
Wyniki konkursu 

Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

„ 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W POEZJI DZIECI I MŁODZIEŻY” 

 

Na poziomie klas I – III 

 

I miejsce  

Sto lat wolności!  

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 listopada 
Zatem hołd wdzięczności Polsce składam! 

 

Cześć wielkim bohaterom i ludziom zwykłej pracy, 

Niechaj cieszą się wolnością wszyscy Polacy. 

 

Także moje serce się bardzo się raduje, 

I polskie barwy narodowe szanuje. 

 

Sto lat wolności! Sto lat wolności! 

Radość i pokój niech w sercach Polaków gości… 

  
 
 

Autor: Paweł Górski klasa II SP NR 6 
Opiekun: Nauczyciel-opiekun: S.Jozuela M.Biernat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na poziomie klas IV – VIII 

I miejsce 

Historia 

Dzisiaj swe karty historia rozdaje, 
historia Polski wyczyn nie lada, 

dzieje, które sami układamy, 
historia, której się kłaniamy. 

 
Chylimy dzisiaj czoła, 

ukłony składamy 
w stronę wielkich ludzi, 
jakich z historii znamy. 

 
Dmowski, Piłsudski, Paderewski 

wielu innych również było, 
sprawili, że w Polsce 

wiele się zmieniło. 
 

Znani i nieznani 
niezłomni bojownicy, 

w powstaniach, wojnach, zaborach 
walczyli o wolność do śmierci granicy. 

 
Była z nimi nadzieja, 

wiara, honor, modlitwa, 
była wola boska, 

by wolna była Polska. 
 

By język swój Polacy znali, 
by książki polskie spokojnie czytali, 

by mieli swe granice, 
swe miasta i ulice. 

 
Wielcy patrioci 

cztery pokolenia wojowali, 
byśmy dziś wolni byli 

i naszą Polską się cieszyli. 
 

Dziś historyczne wydarzenie: 
niepodległość Polska świętuje, 

i moment ten na pewno 
się w księgach odnotuje. 

 
Za lat kilkadziesiąt 

sami historią będziemy, 



o nas też napiszą, 
jak niepodległość świętujemy. 

 

Autor: Maja Fedyniak Kl VII SP 46 

Opiekun: Katarzyna Gwoździk 

 

 

 

 

Wyróżnienia: 

 

Wiersz „Polak Mały” – autor: Aleksander Foryszewski KL I   

                                    Opiekun: S.Jozuela M.Biernat 

 

 

Wiersz „Za wolność i poświęcenie” – autor: Martyna Jaśko KL V  

                                                           Opiekun: Aleksandra Rutkowska 

 

 

Wiersz „Upragniona Niepodległość” – autor: Magdalena Woźniak KL VIII  

            Opiekun: Ewelina Kotuła 

 

 

JURY: 

Małgorzata Gnatowska – polonista 
Bernadetta Zielińska – polonista 
Elżbieta Pęczek – nauczyciel 
Jacek Szram – nauczyciel 
 
 
Laureaci konkursu  otrzymują nagrody książkowe  i wyróżnienia. 
Opiekunowie zostaną poinformowani o szczegółach spotkania, które odbędzie się w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu w rocznicę erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej 
 w godzinach dopołudniowych dnia 24 listopada. 
 
 
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom !  

 


