
Dziękuję 
 

 

Kocham was 

Nieważne czy mnie karzecie 

Zawsze jesteście przy mnie 

I pomagacie mi we wszystkim 

 

 

Nauczyliście mnie być lepszą 

Uczciwą osobą 

Wierzyć w marzenia 

I je spełniać 

 

Dziękuję wam za wszystko 

Dzięki wam jestem inna 

Robię to co kocham i to najważniejsze 

 

Anna Szuler  klasa VI 

 

 

 Dziękuję 

 
Dziękuję ci za tę miłość, 

Którą dałeś mi  hojny tato 

Stworzyłeś dla mnie ten piękny świat . 

I wszystko oddałeś mi . 

 

Podziękować tobie tato chcę 

za to wszystko co mam . 

Dziękuję ci mamo za uśmiech i świat , 

który wciąż zaskakuje nas. 

Kochać was będę , 

i życzę wam sto lat . 

 

Dziękuję ci siostro kochana 

za to, że jesteś , 

za to, że mnie wspierasz . 

Choć czasami się zastanawiasz . 

Zawsze będę z tobą 

 

 Klaudia Tokarczyk klasa VI  

 



Dziękuję 

Dziękuję za wszystkie chwile z wami. 

Odległość nie ma znaczenia, 

zawsze jesteście przy mnie. 

Dziękuje za nauczenie mnie, 

że wygląd nie ma znaczenia, 

że warto być sobą. 

Że marzenia spełniają się, 

za wszelką cenę. 

  

Dziękuję za nadzieję, 

za nauczenie mnie, 

że ludzie mimo iż ranią, 

to są tak naprawdę dobrzy. 

Że warto spełniać marzenia, 

czekać aż przyjdzie szczęście. 

  

I dziś dzięki wam, 

umiem wybaczać, 

rozumiem cierpienie, 

zmieniłam się, 

nie wiem czy na lepsze, 

czy na gorsze, 

ale jestem innym człowiekiem. 

 

                                                    Dominika Małek Klasa VI 

 

O sobie 

Jestem piłkarzem: doskonalę umiejętności gry w piłkę oraz pracy w zespole. 

Jestem uczniem: zdobywam codziennie nową wiedzę. 

Jestem narciarzem: jadę szybko, ale ostrożnie do celu. 

Jestem muzykiem: umiem słuchać. 

Jestem starszym bratem: uczę się odpowiedzialności przy opiece. 

Jestem silny: pomagam w pracach domowych. 

Jestem odważny: nie boję się wyzwań. 

Jestem rowerzystą: umiem zachować równowagę. 

Jestem koleżeński: pomagam kolegom w trudnych sprawach. 



Jestem kulturalny: potrafię zachować się w towarzystwie. 

Jestem katolikiem: modlę się i chodzę do kościoła, biorę udział w lekcjach religii. 

Jestem kibicem: zawsze jestem wierny jednemu klubowi. 

Jestem szczęśliwy: rodzina w życiu jest najważniejsza. 

Jestem zdrowy: mogę realizować wszystkie marzenia. 

A najważniejsze - jestem sobą. 

 

Brajan Pogwizd  Klasa VI 

 

 

Dziękuję 

 

Dziękuję ci mamo 

Że nauczyłaś mnie 

Jak się zachowywać 

I być szczęśliwym 

 

 

Dziękuję ci tato 

Że nauczyłeś mnie łowić ryby 

I jak łapać świetliki 

W ciemne wieczory 

 

 

Dziękuję ci siostro 

Która pomagasz  mi 

I gdy czegoś nie umiem 

Zawsze wytłumaczysz mi 

 

 

Oliwier Jaciów klasa VI 

 

 

 

 

 

 

 

 



O sobie 
 

 

Jestem bratem: codziennie staram się, by moje rodzeństwo było szczęśliwe. Codziennie 

staram się o naszą wspólną przyszłość. 

 

Jestem uczniem, który pilnie się uczy i słucha nauczycieli. Już dziś stawiam pierwsze kroki 

do realizowania swoich marzeń zawodowych. 

 

Jestem synem, który stara się dobrze reprezentować moją rodzinę. Mam nadzieję, że pewnego 

dnia będę mógł odpracować trud włożony w moje wychowanie przez rodziców. 

 

Jestem przyjacielem, który dba o innych i ich wspiera. 

 

Jestem człowiekiem, który dba dziś o dobre jutro. 

 

 

Oliwier Jaciów klasa VI 

 

 

 

 

Dziękuję 
 

Dziękuję Ci za to, że jesteś, 

za miłość, którą mi dajesz, 

za troskę oraz naukę, 

którą wkładasz w moje wychowanie. 

 

 

Przy Tobie się nie boję, 

przy Tobie jestem lepsza, 

i nigdy w świecie 

nie chcę stracić Ciebie. 

 

Julia Kołdras klasa VI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziękuję 
 

Dziękuję ci mamo 

Dziękuję ci tato 

Dziękuję ci bracie 

 

Że mimo trudów 

I mimo kłótni 

Jesteście przy mnie 

 

Że zawsze mnie pocieszycie 

I od strachu uchronicie 

Że często nie płaczę 

I liczyć na was mogę 

Że potraficie powiedzieć: nie 

A czasem zgodzicie się 

I mimo wszystko 

Dziękuję , że was mam 

 

 

Szymon Koceniak  klasa VI 

 


