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Martyna Gostumska, SP Korzeniewo
Nauczycielka: Halina Rybarczyk

Moja Ojczyzna
Moja ojczyzna
Rozkwitająca niczym pęd róż.
Z dnia na dzień jest piękniejsza.
Zakochują się w niej Polacy od nowa.
Nasz Orzeł Biały
Słyszał, co się działo.
Moja ojczyzna przelana krwią i łzami.
Zdobyta sprytem i współpracą Polaków,
Choć dwieście lat temu jej nie było.
A teraz nareszcie jest…
To Polska!
Pełna miłości i wsparcia.
Polacy, którzy odeszli,
Kochali Cię.
Cichy wietrzyku, wiej.
Niech cała Polska cię wysłucha,
Bo wiele cierpienia i miłości w sobie tlisz.
Niech Liwka piosenkę gra.
Wsłuchaj się w nią, a usłyszysz słowa…
Moja miła.
Moja piękna.
Moja jedyna
Kochana ojczyzna.
Choć ona ciągle taka mała,
To chwalę się nią zakochana.
Wisła płynie przez cały kraj
I roznosi nowinę taką, że Polska
Wygrała!
Hura! Hura!
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Eliza Dziewońska, SSP Kwidzyn
Nauczycielka: Agnieszka Schodowska

Polska
Polska jest niczym skarbiec ogromny,
Polska to kraj nasz ukochany.
Polska to coś więcej niż kraj,
Polska to nasz raj.
Łąki, zapach, polany bezkresne,
Choć ciosy przez wojnę zadane bolesne,
Polska wciąż żyje i funkcjonuje,
To Polsce ten wiersz dedykuję.
Dziękuję Ci za to, żeś przeżyła,
Że się nie poddałaś, że wciąż marzyłaś,
I wywalczyłaś i dążyłaś,
I działania plan wymyśliłaś.
Dziękuję Ci za to, cudowna Polsko,
Że żyję w tym kraju wspaniałym jak słonko,
Że mam swój dom, kochanych rodziców,
I że nie żyję w ukryciu.
Zuzanna Krauze, SP Straszewo
Nauczycielka: Aleksandra Lasecka

POLSKA - MOJA OJCZYZNA
Polska ma Ojczyzna,
Polska ma kochana.
Najpierw była duża,
Później przez wrogów rozebrana.
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Państwo zniewolone,
Wyrzec się Jej zmuszone.
Do walki się zebrało
I Ją odzyskało.
Przez pradziadów krew wylana,
Niepodległość odzyskana.
Wiele lat wyczekiwana,
Polska ma kochana.
Kochajmy Ją i szanujmy,
I Jej nie rujnujmy.
Każdy Polak dziś się przyzna,
Polska- ma Ojczyzna!

Julia Żuchowska, SP Straszewo
Nauczycielka: Małgorzata Sawińska

Ojczyzna
Moja Ojczyzna
jeszcze nie tak dawno
była jedynie…
Ptakiem,
który chciał się wzbić wysoko,
ale nie mógł,
bo stale ktoś mu podcinał skrzydła...
Powietrzem,
które, niby tyle dla każdego znaczyło,
a pozostawało niewidzialne.
Srebrem pośród sztab złota...
Lśniła, lecz wszyscy patrzyli gdzieś obok.
W końcu nadszedł czas,
że podniosła głowę
i przyćmiła każdy blask.
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Odważnie zaczęła patrzeć w przyszłość.
Wolna, dumna, piękna.
Moja Niepodległa.
Kinga Brodowska, SP Korzeniewo
Nauczycielka: Halina Rybarczyk

