
      

           Uczniowie Zespołu Szkół w Pisarzowicach 

 

 

 

 

 

 
   Podarunek na stulecie… 

 

 

Podarunek na stulecie… 

 

Praca zbiorowa: Uczniowie Zespołu Szkół w Pisarzowicacah 

Redakcja: Joanna Pociecha, Małgorzata Lenkiewicz-Krok 

 

Wydawca: Zespół Szkół w Pisarzowicach 

18 maja 2020, Pisarzowice 

 

 
 

Tomik 
wierszy 



 

JAN PAWEŁ II 

 

W Wadowicach urodzony, 

wielki Polak w Tatry zapatrzony. 

Choć na imię Karol miał, 

zdrobnienie Lolek wciąż słyszał. 

Był wielce utalentowany, 

aktorem, poetą szanowanym. 

Gdy papieżem został wybrany, 

cały świat był uradowany. 

26 lat pontyfikat trwał, 

w czasie którego Jan Paweł II wiele podróżował. 

Serca ludzi skradł, 

a dzieci i młodzież kochał ponad świat. 

Za swą dobroć i wielkie serce do dziś wysławia go świat. 

Choć już Go z nami nie ma, 

mimo upływu lat, 

zawsze będzie w naszych sercach trwać. 

 

Amelia Michałczak kl. IV 

 

 

 
KAROL WOJTYŁA 

 

Karol Wojtyła Rodak nasz Wielki, 

Polskę zostawił, składajmy Dzięki. 

W każdym zakątku, świata jest znany, 

bo taki był Papież nasz ukochany. 

 

Uczył otwierać drzwi Chrystusowi, 

miał w swoim sercu wiele pokory. 

Ziarno nauki wśród nas zasiane, 

na  zawsze w ziemi polskiej pozostanie. 

 

W wielkiej przyjaźni z każdym człowiekiem, 

dla swego stada dobrym pasterzem. 

Gdzie się pojawił był blisko Boga, 

dlatego świętość jego droga. 

 

Na szczycie góry szukał bliskości, 

z jedyną prawdą, tą o miłości. 

 

Tomasz Krzyżak kl. V b 

 



 

 

 

O WIELKIM CZŁOWIEKU Z WADOWIC 

 

W Wadowicach się urodził, 

do kościoła chętnie chodził. 

W szkole uczył się pilnie i na studia chodził, 

wtedy wybuch wojny mu nieco przeszkodził. 

 

Pracował ciężko, do Seminarium wstąpił, 

po święceniach wyjechał do Bochni. 

Długa jeszcze przed nim była droga, 

ale przez to zbliżył się do Boga. 

 

Karol Wojtyła zostaje papieżem! 

by ludziom pomagać we wspólnej wierze. 

Jan Paweł II imię mu dano 

i całe społeczeństwo go pokochało. 

 

  Kasia Martyniak kl. IV 

 

 

 

 

 

APOSTROFA DO PAPIEŻA 

 

Twe piękno, człowieczeństwo każdy  naśladuje, 

Twą dobroć, miłość do bliźniego każdy z nas szanuje. 

Twój pontyfikat był wyjątkowy i niezapomniany, 

byłeś blisko ludzi i przez nich kochany. 

 

Twą pomoc, którą biednym wciąż ofiarowałeś, 

Bóg zauważył i Świętym zostałeś. 

Twoja historia jest opowiadana z dziada na pradziada, 

dzięki Tobie ludziom się teraz lepiej układa. 

 

Gdy ludziom pomagałeś, własną historię pisałeś. 

Dobroć Twoja granic nie znała, a Twoja dusza wszystkich 

ukochała. 

Z młodzieżą raz w roku się spotykałeś i do głowy mądrości 

życiowe wkładałeś. 

Tak historię swego powołania napisałeś. 

 

Ty naszym idolem jesteś i dumą wielką, 

dla nas wszystkich prawdziwą legendą. 

Dla wszystkich za życia dobry byłeś i wszyscy Cię kochali, 

teraz jak Cię nie ma, będziemy Twe życie naśladowali. 

 

Maciej Pociecha kl. VII 

 



 

 

WIELKI POLAK 

 

Karol Wojtyła, to Polak wielki i znany 

przez cały świat bardzo ukochany. 

W bliskiej przyjaźni z Bogiem żył 

i już za życia Świętym był. 

 

Choć jego życie nie było usłane różami, 

śmierć rodziców i brata zalewał się łzami. 

Za swoją matkę wziął sobie Maryję, 

która nie opuszczała Go nawet na chwilę. 

 

Po całym świecie często pielgrzymował 

i ludziom zbawienie u Boga kupował. 

Ze swojej mądrości jest dobrze znany 

i za swoją twórczość bardzo podziwiany. 

 

Za cały świat modlił się nieustannie 

i wszystkich polecał Maryi Pannie. 

Jego wiara i życie, to przykład niedościgniony, 

ale każdy Jego Świętości jest spragniony. 

