
Wiersze nagrodzone w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim 

"Sulejówek - moja mała ojczyzna" 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI 
 

I miejsce – Alicja Wróbel, kl. IV B, Szkoła Podstawowa nr 2  
(nauczyciel prowadzący p. Ewa Szewczyk) 
 

Sulejówek- moje miasto 
 

Choć miasteczko to niewielkie, 

jednak z tego słynie,  

że Marszałek tu Piłsudski 

mieszkał w "Milusinie". 
 

Również Grabski, Moraczewski, 

ci zacni obywatele, 

żyjąc w Sulejówku, 

dla Ojczyzny naszej uczynili wiele. 
 
Gdy przed kilku laty 

tutaj zamieszkałam 

jako dziecko,  

miasto z rodzicami poznawałam. 
 

Przez ostatnie lata  

zmieniło się wiele. 

W mieście Sulejówku 

jest dużo weselej. 
 

Szkoła "Dwójka" ma Orlika, 

 osiedle, plac zabaw. 

Dla młodych mieszkańców  

to wspaniała sprawa. 
 

Miejski Dom Kultury 

 atrakcjami kusi. 

Talenty swe rozwijać  

mogą mali i duzi. 
 

Na nowym stadionie  

piłkarze trenują. 

Kiedy gra "Victoria", 

wszyscy kibicują. 
 

Trzeba również wspomnieć 

o naszym kościele, 

w którym Matka Boska 

zsyła pocieszenie. 
 



Wszystkich więc zapraszam 

do mojego miasta. 

Nie pożałujecie, 

gdy tu przyjedziecie! 

 

 

II miejsce- Aleksandra  Żaboklicka, kl. IV A, Szkoła Podstawowa nr 2  
(nauczyciel prowadzący p. Mariola Stachoń) 
 

Moje miasto Sulejówek 
 

Moje miasto jest nieduże, 

18 tysięcy mieszkańców liczy  

i z Warszawą graniczy. 
 

Przyjeżdżających do Sulejówka  

wita Marszałek  z córkami 

i na ławeczkę zaprasza: "Jest miejsce... Usiądź z nami! 
 

Posłuchaj o wiernych Legionach, 

Kasztance, pszczołach i miodzie..." 

Ach, piękny jest Sulejówek, przy każdej pogodzie! 
 

A obok "Milusina"- biały dworek "Siedziba" 

Zofia i Jędrzej Moraczewscy tu mieszkali, 

z rodziną Piłsudskich przyjaźnili się i sąsiadowali. 
 

Dalej wśród zieleni dach "Helina" się czerwieni 

i czeka na odwiedzających Sulejówek gości- 

siedziba Ignacego Paderewskiego- współtwórcy niepodległości. 
 

Mieszkali tu i mieszkają wielcy oraz zwykli ludzie,  

wśród sosen odpoczywają  

po pracy i codziennym trudzie. 
 

Na wielbicieli futbolu stadion Victorii czeka,  

na mecze piłki nożnej nikt w mieście nie narzeka. 

Rozgrywki są ciekawe! Gonimy Legię Warszawę! 
 

Moje miasto jest najpiękniejsze i najwspanialsze w świecie! 

Mam tu szkołę , przyjaciół, rodzinę! 

Milszego miasta mi nie znajdziecie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III miejsce- Karolina Załęska, kl. VI C, Szkoła Podstawowa nr 3  

(nauczyciel prowadzący p. Magdalena Kosiorek) 

 

Sulejówek, moja mała ojczyzna 
 
Jest na mapie takie miasto, 

gdzie na niebie milion gwiazd. 

Sulejówek, Sulejówek- tu dzieciństwo i mój dom, 

tu szczęśliwa wracam z dalekich stron. 
 

Pachnie bzami, konwaliami, a wokoło szumi las. 

Rośnie lipa, mięta, mak, a za oknem ćwierka ptak. 

Wśród przyjaciół i zieleni przeżywamy piękny czas. 

Pod skrzydłami marszałka dorosłości się uczymy, 

piszemy, czytamy i liczymy, 

rośniemy w siłe i mózgi prężymy. 
 

"Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon", 

tak długo w sercu moim Sulejówek- to mój szczęśliwy dom. 
 
 
 

Wyróżnienia: 
 

Weronika Czostek, kl. V B, Szkoła Podstawowa nr 3  
(nauczyciel prowadzący p. Magdalena Kosiorek) 
 

Sulejówek, moja mała ojczyzna 
 

Sulejówek, to miasteczko zielone, 

tuż przy Warszawie jest położone. 