Kochana Ojczyzna
Ten wiersz piszę dla Ojczyzny,
Mojej kochanej polszczyzny.
Polska to ojczyzna niemała
I siedzi w niej duma i chwała.
Ten kraj to piękne krajobrazy,
Z których malarze tworzą obrazy,
A serce w niej z miłości pęka.
Otwiera się na cały świat,
By powiedzieć, co dzieje się tam.
To szczęście, ta miłość, to piękno
Obdarza ojczyznę wielką.
I za to ją kocham szczerze,
Bo gdzie tylko me serce pojedzie,
To tęskni za kochaną ojczyzną
i wrócić chce bardzo szybko.
To serce jest związane z Polską
Taką magiczną wiązką,
Więc ja lepiej zostanę w kraju,
Bo tu jest dużo krajobrazów.
Te rzeki, te góry, te jeziora.
Ta liczba jest dosyć spora
I piękne jest tutaj wszystko,
Więc, witaj, kochana Ojczyzno!
Pamiętam, jak w niewoli byłaś,
O wolność dzielnie walczyłaś,
Aż w końcu walkę wygrałaś
I z nami się przywitałaś.
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Ludzie razem z Tobą walczyli,
Aż Polskę obronili.
Dąbrowski, Kościuszko, Piłsudski
To oni walczyli dla wolnej Polski.
To ludzie są na medal
I każdy może o nich śpiewać.
Dlatego, Ojczyzno lubiana,
Zostaniesz na zawsze kochana!
Karol Dryjer, SP 2 Kwidzyn
Nauczycielka: Ewelina Wołoszyn

Polska - ojczyzna moja
Czasem z dumą myślę sobie
Jaka piękna ma ojczyzna
I z podziwem zdjęcia robię
Drzewa, kwiaty, gleba żyzna
Często, kiedy deszcz nie pada
No i ciepło jest na dworze
Nie Hiszpania, nie Kanada
Ciągnie mnie nad polskie morze
Choć w Australii są kangury
Na Alasce śnieg nad ranem
Ja najbardziej kocham góry
I oscypki w Zakopanem
Tu zielone są polany
Łąk i lasów nie brakuje
Jestem wciąż oczarowany
I na sercu ciepło czuję
To ojczyzna moja miła
Dla mnie zawsze wyjątkowa
Trzyma mnie tu jakaś siła
Polska krew i polska mowa
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Julia Małkiewicz, SP Czarne Dolne
Nauczycielka: Agnieszka Miller-Ważny

Czym jest dla mnie ojczyzna?
Ojczyzna to piękny świat nasz cały,
Przez 38 milionów ludzi zamieszkały.
Ojczyzna to Polska pośrodku mapy położona,
Przez dumnych patriotów opisywana.
Ojczyzna to flaga o biało-czerwonych barwach,
Która od zawsze dumnie wisi na polskich domach.
Ojczyzna to hymn „Mazurek Dąbrowskiego"
Śpiewany podczas święta narodowego.
Ojczyzna to biały orzeł w dumnej koronie,
Który symbolizuje męskość, władzę i odrodzenie.
Ojczyzna wolna to powód do wielkiej radości,
Ponieważ każdy chce dla niej upragnionej wolności.
Ojczyzna to dom dla nas wszystkich (nie)znajomych, przyjaciół i bliskich.
Niegdyś to miejsce pokryte krwią i blizną,
Z lekcji historii wiem to od pana z siwizną.
Dziś Polska - mój kraj to miłość ma największa,
Która z każdym dniem się jeszcze powiększa.
Kocham pozostawiony przez dziadka stary dom, rodzinne
strony,
Nawet wówczas, gdy podczas burzy gniewne słyszę
gromy.
Gdzie ze szkolnego autobusu widzę rodzinny próg,
Kwiaty w ogrodzie, psa czekającego na rozstaju dróg.
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W pobliżu rozciąga się widok rosnącego krzaku dzikich
róż,
Zachwyt wzbudza rozchodząca woń skoszonych traw i
zbóż.
Na łonie przyrody, przed chatą mogę spędzać całe dnie,
Bo wiem, że wspomnienia dzieciństwa w zwątpieniu
ocalą mnie.
Jeśli i Ty tak bardzo mocno ukochać chcesz swą
rodzinną wieś,
Historii tak o bohaterach narodowych, jak i swoich
przodkach strzeż!

