
I miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Echo z Tatr” Oliwia Kmiecik, klasa VI 

Hej, tam, na szczytach Tatr                              

Z echem rozmawiał wiatr:                        

„Gdzie jest ten pielgrzym biały,                    

Co o Nim świerki cicho szumiały?” 

Hej, odszedł On już w niebieskie góry                                 

I patrzy na wszystko znad tatrzańskiej chmury.           

Patrzy na mnie, na ciebie i na świat cały.                        

Czy Jego słowa w sercach Polaków zostały? 

Hej, zostało w nas wiele przesłań Jego,                            

By miłować człowieka bez wyjątku każdego,                    

By się dzielić z głodnym kawałkiem chleba,                   

Że uczynki miłosierne prowadzą do nieba... 

 

I miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Wspomnienie o Janie Pawle II” Aleksandra Mosurek, klasa IV 

 

Gdy Ty odszedłeś do domu Boga 

to jeszcze nie zaczęła się moja droga. 

Noszę imię na Twą cześć 

Karolina od Karola - przecież wiesz! 

Życie Twoje wciąż poznaję, 

Piękne, choć nie było rajem. 

Anegdotek lubię słuchać 

jaki z Ciebie był ogrom zucha. 

Teatr, wiersze i etyka, 

co człowieka spraw dotyka. 

Boga w każdym z nas widziałeś 

i swym życiem o nim opowiadałeś. 

Ta opowieść się urwała 

gdy Cię śmierć nam zabrała. 

Siedzisz w gronie apostołów 

i za światem wstawiasz się pospołu. 

Święty Janie Pawle Wielki 

Pomagaj nam w czas wszelki! 

 

I miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Żył raz Karol…” Mikołaj Staszak, klasa V 

 

Żył raz Karol zwany Lolkiem  

Bardzo się interesował sportem.  

Lubił rower, kajak, góry  

Lecz wybrał kościoła mury.  

Został księdzem, profesorem  

I nauczał młodzież w szkole.  

Biskupem, kardynałem krakowskim  

Ukochanym całej Polski.  

Poszedł Lolek na Watykan  



Nie zadając żadnych pytań.  

Tam papieżem Go wybrali,  

Białą szatę nań ubrali.  

Karol Wojtyła - tak się nazywał.  

Po wyborze nowe imię otrzymał.  

Kochał ludzi, nawet wrogów.  

Powierzając ich też Bogu.  

Po całym świecie pielgrzymował,  

Małe dzieci w czoło całował.  

Uczył pokory, wiary, miłości  

Do całego świata i ludzkości.  

Jan Paweł II dużo pracował  

I ciężko zachorował.  

Wezwał Go już Bóg do siebie,  

Teraz siedzi sobie w niebie.  

Tak nasz Lolek świętym został  

I nagrodę w niebie dostał.  

Mówi do nas: „Moi mili  

Byście zawsze dobrzy byli”. 

 

II miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Nasz Ojcze Święty” Tymoteusz Kmiecik, klasa V 

 

Nasz Ojcze Święty, Janie Pawle II, 

Który jesteś teraz w niebie, 

My dzieci Twoje tęsknimy za Tobą, 

Bo nie ma wśród nas Ciebie. 

Ty byłeś nam przykładem i chlubą narodu, 

Życie swe poświęciłeś ludziom i Bogu. 

Choć już od młodości ciężko pracowałeś, 

Nieraz ze zmęczenia na kolana padałeś. 

Ale każdego człowieka z serca miłowałeś, 

A ponad wszystko Boga ukochałeś. 

Dzięki Ci dziś składamy 

Za Twoje słowa do nas kierowane. 

One jak drogowskazy 

Prowadzą przed niebios bramę... 

 

II miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Nasz Ojciec Święty - Jan Paweł Wielki” Maria Panicz, klasa VI 

 

Przyszedł na świat w mieście Wadowice.  

Kochali Go bardzo Jego rodzice. 

 

Koledzy Lolkiem Go nazywali,  

Gdy razem na boisku piłkę kopali. 

 

Teatr ze swym przyjacielem założył  

I piękna sztukę dla ludzi tworzył. 

 

Lecz Bóg miał wobec Niego inne plany  

I poczuł, że na księdza jest powołany. 

 

Nawet wojna Go nie złamała,  



Bo Matka Boża nad nim czuwała. 

 

Był dla młodzieży ojcem, wujkiem, bratem, 

Gdy zabierał ich na górskie wycieczki i spływ kajakiem 

 

Stał się wielkim autorytetem, 

Bo pokazał wszystkim jakim jest człowiekiem. 

 

Teraz gdy jest u Ojca swego 

Prosi o miłosierdzie dla ludu całego. 

Dla nas był zawsze Janem Pawłem Wielkim 

Każdy wiedział, że kiedyś zostanie świętym. 

 

III miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej 

„Jan Paweł II” Sebastian Biel, klasa VI 

 

Byłeś wśród nas ojcze mój drogi,  

Głęboki wiarą, a grzechom wrogi,  

Zesłał Cię nam sam Stwórca - Bóg,  

Byś nas prowadził najlepszą z dróg.  

Tyś był nam ojcem, wujkiem i bratem.  

Czuwałeś wiernie nad całym światem.  

Głosiłeś pokój, miłość i chwałę,  

Za to Cię wielbią narody całe.  

Dziś składam Bogu podziękowania,  

Że żyłem w czasach Twego panowania. 


