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Patron Świata 

 

Choć księga już zamknięta, 

To każdy człowiek wciąż pamięta. 

Jak byłeś z nami 

Teraz żyjemy twoimi słowami 

A Barkę najbardziej ukochałeś 

Z ogromną radością jej słuchałeś.... 

Z okna się do nas uśmiechnąłeś... 

Byłeś obywatelem całego świata. 

Wszyscy Polacy dumni są z twej świętości 

Już od twej śmierci 

uważali cię za świętego! 

Jesteś patronem naszej szkoły. 

Jesteś wzorem, autorytetem. 

Jak wielkie było twoje serce! 

Ubogich i chorych pocieszałeś... 

I W szpitalach ich odwiedzałeś... 

I pocieszyć próbowałeś. 

A wybaczyć złoczyńcom się nie bałeś. 

I gdy zabić cię chciano, 

Wybaczyłeś. 

 

Kamila Gralewska 
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Papieski melodie 

 

„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś...” 

Zawsze, gdy słyszę te słowa, 

Ty mój Ojcze Święty, 

przemawiasz do mnie od nowa. 

,,Góralu, czy Ci nie żal? 

Góralu wracaj do hall” 

Zawsze, gdy słyszę melodię, 

widzę Cię Ojcze Święty 

W twej bieli najświętszej, najczystszej! 

„Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy 

jedną rodziną…” 

Wierzyłeś w te słowa, w ich sens. 

Do serca trafiały jak nuty, 

towarzyszyły przez życie 

jak dobry anioł stróż. 

„Pan kiedyś stanął 

nad brzegiem...” 

Czy stanie też przede mną? 

Pamięć o Tobie nie zginie, 

nie pozwoli na to ,,Barki” moc. 

Chcę wierzyć, 

że świat będzie lepszy. 

Twoja miłość do ludzi niech trwa. 

Twoje słowa, nauka i przesłania 

razem z ,,Barką” w nas pozostaną! 

 

Dominika Łachmańska 
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                                                                                                                                  „Ktokolwiek 

                                                                  zbudował ludzkość, wbudował w nią poważny błąd 

                                                                             konstrukcyjny: skłonność do zginania kolan.” 

                                                                                                                            Terry Pratchett 

 

 

 

Zaiste 

 

przyjmujemy najdziwniejsze kaprysy rzeczywistości ze stoickim 

spokojem 

rozwiązujemy równania przestrzenne i obliczamy wykresy funkcji 

hiperbolicznych 

grzebiemy się z mikroskopijną łopatą w genomach 

okiełzujemy błyskawice i ładunki jąder atomów 

wierzymy w naukę 

 

zatapiamy się w spirytystycznych gawędach 

w ogromie znaczeniowym symboli okultyzmu 

przywołujemy duchy, zjawy, upiory i wspomnienia 

z łatwością przyjmujemy byty nadnaturalne i ponadnaturalne 

zakochujemy się w ideałach i wyższych istotach 

dążymy do doskonałości 

 

od tysięcy lat 

łatwiej uwierzyć w liczbę lub w ducha 

niż w człowieka 

 

 

Anna Wawrzonkowska 
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Niech zstąpi Duch Twój 

 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

Oblicze ziemi, tej ziemi” 

Ziemi Rodzinnej, ziemi Ojczystej, 

Matki ziemi. 

 

Duchu Święty, Duchu Prawdy 

Ogarnij swą mocą ten kraj 

Naznaczony wojnami i naznaczony waśniami 

W przeszłości tak bardzo doświadczany. 

 

Duchu Pokoju 

Rozsiej pokój przez pola szerokie, 

Wznieś zrozumienie na góry wysokie. 

Rozpostrzyj wolność na Wody głębokie. 

 

Duchu Miłości 

Wznieć miłość w każdym człowieku. 

Rozgrzej serca zatwardziałe. 

Niech zstąpi Duch Twój, 

Niech odnowi nasze rodziny, 

By nikt nie czuł się zniewolony, 

Żadnym nałogiem, żadną zazdrością, 

Przemocą, niezgodą i bezsilnością. 

 

Niech zstąpi Duch Twój, 

Na dzieło Twych palców. 

Na świat umiłowany, 

 w ręce człowieka dany. 

 

Bo to, co dawne minęło, 

A oto wszystko stało się nowe. 

Niech zstąpi Duch Twój 

I mnie odmieni. 

 

 

Joanna Sieklucka 
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Samotność 
 

 
Nie ma już nic, co by mnie cieszyło, 

matka umarła, ojca nie było. 

Pozostał smutek, żal i cierpienie, 

maleńka siostra, małe ukojenie. 

Dokąd ja pójdę z rozdartym sercem? 

W tym łez padole szukać ścieżynki, 

bo dzban goryczy już nie pomieści 

mych łez sierocych ni odrobinki. 

Zamknęłam oczy, byłam znużona. 

Na progu klęczy matka moja droga, 

Natalkę trzyma na lewym ręku, 

drugą wskazuje: „Tędy idź córko, 

tam twoja droga” 

 

 

Ewa Ozdarska 

 

 

* * * 

 

W 1978 roku Polak papieżem zostaje 

I jednoczy katolickie kraje. 

Jan Paweł II imię przyjmuje, 

Cała Polska się raduje. 

Z Watykanu Karol Wojtyła 

Na świat błogosławieństwo posyła. 

Dużo podróżuje - 

w różne zakątki świata 

I wszystkich chrześcijan brata. 

 

Ojcze Święty my Cię kochamy 

I na patrona naszego gimnazjum obieramy. 

 

Agata Jasińska 
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Jan Paweł II 

 

On jest porannym 

Promykiem słońca 

On nam nadzieją 

Bezkresną bez końca 

I choć cierpiał 

Zawsze nam pomagał 

Przezwyciężyć strach 

Jego słowa znaczące 

Tak odważne i pouczające 

Że roztopiły lód 

Który w serca się wkradł 

On Bożym głosem 

Tak pobożnym í wierzącym 

Przez los doświadczonym 

Całą swą duszę 

Oddał ludziom i Bogu 

Więc wspomnijmy o Nim 

W kościoła progu 

I w modlitwie naszej 

Przecież on był naszym 

Najdroższym rodakiem 

 

Anna Cesarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Wśród ciemności 

 

Jak poranek, co noc odpycha 

Kiedy słońce wzeszło 

Jak nasz Papież był naszą 

Nadzieją bezkresną. 

 

Choć powołał go już Pan 

Do niebios swych bram 

To w umysłach naszych, bracia 

Jego nauka z życiem się przeplata. 

 

Dał nam świadectwo wiary 

Miłości, wytrwałości i ofiary. 

Więc wszyscy bierzmy przykład z Niego 

Naszego Ojca Świętego. 

 

Anna Cesarska 

 

Jan Paweł II 

 

Opowiadał o tym, co ważne, 

Ale pokazywał to także. 

Uczył, jak kochać i wybaczać, 

Aby z dobrej drogi się nie staczać. 

Pokazał, co tak naprawdę ważne jest 

I co największą wartość ma - 

Gdy się innym swą miłość da. 

Przemierzył cały świat, 

By jedność i pokój zaprowadzić. 

Choć ciężka to była droga, 

Czynił to w imię Boga. 

Inni tego nie dostrzegali, 

Tej cudownej wiedzy nie posiadali. 

Jednak po jego śmierci się zmienili, 

Gdy z okrutnego snu się wybudzili. 
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Kesja Matusiak 

 

Pogrzeb naszego Ojca 

 

Świat zmarł w oczekiwaniu, 

Które dłużyło się coraz bardziej. 

Z ciszy nocnej wyłonił się głos, 

Że nie żyje Ojciec nasz. 

Serca rozdarte z rozpaczy, 

Ból, smutek i płacz... 

Boże, jak mogłeś nam go zabrać?! 

Boże, to był Ojciec nasz! 

I nagle obudziły się wspomnienia, 

Które pogłębiły tylko rozpacz. 

Wszyscy mają przed oczami 

Jego góry ukochane - Tatry. 

