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SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ 
 
 
TEMAT:  
„IX DZIEŃ PAPIESKI - 16 PAŹDZIERNIKA - WSPOMINAMY WYBÓR NA STOLICĘ 
PIOTROWĄ PAPIEŻA POLAKA” 
 
1. Data uroczystości: 21 X 2009 r.  
 
2. Miejsce: sala gimnastyczna.  
 
3. Czas trwania: 1 godzina.  
 
4. Cel główny:  
 

• Przybliżenie wydarzeń związanych z wyborem na papieża Sługi Bożego Jana Pawła II.  
 
5. Cele szczegółowe:  
 

• Zapoznanie z przebiegiem konklawe 
• Utrwalanie wiedzy o życiu Jana Pawła II 
• Rozwijanie sprawności manualnej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej  
• Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego papieża - Polaka 

 
6. Metody:  
 
- słowna  
- oglądowa  
- praktycznego działania 
- dramy pedagogicznej.  
 
7. Formy:  
 
- grupowa  
- zbiorowa.  
 
8. Środki dydaktyczne: magnetofon z ścieżką dźwiękową, prezentacja multimedialna, stroje kardy-
nalskie i gwardzistów, wyposażenie Kaplicy Sykstyńskiej, witraże, gong, kalendarz, skrzynka do 
wrzucania losów, piecyk, flagi różnych krajów, świeca, walizki, aktówki, halabardy, łóżko, pier-
ścień Piotra, gong, tron papieski.  
 
9. Odpowiedzialny: ks. Rafał Dettlaff 
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Przebieg imprezy:  
 

Tekst narracji Przebieg uroczystości 

 

Od 9 lat, w miesiącu październiku, obcho-

dzimy w  Polsce Dzień Papieski. Dlaczego w paź-

dzierniku? Bo 16 października 31 lat temu papieżem 

został wybrany nasz rodak, Polak – Jan Paweł II. Na 

pamiątkę tego wydarzenia również w naszej szkole 

przeżywamy Dni Papieskie. Przypominaliśmy już 

sobie życiorys Jana Pawła II i ważne słowa, które 

do nas kierował, rozwiązywaliśmy papieskie kon-

kursy, oglądaliśmy prezentację o Karolu Wojtyle, a 

w ubiegłym roku we wszystkich klasach przygoto-

waliśmy prace o Janie Pawle II: plakaty, flagi, wy-

klejanki i herby papieskie. 

Dzisiaj po raz kolejny chcemy sobie przy-

pomnieć wydarzenia związane z wyborem Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. (PAUZA) 

 

 

 

 

 

 

*** 

W Rzymie, w wielkim mieście, w którym 

od wielu lat mieszkają papieże zapanowała żałoba. 

Dzwony w bazylice świętego Piotra swoim dźwię-

kiem oznajmiły, że zmarł papież Jan Paweł I.  

Przed rozpoczęciem uroczystości, 

w tle nagranie nr 1 – muzyka grego-

riańska, rozpoczyna się narracja, w 

trakcie której wyświetlana jest pre-

zentacja multimedialna – zdjęcia z 

poprzednich dni papieskich. 

 

Podczas słowa wprowadzającego 

aktorzy są za parawanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu aktorzy (kardyna-

łowie) wychodzą z za parawanu i 

zajmują swoje miejsca w wyznaczo-

nych punktach (punkty są oznaczone 

flagami różnych krajów). 

 

Muzyka – nagranie nr 2 – dzwony. 

Na scenę wchodzi włoski kardynał 

niosący znicz lub świecę na znak ża-

łoby i staje. następnie czytana jest 

narracja:  

 

 

 

 

Muzyka – nagranie nr 3 - Lacrimosa 
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Wszyscy bardzo się dziwią… Przecież tak 

niedawno, bo zaledwie miesiąc wcześniej został 

następcą św. Piotra. I już po miesiącu umarł… To 

wielkie zaskoczenie! Trzeba będzie na nowo przy-

gotować Rzym na KONKLAWE. (PAUZA) 

 

 

 

 

 

KONKLAWE – co to takiego? 

