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Dziękuję Ci, Polsko…
Za  język ojczysty, 
Góry wysokie, pola złociste, 
Za maki czerwone, za Morze Bałtyckie, 
Pałac Kultury, Odrę i Wisłę, 
Za Zamek Królewski i Jasną Górę, 
Kremówkę papieską, z kiełbasą żurek, 
Dziękuję, Ci Polsko za Mickiewicza,
Prusa, Szymborską i Sienkiewicza, 
Za Orła Białego i Hymn Dąbrowskiego, 
Dziękuję, Ci Polsko, z serca całego! 

Julia Poleszczuk kl. 2a
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 Dziękuję Ci, Polsko…

Dziękuję ci Polsko za rodzinę 

To dzięki nim poznaję Cię co godzinę...

Dziękuję Ci Polsko za mamę i tatę

To dzięki nim poznaję  tradycji masę

Dziękuję Ci Polsko za moją siostrę

To dzięki niej widzę jak rosnę

Dziękuję Ci Polsko za dziadków kochanych 
Dzięki nim mam swój kraj ukochany
Dziękuję Ci Polsko za szkołę i książki
Dzięki temu staję się bardziej polski
Dziękuję Ci Polsko za wszystkie wartości 
Dzięki nim uśmiech na mojej twarze gości
Polakiem jestem od urodzenia 
I niech nikt tego nigdy nie zmienia. 

Maciej Ślęzak kl. IV



Dziękuję Ci, Polsko…
Moja ojczyzno 

przez przodków zdobyta krwią i blizną.

Za to, że teraz wolna jesteś, 

a pięknem zachwycasz we wsi i w mieście. 

Za moją rodzinę, przyjaciół, szkołę,

za fale Bałtyku i Żelazową Wolę.

 Za polską kuchnię, folklor, zwyczaje,

 i że powody do dumy mi dajesz.

Patrycja Herman kl.IV

Dziękuję Ci, Polsko… 
Dziękuję Ci, Polsko 

za cztery pory roku, z których każda 
piękna. Dziękuję Ci, Polsko 

za tradycję i nabożnie przeżywane święta. 
Dziękuję Ci, Polsko 

za wiarę, w której żeśmy się narodzili. 
Dziękuję Ci, Polsko 

za przodków, którzy Cię krwią odkupili. 
Dziękuję Ci, Polsko 

za orła, biel i czerwień, zdobyte blizną. 
Dziękuję Ci, Polsko 

najbardziej za to, żeś moją Ojczyzną.
  Rozalia Kuziorowicz kl .IV



Dziękuję Ci, Polsko…
Dziękuję Ci, Polsko, że jesteś wolna.

Dziękuję Ci, Polsko, że możemy
patrzeć na twe krajobrazy.

Dziękuję Ci, że możemy
mieszkać w Polsce.

Dziękuję Ci, Polsko, że uczymy się
w szkołach.

Co by to było gdyby Ciebie nie było???

Lena Nierobiś kl. IV



Dziękuję Ci, Polsko…
Dziękuję Ci, Polsko za to, że tutaj jesteś.
Dzięki Tobie wywalczono to, co jest nasze.
Nasza kultura i nasz język to atut tego kraju.
Zawsze powtarzać będę, że kocham moją Ojczyznę.

Lena Wiecha kl. IV
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Dziękuję Ci, Polsko
Ziemio Ojczysta

za to, że jesteś mi taka bliska.
Za wielką Warszawę i moją wioskę,
że słyniesz z tego, co nasze - polskie.

Za krajobrazy, co zachwycają,
polską gościnność, zwyczaje, święta

i za historię, o której pamiętam.
Za tych, co wolność Twą odkupili swoim cierpieniem

i w jednej chwili na szali życie swe położyli, 
bo Cię kochali i w Ciebie wierzyli.

Wiktoria Herman kl. 6a



Dziękuję Ci, Polsko…

Za góry wysokie
i jeziora głębokie.

Za lasy zielone
i morze spienione.

Za żubra dużego
i bobra brązowego.

Za barszcz biały
i pieróg wspaniały.

Za jesień złocistą
i wiosnę srebrzystą.

DZIĘKUJĘ CI, POLSKO! 
Maja Kosin kl.VI a



Dziękuję Ci, Polsko…
Za moją rodzinę, za to, że jestem.
Dziękuję Ci za to, że mogę widzieć ten wspaniały świat. 
Dziękuję, że wciąż tu jesteś. Za dzielnych Polaków i dzielne Polki. 
Za biało- czerwoną flagę, godło i piękny hymn. I za ten cudowny język 
ojczysty.

