Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Poezja uczniów SP 2 im. Jana Kochanowskiego w
Ząbkach na Stulecie Niepodległej
Projekt zatytułowany "Poezja uczniów SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach na Stulecie Niepodległej" polegał na zredagowaniu
poetyckich tekstów w wybranych klasach czwartych i ósmych.

Wszystkie wiersze świadczyły o wysokim poziomie literackim oraz ogromnej świadomości patriotycznej dzieci i młodzieży. Zwycięzcami
zostali: Karolina Roguska z klasy 4a, Olgierd Nizioł z klasy 8e i Natalia Milnikel z klasy 8f. Podczas Gali Koncertowej na Stulecie
Niepodległej, która miała miejsce w naszej szkole, młodzi poeci otrzymali pamiątkowe albumy jako wyraz uznania dla ich talentu.
Karolina i Olgierd pięknie recytowali napisane przez siebie wiersze, czym wywołali wzruszenie wszystkich zgromadzonych. Tekst
nieobecnej na uroczystości Natalii zaprezentowała koordynatorka projektu, nauczycielka języka polskiego - pani Iwona Król. Warto
wspomnieć, że całość twórczości została zebrana w pamiątkowym tomiku, który od strony graficznej opracowała nauczycielka
informatyki - pani Anna Słowik. Zbiorkami patriotycznej poezji obdarowano zebranych gości. Wyróżnione trzy teksty umieszczono w
Kapsule Czasu. Ci, którzy otworzą ją za sto lat i przeczytają wiersze, dowiedzą się o prawdziwej miłości do Ojczyzny - Polski młodego
pokolenia roku 2018. Zwycięzcom należą się jeszcze raz serdeczne gratulacje. Za pośrednictwem internetowej strony naszej szkoły
młodzi autorzy zapraszają do lektury swoich tekstów, które zapewne każdego nastroją do refleksji nad kwestią Niepodległości Polski.

Niepodległość
Polsko moja. Ojczyzno niepodległa.
Teraz jesteś wolna jak ptak.
Piękna jak kwiat.
Niewinna jak lilia biała.
Kiedyś byłaś
krwawa jak mak czerwony,
cierpiąca jak róża kolczasta.
Sto dwadzieścia trzy lata,
nie było Ciebie na mapie świata.
Nasi przodkowie przez tyle lat
dzielnie walczyli.
Byś była wolna, piękna, bogata.
Kochała Boga i każdego Polaka.
Ach, powróciłaś!
Może trochę mniejsza, lecz i tak bardzo piękna.
Rozciągasz się od morza aż do Tatr.
Niepodległa Polska – to mój świat.
Autorka: Karolina Roguska z klasy 4a

Niepodległa
Wyczekiwana sto dwadzieścia trzy lata,
Nasza Niepodległa Polska.
Podzielona na trzy części - Zjednoczona.
Rozgrabiona przez zaborców - Obroniona.
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Wyczekiwana przez Polaków - Odrodzona.
Nasza Niepodległa Polska!
Zdana na Swój los - Samodzielna.
Wywalczona przez żołnierzy - Uchwalona.
Zapomniana przez sojuszników - Odnaleziona.
Nasza Niepodległa Polska!
Poszukująca Boga - Wymodlona.
Kochana przez patriotów - Ziszczona.
Po strasznym czasie - Wyzwolona.
Nasza Niepodległa Polska!
Autor: Olgierd Nizioł z klasy 8e

Polsko!
O Polsko,
Ojczyzno moja,
Tyś Niepodległość wywalczyła,
po bardzo długich wojnach.
Nastał ten dzień,
gdy jesteśmy wolni,
dzieci są radosne,
a dorośli dumni,
że Polsko dałaś radę,
w Siebie nie zwątpiłaś,
gdy Ci szans nie dano,
Tyś sprawiedliwie zwyciężyła.
Do dziś czerpię radość z triumfu Twego,
bo jestem świadkiem czynu bohaterskiego.
Autorka: Natalia Milnikel z klasy 8f
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