List z przedsionka bram niebieskich
Postanowiliśmy być bohaterami przyszłych pokoleń
Aby wreszcie w Polsce doszło do wyzwoleń.
Mimo ogromnej przewagi wroga,
Mimo świadomości, jak wielka jest trwoga,
Poszliśmy w bój pełen strachu i krzyku,
Łkań po naszej stracie było bez liku.
Teraz nie strzeżemy już doczesnej Ojczyzny.
Wszystkie nasze zostały zabrane blizny
Będziemy w domu Pana, u niebios bram,
Już żaden nas wróg nie pokona tam.
W kraju bez zła i potępienia
Nie będziemy mieli stresu, ale nadal są zamartwienia.
Rany na ciele zniknęły, jednak sercowe zostały,
Po którymś żołnierzu dzieci stęsknione łkały.
Wiedziały, że już ostatni raz tatę widziały.
Wszystkie te myśli sprawiają, że nie raz gorzko zapłaczę,
I sam się przed sobą niefortunnie tłumaczę:
„To nasz obowiązek był – zginąć dla przyszłości”.
Lecz nic nie pomagało, ciągle byłem w smutnej złości.
Proszę każdego, by przyszedł nad nasze mogiły,
Gdzie zostaliśmy złożeni wobec braku siły.
Nie zapominajcie o nas w Dzień Zaduszny,
Powód, dla którego zginęliśmy, był przecież słuszny.
Zmówcie memu oddziałowi Wieczne Odpoczywanie,
A od potępienia, TY - zachowaj nas Panie.
Teraz to my potrzebujemy pomocy,
Zmówcie za nas pacierz, choćby jeszcze w nocy.
Konrad Wilk klasa VII B
Pamiętajmy!
Kiedy wojny nadszedł czas
Śniegi były aż po pas.
Biedni ludzie szczęścia nie zaznali
I na wojnie za nas życie swe oddali.
Pamiętajmy o nich, bo zasnęli z myślą,
Że będziemy o nich wspominali.
Walczyli za nas.
Umarli, byśmy smak wolności znali.
Z wdzięczności hołd im składamy
O największym poświęceniu pamiętamy!
Oliwia Urban, kl. IV b

Zaduszki
Samotne dusze po niebie się błąkają
proszą o modlitwę, bo ciągle się lękają.
Znicz już zapalony na mogile świeci...
Zmarli się radują, bo ich ktoś odwiedzi.
Dla wszystkich kochanych, których z nami nie ma.
Światełko nadziei wyślijmy do nieba...
Klaudia Chmielewska, kl. VI a
Dzień Zaduszny
Na cmentarzu leżą nasi bliscy mili
Którzy za naszą wolność życie stracili.
Modlitwy szczere za nich składamy
W Dzień Zaduszny wszystkich mile wspominamy.
Na grobach znicze zapalamy
i cmentarze nasze odwiedzamy.
Oddali już ziemi swe strudzone ciało
Boże! Otocz ich dusze swoją chwałą.
Mateusz Sudoł, kl. VII b
Magia zniczy
Na cmentarzu leżą nasi mili
Oni zawsze się o nas trudzili.
W modlitwie ich wspominamy
I na grobach znicze zapalamy.
Niech żyją w wieczności
W blasku zniczy jasności.
Zawsze niech im będzie chwała
O tym śpiewa ziemia cała.
Aleksander Sudoł kl. V a