Wszyscy widzą Wadowice 

I pierścień rybaka. 

Te rozmowy, te spotkania, 

Przemówienia i refleksje. 

Ojciec, który zbawił świat. 

Bóg, który zabrał go nam. 

Czemu tak szybko powołałeś Go na swe ołtarze? 

Czy widzisz, Jezu te cierpiące twarze? 

Matko nasza- Maryjo, 

On tak bardzo Cię kochał, 

Z taką radością wyruszył w podróż ku Tobie. 

Lecz my także bardzo go wielbiliśmy, 

Tak kochaliśmy najszczerszą miłością. 

Może zgrzeszyliśmy myśląc, że to 

będzie trwać wiecznie? 

Może za dużo, Boże, chcieliśmy? 

Nasz opiekun, pocieszyciel, przyjaciel i Ojciec 

Odszedł i już nikt go nie ujrzy. 

Gdy za padniemy w sen wieczny, 

Otworzymy ponownie oczy, 

Może wtedy zobaczymy, 

Jak drogowskaz naszego życia ku nam kroczy. 

Wyjdź nam naprzeciw, 

By powitać swoje owoce. 

Był barankiem jak Ty, Jezu, 

I kochaliśmy Go pierwszą po Bogu miłością. 

Aż nagie całym światem wstrząsnął głośny płacz. 
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Na placu Św. Piotra, w trumnie, leży Ojciec nasz 

Duch Święty przewraca kartki z Ewangelii. 

Aż wreszcie Biblia została zamknięta. 

Tak też został zamknięty 

Ziemski Twój żywot, Ojcze... 

Lecz on nie umarł. 

Jest w naszych sercach, słonecznym blaskiem, 

W szumie wody, w śpiewie ptaków. 

Jest wszędzie i o każdej porze! 

A ujrzymy go ponownie na niebieskich polanach 

Siedzącego obok Boga, 

Cieszącego się, że tyle owiec 

Stawiło się na wezwanie, 

Że nie została zmarnowana 

Jego ziemska droga. 

 

Alicja Sieczkowska 

 

 

Totus Tuus 

 

Totus Tuus - Cały Twój. 

Dziś, jutro, na zawsze... 

W chwilach smutku i cierpienia, 

Nawet w momentach zwątpienia. 

Swoje życie Ci zawierzam, 

Kieruj mną, jak zechcesz. 

Ja będę trwać do końca. 

Nie tylko z uśmiechem na twarzy, 

Ale także przez łzy. 

Tak mówił Ojciec Święty. 

Czy Ty masz odwagę tak powiedzieć? 

Czy jesteś pewny, że nigdy nie zwątpisz? 

Że nie zaprzesz się jak Piotr? 

Nie zdradzisz jak Judasz? 

Nawet Jan Paweł II tej pewności nie miał, 

Ale z Bożą łaską, 

W miłości do niego trwał. 

Odnajdź Boga i Go pokochaj. 

Nasz Papież dał przykład wierności. 
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Alicja Sieczkowska 

 

Pielgrzym Świata 

 

Niósł nam prawdę i nadzieję, 

Patrzył w oczy z miłością. 

Otwartym sercem i szczerą rozmową 

Dzielił się z ludzkością. 

Nigdy, jak my, nie zbłądził, 

Choć był także człowiekiem. 

Jak rybak, zarzucając sieci, 

Stał nad świata brzegiem. 

 

Przemówił do wielu serc zatwardziałych, 

Tyleż ryb złowił swoją siecią. 

Uczynił ludzi mocnych i stałych 

Z takich, w których oczach był grzech. 

Gdy przelał swą krew, dal świadectwo wiary 

Wybaczył zabójcy, nazwał go bratem. 

To największe, jakie można Bogu złożyć dary, 

A w życiu jego było ich stokroć więcej. 

 

Śmiał się z nami, cierpiał z nami, 

Mówił, że człowiek ma być człowiekiem. 

Choć był na szczycie, był zawsze z nami 

I jest tu nadal - w każdym dobrym uczynku. 

Tak jak z Bogiem, możemy z nim rozmawiać, 

Prosić o łaskę i pomoc. 

 

Dziękować za prawdę, wielbić, pozdrawiać. 

On nas słucha i rozumie, bo był jednym z nas. 

Tylko jeden był człowiek taki, nasz rodak, 

Dziękujemy Bogu, że nam go zesłał. 

Był to miłosierny i wspaniały Polak, 

Ojciec nasz i pielgrzym świata. 

 

Alicja Sieczkowska 
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Jan Paweł II na szlaku cierpienia 

 

Wyryte w pamięci wspomnienia 

chwile ogromnego cierpienia 

papieża Jana Pawła II, 

człowieka sercem wielkiego. 

Gdy moment zamieniał się w wieczność, 

Modlitwy zrodziły konieczność 

błagania o życie Sługi Bożego, 

człowieka przez Boga umiłowanego. 

Ku niebu zwrócone oczy rozrzewnione, 

Źrenice od płaczu czerwone. 

Nadzieja nie cichnie, nie gaśnie. 

To jest wiara właśnie! 

Gdy ufasz bez granic w miłosierdzie Boże, 

wiara ci pomoże. 

Lecz Stwórca miał inne plany, 

nasz papież odszedł, człowiek kochany. 

Za wypełnioną służbę należycie 

Bóg darował cierpień i zabrał życie. 

Każde istnienie musi wygasnąć 

a śmierć jest czasem, aby zasnąć. 

 

Agnieszka Silska 
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Niestrudzony pielgrzym 

 

Polska ziemia Go wydała, 

Twarde góry kołysały. 

Rodem Polak, z krwi i kości, 

Sercem ukochał świat cały. 

 

Od dzieciństwa ufał Bogu, 

Wierzył w Miłosierdzie Boże. 

Szukał oparcia w Maryi, 

W każdej chwili o każdej porze. 

 

Niestrudzony Biały Pielgrzym 

Odwiedził wiele zakątków świata. 

Już jako papież Jan Paweł II 

W każdym człowieku widział brata. 

 

Miłość i radość rozdawał wszędzie 

I w serca wlewał nadzieję, 

Że sens ma każde cierpienie na ziemi 

Gdy w świecie dobroć sieje. 

 

On nam pokazał, jak kochać ludzi, 

Że życie to skarb, który Bóg nam daje, 

Że kiedy wszystko w życiu zachodzi 

Łaska Boża zostaje. 

 

Jak jasną gwiazdkę w niebios przestrzeni, 

Widzę wciąż obraz Jego, w oczach żywy. 

Proszę, by Boga błagał za nami, 

By polski naród mógł być szczęśliwy. 

 

Dorota Grzeszczak 
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Jan Paweł II 

 

Był dla Nas jak Ojciec, 

Któremu zależy na naszej przyszłości. 

Był jak przyjaciel, 

Na którego zawsze mogliśmy liczyć. 

Był jak powiernik, 

Do którego kierowaliśmy prośby w modlitwie 

Ale czemu był... 

On jest! 

Choć jego serce już nie bije, 

Ręka nie drży 

To każde jego słowo żyje 

W naszym sercu, 

W naszej duszy, 

W naszym umyśle. 

Dopóki będziemy pamiętać jego słowa, 

Będziemy pamiętać i Jego. 

 

Izabela Pieńkowska 

 

 

Jan Paweł II 

 

Wciąż widzę 

Jego drżącą rękę przeszkadzającą w czytaniu 

Wciąż słyszę 

Jego silny głos po zabiegu tracheotomii stał się słaby i cierpiący 

Wciąż myślę 

O jego naukach którymi zachwycał cały świat 

Wciąż czuję 

Jego obecność koło mnie choć on patrzy już na nas z Domu Ojca 

Wciąż próbuje 

Choć trochę upodobnić Się do niego 

Wciąż proszę Boga 

O jego szybką beatyfikację 
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Izabela Pieńkowska 

 

* * * 

 
Taka była Boża wola 

Że na tronie zasiadł Polak 

Więc kieruje całym światem 

Jest dla wszystkich ludzi bratem 

Lud się cieszy i raduje 

Na papieża oczekuje 

Każde słowo czy spojrzenie 

Jest dla ludzi rozgrzeszeniem 

Więc czekamy takiej chwili 

By się wszyscy nawrócili 

 

Ilona Karpińska 

 

 

 

 

 

Życzenie 

 

Z woli Bożej, z ludu polskiego 

Miej zawsze w opatrzności Ojca Świętego 

Wiedziesz go Panie najcięższą z dróg 

Przeto wspomaga Go, by iść dalej mógł 

Usłysz Panie głosu Jego 

I wysłuchaj próśb 

Jana Pawła Drugiego 

 

Niech Matka twoja, nasza Królowa 

Ojca Świętego w zdrowiu zachowa 

By nie zabrakło mu nigdy sił 

By jak najdłużej papieżem był. 

