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 Polska 

Jestem Polakiem i kocham swój kraj!
A Polska wolna jest już  sto lat!
Czasy niewoli są już za nami,

rozbiory, wojny…
Wszystko przetrwamy!

Biało-czerwony kolor kochamy
i orła w koronie pełnego chwały.

Tu rośnie stokrotka,
tam śpiewa skowronek -

tak w mym pięknym kraju 
mija cudnie dzionek.

JULIA MEGGER

Moja Polska

Polska to moja ojczyzna,
jest piękna – każdy to przyzna.

Na górze Bałtyk rozmawia z piaskiem,
na dole góry chwalą się chmurom blaskiem.

Pory roku w kółko się gonią,
życie tu płynie zgodnie z harmonią.

Biel i czerwień na fladze powiewa,
a w naszych sercach hymn Polski rozbrzmiewa!



MATEUSZ NAGEL

Kocham Polskę

Kocham Polskę nie tylko za miasta,
domy, ulice.

Kocham Polskę za uśmiech Mamy z rana.

Kocham Polskę nie tylko za lasy,
parki, rzeki.

Kocham Polskę za uśmiech Taty,
kiedy wraca z pracy.

Kocham naszą Ojczyznę, kocham Polskę!

ZUZANNA HADAMIK

Polska

Polska jest jak kwiat: piękna i wciąż kwitnąca.
Dniem Bałtyk śpiewa cudną  pieśń na jej cześć.

Szczyty z chmurkami poloneza w rytm muzyki tańczą,
aż wiatr z zachwytu ucichł

i piękny las otulony zielenią zaczął kołysać się na paluszkach.

Jeziora  - piękne błękitne tęcze.
Rzeka szybka jak burza - wszystko jest cudowne!

Nawet gdy noc się zbliża, ptasi chór Polsce kołysankę nuci,
a gwiazdy tysiącem latarni rozjaśniają jej sen.

Polska to coś niesamowitego i pięknego,
coś najlepszego. To nasza kochana ojczyzna! 



NATALIA MZYK

O miłości do Polski 

Mimo, że mam tylko 14 lat,

już wiem, jak wygląda polski świat.

Jego piękna jestem świadoma,

jego historią -  zachwycona.

Kocham Polskę, a gdybyś mnie zapytał -  dlaczego?

odpowiem ci kolego:

Kocham mój kraj ojczysty

za wspaniałe morze, góry, lasy,  gaje,

które sprawiają, że z ochotą każdy rano wstaje.

Za historię, która nas nie oszczędzała,

ale Polska z ruin wciąż powstawała.

Za poetów i pisarzy,

których talent nam  się marzy.

Za piękno, kulturę,  obyczaje -

po tym nasz kraj każdy poznaje.

Za długie wstęgi rzek,

za historię aż po XXI wiek.

Za papieża, który był wielkim człowiekiem,

a Jego słowa były dla ludzi lekiem.

Polsko, kraju z pięknymi tradycjami,

nawet gdyby przyszło mi wyjechać,

wrócę do Ciebie jak do troskliwej mamy.



KAROLINA OCHMAN

O polszczyźnie

Mój języku ukochany,
biało-czerwoną wstążką wyplatany.

Od dzieciństwa używany,
lecz nie do końca poznany.

Mój języku ukochany
przez zaborców likwidowany,

przez rodaków ratowany.
I na zawsze nasz kochany!


