
Szkolny Konkurs Literacki „Wiersz dla Niepodległej” 

 W kwietniu został przeprowadzony konkurs literacki, w którym 

uczestniczyli uczniowie kl. IV – VII. Ich zadaniem było napisanie jednego wiersza 

poświęconego Polsce, jej historii, bohaterom, tradycjom, symbolom 

narodowym, przyrodzie.  

Konkurs miał na celu motywować młodych ludzi do rozwijania talentów 

literackich i zachęcać do uważnego przyglądania się temu, co się dzieje wokół 

nas. Podkreślał potrzebę kształcenia patriotycznego i znaczenie świadomości, 

skąd przychodzimy, jakie są nasze polskie korzenie, kto walczył o niepodległość 

kraju, kto go budował w czasach pokoju, kto rozsławił polską literaturę, sztukę, 

naukę. 

 Utwory powstały na lekcji języka polskiego, spontanicznie, bez 

przygotowania. Uczniowie pisali tak, jak dyktowało im serce i umiejętności, a 

napisanie wiersza nie jest takie łatwe i jego temat nie należał do najprostszych. 

Wyniki konkursu: 

I miejsce: Angelika Wyka z kl. VII i Karolina Panek z kl. IV 

II miejsce: Paulina Frejnik z kl. VII i Jakub Pszenny z kl. VII 

III miejsce: Filip Kowalski z kl. V 

Przyznano również kilka wyróżnień, aby docenić trud młodych twórców i 

zachęcić do kolejnych prób pisarskich. 

Wyróżnienie: Amelia Błaszkiewicz, Karol Brdak, Julia Miszczuk, Szymon Rosłon, 

Amelia Truszkowska, Wiktoria Wujcik - uczniowie kl. IV. 

 A teraz pora na prezentację niektórych „Wierszy dla Niepodległej”.  

Angelika Wyka 

Polska - moja Ojczyzna 

Śpiew ptaków budzi mnie o świcie, 

wstaję, rozglądam się dookoła. 

Widzę biel i czerwień, 

powiewają wesoło na fladze mojej Ojczyzny. 

Biel razi w oczy, 



czerwień krwawi, 

dwie piękne barwy o świcie widzę. 

To Polska – moja Ojczyzna. 

Patrzę na nią, uśmiecham się, 

ona odwzajemnia mój uśmiech. 

Jestem z Polski dumna. 

Tak niewiele jej daję. 

Ona daje mi wiele. 

Radość i pokój – to Polska, 

Moja Ojczyzna. 

 

 

Karolina Panek 

Dla Niepodległej 

Polsko, tyle wycierpiałaś! 

Na sto dwadzieścia trzy lata  

niepodległość straciłaś. 

Tyle bitew o Ciebie stoczyliśmy. 

Po trudach niepodległość odzyskaliśmy. 

 

Polsko, jesteś niepodległa. 

Zaborcę przepędziłaś. 

Nikt już nam Ciebie nie odbierze. 

Będziemy dążyć do tego szczerze. 

 

 



Filip Kowalski 

Niepodległość 

Wolność 

oddawali życie za Ciebie 

skłonni oddać wszystko 

za Ciebie 

teraz są w niebie 

bronili zaciekle 

Twego domu 

umierali 

by cię ocalić 

pochowałaś ich w swoim ciele 

postawiłaś pomniki 

spisałaś księgi chwały 

jesteś im wdzięczna 

Twoim bohaterom 

 

 Inne utwory wyróżnione w konkursie „Wiersz dla Niepodległej”, zostaną 

zaprezentowane na łamach IV numeru gazetki szkolnej „Flamaster” (w maju 

2018 r.) 

 Konkurs został zorganizowany przez panią Annę Ludwiczak, która 

współpracowała z panią Lucyną Trąmpczyńską (nauczycielki języka polskiego). 

 

  

 