Usłysz Panie głosu Jego 

I wysłuchaj próśb 

Jana Pawła II. 

 

Paulina Szczepańska 
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*** 

 

Szlochy tłumu wiernych, 

Porywisty wiatr zawodził 

Gdy syn tej ziemi, Wielki Polak 

Jan Paweł II odchodził. 

Wierzchnie okrycie duszy 

Pozostawił w przedpokoju wieczności. 

Teraz z pewnością 

U Boga gości. 

Wraz ze świętymi 

W blasku chwały 

Widokiem Boga oczy cieszy 

I czułym wzrokiem 

Na ziemię spoziera 

Gdzie lud zostawił, 

Który wciąż grzeszył. 

To już dwa lata 

Gdy ciało w grobie 

I cień zasnuwa obraz znajomy. 

Jednak nie umarł, 

On wiąż żyje, 

Ziemski pośrednik przy Bożym tronie. 

On nam pokazał 

Jak kochać Boga 

I miłość dzielić między innych, 

Uważnie słuchać, 

Prosić o łaskę, 

Umieć przebaczać, nie szukać winnych. 

 

Katarzyna Grzeszczak 
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Ostatnie pożegnanie  

 

Cały kraj zapłakany, 

Mój papieżu kochany. 

Wszyscy modlą się za Ciebie, 

A Ty modlisz się za nas w niebie. 

Ty na nartach jeździłeś, kremówki zajadałeś, 

Bez żadnych granic kraj ten pokochałeś. 

Dzwony bija wszędzie, 

Głosząc Twoje orędzie. 

Dnia drugiego kwietnia do domu powróciłeś, 

Los nasz i ziemie w opiece Matce złożyłeś. 

Żałość człowieka ujmuje, 

Zaduma na świecie góruje. 

Że Ciebie nie ma z nami 

Papieżu nasz drogi, Ojcze kochany. 

 

Paweł Pijanowski 

 

 

Przebaczenie 

 

Przebacz nam Ojcze, to, co Cię tu na ziemi spotkało 

Tyle ludzi wszędzie waszą wielebność opłakiwało 

Tyle złego przeszedłeś za życia swojego, 

Ale nie musiałeś ranić śmiercią swoją serca mego 

To co Cię spotkało przebacz wszystkim ludziom, 

Idź do tronu Boga z uśmiechniętą buzią. 

Gdybyś był tu z nami, 

Byśmy Cię przyjmowali z otwartymi dłońmi. 

 

Paweł Pijanowski 
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Polski Papież 

 

Papieżem Go zwali 

albo Ojcem Świętym. 

Był dobry i miły, 

wiecznie uśmiechnięty. 

 

On wszystko wybaczał, 

Nigdy się nie złościł. 

I dla wszystkich ludzi 

Był pełen miłości. 

 

Codziennie się modlił 

o świata poprawę, 

dla biednych i chorych 

o ciepłą strawę. 

 

Wszyscy o nim wiedzą, 

Bo Polka go zrodziła 

I nazwała - 

K a r o l    W o j t y ł a. 

 

 

Monika Górska 
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Ten ktoś 

 

Byłam małą dziewczynką 

Samotnym, smutnym dzieckiem 

On - wielkim człowiekiem 

Który otulił mnie swoim ramieniem 

 

Gdy łzy płynęły po policzkach 

A oczy były puste, zagubione 

On pocieszył mnie, nie zapomnę 

Tej miłości z jego oczu tryskającej 

 

Ktoś, kto uczy pojednania 

Ktoś, kto doznał powołania 

On - nadzieją dla ludzi 

On Jan Paweł II. 

 

Anna Cesarska 

 

 

Dziękuję... 

 

Janie Pawle II 

Papieżu drogi 

Nasz rodaku mocny duchem i wiarą świętą 

Zanurzyłeś swe korzenie w ziemi apostolskiej 

w której rośniesz już dwadzieścia pięć lat. 

Jesteś dla nas jak woda, powietrze, jak słońce. 

Żyjesz dla mnie, żyjesz dla wszystkich ludzi. 

Jesteś chlubą, i jesteś podporą. 

Bardzo chcę Ci podziękować z pokorą 

za Twą mądrość, miłość, nadzieję i wiarę. 

I za to, że jesteś wzorem do naśladowania. 

Trzeba się modlić sercem 

a nie głową 
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dla upodobania.  

 

Milena Bieńkowska 

 

 

 

Wieczernik  

 

Plac Świętego Piotra. 

Tak, to ten Wieczernik, 

Tchnienie Ducha 

Na ziemi trumna... 

Skromna, prosta... 

A w niej Ciało ukochane, 

Ciało Święte. 

 

Umarł Papież - Jan Paweł II 

Tak, to ten Wieczernik, 

Tchnienie Ducha dotknęło wielu. 

Wiatr rozwiewał szaty kardynałów, 

Wiatr dotykał kart Ewangelii. 

 

Płynęły łzy, otwierały się ludzkie serca 

Tak, to ten Wieczernik, 

Tchnienie Ducha 

On tu jest! 

Papież tu jest! 

Wciąż mówi do nas, 

Wciąż uczy nas. 

Ta Wielka Miłość 

Może być Twoja 

Weź ją! 

 

Tak, to ten Wieczernik 

Tchnienie Ducha... 

 

Małgorzata Sieklucka 
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Wspomnienie  

 

Kiedy odchodzi ktoś bliski 

wszystkiego jest za mało, 

to co by się chciało powiedzieć 

przez gardło nie przejdzie. 

Wszystko co było szczęśliwe 

zamarło na chwilę, 

być może na zawsze, ale to nie ważne 

Spotkanie kiedyś trwałoby sekundy, 

teraz pozostała tylko wieczność, 

Patrząc w jego najświętsze oczy 

można było ujrzeć wszystko, 

to my byliśmy dla niego najważniejsi. 

Widząc zmienioną cierpieniem 

pełną godności twarz papieża, 

staliśmy się lepszymi ludźmi. 

Spójrzmy na oblicze Ojca, 

Świętego Naszego! 

Serca nasze są winnym miejscu 

może u niego, 

u Ojca Świętego. 

Słowa, które niegdyś powiedział, 

zostaną w nas do końca - 

„Nie bójcie się żyć dla miłości, 

dla tej miłości warto żyć". 

 

Paweł Pijanowski 
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Apel 
 

Mówiłeś do nas: 

„Młodzi zauważcie piękno tego świata, 

Nie zmarnujcie 

ani minuty... 

ani sekundy... 

Tak szybko płyną lata. 

To od was zależy przyszłość! 

To wy ustalacie nowe zasady! 

Nie zmarnujcie wielkiej szansy! 

Zbudujcie wysokie mury 

na mocnym fundamencie. 

I pamiętajcie, że - 

Bóg bogaty jest w miłosierdzie.” 

 

Zuzanna Myszka 

 

 

 

 
 

                                                         Wędrujący pasterz 

 

Zostając biskupem Rzymu 

nie schowałeś się za watykańskim murem. 

Nosiłeś w sobie pewną gotowość 

gotowość wędrowania po świecie. 

Wędrujący pasterz! 

Spotykałeś się ze społeczeństwami 

z różnymi rzeczywistościami 

z bardzo zróżnicowanymi systemami 

Twoje podróże są pełne wiary i modlitwy. 

