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Jan Paweł II – papież  

i nie tylko...  
 

Jan Paweł II – nasz Ojciec Święty, 

Kocha nas wszystkich – lud nieogarnięty. 

Kocha on wszystkich i to bez wyjątków, 

Pisał wiele wierszy, co mają dużo wątków. 

Był niezwyczajnym człowiekiem, 

Któremu nie wypadało umierać z wiekiem, 

Lecz 

Pewnego dnia, rzecz 

Się stała niesłychana, 

Gdy modliliśmy się na kolanach, 

O jego zdrowie prosząc Boga, 

Wtedy przyszła śmierć, dla nas trwoga. 

Nie dowierzaliśmy, jednak to się stało, 

Że dusza odeszła, pozostało ciało. 

I powiedzieliśmy sobie w duchu, 

Że Ojciec Święty powinien iść po puchu, 

Żeby mu się miękko stąpało do nieba, 

Bo chyba właśnie tego mu potrzeba. 

Bo Ojciec Święty, potwierdzi to Bóg, 

Wychował mądrych Polaków ród. 

 

Aleksandra Pieńkos, kl. V 
 

O Papieżu mój 
 

O Papieżu mój kochany,   

dopomóż, abyśmy nigdy  

nie byli zatroskani.   

O Papieżu mój,  

Ty chronisz nas od złego,  

żebyśmy nie odstawali od dobrego.   

O Papieżu mój,  

żebyśmy byli uśmiechnięci,  

i zawsze mieli dobre chęci  . 

 

Sabina Gąska, kl. IV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jan Paweł II – Beatyfikacja  
 

Beatyfikacja Ojca Świętego, 

To coś nadzwyczaj niesłychanego. 

Wszyscy się cieszą na tę wieść, 

Że mogą swoje serca do Watykanu wieźć. 

Każdy się już przygotowuje 

I od rana wiwatuje. 

To nastąpi 1 maja 2011 – go roku, 

Będziemy wtedy w tłoku. 

Staniemy na Placu Św. Piotra 

Jak latorośla. 

Jak latorośla lub jak owieczki, 

Które nie kwapią się do ucieczki, 

Bo jak już wszyscy wiedzą, 

Owieczki czekają na to, by Ojciec Święty 

wstąpił w niebo. 

I będziemy wołać jak za dawnych lat, 

„Santo Subito!”, „Święty natychmiast!” 

 

Aleksandra Pieńkos, kl. V

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” 
 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 

„Wczoraj do ciebie nie należy. 
Jutro niepewne… 
Tylko dziś jest twoje.” 
 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 
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Janie Pawle II 
 

Tak ciężko jest teraz bez Ciebie. 

Wiem, że Ty pomożesz mi w potrzebie. 

Gdy umarłeś , pogrążyliśmy się w żałobie. 

Ja w ten dzień chciałem być przy Tobie. 

Ale Ty nie mogłeś zatrzymać wszystkiego, 

Nawet śmierci Lecha i Marii Kaczyńskiego, 

I wszystkich, co po męczeńsku 

W 2010 roku zginęli w Smoleńsku. 

O pamiętny 1978 roku! 

Byliśmy w wielkim szoku! 

Gdy moi rodzice ścinali zboże harpunem, 

Ty, Ojcze, stałeś się kościoła opiekunem! 
 

Paweł Szetela, kl. VI 
 

 

Janie Pawle II 
 

Janie Pawle II, któryś jest wielki,  

spójrz na nas, Twoich wiernych. 

Janie Pawle II, któryś jest naszym nauczy-

cielem, 

naucz nas, byśmy byli dobrzy. 

Janie Pawle II, któryś wyleczył wielu,  

pomóż nam w potrzebie. 

Agnieszka Kołodziej kl IV 

 

 

Ty jesteś blisko nas 
 

Kiedy byłem mały 

błogosławiłeś mnie, 

Tyś ten świat zmieniał 

na lepszy, dzięki Tobie 

ten świat nie jest teraz 

od siebie oddalony, 

jesteśmy zgodni, zgrani 

i jesteśmy razem. 

Twoja śmierć wstrząsnęła 

całym światem. 

Módl się za nami 

Ojcze Święty. 

Krystian Martuszewski, kl. IV

Najpiękniejsze modlitwy 
 

Dziękuję Ci Boże, 

że mam kochających mnie rodziców, 

którzy się mną opiekują, 

troszczą się o mnie. 

pomagają mi w trudnych sprawach. 

Mogę liczyć na nich 

w każdej sytuacji. 

