Zaproszenie do Lubania
Nie ma to jak w Lubaniu,
Tutaj zapraszamy Was,
Gdzie zaraz po śniadaniu
Przemile spędzicie czas.
Bo Lubań ma coś w sobie,
Że to miasto tak Kochamy
To też udzieli się Tobie,
Więc w goście zapraszamy.
Śladem śpiących wulkanów
Spacerkiem przejdziemy się
Tam drzewa za oceanów
Powagą urzekną Cię.
„Dom Pod Okrętem” – powita
Ceglanymi żaglami,
Kwisa mgiełką spowita
Zaśpiewa nam falami.
Że Lubań ma coś w sobie
Że to miasto tak Kochamy
To też udzieli się Tobie
Więc w goście zapraszamy.
„ NENO”

Małe ojczyzny
„Dziadku, w ogóle nie rozumiemy,
Co pani w szkole dziś powiedziała.
Przecież w ogromnej Polsce żyjemy,
Co więc ma znaczyć „ojczyzna mała?”.
„A uważałyście wy w tej szkole?”.
„Chyba nie bardzo, dziadku”. „ No właśnie.
Chodźcie, wyjdziemy z domu na pole.
Tam wam dokładnie wszystko wyjaśnię…
Co stąd widzicie? Spójrzcie wokoło:
Domy kolegów, gniazda bocianie,
Szkołę, kościółek biały za szkołą,
Drogę, po której zimą mkną sanie;
Pod lasem-łąkę mgłami spowitą,
Ziemię, tak pięknie pachnącą, żyzną,
Pola, na których srebrzy się żyto…
I to jest waszą małą ojczyzną.
Z tej wsi pochodzą wasi rodzice,
Wyście się także tu urodziły.
Lubicie trochę te okolice?”.
„Dziadku, kochamy je z całej siły!”.
„A ja z daleka tu przyjechałem,
Ziemia rodzinna hen pozostała,
Lecz wciąż ją kocham – zawsze kochałem;
Tam była moja ojczyzna mała.
I ciągle dla niej me serce bije,
Choć wiem, że nigdy jej nie zobaczę.
Teraz w tej małej ojczyźnie żyję.
Idźcie do domu”… „ Patrz, dziadek płacze”…
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Moja Gmina
Spójrz na mapę Polski, tam na dole,
Gmina najmniejsza
Od Emilii Plater nazwę swą wzięła.
Choć najmniejsza to sercu memu
Najdroższa, najważniejsza.
W niej wszystko jest mi znane, kościół,
Łąki, pola i bociany. Z okna mojego domu
Widać wygasłe wulkany, do nich od lat
Robimy wyprawy.
W centrum wsi są dwa pamiątkowe kamienie,
Dla dużych i małych wzory męstwa, odwagi
I chwały. Żołnierzy, kobiet, ludzi z Sybiru.
Walczących dla nas o wolność i pokój
W Ojczystym Kraju.
Sylwia Drąg

