
    „STOkrotka”  

 V Międzyszkolny Konkurs Literacki „I Ty możesz zostać poetą…”

 

Kategoria kl. 1 – 3 

Miejsce 1 

Jestem jeszcze dość mały 

I historię słabo znam 

Ale za to kocham Polskę 

Opowiedzieć mogę Wam. 

Chociaż mam lat niewiele 

Trochę już Polski zwiedziłem 

Wraz z rodzicami i bratem 

W przeróżnych miejscach byłem. 

I kocham kraj swój za Tatry 

Gdzie kilka razy w roku 

Górskimi chodzę trasami 

I jeżdżę na nartach po stoku. 

Bieszczady też już poznałem 

Tam zapora i Solina 

Bieszczadzką kolejką jechałem 

To przepiękna jest kraina. 

I kocham swój kraj za Kraków 



Za Wawel i Smoczą Jamę 

I za krakowskie legendy 

Tak dobrze wszystkim znane. 

Mamy jeziora, rzeki i morze 

I tajemnicze zamków ruiny 

Parki rozrywki, Energylandię 

Miejsca, gdzie mnóstwo adrenaliny. 

Wciąż chcę poznawać Polskę 

Historię jej bogatą 

I zwiedzać nowe miejsca 

Wraz z mamą i tatą. 

Autor: Adam Lepiarz  kl. 2 SP nr 148 

 

Miejsce 2 

Jestem Hania z klasy pierwszej 

Po raz pierwszy pisze wiersze 

Ale święto ważne 

11 listopada – Pan Dyrektor nam powtarzał, 

Że to data ważna jest 

Niepodległość - trudne słowo, 

Uczę się pisać je 

Lecz chcę zrozumieć o co chodzi, 

Gdy biel i czerwień wszędzie mieni się 

Mama mówi: wolność, miłość… 



A mnie trudno uwierzyć, że Polski nie było 

W szkole hymn śpiewam głośno 

Bo kocham Cię Polsko! 

Autor: Hanna Matwijiszyn kl. 1 SSP nr 5 

 

Miejsce 3 

Niepodległość 

Moja Ojczyzna 

Nasza Ojczyzna 

Razem świętujemy 

I hymn narodowy wyśpiewujemy. 

Wojna była  

Na szczęście się skończyła 

Po polsku mówimy 

I się nie boimy 

Terytorium odzyskaliśmy 

Bo dzielnie walczyliśmy 

O bohaterach pamiętamy 

I pieśni o nich śpiewamy. 

Autor: Kacper Płaziak kl. 1 SSP nr 5 

 

 

 

 



Kategoria klasy 4 – 8 

Miejsce 1 

Czasami w domu myślę powoli 

Jak kiedyś żyło się w niewoli. 

Było ciężko i wszyscy sobie pomagali. 

Naszą Ojczyznę dzielnie reprezentowali. 

Nie mogli pisać ani mówić po polsku choć bardzo chcieli 

Starając się o jedzenie nawet dla innych, mieli dużo nadziei. 

Na mapach też nas kiedyś nie było, 

Ale wszystko dobrze się skończyło. 

101 lat temu wszystko się zmieniło 

11 listopada  Święto się narodziło. 

Była wojna, którą my Polacy wygraliśmy 

Bardzo, bardzo się wtedy uradowaliśmy. 

I od tego czasu byliśmy WOLNYM KRAJEM!!! 

Dla polskich dzieci prawdziwym rajem!!! 

Autor: Wiktoria Rusińska kl. 4 SSP nr 5 

 

Miejsce 2 

Polsko moja, Polsko miła! 

Twa niedola się skończyła! 

Dawniej dużo wycierpiałaś, 

bo wolność odzyskać chciałaś. 

Polki i Polacy – dzieci Twoje 



szli razem na krwawe boje. 

Oddali swe życie za Ojczyznę miłą, 

dlatego kłaniamy się ich mogiłom. 

Dziękujemy za ich poświęcenie, 

bo dla nas poszli na stracenie. 

Dzisiaj w naszej Polsce żyje się spokojnie 

i nikt już nie musi myśleć o wojnie. 

„Bohaterom cześć i chwała!” – 

śpiewa dzisiaj Polska cała. 

Autor: Łucja Mosz   kl. 4   SSP nr 5  

 

Miejsce 3 

Kocham Cię Polsko! 

Twe barwy ojczyste 

Są piękne i wyraziste. 

Biel jest czysta 

Czerwień krwista 

Orzeł dumnie spogląda 

Flaga lekko powiewa 

Wspaniała jest nasza Polska 

Od Ziemi aż do nieba! 

Autor: Bartosz Dziurdzia kl. 7 SSP nr 5 

 


