
PROPOZYCJE WIERSZY NA KONKURS RECYTATORSKI 

ZWIĄZANY ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 

 

"Kamienna płyta" - Janczarski Czesław 

 

U zbiegu ruchliwych ulic 

jest płyta kamienna na murze. 

Mijam ją co dzień 

w drodze do szkoły. 

I chociaż czasem 

nie patrzę na płytę 

zwalniam na chwilę krok, 

pochylam głowę... 

 

Dziś tu zatrzymam się dłużej, 

położę dwa goździki: 

czerwony goździk i biały... 

Przeczytam napis wyryty 

w kamieniu: 

"Miejsce uświęcone 

krwią Polaków 

poległych za wolność Ojczyzny"...   

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste.  

 



„Czym będę?” Władysław Bełza   

Nieraz, gdy sobie, 

W kątku usiądę, 

To myślę o tym, 

Czym też ja będę? 

Trudno się zawsze, 

Trzymać mamusi, 

Bo każdy człowiek, 

Kimś być musi. 

Więc może będę, 

Dzielnym ułanem, 

Lub w cichej wiosce, 

Skromnym plebanem. 

Może też inną 

Pójdę kolejką: 

Będę malarzem, 

Jak nasz Matejko. 

A może sobie 

I to zdobędę, 

Że ziemię ojców 

Uprawiać będę. 

Lecz jakimkolwiek, 

Iść będę szlakiem: 

Zawsze zostanę, 

Dobrym Polakiem! 

  

„Co to jest Polska” Czesław Janczarski 

 - Co to jest Polska? - 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 



Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

  

 „Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza  

 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 



 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

„11 LISTOPADA”  

11 listopada  

– to dla Polski ważna data.  

Bo Ojczyzna ta wspaniała  

Niepodległość odzyskała! 

 Wiosną deszczem podlewana, 

latem słońcem rozgrzewana. 

W jesień liśćmi przyodziana, 

zimą - śniegiem zasypana. 

 Oto nasza POLSKA cała 

– tak wspaniała, tak kochana! 

 

Tutaj Bóg, Honor, Ojczyzna 

– heroizmu znak bez skazy. 

Piękna Polska, dumny naród 

– choć cierpiały wiele razy. 

  



Dziś od morza aż po góry, 

od Podlasia, przez Mazury, 

Małopolskę i Śląsk Dolny 

– naród polski znów szczęśliwy, 

zaś kraj jego – silny, wolny.  

 

,,CO TO JEST POLSKA?”  

Pytasz - ,,Co to jest Polska?” 

Trudne pytanie, 

ale postaram się 

odpowiedzieć na nie. 

Polska- to morskie fale. 

To piasek plaży, 

wydmy pustyni, 

słońce co praży. 

Polska – to łąki, pola, 

Bory i lasy. 

Puszcze nieprzebyte, 

co pamiętają dawne czasy. 

Polska - to strumyki, 

rzeki, jeziora. 

Cztery pory roku, 

a każda inna pora. 



Polska – to pagórki, 

góry i ich szczyty. 

Równiny, niziny, 

zadziwiających roślin byty. 

Polska- to wiatr i wichury, 

Chmury pełne deszczu, 

Śniegu, lodowego gradu. 

A to powiem jeszcze,  

że Polska to barwy- 

biała i czerwona. 

To orzeł w koronie 

I hymn- to właśnie Ona.  

   

„POLSKA JEST WSPANIAŁA” 

  

Chociaż chodzę do przedszkola, 

jestem jeszcze mała. 

To wam powiem z wielką dumą, 

Polska jest wspaniała! 

  

Poznam wszędzie naszą flagę, 

która jest biało – czerwona. 

Powiewa dumnie na maszcie 



kroplami rosy zroszona. 

  

A orzeł biały w koronie 

to godło naszego kraju. 

Tu stoi mój dom rodzinny 

i pięknie jest jak w gaju! 

  

Hymn polski znam już na pamięć, 

choć nie są łatwe w nim słowa, 

lecz wszyscy wiedzą na świecie, 

że piękna jest polska mowa. 

  

I choć nie jestem duża 

tak jak tata i mama, 

to wam powiem z wielką dumą 

Polska jest wspaniała!   

 

„POLSKIE KOLORY”  

Biały kolor i czerwony 

z Polską się kojarzy. 

Barwy sercu bardzo bliskie 

wywołują uśmiech na twarzy. 

  



Bo to przecież Ojczyzna 

nasza ukochana 

w takie piękne barwy 

od zawsze ubrana. 

  

Już dziadkowie nasi 

biel i czerwień szanowali 

i my te kolory kochamy 

choć jesteśmy jeszcze mali. 

  

Orzeł biały w koronie 

na czerwonym tle przecież 

zawsze jest w naszym godle 

i w zimie, i w lecie. 

  

Flaga biało-czerwona, 

gdy na wietrze powiewa 

sercom naszym tak bliska, 

że aż dusza śpiewa! 

  

Dlatego każdy przedszkolak 

musi o tym pamiętać, 

by symbole szanować 



nie tylko od święta. 

  

 „ŚWIĘTO NARODOWE”  

Święto narodowe! 

Wszędzie wiszą flagi 

i naszemu miastu 

dodają powagi. 

  

Biel jest tu symbolem 

duchowej czystości, 

a czerwień – odwagi, 

ale też miłości. 

  

Miłości do kraju, 

które Polską zwiemy 

i o losach przodków 

wciąż pamiętać chcemy. 

  

Chociaż jestem mały 

czuję dumę z tego, 

że w godle -w koronie - 

mam orła białego. 

 



„W DNIU ŚWIĄTECZNYM” 

  

Flaga biało – czerwona 

na wietrze dumnie powiewa. 

To znak, że o naszym Kraju 

pamiętać nam dziś trzeba. 

  

Biało – czerwona flaga 

o Polsce przypomina, 

Mówi, że to Ojczyzna 

kochana nasza, jedyna. 

  

Że sercem czystym, jak biel 

kochać ją wszyscy mamy 

Jak kiedyś nasi dziadowie, 

co krew za nią przelewali. 

  

Trzepocze flaga na wietrze, 

jak skrzydła Orła Białego. 

Patrzę w górę – słuchając 

Mazurka Dąbrowskiego. 

  

Patrzę w pogodne niebo, 



uśmiecham się do słońca 

Cieszę się, że wokoło 

świętuje wolna Polska. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


