
III Szkolny Internetowy Konkurs o Janie

Pawle II

Po raz trzeci zaprosili�my uczni�w z klas IV-VIII do udziału w Szkolnym

Internetowym Konkursie o �w. Janie Pawle II. Polegał on na napisaniu wiersza

(lub listu) po�więconego naszemu wielkiemu papieżowi i umieszczeniu go na

tej stronie internetowej. Udział wzięło 19 uczni�w – zobacz niżej Wasze wpisy.

Konkurs trwał do 18 maja. Jury oceniło wszystkie prace bardzo wysoko i

rozstrzygnęło konkurs w następujący spos�b:

I miejsce – Ksawery Kasprzyk kl. VId

II miejsce – Wiktoria Majewska kl. VId

III miejsce – Lena Rawalska kl. VIIIb

wyr�żnienie – Wiktoria Gw��d� – kl. IVa

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy

wynik�w. Nagrody zostaną wręczone przez nauczycieli religii.

Prosimy nie wpisywa� się – konkurs zako�czony.
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Imię *

Wpis Księgi go�ci *

WYŚLIJ

* napisz, kto się wpisał... Pamiętaj o kulturze obowiązującej w Internecie...

20 wpis�w.

Zuzanna Łukia�czyk 8a napisał/a 18 maja 2021 o 20:44:

�więty Jan Paweł II

Opowiem Wam o Papieżu Polaku

Naszym dzielnym wadowickim chłopaku.

Chodził do szkoły, był bardzo miły,

i na krem�wkach nabierał siły.

A jak wymy�lił, że będzie księdzem

to do Krakowa pojechał czym prędzej.

Uczył się pilnie, książki napisał 

i w dobrej wierze został Papieżem.

Tak go kochało pokole� wiele,

a on nauczał o dobrym Ko�ciele.

I cho� go nie ma już między nami,

to my na zawsze mocno kochamy!

Ksawery Kasprzyk kl. VId napisał/a 18 maja 2021 o 20:41:

"Jan Paweł II"

Janie Pawle II

Nasz Wielki Papieżu...

Czas płynie niczym ł�dka na rzece,

a Ty wciąż pozostajesz w pamięci żywy

Swym ramieniem czule obejmujesz nasze zmęczone dusze, by modlitwą

oczyszcza� ludzkie sumienia

Z tych sł�w przemyka mądro�� jasnym strumieniem, by pogrążone w smutku

po Twym odej�ciu serca otuli� wołaniem do Boga

Wciąż kroczymy w nieznane przed siebie,

niosąc plecak błęd�w i zwątpie�

A Twe słowa uderzają z g�ry echem po całym �wiecie

Nauczyłe� nas dzieli� się z innymi dobrem

Wyrusza� w drogę i działa�

Szuka� miło�ci w innych

Bo wiesz, że tylko miło�� nie zginie

i może uczyni� nas szczę�liwymi

Byłe� i pozostaniesz Wielki

Z gar�cią ufno�ci patrzymy na niebieskie sklepienie



A Ty Ojcze �więty roz�wietlasz promieniem nadziei nasze słabo�ci

Co dzie� umacniasz wiarę w ludziach,

prosząc o łaskę dla nas i wskazując szlak do Boga

Podczas tej ziemskiej wędr�wki jeste�my wolni

A dzięki Twojej �więto�ci zmierzamy z Chrystusem każdego dnia ku Niebu,

gdzie czekasz za horyzontem na nas z pełnym miło�ci spojrzeniem

Sprawiasz, że B�g u�miecha się

Wiktoria Majewska kl. VID napisał/a 18 maja 2021 o 19:13:

�więty Janie Pawle II,

jakże Twe słowa: "Nie lękajcie się!"

są wciąż aktualne.

Dzi� w czasie rosnącej izolacji społecznej,

strachu przed niepewnym jutrem

-Twoje słowa dają ukojenie.

Wielu ludzi ma w sercu żywy obraz Ciebie,

dobrze pamiętają, co głosiłe� w czasie ponty�katu.

