Dostrzec człowieka

Unieść tyle miłości,

ogarniać sercem świat,

błogosławić milionom,

mieć siłę słów, które słyszą nawet niewierne uszy,

w każdym widzieć Boga.

To jego droga do świętości.

Aldona Jańczak

¤
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Kochał Boga, kochał Ciebie,
Za to teraz jest już w niebie.

Aldona Jańczak

¤

Jan Paweł II w Wadowicach narodzony,

jadał kremówki jak szalony.

Matka mówiła na niego Lolek,

a tak naprawdę na imię miał Karolek.

Kiedy miał 20 lat,

stracił wszystkich których kochał.

Teraz patrzy na nas skrycie i mówi "Kocham was nad życie".

Autorzy: Sara Wąsiewicz, Aleksandra Młynarczyk, Aleksandra Chojecka
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kl. Ib gim.

¤

Rok 1978 wielkie święto dla Polaka.

Wszystkich duma rozpiera -

Karol Wojtyła do stolicy apostolskiej się wybiera.

Pierścień Rybaka na palec wkłada -

od tego momentu plan pielgrzymek po świecie układa.

Modlitwą wszystkich ludzi jednoczy, a gdy umiera -

Benedykt XVI Jego śladami kroczy.

Klasa IIIa gimnazjum z wychowawczynią

¤
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Kiedyś byłeś zawsze, blisko,

Twoje słowa ciągle słyszę.

Zostawiłeś to już wszystko,

by u Boga znaleźć ciszę.

Teraz czuwasz, patrzysz z Nieba

i ogarniasz ten świat cały.

Może pytasz, cóż nam trzeba?

Nic nie trzeba... nic, prócz wiary.

Czerpać siłę z Twej mądrości.
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Czerpać wiarę z Twojej wiary.

Kroczyć dzień za dniem w radości,

mierzyć siły na zamiary.

Dłoń przyjazną komuś podać

i od kogoś przyjaźń dostać,

coś od siebie światu dodać

i w pamięci czyjejś zostać.

Mirela Robakowska

¤

Nasz Karol Wojtyła to duma nasza,

Polaków zwłaszcza i całego świata
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Człowiek wielki, wielkiego serca.

Przebył On świat wzdłuż i wszerz,

wszędzie kochany i wielki też.

Czynił dobro wszędzie gdzie był,

dzięki Niemu świat lepszym był.

Małgorzata Maniak

¤

Jan Paweł II był wielkim Polakiem,

byliśmy dumni, że był naszym rodakiem.

My pokolenie Jana Pawła II,

kochaliśmy Jego i naszego bliźniego.
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On dał nam miłość, nadzieje i spokój,

by dziś na świecie królował pokój.

Był dla nas drogowskazem i znakiem,

był nadzieją, latarnią i białym ptakiem.

Michał Michalak, klasa II b gimnazjum

¤

Jan Paweł II patron naszej szkoły,

by nikt nie był smutny, lecz każdy wesoły.

On prowadzi nas drogą krętą do Boga,

by nie stała nam się żadna straszna trwoga.

Michał Michalak, klasa II b gimnazjum

7 / 13

Dostrzec człowieka

¤

Jan Paweł II, papież z mojego kraju,

pokazał nam, jak kochać innych i znaleźć się w raju.

On nadzieją, miłością nas zaraził,

on kochał młodych i nigdy nie zdradził.

Był przyjacielem, ojcem, kolegą z klasy,

kochał wszystkich niezależnie od koloru i rasy.

To dzięki Niemu dziś rozmawiam z Bogiem,

moje życie ma sens, a nie stoję z kumplami za rogiem.

Kochał Go będę po wsze czasy i obdarowywał kwiatem,

bo był dla mnie największym ze wszystkich Polakiem.
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Maciej Michalak, klasa III szkoła podstawowa

¤

Nasz Jan Paweł II,

był wspaniałym Człowiekiem.

cierpliwym, dobrym i uśmiechniętym,

dlatego już niedługo,

zostanie ogłoszony Świętym.