 

Justyna Bilska kl. VII 

 

 

 

 

 

 

Jan Paweł II 

to był nasz Karol Wojtyła, 

cudowny człowiek, 

to żadna nowina 

Swym usposobieniem 

ludzi do siebie zbliżał, 

choć on sam tego nie wiedział, 

że wszyscy go kochają 

i Kościoła sobie bez niego nie wyobrażają. 

 

Wiele lat służył nam wszystkim, 

a dla Kościoła robił wiele. 

Co tu dużo mówić… 

był i będzie naszym kościelnym bohaterem. 

 

Dlatego  świętym go ogłoszono, 

bo drugiego takiego 

z wielkim sercem nie znaleziono. 

 

Kacper Zawiłowicz kl. IV 

 

 

 



 

  

 

SETNE URODZINY 

Twe dobro każdy pamięta, 

gdy ludziom pomagałeś, 

każde dziecko całowałeś 

i samo dobro im dawałeś. 

 

Każdemu przykład dawałeś, 

oraz wielką wiarę posiadałeś, 

wszystkim ją przekazywałeś 

i dla wszystkich dobre serce miałeś. 

 

Za każdego chorego się modliłeś, 

gdy wyzdrowiał bardzo się cieszyłeś. 

Za wszytko Bogu dziękowałeś 

i powoli Świętym się stawałeś. 

 

W tym roku miałbyś setne urodziny, 

jednak Cię nie ma i smutne nastały godziny. 

Na zawsze w naszych sercach pozostaniesz, 

już jesteś Świętym, koronę dostałeś. 

 

Daniel Andrzejewski  kl. Vb 

 

 

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II 

 

Urodzony w Wadowicach, na kościelnej siedem, 

wielki zaszczyt dostał i został papieżem. 

Jego historia w księgach zapisana, 

i często jest przez ludzkość czytana. 

Po skończeniu podstawówki, 

musiał kupić nowe ołówki. 

Szkoła średnia choć nie łatwa, 

poszła mu jak z płatka. 

Wybrał studia polonistyczne, 

w szkole materiały miał identyczne. 

Musiał przerwać je w połowie, 

bo prawie zapomniał o głowie. 

Wybuchła wojna, bronić się trzeba, 

a zaczyna brakować chleba. 

Karol w tym czasie do Seminarium wstępuje, 

i święcenie na kapłana otrzymuje. 

Po wyjeździe do Rzymu, 

narobił sobie trochę dymu. 

Nauki wiele, msze odprawiać trzeba, 

z dnia na dzień jest coraz bliżej nieba. 

Zaskoczony faktem, o zostaniu biskupem 

niedługo później stał się arcybiskupem. 

Na kardynała został mianowany, 

i tak był przez ludzi wołany. 

Dzień, który każdy z nas pamięta, 

nigdy ta chwila nie będzie pominięta. 

Karol Wojtyła papieżem zostaje, 

i imię Jan Paweł II dostaje. 

 

Michał Krzyżak kl. VII 



 

 

 

 

 

 

 

W 1920 się urodziłeś, 

osiem lat miałeś matkę straciłeś. 

W 1930 szkołę rozpocząłeś, 

8 lat później z wyróżnieniem ukończyłeś. 

 

W 1941 ojca po chorobie straciłeś, 

pięć lat później święcenia otrzymałeś. 

W 1958 biskupem zostałeś, 

5 lat później arcybiskupstwo otrzymałeś. 

 

W 1978 papieżem zostałeś, 

trzy lata później zamach przeżyłeś, 

zamachowcy przebaczyłeś, 

w 1986 roku ŚDM stworzyłeś. 

 

W 2005 roku zmarłeś, 

84 lata wtedy miałeś. 

W Watykanie pochowany zostałeś, 

Bogu całe życie oddałeś. 

 

Mateusz Kwiecień kl. VIa 

 

 

 

 

 

Nim Papieżem zostałeś długą drogę przeszedłeś. 

Matkę, Ojca i Brata straciłeś. 

Studia przerwać musiałeś, ponieważ wojna była. 

Zacząłeś seminarium, gdy się wojna skończyła. 

 

Jak studia skończyłeś do hiszpański umiałeś. 

W Parafii Niegowici i Krakowie pracowałeś. 

Biskupem i Arcybiskupem zostałeś. 

I bardzo dużo wiedziałeś. 

 

W 1978 Papieżem zostałeś. 

I życie tylko Bogu oddałeś. 

Zamach na swoje życie przeżyłeś. 

Ale zamachowcy przebaczyłeś. 

 

Światowe Dni Młodzieży w 1986 r. stworzyłeś 

I w 1991 r. w Częstochowie je zrobiłeś. 

Ludziom pomagałeś i dobrą duszę miałeś 

i w 2005 r. umarłeś. 

 

Dawid Kwiecień kl. VIa 

 

 



O ŚW. JANIE PAWLE II 
 

           Przybyłeś do nas by służyć Bożemu ludowi. 