Amelia Tomaka kl. 6a

Dziękuję Ci, Polsko…
Za to, że mogę żyć w kraju bez wojen.
Za to, że mogę spędzać czas z osobami dla mnie bliskimi.
Za to, że mówię w swoim ojczystym języku.
Za to, że żyję.

Julia Jabłońska kl. 6a



Dziękuję Ci, Polsko…
Za niepodległość i wolność, za 
bezpieczeństwo oraz ciepło 
rodzinne.
Za możliwość zwiedzania 
pięknej polskiej przyrody i 
kultury.
Dziękuję Ci, Polsko za 
możliwość nauki w szkole i 
zdobywania wiedzy.
  
Patryk Spałek kl. 6a 

Dziękuję Ci, Polsko…
Za mój dom ,za wolność ,za 

możliwość
podróżowania bez ograniczeń 

po całym kraju, za 
niepodległość i możliwość 

zdobywania wiedzy.

Sebastian Spałek kl. 6a
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Dziękuję Ci, Polsko…
Dziękuję Ci Polsko, 

za to, że jesteś wolnym krajem,

że w Boże Narodzenie 

opłatkiem się dzielę

i śpiewam kolędy naszym 

polskim zwyczajem.

Mogę spokojnie mówić

w języku ojczystym, 

co w dawnych czasach zaborów,

nie było zwyczajem oczywistym.

Dziękuje za Twoich bohaterów

a mamy ich  wielu:

Piłsudski, Kościuszko, Kopernik...

Dziękuję  za wielkich noblistów:

Miłosza, Skłodowską,

Tokarczuk, Szymborską. 

Dziękuję za wielu królów, którzy twardą ręką 

bronili naszych polskich murów.

Bartosz Bas  kl. 6b



Dziękuję Ci, Polsko…
Za Twą wytrwałość,
Za Orła Białego,
Za flagę biało-czerwoną
I za Mazurka Dąbrowskiego…

 Dziękuje Ci Polsko…
Za mądrych i uczonych,
Za góry i szum morza,
Dziękuje za parki,ulice i szkoły...

KOCHAM CIĘ POLSKO 
ZA  TO ŻE JESTEŚ !!! 

Julia Nierobiś kl. 6b



Dziękuję Ci, Polsko…

Dziękuję Ci, Polsko za piękną ojczyznę 
za góry wysokie, lasy zielone i morze błękitne.

Dziękuję Ci, Polsko za miasta przepiękne.
Dziękuję Ci, Polsko za polskich poetów.
Dziękuję Ci, Polsko za wolność, hymn

i flagę biało-czerwoną.

KOCHAM  CIĘ  POLSKO

Kristian Pilawka kl. 6b



Dziękuję Ci, Polsko…

Za to że żyję,że mam rodzinę
i mogę się uczyć.
Dziękuję też za to,
że żyję w wolnym 
i niepodległym kraju.

Oskar Teresiński kl. 6b

Dziękuję Ci, Polsko…

Za lasy zielone,
Za piękne Mazury,
Za Tatry wysokie,
Za plaże piaszczyste i Morze Bałtyckie.
Za zamki gotyckie i twierdze historyczne.
Dziękuję Ci również za wolną ojczyznę
i spokojny kraj.

Ksawery Pilawka kl.VI b



Dziękuję Ci, Polsko 
Ojczyzno moja…

Za to że jesteś, i mnie przyjęłaś. 
Za to, że naród nasz tak wspaniały, 

odwagą i siłą chlubi się cały.
Dziękuję za wiarę w każdego człowieka.

Orła białego, co w sercach naszych mieszka.

Dziękuje za góry, morza i lasy,
wszystkie piękne, cudowne krajobrazy.

Dziękuję za rozwój naszego kraju.
Za mamę i tatę i dom nasz.

Za to, że każdy, ten duży i mały 
czuje się ważny i mocno kochany.

