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Dziękuję Ci
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Dziękuję Ci, Polsko, moja Ojczyzno
dosłownie za wszystkich i wszystko.
Za bajki Brzechwy i za Tuwima,
wszak to poezja jest rodzima.
Za Szymborską i za Korczaka,
za Karola Wojtyłę - wielkiego rodaka.

Skład i łamanie:
Agnieszka Kułaczkowska
Janusz Graczyk

Za Mazurka Dąbrowskiego,
za marszałka Piłsudskiego.

Zdjęcia:

Za tysiące bohaterów nieznanych,

Dariusz Molenda
Darmowe obrazy-https://pixabay.com

dzięki którym dziś wolność mamy.
Za Wielkanoc i za Wigilię,
za tradycyjne święta rodzinne.
Za piękne pola, lasy i łąki,

Gmina
Bądkowo
Publikacja wydana w dniu 11 listopada 2019r. dla upamiętnienia obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i przygotowanej uroczystości „Tu pragnę na zawsze już być - Polsko”
Podziękowania dla Wójta Gminy Bądkowo Ryszarda Stępkowskiego za
pomoc w wydrukowaniu niniejszej publikacji.

za orły, bociany, skowronki.
Dziękuję, że mogę na Twych ziemiach żyć.
Tu pragnę na zawsze już być.
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Tu wszędzie jest moja ojczyzna
Gdzie w niebie lśni gwiazda,
gdzie ptaki żyją w gniazdach,
gdzie słońce zachodzi i wschodzi,
gdzie kwiaty na łące,
gdzie sady kwitnące,
samotna ławeczka w ogrodzie.
Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
tu każdy kwiat do niej się przyzna,
źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
Gdzie Wisła z Księżycem,
w Bałtyku kotwice,
gdzie wieża i dzwon Zygmuntowski,
gdzie kamień, murawa,
gdzie rośnie Warszawa,
gdzie miłość, i radość, i troski.
Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
tu każdy kwiat do niej się przyzna,
źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
Autor tekstu:
Kompozytor:

Ewa Zawadzka
Nieznany

Tu pragnę
na zawsze już być
Polsko
11 listopada 2019

Bądkowo 2019
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Joanna Kaszubska - absolwentka gimnazjum
w Bądkowie - rocznik 2007
Na obczyźnie

I jeszcze ta miłość do kraju
Trudna, niepokorna, wieczna
Prosząca o powroty i wspomnienia
Malowane barwami lata
Gdy ciszę przerywa kapela
Z echem weselnego kujawiaka
Niedosyt wieczny, ciągła nostalgia
Świetliki błyszczą w mroku nocy
Szept liści kołysze Cię do snu
A moje myśli senne błądzą
Niepokój rodzą w mej duszy
Tęsknota budzi wspomnienia
Pomnik upamiętniający 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości wBądkowie

Letnich kujawskich nocy.
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Martyna Kumor - absolwentka gimnazjum w
Bądkowie - rocznik 2019
W porannej rosie

W porannej rosie przysiądę
Otulę się nutą milczenia
Przymknę oczy na chwilę
Posłucham wiatru w skupieniu
On mi opowie o wojnie
I o dzielnym żołnierzu
Los go rzucił w nieznane
On szedł uparcie do celu
Zbrukany wojną okrutną
Sponiewierany wroga szablą
Śmierci się nie bał wcale
Kajdany zerwał stare
Krwią wykarmiona ojczyzna
Pamiętać będzie już zawsze...
Znów słychać ptaków śpiew
Dziecięcy szczebiot się roznosi
Polska jak dawniej jest wolna
Nie oddamy Jej już nikomu.
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Ojczyzna jest naszą matką ziemską
Polska jest matką, która wiele
przecierpiała, dlatego też
ma prawo do miłości szczególnej
Jan Paweł II
Mając w sercu słowa papieża, młodzież Publicznego
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie próbowała
opisać swą miłość do kraju i naszej małej Ojczyzny - Kujaw w
licznych utworach poetyckich i prozatorskich.
Od 2004 do 2019 roku moi uczniowie brali udział w regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach literackich o tematyce patriotycznej, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia. Swą pasją zarazili młodsze koleżanki ze szkoły podstawowej, które zaczynają dopiero swą podróż po krainie literatury, lecz już potrafią odkrywać, czym jest miłość i szacunek do kraju.
Doceniając zaangażowanie swych uczniów, postanowiłam wykorzystać ich utwory w scenariuszu uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości Polski - którego tytuł
„Tu pragnę na zawsze już być - Polsko” zaczerpnęłam z wiersza Marii Drążek „Dziękuję Ci”.
Utwory te oraz pieśni patriotyczne, dzięki niniejszej publikacji i przedstawionemu koncertowi, będą Państwo mogli
poznać. Zapraszamy do lektury.
Halina Dondalska

Martyna Kumor - absolwentka gimnazjum
w Bądkowie - rocznik 2019
Pamiętajmy
W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

Pozostały po nich wspomnienia

I wtedy myśl powstała taka,

Rozpacz bliskich i groby nieznane

By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.