           Wspierałeś modlitwą w ciężkiej doli. 

           Ufną miłością zagrzewałeś do wiary. 

           Nawet gdyby inni od was nie wymagali. 

           Mówiłeś: ,,Nie lękajcie się miłości,  

           która stawia człowiekowi wymagania". 

           ,,Odtwórzcie drzwi Chrystusowi". 

           Któryś nam błogosławił i swoje 

           słowa na pamiątkę zostawił. 

 

Radek Lewicki kl. VII 
 

 

Nasz papież kochany 

był bardzo przez wszystkich lubiany. 

Uczył się pilnie, chodził do szkoły, 

kiedy grał w piłkę, był bardzo wesoły. 

Przemierzył ziemię prawie całą, 

niosąc ze sobą nowinę wspaniałą. 

Gdy go dopadła trwoga, 

zawsze o radę prosił Boga. 

Do kremówek słabość miał 

i polecał też je nam 

Wielu ludzi mówiło „Nie wierzę!- 

Karol Wojtyła stał sie papieżem”. 

Ania Wróbel kl.VII 

JAN PAWEŁ II 

 

Wiersz na konkurs o Wojtyle, 

a ja wiem o nim tyle, 

że to papież Polski jest, 

po górach chodził też. 

Kochał ludzi, im pomagał, 

kremówkami się zajadał. 

W Wadowicach urodzony, 

przez miliony ludzi czczony. 

Bogu oddał swoje życie, 

by nam coś przekazać w wierze, 

ufać Panu, wierzyć w Boga ,tak kochają ludzie szczerze. 

 

Szymon Polak kl. Va 

 

 

Jan Paweł II wielki człowiek! 

Lubił góry, lubił lasy, 

wracał do nas w trudne czasy. 

 

Do Wadowic też przybywał, 

tam ciasteczka w szkole swe spożywał. 

 

Kochał ludzi, kochał dzieci, swoim sercem ich okrywał. 

Kochał dzieci tak jak swe, lecz czasami mówił: nie. 

 

Pozostawił smutek żal nasz kochany ojciec pan. 

 

Dominik Siwiński kl.VIa 

 



JAN PAWEŁ II 

 

W Wadowicach drogie dzieci, 

tam gdzie słonce mocniej świeci 

i promieniem w okno stuka, 

oj Karola chyba szuka. 

 

Wiatr ukradkiem liść unosi, 

jakby drzewo o coś prosił. 

Klon zwyczajnie mu podpowie 

Wojtyła jest dziś w Krakowie. 

Ale deszcz już dobrze wie, 

gdzie jest Karol, bo tam nie. 

Mieszka w Rzymie, ja nie wierzę 

Wojtyła został papieżem, 

 

Jan Paweł II takie Twe imię 

i Twoja chwała nie przeminie. 

Ty będziesz w sercu każdego Rodaka, 

Bo każdy zapamięta papieża Polaka. 

 

Adam Gabryś kl. IV  

 

 

 

 

 
 

 

Minęło już sto lat, 

gdy w mieście o nazwie Wadowice, 

urodził się mały Lolek, 

a wychowali go dobrzy rodzice. 

 

Szybko umarła mu mama, 

a potem brat. 

Wychował go ojciec sam, 

wiodąc go do Kalwaryjskich bram. 

 

Został księdzem, biskupem, papieżem. 

Kochał Boga, Maryję i ludzi. 

Świat przemierzył niosąc miłość i pokój, 

a nam wszystkim dał wewnętrzny spokój. 

 

Dzisiaj w niebie modli się za nami, 

prosząc Boga za naszą ojczyznę. 

W trudnych chwilach za naród i ludzi, 

w naszych sercach wiarę w Boga budzi. 

 

Maja Kołodziej kl. VIb 

 

 



O PAPIEŻU 

 

Tu w tym mieście – Wadowicach, 

wszystko się zaczęło. 

Narodziny tego dziecka, 

co papieżem zostać miało. 
 

Losy jego ciężkie były, 

lecz tak bardzo go wzmocniły, 

Szkoła, studia i kremówki, 

wielki umysł, łamigłówki, 
 

Serce bardzo miał otwarte, 

przez to poszedł tak w zaparte. 

Dobre słowo niósł przez życie, 

o miłości, lecz bez złości. 
 

Przez te lata, aż po Rzym, 

zawsze wszędzie trzymał prym. 

Wszyscy bardzo go kochali, 

nade wszystko szanowali. 

Papież, Polak gdy przybywał, 

ziemię ucałował. 

Rodak Karol od małego 

na niej się wychował. 
 

I tak krzyczał do narodu: 

Że duch wstąpi na nią! 

I odnowi jej oblicze! 

Ludzi co ją ranią! 

 

Bo polska jest ta ziemia, 

co po niej stąpamy. 

Był to papież, wielki Polak, 

dziś innego mamy. 
 

Niegdyś Karol, wielki rodak, 

zwiedzał gród nad Wisłą. 

