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Podobno w jednym z zakątków raju od rana do wieczora bawiły się zawsze dzieci.                                                                            

Kiedy Pan Bóg w swej dobroci postanowił stworzyć świat, wezwał je wszystkie do siebie i powiedział:                                               

Trzeba, abyście poszły i zaludniły całą ziemię. Co chciałybyście zabrać ze sobą, by wam przypominało niebo?  

Pierwsza grupa dzieci, ta najodważniejsza, odpowiedziała natychmiast:                                                                                  

Chciałybyśmy z raju coś, co przypominałoby nam anielskie śpiewy!  

I Pan Bóg stworzył muzykę.  

Inne dzieci, po chwili zastanowienia, odpowiedziały:                                                                                                                

Chciałybyśmy na pamiątkę coś, co przypominałoby nam o Twojej dobroci!  

I Pan Bóg stworzył słowa.  

Jeszcze inne poprosiły: Gdy już będziemy na ziemi, chciałybyśmy coś, co przypominałoby nieskończoną wielkość nieba!  

I Pan Bóg stworzył myśli.  

Pozostała jeszcze jedna grupa dzieci, tych najbardziej nieśmiałych. Opuściły one głowy, zarumieniły się.                                             

My... my prosiłybyśmy o kogoś, kto pomógłby nam żyć, kto nauczyłby nas kochać; kogoś, kto potrafiłby nas zrozumieć i umiał 

nam zawsze wybaczać...  

Bardzo dziękuję wszystkim, zmierzyli się z piórem i wzięli udział                                                 

w RODZINNYM KONKURSIE NA TEKST HYMNU SZKOŁY.                                                                                  

Trzeba mieć otwartą głowę, umieć na siebie spojrzeć i szczerze przyznać się do tego, co 

potrafimy, co jest w nas, czym chcielibyśmy podzielić się z innymi... z naszymi dziećmi.                               

Jak się okazuje potrafimy wiele. Jeśli nas coś zachwyca natychmiast marzymy, by to wykonać. 
 

GRATULUJĘ WSZYSTKIM ODWAŻNYM!              S. Aneta 
 



TEKST HYMNU NASZEJ SZKOŁY 
WYNIKI KONKURSU RODZINNEGO 

1 miejsce - Rodzina Bernarda Karcza z kl. 2b SP 

2 miejsce /piosenka/ - Rodzina Leszka Korsaka z kl. 2b SP 
 

POZOSTALI UCZESTNICY: 

Rodzina Franka Slaskowicza z kl. 2a SP 

Rodzina Radka Wielgusa z kl. 3a SP 

Rodzina Bartka Siembaka z kl. 1b Gimn. 
 



 TEKST HYMNU SZKOŁY 
 

1. Pragniemy kształcić swe umysły, dzielmy się talentami 

Ducha wspólnoty tu zaprośmy, niechaj będzie z nami 

I gdy do celu wciąż dążymy szukając własnej drogi  

Dobrem otoczmy cierpiącego i tego, co ubogi. 
 

Ref. Święta Rodzino z Nazaretu błogosław dzisiaj nam 

Byśmy w Królestwie Bożej Miłości spotkali się u bram 

I niechaj Prawda, Dobro Piękno to będzie nasza droga 

Chcemy w swych domach i w naszej szkole przybliżać się do Boga  
 

2. Nasza Patronka jest wciąż dla nas pięknym życia wzorem 

Chcemy jej cnoty pielęgnować, świętości kroczyć torem 

Wspomagaj nas w codziennym trudzie błogosławiona Franciszko 

Byśmy uczciwie żyjąc w przyjaźni Jezusa byli blisko 



Ref. Święta Rodzino z Nazaretu błogosław dzisiaj nam 

Byśmy w Królestwie Bożej Miłości spotkali się u bram 

I niechaj Prawda, Dobro Piękno to będzie nasza droga 

Chcemy w swych domach i w naszej szkole przybliżać się do Boga  

 

3. Niechaj miłością do Ojczyzny szczyci się każdy z nas 

Poświęćmy nauce i przyjaźni dany nam wspólny czas 

Byśmy w przyszłości naszej Polsce mogli służyć prawdziwie 

Nasze zadania i obowiązki dziś wypełniamy gorliwie 

 

Ref. Święta Rodzino z Nazaretu błogosław dzisiaj nam 

Byśmy w Królestwie Bożej Miłości spotkali się u bram 

I niechaj Prawda, Dobro Piękno to będzie nasza droga 

Chcemy w swych domach i w naszej szkole przybliżać się do Boga  

 

 



TEKST PIOSENKI O NASZEJ SZKOLE 
 

1. Gdy wrześniowy słychać dzwonek, zewsząd pędzi uczniów tłum 

Wszyscy żwawi i gotowi, by pracować dzień po dniu.                                                                                         

żeby zdobyć nowa wiedzę, moc przyjaźni poznać też, 

Znaleźć to, co ważne w życiu i z ochotą za tym biec. 
 

Ref. W naszej szkole – Nazarecie wciąż wesoły słychać gwar, 

Tu uczniowie rozpoznają drogowskazów liczny dar. 

Czym jest miłość, dobro, piękno, dobrze każdy z nas już wie, 

Lecz jak co dzień iść tym szlakiem, wkrótce nauczymy się. 
 

2. Za Franciszka chcemy zdążać, Ona pokazała nam, 

Jak Jezusa naśladować, by do Nieba podejść bram. 

Kochać Boga i bliźniego, to najlepszy w życiu plan, 

Pomoc nieść, gdy jej potrzeba, dobro czynić tu i tam. 
 

Ref. W naszej szkole – Nazarecie wciąż wesoły słychać gwar, 

Tu uczniowie rozpoznają drogowskazów liczny dar. 

Czym jest miłość, dobro, piękno, dobrze każdy z nas już wie, 

Lecz jak co dzień iść tym szlakiem, wkrótce nauczymy się. 

 


