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W tomiku zamieszczone zostały wiersze oraz prace plastyczne uczestników
Konkursu „Ojczyzna piórem i pędzlem malowana”

by kształt Twój niezmienny pozostał na mapach,
by budził mnie co dzień śpiew ptaków i kwiatów piękny zapach,
żebyś zawsze była nasza, wolna , taka swojska,
bym spytany: ,,Gdzie kraj twój ?”, z dumą odrzekł: ,,Polska!”,
byś nigdy już nie widziała dzieci twych przelewu krwi,
by już tylko szczęśliwie wypełniały się dni,
by Twe lasy, pola, łąki były dla nas niczym raj,
bym nigdy nie przestał kochać swój kraj,
by ogrzewały Cię polskie gorące serca,
byś zawsze dumna była i piękna,
by nie zniszczyła Cię ludzka głupota,
groźna dla narodu jak lawa błota,
by każdy rodak znał kolory polskiej flagi,
by bronić honoru starczyło nam odwagi.

Życzę Ci, Polsko, byś w sercu była każdego Polaka
i nie opuszczała nas do końca świata.
Dawid Filas, kl. 8a

,,Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna”
Z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
oddajemy w Wasze ręce, drodzy Czytelnicy, tę niewielkich rozmiarów książeczkę,
która zawiera deklaracje patriotyzmu najmłodszego pokolenia Polaków malowane
piórem i pędzlem.
Niniejszy tomik, który powstał z inicjatywy nauczycieli i uczniów, jest
świadectwem głębokiej wrażliwości na sprawy Ojczyzny, a przede wszystkim na
potrzebę kształtowania postawy patriotyzmu we współczesnym świecie,
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Stanowi też galerię lirycznych obrazów, pewnie
nieco uproszczonych i nieporadnych artystycznie, ale będących odbiciem osobistych
przeżyć nastoletnich twórców i ich sposobu postrzegania Ojczyzny. Prezentowane
wiersze i rysunki nawiązują do ważnych momentów w historii naszego narodu,
przedstawiają bohaterów, którzy ponieśli największą ofiarę, walcząc o wolność
Polski i ukazują piękno polskiego krajobrazu, a także zwykłą polską codzienność.
Pragnieniem autorów jest, by lektura tego skromnego tomiku stała się nie tylko
inspiracją do pogłębienia wiedzy o dziejach naszego narodu i zaproszeniem do
poetyckiej podróży po polskich drogach, ale i zachętą do refleksji na temat
osobistego stosunku do Ojczyzny…
Uczniowie i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju

Paulina Czekańska, kl. 2a
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Ojczyzna
To cudowne w sercu uczucie,
to dobra myśl, która daje spokój duszy,
to tęsknota za czymś, co bliskie,
miłość, bez której nie można żyć,
Matka, u boku której jesteśmy bezpieczni…

Wiktoria Dziechciowska, kl. 6a

Na zawsze Ojczyzna
Gdzie piękne rzeki, zielone wzgórza,
tam ma Ojczyzna piękna, nieduża.
Ona rozbiory, wojny przetrwała,
bo zawsze z honorem walczyła,
gdyż w narodzie tkwiła jej siła.
I nigdy się nie poddała.
Była, jest i będzie na zawsze Nasza.

Zuzanna Bażan, kl. 3a Gim.

Ewelina Zapała, kl. 3b gimn.
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NASZE ULUBIONE CYTATY

Przystoi, aby Ojczyzna była nam droższa niż my sami sobie.
Cyceron
Nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej ojczyzny.
Platon
A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.
Piotr Skarga
Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość– a my jesteśmy narodem
ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania.
Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem
przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność
naszej Ojczyźnie!
Kard. Stefan Wyszyński
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II
Niech wspaniałe
świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności
i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem
do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.
Jan Paweł II
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała (…). Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Jan Paweł II
Nadia Murzyn, kl. 2a
-30-

-3-

Ojczyzna Matka
Ona, jak Matka Cię kształtowała.
W czystej miłości swej wychowywała.
Uczyła, jak mądrze żyć, dobrze wybierać,
serce na siostry i braci otwierać.
Możesz odfrunąć z domu rodzinnego,
lecz pamiętać będziesz zawsze i wszędzie:
niebo błękitne, pod drzewem żołędzie,
nawet małą ułamaną gałązkę w lesie,
której trzasku dźwięk daleko niesie.
Pamiętaj nieustannie o Polsce, bo tu twój schron,
miejsce, gdzie od wieków twe rody mają trzon.
Gdzie biegałeś radośnie w słonecznym skwarze
lub kwiaty zbierałeś Matce w darze.
Serce Ojczyznę Matkę serdecznie pokochało,
bo to niebo ją ku radości Tobie podarowało!
Ojczyzna, Matka nasza ukochana,
nie zginie w sercach swych dzieci na zawsze zachowana!