Michał Solecki kl. VIb



DZIĘKUJE CI, POLSKO ZA…
To, że jesteś moją ojczyzną
Za to,  nasz cudowny język, za to cudowne środowisko. Za to, że jesteś 
wolnym krajem. Że my - Polacy - mamy prawo wyrazić swoją opinię. 
Za to, że codziennie możemy podziwiać te piękne krajobrazy i słuchać 
śpiewu ptaków
Za to, że mamy prawo do wolności. Za twoją historię i prawo do 
wyznawania religii. Dziękuję Ci za pokój na świecie. Za to, że możemy 
uczyć się w szkołach

Nikola Pasternak kl. 6b  



klasa 7





Dziękuję Ci, Polsko…

za Twe oddanie,
za Polaków, którzy walczyli,
w Twej sprawie,
za to, że dziś jesteśmy,
wolnym krajem,
za nasze tradycje i obyczaje.

Anna Kuras kl. 7



Dziękuję Ci, Polsko…

Za te bujne kwiaty, za śpiew skowronka

 w tych koronach drzew.

Dziękuję Ci, Polsko…

Za przepiękne lasy i pola piękne

 jak kukułki śpiew.

Dziękuje Ci, Polsko…

Za  czarujące morze.

Za przecudne rzeki i jeziora,

Dziękuję ci, Polsko…

Za przepiękne góry

wysokie, niskie

i cudowne widoki wszystkie.

Dziękuję ci, Polsko…

Za przepiękne zamki, co 

dziad i pradziad budował w oddali.

Za to wszystko Polsko nie sposób dziękować,

 przyjmij, więc ten wiersz jako podzięki gest.

Tymoteusz Maciejewski kl. 7



klasa 8



Dziękuję Ci, Polsko…

Dziękuję Ci, Polsko za te piękne, słoneczne, majowe dni.
Za biało-czerwoną flagę trzepoczącą na wietrze,
której szum radośnie nam przypomina,
by Święto Pracy i Konstytucji,
gościło zawsze w polskich rodzinach.

Amelia Kulej kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…
Dziękuje Ci, Polsko, za Twą walkę ze złem,
Dziękuje Ci, Polsko, za trwałość podczas próby,
Dziękuje Ci, Polsko, za orła białego, który zawsze czuwa.

Polsko, Ty jesteś dla mnie,  jak kwiat pachnący,
więdniesz, lecz nie umierasz, a trwasz wiecznie,
by na nowo rozkwitnąć dla nas, Polaków.

Kuba Kuziorowicz kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…

Za to, że jesteś niepodległa.
Za to, że walczysz o dobro nasze.
Za to, że granica w miarę rozległa.
I wszystko tutaj jest także nasze.
Za to, że swą własną kulturę mamy.
Nigdy nie przestanę powiadać żeś Ty moją Ojczyzną. 

Monika Miąskiewicz kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…
Za to, jak wyglądasz,

I że tak sławna jesteś na wielu lądach.
Mimo że wielu hołdów nie otrzymałaś ,

I pod rządami zaborców wytrwałaś,
Pomimo tego o konstytucji nie zapomniałaś, 

I pomóc w tym czasie nam chciałaś, 
I za to właśnie Ci dziękujemy,

My - Twoi Rodacy wdzięczność wyrazić chcemy.
Jakub Psonka kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…
Dziękuję Ci Polsko - za miłość, przyjaźń i ciepło.
Za chęć powrotu do domu, 
za piękne widoki, krajobraz zieleni.
Dziękuję Ci Polsko - za to kim jestem,
 za to, że mieszkam na swojej Ojczystej Ziemi.

Maja Tałajczyk kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…
Polsko Ojczyzno moja! Tyś jakby z maków zrodzona,
Przez piękno i wrażliwość dopieszczona,
Podziękowań Ci nigdy zadość za Twe ofiary,
Za Twą odwagę i noszone przez Ciebie ciężary,
Za Twe skrzydła nas otulające,
W każdej chwili każdą z ziem ochraniające.
Za Twój cud nad rzeką najwyższą,
Za naszą pieśń najdroższą.
Dziękuję Ci Polsko, że zawsze jesteś,
Czuwając nad swymi dziećmi.

Iliana Sikora kl. 8



Dziękuję Ci, Polsko…
Za to, że piękna jesteś tak bosko

i przez tyle lat broniłaś nas mocno.
A tego wyjątkowego maja wiedziałaś,

że do konstytucji polska ludność dojrzała.
Choć wiele przeżyłaś, to wciąż młodo wyglądasz,

Polsko kochana, niech Ci się żyje zdrowo.
Cyprian Zeller kl. 8



Dziękujemy


