
„BARDOWIE LITERATURY” 

Wielkopolskie, Śląskie, Warszawskie, Kościuszkowskie…  

Powstań w historii Polski było wiele…  

Każde przebiegało inaczej, inny był również bilans zysków i strat…  

Nie wszystkie zrywy przebiegały tak jakby sobie to wymarzyli zarówno 

dowódcy, jak i ich uczestnicy… Najważniejszy jest jednak fakt, że cel  

był zawsze jeden – dobro naszego kraju.  

Powstańcy, którzy przelewali krew za Polskę mieli nadzieję, na nowe, 

lepsze otwarcie… Na inną rzeczywistość, w której wolność, niezależność  

i suwerenność nie były tylko pustymi słowami, schowanymi  

gdzieś w zakamarki niespełnionych marzeń, ale realnymi nadziejami,  

które da się zrealizować…  

Wierzyli w to mocno i do końca… Nawet, gdy wróg miał przewagę  

i nie dawał za wygraną, nawet, gdy nadzieja powoli słabła…  

Ale przecież to właśnie ona umiera ostatnia… 

 

Całkiem niedawno uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 8  

im. Wojska polskiego w Kielcach zmierzyli się z zadaniem, w którym mieli 

napisać powstańczy wiersz patriotyczny, oddający nie tylko hołd bohaterom 

powstań polskich, ale również w jakiś sposób przekazać uczucia,  

jakie towarzyszyły wszystkim walczącym pod biało-czerwonymi 

barwami…  

OŚMIORNICZKA w najśmielszych oczekiwaniach nie przewidziała,  

że z tego zadania siódmoklasiści wywiążą się w tak znakomity sposób,  

że wyjdzie z tego coś tak pięknego. Wcale nie przesadzając… śmiało można 

by wydać mini tomik twórczości tych młodych, zdolnych osób…  

Ale co tam o tym pisać! To trzeba przeczytać i przekonać się o talencie 

młodych twórców… 

Niczym skowronek na wiosnę, 

niechaj ta myśl i do Was doleci,  

iż w „Ósemce” są naprawdę… 

zdolni poeci!!! 



Jest błoga noc gdy to pisze  

Ciemności i chłód się ze sobą splatają 

I dyktują mi historie sprzed lat 

Bo dawne czasy nie mijają 

 

Stają ci znani i mniej znani 

Odważni czy może zuchwali 

Co nie bali się umrzeć 

Bo ojczyznę jak matkę kochali 

 

Ci co podjęli się wzięcia ciężaru 

Nie wiedząc czy mu podołają 

Stawiając życie by zwyciężyć 

Nie patrząc na konsekwencje 

 

Idą i w tłumie tym dostrzegam 

Szlachetnych i tych małostkowych 

Bohaterów i zwykłych żołnierzy 

Walczących o wspólne dobro 

 

I Piotr Wysocki co wziął winę 

I lat 20 był karany 

I ranny w Olszynie Chłopicki 

Skrzynecki co się bardzo cenił 

Nie dając szansy Prądzyńskiemu 

Mężny i szlachetny Kicki 

Żyjący w ich cieniu 

 

Powstanie przeszło i upadło 

A po nim jeszcze inne były 

I wielu było bohaterów 

I marnotrawstwo woli siły. 

 



Jest środek nocy gdy to piszę  

Ciemność i chłód się z sobą splata 

A poprzez mrok historię słyszę  

Co się ze współczesnością splata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Gdzie jesteś Ojczyzno!” 

 

Gdzie jesteś Ojczyzno  

Mych lat dziecinnych!? 

Tam, gdzie spędziłem 

Lata mej młodości, 

Dziś widnieją jeno 

Kopce popiołów,  

Krwią przesiąknięte. 

Krew ta była Tobie poślubiona! 

Jej skraść nikt nie zdoła! 

Gdzie jesteś Ojczyzno!? 

Ziemio ukochana! 

Me serce woła do Ciebie 

Z obcych stron! 

Zabrano nam majestat gór,  

Delikatność łąk kwiecistych. 

Zabrano marzenia! 

W zamian smutek i gniew! 

Moralność upada! 

Duch siły swe traci! 

Gdzie jesteś Ojczyzno!? 

W nocy śnię o Tobie. 

