
Jan Paweł II  

Nigdy Ciebie nie poznałam  

Ale wiele mama mi opowiadała  

O Twym życiu, o mądrościach  

O tych wszystkich wspaniałościach  

O Twych słowach, które jak lekarstwa  były 

Co tysiące dusz uleczyły  

O Twych butach w kolorze  czerwonym  

I o szlakach niezmierzonych  

O pasji do górskich wędrówek  

I do wadowickich kremówek.  

Janie Pawle Ojcze Nasz  

Ty zawsze z niebios o nas dbasz  

A my dzieci pamiętając o Tobie  

Barkę będziemy nucid na co dzieo .   

 

Patrycja Wiśniewska  

Klasa VB 

 

             Jan Paweł II 

 

Jan Paweł II to Nasz Wielki Papież, 

z Polski pochodzi, 

z Wadowic się wywodzi. 

Karol Wojtyła to pasterz kościoła, 

miłośnik gór i mądry człowiek. 

Kremówkami za młodu się objadał 

i z kolegami za piłką ganiał. 

A gdy przyszła na niego pora 

stanął na czele całego Kościoła. 



Jego pontyfikat 26 lata trwał, 

gdy Pan Bóg wezwał go do raju bram. 

Od kilku lat to nasz Polak Święty, 

w swojej wędrówce do Boga Ojca nieugięty. 

 

 

Igor  Samborowicz z klasy 5a 

 

Jan Paweł II- Papież kochany 

wszyscy go wielbimy i wysławiamy. 

Jest przykładem człowieka świętości, 

wobec każdego pełen miłości. 

Pokazał Nam jak cieszyć się z codzienności, 

jak wybaczać bliźniemu mimo przeciwności. 

Kochał swych rodziców i wszystkich dookoła, 

cały oddał się Bogu-taka była jego wola. 

 

Patryk Długosz 5a 

 

Papież choć Święty nie był nadęty. 

Kochał przyrodę, narty, kremówki, 

lubił po Tatrach piesze wędrówki. 

Uwielbiał młodzież, a ona jego, 

Był dla niej ojcem, bratem kolegą. 

 

Ela Duchińska 5a 



 

„ Święty Jan Paweł II” 

W Wadowicach sto lat temu, 

Przyszło na świat małe dziecię. 

Rodzice bardzo go kochali, 

I Karolkiem go nazwali. 

Tam naukę swą kontynuował, 

Tam Pierwszą Komunię przyjmował. 

Życie go nie pieściło, 

I sierotą szybko zrobiło. 

Wojna, studia lecz powołanie, 

Życiowym mottem zostanie. 

Język miał cięty, lecz słowa ważył, 

Więc Kraków szybko to zauważył. 

Czas biskupstwa nie był zbyt długi, 

Gdyż Rzym też dostrzegł jego zasługi. 

Został papieżem, miłością przejęty, 

Wielki to Polak Jan Paweł II Święty! 

 

Kinga Żabska kl. 5a 

 

 

Pielgrzym z Wadowic 

Czy wiesz o kogo chodzi? 

Z Wadowic On pochodzi. 

Na imię Karol miał 

I słodkie kremówki uwielbiał. 

Szybko stracił mamę, brata, 



ale otuchy dodał Mu tata. 

Kochał życie w Krakowie 

I wspominał go prawie w każdej mowie. 

Kochał polskie góry, lasy, 

lecz nadeszły włoskie czasy. 

Pokochał Go cały świat, 

bo On dawał miłości kwiat. 

Przebył pielgrzymek wiele, 

by zaprosić ludzi do bycia w kościele. 

Głosił Boże słowo 

I dawał nadzieje na nowo. 

Jeszcze nie wiesz o kogo chodzi? 

Ostatnia podpowiedź 

-wiarę w wielu ludziach narodził. 

 

 

 

Zosia Keep 5b 
 

 

Mój ukochany Jan Paweł II   

 

Habemus papam! Mamy papieża! 

Ten okrzyk znakiem Polaków przymierza. 

Duma rozpiera, serce się raduje, 

że ktoś tak wielki nas reprezentuje. 

 

Poeta, filozof i poliglota - 

jednak pokora to Twoja cnota. 

Jednoczysz ludzi nawet po śmierci, 

bo ogrom miłości wypływał z twej piersi. 

 



Brak ocen, osądów, jedynie zaduma… 

I życie świecące przykładem jak luna. 

 Nie krzyki, nie nakazy, lecz miłosierdzie Boże. 

Wiedziałeś, że tylko ono świat nawrócid może. 

 

 Łaska uświęca, a twe ręce leczyły, 

czyniąc cuda, na wzór Chrystusa siły. 

 Z Wadowic do Watykanu aż zawędrowałeś, 

I najwyższy urząd w Kościele piastowałeś. 

 

Santo subito! – tłumy skandowały, 

bo miłośd bliźniego w Tobie wnet poznały. 

„Wypełniło się. Amen” - Twe ostatnie słowa, 

a twarz pełną rozpaczy Polak w dłoniach chowa. 

 

Jednak żyjesz wśród nas – w myślach i modlitwach, 

wspierając nas z nieba w tych codziennych bitwach. 

A drugiego kwietnia w oknach płoną świeczki. 

Smakując kremówki, wspominają Cię twe owieczki. 

 

Oliwia Wyżlioska klasa 5a 

 

 

 

 

 

 



100 - rocznica urodzin papieża Jana Pawła II 

 

W polskim miasteczku przyszedł na świat, 

Umarła mu mama, umarł mu brat. 

Głęboka wiarę zaszczepił w nim tata, 

Którego Karol oglądał przez lata.  

Żarliwa modlitwa i codzienna Msza, 

Wyznaczały im porządek dnia. 

Choć młody Lolek, chciał zostać aktorem, 

To wojna zmieniła mu na życie plan.  

Poznał trud pracy w kamieniołomie, 

Umarł mu ojciec i został tu sam. 

Los nie oszczędzał Karola Wojtyły, 

Lecz on zwątpieniu nie poddawał się, 

Za Matkę przyjął sobie Maryję, 

Do Ducha Świętego wciąż modlił się. 

Głęboka wiara w nim dojrzewała, 

Do seminarium zapisał się, 

I chociaż wojna w świecie szalała, 



On Bogu życie powierzył swe.  

Wikary Karol był bardzo ubogi, 

Lecz dzielił się z ludźmi, tym wszystkim, co miał. 

Cenili go wierni i starsi i młodzi, 

Bo Boga w swym życiu pokazać im chciał. 

Wkrótce ksiądz Karol został biskupem, 

Najmłodszym, jakiego wówczas świat znał. 

Miłował Boga i ludzi tak bardzo, 

Że kardynałem szybko się stał. 

Po śmierci papieża, Duch Święty wskazuje, 

Kardynał Wojtyła tron Piotra zajmuje.  

 

Tu droga niełatwa... 

Lecz Jan Paweł II, 

Sprawując urząd Bożego Sługi, 

Z pomocą Maryi i Boga samego, 

Prowadzi lud wierny do Miłosiernego. 

Gdy kres życia nastał, żywot ziemski minął, 

Jan Paweł II cudami zasłynął. 



Jego piękne życie, Bogiem przepełnione, 

Wiecznością w niebie, jest już nagrodzone. 

Wyprasza nam łaski, ten patron nasz święty, 

By każdy żył dobrze i był uśmiechnięty:) 

 

 

 

 

Milena Kuczeła klasa 5G  
 


