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„Barwy ojczyste“ 

Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

„Co to jest Polska?” 

Czesław Janczarski 

- Co to jest Polska? - 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska - to wieś i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak - i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

 

„Moja mała Ojczyzna” 

„Twój dom” 

Wanda Chotomska 

Jest w każdym naszym słowie, 

a słowa są najprostsze - 

chleb, mama, dom gościnny, 

i Wisła, i Mazowsze. 

 

I jest w czerwieni maków, 

i w białych kwiatach wiśni, 

w piosenkach wszystkich ptaków 

i w każdej naszej myśli. 

 

W mazurku chopinowskim, 

i w czarnym węglu Śląska, 

i tu, gdzie serce mówi, 

że to jest właśnie Polska. 

 

„Tu wszędzie Polska” 

Tadeusz Kubiak 

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, 

gdzie lasy są i rzeki nasze, 

gdzie każdy ojciec szedł na bój, 

gdzie Biały Orzeł na sztandarze. 

 

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, 

gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, 

gdzie wolna droga wiedzie w zboże, 

gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. 

 

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, 

tu się rodziła twoja matka. 

Dziad orał ziemię, wdychał kurz, 

„Bagnet na broń” 

Władysław Broniewski 

Kiedy przyjdą podpalić dom, 

ten, w którym mieszkasz - Polskę, 

kiedy rzucą przed siebie grom 

kiedy runą żelaznym wojskiem 

i pod drzwiami staną, i nocą 

kolbami w drzwi załomocą - 

ty, ze snu podnosząc skroń, 

stań u drzwi. 

Bagnet na broń! 

Trzeba krwi! 

 

Są w ojczyźnie rachunki krzywd, 

obca dłoń ich też nie przekreśli, 

ale krwi nie odmówi nikt: 

wysączymy ją z piersi i z pieśni. 

Cóż, że nieraz smakował gorzko 

na tej ziemi więzienny chleb? 

Za tę dłoń podniesioną nad Polską- 

kula w łeb! 

 

Ogniomistrzu i serc, i słów, 

poeto, nie w pieśni troska. 

Dzisiaj wiersz-to strzelecki rów, 

okrzyk i rozkaz: 

Bagnet na broń! 

 

Bagnet na broń! 

A gdyby umierać przyszło, 

przypomnimy, co rzekł Cambronne, 

i powiemy to samo nad Wisłą. 

 



Joanna Białobrzeska 

Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 

Jest ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło. 

 

Na podwórku trzy kałuże, 

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi - 

duży dywan na nim wisi. 

 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna! 

 

a jego dom to nędzna chatka. 

 

Gdzie klucz żurawi nad łąkami, 

gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, 

w Szczecinie biały transatlantyk, 

w morzu stalowy, czujny okręt. 

 

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, 

jesienią rżyska snute dymem, 

gdzie latem słońce nad Bałtykiem, 

a zimą świerszcze za kominem. 

 

Gdzie dom poety w Czarnolesie, 

gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. 

Tu biały sad jest, czarny węgiel, 

tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna! 

 

„Barwy ojczyste” 

Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 
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„Oblicze Ojczyzny” 

Tadeusz Różewicz 

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa, 

Miejsce Urodzenia, 

To Jest Ta Mała Najbliższa 

Ojczyzna. 

Miasto, Miasteczko, Wieś, 

Ulica, Dom, Podwórko, 

Pierwsza Miłość, 

Las Na Horyzoncie, 

Groby. 

W Dzieciństwie Poznaje Się 

Kwiaty, Zioła, Zboża, 

Zwierzęta, 

Pola, Łąki, 

Słowa, Owoce. 

Ojczyzna Się Śmieje. 

Na Początku Ojczyzna 

Jest Blisko, 

Na Wyciagnięcie Ręki. 

Dopiero Później Rośnie, 

Krwawi, 

Boli. 

 


