
dla nieznanego 

 

świeci na grobie  

nieznanego 

 

przecież  

walczył  

dla mnie 

 

to dzięki  
niemu  
żyję 

 
to dla niego  

dziś  
zapali się światełko 

 
 
 

                                                         Kinga Żurakowska, klasa VI 

 



Ojczyzna 
 

 
Ojczyzna to miejsce, 

gdzie czujesz się wolny. 

 
 

Gdy jesteś dzieckiem 

Myślisz, że świat jest kolorowy. 

 
                      Lecz gdy dorastasz, 

Myślisz całkiem inaczej. 

 
 

Ojczyzna wielką jest krainą. 

                  Pola, łąki, rzeki, kwiaty… 

                 Ojczyzna piękną jest krainą! 

 
                               
                            
                             

                           Dawid Łukaszewicz i Jakub Zbaraszczuk  klasa VI 



ja to wiem 

 

              ojczyzna to piękne dzieciństwo 

mały cieplutki domek 

i wszystko czego pragnę 

 

plac zabaw gry 

przedszkole szkoła nauka 

 

radosna 

niekiedy nieśmiała 

 

a gdy dorosnę 

będzie ona ode mnie 

więcej wymagała 

 

ja to wiem 

                                                   Daniel Winiarski, klasa VI  



(***) 

 

Polska, wyniosła, piękna 

Jak kwiat kwitnący wiosenną porą. 

Nie raz karabinem postrzelona, 

Mieczem pocięta. 

 

My, Polsko, za Ciebie,  

Jeziora krwi wylaliśmy. 

Tylu za Ciebie życie poświęciło, 

by dziś w Rzeczpospolitej  

Dobrze się żyło. 

 

                                                           

                                                                      

                                                                       Szymon Augustyn, klasa V    

 



nigdy nie znika 
 

 

czerwona plama 

po koszuli 

spływa 

 

mówi o tym  

co było 

 

opowiada  

całą historię 

 

serce krwawi i się zamyka 

 

 a historia zostaje  

i nigdy nie znika 

 

 

                                                                                                      Kinga, klasa VI 



skok w marzenia 

 

przyjemnie patrzeć na 

świat w kolorach 

 
na ojczyznę 

 
nasłuchiwać śmiechu 

i śpiewu ptaków 

 
być znów dzieckiem 

 
ono 

nie widzi szarości 

widzi uroczą ojczyznę skąpaną w barwach 

 
dorośli  

nie widzą tego co dzieci 

oni po prostu żyją 

 
 

                                
                                                                                 Emilka i Paulina – klasa VII 



dzień 11.11 
 

11.11 - odzyskaliśmy 

język 

muzykę 

hymn 

 
 

możemy 

mówić po polsku 

                      śpiewać po polsku                             

                                                                                

   pielęgnować polską tradycję 

 
dzięki Bogu 

i żołnierzom polskim 

mamy dziś wolną Polskę 

 

 

                                                                                  Miłosz Trzaska – klasa VII 

   



chcemy być wolni 
 
  wybuchy 

  wszędzie szaro 

  ponuro 

  ludzi ogarnia strach lęk  

   
  chcemy być wolni 

  bezpieczni 

  obdarzać się miłością  

  oraz radością  

 
  zakończmy to razem 

  bez lęku  

  tylko z dobrym duchem walki 

 
 
 
                          Karolina Antonów i Jesika Jędrzejczak  - klasa VI 

 

 



ojczyzno siostro moja 

dziecięce chwile  

miłe 

gdy to już minęło  

zaczęło się życie 

 

srogo zagrzmiało 

wypchnęło dziecięcy smak przez drzwi 

 

wtedy byłaś beztroska 

teraz jesteś poważna 

 

wtedy niepojęta  

dziś dom twój pełen miłości 

 

niesamowita siostro 

ojczyzno moja 

tak dobrze cię znam 

pamiętam  i czuję                                  

                                                                   Marta Pawka, klasa VI 



Wielka i mała ojczyzna 

 

Potężny-orzeł strzeże jej z góry. 

Biało-czerwona powiewa flaga. 

Mazurek rozbrzmiewa od morza po Tatry. 

To ma ojczyzna kochana! 

 

Śpiący rycerz czuwa tam w górach. 

Hejnał w Krakowie znów rozbrzmiewa. 

Może rozbija już fale o skały 

To ma ojczyzna kochana! 

 

A Moszczanka, choć taka mała, 

To jednak kawałek ojczyzny pięknej! 

I kocham ją mocno i kocham ją szczerze 

Bo to jest moja ojczyzna kochana! 

 

                                                                Miłosz Sadło i Kamil Mykita, klasa VI 



Do Ojczyzny 

 

Gdy Cię w swe szpony wojna łapała, 

Na kawałeczki Cię rozrywała. 

Tyś była silna, walczyłaś w trwodze, 

A los się nie toczył po prostej drodze. 

 

Po latach kilku, coś się zmieniło, 

Wielu Polaków Cię doceniło. 

 

Jesteś bezpieczna, dobry los Twój. 

Moja Ojczyzno, aniele mój. 

 

                                                                          Joanna Bandurowska,klasaVII 

 

 

 

 

 



Polska, królowa uczciwości 
 

 

Gdy o coś prosimy, otrzymujemy. 

Gdy mamy gdzieś przyjechać to zawsze na czas. 

 

Ale gdy mamy walczyć … 

To …o honor! 

 

Każda kropla krwi wylana na wojnie 

Jest najcenniejsza 

Każda kropla krwi zostaje 

zapamiętana. 

 

 
                                                   Bartek Bandurowski i Michał Marut, klasa IV 

 

 

  

 

 



Wyznanie 

 

Moja ojczyzno, Polsko kochana! 

Bardzo cię kocham, wyznaję to sama. 

 

Całe życie ze mną byłaś. 

 Nigdy mnie nie opuściłaś. 

 

Kocham cię i wyznaję szczerze,  

że mocno w ciebie wierzę. 

 

Nie wymienię cię na żadną inną,  

Nawet gdy lata miną. 

                                            Amelia Zdanowicz, klasa IV 

 

                                                                                                                                                                      

                                                         



 

 

Jestem Polakiem 

 

 

Jestem Polakiem 

I wiem o tym dobrze 

Ojczyzna walczyła za mnie, 

bym teraz czuł się w niej dobrze. 

 

Cieszę się, że żyję w mojej wolnej Polsce. 
 

 

 

 

 

 

                                                Łukasz Pastuła i Kuba Żurakowski, klasa IV 

 

 

 