Lecz na koniec, w Watykanie 

umrzeć i spocząć mu przyszło. 
 

Bardzo długo tam zasiadał, 

o problemach ludzkich mawiał. 

Lecz choroba go zmęczyła, 

o 21:37 wybiła niestety jego godzina. 
 

I usłyszał Ojciec Święty, 

jak Pan Bóg go woła. 

I z powrotem tam powrócił 

w swe anielskie grona. 
 

Wszyscy z komina czarny dym ujrzeli, 

że stracili Jego, nagle zrozumieli. 

Pogrążyli się wierni w żałobie, 

w Stolicy Piotrowej złożyli Go w grobie. 
 

Sercem z nami był do końca, 

do zachodu swego słońca. 

 

 

Bartosz Czereb kl. VII 



WSPOMNIENIE 
 

Cała historia zaczęła się w Wadowicach,                                                                                                                              

a opisuję to w Pisarzowicach. 

Przyszły papież tam się narodził,                                                                                                                                              

z katolickiej rodziny on pochodził. 

Rodzice chłopcu na imię Karol dali,                                                                                                                                                       

lecz na podwórku koledzy Lolek go wołali. 

Mama jego dość wcześnie odeszła,                                                                                                                                

gorliwie modlili się, by do nieba weszła. 

Z czasem w Krakowie z tatą zamieszkał                                                                                                                                       

i swoją wiedzę tam powiększał. 

Nadeszła wojna, stracił ojca swego,                                                                                                                                                 

który nauczył go wiele dobrego. 

Karol w teatrze konspiracyjnym działał                                                                                                                                                     

i tak swe życie powoli układał. 

W tym czasie powstały utwory poetyckie Wojtyły,                                                                                                                    

które do głowy szybko mu przychodziły. 

Podjął pracę jako pracownik chemiczny,  

ale nie straszny był mu też wysiłek fizyczny. 

Do tajnego Seminarium Duchownego wstąpił                                                                                                                     

i tak jego początek do papiestwa nastąpił. 

Nominowany na kardynała został  

i tak w życiu kościoła już pozostał. 

Niebawem biały dym z komina ujrzeliśmy                                                                                                                                    

i Wojtyłę naszym papieżem okrzyknęliśmy. 

Jan Paweł II, bo tak się od teraz nazywał,                                                                                                                            

do modlitwy cały świat wzywał. 

Wiele pielgrzymek po świecie odbywał,                                                                                                                                                  

o najdalszych krajach nie zapominał. 

Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów pragnął zgromadzić,                                                                                                         

bo całemu światu chciał dobrze radzić. 

Wielu ludziom on pomagał 

i ludzkiej dobroci się domagał. 

Nie wszyscy mu dobrze życzyli 

i zamachu na jego życie się dopuścili. 

Jednak jego misja na świecie się nie skończyła                                                                                                                    

i Matka Boża do zdrowia go przywróciła. 

Z wiekiem, gdy nasz Papież ciężko zachorował,                                                                                                                          

cały świat bieg zdarzeń obserwował. 

Pewnego dnia śmierć jego nadeszła,                                                                                                                                          

a dusza do nieba na zawsze weszła. 

...Do dziś w kościołach „Barkę” śpiewamy,                                                                                                                      

zawsze o Tobie Ojcze pamiętamy.... 

I do dziś się zastanawiamy co powiedzieć do nas chciałeś,                                                                                                                          

gdy ostatni raz w swoim oknie stałeś... 

Maja Ziemnik kl. VII  

 



 

JAN PAWEŁ II PIERWSZY POLSKI PAPIEŻ 

 

Po jego śmierci o nim pamiętamy. 

W PRL-u został wybrany, 

na całą Polskę jest znany. 

 

W małym miasteczku Wadowice, 

wychowywali go wspaniali rodzice. 

W 1942 roku postanowił drogą księdza iść, 

dostał sutannę za dużą, ale mogła być. 

 

Gdy został papieżem szatę nosił białą, 

a przy tym ziemię przemierzył całą. 

Pomagał ludziom i bardzo ich kochał, 

ogromną ambicję ten człowiek miał. 

 

Kiedy został kapłanem, 

służył wiernie Bogu. 

Z twarzy uśmiech mu nie schodził, 

gdy z radością do parafian chodził. 

 

Maciej Polak kl. VII  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROL WOJTYŁA 

 

18 maja 1920 roku w Wadowicach 

urodził się Karol Wojtyła. 

Swą młodość spędził 

 wskromnej kamienicy, przy Kościelnej ulicy. 

 

Ukończył on szkołę podstawową oraz średnią. 

Rozpoczął studia polonistyczne, 

jednak musiał je przerwać, 

z uwagi na wybuch wojny. 

 

W swym życiu był biskupem, 

arcybiskupem i kardynałem. 

16 października 1978 roku został papieżem 

i przyjął imię Jan Paweł II. 

