
Wiersze uczniów zgłoszone i nagrodzone 

w Szkolnym konkursie literackim Strofy o wielkiej i małej ojczyźnie
zorganizowanym z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 i 600 – lecia Opola Lubelskiego

Jesień w parku opolskim

Co tam słychać w parku miejskim?

Może nam właściciel coś opowie?

Na ławeczce w parku siada,

Co się wokół dzieje – bada.

Myśli, patrzy, porównuje – dawny park,

Dziś współczesnością góruje.

Park utonął w liści złocie,

ptaki myślą o odlocie.

Tylko kaczki nie odlecą, są za ciężkie,

blaskiem świecą.

Przycupnęły nad stawami z łabędziami i gąskami.

O jesieni szumią drzewa,

a wśród nich ptak rzadko śpiewa.

Tylko wróble, gdy się spłoszą,

licznie, głośno zgiełk podnoszą.

Spacerowicze też są zdziwieni,

zachwyceni pięknem parku Opolskiej Jesieni.

Piotr Ciupak, kl. II a 



Bóg, honor, ojczyzna

Bóg, honor i ojczyzna

to bardzo ważne słowa

wie to dobrze każda polska głowa.

Szanuj nasz piękny kraj

i zawsze o niego dbaj.

Dziś dzieli nas historii odległość

od bohaterów walczących o niepodległość

walczył duży i mały,

a także sąsiad i brat.

Minęło właśnie sto lat.

Dziś rocznica odzyskania niepodległości -

dzień zadumy i wielkiej radości.

Pamiętaj słuchaczu młody,

radość w sercach gości,

kiedy naród dąży do wolności.

Milena Łyjak, kl. I c

,,Piszę z mamą, piszę z tatą”



Polska oczami Gabi

Jestem Gabi, choć malutka,

Idę przez park wesolutka.

Liści szum, ptaków śpiew,

Taka właśnie Polska jest.

Wszystko w naszej Polsce mamy,

Piękne miejsca odwiedzamy.

Latem morze, zimą góry,

Mamy nawet i Mazury.

Piękna nasz Polska cała,

Taka cudna i wspaniała.

Każdy naszą Polskę zna,

Każdy tutaj miejsce ma.

Gabriela Głodzik, kl. II a



Nasze Opole Lubelskie

Kiedy w Opolu Lubelskim przychodzi jesień,

W parku uzbieram kasztanów pełną kieszeń.

Bukiet kolorowych liści w Pałacu Lubomirskich zostawię,

Historię o tym miejscu ciekawą przedstawię.

Moje kochane miasto Opole,

To miejsce, w którym żyć wolę.

Lubię po nim wędrować poprzez ścieżki nieznane,

To zobaczę kościół, to kolejkę wąskotorową, ulice kochane.

Tu przyroda mnie zachwyci, tam szkoła powita,

Ta nasza mała ojczyzna jest niesamowita.

Martyna Murzacz, kl. III a



Niepodległość

Jesień nadchodzi, liście spadają,

Chmury ciemne nad Polskę nadciągają,

W każdym polskim domu

Smutek i radość się przeplatają.

W miastach dużych i małych,

Różnie bywało i wojna, i strach, i nieszczęście ludzi spotykało.

11 listopada – dzisiaj wielka jest rocznica.

Słowa piękne i wzniosłe na usta się cisną, a jedno z nich

brzmi – NIEPODLEGŁOŚĆ.

Święto przemija, dzień zwykły się budzi,

Jak dobrze jest żyć w wolnym kraju

Wśród wolnych ludzi!

Lena Pastwa, kl. III a



Polska

Mieszkamy w pięknym kraju,

gdzie góry i morze – jak w raju!

Dlatego uczę się chętnie,

by móc podróżować wszędzie.

Pływać w morzu, zdobywać szczyty,

to jest mój plan – znakomity!

Lecz teraz, gdy jestem mały,

zdobywam wiedzę, ze szkolnej ławy.

Cztery pory roku mamy,

więc się różnie ubieramy.

Latem –plaża, zimą – narty

to naprawdę nie są żarty!

Więc, gdzie mieszkać?

Jak to gdzie?

W POLSCE – każdy z nas to wie!

Maciej Mordziński, kl. I c

,,Piszę z mamą, piszę z tatą”



Moje miasto Opole Lubelskie

Moje miasto to Opole

I ja je od innych wolę

Tu przyroda pachnie wiosną,

wszystkie dzieci zdrowo rosną.

Miasto moje bardzo stare

600 lat już zaliczyło

Ja mam tu wielu przyjaciół

Żyje się tu bardzo miło.

Moja szkoła najpiękniejsza

Uczyć się tu tak przyjemnie

Nie zamienię mego miasta

Nie pozostanie ono beze mnie

600 lat już mu minęło,

Dlatego tworzę to dzieło.

Stanisław Kuś, kl. II b



Dom rodzinny moja mała ojczyzna

Dom, który kocham –

Mój dom rodzinny,

Mała oaza spokoju.