Weronika Tynda, SP 2 Kwidzyn
Nauczyciel: Krzysztof Kijek

Obraz ojczyzny
Mój Dom,
To moja przestrzeń,
Miejsce zrozumienia,
Kąt odetchnienia.
Moja Dzielnica,
To droga, którą znam na pamięć,
Wspomnienia dzieciństwa,
Miejsce, które się nie zmienia.
Moja mała Ojczyzna,
To wolna przestrzeń,
Obręb marzeń, wspomnień, celów,
Zakątek Mojego Świata,
Wachlarz wyzwań,
Terytorium uczuć.
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Wszystko co zrobiłam,
Czego dokonałam,
Wybory, które mnie ukształtowały,
Ludzie, którzy mnie otaczają.
Nasz Dom,
Nasza Dzielnica,
Nasza mała czy duża Ojczyzna,
To nieustannie zataczający się krąg, NAS samych.

Hubert Brzozowski, SP 5 Kwidzyn
Nauczycielka: Małgorzata Blonkowska

Deklaracja Młodego Patrioty
Jesteś silna, dzielna i niezwyciężona,
Ojczyzno moja.
Ponad wiek Ciebie nie było,
ale serce – Polska, mocno biło.
Rany i blizny oplatają Twoją duszę
niezmordowaną i trwałą.
Moja Ojczyzno, kochana!
Trwam przy Tobie każdego dnia.
Podziwiam Twoje losy poplątane i
przez stulecia roztrząsane.
Abyś była silna i stateczna,
praca nas wszystkich jest konieczna.
Każda cegiełka ku Twojej chwale złożona,
sprawi, że będziesz niezwyciężona.
Pokój i dobro, miłość i współpraca,
sprawią, że będziesz się wzbogacać.
Ja, młody Polak, obiecuję.
Dołożę starań, abyś wzrastała,
była silna i wspaniała.
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Maja Zalewska, SP Licze
Nauczycielka: Małgorzata Klain

Pejzaż ojczyzny
Jesteś piękna, jesteś jak obraz namalowany,
jesteś i będziesz w polskich sercach.
Walczyliśmy, walczymy i będziemy walczyć!
Ile krwi zostało wylanej, ile osób wzięłaś do siebie,
ile razy płakano za Ciebie, ile smutku było w Tobie…
Świat z dnia na dzień stał się wtedy czarno-biały,
jego piękne barwy zalano szarymi łzami.
Wojny, walki, bitwy – tak nasza Polska wróciła na mapy.
My Polsko – lud Ci wierny – nie daliśmy zgnębić naszych
ziem,
teraz jesteś wielkim skarbem wszystkich…kiedy my
żyjemy!
Jesteś znów obrazem namalowanym jasnymi barwami,
jesteś, byłaś i będziesz nasza i moja na zawsze…

Wiktoria Gontarska, SP 6 Kwidzyn
Nauczycielka: Danuta Chodorowska

TĘSKNOTA
Jest takie miejsce na Ziemi,
które powraca w pamięci,
ilekroć jestem daleko.
Jest tam rzeka płytka,
z której łowiłam topiki.
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Pamiętam jej słodki smak,
gdy zanurzyłam twarz
i zamiast skarbów ukrytych,
zobaczyłam muł.
Jest tam pole porośnięte ostem,
co kłuje w serce,
że taki nieurodzaj.
Jest i kładka, ścieżka ulubiona,
zwalone drzewo,
co nie wrosło w ziemię
tak dobrze jak w pamięć.
Ilekroć jestem daleko
tęsknię za tym polem, drzewem i rzeką
i czuję, jak jest mi bliskie
wszystko, co polskie, ojczyste.

Marta Węcka, SP 2 Kwidzyn
Nauczycielka: Małgorzata Blonkowska

Ojczyzna
Kiedy idę na spacer i widzę rzekę, las i polanę,
to wiem, że to ta piękna ONA.
Kiedy za zimno mi zimą, a za gorąco latem,
wiem, że to ta kapryśna ONA.
Kiedy złości mnie pszenica, kształt i gżegżółka,
tłumaczę sobie, że ONA tak już ma.
Kiedy czytam Brzechwę czy Prusa,
jestem dumna, że ONA jest także ich matką.
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I kiedy widzę powiewającą biało- czerwoną flagę,
rozumiem, że ja należę do niej, a ONA jest częścią mnie.
ONA- Ojczyzna, którą widuję każdego dnia.
Polska, która usiadła na moim parapecie przebrana
za sikorkę.

