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Pomocna bibliografia: 
 

Wybrane utwory, w których występuje motyw patriotyzmu i walka o 

wolność ojczyzny: 
 

„Bogurodzica” – hymn  

Adam ASNYK: „...Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”, „Póki w narodzie myśl” 

Krzysztof Kamil BACZYŃSKI: „Polacy”, „Byłeś jak wielkie stare drzewo...”, „Piasku, 

pamiętasz?...”, „Elegia o chłopcu polskim”, „Pokolenie”, „Prolog (Ojczyzna)”, „Modlitwa II”, 

„Warszawa”, „Oddycha miasto ciemne”, „Mazowsze”, „Z głową na karabinie”, „Poległym”, 

„Maszeruje pluton” 

Stanisław BALIŃSKI: „Polska podziemna” 

Stanisław BARAŃCZAK: „A tak niewiele brakowało”, 

Władysław BEŁZA: „Ziemia rodzinna”, „Legenda o garści ziemi”, „Katechizm polskiego 

dziecka – Kto ty jesteś”, „W podziemiach Wawelu”, „Modlitwa za Ojczyznę” 

Miron BIAŁOSZEWSKI: „Karuzela z madonnami” 

Władysław BRONIEWSKI: „Bagnet na broń”, „Na śmierć rewolucjonisty”, „ Żołnierz 

polski”, „Mazowsze”, „Wisła”, „Liryka”, „Co mi tam troski” 

Grzegorz CIECHOWSKI: „Nie pytaj o Polskę” 

Józef CZECHOWICZ: „Przez kresy”, „Nuta człowiecza”, „Co spływa ku nam”, „Nic 

więcej – Dom św. Kazimierza” 

Stanisław Ryszard DOBROWOLSKI: „Warszawskie dzieci...” 

„Dziś do ciebie przyjść nie mogę” – pieśń partyzancka 

Aleksander FREDRO: „Ojczyzna nasza!” 

Tadeusz GAJCY: „Kantyczka wołania pełna”, „Czas (...Jestem tutaj)”, „Schodząc”, 

„Epitafium”, „Noc”, „Uderzenie”, „Widma” 

Konstanty Ildefons GAŁCZYŃSKI: „Pieśń o fladze”, „Polska”, „Pieśń o żołnierzach z 

Westerplatte”, „Sen żołnierza”, „Rok polski”, „Piekło polskie”, „Ojczyzna”, „Polskie 

gwiazdy”, „Kronika Olsztyńska (fragment)”, „Spotkanie z matką”, „Idę do Ciebie”, „Dzikie 

wino”, „Ukochany kraj” 

Seweryn GOSZCZYŃSKI: „Król zamczyska”, 

Marek GRECHUTA: „Ojczyzna” 

„Hej, chłopcy, bagnet na broń” – pieśń powstańcza 

Marian HEMAR: „Modlitwa”, „Moja ojczyzna” 

Zbigniew HERBERT: „Przesłanie Pana Cogito”, „Rozważania o problemie narodu”, 

„Ojczyzna”, „Bądź odważny”, „Gdy rozum zawodzi”, „Nike, która się waha”, „Tren 

Fortynbrasa” 

Jacek KACZMARSKI: „Krajobraz po uczcie”, „Źródło”, „Zesłanie studentów”, „Wigilia na 

Syberii”, „Arka Noego”, „Starość Piotra Wysockiego”, „Ballada o spalonej synagodze”, 

„Nasza klasa”, „Rejtan, czyli raport ambasadora”, „Katyń”, „Rozbite oddziały”, „Opowieść 

pewnego emigranta” 

Anna KAMIEŃSKA: „Pod rozłożystym drzewem” 

Jan KASPROWICZ: „Księga ubogich (fragment, np. „Rzadko na moich wargach...)”, 

„Modlitwa moja cicha i bez słów” 

Jan KOCHANOWSKI: „Odprawa posłów greckich: Wy, którzy pospolitą rzeczą 

władacie...”, „O nierządne królestwo i zginienia bliskie”, „Pieśń XIV”, Fraszki, księgi trzecie 

„Do gór i lasów” 

