
BIBLIOTEKA SZKOLNA  NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA NARODOWE PROPONUJE 

DO PRZECZYTANIA UTWORY PATRIOTYCZNE. Zachęca również  uczniów do 

napisania własnego utworu o tematyce patriotycznej .Napisane przez was 

utwory będą umieszczone na stronie szkoły. 

Wanda Grodzieńska 

Radosny dzień 

Takiego maja, 

ślicznego maja 

nie było jeszcze! 

Umył się rano 

rosą poranną, 

srebrzystym deszczem. 

Potem się otarł 

przędzą ze złota 

w tęczę wplecioną, 

włosów promienie 

związał misternie 

wstążką czerwoną. 

Po słońca smużkach 

na lekkich nóżkach 

zbiegł z piosnką do nas, 

fiołki, sasanki, 

kaczeńców wianki 

przyniósł w ramionach. 

Zieleń i błękit, 

trele piosenki 

rozsypał szczodrze … 

Jakże z tym majem, 

prześlicznym majem 

było nam dobrze! 

*** 

Michał Aret 

Trzeci Maj 



Maj – rocznica pięknych serc! 

Maj – rocznica wielkich myśli, 

Tym, co dawno przeminęli, 

Hołd składają, ci co przeszli. 

Choć przeminął dawno wiek, 

Dawne hasła się zmieniły, 

Orzeł począł nowy bieg. 

Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Z tych w ciemnościach jasnych chwil, 

Kiedy miłość pobratała 

W jedną całość Polski stany, 

Miłość ponad wszystko trwała. 

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, 

przed pamiątką chyląc głowy. 

*** 

„Trzeci Maj” – R. Suchodolski 

Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj , 

Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !… 

Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” ! 

Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj! 

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan , 

Wolni wszyscy – wszyscy społem , kmieć , mieszczanin , pan…” 

Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn . 

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win !… 

W górę serca ! – wstały świty , w Polsce cudny maj! 

Blask ozłocił już gór już gór szczyty , wolny polski kraj ! 

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę , moc ! 



Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc ! 

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj . 

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj” ! 

*** 

„Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasicki 

Święta miłości kochanej ojczyzny , 

Czują cię tylko umysły poczciwe . 

Dla ciebie zjadłe, smakują trucizny , 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe ! 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny . 

Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe . 

Byle cię można wspomóc , byle wspierać 

Nie żal żyć w nędzy , nie żal i umierać ! 

*** 

„Witaj Majowa Jutrzenko” 

Witaj majowa jutrzenko , 

Świeć naszej polskiej krainie , 

Ucieszymy cię piosenką , 

Która w całej Polsce słynie . 

Witaj Maj , Trzeci Maj , u Polaków błogi raj ! ) x2 

Nierząd braci naszych cisnął , 

Gnuśność w ręku króla spała , 

A wtem Trzeci Maj zabłysnął 

I nasza Polska powstała . 

Wiwat maj , piękny Maj , Wiwat wielki Kołłątaj ! ) x2 

*** 

„Radosny dzień” 

Takiego maja, 

ślicznego maja 

nie było jeszcze! 



Umył się rano 

rosą poranną, 

srebrzystym deszczem. 

Potem się otarł 

przędzą ze złota 

w tęczę wplecioną, 

włosów promienie 

związał misternie 

wstążką czerwoną. 

Po słońca smużkach 

na lekkich nóżkach 

zbiegł z piosnką do nas, 

fiołki, sasanki, 

kaczeńców wianki 

przyniósł w ramionach. 

Zieleń i błękit, 

trele piosenki 

rozsypał szczodrze … 

Jakże z tym majem, 

prześlicznym majem 

było nam dobrze! 

*** 

Stanisław Aleksandrzak 

„Rocznica” 

Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. 



Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

*** 

„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. 

*** 

„Pieśń o fladze” 

Konstanty Ildefons Gałczyński, 1944 

Jedna była – gdzie? Pod Tobrukiem. 

Druga była – gdzie? Pod Narvikiem. 

Trzecia była pod Monte Cassino. 

A każda jak zorza szalona, 

biało-czerwona, biało-czerwona, 

czerwona jak puchar wina, 

biała jak śnieżna lawina, 

biało-czerwona. 

Zebrały się nocą flagi. 

Flaga fladze dodaje odwagi: 

– No, no, nie bądź taka zmartwiona. 

Nie pomogą i moce piekła: 

jam ciebie, tyś mnie urzekła, 

nie zmogą cię bombą ni złotem 

i na zawsze zachowasz swą cnotę. 

I nigdy nie będziesz biała, 

i nigdy nie będziesz czerwona, 

zostaniesz biało-czerwona 



jak wielka zorza szalona, 

czerwona jak puchar wina, 

biała jak śnieżna lawina, 

najukochańsza, najmilsza, 

biało-czerwona. 

Tak mówiły do siebie flagi 

i raz po raz strzelił karabin, 

zrobił dziurę w czerwieni i w bieli. 

Lecz wołały flagi: – Nie płaczcie! 

Choćby jeden strzępek na maszcie, 

nikt się zmienić barw nie ośmieli. 

