
Strofy o Ojczyźnie 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbył się konkurs 

literacki „Strofy o Ojczyźnie”. Jedenasta edycja tego przedsięwzięcia cieszyła 

się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży naszej placówki. Zadaniem 

uczniów było przygotowanie pracy tematycznie związanej z patriotyzmem, 

wolnością i niepodległością.  

Uczniowie wybierali formę wiersza, eseju, opowiadania. Należy 

podkreślić, że na ręce organizatorów wpłynęło ponad 30 prac prezentujących 

różnorodne i szerokie spojrzenie na kwestię niepodległości z perspektywy 

młodych ludzi. Cieszy fakt, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy nie są obojętni na sprawy związane z ich 

ojczyzną, że chcą pokazać swój patriotyzm i podzielić się z innymi swoimi 

przemyśleniami. 

Organizatorkami konkursu były panie: Anna Haraśna, Beata Kotlarz i 

Katarzyna Frączak – Bartuszek, przy wsparciu Dyrekcji Szkoły: p. Dyrektor 

Małgorzaty Tabor, p. Dyrektor Urszuli Tomali – Kujat i p. Dyrektora Pawła 

Pajewskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagrody otrzymali uczniowie: 

Szkoła Podstawowa 

1. Igor Dudziński kl. VI 

2. Szymon Małek kl. VI 

3. Zuzanna Górska kl. VI 

Liceum Ogólnokształcące 

1. Maria Kosatka kl. IF 

2. Weronika Prykiel kl. IIIC 

Daria Wojciechowska kl. IIIA 

3. Zofia Kosatka kl. IIB 

Agata Senator kl. IIIC 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi utworami: 

 

Maria Kosatka 

 

Bez tytułu… 

 

Widziałem 

morza łez, 

wysypiska ciał, 

niezatrzymaną krew. 

 

Słyszałem 

huk armat, 

zgrzyt śmierci, 

nadzieję na lepsze jutro. 

 



Czułem 

woń kwiatów 

odwagę 

nicość. 

 

Wierzyłem 

w ludzi, 

Polskę, 

w wolny kraj. 

 

Jednak na cóż mi był wzrok, słuch, czucie i wiara?? 

Skoro Nike już podjęła decyzję. 

Los Polski stracony. 

Szanse? Marne. 

Nadzieja? Umiera ostatnia. 

 

 

Igor Dudziński 

 

11 Listopada 

 

Wiedzą dorośli, wiedzą również dzieci, 

Do wszystkich wiadomość jak na skrzydłach leci, 

Że gdy listopadem niebo się zasnuje - 

- Polska świętuje! 

 

Lata niewoli, bólu i cierpienia 

Kolejne powstania i skrwawiona ziemia, 



Kiedy do walki stanęła Polska cała – 

- Ojczyzna powstała! 

 

Dzisiaj po polsku rozmawiać możemy, 

Mieszkamy, żyjemy na ojczystej ziemi. 

Do serca tę trudną historię weźmiemy – 

- pamiętać będziemy! 

 

 



 

 

 

 



 