Maksymilian Budnik, SP 5 Kwidzyn
Nauczycielka: Anna Kopicińska

POLSKA - MOJA OJCZYZNA
Jest taki kraj w Europie Środkowej,
gdzie mieszka Polan naród odważny.
Mimo historii, wcale nie prostej,
w świecie od lat jest bardzo ważny.
Czujesz się tutaj niezwykle bezpieczny,
bo lud to od wieków bardzo waleczny.
Tradycję kocha i przodków zwyczaje,
dar gościnności sercem oddaje.
Kraina jest to piękna, spokojna,
więc nie ma tutaj żadnego przypadku,
że ludziom się żyje
w zdrowiu i w szczęściu, i w dostatku.
I nie musisz mnie zmuszać,
bym Tobie się przyznał,
że tym krajem jest Polska - moja Ojczyzna !
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Michał Stec, SP 6 Kwidzyn
Nauczycielka: Izabela Lipiec

Polska – moja ojczyzna
Ojczyzna to miejsce, gdzie żyć chcemy,
Nie ma człowieka bez skrawka tej ziemi,
Który pokochał i jest tylko jego,
Ojczyste miejsce to coś szczególnego.
Ojczyzna to dom, za którym tęsknimy,
Gdy na obczyźnie żyć czasem trzeba.
O szybkim powrocie w myślach marzymy,
Bo tutaj mamy swój kawałek nieba.
Tu łatwiej zrozumieć nam język, zwyczaje,
Odnaleźć się w rytmie dnia codziennego,
Pamiętać historię państwa polskiego,
I dzieje pokoleń narodu dzielnego.
Są jednak tacy, którzy Polski nie doceniają,
Swym zachowaniem ją oczerniają.
Są drudzy, którzy ojczyznę rozumieją i kochają.
To patrioci, Polskę zawsze w sercu mają.

Adam Jankowski, SP Ryjewo
Nauczycielka: Iwona Cychnerska

Polska
Piękna jest Polska cała
Nie za duża, nie za mała.
Są tu góry, pola, lasy,
Mamy morze, gdzie na wczasy
Każdy chętnie jedzie.
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Gofra kupi, kupi śledzie.
Mamy zamki i muzea
Piękne narodowe dzieła.
Piękną mamy Polskę całą
I historię niebywałą.

Michał Wasiniak, SP Licze
Nauczycielka: Małgorzata Klain

Niepodległość
Historii posiadasz znajomość,
znasz losy niepodległości –
najpierw nas zaatakowano,
później kraj nam rozebrano.
123 lata czekaliśmy na nią…
Po tym czasie nam się udało –
nie doceniasz może tego,
aby stracić wszystko – nie ma chętnego.
Każdy powinien się cieszyć z małych rzeczy,
teraz Polska nie ginie od mieczy.
W sercu noś znak narodowy,
pomóc ojczyźnie bądź zawsze gotowy.
Pomyśl, jakie luksusy teraz masz
i wyobraź sobie powstańców zmęczoną twarz,
więc doceń, co tu jest –
tu jest wolność i niepodległość,
żeby je zdobyć, ciężka to praca była na pewno.
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Agata Stec, SP 6 Kwidzyn
Nauczycielka: Jolanta Drypa

Polska moja ojczyzna
Różne historie zaczynają się słowami:
Za górami, za lasami, za rzekami, za morzami…
Zwyczajny wstęp do powieści baśniowej,
Niejednej na półce pozycji książkowej.
Z ręką na sercu do tego się przyznam,
Że ten baśniowy kraj to moja ojczyzna.
Na południu Tatry do chmur sięgają,
Na spieniony Bałtyk z góry spoglądają.
Trzy główne rzeki w Polsce płynące,
Na samych granicach i w centrum leżące.
Baśniowy to kraj przyznajcie sami,
Miejscowo lesisty, pokryty puszczami.
Zatem mamy góry, lasy, rzeki i morze,
Czy nie jest to właśnie baśniowy wzorzec?
To właśnie Polska, mój kraj kochany,
Gdzie z drzew jesienne spadają kasztany.
Tylko w ojczyźnie odróżnić można,
Czy to jest jesień, czy zima mroźna.
Lato zaś z wiosną rywalizuje,
Które piękniejszą pogodę zmaluje.
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Ilona Fidler, SP Trumieje
Nauczycielka: Małgorzata Klain

