Kategoria klas V–VI

1 miejsce 

Wiktoria Kędzierska
(Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie)

Droga do Niego
Pominę znaczek i adres
do nieba poczta nie dochodzi
od razu przejdę do rzeczy, Ojcze
szumem wiatru szepczesz jak należy żyć
zawierzam Ci troski moje
ogrzewasz promieniami Swej miłości
a ja – napełniona wiarą
odrzucam wszystko, co niczym bańka mydlana
piękne na zewnątrz, lecz puste w środku
pęka i nie ma już nic.
Wiara to pokarm – napełnia mą spragnioną duszę
napawa miłością i szacunkiem do bliźnich.

Święty Janie Pawle
nic co Boże nie jest mi obce
idę krętymi śnieżkami pod górę
wśród szarych chmur i obumarłych drzew
Omijam te proste , prowadzące w dół
kwiaty fałszywe pachnące i tęczę wokół
ich piękno jest tylko pozorne
boska miłość nie przemija
nie lękam się trudów – wiem , że
u  kresu wędrówki czeka On –
jedynie prawdziwy i nieskończenie miłosierny Bóg.



2 miejsce

Jakub Podyma
(Szkoła Podstawowa w Sieńcu)
Prośba 
Gdy marudzę przy wstawianiu
kiedy mama budzi rano,
Ty ochoty Janie Pawle łaskę daj!

Kiedy nie chce mi się uczyć,
o klasówkach coś tam mruczę,
wytrwałości kluczem otwórz mnie !

Kiedy się pokłócę z mamą,
rzucę tekst niewyszukany,
Ty mój język rozbiegany pomóż w ryzy wziąć!

Gdy drużyna mecz przegrała,
znowu nie strzeliłem gola,
Ty porażkę pomóż Ojcze przekuć w moc!

Bądź też ze mną w dobrych chwilach,
gdy na nartach z tatą śmigam,
albo z mamą w badmintona zagrać chcę.

Kiedy z dziadkiem wieczorami
rozprawiamy godzinami
o wynikach meczów europejskich lig!

Gdy rodzina jest w komplecie,
babcia znowu ciasto gniecie
Na pierogów ulubionych moich stos!

Proszę Cię, mój Ojcze drogi,
bym w niebieskie kiedyś progi
moc uczynków dobrych na naręczach swoich wniósł!



3 miejsce

Kamil Węzik
(Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Strugach)
Mój wiersz dla Jana Pawła II 

Janie Pawle II taki byłeś:
byłeś pielgrzymem, wędrowcem, ostoją,
byłeś światłem, którego nie zdołał zgasić nikt,
byłeś przyjaźnią i nadzieją,
sumieniem i miłością każdego z nas.

Kochałeś tych, których nie kochał nikt,
nawet tych, którym daleko do nieba trzeba iść.

Twoja barka odpłynęła od naszego brzegu,
pozostała pustka, tęsknota i żal.
Odszedłeś tak szybko do domu Ojca Swego,
nam wszystkim zostawiając drogowskaz ważnych prawd.

Tyle nam powiedziałeś , tyle pokazałeś, nauczyłeś tyle,
ile nie zdołał do tej pory nikt.
Teraz miłości, cierpliwości i wiary
uczyć się musimy sami.
Ale ja wiem, że Ty przecież, jako święty nasz,
każdego dnia oddajesz w Boże ręce nas i nasz świat.




Kategoria klas III-IV

1 miejsce 

Mateusz Pietras 
(Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu)
Jestem bardzo w rekach Bożych. Mój wiersz dla św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II!
Jestem jeszcze dzieckiem małym,
Ale właśnie dzięki Tobie,
Kocham Boga sercem całym.
Mam w pokoju zdjęcie Twoje,
Miło z niego się uśmiechasz.
Jakbyś mówił: „ dziecko moje,
Bóg widzi, słucha i czeka”.
Znam Cię tylko z opowieści,
Bo do Ojca wracać musiałeś,
Lecz każda z tych pięknych treści
Mówi o Bogu tak , jak chciałeś!
Widzę Cię czasem na ekranie,
Wspomnienia oglądam o Tobie.
To jakby Bóg mówił każde zdanie,
Jakby był w swojej osobie.
I słucham, patrzę i wierzę
Z każdym dniem coraz goręcej.
I wiem, że gdy Bogu zawierzę
Radosne będzie me serce!
Że nigdy mi siły nie braknie
Do walki z grzechem i złością.
On nigdy drzwi mi nie zamknie,
Bo On jest wielką miłością.
Nie umiem jak Ty, Janie Pawle Święty
Mówić o Bożej miłości,
Lecz powiem słowa zachęty,
Tym, co żyją w szarości.
Gdy wstaję rano, gdy sen mnie zmorzy,
Każdy dzień Jemu oddaję.
„Jestem bardzo w rękach Bożych”.
Codziennie lepszym się staję!



2 miejsce

Julia Sobota 
(Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie)
***
Najpierw był mały Lolek,
Potem większy Karolek,
A na koniec Jan Paweł II,
Który rozumiał nas wszystkich ludzi.

Nigdy nie powiedział: „Radźcie sobie sami”,
Tylko zawsze był razem z nami.
Już nie ma go całe dziesięć lat,
A świat bez niego zmieniał się tak:
Urządzenia nowe powstały,
Dzieci nowe się stały,
A młodzież już nie jest taka radosna.
Dlaczego , Janie Pawle II, nie możesz znów powstać?



3 miejsce
Maciej Smolnik 
(Szkoła Podstawowa w Sieńcu)
Mój opiekun

O wielki pielgrzymie,
tyle lat od Twej śmierci mija.

Bóg kieruje mną w ciszy,
a ty mu w tym towarzyszysz.
Pan mnie kocha, Ciebie też,
Już od dawna o tym wiesz.

Kiedy jadę na rowerze,
czuję , że wiatr mnie w opiekę bierze.
Gdy gram w piłkę z kolegami,
Myślę, że mam Cię za plecami.

O wielki pielgrzymie,
tyle lat od Twej śmierci już mija.