Anna Kopeć, kl.3b Gim.
Jesteś jak Mama
POLSKO!
Moja Ojczyzno kochana,
oddaję Ci całe moje serce!
Ty jesteś jak Mama najbliższa, najlepiej mi znana,
ukochana i zawsze szanowana!

Jakub Ptak, kl.7a

Samuel Ileri, kl. 2a
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Pytasz mnie, czym jest Ojczyzna?
Kiedy wąchasz wiatr wiosenny
i gdy jesteś uśmiechnięty – to Ojczyzna.
Kiedy zbierasz polne kwiaty:
bratki, chabry, no i maki – to Ojczyzna.
Kiedy patrzysz w niebo latem,
jesteś jakby wolnym ptakiem – to Ojczyzna.
Kiedy widzisz kolor lasu
i odczuwasz upływ czasu - to Ojczyzna.
Kiedy słyszysz polską mowę
i udzielasz się w rozmowie - to Ojczyzna.
Gdy bezpiecznym snem zasypiasz,
czasem okna nie zamykasz - to Ojczyzna.
Gdy dla kraju się poświęcasz
i tradycje wciąż powielasz - to Ojczyzna.
Gdy od podszewki historię swego kraju znasz
i zawsze w pamięci bohaterów jej masz – to Ojczyzna.
Gdy kochanym będąc, kochasz,
czasem też nocami szlochasz - to Ojczyzna.
Gdy odważnie w gwiazdy patrzysz,
dobrą przyszłość w Polsce chcąc zobaczyć – to Ojczyzna.

Magdalena Kluska, kl. 3b gimn.

Paweł Czekański, kl. 5a
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Ojczyzno moja!
Tyś radością mojej duszy,
Naszą miłością.
Bez miłości do Ciebie dusza narodu umiera.
Serce me przestaje bić,
a powieki zamykają się
i sączą się gorzkie łzy,
gdy ktoś mówi, że jesteś niczym.
Bez miłości do Ciebie, Ojczyzno,
serce staje się malutkie jak pusty orzeszek.
Pustka wypełnia tego, kto cię nie kocha.
W mych oczach łzy, gdy wspomnę Twą piękną historię…
Rzeki krwi przelanej,
strumienie łez wypłakanych,
tylu poległych dla Twego istnienia,
abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce!
Z szacunku do Ciebie,
z miłości do Ciebie, Ojczyzno moja,
gdy nastanie czas, gotowi będziemy i my oddać za Ciebie życie!
Bo inaczej jak moglibyśmy spojrzeć w lustro historii.

Klaudia Kacprzak, kl. 3a gimn.

Daria Ptak , kl. 3a gimn.
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Moja Ojczyzna
Moja Ojczyzna
to orzeł z dumnie rozłożonymi skrzydłami,
wiersze Mickiewicza, mazurki Szopena.
To dom zawsze otwarty
i biel opłatka łamanego przy stole.
Moja Ojczyzna
to czerwień krwi Jej obrońców,
lwowskich orląt, harcerzy,
powstańców warszawskich,
młodych jak ja
i wszystkich, którzy złożyli z siebie ofiarę
na wojennym ołtarzu,
a śmierć okrutna zabrała ich życie na wieczność,
bym mogła dziś smakować wolność.
O moją Ojczyznę dziś
walczyć musi cyfrowe pokolenie
tak odległe od wojennych bohaterów,
którzy dawno temu gotowi byli poświęcić swe życie za naszą wolność…

Daria Ptak, kl. 3a Gim.
Moje miejsce
Spoglądając na moje miejsce urodzenia,
nie chcę mu mówić nigdy ,,Do widzenia”.
Chociaż pragnę nowego życia,
bez mojego domu czuję się taka ,,tycia”,
bezsilna, samotna, bez życia.

Agnieszka Bala, kl. 8a
Emilia Dąbrowska, kl. 2a
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Ojczyzna
Ojczyzna to mój mały świat.
Ojczyzna to mój rodzinny dom.
Ojczyzna to moje małe radości i smutki.
Ojczyzna to wszystko, co mnie otacza.
Ojczyzna to moje miasto – Rabka.
Ojczyzna to moje życie.
Polska to moja w sercu Ojczyzna.