Cicho tu i pachnie świeżo, 

wszyscy mieszkańcy dobrze to wiedzą. 

Życie płynie spokojnie, powoli, 

odpocząć tu można do woli. 
 

Mieszkańcy są dumni z tego, 

że jest tu dom Piłsudskiego. 

W dworku Dziadka jest muzeum znane, 

przez turystów chętnie odwiedzane. 
 
 

Są tu szkoły, przedszkola, boisko, 

sklepy, bary, przychodnie są blisko. 

Dobrze żyje się tu- każdy przyzna. 

Sulejówek- nasza mała ojczyzna. 
 
 
 
 



Nikola Górczyńska, kl. VI C, Szkoła Podstawowa nr 3  
(nauczyciel prowadzący p. Magdalena Kosiorek) 
 

Sulejówek, moja mała ojczyzna 
 

Na ziemi mazowieckiej leży niewielka miejscowość, 

Mój mały świat, 

To jest to miejsce, 

Z którego mam wspomnienia ostatnich lat. 
 

Ta miejscowość to Sulejówek, 

Moja mała ojczyzna, 

którą kocham. 

Zawsze przy niej będę- i jutro i dziś. 
 

Wiem, że nigdy jej nie opuszczę, 

ponieważ jest wspaniała jak wiosenne bluszcze. 
 

Michał Lenczewski, kl. IV A, Szkoła Podstawowa nr 2  

(nauczyciel prowadzący p. Mariola Stachoń) 
 

Sulejówek 
 

Sulejówek- to w tym mieście 

 mogę robić to, co zechcę. 
 

Gram tu w piłkę, strzelam gole,  

Hulaj dusza i  swawole! 
 

Jeżdżę również na rowerze, 

rolki, skoki w winstoperze! 
 

A gdy trzeba- się wyciszę, 

w pięknym lesie bieg poćwiczę. 
 

Cudne miasto, ciepła pora, 

ja nie chodzę do doktora. 
 

Jest tu stadion, las i szkoła. 

Żegnam Was, już na mnie pora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIMNAZJUM 
 

I miejsce ex aequo: 
 

Martyna Krzyżanowska, kl. II A, Gimnazjum nr 3 

(nauczyciel prowadzący - p. Mariola Stachoń) 

 

Sulejówek - moje miejsce na ziemi 
 

Kocham Cię za twe lasy zielone, 

Stare drzewa szumiące na wietrze. 

Za twe trawy, które szepczą historię 

Moją i Twoją cichutko... 

 

Sulejówek to miasto z przeszłością, 

Kilku ścieżek wydeptanych, 

Zakamarków nam nieobojętnych. 

Jest domem najukochańszym, najświętszym ... 

 

Znalazłam tu przyjaciół 

Najbardziej wyjątkowych. 

Co umieją wysłuchać i doradzić, 

Tych, którzy nie opuszczą, nie zdradzą ... 

 

Tyle pięknych chwil przeżytych, 

A jeszcze więcej przede mną. 

Niezapomniane wspomnienia 

Na zawsze utkwiły w mym sercu... 

 

Marlena Kowalczyk,  kl. II C, Gimnazjum nr 1  

(nauczyciel prowadzący - p. Krystyna Pachnik) 

 

Sulejówek - moja mała ojczyzna 

 
Maleńki punkcik na mapie świata- 

To moja jest ojczyzna. 

Ten skrawek ziemi, tak niewielki, 

a sercu memu bliski. 

Tętniący życiem i zielenią, 

Przecudnym śpiewem ptaków, 

Tęczową barwą cudnych kwiatów, 

przecudnych wprost zapachów. 

Kiedyś tu było uzdrowisko, 

potem "sypialnia" Warszawy... 

Lecz dziś z dnia na dzień coraz więcej 

Tu pracy jest i zabawy! 

Nowe boiska, place zabaw, 

Stadion, butiki, markety- 

Wszystko tu dzisiaj w naszym mieście 

http://sjp.pl/ex+aequo


Na pewno łatwo znajdziecie. 

Sulejówek - miasto niewielkie 

Wielką historię skrywa... 

Józef Piłsudski - z żołnierzami  

W swym dworku tu odpoczywał. 

Przyjmował gości i żołnierzy, 

Był dla nich Dziadkiem dobrym 

i niepodległość nam wywalczył, 

by dać nam sen spokojny. 

Dzieje historii, tak odległe, 

Dzisiaj wydają się legendą, 

Lecz Sulejówek - wciąż pamięta: 

Ojczyzna wartością jest bezcenną! 