Tak jak wtedy, tak i teraz ludzie potrzebują

pokrzepienia, dobrego słowa.

Chociaż nie ma Ciebie w�r�d nas,

zawsze możemy zaczerpną� otuchy z bogatej spu�cizny,

kt�rą nam pozostawiłe�.

Zatroszczyłe� się o nas i o następne pokolenia, 

kt�re mogą korzysta� z Twojej wielkiej mądro�ci.

I na zawsze Ojcze �więty pozostaniesz

w naszej pamięci i sercach.

Nina Karasiewicz VI d napisał/a 18 maja 2021 o 13:06:

Boże w Tr�jcy Przenaj�więtszej,

Dziękujemy Ci za to,

Że dałe� nam

Papieża Jana Pawła II,

W kt�rym zaja�niała Twoja ojcowska dobro�.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

I matczynemu wstawiennictwie Maryi,

Ukazał nam żywy obraz

Jezusa Dobrego Pasterza,

Wskazując �więto��, kt�ra jest miarą życia chrze�cija�skiego.

Janie Pawle II - papieżu nadziei

przyczy� się za nami.

Lena Rawalska 8b napisał/a 17 maja 2021 o 18:58:

Karol Wojtyła, Jan Paweł, 

Papież Polak�w i wszystkich ludzi.

Przyjechał z daleka do stolicy Piotrowej,

by zosta� Papieżem, Pasterzem ludu.

Rok po wyborze przyleciał do Polski, 

Ucałował ziemię, z kt�rej pochodził,

Najprostszym słowem uzdrawiał serca,



Modlił się za nas i nam błogosławił. 

Jednoczył ludzi, nacje i wiary,

M�wił wybaczcie jak i My wybaczamy,

Odwiedził w celi oprawcę swego,

Odpu�cił grzechy i winy przebaczył.

Za życia �więtym został nazwany, 

Ewangelią jak rzeką porywał człowieka,

Zacierał granice i mury burzył,

Swojej posłudze nadał nowe oblicze.

Teraz przemierza kr�lestwo niebieskie,

Prosi o łaski dla ludzi na �wiecie.

U Matki Bożej o wstawiennictwo prosi,

Pod jej opiekę oddał nas wszystkich.

Oliwia Albrecht 7a napisał/a 17 maja 2021 o 18:02:

Jan Paweł II, przyjaciel nasz wielki. 

Zawsze udzielał każdemu rad wszelkich. 

On dobry przykład każdemu dawał, 

A ile trzeba, tyle pomagał.

Uczył nas jak kroczy� Jego �cieżkami, 

Aby był zawsze między nami. 

Dawał wszystkim wewnętrzny spok�j. 

Niosąc nam miło�� i pok�j. 

Kochał swoje g�ry i wędr�wki. 

Jego przysmakiem były krem�wki.

Roksana Sło�ska VIa napisał/a 17 maja 2021 o 17:17:

,, Ukochany Papież Polak"

Kochany nasz Jan Paweł II. 

Rodak nasz wspaniały.

Ojciec wszystkich narod�w, 

uwielbiany przez �wiat cały!

Z małego Loka 

ur�sł Wielki Jan,

kt�ry swym wielkim sercem 

o chrze�cijan dbał!

Podr�żował!

Kochał poznawa� ludzi i ich �wiat.

Miło�cią Bożą był z nimi za pan brat!

2 kwietnia o 21.37 odszedł do wieczno�ci 

smutek opanował �wiat...

Mimo tego, że nie ma go w�r�d nas 

to na zawsze Papież Polak w sercach naszych będzie trwał.



27 kwietnia stała się rzecz niesłychana!

Ogłoszono �więtego, błogosławionego 

Jana Pawła II!

Aleksandra Balsam kl. 6d napisał/a 15 maja 2021 o 20:43:

Janie Pawle II

Byłe� i jeste� nadal w�r�d nas

Cho� Cię nie ma już z nami na ziemi 

Wiem ,że u każdego z nas jeste� swą duszą. 

Pomagasz dając nam wskaz�wki gdy zboczymy ze złej �cieżki. 