Za dnia zaś się trudzę, 

By triumf zawitał. 

By chmur czarną połać  

Nad Tobą rozgonić! 

Bezsens tych lat tragicznych, 

Wyrwanych z mego życia, 

Miał być świadectwem przywiązania ludu. 

Zamiast kłócić się czy chłop 

Czy szlachcic? 

Przywileje czy równość? 

Trzeba rwać, co sił o pomoc! 

Za wolność Waszą i Naszą! 

Lecz nie ma nikogo. 



Najperfidniejszy ze zdrajców, 

Głos Polski ucisza. 

Przeciwstawię się mu naprawdę! 

Mego ducha nikt nie zniszczy! 

W pojedynkę walczyć będę ! 

I zobaczę Ojczyznę moją 

I ukłonię się jej w podzięce. 

Zdobędę się na wzniosłą pokorę, 

Uznania swych błędów. 

I w duszy, w sumieniu, 

Padnę na kolana, 

Przed Ojczyzną miłą! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Walka o zwycięstwo” 

 

Dlaczego poszli do walki,  

gdy nie było szans wszelakich .  

Pierwsza krew przelana w listopadzie, 

Nocą, gdy niebo gwiazdami powleczone. 

Przewaga Rosjan powalała 

Lecz Polaków odwaga narastała. 

Za wolność naszą walczyli 

Choć do kapitulacji wiele miast dołączyli .  

Skutek represje, niepokoje 

Wzbudziły emigracyjne nastroje. 

Bez wolności, równości, tylko niewola, 

Wszechobecna nienawiść i pustka dookoła. 

Jak żyć, jak chwycić za broń? 

Tylko ciało chce walczyć bo serce już tylko rozdarte. 

Poszli, powstali z kolan 

Zwycięsko wyszli po Miłosławiem. 

Gwardia Narodowa dawała szansę, nadzieję 

Lecz Kraków i bitwa zawiodła te dzieje. 

A później już tylko poeci zostali 

Co z uporem i odwagą, optymizm wskrzeszali.  

Choć chwile te były trudne i ciężkie 

Odwaga i męstwo to główne zwycięstwo. 

Wysocki, Chłopicki, Lelewel, Dębowski, Szela 

Ich krew nienadaremnie przelana 

W naszej pamięci pozostała.  

Za wolność naszą poszli do boju 

Za co my teraz możemy żyć w pokoju. 

 



Kocham cię Polsko,  

Polsko kochana  

Choć wiele razy,  

Już wycierpiałaś  

Lecz nigdy się nie poddałaś.  

 

Straciłaś miasta całe  

I tak zostały odbudowane  

Pod zaborami także cierpiałaś  

Lecz nawet wtedy się nie poddałaś  

I o języku polskim nie zapomniałaś  

 

Dziś żołnierze strzegą naszych granic  

I kiedy trwa wojna hybrydowa  

Pewno się znowu Polsko nie poddamy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zabory” 

Byłaś wielka, potężna, niezwyciężona. 

Potęga w Tobie była ogromna. 

Jednak lata pod zaborami, 

zmieniły wszystko. 

Nieszczęsne 123 lata, 

męki i udręki.  

Pełne nienawiści i goryczy. 

Nic, nikomu, nie stało na przeszkodzie,  

aby z naszej Ojczyzny,  

nie zostało nic. 

Zabory, zabory i jeszcze raz zabory  

Austria, Prusy, Rosja 

Zmieniły nasz kraj.  

Kultura, język przepadły. 

Jednak na pomoc, spieszy nam,  

Piłsudski razem z wojskami ratując nas, 

przed dalszymi cierpieniami i złowrogą silą. 

Nasze kolory biało-czerwone.  

Duże znaczenie dla nas miały  

Gdyż były dla nas, symbolem odwagi i waleczności.  

Odtąd nasza niepodległa, 

została niepokonana.  

Nic nie stało nam na przeszkodzie  

by nasz kraj dalej trwał i rozwijał się. 

Niech wybrzmi głośno, 

Polska górą! 

 

************************************************************ 

Redakcja OŚMIORNICZKI absolutnie nie ingerowała w treść 

twórczości młodych artystów. Zaprezentowane wiersze są w wersji 

oryginalnej i anonimowej.  

************************************************************ 