Wracam tu chętnie po trudach szkolnych,

Biegnę do mego pokoju.

Tu po raz pierwszy ujrzałem słońce

i słodki uśmiech mamy.

Choć tajemniczy i taki piękny,

zawsze przeze mnie kochany.

Kiedy dorosną to stąd wyjadę,

w świat wielki i nieznany.

Będę w snach wracał do mego domu,

który jest taki kochany.

Mój dom – moja mała ojczyzna

i wszystko jest tu moje.

Czuję się zawsze tutaj taki bezpieczny,

niczego się nie boję.

Stanisław Kuś, kl. II b



Miasto malowane

Moje miasto malowane

Kolorami tęczy

Dziś inaczej jest ubrane

Widać coś je dręczy.

Jakiś smutek zapanował,

Głos się ciszej niesie.

Kto mu taki los zgotował?

Chyba przyszła jesień.

Drzewa w parku naszym szumią,

Liście wciąż zrzucając.

Kroki nasze całkiem tłumią,

Na ścieżki spadając.

Moje miasto malowane

Zwie się Opole Lubelskie.

Do snu już ukołysane.

Ja w nim życie wiodę sielskie.

Julian Kalinowski, kl. III a



***

Polska

Taka mała i swojska

Polska

Bez żadnego wojska

Polska

za słaba na zaborcę

Polska

schowana w pruskiej norce

Polacy

Ci broń w ręce biorący

Polacy 

Ci za naród walczący

Polacy

Polskę kochający

Zuzanna Kostka, kl. III a gimnazjum

***

Nasza Polska piękna jest

 mamy pola łąki, wsie

 i doliny, i wyżyny, 

góry, lasy i równiny.

Szymon Michalak, gr. I oddział przedszkolny

,,Piszę z mamą, piszę z tatą”



Moja mała Ojczyzna

to mój dom 

gdzie cisza, spokój

tutaj są.

   Moja mała Ojczyzna

to mama, tata,

którzy zawsze są

i dadzą mi pomocną dłoń.

Moja mała Ojczyzna

to rodzinne spotkania

na każde święta,

gdzie każda buzia 

jest uśmiechnięta.

Moja mała Ojczyzna

to każdy człowiek,

który tutaj mieszka.

Moja mała, duża Ojczyzna

to Polska cała,

która jest wolna i trwała.

Szymon Michalak, gr. I odział przedszkolny

,,Piszę z mamą, piszę z tatą”



Dzień Niepodległości

Jedenasty listopada Dzień Niepodległości, 

Wszyscy się radują z tego,

Lecz dawniej nie było miło.

Zabijali ludzi, po rosyjsku i niemiecku mówić kazali.

Nikt nie raczył pomóc. Byliśmy wtedy sami.

Sto dwadzieścia trzy lata Polska była pod zaborami.

Polacy przez te lata słuchali zaborców woli.

Ale marzenia o wolności ludziom przetrwać pomogły.

Powstańcze zrywy niepodległość nam dały.

Dzisiaj im za to wszystko dziękujemy,

że w wolnej i niepodległej Polsce żyjemy.

Alicja Bełcik, kl. V b



Moje miasto

Położone trochę niżej,

dookoła las i pole.

To moje miasto rodzinne,

co nazywa się Opole.

Mówią, że jest bardzo stare,

bo 600 lat już zaliczyło.

Dla mnie jest niezastąpione,

mówiąc prawdę, wymarzone!

Kupić tutaj wszystko można,

co krok sklepów jest bez liku.

W dzień czarują witrynami,

w nocy świecą neonami.

Tego to może nie wiecie,

co Opole sławi w świecie?

To najlepsze nasze krówki.

Te smakowe i ciągutki.

A powietrze tu najczystsze,

żadnych fabryk, spalin, smogu.

Trzeba kochać to, co bliskie

i dziękować za to Bogu!

Kamila Furtak, kl. VIII 



Mój dom

Jest takie miejsce na ziemi,

gdzie zawsze wracam z najdalszych stron.

To moje miasto pełne zieleni,

tu z wieży dzwoni kościelny dzwon.

Czas tutaj płynie powoli,

nikt się tu nigdzie nie spieszy.

Ludzie są dobrzy i mili,

a wszystko ich bardzo cieszy.

Zamykam oczy, marzyć zaczynam,

że znów jest lato, że odeszła zła zima.

Mam dwa warkocze, czerwone usta,

tańczę na palcach, łopocze chusta.

Kręcę się w tańcu wśród innych par,

tańczę na scenie, muzyka gra.

Wkoło jest gwarno, pełno jest dzieci,

biegną po parku, a słońce świeci.

Patrzę przed siebie i widzę wśród ludzi

mamę i tatę – są tacy młodzi.

Nagle sen znika, ucieka gdzieś w dal,

a w moim sercu zostaje żal.



Czas szybko ucieka, lata mijają,

lecz w moim sercu zawsze zostają,

piękne wspomnienia o moim mieście,

domu rodzinnym – gdziekolwiek jestem.

