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„Nasza ukochana Polska na zawsze z kajdan wyzwolenia”

Historia tego Narodu jest bardzo burzliwa,
Jednak walka o jego wolność i suwerenność granic była zawsze sprawiedliwa.
Przodkami tych wspaniałych ludzi byli Polanie,
Za Odrą natomiast mieszkali nasi najwięksi wrogowie – Germanie.
Walki tych dwóch nacji w środku Europy,
Dały temu Państwu najlepsze przymioty.
Bóg, Honor i Ojczyzna!
Walka o Polskę to niegojąca się blizna.
Chrzest Polski i oddanie jej Bogu przez pierwszego polskiego Króla,
Jest dla Nas Polaków znakiem, że już nikt nic nie wskóra.
Obraliśmy drogę obrońców wiary,
Naszym wiernym duchowym wsparciem jest w sutannie wikary.
To My daliśmy schronienie spadkobiercom rycerzy Króla Artura,
Zwycięstwo pod Grunwaldem to nie jest żadna bzdura.
Pomogła nam w tym boju Najświętsza Panienka,
Dla Jagiełły wtedy to była najwybitniej wygrana wojenka.
To przed polskim królem padł na kolana Książę Pruski,
Taki sam gest później wykonał na Wawelu Car Ruski.
To nasz Król pod Wiedniem, Jan III Sobieski, 
Wybił w pień Turków, a pomagał mu w tym hetman koronny Żółkiewski. 
Pomagali Nam w tym Nasi Bracia Ukraińcy,
Niestety później okazali się oni na Wołyniu jako bestialscy złoczyńcy.
To my Polacy kolejny raz uratowaliśmy przed zagładą Europę,
Walcząc zaciekle ze Szwedami Królestwo Polskie zalało się ich potopem.
Jednak nie zawsze było tak kolorowo,
W osiemnastym wieku niejeden Polak okazał się zdradziecką osobą.
Zniknęła z mapy Nasza ukochana Ojczyzna, 
Powiesiła się sama z tego powodu targowicka zgnilizna.

Rozdarli zaborcy na trzy części Rzeczpospolitą Obojga Narodów,
Jednocześnie w tamtych czasach nie zabrakło niepodległościowych akordów.
Do samego końca walczyliśmy o Naszą wolność,
To dobitnie pokazało w Nas Polakach taką chwalebną zdolność.
Zdolność do końca do obrony Naszych granic,
Gdzie najczęściej najeźdźca miał Polaka za nic.
Zdolność składania ofiar ku chwale Ojca Niebieskiego,
Polscy bohaterowie doczekali się w zamian życia doczesnego.
Zdolność oddawania swojego życia za inne Narody,
Za każdym razem każdy Polak miał te same powody.
Były nimi dążenia do pełnej niepodległości,
Na naszej ziemi tysiące bezimiennych grobów pełnych Naszych bohaterów kości.
Wreszcie po ponad stu latach braku Polski na mapie,
Zrobiliśmy na złość zaborczemu satrapie.
Zwieńczeniem tego było odzyskanie na nowo ukochanego kraju,
Miliony Polaków było z tego powodu w ekstazie raju.
Kolejny raz zostaliśmy poddani próbie,
Bolszewicką porażkę pod Komarowem ja bardzo lubię.
Jednak Ci zza Odry oraz Ci zza Buga znowu się za naszymi plecami dogadali,
W wyniku niedotrzymanych paktów Polacy na placu boju sami zostali.
Sześć lat walki, sześć lat cierpienia,
Na polskich ziemiach miała miejsce naszego mienia apokalipsa zniszczenia.
Walczyliśmy do końca, do ostatniej kropli krwi,
Nagrodą za to były po dziś dzień otwarte do wolności drzwi.
Gdy Hitler przegrał wojnę, a Stalin na długie lata nas zniewolił,
Polski duch walki o ojczyznę raz na zawsze Nas Polaków z jarzma niedoli wyzwolił.
Naszym godłem Orzeł Biały, Nasza flaga biało-czerwona!
Nasza ukochana Polska na zawsze z kajdan wyzwolona!
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„Dumny z bycia Polakiem”

