
Wiersze konkursowe klasy 1-3 

Duma Narodowa (Kinga Pernal, klasa 3a) 

Jan Paweł II w maju urodzony, 

Na Wadowickiej Ziemi  

Został ochrzczony. 

Duma narodowa 

Pierwszy Papież Polak, 

Dziś jesteśmy dumni z naszego Patrona. 

 

Wspomnienie o Janie Pawle II (Urszula Pernal klasa 3a) 

Jan Paweł II stąpa po łące, 

Cieszy się z tego kwiatów tysiące. 

Jan Paweł II stąpa po drogach, 

Które prowadzą wszystkie do Boga. 

Jan Paweł II stąpa po górach, 

Jest tak wysoko, że prawie w chmurach. 

Jan Paweł II kajakiem pływa 

I radość fale w rzece rozpiera. 

Jan Paweł II, gdy piłkę kopnął, 

w kościele wybił maleńkie okno. 

Jan Paweł II, gdy podróżuje, 

 to cały świat go oczekuje. 

Jan Paweł II w mej szkole mieszka, 

Cieszą się dzieci i mała myszka. 

Jan Paweł II kocha nas mocno 

Zimą, jesienią, latem i wiosną. 

 

 

 



„Jesteśmy wdzięczni” (Urszula Pernal klasa 3a) 

Jan Paweł II Patron nasz kochany, 

Przez wiele osób jest uwielbiany. 

Dziś w ten dzień rocznicy  

Życzenia z serc przesyłamy 

I hołd z głębi duszy Ci składamy. 

Janie Pawle II przybądź nam z pomocą, 

W ten trudny czas do Ciebie modli się każdy z nas. 

 

Wielki Papież (Dominika Pernal klasa 3a) 

Gdy w Wadowicach żył Lolek mały, 

Bardzo kremówki mu smakowały. 

Lecz duży Karol zasmakował w wierze, 

Po wielu latach został Papieżem. 

 

Nasza duma (Hubert Zygmunt, klasa 3a) 

Ojcze nasz kochany 

Przez Polaków tak długo oczekiwany. 

Przez wielkich ludzi i poetów przepowiadany. 

Dziś Świętym jesteś nazywany. 

Tyś naszym darem otrzymanym od Boga 

Naszym bohaterem, 

Naszą dumą i uwielbieniem. 

Stałeś się wielkim autorytetem, 

Bo pokazałeś jakim wielkim jesteś człowiekiem. 

Skromnym, wyjątkowym, bez żadnej skazy, 

Boś nigdy nie chował urazy. 

Ojcze Święty nasz kochany 

Dałeś wiarę i nadzieję, 



Uleczyłeś w nas zwątpienie. 

Tyś posłudze papieskiej nadał nowe oblicze, 

Łamiąc stereotypy, zacierając granice. 

Twe czyny zmieniły świat tak, 

By każdy człowiek żył jak z bratem brat. 

Tyś nam przewodnikiem i obrazem, 

A Twoje słowa są drogowskazem. 

Uczyłeś nas jak dobrym być, 

Dałeś wskazówki jak kochać i godnie żyć. 

Łączyłeś co podzielone, scalałeś co rozdarte, 

Przez całe życie miałeś serce otwarte. 

Ojcze Święty nasz kochany 

Jesteś już w niebie, 

Lecz wiedz, że Zawsze będziemy kochać Ciebie. 

Tobie – Wielkiemu Polakowi śpiewa Ziemia cała, 

„Chwała Ci Janie Pawle II, wieczna chwała” 

 

„Jan Paweł II – Wielki Polak (Gabriel Klimkiewicz, klasa 3a) 

Jan Paweł II – Wielki Polak, 

Papież , przyjaciel wszystkich ludzi, 

Z nim się nikt nie nudził. 

Głosił Słowo Boże całemu światu, 

On nas nauczył bezgranicznej miłości, 

Która jest drogą do wiecznej światłości. 

 

 

 

 

 



Jan Paweł II ( Tobiasz Zima klasa 2a) 

Janie Pawle II, jesteś teraz w niebie, 

My się tu modlimy codziennie do Ciebie. 

Powierzamy Tobie nasz Ojcze Święty, 

Swoje troski, problemy i życiowe zakręty. 