 

Kolejne lata mijają, 

nasz papież odchodzi 

- był to 2 kwietnia 2005 roku. 

 

Milena Święch kl. VIa 

 

 

 



 

 

 

Karol Józef Wojtyła, 

Tak nazwała Cię matka kiedy Cię ochrzciła. 

Gdy na Papieża wybrany zostałeś, 

Wtedy jeszcze młodo wyglądałeś. 

 

Żeby uhonorować poprzednika swego, 

Zrzuciłeś swe imię i przyjąłeś  jego – Jana Pawła II. 

Dużo się też nazwiedzałeś, 

129 krajów objechałeś. 

 

Młodzież świata pokochałeś, 

wartości Boże i ludzkie im przekazywałeś, 

przez co w sobie wszystkich rozkochałeś. 

Słowem i czynem ludziom pomagałeś, 

choć z chorobą swą sam się borykałeś. 

 

Wszyscy z żalem Cię żegnali, 

gdy w kwietniu na Twoim pogrzebie kwiaty Ci składali. 

Dziś staramy się pamiętać o Tobie, 

nosząc w sercu miłość i głosząc słowo Twoje. 

 

Wiktor Zarzycki kl. VII  

 

 

 

 

 

ŚWIĘTY JANIE PAWLE 

 

Święty Janie Pawle 

Pana Boga ukochałeś 

całe serce mu oddałeś. 

Żyłeś w Wadowicach, góry miłowałeś, 

w piłkę jako dziecko grałeś, 

pielgrzymem niestrudzonym zostałeś. 

Twe miłosierne serce 

wszystkich darzyło miłością. 

Uczyłeś Polaków tęsknoty za wolnością. 

Młodzież bardzo kochałeś 

wiemy, że to podkreślałeś. 

Dlatego Dni Młodzieży dla nas powstały, 

o tym również pamiętamy. 

Teraz jesteś w niebie, spoglądasz na nas z góry, 

wskazówki dałeś nam czytelne. 

Kto ich przestrzegał będzie, 

odnajdzie drogę do nieba wszędzie. 

Prosimy Cię kochaj nas, 

wstawiaj się codziennie za nami. 

Twoje nauki nie poszły w las, 

wiemy, że nie zostaliśmy tu sami. 

 

Kamila Ataryk kl. VIb  

 

 

 

 



 

 

Na Papieża Jana Pawła II Karol Wojtyła został wybrany, 

podróżujący i mocno się modlący  

zaczął być uwielbiany i kochany. 

 

Został dobrym kapłanem, doceniającym i wierzącym, 

filozofem pokoju, i miłośnikiem spokoju. 

 

Przez lat dwadzieścia 

z siódemką na końcu, 

był panującym Papieżem, 

niosącym szczęście w wierze. 

 

Kochał Boga i wszystkich ludzi niesamowicie, 

a w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat  

szeroko obróciło się jego życie. 

 

Był człowiekiem bezinteresownym, 

przez niektórych postrzegany 

jako najinteligentniejszy, 

robił same dobre rzeczy, 

odkładając resztę na dzień jutrzejszy. 

 

Jego śmierć zaskoczyła każdego z osobna, 

wielu ludziom będzie brakować jego dobra i honoru, 

niech wiecznie spoczywa w pokoju. 

 

Nikola Postawa kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Paweł II papież nasz kochany, 

w 1958 na biskupa został wybrany. 

Urodził się w 1920 w Wadowicach, 

jako syn Karola i Emilii. 

 

Papież odwiedził aż 132 kraje, 

1928 matkę stracił, przez ojca został wychowany. 

Przez cały świat został pokochany, 

w naszych sercach zapamiętany. 

 

Karol Wojtyła był to pierwszy papież, 

Który znał aż 7 języków obcych, 

Czytał, przemawiał bez okularów 

i miał wiele udziałów. 

 

Kierował on Kościołem, 

zresztą bardzo krótko. 

W 2005 roku zmarł 

i cały świat na Jego cześć grał. 

 

                 Hubert Przybytek kl. VIb 

 



 

PAPIEŻ Z WADOWIC 

 

Młody człowiek imieniem Karol 

szedł przez świat ludziom dobro dając. 

Światło wciąż z jego twarzy biło, 

co nam wszystkim się przysłużyło. 

 

Gdy jadł kremówki to się stało, 

powołanie go zawołało. 

I księdzem został wspaniałym, 

przez młodzież uwielbianym. 

 

Z Wadowic małych wyjechał, 

wtem Rzym zyskał dobrego człowieka. 

Biały dym na niebie się zjawił 

i wówczas Jan Paweł II się ujawił. 

 

Papież ten pielgrzymem zwany, 

nie ustawał w szerzeniu wiary. 

Kochał każdego człowieka 

i płynęła od niego miłości rzeka. 

 

Z modlitwą codzienną się nie rozstawał 

i za ludzi różaniec odmawiał. 

Tak w zgodzie z Bogiem 

na odpoczynek zasłużył sobie. 