Są pełne miłości, pokoju i braterstwa. 

To wędrowna katecheza! 

 

(...) 
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Młodość 

 

Młodość – to czas w życiu, 

który Bóg daje każdemu człowiekowi 

jako dar i zadanie. 

Młodość – to czas w życiu, 

w którym kładzie się fundamenty. 

Okazja – której nie można stracić, 

bo więcej się nie powtórzy. 

Młodość jest piękna i trudna. 

Przed ludźmi młodymi stoją zagrożenia 

przemocą 

narkomanią 

przestępczością 

dyskryminacją kobiet 

pracą młodocianych i dzieci 

To one wywołują cierpienia 

u wszystkich, którzy kochają ludzi, 

walczą o prawa człowieka 

o jego godność – 

tak jak Ty – Ojcze Święty. 

 

(...) 
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Jan Paweł II 

 

Jest gdzieś daleko w Watykanie 

Człowiek znany i bardzo kochany 

Jest głową kościoła katolickiego 

Strzeże i modli się za wyznawców jego. 

 

Przez dwadzieścia pięć lat pontyfikatu 

Pomógł całemu światu 

Bóg zesłał nam Go z nieba 

Dla ludzi, którym pomocy potrzeba. 

 

Papież jest naszym rodakiem 

Wzorem, i tak jak my – Polakiem 

Pielgrzymuje po całym świecie 

By pomóc duchowo i w biedzie 

Modli się, by miłość opanowała świat 

I trwała tysiące lat. 

 

Uczy ludzi miłości 

I wszelkiej dla Boga wdzięczności 

Mając tyle lat 

Nadal zwiedza świat 

On głosi, że człowiek dla człowieka to brat. 

 

Mariola Ochenkowska 
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Nasz papież 

 

Gdy Polak papieżem zostaje 

Cieszą się wszystkie kraje 

I gdy drugie imię przyjmuje 

Szczególnie Polska się raduje. 

Nasz papież jest wspaniały 

Kocha ludzi, w uczuciach jest stały 

Wybaczać umie 

Bo wszystko rozumie 

Wiele szkół Jego imię ma 

I nasze gimnazjum w Karniewie 

Na nadanie czeka. 

 

Magdalena Szwejk 

 

 

 

 

Dziękuję Ci 

 

Ojcze pokoju, następco Piotra, 

jak wielka jest Twoja wiara! 

Skąd w Tobie siła, by naród prowadzić? 

Skąd w Tobie mądrość, by dobrze nam radzić? 

 

Tyś nam pokazał, 

jak bliźnim pomagać. 

Tyś nas nauczył, 

jak grzech przebaczać. 

 

Dzięki Ci za tą bezgraniczną miłość. 

Ona mym skarbem, mądrością, mą siłą! 

 

(....) 
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Jan Paweł II  

 

Kiedyś w Wadowicach 

narodziło się dziecię 

Nikt wtedy nie wiedział 

Kim ono będzie 

 

Może żołnierzem? 

Może lekarzem? 

A może zwykłym 

kupcem, handlarzem? 

 

Chodził do szkoły 

jak każdy z nas 

grał w piłkę, w berka 

w wolny czas 

 

Mijały miesiące 

I lata całe 

Został On księdzem 

Później kardynałem 

 

Teraz już wiedzą 

Obcy, rodacy 

Kto się narodził 

W Wadowicach przed laty. 

 

Karolina Karczewska 
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* * * 

 

Byłeś kiedyś małym chłopcem 

I mieszkałeś blisko Tatr 

Teraz jesteś już dorosły 

W Watykanie władasz nam. 

To Ty Ojcze dla nas właśnie 

poświęciłeś życie swe 

Służysz Bogu, służysz ludziom 

i modlitwę głosisz hen. 

Pielgrzymujesz całym światem 

Zna Cię każde dziecko twe 

Serce Twoje jest ogromne 

Wszyscy w nim zmieścimy się. 

 

Dariusz Zalewski 

 

 

 

 

Papież 

 

Papież jest Polakiem. 

Gdy był małym chłopakiem, 

Uczył się pilnie 

Ze swej wadowickiej czytanki. 

Na wagary nie chodził, 

Już taki się urodził 

Przykładem jest dla młodzieży, 

Każdy Polak w niego wierzy. 

 

Radosław Karpiński 
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* * * 

 

Nasz kochany  Ojcze Święty, 
Ty bądź zawsze uśmiechnięty 

Prosimy Cię - nigdy nie zapominaj o nas 

W swej modlitwie i wizytach. 

Ty jesteś wspaniały 

W cierpieniu wytrwały. 

My ojcze cię kochamy 

I z radością na ciebie czekamy. 

 

Magdalena Żmijewska 

 

 

 

 

Życzenie 

 

Mam wiele życzeń 

Lecz jedno najważniejsze 

Chcę ujrzeć człowieka, wielkiego, 

Który umiłował wszystkich ludzi - 

Papieża - Jana Pawła II. 

Niech się nie trudzi 

Ten, co sądzi coś innego. 

Polak z wielkim sercem 

Kocham Go. 

Jest dla mnie wzorcem. 

 

(…) 
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On jest Polakiem 
 

Kto z was wie, skąd pochodzi papież? 

Czy jest Niemcem, Rosjaninem, Włochem? 

Nie! On jest Polakiem! 

Naszym kochanym rodakiem. 

Urodził się w Wadowicach 

Nie w Toruniu, ani Katowicach. 

Tam się uczył, wychowywał 

prawie bez mamy. 

Krótko ojciec matkował, 

Nawet brata pochował. 

I nie straszna mu trwoga, 

Na wielkiego człowieka 

Który idzie w ślady Boga wrósł. 

Papież – Pielgrzym! 

Gdy ujrzy Polaków, serce się raduje 

Uśmiecha się, żartuje. 

My Cię Ojcze kochamy, 

darzymy ufnością. 

I czekamy 

Z daną Polsce gościnnością. 

 

Justyna Obrębska 
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Papieżu... 

 

Tak daleko od Ojczyzny 

wysłał Ciebie Bóg. 

Byś tam mógł 

na cały świat 

głosić Słowo Boże. 

W każdą środę 

w Watykanie witasz wiernych. 

Języki obce dobrze znasz 

Pielgrzymujesz – miesiąc maj 

Gdy przybywasz 

wielkie święto urządza cały kraj 

W Twoje mądre ciepłe słowa 

wsłucha każdy się. 

A gdy trzeba łza popłynie 

Łza miłości – wierny znak. 

Dziękujemy za Twe serce, 

mądrość tylu lat. 

I prosimy bardzo Ciebie, 

odwiedź szybko nas. 

 

Iwona Jurczewska 

 

 

 

* * * 

 

Najdroższy Ojcze Święty 

Bądź zawsze uśmiechnięty 

Przyjedź do nas wreszcie 

I nie wiem, co jeszcze. 

My o Tobie często myślimy 

Nawet wiersze piszemy, 

 w których Cię chwalimy 

Tak bardzo Ciebie lubimy. 

To za mało, my Cię kochamy 

Więc przyjedź do nas 

I zostań już z nami! 

 

Zuzanna Myszka 
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Ojcu Świętemu 

 

Idź liściku w drogę, 

bo, ja Asia, pójść nie mogę. 

Gdy zajdziesz blisko, 

pokłoń się Ojcu Świętemu nisko. 

 

Pewnie kolego w głowę się drapiesz 

co w Watykanie robi nasz papież? 

 

Czy każdy dzień jego jest zajęty? 

I gdzie przebywa Ojciec Święty? 

A może kiedyś odwiedzi moją parafię, 

A ja przed ołtarz do niego trafię. 

Pobiegnę wtedy przez kościół długi 

Wszak to nasz Papież – Jan Paweł II. 

