
TYSIĄCLETNIA HISTORIA POLSKI 
W OBRAZACH DZIECI 

PRACE UCZESTNIKÓW GMINNEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Malować jak… Matejko” 
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Ponad 1000 
lat temu… 

Przed lat tysiącem,  
w krainie Polan 
początek wzięła  
nasza historia. 

Zacni mieszkańcy 
dotąd nie znali: 
krzyża, Jezusa  
i w Boga wiary. 

Lecz mądry władca 
wkrótce to zmienił  
- znak 
chrześcijaństwa 
wrósł w polską 
ziemię. 

Bartosz Chełmecki, SP Jaworzna 



966 
 

Mieszko chrzest przyjął,  
a z nim kraj cały  
rzuca pogaństwo  
dla bożej chwały. 

 

Gniezno uczynił  
swoją stolicą, 
za żonę pojął  
Dobrawę śliczną. 

Agnieszka Augustyn, SP Sechna 



PIASTOWIE 

 

 

Piastów dynastia  
na tron zasiada  
i cztery wieki krajem 
swym włada. 

Dawid Orzeł, SP Kamionka Mała 



DRUŻYNA 
 

Mężni wojowie 
drużynę tworzą, 
u boku księcia 
wytrwale stoją. 

 

Armia pancernych  
i tarczownicy  
budzili postrach  
u wrogów licznych. 

Mikołaj Pacułt, SP Kamionka Mała 



Zamki i grody wówczas powstają;  
Bolesław Chrobry państwo podwaja. 

Tomasz Bukowiec, SP Kamionka Mała 



Rycerskie czasy… o! piękne były! 

Dzielni to chłopcy, ich zbroje lśniły…. 

 
 

 

Kamil Grzegorzek, SP Sechna 



Kazimierz 
Wielki 

A to największy  
z dynastii Piastów, 
Kazimierz Wielki – 
choć już ostatni. 

Mówiono: zastał 
Polskę drewnianą, 
potomnym oddał  
zaś murowaną. 

Lecz nie jedyne  
to były przymioty, 
króla, co z soli  
uczynił dochody. 

Adam Kocoń, SP Kamionka Mała 



SZLAK ORLICH 
GNIAZD 

 

Szlaki wytyczał,  
miasta warował,  
na wzgórzach stromych 
zamki budował. 

 

Szlakiem Gniazd Orlich 
dzisiaj je zwiemy;  
dumni z takiego  
króla jesteśmy. 
 

 

 

Patryk Stach, ZSP Ujanowice 



 
A zaś w Krakowie król ufundował żakom uczelnię, by mogli 
studiować. Tam najsławniejszy student się kształcił – 
Mikołaj Kopernik – wszyscy go znacie! 
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Jadwiga 

Lecz co to?  
Kobieta się pojawiła? 
To jest Jadwiga,  
co z Węgier przybyła. 

Na króla Polski  
– rzecz niesłychana – 
pierwsza kobieta 
koronowana! 

Mądra i dzielna,  
do tego święta;  
choć rządzi krajem – 
jest uśmiechnięta. Patrycja Pajor, ZSP Ujanowice 



Jagiełło 

Jadwiga żoną  
Jagiełły została  
i Polskę z Litwą  
unią związała. 

Władysław wielkim 
okazał się królem, 
nowej dynastii 
dumnym nestorem. 

Jagiellonowie  
odtąd władają 
potężnym polsko-
litewskim krajem. Marta Rosiek, SP Krosna 



A oto scena, co świadczy o tym, jakie Krzyżakom sprawiał kłopoty, 
nasz król Władysław - co pod Grunwaldem - zmiótł z pola walki ich 
pyszną armię! 

Wiktoria Grzegorzek, SP Sechna 



ZŁOTY WIEK 
 

Jagiellonowie,  
ten ród królewski, 
blisko dwa wieki 
dzierżył tron polski. 

Gdy Zygmuntowskie 
nastały czasy,  
kwitnie renesans, 
zdobią arrasy… 

Wisłą do Gdańska 
płyną towary… 
 

Joanna Kocoń, SP Kamionka Mała 



… zboże, miód, drewno – to ziemi dary.  
Folwarki źródłem bogactwa tego,  
co Rzeczpospolitej będzie potęgą. 



MIKOŁAJ 
KOPERNIK 

 

Kopernik w lunetę 
patrzy nocami.  
I co tam widzi?  
Wy wiecie sami! 

 

Lecz kiedyś? Wielka 
była to rewolucja: 
„wprawić w ruch 
Ziemię, zatrzymać 
Słońce!” 

Jakub Czech, SP Kamionka Mała 



Zaś w Czarnolesie mistrz Kochanowski, pod sławną 
lipą tworzy swe fraszki. 

Lecz cóż tu widać? Scenę tę znacie, ojciec nad trumną 
Urszulki płacze. 
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CZASY 
ZABORÓW 

 

Ogromne chmury  
się pojawiły  
nad naszym krajem – 
Rzeczpospolitą. 