Kraj - raj
Moja Polska ukochana,
przez mych przodków uwielbiana!
Jest tu morze oraz góry –
jest to dla mnie cud natury!
Zwiedzam w niej, co tylko mogę –
pokonuję każdą drogę.
Zgłębiam wiedzę i teorię,
i kulturę, i historię
oraz czytam bardzo wiele –
jak ta Polska się zmieniała,
moim domem się stawała.
Jestem dumna – to mój kraj!
Jestem dumna – to mój raj!

Amelia Wyrzykowska, SP 6 Kwidzyn
Nauczycielka: Jolanta Drypa

Polska - moja Ojczyzna
Ojczyzna moja - Polska
To kraj dzieciństwa mych dziadów, pradziadów i moja.
Niegdyś skąpana w morzu krwi i łez,
walcząca o niepodległość,
niesiona na skrzydłach białego orła,
otulona biało - czerwonym płótnem
nie dała najeźdźcy stłamsić się.
Choć najeźdźca groźny, potężny
w kajdany zakuć chciał, to walczyła,
nie poddała się.
Ojczyzna moja to kraj dzieciństwa
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i miejsce mego urodzenia.
Mama zawsze powtarzała,
że mój dom to twierdza,
której strzeże on...
Wielki ptak orłem zwany,
który w dziobie trzyma strzęp
biało - czerwonej flagi.
Ojczyzna moja to pola usłane czerwonymi
makami, to miasta i wsie w świetle swej
chwały.
To łany zbóż skąpane nie we krwi
lecz słońcem otulane.
Ojczyzna moja to mój dom,
w którym się wychowałem
gdzie ojciec uczył mnie,
że kraj twój to Polska - bądź mu oddany...
Gdy mnie ktoś zapyta :
Ktoś ty ?
Ja odpowiem dumnyPolak mały.
Moja ojczyzna to kraj już nie kropką
na mapie pisany.
To kraj potężny, z tradycjami.
Niesiony na skrzydłach białego orła,
otulony biało - czerwonymi wstęgami...

Amelia Gadomska, SP 5 Kwidzyn
Nauczycielka: Małgorzata Blonkowska

ZAPOMNIEĆ SIĘ NIE DA
Codziennie na Ciebie czekałam
i łzy me wylewałam,
a Ty jakbyś spała,
Żadnego znaku życia nie dawałaś.
Czemuż to zrobiłaś,
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dlaczego na to pozwoliłaś?
Myślałam, co mogę począć,
byś wróciła i swym blaskiem zaświeciła
niczym księżyc w pełni.
Mimo rodziny, która odeszła,
mej miłości, która zginęła,
nadzieja nigdy nie zgasła.
Każdy dzień bez Ciebie był pusty,
tak smutny i bezduszny.
Mimo wylanych łez przez te lata,
marzeń moich nie straciłam,
choć z dnia na dzień
coraz bardziej sobie nie radziłam.
Kocham Cię i kochać będę,
aż do ostatniej czerwonej jak letnie maki
kropli krwi.
Uczucia do Ciebie się nigdy nie wyzbędę.
W ciszy zupełnej słyszę Twój oddech,
w każdym Polaku widzę rąbek Ciebie.
Choć pomiatał Tobą nieprzyjaciel,
próbował sprawić, abym zapomniała,
aby każdy Polak się poddał,
to ja nigdy Cię nie opuszczę,
Orła z dłoni nie wypuszczę.
Nigdy nie zapomnę,
bo o Ojczyźnie zapomnieć się nie da.
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