 

Joanna Ogonowska 

 

 
 

Jan Paweł II 

 

Ojcze Święty, nadziejo ludzi 

Codziennie w Tobie miłość się budzi 

Nawracasz wszystkich ludzi do Boga 

W Tobie pokłada nadzieję istota uboga 

Oni kochają i uwielbiają Cię 

Ja też modlić z Tobą się chcę 

Choć cierpisz bardzo, męczy Cię choroba 

Nawracasz wszystkich ludzi do Boga 

Uczysz, jak być dobrym 

Uczciwym, kochającym i mądrym 

Twe płynące prosto z serca Słowo Boże 

Każdemu niewierzącemu na pewno pomoże 

Wszyscy Cię potrzebują, pokładają w Tobie nadzieję 

Gdy jesteś blisko, serce me promienieje. 

 

Wioletta Balińska 
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* * * 

 

Kochany Ojcze Święty 

Zawsze uśmiechnięty 

Zechciej być patronem szkoły naszej 

Tak i nie inaczej! 

Opiekować się będziesz nami 

A my będziemy Cię kochali 

Nigdy nie zawiedziemy Ciebie 

Więc, jesteśmy dumni z siebie. 

My chcemy papieża, 

Żeby nie mówić pacierza 

Lecz żeby Go wielbić i czcić 

I razem z Nim być. 

 

Dorota Bartosiak 
 

 

 

Ojcze Święty 

 

Ty zawierzyłeś Maryi Jasnogórskiej 

Ukochałeś swój naród 

Ty zawierzyłeś Maryi Fatimskiej 

Ukochałeś cały świat 

Wlewasz w nas swoją miłość 

Uczysz pokory i godności. 

Jesteś naszym największym autorytetem 

naszą chlubą i radością. 

Stałeś się naszym drogowskazem 

W swoim pielgrzymowaniu ogarnij i nas. 

Miłością Ojca pobłogosław swoje dzieci 

Naszą Ojczyznę, miasta i wsie 

I naszą nową szkołę 

w której wysławiać będziemy Cię. 

 

Karol Pochamra 
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* * * 

 

Nasz papież, nasz rodak, 

Polak, wielka duma narodowa. 

Kto Go zobaczył, 

ujrzał miłego, wspaniałego człowieka. 

Jest jak letni ciepły wiaterek, 

który rozgrzewa nasze serca. 

Jest pięknym latającym orłem, 

który dostrzega nasze słabości i smutki. 

Potrafi odnaleźć zagubionych ludzi, 

którzy zginęli w otchłani zła. 

Więc dopóki jest na tym świecie, 

chwalmy się Nim – bo to w końcu 

nasz Człowiek. 

 

Iwona Łuniewska 

 

 

 

 

* * * 

 

Skupiona twarz 

Pogodny uśmiech 

Ciepłe spojrzenie 

Dobroć, życzliwość i miłość. 

Czy to jest człowiek? 

A może to Bóg? 

Tak, Bóg na pewno chciałby 

Aby tak żył każdy człowiek 

Wędrując po całym świecie 

Niesie ludzkości listy od Boga 

Sadzi miłość, sieje pokój 

I chciałby zbierać dobre żniwo. 

Żyjmy tak, jak nas uczy 

Dzielmy się życzliwością 

Niech widzi, że to co robi 

Prowadzi nas do wieczności. 

 

Katarzyna Napiórkowska 
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* * * 
 

Słowem swym i miłością 

drogę wskazujesz wszystkim ludziom 

Janie Pawle II –  

Polaku wielkiej zasługi 

Jesteś człowiekiem serca i czynu  wielkiego 

Więc zostań patronem gimnazjum mojego. 

Choć lat masz już wiele, ale 

pielgrzymujesz wytrwale. 

Kochasz wszystkich swoich braci, 

Choć nie wszyscy są bogaci. 

Jesteś wzorem dla pokolenia młodego 

Więc zostań patronem gimnazjum naszego! 

 

Paulina Jasińska 

 

 

 

 

 

* * * 
 

Adam Małysz, Robert Korzeniowski – 

to są najlepsi polscy sportowcy. 

Ale ja jestem dumny z tego, 

że jestem rodakiem Ojca  Świętego. 

Papież Polak! 

Pielgrzymuje, 

bez względu na pochodzenie 

ludzi wszystkich miłuje. 

Ojcze Święty, 

pragnę, byś zawsze był wesoły. 

Proszę Cię o jedno, 

zostań patronem naszej szkoły. 

 

Tomasz Chrzanowski 
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Twoje serce 

 

Ojcze Święty, tyle dobroci w Twym słowie 

Serce, do pracy zawsze gotowe. 

Przebaczy grzesznikom, pomodli się szczerze, 

Uśmiecha się do nas i ja w to wierzę. 

A gdy ktoś mu źle życzy, 

Nie gniewa się za to 

Bo ono jest Twoje, 

A Ty - na ziemi nasz najukochańszy Tato. 

Teraz pielgrzymkę po Słowacji odbywa 

Jan Paweł II - Polak Pielgrzym się nie ukrywa 

A serce Twoje, niech bije jak dzwon 

Ja się modlę o to, bim-bom, bim-bom. 

 

Jolanta Szczepańska 
 

 

 

 

* * * 
 

Jan Paweł II to postać znana 

Przez wszystkich ludzi bardzo kochana 

Miłuje dzieci, słodycze rozdaje 

Pocieszy, nakarmi, serce oddaje. 

Jeździ po świecie, ludziom pomaga 

O Bogu uczy, choć niedomaga 

Wciąż głosi pokój i miłosierdzie 

Nie patrzy na miejsce, robi to wszędzie. 

Jan Paweł II - rodak kochany 

Na całym świecie z dobroci znany. 

 

Szymon Mordwiński 
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Jan Paweł II 

 

Jan Paweł II, sługa Boży 

Od lat krętymi ścieżkami chodzi 

Boga miłuje 

I różnymi językami się posługuje 

Jeździ po świecie, ludzi z Bogiem jednoczy 

By patrzyli Mu prosto w oczy 

Chrześcijan naucza, niewiernych nawraca 

To Jego wobec Boga praca 

Jest kochany 

I przez cały świat szanowany. 

 

Monika Gutowska 

 

 

Ojciec Święty 

 

Człowiek, w służbie Bogu 

Człowiek, otwarty na ludzkie troski 

Człowiek, bez skazy. 

Kapłan, Papież-Polak 

Wzór do naśladowania 

Nauczyciel przebaczania 

Swoją mądrością jak Salomon 

 Zręcznie się posługuje  

Jego serce pełne miłości 

Cierpi z innymi na wieść o niesprawiedliwości 

I choć sam ma własne zmartwienia 

Pomaga ludziom bez wahania. 

 

Edyta Wygryz 
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* * * 

 

Nie znam nikogo takiego 

jak papieża - Jana Pawła II. 

Nikt nie zastąpi tego człowieka, 

Ni Francuz, Niemiec, ni Greka. 

on, otacza ludzi wielką miłością 

My jego, z podwójną wzajemnością 

On, wybacza największe przeciw sobie winy 

My, wiemy co dla nas czyni 

On, pełen wielkiej dobroci 

Nigdy nie krzyczy, nie złości 

Nie wybucha 

Tylko ze zrozumieniem słucha. 

My go za to kochamy 

I bardzo, bardzo podziwiamy. 

 

Anna Bąk 

 

 

 

Nasz Ojciec 

 

Za młodu byłeś jak inni 

Ci mali, młodzi, niewinni. 

Jednak czymś się różniłeś, 

Bo nade wszystko Boga ceniłeś. 

 

I tak bardzo Go kochałeś, 

Że następcą Piotra zostałeś. 

Teraz wszystkich ludzi pouczasz, 

Do lepszego życia nawracasz. 

 

Aby żyli w pokoju i zgodzie 

Lecz nie każdy człowiek żyć tak może. 

Są ludzie przez których przemawia grzech 

A Ty im pomóc chcesz. 

 

Michał Michalski 
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Rodak w Watykanie 

 

Chrześcijaństwem od wieków rządzili papieże 

Tak to już było i jest w naszej wierze. 

Zawsze był nim biskup włoski 

A teraz został nasz rodak – z Polski. 

Jezusa i Maryję bardzo miłuje 

I za ich przykładem po świecie wędruje. 