 

Paulina Wojciechowska, kl. IIIb, Gimnazjum nr 3 

(nauczyciel prowadzący - p. Ewa Szewczyk) 

 

*** 

 

Przedstawiam Ci miasto moje. 

Gdy patrzymy na nie oboje, 

Ty widzisz ulice zwykłe 

I trochę to dla mnie przykre, 

Że nie widzisz jego uroku. 

Nigdy tu nie ma tłoku, 

A ludzie się nigdzie nie spieszą. 

Widać, że bardzo się cieszą 

Z życia w tak pięknym miejscu. 

 

Mogłabym robić tu zdjęcia, 

By wszystko to zapamiętać, 

Ale na zdjęciach nie słychać ptaków 

I nie czuć zapachu kwiatów. 

Mogłabym namalować to miasto, 

Ale kolorów by mi zabrakło. 

Opisać je mogę próbować, 

Jednak nie mogłabym go zbudować 

Nawet wieloma zdaniami, 

Bo nie potrafię władać słowami 

Tak, by zamknąć w nich wszystko co czuję, 

Gdy po ulicach tych spaceruję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienia: 
 

Patryk Jan Bratuś, kl. II C, Gimnazjum nr 1  

(nauczyciel prowadzący - p. Krystyna Pachnik) 

 

Szukam domu dla serca 
 

Gdzie jest mój dom? 

Szukam domu. 

Czy ktoś może mi pomóc? 

Nie. Nie mówię o domu z cegieł i wapna. 

Toż to tylko materialny ślad, który zdmuchnięty zostanie, 

Przy najmniejszym powiewie zapomnienia. 

Szukam domu, w którym zamieszkało moje serce. 

Czy widziałeś może taki? 

Czy mam zamieścić ogłoszenie „szukam domu dla serca”? 

Ale ja już wiem, gdzie on jest. 

Gdyż dom serca jest tam, gdzie wspomnienia. 

Gdzie blask przeszłości nieprzygaszony, 

Zwycięża czasu upływ nieubłagany. 

I trwa. 

Gdzie szczęśliwa radość dzieciństwa, 

Gdzie dawne smutki, 

Minione przyjaźnie, 

Walczą z czasem, aby przeżyć, 

Uniknąć odejścia w niepamięć. 

Tu, w Sulejówku, gdzie cienie dni dawnych lat, 

Nie pozwolą zapomnieć o tym, 

Gdzie jest moja mała ojczyzna. 

 

Michał Czepiel, kl. III B, Gimnazjum nr 3  
(nauczyciel prowadzący - p. Ewa Szewczyk) 

 

Sulejówek - moja mała ojczyzna 
 

Moi drodzy - wszyscy Polacy, 

narzekający malkontenci tacy, 

Cudze chwalicie, swego nie znacie, 

a piękny Sulejówek na mapie macie. 

 

Pora reklamę zrobić miastu temu, 

oddać zasłużone honory jemu. 

Niech każdy dzisiaj Sulejówek pozna, 

w którym nie brak estetycznych doznań. 

 

W tej ciszy chętnie celebryci wiją gniazda: 

Królikowski, Sapryk, Żak, Kowalska - estrady gwiazda. 

Liczne przedszkola, szkoły i kościoły mamy, 

ciekawy herb i własny hymn posiadamy. 

 



Mamy wesołego burmistrza Arkadiusza, 

co po Sulejówku szybkim krokiem się porusza. 

Sponsoruje stadiony, "orliki", w planach daleko mierzy, 

bo zdrowie i sprawność dzieci na sercu mu leży. 

 

Pamiętajmy o historycznym obliczu kochani, 

że mieszkał tu Józef Piłsudski. 

Jest tu dworek - siedziba jego, 

Polakom nie wypada nie wiedzieć tego. 

 

Od dziś swą "Małą ojczyznę" bardziej szanujmy! 

I złym zachowaniem miastu nie przynośmy ujmy! 

 

 

Piotr Abramowski, kl. III B, Gimnazjum nr 3 

(nauczyciel prowadzący - p. Ewa Szewczyk) 

 

Widok z mojego okna 
 

Z okna 

Mojego domu w Sulejówku 

Widzę piękny, przyjazny świat 

Widzę prostą drogę do ludzi 

Czarnego kota 

Co na drzewo wlazł 

I chłopaka 

Który mamie marudzi 

I sąsiada 

I psa co ujada 

I czuję się bezpiecznie 

Widzę drzewo, co gałęziami kołysze 

Widzę ciszę 

Z okna 

Mojego domu w Sulejówku 

   