Posmutniał Stańczyk, 
usiadł na krześle, 
myśli… jak przed 
upadkiem  
ustrzec kraj jeszcze… 

Natalia Zelek, SP Sechna 



 
1772,  1793, 1795 

 

Lecz szpony zaborców nas rozszarpały,  
na długie lata przyszła niewola.   

A duch Polaków jak oszalały,  
do walki się rzuca na różne pola. 

Katarzyna Augustyn, SP Sechna Natalia Woźniak, SP Jaworzna 



Ku pokrzepieniu 
serc… 

Nie było łatwo  
w zaborczej nocy, 
utrzymać polskość, 
ducha narodu, 

gdy wróg katował, 
męczył w Sybirze, 
odbierał godność, 
niszczył nadzieję… 

Ale niebiosa  
dały człowieka,  
który zapalił światła 
iskierkę… A
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Jan Matejko 

Dał nam wielkiego Pana 
Matejkę! 

Mistrz Jan pokrzepiał 
serca Polaków, 
wskrzeszając pamięć 
dawnych lat świetnych. 

Na płótno przelał  
wielkie zwycięstwa: 
Grunwald, Psków, 
Racławice, wiktoria 
wiedeńska. 

Gabriel Stach, SP Kamionka Mała 



1914 - I wojna 
światowa 

Po wielu latach 
niewoli smutnej, 
zaborcy starli się  
w wojnie okrutnej. 

Choć brat do brata 
musiał celować,  
Polak Polaka jak 
wroga traktować… 

To jednak wiara  
skrzyć się zaczęła,  
- Niepodległości 
ujrzymy dzieło! 

Dominik Jonik, SP Krosna 



LEGIONY 
POLSKIE 

Więc jak to było?  
Tak zapytacie?  
A czy żołnierza  
tego już znacie? 

Józef Piłsudski, 
dowódca wspaniały, 
dzielnych Legionów 
tworzył oddziały. 

Na swej kasztance do 
boju ruszał, 
zwycięstwa Polski 
plany obmyślał. 
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II RZECZPOSPOLITA 

Dał Polsce wolność, 
dał jej granice,  
z Niemców oczyścił 
naszą stolicę. 

Potem zaś zadbał,  
by silną była,  
chociaż dopiero  
co się zrodziła. 

Jego nazwisko  
respekt budziło…  
żal, że na dłużej  
go nie starczyło… 
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Chichot historii?... Żarty okrutne?  
Młodą Ojczyznę znów napadnięto!  

Jedni z zachodu, drudzy ze wschodu;  
w pęta niewoli Polskę wepchnięto… 

Patrycja Wróbel, ZSP Laskowa 



Z zacięciem walczą dzielni Polacy,  
lecz wrogie armie są potężniejsze;   

ze smutkiem - jak w Termopilach ongiś -   
klęską się kończy ów polski wrzesień… 

Łukasz Filipek, SP Sechna 



1939 - 1945 

Kiedy Ojczyzny  
brakło Polakom,  
po całym świecie  
się rozsypali. 

Na wszystkich frontach   
walczą z Niemcami,  
bohaterowie  
nasi wspaniali! 

Monte Cassino,  
Tobruk i Narwik,  
angielskie niebo 
uratowali! 
Pod Falaise, Arnhem  
nasi żołnierze,  
aliantom drogę 
utorowali. 

Zuzanna Orzeł, ZSP Laskowa 



Jan Paweł II 

Lecz koniec wojny  
Polsce nie przyniósł  
wolności ni chluby  
z walki zwycięskiej. 

Inne kajdany  
skuły kraj cały,  
komunistyczne  
dopadły ręce. 

Wtedy Polaków  
podnosił na duchu  
Wielki nasz rodak 
Jan Paweł Drugi 
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Rzeczpospolita 
Polska 

 

 

Aż wreszcie upadł  
ów system złowrogi,  
gdy się Polacy  
w jedno zebrali, 
Solidarnością zło 
pokonali! 

Julia Jędrzejek, ZSP Laskowa 



 
Dziś pamiętamy o naszej przeszłości,  

pielęgnujemy te miejsca święte.  
 

Kinga Jędrzejek, ZSP Laskowa 



Aby potomni też wiedzę mieli,  
o tych, co krew za Ojczyznę przelali. 

Szymon Pławecki, SP Krosna 



NASZA 
PRZESZŁOŚĆ 
 

 

Polakiem jestem,  
mam obowiązki.  
Jakie?.. Ktoś spyta?  
Odpowiem - Polskie! 
 

Troszczę się o to,  
co kraj stanowi  
i jestem dumny 
z naszej historii! 

Monika Liptak, ZSP Ujanowice 



Więc się radujmy z daru wolności,  
lecz i pracujmy dla jej pomyślności. 

Michał Dudek, ZSP Laskowa 



OJCZYZNA 
 

Ojczyzna to: 
…………………………………….. 

………………………………………
……………………………………… 

………………………………………
……………………………………… 

Julia Pajor, ZSP Ujanowice 