Języków różnych zna wiele 

I z  każdym rozmawia jak z przyjacielem. 

My Jego kochamy wielce 

Za  wiarę, rozum i serce. 

 

Łukasz Cesarski 

 

 

 

 

 
Nie potrafię 

 
Mam napisać wiersz 

lecz nie potrafię. 

Ma on być o Janie Pawle. 

Każdy wie o kogo chodzi 

Każdy. I ja także wiem. 

Ale co z tego! 

wiem, a napisać nie umiem 

Wiersza z nim związanego. 

Więc piszę tylko, 

że z całego serca kocham 

i modlę się za niego. 

 

Katarzyna Stańczak 
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*** 

 
Dla nas sport - to zdrowie 

Dla Ciebie Ojcze - powiem, 

Że to poważna sprawa 

to nie tylko rozrywka, relaks, zabawa. 

Spływy kajakowe czy wycieczki górskie 

to niekończące się dyskusje 

w gronie młodzieży 

o życiu i wierze. 

Jesteś dla nas nie tylko duszpasterzem, 

Ale obdarzonym ogromnym zaufaniem powiernikiem. 

Jesteś nieugiętym bojownikiem! 

 

(...) 
 

 

 

13 maja 1981 

 

W Rzymie na placu Świętego Piotra 

widziałam pewnego łotra, 

który w godzinę popołudniową 

wyjął z kieszeni broń maszynową. 

W stronę papieża padły strzały, 

które pozbawić życia go miały. 

Ale to Matki ręka kierowała biegiem tej kuli 

i Ojciec Święty 

w poliklinice Gemelli 

zatrzymał się na progu śmierci. 

Pamiętną kulę, która przeszyła jego wnętrze, 

przyjęło sanktuarium fatimskie. 

Zaś pas 

zostawił u nas - na Jasnej Górze. 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Papież 
 

Pierwszy Polak zasiadł w Watykanie 

Nikt nie przypuszczał, że tak się stanie 

Zastępca Piotra, Papież Pielgrzym 

Jego drugim domem po Polsce 

stał się Rzym. 

Swój wolny czas spędza na wędrówce po górach 

I myślami błądzi wysoko w chmurach 

Wszyscy jesteśmy dumni z naszego rodaka 

ponieważ pokazał światu 

wspaniałe oblicze Polaka. 

 

Łukasz Kędzierski 

 

 

 

 

* * * 

 
Dzień za dniem, godzina za godziną 

Taki już 25 lat na modlitwie za Ciebie płyną 

Miłości naszej nic tak nie okaże. 

A gdy ponownie do ojczyzny wrócisz 

Ludowi wiernemu drogę na nowo wskażesz 

I nikt nie będzie się już smucił. 

W młodości chodziłeś z młodzieżą w góry 

Teraz odlatujesz podziwiając chmury 

My wiemy, że bardzo nas kochasz 

I może czasem po kątach szlochasz 

Ale jest jak Bóg chce 

Ty tam, w Watykanie 

My tu, w Polsce. 

 

Łukasz Stańczak 
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Papież poeta 

 

Pisze wiersze Basia, pisze je też Kasia 

Pisze wiersze Bolek, napisał i Lolek. 

Jako student polonistyki 

Zacząłeś pisać wierszyki. 

Nie będąc jeszcze kapłanem 

Kumplowałeś się z Panem 

I On wypełnia ich treść- 

„Renesansowy psałterz!” 

Wystarczyło, żeś spojrzał na gałązkę w Tatrach 

a rozmyślałeś o ostatecznych sprawach. 

Podobał Ci się Norwid a także Wyspiański- 

w kąt poszły łatwe rymowanki, 

porzucając charakter postromantyczny 

przeszły na styl medytacyjny. 

 

(...) 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Spośród dymu, przez światła smugi 

Wyłania się On 

Papież – Jan Paweł II 

Wielkie zaskoczenie, 

Cały świat zdumiony 

A On prostym przemówieniem 

Zjednuje sobie miliony. 

 

Paweł Zaradkiewicz 
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Papież – człowiekiem gór 

 

Byłeś 

góralskim kapłanem 

góralskim biskupem 

góralskim kardynałem 

Jesteś 

góralskim papieżem. 

Góry – to nie tylko wspaniałe widoki 

sięgające głową obłoki 

Góry – to szkoła życia 

kształtują charakter, uczą bycia 

w trudnych chwilach 

a kontakt z przyrodą 

daje pogodę ducha 

kiedy jej się uważnie słucha. 

Przemierzając góry 

podziwiałeś piękno natury 

i majestatyczny krajobraz. 

Porywa duszę  od zaraz 

do kontemplacji mądrości 

i dobroci Stwórcy. 

Góry – same chwalą Boga 

Wzywają człowieka 

ażeby stał się głosicielem 

Jego chwały. 

 

(...) 
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* * * 

 

Gdy kula mierzyła w Twe serce 

Nie chciałeś od Boga nic więcej. 

Pragnąłeś, by jeszcze choć raz 

Pobłogosławić ojczyznę i nas. 

Bóg spełnił Twe oczekiwanie 

Z radością wołałeś: 

Dzięki Ci Panie! 

Ty o tym dobrze wiedziałeś 

Swój ból przezwyciężyć musiałeś 

Bo jak Chrystus wybacza nam 

I Ty musiałeś wybaczyć sam. 

 

Monika Olkowska 

 

 

 

 

* *  * 

 

Jan Paweł II 

To człowiek święty 

Czczony i kochany przez ludzi 

W sposób niepojęty. 

Pracuje dla Boga, 

dla zbawienia duszy. 

Modli się o pokój, 

ludzi starszych i chorych. 

Jan Paweł II 

To wzór dobroci 

Ponad wszystko kocha Boga 

i wszystkie dzieci . 

Ojcze  święty 

My też Cię kochamy 

My Ci życzenia składamy 

My do ciebie z kwiatami przybiegamy. 

 

Daniel Borucki 
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* * * 

 

Ojcze Święty 

Tyś zawsze uśmiechnięty 

W dzień czy w nocy 

Twój uśmiech nigdy nas nie zaskoczy 

 

My wiemy, że zawsze jesteś z nami - 

Polakami 

 

Ojcze Święty 

Dla Ciebie ptaki ćwiczą swoje trele 

Od samego świtu 

Znam ich wiele 

Wyśpiewując hymn do Ciebie 

W swym ptasim języku. 

 

Żaneta Bartczak 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Ojciec Święty – pocieszyciel nasz 

Jest z nami sercem cały czas 

On prowadzi młodzież i dzieci 

Na każdym kroku miłością świeci. 

Jan Paweł II jest Polakiem 

Idziemy za nim do nieba szlakiem 

Kocha wszystkich ludzi 

I z miłości dla nas się trudzi 

Do miłowania bliźniego budzi 

Nigdy dobro Go nie znudzi 

Jest naszym drogowskazem do Boga w niebie 

Ojcze Święty kochamy Ciebie. 

 

Aneta Ochtabińska 
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* * * 

 

Karol Wojtyła, nasz drogi papież 

Dobrze Go wszyscy znamy 

Całym sercem kochamy 

Odwiedza wszystkie zakątki świata 

Pragnie, abyśmy szanowali innych- 

Jak brat brata 

Rozsiewa miłość po całym świecie 

Kocha Go każde chrześcijańskie dziecię. 

 

Katarzyna Brańska 
 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Papieżu nasz wspaniały, 

serdeczny i wyrozumiały, 

choć czasem jesteś zmęczony -  

zawsze zadowolony. 

Wszyscy Cię kochamy 

i uwielbiamy. 

Żyj więc długie lata 

niosąc radość dla całego świata. 

 

Martyna Witkowska 
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Jan Paweł II 

 

Jak pasterz przed swym stadem 

stanąłeś Ojcze na stolicy Piotrowej. 

Myślałeś o drodze, czyim pójść śladem 

Czy sprostasz wyzwaniu przemiany duchowej? 

