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Łucja Szymborska klasa III  

I miejsce w kategorii klas I-III 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

P olskę  -  naszą  Ojczyznę bardzo kochamy. 

I do poznania jej zapraszamy! 

Ę ,ą ,ś, ć  - polskiego alfabetu litery wyjąt-

kowe. 

K luski, pierogi, bigos, schabowe – to je-

dzenie pyszne i zdrowe. 

N asi sportowcy grają wspaniale, 

A wierni kibice wspierają ich stale. 

  

N ajpiękniejsze krajobrazy: morze, góry, 

lasy zielone, 

A wszystko opasane w barwy biało-

czerwone. 

S zlaki turystyczne liczne tutaj mamy, 

Z abytkowe miasta często odwiedzamy, 

A zwłaszcza o Warszawie zawsze pamięta-

my! 

 

 

 

P olski żołnierz często wojował, 

O rzeł biały go pilnował. 

L iczne zwycięstwa zdobyliśmy w boju, 

S tąd bardzo będziemy bronić pokoju. 

K ochanej naszej ziemi nikomu nie odda-

my, 

A 100 lat niepodległej głośno ogłaszamy! 

 

C ała Polska się raduje, 

A każdy Polak dziś świętuje. 

Łapki w górę wszyscy  wznieśmy! 

Ależ dumni z niej jesteśmy! 

 

Rys: Łucja Szymborska 



Milena Wojtkowska klasa IV 

I miejsce w kategorii klas IV-VI 

„O PRZYPADKACH POLSKI  

NIEPODLEGŁEJ” 

Polska ziemia nasza kochana, 

przez wrogów była wiele razy atakowana. 

Polski kraj zaborcy rozgrabili, 

i na 123 lata z mapy skreślili. 

Polsce najbardziej był oddany, 

„Huzar”, co cierpiał za nią rany. 

Polskę kochały wszystkie rodziny, 

walcząc za nią każdego dnia i godziny. 

Polską mowę, zwyczaje, kulturę, przodkowie nasi pielęgnowali, 

byśmy z nich dzisiaj korzystali. 

Polsce w odzyskaniu niepodległości 

przysłużyło się sześć wielkich osobowości: 

 Józef Piłsudski, 

 Roman Dmowski, 

 Ignacy Jan Paderewski, 

 Wincenty Witos, 

 Ignacy Daszyński, 

 Wojciech Korfanty. 

Polsko za Twoje  cierpienie i za każdą Twoją ranę, 

Hołd Ci składamy, po wieki wieków Amen. 



Aleksandra Staszewska klasa VIIb 

I miejsce w kategorii klas VII, VIII SP i III gimn. 

„MILCZĄCY ŚWIADEK” 

- Biegnij Janku! Jeszcze trochę, dasz radę! Tylko kilka kroków. Będziemy bezpieczni. 

- Nie mogę, nie mam już sił. Zostaw mnie tutaj. 

      Coraz bardziej boli mnie zraniona noga, każdy krok to mordercza walka. Las niby tak 

blisko, ale cięgle tak daleko. Upadam po raz kolejny. Już nie dam rady się podnieść. To 

koniec. Staś chwyta mnie pod ręce i próbuje postawić na nogi. Ostatkiem sił dźwigam 

się z ziemi. Kolejna kula przelatuje nad naszymi głowami. Potykam się i prawie londuję 

w wodzie. Staw jest niewielki, porośnięty sitowiem. Tuż obok stoi płacząca wierzba. Po-

chyla nisko gałęzie, zanurzając je w ciemnej wodzie. Płacze nad naszym losem. 

- Zostaw mnie tutaj, odpocznę trochę i ruszę dalej. 

- Nie zostawię Cię! Razem wrócimy do domu. 

- Niemcy są tuż za nami. Sam łatwiej będziesz mógł uciekać. 

    Kładę się ostrożnie w leju po uderzeniu bomby. Nakrywam się tatarakiem i nakazuje 

koledze, żeby uciekał. 

                   Kiedy przyszła wiadomość, że ojciec zginął na froncie, nie wahałam się ani 

chwili. Jako najstarszy z jego synów postanowiłem dzielnie go zastąpić. Ciężko było zo-

stawić zrozpaczoną matkę, rodzeństwo oraz ukochaną Zosię.  

W ciągu dwóch lat widziałem tyle przerażających scen. Spotkałem ludzi obdartych z 

godności, głodne dzieci, płaczące wdowy, ginących żołnierzy. Tyle krwi, rozpaczy i bólu. 

To wszystko za wolność. Za wolność naszą i naszej Ojczyzny. Gdybym musiał drugi raz 

podjąć decyzję, to byłaby ona taka sama. Dla mojej Ojczyzny, dla rodziny, dla ukocha-

nej… 

                VERTE 



         - Zosiu, czy jeszcze kiedyś Cię zobaczę? Przytulę? Uściskam? 

   Kroki są coraz głośniejsze, są coraz bliżej. Nagle zapada cisza, unoszę powoli 

głowę. Jest ich dwóch, jeden z Niemców podnosi karabin i celuje w Staszka. 

,,Nie zdąży dobiec do lasu- myślę- dzieli go jeszcze kilkanaście kroków". 

Unoszę drżącą rękę, w której kurczowo trzymam swój pistolet. Pocisk trafia wroga, któ-

ry upada jak kłoda. Huk wystrzału zdradza moją kryjówkę. Drugi napastnik oddaje 

strzał , czuję przeszywający ból w piersi. Robi mi się zimno..., bardzo zimno. Zapada 

ciemność… 

 

Na młodej piersi rana zadana,  

W leśnej gęstwinie śpiewa ptak.  

Stoi dziewczyna we łzach skąpana,  

Serce krwawiące, zimne jak głaz.  

Słońce promienie we włosy wplata,  

Gałęzie wierzba zanurza w stawie,  

Żal już zostanie na długie lata,  

Jak ja Cię tutaj zostawię?  

Kiedy wyruszał w blasku poranka,  

By dzielnie bronić nasz kraj.  

Czule żegnała swojego Janka, 

Do życia budził się maj.  

Dziś, pożegnała miłość niewinną,  

Grób usypała z pereł łez.  

Wierzba płacząca jedyny świadek,  

Milczeć będzie po kres.  

 

 

 

 

 

 

Gdzie szukać pociechy?  Jakiej?  

Gdy wokół głuchy las!  

Płacze dziewczyna przy ciemnym stawie,  

Ranę zagoi czas. 