Dajesz nam siłę i wytchnienie 

Oraz wiarę i nadzieje na lepsze jutro

Nie lękamy się bo wiemy, że jeste� przy nas.

Jak stąpałe� na swą ojczystą ziemię 

�piewano zawsze twoją ulubioną pie��

Kt�ra była to „Barka”

Pan kt�ry� stanął nad brzegiem….

Ty Ojcze co stanąłe� u nieba bram

Kt�re otworzyły się do niebia�skiej krainy.

Jeste� w domu Boga Ojca 

Teraz stamtąd na nas patrzysz i nami kierujesz, 

Żeby żadna owieczka twoja się nie zabłąkała.

Hubert Falkowski 7a napisał/a 14 maja 2021 o 21:03:

M�j miesiąc taki piękny!

Pełen Kwiat�w, zieleni i sło�ca.

M�j miesiąc piękny!

Pełen miło�ci Boga do nas.

M�j miesiąc taki piękny!

O�arował nam Ciebie.

O Janie Pawle II nasz wielki Papieżu!

Niech maj zawsze przypomina mi Ciebie.

Niech przepełnia mnie miło�cią do Boga.

Niech Maryja prowadzi mnie umajoną �cieżką.

Abym nigdy nie zapomniał nauki,

że B�g kocha każdego człowieka!

Julia Mazur 7c napisał/a 14 maja 2021 o 17:37:

W kraju dalekim Watykanie

ubrał str�j biały,

stał się Janem Pawłem II.

Papierzem naszym ukochanym

Ojcem �więtym całego �wiata,

by wiarę w nas umacnia�.

Bożą miło�� i rado�� ludziom da�,

aby za życia Aniołami się sta�.

Paweł Mazur 4c napisał/a 11 maja 2021 o 15:52:

Urodził się w Wadowicach,

"Lolek" Karol Wojtyła

Lubił w piłkę gra�, krem�wki zajada�.

Chodzi� po g�rach,w teatrze gra�.



Usłyszał głos Boga,

By wierze się odda�.

Marii serce swe powierzy�,

Z lud�mi miło�cią się dzieli�.

Anna Urba�ska 8c napisał/a 9 maja 2021 o 14:15:

W Wadowicach, niewielkim miasteczku na południu kraju- przyszedł na �wiat

Wielki Człowiek, w miesiącu maryjnym maju. 

Karol dorastał w pobożnej rodzinie, gdzie nigdy nie zapominano o Bożej

Dziecinie. I w imię Boga wszystko się działo- dobro�, szacunek, bli�nich się

kochało.

Teatr, przyroda i g�rskie wyprawy przybliżały młodzie�ca do boskiej oprawy. Z

nauczyciela, księdza skromnego, wzni�sł się na wyżyny Polaka Papieża -

�więtego! 

Swoją barke pozostawił na brzegu, a każdy z nas może czerpa� wz�r z niego.

Kalina Kassner 8a napisał/a 8 maja 2021 o 15:47:

�więty

Gdzie� tam daleko na Watykanie,

Żył dobry człowiek-Boga wybraniec.

Kochał on ludzi i swego Pana.

To Jan Paweł II osoba kochana.

Karol Wojtyła, tak się nazywał.

Od urodzenia w Wadowicach przebywał.

Uwielbiał g�ry i szlaki zielone, W teatrze poznawał poezje i role.

Od księdza, biskupa przez kardynała,

Po papieża wszystkich, to jego chwała.

Gdy Polska w trudnym była już czasie,

Nauczał ludzi bez względu na wa�nie.

Rodak nasz wierny,

Swą Polskę miłował. 

Ziemię swej ojczyzny,

Wielokrotnie całował.

Miło�� i oddanie tak okazywał,

By pokaza� Bogu jak bardzo ją kocha.

Wiele cud�w uczynił,

Wiele dusz nawr�cił,

Dzięki temu po �mierci

�więtym tytułem się szczyci.

Daria Schdowska 8b napisał/a 8 maja 2021 o 13:49:

Janie Pawle gdy byle� młody twe życie nie było piękne.