Z całego serca, 

dziękuję Ci, Boże. 

Rafał Stochła, kl. VI 
 
 

Nie ma nikogo, kto mi pomoże 

Lecz Ty jesteś, Panie Boże 

Bardzo mocno z radości krzyczę 

Dlatego że Ty dałeś nam życie 

Muszę jutro wstać wcześnie  

Ponieważ chcę zebrać dla Ciebie czereśnie 

Bo dziękować Tobie trzeba  

Gdyż chcę iść do Ciebie, do nieba 

  Paweł Szetela, kl. VI 
 
 

Podziękowanie 
 

Dziękuję Ci Boże za rodziców 

Dziękuję Ci Boże za siostry 

Dziękuję Ci Boże za dziadków 

Dziękuję Ci Boże za dzień radosny 

Dziękuję za słońce 

Dziękuję za deszcz 

Dziękuję za życie 

W którym Jezus jest 

Dziękuję za kwiaty 

Dziękuję za trawę 

Dziękuję za krzewy 

I poranną kawę 

Dziękuje za pokarm 

Którym obdarzyłeś nas 

Boże nieskończony 

Ty kochasz Nas 

Bartosz Kuśnierz kl. VI 
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Podziękowanie 
Panie Boże, 

chciałam Ci podziękować, za to, 

że mam kochającą mnie rodzinę, 

że mam gdzie spać i mieszkać , 

że mam wszystkiego pod dostatkiem, 

że mogę chodzić do szkoły i się uczyć, 

że mam wielu przyjaciół i kolegów 

i za wiele innych rzeczy. 

Za to wszystko dziękuje Ci, Panie. 
 

Wiktoria Stasiak, kl. VI 
 
 

Dziękuję Ci Mamo 
Dziękuję Ci mamo, 

Za wszystko co mam. 

Dziękuję za troskę, 

A w zamian moje serce Ci dam. 

Dziękuję za pyszne obiadki, 

I za wyśmienite twoje roladki. 

Zawdzięczam Ci mamo, całe moje życie, 

Poranne śniadanie jak i wieczorne mycie. 

Dziękuję Ci mamo, za to, że mnie chronisz od 

wszelkiej szkody. 

Dziękuję Ci też, że tak chętnie nawołujesz 

mnie do zgody. 

Za wszystko dziękuję Ci, kochana mamo.  

Rafał Stochła, kl. VI 

 
 

Nie trzeba bać się ciemności, ponieważ ona 

nie jest zła. 

Nie trzeba bać się ciemności, ponieważ zmy-

ślone potwory czy duchy są jedynie naszą 

wyobraźnią. 

Nie trzeba bać się ciemności, ponieważ two-

ja mama i tak będzie przy tobie. 

Nie trzeba bać się ciemności, ponieważ du-

chy czy potwory nie istnieją, boimy się ich 

tylko dlatego, że oglądamy fantastyczne 

filmy o duchach i tym podobnie. 
 

Wiktoria Stasiak kl. VI    

 

Gdy zrobię tobie przykrość mamo 

Masz wtedy serce bolące 

A gdy pomogę upiec placka 

Od zaraz masz serce gorące 

Codziennie świecisz uśmiechem jak słońce 

Bo wiesz, że masz dzieci kochające  

Dziękuję mamo za kolacje obiady, różne 

dania 

Za przygotowane przez ciebie śniadania. 

Za warzywa, pomarańcze, banany 

I za to, że za zło dajesz mi szlabany 

Za to, że mnie urodziłaś 

I co noc o mnie śniłaś 

Gdy już nie będzie ciebie, mamo 

Pamiętaj, że w moim sercu będziesz zaw-

sze kochaną 

Paweł Szetela kl. VI 

W Lesie 
Chodząc po lesie 

 czytam w sms-ie, 

 że przyrodę trzeba szanować  

i nie należy drzew malować, 

nie zaśmiecać szkolnego boiska, 

naszego środowiska. 

Wiedzą chyba wszystkie dzieci, 

że segreguje się śmieci. 

Babcia Eleonora myślała, 

 że to idzie Paweł. 

Ale to szedł Gaweł. 

Zjadł cztery cukierki 

i wyrzucił w lesie papierki. 

Zobaczył norę i babcię Eleonorę, 

A ona zapytała: 

To nasze dzieci wyrzucają  

w lesie śmieci? 

Kto w lesie nie wyrzuca śmieci 

ten jest mądry, drogie dzieci.   
Paweł Szetela, kl. VI

 


