Zawsze w naszych sercach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu
pamięć o swoim Patronie wyrazili w wierszach.

O Janie Pawle II
Nasz Patron
Jan Paweł II to nasz przyjaciel,
Jan Paweł II to nasz patron wielki,
My go kochamy, on pewnie i nas,
Za wszelką cenę ocaliłby świat,
Wszystkie dzieci go znają i bardzo podziwiają
On wybaczy nam wszystko bez względu jacy jesteśmy
Tylko mamy go kochad i wspierad w każdej potrzebie.
Uwielbiał góry ,spacerował po nich dniem i nocą,
Bawił się z dziedmi,
Kochał je nad życie i zawsze dawał im jakieś słodycze.
Był i jest w naszej pamięci,
Był dobrym człowiekiem miłym i szczerym,
Pomagał złym ludziom , którzy go nie lubili a potem jednak pokochali.

Zuzanna Solecka klasa VI

Gdy byłeś chłopcem w naszym wieku ,
lubiłeś chodzić w Wadowicach na boisko,
a było to przecież do Twojej szkoły całkiem blisko.
Teraz jesteś w Niebie jako Święty,
i tak sobie myślisz:
„Choćbym nie wiadomo jak był zajęty,
muszę patrzeć na uczniów szkoły w Trzebieniu,
aby nigdy nie pozostali w osamotnieniu”.
Kacper Sołtysik klasa VI

Jan Paweł II

„CZŁOWIEK Z SERCEM NA RĘKU’’
Święty Janie Pawle II
Nasz Patronie , wykonawco Bożej posługi .
Byłeś naszym ojcem kochanym,
Który był gotów przyjmować Boga rany,
za nasz grzech wykonany.
Byłeś i jesteś wielkim człowiekiem,
Który był na nasze zranione serce lekiem.
Jesteś wzorem oraz patronem ,
ojcem , przyjacielem i naszym pocieszeniem.
Mimo, iż Cię nie ma, to nie ma znaczenia.
Wszyscy Cię czujemy i bardzo szanujemy.
Byłeś wspaniały , bardzo kochany,
Aż do swojego kresu przez ludzi wspierany.
Kochamy Cię wszyscy oraz powiedzieć chcemy,
Za całe Twoje wielkie serce Boga
DZIĘKUJEMY !
Magdalena Obrzut klasa V

Jan Paweł II Patron wolnych polskich szkół
Wszyscy dużo mu zawdzięczają
Zawsze miły uprzejmy i tolerancyjny
Urodziny w tym roku setne ma
Więc cała Polska świętuje
Wszyscy wywieszają flagę żółto - białą
Chociaż nie może razem w szkole być
By świętować wspaniały dzień
To i tak jesteśmy razem

,,Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona

rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba,
bądźcie zdecydowani iść pod prąd
obiegowych poglądów i rozpropagowanych
haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia
człowiekowi wymagania. ‘’
(List do młodzieży z całego świata)

Julia Kaczmarzyk klasa VI

Jan Paweł II
Ojciec narodów,
pomaga w dzień i w nocy,
Karol - góral ze śpiewem
ptaków w tle.
A gdy nastanie nowy dzień
i tak tym samym człowiekiem jest.
Pomaga tu i tam,
dzieciom i starszym,
jest przykładem dla nas
i całego świata też.
Andżelika Lubojańska klasa V

