
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia całemu Gronu Pedago-
gicznemu naszej szkoły: Dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, radości, bo radość jest bardzo ważna w 
 kresie tych świąt. Życzę Wam także wytrwałości, 
niech Duch Święty umocni Was w nauczaniu  
Nas młodych ludzi, z których kiedyś wyrosną mądre 
osoby. 
Życzę Wam też udanego i roztańczonego Sylwestra, 
a w Nowym Roku nowych sił, by w każdym dniu 
gościł uśmiech na twarzy. 

Do Siego Roku! 
 

Iwona Gąska, kl. VI  
 
 

Miłość i pokój niech zagoszczą w waszym domu 
Wraz ze światłem Gwiazdy Betlejemskiej, 
Która świeci nam o zmroku 
Dając szczęście w Nowym Roku, 
Który będzie po Sylwestrze 
Jak to mówią w naszym mieście 

 
Przemek Sobczyk, kl. VI 

Chcę złożyć dzisiaj wszystkim życzenia, 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia ! 
Życzę ludziom, na całym świecie, 
Żeby i te święta spędzili w komplecie ! 
Zdrowia, szczęścia, powodzenia, 
No i marzeń spełnienia ! 
Przetańczonego Sylwestra, 
I wiele uśmiechów ekstra  
 
Łamiąc się opłatkiem z mamą, życzmy jej szczerze, 
żeby nas jeszcze mocniej kochała i odmawiała za nas 
pacierze. 
A gdy powiemy tacie: „-Tatusiu, nie wyjeżdżaj ! 
Bądź z nami !” 
to tata nie odjedzie, zostanie z pociechami. 
Siostrzyczce życzmy tak:„- Miej zawsze uśmiech na 
twarzy !”, 
a babci i dziadziowi przeżycia wielu spokojnych lat. 
I cieszmy się, że takie święta są na Ziemi, 
bo gdyby ich nie było, to bylibyśmy znudzeni. 

 

                                     
Aleksandra Pieńkos, kl. VI 
 

 
 

Wiersz-modlitwa – konkurs twórczości własnej 

      „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy” to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, który jest co roku uroczy-

ście obchodzony w naszej szkole. Dla uczczenia tego dnia, już po raz piąty, zorganizowany został konkurs 

twórczości własnej na wiersz-modlitwę za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Brali w nim udział uczniowie 

klas starszych, którzy samodzielnie pisali wiersz w szkole. Jeszcze rok temu prosili w swoich rymowanych 

modlitwach o rychłą beatyfikację naszego Ojca Świętego. Modlitwa dziecka jest szczera, prawdziwa, piękna 

w swej prostocie i może nawet „góry przenosić”. Mamy ku radości nas wszystkich błogosławionego Jana 

Pawła II. Jest On wielkim pośrednikiem naszych próśb kierowanych do Boga Ojca. 

       Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego tym bardziej zachęcało uczniów do napisania wiersza-modlitwy 

już za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Wszystkie modlitwy są piękne, niekiedy wzruszające, bowiem 

wypływają z głębi dziecięcego serca. Komisja Konkursowa w składzie: dyr. Janusz Maciołek, ks. Tomasz 

Słodyczka i Agata Śliwa nagrodziła wiersze następujących uczniów: 
 

I miejsce – Aleksandra Pieńkos z kl. VI 

II miejsce – Iwona Gąska i Marcelina Woźniak z kl. VI 

III miejsce – Kacper Chlebek z kl. IV 
 

Ponadto wyróżnieni zostali: Zuzanna Synoś z kl. VI, Przemysław Sobczyk z kl. VI, Gabriela Bęben z kl. V 

i Damian Jamioł z kl. V.   
 

      Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i chęć udziału w konkursie. Gratulujemy tym, którzy najpiękniej 

wyrazili słowem to, co czują. 

      Poniżej prezentujemy niektóre z wyróżnionych wierszy. 

Agata Śliwa 
 



 
 

Tchnienie do nieba 
Błogosławiony Janie Pawle II, 

Matko Boża, 

i wszyscy Święci! 

Módlcie się o zdrowie i życie mojego 

kolegi z klasy-Gilberta, 

aby został cudownie uzdrowiony 

i wreszcie mógł chodzić i myśleć jak inni. 

Proszę! 

Sprawcie, żeby Pan Bóg wziął go  

w Swe cudowne ramiona, 

obdarował go Łaską Bożą  

i zawsze pamiętał, że Gilbert  

i wiele innych dzieci pragnie 

 niewiele, aby być szczęśliwym.  

                                    Amen. 

                          /Aleksandra Pieńkos/ 

 

Błogosławiony Janie Pawle II 
Spraw, 

aby kościół wśród wszystkich narodów ziemi 

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzi-

nach 

i poprzez rodziny. 

Módl się za ludzi, którzy zeszli na złą drogę 

w życiu  

i spraw, 

aby powrócili do swojego Ojca. 

By czerpali przykład z ludzi godnych podziwu, 

dobrych i uczciwych. 

By nie byli wpatrzeni w zło, 

które nas otacza. 

Ty, który jesteś przykładem człowieka-

modlitwy, 

jesteś prawdą i miłością 

módl się za nami! 

                           /Marcelina Woźniak/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze Święty, proszę Cię,  

pomódl się w niebie o to, 

żeby moi dziadkowie żyli jak najdłużej, 

a zmarły dziadziu i wujek niech otrzymają 

spokój wieczny. 

I żebym robił postępy w nauce, 

a moi rodzice byli ze mnie dumni 

i żeby mieli uśmiech na twarzy. 

Proszę, by moi bliscy, koledzy i koleżanki 

żyli dobrze i jak najdłużej.   

                                         Amen. 

                                  /Kacper Chlebek/ 
 

Panie Boże! 

Klękam przed Twoim Obliczem, 

rozmyślam, o co Ciebie mogę 

najbardziej prosić. 

Boże mój, Boże, proszę Cię 

o rozszerzenie wiary chrześcijańskiej, 

abyśmy w niebie mogli cieszyć się 

razem z Tobą, z Twoimi Świętymi. 

Gorąco się modlę do Ciebie, 

wysłuchaj moich próśb 

i dopomóż nam 

bronić się na tym świecie  

przed złem, przemocą, 

abyśmy wierzyli w Ciebie. 

Proszę Cię o to  

przez wstawiennictwo  

bł. Jana Pawła II. 

                          /Iwona Gąska/ 

 

Pomagajmy wszystkim ludziom  

W ten świąteczny czas 

Niechaj uśmiech na twarzach zagości 

I nie wstydźmy się tego 

Bo Jezus się nam narodził 

Więc z pokłonem w nocy o północy 

Stańmy przy Dzieciątku 

Nowy Rok u wszystkich szczęśliwie zawita 

Korzystajmy z naszego pięknego życia 

Spotkajmy się z przyjaciółmi  

I razem poświętujmy 

/Daniel Maciołek, kl. VI/

 


