
I miejsce w kategorii prac literackich-wiersze klas I-III gimnazjum 

„Życiem, przez śmierć – do świętości” Klaudia Święs, klasa III 

 

Tyle prawd jest nie odkrytych, 

Tyle słów zamkniętych w sobie, 

Ile chwil mamy przeżytych, 

Zachowanych w sercu, w głowie. 

 

Czas popędzać chętkę mamy, 

Czas zatrzymać czasem chcemy, 

W niewiadomą grę tu gramy, 

Stoimy, chociaż idziemy. 

 

Człowiek to trudne stworzenie, 

Zrozumiane przez Jednego, 

Nie pójdzie on w zapomnienie, 

Bóg nie puści go samego. 

 

Pan na Ziemię Stróża posłał, 

To nasz rodak ukochany, 

On papieżem świata został, 

Karol Wojtyła – wspaniały. 

 

Miasto Jego – Wadowice, 

Tam rozpoczął swoje życie, 

Tam, gdzie znane mu ulice, 

Żył, pracował – uczył skrycie. 

 

W szkole uczniem był piątkowym, 

Grał w piłkę, na bramce bronił, 

Aktorem był wyjątkowym, 

Pod ksyweczką – Bolek gonił. 

 

Później etap nowy nastał, 

Święcenia kapłańskie przyjął, 

Lud mu brawa za to klaskał, 

Gdyż już wtedy był ich siłą. 

 

Siedemdziesiąte-ósme lata, 

W Rzymie biały dym poleciał, 

On papieżem został świata, 

Piękny czas warz z tym nadleciał. 

 

Jan Paweł II! – wołali, 

To imię było dla Niego, 

Murem za nim wszyscy stali, 

Bo wierzyli w siłę Jego. 

 

On miał dar od Pana Boga, 

Sam był cudem nad cudami, 



Nie straszna mu była droga, 

Odwiedzał świat latami. 

 

Chciał dotrzeć do wszystkich ludzi, 

Iskierkę w sercach zostawić, 

Jego dotyk duszę budzi, 

Złą przeszłość należy zabić. 

 

Lecz nawet ci dobrzy ludzie, 

Do Ojca kiedyś odchodzą, 

Żyjemy na Ziemi w trudzie, 

Pod grzechów szeroką wodzą. 

 

On umarł. Nie ma go z nami, 

Żal został po nim, we wnętrzu, 

My nie jesteśmy sami, 

Modląc się, jest w naszym sercu. 

 

Przez Niego cuda się stały, 

Oczy miał zawsze głębokie, 

Dostarczaj mu wiecznej chwały, 

Trwałej – jak morze szerokie. 

 

Nie bądź typem małej wiary, 

Szukaj, goń, nie zbaczaj z drogi, 

Tak jak Ojciec Święty, stary, 

Nie lękaj się żadnej trwogi. 

 

Świętym został, mieszka w niebie, 

Zwracaj się do Niego szczerze, 

Powierzaj w opiekę siebie, 

Tylko… ufaj… i trwaj w wierze. 

 

II miejsce w kategorii prac literackich-wiersze klas I-III gimnazjum 

„Wielki Polak” Monika Leśniak, klasa III 

 

Urodził się w Wadowicach w nabożeństwa majowego godzinę.  

Ciesząc swym przyjściem na świat Wojtyłów rodzinę. 

 

Był religijny, dobry, Karol brzmi jego imię . 

Żył w naszych czasach, pamięć o nim nie zaginie. 

 

Gdy miał zaledwie dziewięć lat, umarła Lolkowi mama ukochana, 

To Bóg doświadczył go cierpieniem, przez krzyż wychować pragnął kapłana. 

 

Nim jednak Karol przyjął święcenia, pobierał nauk zdroje,  

Pracował w kamieniołomie na utrzymanie swoje. 

 

Był kapłanem, biskupem, potem kardynałem. 

Wszystko przyjmował z pokorą, innym pomagał na Bożą chwałę. 



 

Śmierć papieża bardzo zmieniła życie kardynała Wojtyły Karola.  

Wkrótce on zostaje papieżem, nadeszła jego pora. 

 

Po konklawe przybrał imię Jana Pawła II 

Z Dobrą Nowiną chciał dotrzeć do ludzi świata całego. 

 

To z krzyża czerpał siły do pracy i z rozważania Męki Pana. 

Matka Najświętsza też go wspierała, wszak miłość jego do Niej jest znana. 

 

Zmęczony pracą ponad siły i utrudzony ofiarnością,  

Umarł Jan Paweł II, Pan Bóg go w niebie witał z miłością. 

 

Ciało świętego jest w Watykanie, a jego dusza wielbi Pana.  

Dziś prośmy go o wstawiennictwo, by i nam świętość była dana. 

 

III miejsce w kategorii prac literackich-wiersze klas I-III gimnazjum 

„Jan Paweł II” Karolina Iwańska, klasa III 

 

Jan Paweł II to Polak był Wielki, 

dziś patrzy z nieba na ten świat maleńki.  

Tam u Boga w niebie wstawia się za nami,  

za każdego z nas modli się oraz nam błogosławi. 

 

Nasz Karol Wojtyła przepadał za górami, 

o polskość walczył i zawsze był z nami.  

Pokazał jak kochać drugiego człowieka, 

i uczył przebaczać bo niebo nas czeka. 

 

Jego wiara w Boga świętym go uczyniła,  

i wielu z nas od grzechu wyzwoliła.  

Dziś cały świat chce go naśladować,  

by tu na ziemi niebo budować. 