KONKLAWE to spotkanie, a raczej zjazd wielu 

biskupów. Księży Biskupów, którzy przyjeżdżają na 

konklawe nazywamy kardynałami. Jeśli umiera pa-

pież, to z całego świata przybywają do Rzymu kar-

dynałowie. Przez wiele wieków w jednym 

z kościołów Watykanu (w Kaplicy Sykstyńskiej) 

rozstawiano stoły, łóżka, klęczniki i umywalki, aby 

przygotować kardynałom miejsce zamieszkania. 

Żaden z nich nie mógł opuszczać Kaplicy aż do 

chwili, kiedy zostanie wybrany następny papież. 

Kardynałowie mieli się zastanawiać, naradzać, mo-

dlić i w kolejnych głosowaniach wybierać nowego 

papieża. Głosowania wcale nie były proste. Czasami 

kardynałowie wiele razy do specjalnego pojemnika 

wrzucali swoje głosy, ale nie można było wybrać 

następnego papieża.  

Tak więc kiedy zmarł papież Jan Paweł I, 

kardynałowie po raz kolejny wyruszyli do Rzymu. 

Przybywali z całego świata: ciemnoskórzy biskupi z 

Afryki, kardynałowie z dalekiej Azji i z Ameryki, z 

 

 

 

 

 

W czasie pauzy w narracji Kardynał 

przechodzi obok innych kardynałów. 

Pozostali w tym czasie siedzą z 

opuszczonymi głowami, ręce złożone, 

modlą się, niektórzy wstają, inni klę-
kają, spoglądają w górę, siadają, 
ręce złożone, modlą się. Prowadzący 

czyta dalej tekst narracji: 

 

W tle wyciszona muzyka – nagranie 

nr 4 (tło muzyczne do narracji). 
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Australii i z wielu krajów Europy, z wszystkich 

państw, w których mamy kościoły. Samolotami, 

pociągami i samochodami, jak najszybciej starali się 

dotrzeć do Rzymu, bo przecież Kościół musi mieć 

papieża.  (PAUZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Nikt nie wie jak długo potrwa konklawe, 

dzień, dwa, może kilka dni, może tydzień, albo cały 

miesiąc… Wokół Kaplicy Sykstyńskiej zaczął się 

ruch. Jedni przywozili zapasy jedzenia i wody, inni 

wnosili klęczniki, kolejni dźwigali łóżka. Trzeba 

było przygotować pościel, miski, z których kardyna-

łowie będą korzystali, aby się umyć, zapasy czys-

tych ubrań, talerze, kubki i sztućce, a także potrzeb-

ne lekarstwa. (PAUZA) 

 

 

 

 

 

 

 

Kardynałowie siedzą jeszcze ze 

spuszczonymi głowami, ręce złożone 

do modlitwy. 

Po zakończeniu I części narracji kar-

dynałowie wstają ze swoich miejsc, 

pakują swoje torby (czarne aktówki, 

walizki na kółkach), idą mijając sie-

bie, dokoła, w różne strony (prze-

mieszczając się oddają efekt podró-

ży). W tym czasie nagranie nr 5 - 
Ameno). Przed wejściem na scenę w 

centralnym miejscu rozłożono czer-

wony chodnik, a przy nim 2 żołnierzy 

Gwardii Szwajcarskiej z halabarda-

mi. Kardynałowie dochodzą do stra-

ży. Spotykają się, witają.  

W tym czasie nagranie nr 6 (tło mu-

zyczne do narracji). 

W czasie trwania powitań na scenę 
wnoszone są łóżko, klęcznik, woda w 

baniaku, naczynia.     

Następuje dalsza część narracji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie przerwy w narracji wyzna-

czone osoby wnoszą na scenę łóżko, 

koc, talerzyki, kubki, klęcznik (pod-

kład muzyczny bez zmian tj. cd. na-
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Wnoszono świece, naczynia liturgiczne i inne 

przedmioty potrzebne do modlitwy. Jednak jedną z 

najważniejszych rzeczy była specjalna skrzynka, do 

której kardynałowie będą wrzucali swoje głosy. 

Oczywiście nie może też zabraknąć czystych kartek, 

na których każdy kardynał będzie zapisywał imię i 

nazwisko kandydata na przyszłego papieża.  