Jestem synem ziemi warmińskiej,
Bardzo dumny jestem z tego, 
Mym pierwszym królem Mieszko I,
Obdarzył On Polskę pierwszym chrztem.
Tam na północy mieszkali kiedyś Krzyżacy, 
Lesz lepsi od nich byli Jagiełły wojacy.
Od zawsze w szkole wielbiłem historię,
Znam doskonale każdą polską wiktorię. 
Często wspominam tych polskich bohaterów,
To dzięki Nim mówię dziś po polsku.
Dziś Naszym Królem jest Chrystus na krzyżu,
A coraz mniej Polaków w Kościele.
To takie smutne… w mych oczach łzy,
Bo przecież wiara w Boga zawsze zagrzewała Nas do walki.
Pokrzepieni dumą szliśmy z każdym w bój…
Polsko, dziś jesteś w pełni wolna,
Twa suwerenność okupiona milionem ofiar.
Polsko, dlaczego dziś jesteś taka podzielona…
Mam nadzieję, że odwieczny zamęt Nas nie pokona.
Kiedyś ktoś za Polskę przelał mnóstwo krwi,
Dlaczego więc dziś jesteśmy im tacy niewdzięczni.
Nasza Ojczyzna musi być zjednoczona,
Wtedy żadna obca siła Nas nie pokona.
Dla Naszych pramatek, dla Naszych praojców,
Tak mało wspomnień, tak mało orderów…
Wystarczy tylko wspomnieć czasy stalinowskie…
Poniżanie, bicie, tortury, bezimienne groby…
Na złamanie polskiego ducha wolności,
Na wybicie sobie z głowy jakiekolwiek samodzielności.
Oni mieli zawsze różne okrutne sposoby…
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A te ofiary to przecież Nasi dziadkowie…
Ja Ich tak bardzo kocham….
Gdyby nie oni, nie byłoby mnie dziś na świecie…
Dokąd Polsko zmierzasz?
Dlaczego wyrzekasz się Boga?
O wolną Polskę walczyliśmy 123 lata,
123 lata nie było nas wcale.
Niby to jedna era, jeden wiek.
Dziś w jeden rok zmieniło się tak dużo.
W zaledwie pół roku umarło milion ludzi.
Człowiek człowiekowi zgotował ten los,
Dla Boga, Jezusa i Maryi to straszliwy cios.
By Polska wiecznie była niepodległa,
Przystańmy na dłużej, zapalmy znicz.
Podnieśmy wysoko wzrok, pomódlmy się…
Bądźmy wdzięczni nie tylko Stwórcy.
Bóg, Honor i Ojczyzna,
W hasłach tych nasza polska spuścizna.
Wszyscy podajmy sobie dłoń…
Amen…

8 9



łukasZ G.
III miejsce w konkursie literacko-plastycznym 

daMian k.
Wyróżnienie w konkursie literacko-plastycznym 

1 0 1 1



„Twa Korona symbolem Niepodległej”

Jesteś wszechpotężnym królem każdego nieba,
Takiego godła nam Polakom potrzeba.
Twe szpony są symbolem siły,
Na polskiej ziemi, naszych przodków mogiły. 
Ty prowadzisz Polskę do zwycięstwa,
Średniowiecznym rycerzom dodawałeś męstwa.
Niestraszne dla Ciebie żadne oblężenie,
Tyś pokonywał wroga naszej odwagi poświęceniem.
Ciebie z Nieba zesłał nam Pan Bóg,
Każde polskie zwycięstwo jest jak jeden wielki cud.
Gdy dawny zaborca zabrał Ci Koronę, 
Nasze polskie dusze poczuły się zgorszone. 
Cała ta sytuacja nie trwała jednak długo,
Zawsze dodawałeś nam wiary, boś Ty polskie cudo. 
Twym kolorem jest anielska biel,
Dzięki Tobie Polska jest dziś potężna aż po Hel.
My Polacy staniemy zawsze w Twej obronie,
Miłość Polaków do Niepodległej wiecznie płonie.
Orle Nasz Biały w Koronie,
Wolna Polska jednoczy Nasze polskie dłonie!
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„Niedźwiedzie niepodległości”