Karolina Strawa, kl. V b



Wielka rocznica

Wiem od swego rodzica,

że za kilka dni będzie setna rocznica.

Wielka to będzie feta – bowiem dawno już tak hucznie,

nie czczono listopadowego święta.

Jedenasty listopada – data,

którą każdy Polak zna.

Przeto każdy z nas- duży czy mały,

Dzień Niepodległości godnie uczcić obowiązek ma.

Z dumą wspominamy sprzed wieku zdarzenia:

Piłsudski, Legiony, ułani – pradziadów marzenia.

Radość ogromną całego narodu,

bo nadzieja wolności stanęła u progu.

Bóg, honor i Ojczyzna, to główne wyzwania,

które całe wieki tkwiły w polskich sercach do zrealizowania.

Nigdy nie zabrakło serc wielkich, gorących,

patriotów polskich, kraj swój kochających.

Bądźmy tak jak oni: silni i odważni.

Wierni duchem, dobrą pracą i w szczerej przyjaźni.

Naśladujmy naszych przodków historii bieg

przez kolejny wiek.

Antonina Maciąg, kl. V b



11 listopada

Odzyskanie Niepodległości

Ojczyzna – to słowo brzmi dumnie,

każde polskie dziecko dobrze to rozumie.

Mieszkamy w pięknym kraju, jest nam bardzo miło,

lecz w naszej historii nie zawsze tak było.

Kłótnie i wrogość wśród rządzących do rozbiorów Polskę doprowadziło.

Trzech zaborców było

i przez 120 lat naród polski gnębiło.

Jednak nasi dziadkowie bardzo się starali,

z odważnym wodzem ojczyznę scalali.

Wiele trudu było, wyrzeczeń i znoju.

Dużo ludzi zginęło w tym odważnym boju.

Od 100 lat już mamy wolną, wspaniałą Polskę,

którą uwielbiamy.

Musimy dbać o wolność, pokój w naszym kraju,

żeby naszym potomnym nic nie brakowało.

Żeby żyli szczęśliwie, mądrze i w pokoju.

Szanując ojczyznę, którą z tak wielkim trudem odzyskano.

Antonina Dudzińska, kl. V b



Polska

Polska to ojczyzna moja,

lecz nie wszystkich, bo Słowacy,

Austriacy, nie Polacy.

Ale Polska jest też Twoja.

Dużo pięknych mamy miast,

które stworzył wielki Piast.

W miejscach tych jest bardzo ładnie,

popularność tam nie spadnie.

Tam gdzie Kraków lata smog,

stoi też wawelski smok.

A Warszawa? To stolica,

jest tam duża kamienica.

W Łodzi korki mają duże,

spore mają tam podróże.

Poznań z dwóch koziołków słynie,

Toruń ze smacznych pierników,

Lublin – politycznych wybryków,

a przez środek Wisła płynie…

Lecz nie zawsze było miło,

dużo wrogów się czaiło

i  zaborów dokonali.

Ale jeszcze nie wygrali,

bo to koniec Polski nie był.

Okres wojen w końcu przybył



i zaborcy się poddali.

Polskie ziemie nam oddali!

A gdy druga wojna przyszła,

wiara w państwo z nas nie wyszła.

Nasi się nie poddawali,

jednak wciąż nie zwyciężali.

Pomagali nam Rosjanie,

Francja czy Amerykanie.

W  końcu padła Trzecia Rzesza.

Rosja nas tym razem wskrzesza.

Polska znów na mapę wraca,

wiara jednak się opłaca.

Po tych wojnach było ciężko,

Dużo kosztowało męstwo.

Tu komuna panowała!

W całym kraju rozrabiała.

Solidarność wnet powstała 

I zły ustrój wyganiała.

Już komuny tu nie było,

choć głuptasów nie ubyło.

Jak jest teraz? Znów niedobrze!

Politycy rozrabiają,

swoje zdanie nam wciskają,

Do wyborów namawiają…



Jakiż finał tego będzie?

Oby dobrze było wszędzie!

Mateusz Goliszek, kl. V b

 Moja mała ojczyzna

Opole Lubelskie to moje miasteczko, ulica, dom, podwórko.

To najpiękniejsze miasto w powiecie,

dom, w którym mnie znajdziecie.

Opolanin to ja Ala.

Tu chodzę do szkoły podstawowej,

gdzie śpiew, balet i mam na co dzień.

Kino ,,Opolanka” z radością wspominam, 

na różnych uroczystościach się tam spotykam.

Tradycyjnie w niedzielę z mamą i tatą

jestem w naszym pięknym kościele.

Park miejski to miejsce, które najbardziej lubię,

w nim uroczy pałac Lubomirskich się znajduje.

Lubię to nasze Opole Lubelskie, tu jest moja mała ojczyzna

Tu jest moje miejsce.

Alicja Rędzia, klasa I b

,,Piszę z mamą, piszę z tatą”