Przemiany serc ludzkich 

Zabłąkanych i przestraszonych, 

błądzących w gąszczu kłamstwa, 

nienawiści i zdrady. 

Wskazujesz drogę do pokoju. 

Uczysz miłości do bliźnich, 

Wspierasz swoją modlitwą 

Gorliwą, szczerą i bezinteresowną. 

 

Adam Napiórkowski 

 

 

 

 

 

Ojciec Święty 

 

Ojciec Święty jest od rana uśmiechnięty 

Nie zjadł dziś śniadania 

Tylko modli się od rana 

Kocha Boga całym sercem 

Bo w nim tej miłości jest najwięcej 

I choć wieloma włada językami 

Zawsze po polsku woli modlić się z nami 

My go kochamy szczerze 

To nasz Ojciec, oddany słusznej wierze 

Modli się o wszystkich zdrowie 

I nic złego nam nie powie 

My go kochać zawsze będziemy 

I do Polski z powrotem przyjmiemy. 

 

Paweł Pijanowski 
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Jan Paweł II 

 

Stoisz na Górze wysoko 

Widzisz zło tego świata 

Rozważając, przymykasz oko 

Wielki, wielki trud i długie lata. 

Jesteś dzielny i odważny 

Głosisz Słowo Boże wszystkim i wszędzie 

Jakże jesteś dla mnie ważny 

Niech tak zawsze będzie. 

Modlisz się, by wszyscy grzesznicy 

Do Boga powrócili 

Ja się modlę za Ciebie 

By źli ludzie krzywdy Ci nie zrobili. 

 

Barbara Kozicka 

 

 

 

 
                                                    * * * 

 

Polak papieżem -   

to duma dla Polski, 

zaszczyt i wielkie szczęście. 

Jednoczy narody różnych wyznań, 

Uczy miłości i zrozumienia. 

Obdarzony niespożytymi 

Siłami życiowymi. 

Do nas odnosi się z niezwykłą czułością 

Jan Paweł II - 

pełen ciepła i człowieczeństwa. 

Nie wiem, czy w swoim życiu 

Spotkam takiego kogoś jak On. 

 

Martyna Niedziałkowska 
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* * * 

 

Człowieku wielkiego serca 

wielkiej miłości 

wielkiej wiary. 

Prosimy, chciej być 

naszym patronem 

naszym pocieszycielem 

człowiekiem, który zrozumie 

nasze problemy. 

Niech Twoja wiara i pokój ducha 

zagości w naszych małych serduszkach. 

 

Monika Olkowska 

 

 
 
 
 

* * * 
 

Zawitałeś Ojcze w nasze progi 

Kochany i dla nas bardzo drogi 

Chcemy, by nasze gimnazjum 

Twe imię otrzymało 

Bo my znamy Cię jeszcze 

za mało. 

Jesteś naszym rodakiem – Polakiem Znakiem 

Wzorem największego autorytetu moralnego 

Dla naszego środowiska szkolnego 

Ideałem, godnym naśladowania 

Z miłości i z przekonania. 

 

Magdalena Jackowska 
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*** 

 

Papież – wędrowiec, pielgrzym prawdziwy 

Człowiek o wielkim sercu; godziwy. 

Lud na świecie do pokoju przyzywa. 

Modli się, prosi, z różnymi ludźmi się spotyka. 

Zjednoczyć religie próbuje 

Choć już wiekiem strudzony, oddany sługa Boży 

nadal podróżuje 

i w serca ludzi wlewa nadzieję. 

Każdy Polak – katolik czy prawosławny 

kocha rodaka 

papieża Polaka. 

 

Daniel Mordwiński 

 

 

 

 

Jan Paweł II 

 

Jest na świecie taki człowiek, 

któremu modlitwa spędza sen z powiek. 

W sercu swym, którym ludzi ogarnia, 

ma tyle miłości, ile ksiąg księgarnia. 

Spracowaną dłonią lud wierny błogosławi, 

Jego zdrowiem wiele osób się ciekawi. 

A gdy On po Ziemi pielgrzymuje, 

wielu ludzi od zguby ratuje. 

 

Przygarbiona postać, doświadczona przez życie 

stara się o jedność ludzi niezbicie. 

W pokojowej bieli na sobie 

Myśli o każdym, również o Tobie. 

 

Natalia Konopka 
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Ojcze święty 

 

Kochamy Cię, Ty wiesz o tym. 

tak jak nikogo na świecie. 

Cenisz nas, wielbisz nas 

i wierzysz w całe nasze życie. 

Swym sercem ojczystych progów strzeżesz. 

I swe serce w progach ojczystych składasz. 

A jeśli kochasz, jeśli chcesz być z nami 

To bądź i kochaj, tak jak my Ciebie kochamy. 

Pouczasz, jak mamy żyć, 

prowadzisz nas drogą prawdy. 

Dlatego Ojcze Święty chcemy, 

abyś został patronem naszej  szkoły. 

Byś nad nami czuwał 

i w naszej pamięci na zawsze pozostał. 

 

Marta Przychodzka 

 

 

 

 

* * * 

Janie Pawle II 

naszym patronem zechciej być. 

Gdy jesteś w sercach 

łatwiej jest żyć. 

Miłością swoją rozświetlasz czas, 

gdy jesteś blisko nas. 

 

Wioleta Michalska 
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Jan Paweł II 

 

Zmęczony człowiek – siedzi na tronie 

Rumiana twarz – poorana zmarszczkami 

Niepokorna ręka – przeszkadza w czytaniu 

Smutne oczy – spoglądają na zły świat 

Dobre serce – pragnie nawracać ludzi 

Aureola świętości – od dawna krąży nad głową 

I choć przez wielu bardzo kochany 

Często smutny, zadumany. 

 

Alicja Kołodziejska 

 

 

 

 

Jan Paweł II 

 

Żyje jak nikt inny w przyjaźni z Bogiem 

Jest naszym od Niego darem 

Znajduje się tuż przed świętym progiem 

Jest jakby całkiem innym wymiarem 

A mimo to tak samo jak my się śmieje 

Jego słowa na duchu podnoszą 

Rozsiewa wokół nadzieję 

Z wielką przyjemnością i rozkoszą 

Wie, że miłość i Bóg to najważniejsze rzeczy 

A gdy zobaczy cierpienie dzieci 

To już nie będą żyć bez Jego pieczy 

Jak jasne słońce cały czas nad nimi będzie świecił 

To duma Polski, całego świata 

Jest jak wszystkie płatki jednego kwiata. 

 

Sylwia  Pijanowska 
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Ojciec Święty 

 

Im więcej się o nim wie, 
Tym chce się wiedzieć więcej. 

Często podróżuje 

dając innym pocieszenie i radość. 

Naucza wytrwale 

Na zmęczenie nie zważając wcale 

Języków dużo zna 

Magnetyzującą postać ma. 

Pielgrzym – niespotykana siła Go gna. 

W swojej wierze mocno trwa. 

 

Z Wadowic pochodzi 

Krzywda ludzka bardzo Go obchodzi. 

Wszystkich ludzi kocha 

A najbardziej Pana Boga. 

Odnosi się z czułością do młodzieży 

Smutnych i skrzywdzonych pocieszy. 

Wszyscy też Go kochają 

I bezgranicznie ufają. 

 

Wydaje mi się 

Już dzisiaj 

że drugiego takiego papieża 

Nie ześle nam Opatrzność Boża 

 

Janie Pawle II 

Żyj nam jeszcze długo 

Tu na ziemi, w naszej szkole 

W naszych sercach, łez padole 

Bądź naszym Patronem 

My chcemy widzieć Cię 

w naszym gronie. 

 

Rafał Górka 
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* * * 

Miłością darzysz każdego 

Nawet motylka małego 

Modlisz się za ludzi cierpiących 

I za tych już konających 

Chcesz uratować cały świat 

Mimo, że brata zabija brat 

Kochasz bezgranicznie każdego 

Nawet mordercę swojego. 

