
16.10.2013r. podczas uroczystości V rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II po 

raz pierwszy odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły. Wszyscy wiedzą, że ulubioną pieśnią Jana 

Pawła II była „Barka” – piosenka religijna, do której słowa napisał w 1974 roku salezjanin, 

ks. Stanisław Szmidt. Został zainspirowany południowoamerykańską pieśnią z hiszpańskim 

tekstem zatytułowaną Pescador De Hombres, której autorem jest Cesáreo Gabarain. On też 

napisał muzykę do tej piosenki. Tekst do piosenki został po raz pierwszy wydrukowany w 

salezjańskim śpiewniku "Radośnie przed Panem". Do melodii tej właśnie pieśni zostały 

napisane słowa hymnu. Wszystkie ważne sprawy Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła 

II załatwiane są na drodze  ogólnopolskiej „dyskusji” – konkursu. Tak było również w 

przypadku powstawania Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Organizatorem konkursu 

na słowa hymnu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Jury 

konkursu wybrało tekst napisany przez Panią Anetę Franke - nauczycielkę Gimnazjum nr 3  

im Jana Pawła II w Hrubieszowie. 25.05.2007r. na zjeździe w Ulanowie organizatorzy 

ogłosili werdykt. Hymn naszej szkoły jest dłuższy, by tak jak „Barka” miał 4 zwrotki. Jego 

dwie pierwsze zwrotki to Hymn Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II, natomiast 

autorem tekstu 3 zwrotki jest nasz absolwent Tomasz Ziółkowski, a autorem tekstu 4 zwrotki 

Pani Renata Piontkowska- nauczycielka naszej szkoły.  

 

Hymn szkoły 

 

1. My, Jana Pawła uczniowie 

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać 

pomagać ludziom i wciąż pamiętać. 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują. 

Twoje słowa, które uczą mądrości. 

Twoje czyny przepełnione miłością, 

by na zawsze czyste serce już mieć. 

 

2. Trudno być dobrym człowiekiem 

gdy świat pędzi i goni bez celu, 

dlatego razem przypomnieć warto. 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują… 

 

3. Ojcze nasz kochany patronie, 

Nasze serca należą do Ciebie, 

Ty kochałeś, więc my kochamy. 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują… 

 

4.  Ty swą mądrością i siłą 

Dałeś przykład jak przez życie iść, 

By nie żałować swoich czynów i słów. 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują… 

 
 


