
Za co kocham swoją OJCZYZNĘ? 
 

Kocham swoją Ojczyznę przede wszystkim za to, że tutaj się urodziłem i właśnie tu są moje korzenie. 
Kocham ja również za nasz piękny, Ojczysty język, naszą kulturę, tradycję, a także bogatą i ciekawą 
Historie. Szanuje symbole narodowe oddając tym samym cześć bohaterom narodowym, którzy 
walcząc o wolną Polskę oddali za nią swoje życie.  
Karol Trześniak 

 
Polska to kraj mojego urodzenia ,i jestem dumny że jestem Polakiem. kocham ją, za piękne krajobrazy, 
zabytki, które mogę zwiedzać. Ma wspaniałą kulturę , oraz regionalne potrawy.  
Dawid Masztafiak 
 
Kocham moja ojczyznę przede wszystkim za piękne krajobrazy i widoki.Za morze i góry.Za piękne 
miasta i wsie. Kocham moja ojczyznę za to że mieliśmy z Polski tak wybitnego papieża Jana Pawła II. 
Szymon Duda 
 

Kocham moją ojczyznę za to że jest krajem w którym się urodziłam i za to że walczyła o niepodległość i 
o naszą wolność. 
Izabela Brach 
 

Kocham swoją ojczyznę za to, że się tutaj urodziłem. Za nasz różnorodny krajobraz- za góry, lasy, 
morze, jeziora i rzeki. Kocham ją za historię i zabytki, które możemy teraz zwiedzać.  
Dawid Bubniak 
 
Kocham moją ojczyznę za to , że jest moim domem, za góry i morze i za piękną historię.  
Zofia Brenneisen 
 
Kocham moją ojczyznę za wspaniałych ludzi.  Za to że mam rodzinę, za krajobrazy. Za tych którzy ją 
bronili i ją bronią. Za piękną historię, dom, lasy, podróże, kulturę.  
Maja Kukuła 
 
Kocham moją Ojczyznę za to, że jest krajem w którym się urodziłam i wychowuje. Kocham ja za piękne 
krajobrazy ,miasta i wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć  zwiedzić. Należy równo pamięta, że 
nasza Ojczyzna ma ciekawą historię ,o której należy pamiętać , i jestem dumna z tego , że jestem Polką.  
Patrycja Masztafiak 
 
Kocham swoją ojczyznę przede wszystkim za to, że jest moim miejscem urodzenia. Również za wielkich 
artystów, którzy nierzadko byli zmuszeni tworzyć swe dzieła na obcy. Jednakże najważniejszym 
elementem który miłuje mój naród jest nasz bogaty język, który uwielbiam i za nic w życiu bym sie go 
nie wyrzekła.  
Oliwia Zbylut 
 
Polskę kocham za to że jest to mój kraj w którym sie urodziłem. W Polsce są piękne krajobrazy, a także 
życzliwi ludzie. Polska ma wspaniałą kulturę oraz wiele ciekawych zabytków.  
Mateusz Burkot 
 
Kocham moją ojczyznę za jej góry i morze .Także za tradycje, pyszne potrawy a przede wszystkim za to, 
że tu mieszkają moi bliscy.  
Szymon Kapustka 
 
Ojczyznę kocham za krajobrazy , cudowną naturę , góry i lasy. 
Polskę kocham za wspaniałą kulturę , dobre potrawy i życzliwych ludzi. 



Ojczyznę kocham za wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
BÓG - HONOR - OJCZYZNA  
Nikola Wierzchanowska 
 
Kocham swoją Ojczyznę  przede wszystkim za to, że jest moim miejscem urodzenia i tu są moje 
korzenie. Kocham ją za to że jest to piękny kraj za nasz piękny, ojczysty język, naszą kulturę i tradycje, 
ale też za naszą, niepowtarzalną i ciekawą historię. Cieszę się że w naszym kraju nie ma wojen, że 
mogę chodzić do szkoły, kształcić się i rozwijać swoje marzenia.  
Milena Wojna 
 
Moją Ojczyznę kocham za to, że mogłam się w niej urodzić. Jestem dumna  z tego, że miałam Papieża 
Polaka, oraz za naszą kulturę i tradycję. Kocham ją również przede wszystkim, za piękne krajobrazy i 
widoki.  
Julia Augustyn 
 
Kocham Polskę za to że się w niej urodziłam, to mój dom i ojczyzna. Wielu sławnych polaków jak 
Wiesława Szymbarska i Henryk Sienkiewicz. Piękny obrazy i ma ciekawą historię na przykład jak 
powstało godło polski odbudowanie Warszawy wszyscy ludzie składali się na odbudowę Warszawy. 
Wiktoria Masztafiak 
 
Kocham moją Ojczyznę za to, że nie ma w niej wojen. Kocham ją za to, że mogę się uczyć. Polskę 
kocham również za to, że jest piękna.  
Alicja Piecuch 
 
Swoją Ojczyznę kocham za historię która, jest dla mnie bardzo ciekawa i ważna. Jestem dumny  z tego, 
że jestem Polakiem. Dziękuję za życie w wolnej Ojczyźnie.  
Dawid Augustyn 
 
Kocham moją ojczyznę za to że w niej się urodziłem i za miejscowość w której mieszkam.  
Szymon Szczepanik 
 
Kocham swoją ojczyznę za to ,że się w niej urodziłam .Kocham ją także ,za to że dzięki zawziętej  walce 
naszych pradziadków o jej wolność. Dzięki nim mogę w niej żyć i cieszyć się jej pięknem. Kocham ją 
także za wielu wspaniałych, sławnych i wybitnych ludzi dzięki którym o naszej Ojczyznę jest głośno. 
Mam na myśli Jana Pawła II, Henryka Sienkiewicza ,Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Wisławę 
Szymborską i wielu innych.  
Gabrysia Grybel 
 
Kocham swoją ojczyznę: za wolność, za to, że dobrze się w niej czuję i za to, że mamy piękne miejsca 
przyrodnicze i historyczne, które mogę zwiedzać.  
Bartłomiej Uram 
 