 

Karina Kołodziej kl. VII  

 

 

To już 100 lat. 

18 maja 1920 roku 

przyszedł na świat. 

Nasz Rodak Karol Wojtyła. 

 

Dzieciństwo miał trudne. 

Stracił matkę oraz brata 

i sam wychowywał go tata. 

Lecz go stracił w czasie wojny. 

 

Po namowie kardynała, 

postanowił księdzem zostać. 

Na wycieczkach czas poświęcał młodzieży, 

był wujkiem w swoim środowisku. 

 

Został biskupem, 

potem kardynałem. 

Aż na Placu św. Piotra 

na papieża został wybrany. 

 

Przez 27 lat swojej posługi, 

jako Jan Paweł II 

129 krajów odwiedził, 

by do miłości wszystkich budzić. 

 

Aż nadszedł czas 2 kwietnia 2005 roku, 

nasz Papież Polak odszedł do domu Ojca. 

 

Weronika Łoza Kl. VIa 



 

W Wadowicach się urodził 

19 maja 1920 przyszedł na świat. 

Bóg go wieloma talentami nagrodził. 

Matkę pożegnał gdy 9 miał lat. 

 

Karol Wojtyła, bo o Nim mowa, 

z bratem Edmundem się wychował. 

Rozdzieliła chłopców gorączka szkarlatynowa, 

z której Edmund się nie wykurował. 

 

Ojca stracił w czasie wojny, 

postanowił księdzem zostać, 

Dla ubogich zawsze hojny. 

Studiom w Rzymie musiał sprostać. 

 

Szczególną uwagę poświęcał młodzieży, 

był wujkiem w swoim środowisku. 

Matce Boskiej swe życie powierzył, 

jako biskup na krakowskim stanowisku. 

 

W dzieciństwie Lolkiem nazwany, 

inteligencją i świeżością zaskakiwał. 

Na Stolice Piotrową wybrany. 

wszystkim miłosierdzie okazywał. 

 

Jako papież Jan Paweł II 

129 krajów odwiedził. 

Przez 27 lat swej posługi, 

do miłości wszystkich budził. 

 

 

Mimo postrzelenia przez oprawcę, 

Jego serce przebaczyło. 

Duch święty był tego sprawcą, 

że karty księgi wiatrem poruszyło. 

 

Polak papież nasz, 

został kanonizowany. 

Santo subito! Ojcze Nasz! 

Na zawsze przez nas zapamiętany. 

 

Wiktoria Potrawska kl.VIb 

 

 

 

Jan Paweł II 

ma wielkie zasługi. 

To człowiek był niezwykły, 

więc serca ludzi miękły. 

Gdy był mały 

dobre zachowania go cechowały. 

Wiara Go nie opuszczała, 

bo jego mama, o to dbała. 

Przyszedł on na świat w miasteczku, 

a wieczorami leżał w łóżeczku. 

Gdy w liceum w teatrze grał, 

wiele radości publiczności dał. 

Postanowił pójść drogą Bożą 

i czekał aż ludzie serca otworzą. 

 

 

Kacper Paluch kl. VIa 



 

JAN PAWEŁ II 

 

Tak zwyczajny, 

a zarazem tak wyjątkowy. 

 

Tak skromny, 

a zarazem wykształcony. 

 

Tak światowy, 

a jednocześnie tak polski. 

 

Tak ludzki, 

a zarazem Bogu poświęcony. 

 

Nasz papież Jan Paweł II. 

 

Arian Grzybowski kl.VII 

 

 

Janie Pawle II 

Ojcze nasz kochany, 

chodziłeś między nami, 

by dobroć była z nami. 

Nosiłeś światło i nadzieję 

i dawałeś ukojenie. 

Potrafiłeś przebaczać każdemu, 

nawet najbardziej zagubionemu. 

Dzięki Tobie pragnę szczerze, 

tkwić głęboko w naszej wierze. 

 

Krystian Wilk kl. VIb 

O PAPIEŻU! 

 

 Wszystkie ludy Cię kochają 

i nigdy zapomnieć o Tobie nie dają. 

 

Tyś jest jak najjaśniejsza gwiazda na czarnym niebie, 

wszyscy wspominają Ciebie. 

 

Tyś jest jak dobro całego świata, 

jak nasz drugi wspaniały tata. 

 

Zawsze będziesz w naszym sercu, 

nasz Patronie, nasz Pasterzu. 

 

Oliwier Sproch kl. VII 

 

 

 

 

Był na świecie taki człowiek, 

który zawsze mówił mądrze. 

15 lat już go tu nie ma, 

a my wszyscy mamy coś do zrobienia. 

 

Karol Wojtyła chłopak z Wadowic, 

uczył się pilnie, do szkoły chodził. 

Kochał swą mamę z całego serduszka, 

pękło mu na pół, gdy umarła matuszka. 

 

Dominika Woźniak kl.VII 

 

 



 

 

  

Kochałeś każdego. 