Norbert Sienkowiec, kl. 7a

Polska
Co to jest Polska? – spytał ktoś.
To drzewa, lasy, pola i łąki,
po których hasają wesołe biedronki.
To kolorowe miasta i zielone wioski,
gdzie słychać ruch uliczny i ptaków śpiew radosny.
Polska to także my, Polacy,
kochający swą Ojczyznę Matkę rodacy.

Olimpia Koźlak, kl.8a

Aleksandra Burnus, kl. 3b gimn.
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Tak było…
Taki świat wielki, a my jesteśmy sami.
Sojusznicy odwracają się do nas plecami.
Pożogi czas nastał.
Niemcy na polskie ziemie wkraczają,
do ludzi strzelają.
Swoje Auschwitz rozstawiają,
Żydów i Polaków tam zabijają.
My walczyć musimy,
by bronić naszej pięknej polskiej krainy!
Nadzieja nadeszła – Anders się nazywa!
Niemcy przegrywają.
Wolność przybywa!

Jakub Zieliński, kl.5a
Dwa kolory
Żyję w kraju, gdzie flaga kolory ma dwa.
To jest Polska – Ojczyzna ma.
Czerwony to miłość – każdy to wie.
Biały to czystość – z tym zgodzić się chcę.
Polska w sercu każdego Polaka miejsce ma swoje,
do Niej miłością bije i serce moje!

Nadia Namad, kl. 2a
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Jan Tatoń, kl.8a
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Polskie pory roku
Piękna nasza Polska cała
w jesiennym słońcu się skąpała.
Drzewa kolorami się mienią:
złotem, pomarańczem, czerwienią.
Wiatr babie lato rozwiewa,
w koronach drzew spóźniony słowik śpiewa.
Na biało szron trawy maluje,
to znak, że zaraz zima mrozem skuje.
Krokusy, tulipany, żonkile zakwitają wiosną,
jakże ta pora roku jest radosną.
Wokół się wszystko budzi do życia.
Różne odcienie zieleni wychodzą z ukrycia.
Sierpniowe słońce rzuca cienie ładnie
i lato wreszcie owocami pachnie.
Powietrze gorące wokół wiruje
i całą Polskę jak Wisła opasuje.

Jakub Zieliński, kl. 5a
Serce Europy – sercem moim
Ojczyznę moją ukochaną ,
przez wszystkich Polską zwaną,
przemierza wiatr od morza do Tatr.
Wyrusza z Gdańska do Warszawy,
pozdrowienia niosąc od Warsa i Sawy.
Leci dalej wzdłuż wstęgi Wisły,
aby także pozdrowić Giewont i Rysy.
Serce Europy sercem moim,
powinno stać się też sercem twoim!

Adrianna Ileri, kl. 7a

Filip Kościelniak, kl. 2a
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Patriota
Dzień listopadowy, smutny,
a jednak w sercu ochota.
Pytasz, a może myślisz,
czy Ty jesteś patriota?
Pierwsza Kadrowa, Oleandry,
wraca Ojczyzna miła.
I pytasz, a może myślisz,
czy we mnie jest taka siła?
I stajesz, patrzysz wkoło…
Już nie ma tu Marszałka.
Są sprawy…ludzie… drzewa…
Codzienna żmudna walka…
Historia nas zapyta,
gdzież dzisiaj patrioci?
Nie pytaj, popatrz wokół.
Już jesteś w tej historii…

Karolina Doniec, kl.8a
Polska duma
Gdy jesień 1939 roku piękna nastała,
II wojna światowa na dobre rozgorzała
i krwawe żniwo w ludziach zbierała.
I gdy już Niemcy całą Polskę prawie zdobyli,
Polacy wreszcie się obudzili
i o swój Polski Kraj zawalczyli.
Żołnierze w walce wiele przeszli,
na szczęście, wszyscy z tego świata nie odeszli.

Magdalena Kluska, kl. 3b gimn.

Teraz jako pradziadowie nasi opowiadają nam o swych czynach.
A my jesteśmy dumni, że Polska zwyciężyła.

