
 

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie i napisanie 

„Życzeń dla Polski”. 

Życzenia były wzruszające, płynące z serca, wszyscy wykazali się pomysłowością i 

kreatywnością.  

Wszystkie prace zasługują na wyróżnienie, a ich autorzy otrzymają nagrodę. 

Poniżej zamieszczamy wszystkie teksty z poszczególnych grup wiekowych: 

 

„Kochana Polsko!” 

Niech Ci słońce zawsze świeci,  

Niech cieszą się Twoje dzieci,  

Niech o Ciebie dbają  

I Cię ochraniają, 

Niech w przedszkolu historię Twą poznają 

I zawsze Cię kochają". 

 

Łukaszek z gr. „Stokrotki” i Jaś z gr. „Misie” 

 

ŻYCZENIA DLA POLSKI…. 

Kochana Polsko, dotychczas zdrowa, 

Niech Cię ominie pandemia wirusowa! 

Lepiej być razem i stacjonarnie, 

Niż siedzieć ciągle na kwarantannie. 

W tym roku kluczowe są odległości 

Dlatego nie będzie Marszu Niepodległości. 

Kiedyś o życie walczono w mundurach, 

Dziś w kombinezonach na ostrych dyżurach. 

My, całkiem nieduzi, ale widzimy  

Jak przez wirusa zdrowie tracimy! 

Życzymy Ci zatem w Dzień Niepodległości  

by wszystko wróciło do normalności! 

 

Tymek  z gr. „Kaczorki” i Maksio z gr. „Promyczki” 



ŻYCZENIA DLA POLSKI…. 

Droga Polsko, życzę Ci żeby nie było wojny. Kocham Cię Polsko! 

Wiktora z gr. „Sarenki” 

 

ŻYCZENIA DLA POLSKI…. 

 

 

Kochana Polsko! Z okazji Twojego święta,  

chcę Ci życzyć aby nigdy nie brakowało wolności, 

i aby nikt nie musiał się martwić o losy przyszłości. 

Byś zawsze była Naszą bezpieczną OJCZYZNĄ! 

Kocham Cię!  

Olga z gr. „Sarenki” 

 

 



 

ŻYCZENIA DLA POLSKI…. 

 

Kochana Polsko życzę Ci dużo zdrowia,  

aby nigdy już nie było koronawirusa i żaden inny wirus nie przybył do Polski,  

aby wszyscy dziadkowie, rodzice i dzieci w kraju byli szczęśliwi,  

oraz żeby nie było więcej wojen. 

Helenka z gr. „Sarenki” 

 

ŻYCZENIA DLA POLSKI…. 

 

Polsko! Ojczyzno moja kochana, 

Życzę Ci dziś od samego rana: 

Wszelkiego dobra, zdrowia obfitego 

I społeczeństwa w otwarte serca bogatego. 

Niech Twój los spokój ogarnie 

I niech nic i nikt nie ginie marnie. 

Twoje dzieci niech Cię szanują, 

Nie niszczą i nie rujnują. 

Tyś naszą mamą jedyną i ukochaną, 

Już na zawsze nam daną. 

Chcemy Cię kochać i szanować  

I za daną nam wolność każdego dnia dziękować! 

Laura z gr. „Promyczki” 



 

Droga Polsko! 

Życzę Ci, żeby nie było wojny. 

Żeby dzieci czuły się bezpiecznie 

i mogły się swobodnie bawić. 

Życzę Ci kochana Polsko, abyś była 

zawsze wolna i niepodległa. 

Kocham Cię Polsko. 

 

 

Madzia z gr. „Promyczki” 

 

 

  



 

Życzenia dla Polski…. 

 

Z okazji Twych 102 Urodzin 

związanych  z odzyskaniem  wolności i niepodległości 

Składamy dziś Tobie serdeczne życzenia, 

byś zawsze o siebie dbała i nigdy się nie poddawała, 

bo „wolność nie jest dana raz na zawsze. 

Trzeba ją stale zdobywać na nowo” 

jak mawiał Jan Paweł II.  

To szlachetne dziedzictwo pozostaw potomnym. 

Chroń się od konfliktów, niezgody i kłótni. 

Bądź łaskawa dla wszystkich. 

Niech spokój rozbrzmiewa, 

jak muzyka na lutni. 

Chroń się od wszelkich chorób. 

Niech panuje zdrowie i pomyślność. 

Szczęściem opromieniaj swych obywateli, 

by w zdrowiu, miłości i zgodzie żyli 

oraz wiarę w Boga wokół szerzyli. 

 

Aleksandra  z gr. „Promyczki”. 

 

DZIĘKUJEMY ! 


