny jest duch. 

 

Narrator 2: 

2 kwietnia 2005 roku, na Placu Świętego Piotra w Rzymie padły słowa, po których cały świat 

pogrążył się w żałobie… „Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca” 

Zgaszenie dużej świecy. 

 

Narrator 3: 

Świat zamarł i zjednoczył się w bólu. Ludzie poczuli się opuszczeni, bezradni. Zaraz po tym 

jednak na całej ziemi rozbrzmiały głosy modlitwy, zapłonęły miliony świec – światełka 

pamięci, wiary, miłości, nadziei, przesłania… 

 

Recytatorzy wychodzą zostawiając zapalone świece ustawione w kształcie serca 

 

Utwór: „Zostań z nami” 

Wchodzi dwóch recytatorów z rodzicami 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Recytator (podkład La petite fille de la mer) 

„I tak przychodzą pokolenia –  

Nadzy przychodzą na świat i nadzy  

     Wracają do ziemi, 



Z której zostali wzięci. 

„Z prochu powstałeś i w proch się  

     Obrócisz” 

To, co było kształtne – w bezkształtne. 

To, co było żywe – oto teraz martwe. 

To, co było piękne – oto teraz 

     Brzydota spustoszenia. 

A przecież nie cały umieram, 

To, co we mnie niezniszczalne, trwa!” 

(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Medytacje nad księgą rodzaju, Spełnienie – Apocalypsis) 

 

Narrator:  

Jan Paweł II odszedł od nas, ale nie zostawił nas sierotami. Ojciec Święty zostawił 

ludziom piękne i ważne słowa. Są dla nas jak memento, zadanie, które mamy wypełnić, są 

busolą, która mamy się kierować w meandrach naszego „dziwnego świata”, dewizą, jak 

piękniej, godniej, treściwiej żyć. To testament, zostawiony nie tylko nam, lecz także 

pokoleniom Polaków, które po nas przyjdą. Co z Jego słów, nauk pozostanie? Zobaczymy. 

 

Narrator: 

Posłuchajmy kilku najważniejszych przesłań skierowanych do Polaków, do chrześcijan, i 

całego świata, do wszystkich ludzi dobrej woli, posłuchajmy słów, które odmieniły i 

odmieniają oblicze świata, Polski, każdego z nas. Ojciec Święty chciałby zapewne, żebyśmy 

niektóre z nich zapamiętali szczególnie. 

 

 

 

Rodzic 1: Otwórzcie drzwi Chrystusowi – Inauguracja pontyfikatu, Watykan, 22 

października 1978) 

„ Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa… nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na 

oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów 

ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie 

się! Chrystus wie, co jest w człowieku. Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, 

w głębi swej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. 

Tak często opanowuje go zwątpienie… Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka” 

 

 

Nagranie Westerplatte (23:25 – 24:20) 



 

Rodzic 2: Do młodzieży, San Jose, Kostaryka, 3 marca 1983 

„Program tego co Wam powiedziałem, zawiera się w „nie” i „tak” – nie  - egoizmowi, nie – 

niesprawiedliwości, nie – rozkoszy bez reguł moralnych, nie – rozpaczy, nie – drogom bez 

Boga, nie – nieodpowiedzialności i przeciętności: tak – Bogu jezusowi Chrystusowi, 

Kościołowi, tak – wierze i obowiązkom, jakie on nakłada, tak – poszanowaniu godności, 

wolności i praw osoby, tak – sprawiedliwości, miłości, pokojowi, tak – solidarności ze 

wszystkimi, szczególnie z najbardziej potrzebującymi, tak – nadziei, tak – waszemu 

obowiązkowi budowania lepszego społeczeństwa.”  

 

Nagranie: Musicie od siebie (3:15-3:27) 

 

Rodzic 3:  

„Od Was zależy jutrzejszy dzień… Wy macie przenieść ku przyszłości, to całe olbrzymie 

doświadczenie, któremu na imię Polska.  Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z 

trudniejszych w świecie. W Europie, Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko 

lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, któremu na imię Polska 

można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości wiary, 

wolności ducha, siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze. Bądźcie wierni 

matce pięknej miłości. Zaufajcie jej kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze rodziny. 

Niech Chrystus pozostanie dla Was drogą prawdą i życiem.” 

 

Nagranie Skoczów (15:55 – 16:50) 

 

Rodzic 4: Asyż, Włochy 9 stycznia 1993 

„Pokój na ziemi jest zadaniem dla nas – ludzi dobrej woli. Jest zadaniem szczególnie dla 

chrześcijan. Jesteśmy za niego odpowiedzialni wobec świata. Naszą misją jest przypominać 

ludziom, że są braćmi. Naszą misją jest uczyć ludzi miłości i pojednania, wychowania do 

życia w pokoju” 

 

Nagranie Dekalog (0-2:06) 

 

Rodzic 5: (Irlandia, 29 września 1979) 

„Wam wszystkim, którzy mnie słuchacie, mówię: nie wierzcie w przemoc, nie popierajcie 

przemocy. To nie jest droga chrześcijańska. To nie jest droga Kościoła katolickiego. Wierzcie 

w pokój, w przebaczenie i w miłość: one istotnie należą do Chrystusa” 

 



Nagranie: Bardziej być do więcej mieć (0:00 - 0:45) 

 

Recytator podkład Amedeo Mighi „Un uomo venuto da molto lontano” 

Zeszedłeś z tego świata 

Jak wielki Aktor ze sceny, 

Który najlepiej zagrał scenariusz  

Napisany przez samego Boga. 

Lud oklaskami 

Tobie podziękował 

I nazwał Wielkim i Świętym 

Orędowniku Nasz w niebie 

Uproś moc wielką 

Abyśmy czerpali z Twojego scenariusza 

I dobrze zagrali go na scenie życia. 

(M. Zawiła, Boży aktor) 

 

 

Opracowała: Małgorzata Majka 

Nauczyciel języka angielskiego 

 

 

 

 