Dzięki nim dziś wolność mamy
Mierzoną myślą, mową i czynem
Bohaterowie sławni i wielcy wodzowie

Marcin Brykczyński „11 listopada"

Bohaterowie nieznani
Których imiona ukryły
Mogiły, trawa i mech
Zachowamy was w pamięci
Nie tylko w okrągłe rocznice.
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Rozkwitały pąki białych róż
Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
/Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./ x2
Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
/Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł./ x2
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
/Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad./ x2
Już przekwitły pąki białych róż
Przeszło lato jesień zima już,
/Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej./ x2
Hej, dziewczyno ułan w boju padł
Choć mu dałaś białej róży kwiat,
/Czy nieszczery był twej dłoni dar
Czy też może wygasł twego serca żar. /x2
W pustym polu zimny wicher dmie,
Już nie wróci twój Jasieńko, nie,
/Śmierć okrutna zbiera krwawy łup
Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /x2
Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
/Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat./ x2
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
/Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój./ x2
Autor tekstu: Kazimierz Wroczyński, Jan Lankau
Kompozytor: Mieczysław Kozar-Słobódzki
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Julia Jabłońska - absolwentka gimnazjum
w Bądkowie - rocznik 2019
Kartka z pamiętnika
Poniedziałek, 18 listopada 1918 r.
Jest już późna noc, zaczyna się kolejny dzień, a ja nie mogę zasnąć. Wciąż przeżywam to, co wydarzyło się tydzień temu. W głowie mam jeszcze wielki mętlik, a przed oczyma jakże radosne obrazy. Nasze pierwsze chwile wolności… 11 listopada 1918 roku.
Dzień ten wstał ponury i deszczowy. Niebo płakało nad miastem
jak matka nad krzywdą dziecka. Otworzyłam okno i odetchnęłam
rześkim powietrzem, które wpadło do pokoju. W dole na ulicy rozpoczynał się dzień, kręcili się już ludzie, stara przekupka rozkładała swój kram, z oddali dobiegał dźwięk katarynki, słychać było pokrzykiwania i stukot końskich kopyt, uderzających w bruk. Zwyczajny poniedziałek. Przez chwilę krzątałam się po mieszkaniu, by
w końcu uklęknąć przed małym krucyfiksem i odmówić modlitwę
za Polskę. Od pewnego czasu w mieście czuć było atmosferę pozytywnego napięcia. Coś wisiało w powietrzu. Już 7 października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, jednak jeszcze się jej
nie czuło.
Dochodziło południe, gdy ulewa zmieniła się w mżawkę. Siąpiący deszcz moczył spieszących się ludzi, zaglądał im za kołnierze,
spływał po kapeluszach. Za oknem usłyszałam hałas…. Wyjrzałam
więc przez nie i, ku mojemu zdziwieniu, na ulicy zobaczyłam
tłum… podążający na rynek. Serce załomotało mi odrobinę mocniej. Wyszłam przed kamienicę i spojrzałam w kierunku targu. Widać było dziwny pośpiech i podniecenie na twarzach przechodniów.
Pomyślałam, że być może wkrótce zobaczymy Józefa Piłsudskiego.
Dowiedziałam się bowiem, że wczoraj, 10 listopada przybył do stolicy, choć mało kto z warszawiaków o tym wiedział. Na dworcu
witało go kilka osób z Polskiej Organizacji Wojskowej i książę
Zdzisław Lubomirski.
Owinęłam się szczelniej chustą, którą chwyciłam w biegu i ruStr. 7

szyłam za tłumem. Pędziłam, instynktownie czując, że stało się coś
ważnego. Kiedy wyłoniłam się zza rogu, moim oczom ukazało się
morze głów patrzące w kierunku ratuszowych okien. Deszcz przestał padać, zza chmur nieśmiało zaczęły przebijać się cieniutkie promyki słońca. Poruszenie stawało się coraz większe. Do moich uszu
dobiegały słowa dotąd zakazane: wolność, Piłsudski, niepodległość,
pokój, Polska.
Serce trzepotało mi w piersi, a nadzieja hamowała oddech. Czyżby…? Czyżby to, o czym mówiło się szeptem, stało się faktem?
Czyżby Bóg zlitował się nad naszym narodem i dał nam ojczyznę?
Myśli przelatywały mi przez głowę z prędkością kuli wystrzelonej z
niemieckiej strzelby. W pewnym momencie tłum zamilkł i wstrzymał oddech. W oknie ratusza pojawiła się … biało-czerwona flaga!
Okrzyk radości ludzi zgromadzonych na rynku zagłuszył moje galopujące niepokornie myśli. Ojczyzna wolna! Znowu wolna! Jak modlitwę powtarzano te słowa. Mężczyźni płakali jak dzieci! Kobiety
wykrzykiwały radośnie : ,,Hura!’’. Dzieci uczepione matczynych
spódnic ciekawie rozglądały się dookoła. A ja… nie mogłam złapać
tchu. Łzy cisnęły się do oczu, paliły powieki, aż w końcu poczułam,
jak nieskrępowanie spływają po policzkach. Nagle ktoś zaintonował
słowa pieśni żołnierskiej „Jeszcze Polska nie umarła…” .
W oknie ratusza ukazał się jakiś człowiek. Nie wiem, kim był. Z
tej odległości i przez łzy nie widziałam. Ale od ust do ust przekazywano wieść: zawarto traktat pokojowy, Polska jest znowu Polską…
Nie pamiętam, jak i kiedy dotarłam do domu. Nie pamiętam, jak
skończył się ten wspaniały dzień, w którym tak wiele się działo.
Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, w nocy rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący w stolicy. Całe miasto świętowało przez kilka dni. Wielu
ludzi modliło się w kościele, a ja, w zaciszu mojego mieszkania,
płakałam z radości i oddychałam pełną piersią, czując zapach wolności, który upaja mnie do dziś.