Nie patrzyłeś na wygląd, pochodzenie czy odcień skóry. 

Nie odrzuciłeś nikogo, chodź każdy był inny. 

Podziwiałeś te piękne małe istotki. 

 

Chodź, każdemu pomagałeś to nie wszyscy Cię szanowali. 

Kształciłeś nas jak zostać dobrym człowiekiem. 

Uczyłeś miłość, szacunku i pokory. 

Byłeś dla nas jak ojciec. 

 

Kiedy byłeś wśród nas zawsze uśmiech nam sprawiłeś. 

Wielką radość w nas wniosłeś. 

Dałeś nam nadzieję, wiarę i miłość 

Zawsze byłeś przy nas na dobre i na złe. 

 

Pozostaniesz zawsze w ludzkich sercach. 

Nie ważne, że już Cię nie ma przy nas. 

Zawsze będziesz na nas spoglądać z góry. 

Nadal będziemy Cię kochać i miłować. 

 

Kinga Olszewska kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROL WOJTYŁA 

 

Karol Wojtyła w Krakowie się urodził, 

jako młodzieniec po górach sobie chodził. 

A gdy dorastać miał, 

to księdzem zostać chciał 

i do seminarium się dostał. 

Dobrze misję swą sprawował, 

bo na kardynała awansował, 

więc do Watykanu wyemigrował. 

Za swą dobroć został nagrodzony 

Jako Papież wyświęcony – Jan Paweł II 

 

Łukasz Olejarz kl. VIb 

 

Jan Paweł II wszystkich ludzi kochał 

i zawsze nas kochać będzie. 

Chociaż ciężka była jego droga, 

to zawsze chwalił imię Boga. 

To on nas wspierał i wspierać będzie 

że wielki patriota i poliglota słychać wszędzie. 

Kochał Boga i ludzi, 

był pracowity nigdy się nie nudził. 

Uczył nas jak kroczyć Jego ścieżkami, 

aby zawsze był miedzy nami. 

 

Nikola Wywrocka kl. VIb 

 



18 maja 1920 to Twoja data, 

                          pamiętna dla nas do końca świata,                         

   bo wtedy się urodziłeś 

i nasze życie zmieniłeś. 

 

Przy ulicy kościelnej 7 chrzest przyjąłeś 

i imiona Karol Józef objąłeś. 

Zawsze pilnym uczniem byłeś, 

nigdy problemów nie sprawiłeś. 

 

Jako dziecko w piłkę grać uwielbiałeś, 

nawet bramkarzem zostałeś, 

lecz nie była to Twoja praca, 

tylko pasja-potrafiłeś tak grać do rana. 

 

Szkołę średnią w roku 1938 skończyłeś, 

wtedy w Krakowie na studiach polonistycznych byłeś. 

Lecz wojna twe plany zniszczyła, 

i do prac fizycznych cię zmusiła. 

 

W kolejnym etapie twego życia, 

biskupem zostałeś i się wcale nie bałeś. 

30 grudnia 1963 roku nominowany na arcybiskupa Krakowa 

byłeś i nim być chciałeś, 

 a później, być nim szansę dostałeś i się nawet nie zastanawiałeś. 

 

Dzieci pod twym oknem, godzinami siedzieć chciały, 

bo tak bardzo Cię kochały, 

i my też Cię kochamy, 

bo jesteś naszym Papieżem! 

Hubert Górowski kl. VIa 

 

Chociaż lekko w dzieciństwie nie miałeś, 

i szybko sierotą zostałeś, 

 to i tak w tym szarym świecie, 

odnaleźć się umiałeś.  

Pilnym uczniem byłeś, 

lubiłeś góry, narty, świat, 

w piłkę grać uwielbiałeś, 

nawet bramkarzem zostałeś. 

Wielki dzień był kiedy przybywałeś, 

wszystkim pokój i szacunek przekazywałeś. 

Pochylałeś się nad biednymi i chorymi, 

nigdy potrzebujących nie omijałeś, 

uczyłeś prawdy i miłości. 

Dzieci i młodzież cię uwielbiała, 

całą noc pod Twoim oknem nie spała, 

bo tak bardzo cię kochała. 

Odwiedzałeś różne kraje,  

ale Polska była Twoim krajem. 

Bartek Jaszczur 



 

Nadeszła właśnie godzina, 

biały dym wychodzi z komina. 

Zgromadzeni tak długo czekali, 

w końcu Papieża nam wybrali. 

Wszyscy ciekawi, kto w oknie się zjawi, 

od teraz Boże posługi 

będzie wypełniać Jan Paweł II. 

Nie tak łatwo być papieżem, 

wielką odpowiedzialność na siebie się bierze. 

By zgodnie z Bożymi prawami 

wypełniać serca wiernych dobrymi słowami. 

Lecz nasz Papież daje radę, 

zawsze świeci przykładem. 

Jeździł po świecie, głosił kazania 

niezależnie od ludzi wyznania. 