Żyłe� wczasach wojny,niepokoju,

Walczyłe� o wolną Polskę.

Nie poddałe� się nigdy, gdy z każdej strony byłe� atakowany przez wrog�w.



Pozostaniesz w naszych sercach zawsze osobą, kt�ra przekazała nam miło��

do blżnego swego.

Nadia Czabaj kl.6A napisał/a 8 kwietnia 2021 o 11:23:

Jan Paweł II

W Wadowicach się urodził,

jeszcze na n�żkach nie chodził,

ale Pan B�g już wiedział, już wierzył,

że Lolek będzie papieżem.

Syn Emilii i Karola,

od małego w piłkę grał,

lubił spływy kajakowe

i po Tatrach wędrował.

Najpierw był kapłanem, 

biskupem, arcybiskupem...

Lecz pewnego rana

stała się rzecz niesłychana!

Ogłoszono papieża Polaka!

Rado�� w�r�d rodak�w wielka!

Wszyscy cieszą się niezmiernie,

i zostaną przy papieżu wiernie.

Imię przyjął Jan Paweł II,

uspokajał nasze dusze,

w każdym widział dobro,

wybaczał każdemu,

Nawet zamachowcy swojemu!

Wszyscy go podziwiamy

i niesko�czenie kochamy,

bo przybliżył nas do nieba bramy.

Mimo, że go nie ma w�r�d nas, 

to nie czas na smutki i lamenty…

On wstąpił do Boga…

Został �więtym!

Wiktoria Gw��d� kl.4 a napisał/a 2 kwietnia 2021 o 10:02:

Jan Paweł II był wspaniały,

i przemierzył prawie �wiat cały.

Niosąc miło��, wiarę i pok�j.

By, każdy w swym sercu miał spok�j.

Kochał g�ry i młodzież całą.

Chciał, aby o Nim PAMIĘTANO...

Ja o Tobie pamiętam..

SURSUM CORDA - W G�RĘ SERCA <3



Wiktoria Gw��d� kl.4 a napisał/a 2 kwietnia 2021 o 09:55:

Nie lękajcie się kochani..

Jestem Jan Paweł II, kt�ry Was ocali.

Jestem tu, by wskaza� Wam drogę.

By�cie się spotkali Wszyscy z Panem Bogiem..

Nauczę Was modli� się szczerze.

By�cie swą miło�� umocnili w wierze.

Bo to JA Ojciec �więty,

Wasz nauczyciel, zawsze u�miechnięty. 

Michał Kwiatkowski 8A napisał/a 1 kwietnia 2021 o 22:42:

Był kiedy� taki jeden,

Ale wiary swojej pewien,

Karol Wojtyła na imię miał,

A w Wadowicach zamieszkiwał,

Ulubioną pie�nią - Barka była,

Podczas konklawe - w głowie grywała,

Magika lubił jak przyjaciela,

Prawie tak samo jak zbawiciela,

Swoją barkę pozostawił na brzegu,

A nartami je�dził z g�ry po �niegu,

Cracovia Krak�w ukochanym klubem jego,

I brak talentu literackiego mojego.

Dominika Falkiewicz 6D napisał/a 1 kwietnia 2021 o 10:07:

Jan Paweł II był naszym polskim papieżem.

Uczył, jak ży� i umacnia� się w wierze.

To jego sł�w słuchali�my,

gdy na drodze życia zbłądzili�my.

Na zawsze pozostanie w nas,

A Jego nauka nie p�jdzie w las.

Dżesika Szostak 6d napisał/a 29 marca 2021 o 12:11:

Janie Pawle Ty� Ojcem nas Polak�w 

tyle co� g�rskich przemierzył szlak�w 

ile w umysłach naszych zapełnił brak�w, 

daj nam siły i pewno�ci by ży� w Bożej życzliwo�ci. 

Ty w mym życiu jeste� jak księga, 

Kt�rą chciałoby się czyta� jeszcze i jeszcze raz, 

Dająca co� innego każdemu z nas.



Tu można przeczyta� prace zgłoszone do poprzedniej edycji konkursu:
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