Jeszcze jeden rzut okiem: wszystko przygo-

towane. Kardynałowie mogą zajmować swoje miej-

sca. (PAUZA) 

 

 

 

*** 

Wszystko zaczyna się od wspólnej modli-

twy. Trzeba prosić Ducha Świętego o pomoc. Kar-

dynałom nie może zabraknąć mądrości, jaką da im 

Pan Bóg. Przecież papież, którego wybiorą ma pro-

wadzić cały Kościół, ma być przykładem i wzorem, 

ma się modlić za cały świat, zachęcać do pokoju, 

ma bronić ubogich i pokrzywdzonych, ma przema-

wiać w imieniu tych, którzy nie mogą mówić, ma 

walczyć ze złem, nieść miłość i nadzieję. Kardyna-

łowie kilka razy dziennie będą się modlić wspólnie, 

często będą się modlić w samotności, aby przez ich 

ręce sam Pan Bóg wybrał następcę św. Piotra. 

 

 

 

grania nr 6).  

Następuje dalsza część narracji: 

 

 

W tym momencie jeden z kardynałów 

stawia na widocznym miejscu skrzyn-

kę.  

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się nagranie nr 7 (Agnus 

Dei). 

Kardynałowie przechodzą między 

żołnierzami, idą zanieść walizki, sta-

wiają przy łóżku, rozglądają się, 
gong wzywa ich na zbiórkę, modlą 
się, zajmują miejsca, wyciągają dłu-

gopisy. Kardynał Dziekan rozdaje im 

kartki.  

Rozpoczyna się nagranie nr 8 (tło 

muzyczne do narracji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się nagranie nr 9. 

Kardynałowie wstają, spoglądają w 

górę na znak, ze proszą o pomoc Du-

cha Świętego, modlą się. W tle na-
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*** 

Wybór nowego papieża to bardzo odpo-

wiedzialne zadanie…  

Cały świat patrzy teraz na Rzym i czeka w 

napięciu, aż w kominie Kaplicy Sykstyńskiej pojawi 

się biały dym. Tymczasem kardynałowie przystępu-

ją do pierwszego głosowania. Na kartkach wypisują 

imię i nazwisko kandydata i wrzucają karty do po-

jemnika. Kardynał Dziekan wybiera głosy, Skruta-

torzy liczą i podsumowują głosowanie…  

Niestety nie udało się wybrać nowego pa-

pieża… Może uda się następnym razem… 

 

 

 

 

 

*** 

Nie można marnować czasu. Mija kolejny 

dzień. Kardynałowie naradzają się, debatują, zasta-

nawiają się nad tym, kto byłby najlepszym papie-

żem. Od 400 lat wszyscy papieże pochodzili 

z Włoch. Ale przecież tak nie musi być. Może po-

szukać kandydatów w innym kraju? Znowu debatu-

ją, znowu rozmyślają, rozważają, omawiają, spierają 

granie „Ojcze nasz…”.  

 

W tym czasie nagranie nr 10 (tło 

muzyczne do narracji). 

Po modlitwie kardynałowie siadają 

na swoich miejscach. Przed nimi leżą 
kartki. (chwila ciszy, zastanowie-

nia…) 

Zapisują na kartce nazwisko kandy-

data.  

Wrzucają kartki do skrzynki.  

Kardynał wybiera kartki, liczy… 

Rozkłada ręce i kiwa głową na znak, 

że nie wybrano nowego papieża.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się nagranie nr 11 

(Agnus Dei). 

Po narracji kardynałowie wstają, 
jedni idą do łóżka, inni spacerują, 
siadają, gestykulują poklepują się po 

plecach. Jeden modli się przy klęcz-

niku, inny chodzi z modlitewnikiem.  

Rozlega się dźwięk gongu. Powtarza 

się scena głosowania. W tym czasie 

narracja: 

W tym czasie nagranie nr 12 (tło 

muzyczne do narracji). 
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się… Na końcu trzeba będzie przystąpić do kolejne-

go głosowania. Może teraz się uda… …  

… Niestety i tym razem nikt nie miał więk-

szości głosów. 

