
PISANE SERCEM 

Tomik uczniowskiej poezji patriotycznej 

 

Natan Szylar 

O Polsce 

Piękna ojczyzno ma, 

Obudź swą duszę polską, 

Leć dumnie na skrzydłach biało-czerwonych, 

Strzeż długich granic swych. 

Krajobraz z pszenicą na Twych polach zachwyca, 

A miłość ma do Ciebie nie ma końca. 

Julia Kochmańska 

Oda do Polski 

Polsko! Tyś piękna, wielka i dostojna, 

Lecz wszystko popsuła szlachty chciwość i wojna. 

Zaborcy interes w słabości Twej zwietrzyli 

I wspólnie Twoje ziemie ograbili. 

Naród dumny wolność swą odzyskać chciał. 

Bliskich krwią przelaną w bitwach zapłacić miał, 

Lecz próżne to były starania, 

Trzykrotne ludu zmagania. 

Nareszcie wyzwolenia nadszedł czas, 

Za broń ludzie chwycili wraz. 

Marszałek Piłsudski rozkazy żołnierzom wydawał swym, 

A Józef Wybicki skomponował dumny hymn. 

Teraz Polska wolna jest, 

Zaborcy opuścili nas. 

Przyszedł już niewoli kres. 

Więc świętujmy, póki czas! 



Pascal Walski 

Najpiękniejsza kraina... 

Piękna jest nasza kraina ojczysta, 

Piękne są wody, piękne są rzeki.  

Piękne są góry i cudne bajora, 

Zwłaszcza, gdy jesienna nadchodzi pora. 
 

Są ciche wioski wśród łąk zazielenionych 

I gwarne miasta w świetle lamp nocnych 

Nad nasze piękne brzegi nadwiślańskie 

Śpieszy się na wiosnę każdy Polak. 
 

Natalia Mysiak 

Moje miejsce- mój dom 
 

Ojczyzna moja to łąki zielone, 

barwnymi kwiatami gęsto upstrzone,  

a na nich maki czerwone 

- symbol krwi przez naszych przodków przelanej. 

 

Ojczyzna moja to miasta rozświetlone 

i wioski w świetle księżyca uśpione, 

to pola i lasy rankiem zamglone 

i harcerskie ogniska na polanach rozpalone. 

 

Kocham moją ojczyznę, tu najlepiej się czuję, 

Tu marzę, tu się uczę, tu przyszłość planuję. 

 

 

 



Adam Stawicki 

Dom, który zwie się Polska 
 

Polsko, Ojczyzno moja, 

Polsko, moja kochana, 

Tyś domem dla mnie najmilszym i 

najcieplejszym. 

Ojczyzno niezłomna i niepokonana, 

Tyś pięknym obrazem malowana. 

Twe łąki rozległe i pola złociste, 

Twe lasy zielenią się mieniące, 

Te góry potężne, silne, wznoszące, 

Jeziora lazurem świecące. 

Tyś przeplatana królową polskich rzek. 

Ty, co masz morze głębiną żarzące, 

Twój obraz to dom mój, 

 Którego nie zostawię i nie opuszczę. 

Tu jest mój kawałek nieba i chleba. 

Tyś mą dumą i miłością. 

To Ciebie kocham, 

POLSKO!         Zuzanna Bielańczuk 

Ojczyzna 
 

Kocham swą Ojczyznę ponad wszystko, 

jest ona domem mym i Twym, 

który w sercu jest tak blisko. 

To pobliski lasek, osiedle i moi przyjaciele, 

nauka w szkole i wszystko to, 

co sprawia, że jest mi weselej. 

 



Kacper Lis 

Na kartach historii… 

 

Polsko, Ojczyzno ma, Ty się nie lękaj, 

Na Twych ziemiach nie postanie już zaborcy ręka. 

Minęły zaborów straszne i zbyt długie czasy, 

Teraz można się cieszyć, bo nastały dobre daty. 
 

Dziś Polak każdy na Twe pola miłym okiem patrzy, 

Lecz w lasach kryją się wspomnienia straszne. 

Wspomnienia, w których rodacy oddawali życie własne, 

Aby dzisiaj cieszyć się swobodą w sprawie każdej. 
 

Polski orzeł dziś dumnie wypina pierś w złotej koronie 

I każdy patrzy na Ciebie w Twej pięknej odsłonie. 

Domem bezpiecznym będziesz dla mych wnuków, 

Które pamięć zachowają o polskich wojnach huku. 
 

    Będziemy o Ciebie walczyć, jeśli przyjdzie czas 

    I o naszych bitwach będzie szumiał las. 

    Ty jesteś wieczna, a człowiek przejściowy, 

    Więc obiecuję, że Ci już nigdy korona nie spadnie z głowy! 

 



Łukasz Ostrowski 

Pamięć i wdzięczność 
 

Jestem stąd. 

Wszystko, co mnie otacza, budzi spokój. 

Wszystko, co widzę, jest takie bliskie, tak znane. 

To tutaj czuję się u siebie, 

Wzrastam niczym silne drzewo. 

Trwam. 

Mijają dni, miesiące, lata, 

A wokół mnie rozkwita miasto. 

Nowoczesne, czyste, bliskie- 

moje. 

Moje Miasto, mój Kraj, moja 

Ojczyzna. 

Tak niewiele mnie kosztują te 

bezpieczne dni, 

Tak wiele poświęcili dla nich 

moi Poprzednicy. 

Czuję wdzięczność. 

 

Łzy wgryzają się jak ciernie pod opuchnięte powieki. 

Wszędzie widzę przeszłe dni, 

Pamiątki historii. 

Mam pokoleniowy dług. 