Pragnął by wszyscy żyli w zgodzie  

i lubili się na co dzień. 

Chociaż chcieli go skrzywdzić, 

to im wybaczał... 

Chciał, by się grzesznik nawracał. 

Uśmiech nie schodził mu z twarzy, 

gdy był na łonie natury - 

bardzo kochał góry. 

Tak mijały dnie, miesiące, lata... 

Jan Paweł II nie mógł zostać z nami do końca świata. 

Bóg miał dla niego dalsze plany... 

Więc do Nieba został zabrany 

 

Jakub Nasypany kl. VIa  

 

 

Mieszkał w Wadowicach Karolek, 

którego nazywano Lolek. 

Chodził do szkoły, 

zawsze był bardzo wesoły. 

Pilnie sie uczył, gdy studiował, 

ale  życie Bogu ofiarował. 

Karol Wojtyła został wybrany, 

stał sie papieżem doskonałym. 

Uczy jak żyć w bliskości z Bogiem, 

wskazuje drogę  dobra, by nie zostać wrogiem. 

 

Wiktor Kanik kl. IV 

 

 

Jan Paweł II nasz polski Święty, 

nad nami czuwa wciąż uśmiechnięty. 

Z początku skromnym był kapłanem, 

lecz Watykanu przekroczył bramę 

i zasiadł tam na Tronie Piotrowym, 

papieżem został wzorowym. 

Przekazał nam nauk swoich wiele, 

przez lata stojąc na czele w Kościele. 

Po śmierci wzbudził w sercach tęsknotę, 

żal niebywały i wielką zgryzotę. 

Ale nadeszły też dni radości, 

gdy tonąc w Bożej miłości i światłości, 

został naznaczony świętością 

i każdy modli się do  niego z radością. 

 

Oliwia Kriger kl. VIa 



 

 

 

LOLEK 

 

Był taki człowiek na Ziemi, 

Karol mu było na imię, 

urodził się w Wadowicach 

to było jego miasto rodzinne. 

Był grzecznym chłopcem, 

dobrze się uczył, 

granie w teatrze z piłką też łączył. 

Do seminarium duchownego wstąpił, 

wtedy już nikt w niego nie zwątpił. 

Stał się wzorem do naśladowania, 

wszyscy oklaskiwali jego poczynania. 

Habemus Papam- dnia ogłoszono pewnego 

i na papieża wybrali Polaka naszego. 

Sprawował pontyfikat 27 lat 

pielgrzymował wszędzie, zwiedził cały świat. 

Gdy smutna wieść rozniosła się po świecie 

Jaka to wiadomość? Chyba dobrze wiecie! 

Wspominać Go będziemy przez całe życie, 

trzymam Go w sercu głęboko i skrycie. 

 

Szymon Zieliński kl. VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Paweł II, który został Świętym, 

na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Narodzony w Wadowicach, niepojęte miał zdolności, 

do zbawienia świata wielkie możliwości. 

Jako mały chłopiec w piłkę nożną grał, 

całe swoje życie dobre serce miał. 

Nasz Papież Polak uwielbiał kremówki, 

a także po górach piesze wędrówki. 

Był kochany przez ludy 

i dzielnie znosił wszystkie życiowe trudy. 

Gdy świat dopadła trwoga, 

On wytrwale prosił o pomoc Boga. 

Choć życie nie szczędziło mu cierpienia, 

nigdy nie dopadły Go chwile zwątpienia. 

Po  Jego odejściu cały świat poczuł ogromną stratę, 

lecz każdy człowiek zawsze kochać go będzie, jak drugiego tatę. 

 

Wanessa Zarzycka kl. VIb 

 

 

 

 

 

 



W Wadowicach urodzony, 

Ojciec świata ulubiony. 

Narodził się maja osiemnastego, 

Karol i Józef to imiona jego. 

Nazywany także Janem Pawłem II, 

zachwycił nas wszystkich swym papiestwem długim. 

Funkcje swe spełniał dwadzieścia siedem lat, 

za to pokochał go cały świat. 

Przez Benedykta XVI mianowany został na błogosławionego, 

teraz w ramionach Jezusa razem radują się z tego. 

Kolejny papież Franciszkiem nazwany, 

ogłosił, że Jan Paweł został kanonizowany. 

Dziś w świętym gronie cieszyć się może, 

każdemu potrzebującemu na ziemi pomoże. 

 

Rok po ogłoszeniu papiestwa jego, 

przyleciał do Polski, do domu swego. 

Odszedł od nas kwietnia drugiego dwutysięcznego piątego  

- ta  data zasmuciła każdego. 

Tego roku piętnastą rocznicę śmierci obchodzimy, 

za to modlitwy wszyscy za niego wznosimy. 

Jan Paweł na zawsze zostanie w sercach naszych, 

niech Go Bóg błogosławi i dać szczęście mu raczy. 

Dawid Kołodziej kl. VIb 

 

 

  

 