I choć nie było dane spotkać nam Ciebie, 

Wierzymy, że czuwasz nad nami w niebie. 

Jako pielgrzym nowych dróg szukałeś 

I do naszej Lubatowej nawet zapukałeś. 

Eucharystię sprawowałeś w parafialnym Kościele, 

Za co dziękujemy Ci dzisiaj śmiele. 

Patrzymy na pamiątkową tablicę, 

Pamiętamy, że bliskie Ci były nasze okolice. 

Po wielu latach jako Papież wróciłeś 

I Msze Święte w Dukli i Krośnie odprawiłeś. 

Wyniosłeś na ołtarze naszego z Dukli Jana, 

Co byśmy się do niego modlili z wieczora i rana. 

Dziękujemy Ci Ojcze, że jesteś, że byłeś, 

Że tylu ludzi w modlitwie uzdrowiłeś, 

Że młodzież tak mocno zawsze kochałeś. 

„Nie lękajcie się” nam nieustannie powtarzałeś. 

I mimo, że nie ma Cię dziś już z nami, 

Pamiętaj Janie Pawle II – zawsze Cię kochamy! 

 

 

 

 

 

 



Patron ( Dawid Węgrzynek, klas 2a) 

Nasza szkoła jest szczególna, 

Jej patronem jest Jan Paweł. 

Był to człowiek wielki duchem, 

Pełen wiary i ofiary. 

Jego słowa brzmią na świecie, 

Porwał wiele ludzkich serc. 

Jest on wzorem dla każdego, 

Czy starego, czy młodego. 

Kochał chorych i cierpiących, 

Młodych słuchał i doradzał. 

Nie odtrąca, nie oceniał, 

Często się też z nimi zgadzał.  

Żył z przyrodą za pan brat, 

Zwiedził prawie cały świat. 

Kochał morze i Mazury, 

Często chadzał również w góry. 

Służył ludziom w każdej potrzebie, 

Nagrodę swą otrzymał w niebie. 

 

Patronie mój (Karol Jakubczyk, klasa 2a) 

Patronie mój, 

Wielki Rodaku,  

Ojcze Święty.  

Oglądasz Boga w niebie 

I wciąż jesteś blisko nas. 

Uczysz jak kochać Ojczyznę 

I dzielić się sercem jak chlebem. 

Szedłeś do nieba stromą drogą, 



Dźwigałeś krzyż cierpienia 

 I troski o cały świat. 

Jezus zawsze był w twym sercu, 

 Z Nim niczego się nie bałeś. 

 Duch Święty dodawał mocy 

Twoim słowom i czynom. 

Ufną wiarą, nauką, modlitwą, 

Nawróciłeś wielu. 

Z Maryją, Naszą Matką, 

Przyjm serca pełne próśb, 

Zanieś je Ojcu Wszechmocnemu, 

Niech je uświęci i przemieni. 

Na Twoje słowo 

 Niech w miłości umacnia  

I cudami obdarza. 

 

Jan Paweł II (Lucjan Klimkiewicz, klasa 2a) 

Urodził się w Wadowicach, 

Jest to piękna okolica. 

I tutaj się wychował 

Nasz Karol Wojtyła. 

Ksiądz, biskup, 

Aż w końcu kardynał. 

Jan Paweł II – młody, energiczny, 

Stanął przed nami, 

By głosić wszystkim 

Potęgę swej wiary. 

 

 



Wiersze konkursowe klasy 4-8 

 

Nasz Ojciec i Patron – Jan Paweł II ( Emilia Pernal klasa 5a) 

Pogodny Ojciec, Papież nasz, 

Co zawsze kochał nas. 

Uśmiech z jego twarzy nigdy nie znikał, 

Bo cieszył się życiem i z niego korzystał. 

Pływał kajakiem, chodził po górach, 

Ważna dla niego była natura. 

Kapłanem był dobrym, każdy to powie, 

Nigdy nie myślał tylko o sobie. 

Sukcesów w życiu odniósł wiele, 

Był nawet w naszym lubatowskim kościele. 

Z dołu do Ciebie modlić się chcemy 

W szkole, czy w pracy nie ważne gdzie będziemy. 

Ty kochałeś ludzi, my kochamy Ciebie 

Chcemy Cię wysławiać za całą Ziemię. 

 

 

 

 

 

 

 

 