I wiem, że miasto żyje, żyję ja. 

Chcę tkać na nowo piękną opowieść. 

Ciąg dalszy zdarzeń dumnego Polaka. 

Jestem nim. 



Joanna Rasławska 

Wolna Polska 
 

Polsko- byłaś potężnym królestwem w Europie. 

Podstępnie przez zaborców kajdanami spętana, 

Na 123 lata nikczemnie niewolą związana. 

Wreszcie tyranów swoich zwyciężyłaś 

 I z powrotem na mapach dumnie zagościłaś. 
 

Niemieckim atakiem znienacka pokonana, 

Z ziemią bezdusznie zrównana, 

Krwią narodowych bohaterów okupiona, 

Sowietów ciosem w plecy ugodzona. 

W niemieckich obozach wyludniona, 

Siłą komunistów sromotnie tłumiona, 

Wyrosłaś na nowo z mas Solidarności, 

Co przywróciła Ci skrzydła wolności! 
 

Paweł Kamiński  

Polska - mój dom 
 

Polska - mój dom rodzinny. 

Polska - moja szkoła. 

Polska - brzmi dumnie w mym głosie. 

Barwy flagi: biel i czerwień. 

Kolory przelanej krwi przodków naszych. 

Kolory wolności i honoru. 

Symbol walki i odwagi. 

Zapach chleba, zboża, polskich łąk. 

Polska - cień historii, którą mamy. 

Polska to kraj, o którym my, dzieci, zawsze pamiętamy. 



Wiktoria Rutkowska 

Ukochana Ojczyzna 
 

Światło księżyca usypia mnie, 

Promienie słońca budzą każdego dnia. 

Uśmiech i radość na twarzy gości. 

Smutek przychodzi niespodziewanie. 

Dookoła otacza mnie piękno: 

Drzewa i kwiaty, śpiew ptaków, 

Zabytki, szum wody i ludzie. 
 

To za Nią naród przelał łzy. 

Krew i życie oddało wielu. 

Ci, co o Nią walczyli, cierpieli i wierzyli. 

To synowie, mężowie i ojcowie - nasi bohaterowie.
 

Dziś duma nas rozpiera. 

Za Wasz trud i poświęcenie. 

Wolność- Nasza Ojczyzna. 
 

Pieśń niesiemy na ustach i w sercach. 

Kroczymy z dumą. Szanujemy siebie i innych. 
 

Kocham mój kraj bardzo mocno. 

W sercu od lat mym nieustannie gości. 

To mój dom- teraz i w przyszłości. 

Flaga i godło to nasze symbole. 

Patriotyzm i obowiązek to powinności. 

Ojczyzna jest tylko jedna. 

Patrząc na nią, me serce rośnie. 

A miłość do niej jest nieskończona, 

jak wszechświat mnie otaczający. 



Amelia Kubiak 

Mój kraj   

Polska - mój kraj, moja ojczyzna 

Splamiona krwią, znaczona blizną. 

Niejeden rodak oddał za nią duszę, 

Walcząc o wolność, przed siebie ruszał! 

       Tu jest mój dom, tu serce moje. 

       Gdy widzę flagę, na baczność stoję. 

       Orzeł w koronie naszym jest symbolem, 

       Który wspierał bitwę pod niejednym polem. 

Kocham Cię, Polsko, jestem patriotą 

I do Ciebie zawsze wracam z ochotą. 

Będziesz w mym sercu do samego końca, 

Nim moich powiek nie zamknie 

Ostatni promień słońca! 
 

Alicja Witek 

Drugie oblicze Polski 
 

Leśna łąka, 

polny kwiat, 

strumyk cichy niczym wiatr,  

gdzieś w oddali, 

gdzieś o tam,  

tajemniczy las 

woła nas, 

 szepcząc tak: 

- Ja jestem las, cichy i samotny tak.  

Część Polski to ja, druga część to historii wiatr. 

Pokochaj nas. Zatrzymaj czas... 



Hubert Cebrowski 

Jedyna 

 

Jesteś jedyną, za którą rzucę się do boju. 

Jesteś moim domem, moim miejscem postoju. 

Jesteś bezpieczeństwem, którego każdy potrzebuje 

I miejscem, do którego zawsze powrócę. 

Zawsze będę Cię bronił, bo nie pozwolę 

na naruszenie spokoju, którym zawsze nas otulasz. 

A kiedy wyjadę, będę tęsknił za Tobą, bo jesteś jedyna, 

Więc zawsze do Ciebie powrócę. 

 

 

 

Vanessa Michaluk 

Ojczyzna moja to dom mój najmilszy...  

 

Ojczyzno moja- Polsko, 

Ty jesteś jedyna, moja i niepowtarzalna. 

Taka wyjątkowa, biało-czerwona. 

 

 

Ty jesteś wszędzie- w szkole, w pracy, w kościele, 

Na wsi, w mieście, w lesie, w górach i jeziorach. 

Ty jesteś w domu, w drożdżowym cieście 

I kompocie z truskawek. 

Polsko- moja Ojczyzno! Ty jesteś wszędzie, 

Bo jesteś moja jedyna,  

Taka piękna i pachnąca -Polsko! 



Wojciech Janeczek 

Polska- mój dom 
 

Polska- dom mój ukochany. 

Za co ją kochamy? Za te piękne łany, 

Za powiew historii wpisany w każdym kłosie, 

Za szept wolności szumiący w drzewach przy szosie, 

Za dom piękny z cegły, okazały, 

Za kochanych rodziców, którzy mi wpajali, 

Że tradycja i historia to piękne podwaliny 

Pod dom nasz, który Polska ma na imię. 

 

 