Pola Filas, kl.5
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Ojczyzny Kwiat
Ten kwiat powstał z podartej flagi.
Rósł na ziemi przez obcych widziany jak chwast.
Był pełen nieustępliwej odwagi.
Jedne miał płatki czerwone
zroszone krwią patriotów.
Drugie białe i czyste
zdradą nie były splamione.
Próbowano roślinę wyrwać,
ale wrosła w ziemię.
Chciano ją zniszczyć,
zdołała przetrwać wszelkie zniszczenie.
Aż w końcu kwiat obumarł.
Wróg przyjął to z ulgą.
Lecz nie wiedziano, że pod ziemią trwał
i wcale wrogom się nie poddał.
Nie przypuszczano wcale ,
że kwiat to serce Ojczyzny,
przez ciosy sąsiadów mającej blizny,
podzielonej na pozór trwale.
I stało się… Najpierw ruch ziemi.
Potem Ojczyzna, piękna Pani wstała
w sukni czerwono-białej cała.
Znalazła się między swymi.
Włosy jakby skąpane
krwistym zachodem słońca.
Dłonią pewną wskazuje:
,,Te ziemie są mi przyznane”.
Wtem kwiaty na szarej ziemi wyrastają.
Nadzieja niczym trawa się zieleni.
Orzeł przez lata więziony, teraz wolno leci.
Koronę Królowej Polsce oddaje.
Ojczyzna dumnie ze zgliszczy powstaje.

Karolina Czyszczoń, kl. 3c gimn.
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Martyna Wójciak, kl. 8a
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Mój szczęśliwy Kraj
Polska to szczęśliwy Kraj,
w którym mieszkamy ty i ja.
Tu możesz biegać, psocić i grać
i nie boisz się też śmiać.
Możesz też rozwijać się
i do końca spełniać się.
Możesz uczyć się i sobą być.
Tu naprawdę chce się żyć!
A gdy smutek dorwie cię,
nagle znajdziesz się na dnie,
pomyśl, jaki na to lek?
Starszy niż niejeden wiek.
To nasz ukochany Kraj
bezpieczny i radosny niczym raj!

Matylda Kondys, kl.5a
Ojczyzna
Jest tym, o czym myślisz, kiedy się obudzisz,
gdy słońce zobaczysz, skowronka usłyszysz.
Jest w tych owocach, co rosną w sadzie,
tak pięknie jak róże w twoim ogrodzie.
Jest jak pierwsza miłość –
mimo minionych lat i tysiąca wad,
na zawsze blisko nas.
To pamięć, historia w sercu noszona,
przez nas wywalczona, nasza wymarzona.
To maki na łące, śmiech dziecka pośród zbóż,
to drzewa szumiące, melodie nucące.
Jest to źródło wolności,
miejsce pełne wzajemnej miłości,
wyśnione miłe sercu –
Ojczyzna – mój i twój DOM.

Julia Palarczyk, kl. 2a
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Aleksandra Burnus, kl. 3b gimn.
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Ojczyzna to moje miejsce
Ojczyzna to moje miejsce,
gdzie czuję się najlepiej.
Kocham te góry, lasy, jeziora tu jest najpiękniej.
Wszystko, czego mi trzeba i czego tylko chcę,
w mojej Ojczyźnie znajduje się.
Od morza po góry, wzdłuż i wszerz,
tu kolorowe drogi do szczęścia prowadzą mnie.

Alicja Rączka, kl. 3a gimn.

***
Ojczyzno moja,
jesteś piękna jak słoneczny poranek
jak najcudowniejszy kwitnący kwiat.
Być Polakiem to dla mnie wielka chluba,
to najpiękniejsze, co mogło mi się wydarzyć.
Cześć oddaję poległym za Ciebie przodkom.
Każdego dnia miłość Ci moją ofiaruję!

Wiktor Kacprzak, kl. 7
Hanna Kordeczka, kl. 3b gimn.
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O wolności
Nie można zapomnieć chwil,
kiedy Polak za wolność walczył do utraty sił.
Swoją mocą i odwagą
strącił wroga w otchłań bladą.
Polak szczęśliwy dziś może być,
że nie musi się o wolność bić.
Dziś w wolnej Polsce może żyć każdy,
w pamięci zachowując czas walki ważny.
Nie zapomnimy ważnych w historii chwil,
bośmy są Polakami z całych sił.

Maximilian Kondys, kl. 6a

Mateusz Wójciak, kl. 2a
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Moja Ojczyzna
Ojczyzna moja - tu życie zostało mi darowane.
Szczyty Tatr, wzgórza zielone, złoty piach,
lasy, łąki, polny kwiat,
ulotne chwile na zawsze zapamiętane…
Piękna moja Polsko,
Ty otaczasz nas matczyną troską.
Z Tobą będę czuł się bezpieczny cały czas.
Orzeł biały z koroną na głowie strzeże nas.
Flaga biało-czerwona wysoko powiewa,
pieśń o historii nam śpiewa,
jak to żołnierze za wolność krew przelewali,
w ofierze za Polskę życie oddawali.
I my o miłości do Ojczyzny zawsze pamiętajmy.
Za swój Dom Ojczysty, kiedy trzeba, życie oddajmy!

Szymon Jagosz, kl. 3a gimn.

Alicja Rączka, kl. 3a gimn.
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