 

 

 

*** 

Konklawe wcale nie należy do najmilszych 

spotkań. Trudne są dnie i noce. Nie można opusz-

czać Kaplicy, nie można się z nikim kontaktować, 

wszyscy śpią w jednym pomieszczeniu, niektórzy 

nie mogą zasnąć, inni głośno chrapią, ciężko oddy-

chają, albo mówią przez sen. Kardynałowie są star-

szymi księżmi i takie niewygody są bardzo uciążli-

we. Spanie na twardej pryczy nie należy do przy-

jemności, zwłaszcza jeśli kogoś boli kręgosłup, ktoś 

ma reumatyzm, albo cierpi na inne uciążliwe choro-

by. Lato już się kończy i noce są coraz chłodniejsze, 

nawet w dalekim Rzymie. W Kaplicy Sykstyńskiej 

rozpalono tylko jeden piecyk, który ma ogrzać bar-

dzo duże pomieszczenie. Ale piecyk ma też inne, 

ważniejsze zadanie. Po każdym głosowaniu jeden z 

kardynałów wrzuca kartki z oddanymi głosami do 

ognia, a kiedy w końcu zostanie wybrany nowy pa-

pież do ognia dorzuci się jeszcze trochę siana. Przez 

komin uniesie się wówczas biały dym, który oznaj-

mi światu, że Kościół znowu ma papieża.  

 

 

Kardynał wybiera kartki ze skrzynki, 

liczy… 

Rozkłada ręce i kiwa głową na znak, 

że nie wybrano nowego papieża. 

Z kalendarza zrywa się kartkę na 

znak, że miną dzień. 

Kardynałowie udają się na odpoczy-

nek.  

W tym czasie nagranie nr 13 (grego-

riańska). 

 

Następuje nagranie nr 14 (tło mu-

zyczne do narracji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlega się dźwięk gongu.  

Następuje nagranie nr 15 (Libertas). 

 

Kardynałowie zbierają się, żeby za-
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*** 

Nadszedł kolejny dzień. Trzeba prosić 

o pomoc Pana Boga. Może potrzeba więcej modli-

twy. Może Pan Bóg chce, żeby papieżem został ktoś 

wybitny… Kardynałowie znowu się modlą, znowu 

rozmawiają, znowu się zastanawiają. Już czas, aby 

zasiedli do stołu, by po raz kolejny na kartkach wy-

pisać nazwiska kandydatów. Wszyscy w skupieniu 

wrzucają głosy do pojemnika, po czym Kardynał 

Skrutator, liczy głosy… chyba się udało…  

 

Kardynał Dziekan podchodzi do jednego 

z młodszych biskupów, aby głośno powiedzieć: 

z woli Bożej, z której działa Kolegium Kardynałów 

zostałeś wybrany na Papieża, czy przyjmujesz ten 

wybór? 

- Jeżeli taka jest wola Boża, przyjmuję – 

odpowiada Karol Wojtyła – kardynał pochodzący z 

Polski.  

 

*** 

Polak – Papieżem. Zadziwił się cały świat. Z oczu 

rodaków popłynęły łzy szczęścia i miłości. Chwała 

Tobie Panie Jezu, śpiewa rozmodlony lud, pamięt-

nego października wydarzył się dla nas cud! 

16 października 1978 roku, w murach Kaplicy Syk-

styńskiej w szaty papieskie ubierają Kardynała – 

Polaka, a z komina unosi się biały dym, który 

oznajmia światu „Habemus Papam” – „Mamy Pa-

pieża”.  

siąść do wyborów. Wspólna modli-

twa. Powtarza się scena głosowania. 

W tym czasie narracja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardynał prowadzący podchodzi do 

kardynała Karola Wojtyły, ten wsta-

je. Obywa się dialog.  

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się nagranie nr 16 

(„Pan Cię ochroni” z Nieszporów).  

Karol Wojtyła staje na środku. Za 

nim staja kardynałowie. Następuje 

narracja:  

 

Kardynał z Polski siada na central-

nym miejscu. Inni podchodzą do nie-

go z namaszczeniem przynosząc sza-

ty. Ubierają go w strój papieski. Pa-

pież siada, a wszyscy kardynałowie 

po kolei ustawiają się i podchodzą by 

oddać mu cześć całując w pierścień. 

Następnie formuje się procesja na 

czele z papieżem: nagranie nr 17. 

Po nagraniu prezentacja multime-

dialna – ogłoszenie wyboru Jana 
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Pawła II na papieża.  

 

Na zakończenie wspólna modlitwa 

o beatyfikację Jana Pawła II. 

 

 


