
Witam was kochane dzieci i rodziców!  

Przykro mi, że na razie nie możemy się spotkać  

w przedszkolu na zajęciach religii. Mam nadzieję, że uda nam 

się wspólnie spędzać czas w inny sposób, równie ciekawy  

i ważny. Zapraszam do wspólnego udziału.  

 

Bardzo Was proszę, spróbujcie z rodzicami nauczyć się 

trzech pierwszych zwrotek piosenki „Barka”, którą tak 

bardzo ukochał Jan Paweł II.  

Pamiętacie? Śpiewaliśmy ją razem na lekcjach religii. Nawet 

nam to dobrze wychodziło  Podkład muzyczny znajdziecie  

w linku pod tekstem piosenki. 

Mam nadzieje, że uda nam się wziąć udział w konkursie 

teatralnym, zorganizowanym przez VII LO im. Mikołaja 

Kopernika w Częstochowie, do którego nasze przedszkole 

zostało już zgłoszone. Konkurs poświęcony jest postaci  

i twórczości Karola Wojtyły czyli papieża Jana Pawła II.  

Myślę, że jak wrócimy do przedszkola, to dokończymy to 

nasze przedsięwzięcie. A teraz zapraszam do wspólnego 

śpiewu.  

 

Pozdrawiam. Małgorzata Szypulska 

 



 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  

By łowić serca słów Bożych prawdą.  

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  

 

2. Jestem ubogim człowiekiem,  

Moim skarbem są ręce gotowe  

Do pracy z Tobą i czyste serce.  

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,  

Mego serca młodego zapałem  

Mych kropli potu i samotności.  

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  

 

4. Dziś wypłyniemy już razem  

Łowić serca na morzach dusz ludzkich  

Twej prawdy siecią i słowem życia.  

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  

 

 

Link: barka 

https://www.youtube.com/watch?v=csjs3iSVzXE&list=RDcsjs3iSVzXE&index=1