Gabrysia Garbarczyk, klasa V a

¤

Chodził po górach, lubił wędrować,

Wszystkich nas kochał i wszystkich szanował,

Nasz "Wujek" kochany - Karol Wojtyła,
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Na zawsze z nami będzie przebywał.

Gabrysia Garbarczyk, kl. V a

¤

Szkoła
Ta przed Tobą się kłania.
Wszechpotężna jest pamięć
Gdy wstąpiłeś tu doń.
Na Twej twarzy
widnieje uśmiech, podajesz nam dłoń.
Tutaj będziesz
setki lat.
Ojcze
Niestrudzony Pielgrzymie,
Przyjacielu młodzieży
Ty co sprawiasz nam cud.
Gdy tu będziesz spokojne będą noce i dnie,
Większa jasność w gęstej mgle.
Oto Jesteś szczęścia łzą
Co płynie w głąb i cieszy.
Oto Jesteś najpiękniejszym gestem,
Mym snem i marzeniem.
Pomóż wybrać drogę prawdziwą,
Nie tajemną nie krzywą,
Taką co to ma sens.
Po co błądzić mam wciąż po drogach smutku i zła.
To tu znajdę
Główny cel.
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Oto Ty. Błogosław nam,
tej szkole w Kowalewie.
Oto ja. Patrzę na Ciebie Ojcze
Szczęśliwa tak i dumna.
Ojcze
Ty nas ciągle osłaniaj,
Zawsze broń nas od złego,
Zawsze czuwaj przy nas.
Razem z Tobą
Przetrwam nawet ten najgorszy czas.
Popatrz na mnie
W oczach blask...

Teresa Zielińska
(tekst piosenki)

¤

1. Ojcze kochany nasz
Szkoła Twe imię ma
I serce cieszy.
Bo Tyś jest wzorem nam
Takim bez żadnych wad,
Niedoścignionym.
Ref. To właśnie Ciebie wybrała młodzież,
rodzice, grono, dyrekcja i dzieci.
Pod naszym dachem już na zawsze zagościsz
Ojcze Kochany. W Twej opiece zostanie ta szkoła x2
2. Żeby tak chociaż raz
Cofnąć na chwilę czas
O wiele lat.
By móc usłyszeć znów:
Nie bój się, nie lękaj się!
Wypłyń na głębię.
Ref. Tobie dziś Ojcze, kłania się młodzież,
rodzice, grono, dyrekcja i dzieci.
Pod naszym dachem już na zawsze zagościsz
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Ojcze Kochany. W Twej opiece zostanie ta szkoła x2
3. Śpiewa Ci szkolny chór
Muzyka echem gra
Hen gdzieś po wiosce.
Ojcze powierzam Ci
Szkołę i razem nas,
Nas, wszystkie dzieci.
Ref. Módl się też za nas, za naszą młodzież,
rodziców, grono, dyrekcję i dzieci.
Pod naszym dachem już na zawsze zagościsz
Ojcze Kochany. W Twej opiece zostanie ta szkoła x2

Teresa Zielińska
(tekst piosenki)

¤

Jak statysta w filmie o świętym człowieku,
Grałam swą rolę na przełomie wieków.
Był mą rzeczywistością od dziecka po życie dorosłe.
Pielgrzymki, modlitwy , chwile podniosłe.

Jak widz w teatrze Jego pontyfikatu,
Widziałam dobro, które ofiarował światu.
Jak meloman słuchałam siły jego głosu
Z niezrozumieniem, wśród codzienności chaosu.

Jak pilny uczeń odrabiałam każde zadanie,
Chciałam zrozumieć miłości przesłanie.
W szufladach pamięci wszystko zachowałam,
By Jego wielkość na wieki przetrwała.
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A teraz jak dziecko chciałabym cofnąć czas,
By w pełni przeżyć chwile, gdy On był wśród nas.
Jednak odszedł w niebiańską wieczność niepojętą
Po to, bym mogła poczuć Jego wielką świętość.

Małgorzata Walendowska
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