
„Kartka dla Niepodległej”

wyniki konkursu



Laureaci



I miejsce: Maria Tomaszewska

forma: graficzna





I miejsce: Justyna Wachnicka

forma: graficzna





II miejsce: Lena Dymczyk

forma: graficzna





II miejsce: Norbert Popiołkowski

forma: graficzna





III miejsce: Paulina Grabarczyk

forma: graficzna





III miejsce: Piotr Lompert

forma: graficzna





I miejsce: Dominika Gwara

forma: literacka



(…) Życzę Ci, żebyś została na lata

W krainie swych marzeń – na mapie tego świata.

Życzę Ci, żebyś każdy swój ruch wykonywała jak Królewna

I na wieki pozostała: Piękna, Silna, Wolna, NIEPODLEGŁA!



I miejsce: Oskar Walczak

forma: literacka



(…) Życzę Ci, Polsko, 

wiernych rodaków, 

Jak Ci, co swe życie za Ciebie 

oddali. 

Życzę Ci, Polsko, 

sprawiedliwych przywódców, 

By dobro narodu było 

najcenniejsze. 

Życzę Ci, Polsko, pól 

kolorowych, 

Bogatych w białe róże i 

czerwone maki. 

Życzę Ci, Polsko,

bezchmurnego nieba, 

szczęśliwych ludzi i ciepłego 

chleba.



II miejsce: Weronika Gietka

forma: literacka



(…) W każdy poranek otwieram okno,

Patrzę w oczy Twe…

Dziękując Przodkom za Wolność,

Za każdy nowy dzień.

Biorę głęboki wdech w płuca,

Krzycząc bardzo głośno światu:

- „Jestem dumną Polką !!!”

Roniąc szczerą łzę w oku,

A w myślach dziękując za to Bogu…



II miejsce: Lena Wilk

forma: literacka



Polsko życzę Ci, byś już nigdy nie zaznała wojny, 

a Twoi bohaterowie nigdy nie zostali zapomnieni.

Aby obecne i przyszłe pokolenia otaczały 

szacunkiem Twoje tradycje i symbole narodowe.

Byś była domem dla wszystkich.



III miejsce: Daniel Górski

forma: literacka



(…) Życzę też, aby Polacy zawsze kierowali się wartościami 

uniwersalnymi: miłością, miłosierdziem, wiarą i honorem, który- tak 

jak wolność- powinien być szczególnie bliski każdemu Polakowi. Aby  

żyli aktywnie, nie byli bierni wobec wciąż zmieniającego się świata, 

który bez zatrzymania mknie wciąż naprzód. Aby zawsze pamiętali o 

tradycji oraz historii swego narodu. 

Za kolejne sto lat chciałbym Ci móc pogratulować gospodarności, siły, 

radości na twarzach Twych mieszkańców, innowacyjności, która 

wyszła z laboratoriów, trafiając do codziennego życia szarego 

człowieka, a także właśnie tych szarych obywateli, którzy świecą 

przykładem uczciwości i prawości, również w prostych gestach.



III miejsce: Daria Ratyńska

forma: literacka



(…) Niejedna śmierć,

niejedna nadzieja,

w Twoją historię wpisana.

Polsko,

bądź jak kwiat,

którego nikt nie zdepcze,

który nigdy nie zwiędnie,

który ma kolor biało-czerwony.



Wyróżnienia



Ewa Barańska

forma: graficzna





Natalia Brzezik

forma: graficzna





Natalia Bułdan

forma: graficzna





Lucie de Halleux

forma: graficzna





Kinga Król

forma: graficzna





Jakub Kubuszewski

forma: graficzna





Hanna Musioł

forma: graficzna





Maksymilian Nowacki

forma: graficzna





Sandra Orłowska

forma: graficzna





Blanka Pawłowska

forma: graficzna





Igor Fergin

forma: literacka



(…) Potęgą wielką bądź zawsze i siłą,

A bronią Twoją niech będzie miłość,

Daj młodym pracę,

Starszym wytchnienie,

Tym co polegli,

Wieczne odpocznienie (…)



Szymon Hudy

forma: literacka



(…) Proste ścieżki prowadzą nogi moje, 

ciepłe słońce twarz ogrzewa, 

ziemio moja…

dziękuję ci, że nie zwątpiłaś. 

I choć przyszłość Twoja jasna jest dzisiaj 

musisz wiedzieć, że my z Tobą, 

jak w tej przysiędze, na dobre i na złe. 

Przed Bogiem i przed Tobą przysięgamy !



Dawid Klekowicki

forma: literacka



(…) Życzę Ci, Ojczyzno moja, 

by orzeł koronę dumnie trzymał na głowie, 

a we wszystkich oknach domów,

powiewały biało-czerwone chorągwie. 



Anna Krajewska

forma: literacka



(…) Życzę Ci, abyś otulona biało – czerwoną flagą

w oczekiwaniu na swoje 100-letnie urodziny, 

w gonitwie marzeń, 

w pogoni za umykającym czasem,

zatrzymała  się na chwilę,

poczuła zapach wolności i radości,

zasłuchała się w dźwięki  hymnu narodowego,

zamknęła niepowtarzalność tych chwil

i magię Twoich  urodzin w swoim sercu.



Aleksandra Król

forma: literacka



(…) Tyle trzeba było wytrzymać w niedoli.

Tyle lat wszyscy czekaliśmy z promykiem nadziei,

Bośmy wiedzieli, że wkrótce wszystko się zmieni.

Walcząc do końca, wolność ludziom podarowałaś. (…)



Paweł Milewski

forma: literacka



(…) Polsko moja od stulecia niepodległa,

dla Ciebie wrastam w tą ziemię,

i dla Ciebie wydam owoce.

Nie oddam tego, co zdobyte,

to dla mnie zbyt drogie. (…)



Sandra Pesta

forma: literacka



(…) o Niepodległa nasza Ojczyzno,

że dzięki Tobie jeden wiek cały

jesteśmy wolni i dla Twej chwały pokłon składamy.

Byś nam każdego dnia rozkwitała

i dumna była z każdego Polaka,

a ten, który na Twej ziemi oczy po raz pierwszy otworzy,

był dumny i wdzięczny Bogu

za dar wolności. (…)



Maksymilian Petrykowski

forma: literacka



Życzę Ci,

aby każdy Twój rodak dbał o Ciebie 

jak o najdroższy klejnot. 

Życzę Ci Polsko, 

abyś zawsze była niepodległa. 

Bądź nam domem, w którym każdy 

czuje się dobrze i bezpiecznie.



Juan Hugo Tarres Pokropek

forma: literacka



(…) Niepodległa! Taka jesteś piękna! I nadal taka 

bądź, ja – i mam nadzieję, że inni też – będę się 

starał, żebyś była jeszcze lepsza i piękniejsza.

Kłaniam się nisko i uśmiecham do Ciebie!

Twój kochający Cię wnuk 



Laureatom i wyróżnionym 

serdecznie gratulujemy !