 

Monika Olkowska 

 
 
 
 
 
 
 

Bliski sercu 

 

Jan Paweł II jest bliski sercu memu 

Tak jak każdemu innemu 

I choć mieszka w Watykanie 

Kto zechce, pod drzwiami jego stanie 

Jeżeli go długo nie widzimy 

Chętnie na pielgrzymkę pójdziemy 

By spotkać się 

wysłuchać 

pomodlić 

i pośmiać się 

My modlimy się za Niego 

I czcimy jako Ojca Świętego. 

 

Iwona Wojtczak 
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Kim jest dla mnie papież? 

 

No właśnie! 

Może tylko zwykłym człowiekiem? 

Może człowiekiem 

ubranym w liturgiczne szaty? 

A może tym, 

który pielgrzymując zwiedza obce chaty? 

Prawi kazania 

trudne do wysłuchania? 

Nie! Wcale nie! 

Papież to dla mnie wzór do naśladowania 

Przykład mądrego chrześcijanina, 

który w swojej modlitwie nikogo nie omija. 

Nie ocenia, przebacza, 

Ogromna Jego praca! 

Jest Polakiem, moim ukochanym rodakiem. 

Zawsze będzie gościł w moim sercu. 

 

Joanna Jakubiak 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Ojcze Święty – dobroci i miłości 

skarbnico 

Jesteś dla mnie autorytetem, 

wzorem do naśladowania - 

winnicą. 

Na jak długo starczy Ci sił 

do Twego pielgrzymowania? 

Uczysz nas, jak trzeba żyć, 

by kiedyś w niebie być. 

Wielki obrońco życia, a nie dobrego „bycia”. 

 

Urszula Kozicka 
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*  *  * 

 

Nasz Ojcze Święty 

Tam w Watykanie 

Już dwadzieścia pięć lat trwa Twoje czuwanie 

Nad całym światem. 

Przybywasz chętnie tam, 

Gdzie na ciebie czekają 

I Słowa Bożego 

Chętnie wysłuchają . 

Twych  mądrych kazań 

Licznych błogosławieństw 

Których nam udzielasz. 

Czekamy z radością, 

Że znów odwiedzisz 

Nasz polski naród – 

Swoją Ojczyznę. 

 

Jan Bochenek 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Ojcze Święty 
Ty, co wyszedłeś z naszego kraju 

Pamiętaj o nas i módl się za nami 

By trudy życia nie były srogie 

Złóż je przed samym Bogiem 

By na świecie nie było wojen 

chorób, zgryzot i zbrojeń. 

Ojcze Święty 

Wstaw się za nami 

I powróć tu 

jako gołąbek biały – 

symbol miłości i pokoju 

 

Kamil Borucki 
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Zaproszenie 

 

W Wadowicach był Wojtyłą 

Teraz jest biskupem Rzymu 

Papież -  Polak, znany wszystkim 

Często jeździ na pielgrzymki. 

Już dwadzieścia pięć lat 

W Watykanie dom swój ma 

Wiele zna języków obcych, 

Ale swego nie zapomniał. 

Janie Pawle, 

Nie siedź w Rzymie 

Tylko przyjdź do nas, 

na pielgrzymkę 

 

Ewelina Malik 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Ojcze Święty, 

Nasz Patronie 

Zostań w naszym szkolnym gronie. 

Dziś w próg szkoły zapraszamy 

I niziutko 

Waszej Ekscelencji się kłaniamy 

My, uczniowie, 

Dziś od Ciebie 

Chcemy brać co ważne w niebie. 

Nie zostawiaj nigdy nas 

O, papieżu po wsze czas! 

 

Marcin Janczewski 
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* * * 

 

W Wadowicach urodzony 

Skromny, prosty i przez Boga wyznaczony 

By na świecie głosić pokój 

oraz wiarę w nas umacniać. 

On nam wzorzec daje prosty – 

Żyć w modlitwie i miłości 

Kochać bliźnich: siostrę, brata 

i rodziców nade wszystko. 

To jest właśnie to przesłanie 

Przez Papieża Jana Pawła II nam dane. 

 

Monika Światłowska 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Wadowice – miejscowość mała 

I wielu ludziom nie była znana 

Gdy Karol Wojtyła papieżem zostaje 

To miasteczko wielu ludzi poznaje 

Człowiek ten Boga miłuje 

Jeżdżąc po świecie do modlitwy nawołuje 

Boli Go serce, gdy krzywda się dzieje 

On ludziom w Bogu daje nadzieję 

Najmilszym gościem jest w kraju swym 

Wszyscy czekają by spotkać się z Nim 

W modlitwie swojej prosimy Boga – 

Zachowaj Go w zdrowiu, bo trudna Jego droga 

 

Dariusz Szlaski 
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* * * 

 

W Wadowicach przyszedłeś na świat 

Byłeś maleńki jak polny kwiat 

Wyrosłeś na mądrego człowieka 

Bo cały lud na Ciebie czekał 

Nareszcie Polak został papieżem 

To jemu modlitwę swoją powierzę 

On nawet wrogom swoim przebacza 

I miłość w oku naszym roztacza. 

Więc gimnazjaliści bardzo chcą 

By naszym patronem został On. 

 

Iwona Rolińska 

 

 

 

* * * 

 

Na nadanie szkole Twojego imienia 

Dziś gimnazjum w Karniewie czeka. 

Jak na żadnego innego człowieka. 

Bo Ty młodzież zawsze rozumiesz 

i w trudnych chwilach pocieszyć umiesz. 

W swych pielgrzymkach zawsze pamiętałeś 

i na ulicach głowy od nas nie odwracałeś. 

Prowadzisz dusze ku zbawieniu 

i pomagasz tym, co są w zagubieniu. 

Przebaczasz każdemu, 

nawet temu złemu, 

który Cię zranił. 

Ale Tyś go nie ganił. 

Za to Ci właśnie dziękujemy 

Że jesteś z nami. My to wiemy! 

 

Agnieszka Majorkiewicz 
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Już tyle lat... 

 

Już tyle lat jesteś papieżem 

Już tyle miejsc odwiedziłeś 

Już tyle modlisz się za chorych 

I tyle pomagasz cierpiącym. 

 

Niech Matka Boska Cię strzeże 

Do ostatnich życia chwil 

Sercem wciąż jestem z Tobą 

I zawsze czuję to, co Ty. 

 

Śmieję się – gdy Ty się śmiejesz 

I płaczę – gdy Ty Płaczesz 

Już tyle lat jesteś papieżem 

I życzę Ci, byś zawsze nim był. 

 

Aleksandra Mordecka 

 

 

 

 

* * * 

 

Oto Papież - podziw dla każdego 

Dla starszego i młodego 

Więc gdy go ujrzymy 

Zawsze się cieszymy 

On sprawia nam radość 

Goi rany 

Więc dlatego go chwalimy i kochamy 

Chcemy razem z nim 

Spędzać każdy dzień 

Każdy czas 

Modlić się, śpiewać pieśń 

Z dawnych lat. 

 

Milena Wasińska 
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Papież – Patron – Pielgrzym – Przewodnik 

 

Następca Apostołów 

Rodak nasz kochany 

Patron naszej szkoły 

Przez Polaków uwielbiany 

 

Ku chwale Boga 

Pielgrzymki odbywa 

Choć już wiekiem strudzony 

Często w Watykanie nie bywa. 

 

Z Polski pochodzi 

Na czele Kościoła stoi 

W drodze do Jezusa 

Młodzieży przewodzi. 

 

Ewelina Wawrzonkowska 

 
 

 

Światowe Dni Młodzieży 

 

„Jesteście nadzieją Kościoła 
Jesteście moja nadzieją” 

Słowa te kierował Jan Paweł II 

do młodych całego świata 

na spotkaniach organizowanych co dwa lata 

- Światowe Dni Młodzieży. 

Tak wiele od nas zależy. 

Przyszłość pokoju – jest w naszych sercach. 

Budowanie historii – w naszych możliwościach. 

Ale musimy głęboko ufać 

wielkości ludzkiego powołania 

wypełnianego w duchu poszanowania 

prawdy, godności 

i nienaruszalności 

praw osoby ludzkiej! 

 

(...) 

 