Zostaniemy biało-czerwone, 

flagi święte, flagi szalone. 

Spod Tobruku czy spod Murmańska, 

niech nas pędzi dola cygańska, 

zostaniemy biało-czerwone, 

czerwone jak puchar wina, 

białe jak śnieżna lawina, 

biało-czerwone. 

O północy przy zielonych stolikach 

modliły się diabły do cyfr. 

Były szarfy i ordery, i muzyka 

i stukał tajny szyfr. 

Diabły w sercu swoim głupim, bo niedobrym 

rozwiązywały biało-czerwony problem. 

Łkała flaga: – Czym powinna 

zginąć, bo jestem inna? 

Bo nie taka dyplomatyczna, 

bo tragiczna, bo nostalgiczna, 

ta od mgieł i od tkliwej rozpaczy, 

i od serca, które nic nie znaczy, 

flaga jak ballada Szopenowska, 

co ją tkała sama Matka Boska. 



Ale wtedy przyszła dziewczyna 

i uniosła flagę wysoko, 

hej, wysoko, ku samym obłokom! 

Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina, 

jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława 

i Warszawa, moja Warszawa, 

Warszawa jak piosnka natchniona, 

Warszawa biało-czerwona, 

biała jak śnieżna lawina, 

czerwona jak puchar wina, 

biało-czerwona, biało-czerwona, 

hej, biało – czerwona. 

*** 

„Polska” 

Ryszard Przymus 

Polska – to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska – Ojczyzna… 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

*** 

Piosenka „Płynie Wisła Płynie” 

Płynie Wisła płynie 

Po polskiej krainie 

Zobaczyła Kraków 

pewnie go nie minie. 

Zobaczyła Kraków 

Wnet go pokochała 

I w dowód miłości 



Wstęgą opasała. 

Płynie Wisła płynie 

Po polskiej krainie 

A dopóki płynie 

Polska nie zaginie. 

Piękna jest nasza ziemia 

Przejrzysty nad nią błękit. 

Piękna jest nasza mowa 

I pieśni i piosenki. 

Piękna jest nasza Wisła 

Od gór dalekich do morza. 

Piękne są nasze dęby 

Topola, sosna, brzoza 

Piękna jest nasza szkoła 

I piękna zieleń boiska. 

Strumień jest piękny i łąka 

I zboża fala złocista. 

I piękna jest Warszawa 

W blasku neonów i okien 

I szybki lot odrzutowca 

Co ginie pod obłokiem 

Piękny jest Biały Orzeł 

Piękna jest biel i czerwień, 

Piękna nasza Ojczyzno 

Kochać będziemy Cię wiernie. 

*** 

„Katechizm dziecka polskiego” 

Wł. Bełzy 

– Kto ty jesteś? 

– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 



– Orzeł Biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi. 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

– Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierze. 

*** 

„ŚWIĘTO FLAGI” 

Zofia Tyszkiewicz 

Nowy dzień świąteczny mamy. 

Drugi maja – to Dzień Flagi. 

Choć historia barw jest stara 

to dopiero teraz flaga 

doczekała takiej chwili, 

w której ją radośniej czcimy. 

Biel od Orła i Pogoni, 

czerwień z tarczy tła pochodzi, 

a że Godło jest ważniejsze, 

stąd też biel ma miejsce pierwsze. 

Jest od góry barwą flagi, 

w dole, prawnie, czerwień mamy. 

Z nią od wieków naród kroczy. 

Jest gdzie łzy i gdzie krew broczy. 

Przez zabory, wojna świata, 

zawsze bliska jest Polaka. 



Ciesz się Flago, a my z Tobą. 

Godnie uniesione czoło, 

ufne myśli i nadzieja, 

duma serce nam rozpiera! 

Za to ważne Flagi święto 

wyrażamy wdzięczność wielką 

Rodziewiczom i Platformie 

– nową tworzą dziś historię. 

Nasze barwy narodowe 

przed wiekami ustalone. 

Barwy herbów Polski, Litwy 

na sztandarach nam zakwitły. 

Flaga nasza znakiem Unii, 

historycznej państw komunii, 

bo Królestwo Kongresowe 

z Księstwem Litwy nią złączone. 

Z nią radości, święta, hejnał, 

z nią też Polska niepodległa. 

Z nią do Unii, z własnym świętem 

tak los sprawił – niepojęte! 

Razem z Tobą jest Polonia, 

Konstytucja i Madonna 

– Matka i Królowa nasza, 

która łaski nam wyprasza. 

*** 

Ma Polska skarby trzy – 

Bezcenne, rzecz oczywista, 

To hymn narodowy, godło 

I sztandar – flaga ojczysta. 

Biało-czerwona flaga 

Powiewa na polskim niebie, 



Z nią w ręku nasi przodkowie 

Walczyli o wolność dla Ciebie. 

Hymn narodowy z dumą 

Śpiewało polskie wojsko, 

Z radością się go uczymy 

Dla Ciebie, kochana Polsko. 

A biały orzeł z godła 

Spogląda pełen powagi, 

To symbol polskiego zwycięstwa, 

Wolności i odwagi. 

*** 

 


