MŁODZI POECI CZWÓRKI

WIERSZE PATRIOTYCZNE
Polska
Polsko kochana, dlaczego to Ci się stało?
Trzy rozbiory dostałaś,
ale przetrwałaś.
Nie jesteś największa,
ale też nie za mała
i nie za mocna,
i nie za słaba.
Chwycimy za broń.
Kiedy będzie trzeba,
będziemy walczyć,
żebyś przetrwała.
Kocham Cię, Polsko
taką jaką jesteś – WIELKĄ!
Będę dla Ciebie walczył
choćby w mękach.
Filip Kucharski kl. IVc

Piłsudski
Żył w Polsce pan Piłsudski
i wybawił Polskę wnet.
Rosja, Austria, no i Prusy
już nie były takie cwane.
Przestraszyły się Polaków,
oficerów i żołnierzy.
Polska odzyskała swoje imię.
Julian Pęciak kl. IVc

Piłsudski
Żył raz w Polsce jeden pan,
na imię Piłsudski miał.
Wybawił Polskę od niewoli,
uratował cały kraj.
Pomagali mu w tym
jego bardzo dzielni wojownicy
i zaborców wbili w piach.
Aleksander Kowalczyk kl. IV c

Ku wolności
Jedziemy hen daleko, by Kraj ratować.
Piłsudski na Kasztance do rana gotów gnać.
Obca przemoc z każdej strony kroczy.
Polska pod zaborami we krwi broczy.
Ach, jak smutno mi, że nie jestem wolna.
Kiedyś byłam piękna, potężna i zdolna.
Lecz naród nie zapomni, bo to Ojczyzna!
Niestety, smak popiołu i prochu pozna.
Niezłomny duch, niezłomna wolna –
Skończyła się stu lat niedola.
Wyjrzało słońce i wreszcie Polska wolna!
Aleksandra Gunerska kl. IV c.

MÓJ KRAJ
Mam na imię Wojtek i mam 8 lat
Bardzo kolorowy jest cały świat
Lecz świat małego Antka nie był spokojny
Ponieważ mieszkał w kraju w czasie wojny
Na ulicach były czołgi i granatnice
A zaborcy zajmowali nasze granice
Lecz dziadzio Piłsudski i Roman Dmowski
Walczyli o zjednoczenie ziem polskich
Niepodległość Polska po 123 latach odzyskała
Dzięki naszym żołnierzom! Chwała Im! Chwała!
I już bez Antka, co roku 11 listopada
Odbywa się w Warszawie uroczysta parada
Polska to mój dom, Polska to nasz kraj
Mały Patrioto, dbaj o Nią, dbaj!
Wojciech Mazurek klasa 2 a

WOLNOŚĆ
Wolność – to Polska
Polska – to ty i ja
To moja i twoja rodzina.
To pola, łąki i lasy.
To jeziora, rzeki i morze.
To ostre szczyty gór.
Polska – to twoja i moja historia.
Wolność - to 966 rok i początek chrześcijaństwa.
To Bolesław Chrobry, Władysław Łokietek,
Kazimierz Wielki...
To czasy wojen, bitew i zaborów.
To Legiony Polskie, Szare Szeregi i Armia Krajowa.
To Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko…
To „Jeszcze Polska nie zginęła Wybickiego.
Wolność - to ludzie prości, uczeni i pisarze.
To Adam Mickiewicz i Pan Tadeusz,
Konrad Wallenrod i Dziadów część II.
To Oda do wolności i Kordian Słowackiego.
To Henryk Sienkiewicz, Nałkowska i Stefan Żeromski
i wszyscy ci, którzy czynem i piórem okazują patriotyzm,
miłość i wierność Ojczyźnie.
Wolność – to groby i mogiły.
To Grób Nieznanego Żołnierza.
To pamięć o tym, co było,
Polska - to wolność, honor i miłość do Ojczyzny.
To Bóg i chrześcijańskie korzenie.
Katarzyna Pierszała kl. 7 b