22 grudnia 1919 roku na placu Saskim w samym centrum stolicy odbyła się niezapomniana defilada. Nie była 
wyjątkowa z uwagi na liczbę żołnierzy, czy porę roku. Została zapamiętana z powodu białego niedźwiedzia, 
który szedł na przedzie batalionu Murmańczyków, czyli oddziałów polskich formacji zbrojnych walczących 
w latach 1918–1919 przeciwko bolszewikom w rejonie Murmańska i Archangielska na północy Rosji. Scena ta 
została doskonale ujęta w opowiadaniu Eugeniusza Małaczewskiego „Dzieje Baśki Murmańskiej”.

„I nadeszła chwila defilady przed Naczelnikiem Państwa. Naczelnik bardzo się spodobał Baśce. Nigdy go 
przedtem nie widziała, jednak od razu, z pierwszego rzutu oka, doszła do przekonania, że ten wysoki człowiek, 
w skromnym szarym płaszczu, z krzaczastemi brwiami i wąsami, jest na tym placu figurą naczelną, naczelniej-
szą od Smorgońskiego, który ją, Baśkę, trzyma na łańcuchu i uczy rozumu ogniem i żelazem, naczelniejszą od 
Dowódcy Oddziału, którego się Smorgoński boi, jak Baśka ognia, ba! naczelniejszą nawet od niej samej, od 
Baśki, na którą wszystkie zwracają się oczy! Gdy Naczelnik, chcąc ją pogłaskać, wyciągnął rękę, bez namysłu 
podała mu łapę, wykonawszy przytem coś jakby dyg ceremonjalny, jakiegoby się nie powstydziła – najwytwor-
niejsza Dama Dworu. Rozeszli się, bardzo z siebie nawzajem zadowoleni.

Podczas defilady Baśka wywołała w tłumie widzów prawdziwy entuzjazm: piękny to był widok, gdy szła na 
tylnych łapach, dorównywając wzrostem Smorgońskiemu, krok w krok z nim i resztą Oddziału, zaś w momen-
cie, przepisanym ustawą, zwróciła łeb do Naczelnika, salutując go dziarsko, jak szeregowy żołnierz w marszu” 
– opisał scenę Małaczewski. 
Mieszkańcy Warszawy byli ponoć zachwyceni Baśką. Podobnie zresztą sam marszałek Józef Piłsudski, który 
uścisnął jej łapę. 