Maria Drążek – klasa VIb Szkoły Podstawowej
w Bądkowie - rok 2019/2020
Droga do niepodległości

Kiedy byłam bardzo mała,
mama o historii Polski mi opowiadała.
Wiem, że trzy zabory były,
które naszą wolność zniszczyły.
A w 1914 roku straszna wojna nastała,
która miliony ludzi zabrała.
W sercach Polaków tęsknota za krajem była,
która tak wiele łez sprawiła.
Piłsudski legiony powołał do życia
i tak jak wcześniej Dąbrowski walczył z ukrycia.
Po ciężkich czterech latach krwi przelanej,
Polacy cieszyli się z wygranej.
Po 123 latach niewoli i braku wolności,
rozpoczęła się nasza droga do niepodległości.
Dzisiaj od stu lat wolny kraj mamy
i wszyscy swą ojczyznę bardzo kochamy.
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Piękna nasza Polska cała (fragment)
Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

Opowiedz mi mamo

Bo gdzie takie cudne stroje
I śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!
Poza Niemnem puszcza sroga,
A na Rusi błotna droga,
Góral zbytnie podkasały,
A Odraki lód zniemczały;
A więc nasza, nasza góra,
Nie masz w świecie nad Mazura!
Mówią, że tam na Podolu
Rośnie żyto bez kąkolu;
Ale u nas dary boże
Płyną Wisłą aż za morze,
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki.
Autor tekstu: Wincenty Pol
Kompozytor: Józef Sierosławski

Martyna Kumor - absolwentka gimnazjum
w Bądkowie - rocznik 2019

Opowiedz mi mamo, proszę
O nadziei, która nigdy nie zgasła
Gdy walczyłaś z granatem w ręku
Jak długo
Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Mając potężne działa naprzeciw
Ty nie ulękłaś się nigdy
Wroga strasznego podstępu
Szary mundur włożyłaś
I szłaś z bagnetem w ręku

Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton,

Księżyc oświetlał Ci drogę

Stać będzie kraj nasz cały,

Łzami skąpana Polska

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać,

To już tylko wspomnienie

Bóg wciąż dawał nadzieję

Stać będzie kraj nasz cały..
Autor tekstu: Bernard Ładysz
Kompozytor: ks. Władysław Piątkiewicz
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Katarzyna Lewandowska - absolwentka gimnazjum
w Bądkowie - rocznik 2007

Bogurodzica
Bogurodzica dziewica,
Bogiem sławiena Maryja.
U twego syna, Gospodzina,
matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison.
Twego dziela Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jenoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.
Autor tekstu: nieznany
Kompozytor: nieznany

Kujawskie echa

Szare, senne pola spowite mgłą
Warszawianka (fragment)
Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W gwiazdę Polski orzeł biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił.

Przydrożne wierzby cicho nucą

A nadzieją podniecany,
Wola do nas z górnych stron:
Powstań Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf, albo zgon!

W oddali słychać skrzyp żurawia,

Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko żyj.
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza wrogom grzmij.
Na koń woła kozak mściwy,
„Karać bunty polskich rot!
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko jeden zgnieci lot”
Stój! Ja Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup,
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup.
Hej, kto Polak na bagnety…
Autor tekstu: Casimir Delavigné
Karol Sienkiewicz
Kompozytor: Karol Krupiński
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tak wiele memu sercu odsłaniają.

kujawskie melodie z tęskną nutą.

świergot skowronka, klekot bociana.

Tam pod kapliczką słychać tony
naszych pozdrowień: "Bądź pochwalony".
I szepty modlitw przy wiejskim krzyżu,
i słowa pieśni o dobrym żniwiarzu.

A ja wsłuchana w echa przeszłości
wiję w mej wiosce gniazdo przyszłości.
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