Murmański niedźwiedź
Baśka była niedźwiedziem polarnym. Ten gatunek ssaka to jeden z największych żyjących na lądzie ssaków 
i jeden z największych drapieżników. Dorosły samiec może ważyć nawet 700 kg i osiągać długość do trzech 
metrów. Samice są jednak dużo mniejsze i ważą od 150 do 300 kg. Baśka Murmańska trafiła do oddziału 
zimą 1919 roku. Na początku z tym łagodnym niedźwiadkiem zaprzyjaźniły się dzieci żołnierzy. Dopiero póź-
niej specjalnym rozkazem przydzielono ją jako córkę pułku do kompanii karabinów maszynowych batalionu 
i przyznano racje żywnościowe. Opiekował się nią kpr. Smorgoński. Jak wyjaśnia w opowiadaniu Małaczew-
ski: „Kapral trudnił się przed wojną rzemiosłem szewieckiem, i Baśka była pierwszym żywym niedźwiedziem, 
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jakiego w życiu na oczy uświadczył”. Wybór tresera był przypadkowy i wynikał z przeświadczenia adiutanta 
dowódcy, że nazwisko żołnierza… pasuje do niedźwiedzia. W każdym razie kapral dużo wysiłku wkładał w wy-
chowanie Baśki. Ponoć z czasem nauczył się z nią komunikować i spali nawet na jednym posłaniu. To właśnie 
kpr. Smorgoński wymyślił imię Baśka. Jak twierdzą świadkowie, dlatego że „było w niej bowiem coś wielce 
kobiecego, a zarazem miała w sobie wiele z miłej dzikuski”. Oddział Murmańczyków wrócił do Polski dopiero 
w 1919 roku. We wrześniu został skoszarowany w Twierdzy Modlin. Po pamiętnej defiladzie w grudniu Baśka, 
niestety, przeżyła tylko dwa miesiące. W styczniu 1920 roku w Modlinie postanowiła wyrwać się na wycieczkę. 
Przepłynęła rzekę i na swoje nieszczęście weszła do wsi. Tam została kijami i widłami zabita przez okolicznych 
chłopów. Zanim żołnierze ją odnaleźli, chłopstwo już zdążyło zdjąć z Baśki skórę. Wojskowi odzyskali ciało. 
Wypchana Baśka stała się, podobnie jak Kasztanka Marszałka, eksponatem w Muzeum Wojska Polskiego. Po 
II wojnie światowej został on zniszczony. Możliwe, że razem z Kasztanką, którą spalono na wyraźne polecenie 
Michała Roli-Żymierskiego.

szeregowy wojtek Miś
Sława Baśki Murmańskiej nie dorównuje jednak renomie niedźwiedzia Wojtka, adoptowanego przez żołnierzy 
22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa. 
Obecnie o tym zwierzęciu powstało co najmniej kilkadziesiąt książek, filmów dokumentalnych (w tym m.in. 
„Piwko dla niedźwiedzia” Marii Dłużewskiej), także gry planszowe, a ostatnio nawet film rysunkowy. Ten nie-
zwykły niedźwiadek podbił serca żołnierzy swoją łagodnością i niemal ludzkimi przyzwyczajeniami. Miś zjadał 
papierosy (zawsze zapalone, wypuszczając dym nosem), lubił pić piwko i kochał zapasy z żołnierzami. Był cał-
kowicie oswojony i nigdy nie przejawiał agresji. Pomagał dochodzić do zdrowia dzieciom w szpitalach, wspo-
magał żołnierzy, m.in. nosząc skrzynki z amunicją. Żołnierze armii Andersa podkreślali często, że Wojtek był 
niedźwiedziem, który nie wiedział, że jest zwierzęciem. Stał się również symbolem tułaczego losu żołnierzy 
Andersa. Sierota po tym, jak myśliwi zabili jego matkę, zabrany z Persji, wraz z wojskiem przeszedł szlak bojowy 
i w końcu trafił do Ogrodu Zoologicznego w Edynburgu. Tam często był odwiedzany przez frontowych kolegów. 
Ci na oczach zdumionych odwiedzających przeskakiwali płot, by karmić niedźwiadka papierosami i siłować się 
ze zwierzęciem. Do końca życia (zdechł 2 grudnia 1963 roku) był również wyjątkowo czuły na polską mowę, 
którą rozpoznawał bezbłędnie i zawsze nadstawiał ucha. Rozpoznawał też polską muzykę i tańczył, słysząc ma-
zurka. Tak niedźwiedź – gatunek, który nigdy nie był nam przyjazny i zawsze kojarzył się z zagrożeniem – stał 
się naszym bohaterem.
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Kiedy wjeżdżasz za kraty,
to jakby zawaliły Ci się wszechświaty.
Twój świat się zatrzęsie,
będziesz miał życia lekcje.

Pomyśl o swoim życiowym zakręcie
i bierz los w swoje ręce,
a świat rzuci swe zaklęcie
i zrobi czary mary
i opuszczą Cię złe opary
tamtej sprawy
– co pokrzyżowała Ci plany.

Trzymaj się wiary
i nie poddawaj się stary.
Jeśli nie dajesz rady
zaczerp jakiejś porady.
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