Jerzy KONDRATOWICZ: „Biały krzyż” 
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Maria KONOPNICKA: „Ojczyzna”, „Pieśń o domu”, „ Rota”, „Warszawa”, „Chodziły tu 

Niemce...”, „Wyroczny klucz żywota”, „Rzeko...”, „Na obczyźnie” 

Ignacy KRASICKI: „Do króla”, „Gdyby (Gdybym był...)”, „O obowiązkach obywatela”, 

„Hymn do miłości ojczyzny”, Satyry cz. II: „Klatki”, „Pochwała milczenia” 

Zygmunt KRASIŃSKI: „Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy”, „Do Elizy” 

Konstanty KRUMŁOWSKI: „Jak długo w sercu naszym” 

Jalu KUREK: „Śpiew o Ojczyźnie” 

Jan LECHOŃ: „Polonia Resurrecta”, „Marsz II Korpusu”, „Monte Cassino”, „Rozmowa z 

Aniołem”, „Hymn Polaków na obczyźnie” 

Teofil LENARTOWICZ: „Jak to na Mazowszu”, „Wygnańce do narodu”, „Niech żyje 

Polska!” 

Bolesław LEŚMIAN: „W czas zmartwychwstania” 

Jerzy LIEBERT: „Druga ojczyzna” 

Antoni MALCZEWSKI: „Maria”, „Nosił i jasne barwy...”, „I wzrok daleko” 

Stanisław MARCZAK-OBORSKI: „Do Powstańca” 

Adam MICKIEWICZ: „Stepy akermańskie”, Sonety krymskie: „Pielgrzym”, „Grób 

Potockiej”, Liryki lozańskie: „Gdy tu mój trup”, „Do matki Polki”, „Reduta Ordona”, 

„Śmierć Pułkownika”, „Pan Tadeusz: Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości (fragment 

Epilogu)”, „Oda do młodości”, Dziady cz. III („Ale ta moja miłość...)” 

Krystyna MIŁOBĘDZKA: „Pamiętam”, „Ojczyzna” 

Czesław MIŁOSZ: „Który skrzywdziłeś”, „Przypowieść o maku”, „Kraina poezji”, „Moja 

wierna mowo”, „W mojej ojczyźnie” 

Cyprian Kamil NORWID: „Moja piosnka”(II), „Moja Ojczyzna”, „Bema pamięci rapsod 

żałobny”, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, „Fortepian Chopina”, Promethidion: „Kto 

kocha...” 

Tadeusz NOWAK: „Ojczyzna” 

Artur OPPMAN: „Rok 1918”, „Abecadło wolnych dzieci”, „Olszynka”, „Krzyżyk z 

Olszynki”, „Stare Miasto” (fragment) 

Władysław ORKAN: „Tatry w nocy” 

Agnieszka OSIECKA: „Krzesany”, „Piosenka o polskiej drodze” 

Maria PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA: „Barwy narodowe” 

Jan PIETRZAK: „Taki kraj”, „Żeby Polska…” 

Wincenty POL: „Pieśń o ziemi naszej” (fragmenty), „Lecą liście z drzewa” 

Julian PRZYBOŚ: „Póki my żyjemy”, „Wrzesień 39”, „Droga powrotna”, „Wzdłuż Wisły” 

Erna ROSENSTEIN: „Rodzina”, „Tu” , „Giewont” 

Tadeusz RÓŻEWICZ: „Oblicze ojczyzny” 

Jarosław Marek RYMKIEWICZ: „Mogiła Ordona” 

Antoni SŁONIMSKI: „Polska”, „Ten jest z ojczyzny mojej” 

Edward SŁOŃSKI:  „Ta co nie zginęła” 

Juliusz SŁOWACKI: „Hymn Bogurodzico Dziewico”, „Grób Agamemnona (Ułamek z 

greckiej podróży)”, „O Polsko! Póki Ty duszy...”, „Uspokojenie”, „Sowiński w okopach 

Woli”, „Moja ojczyzna”, „Hymn – Smutno mi Boże”, poemat „Beniowski”  (fragment), 

„Biada, kto daje Ojczyźnie pół duszy”, „Do Ludwiki Bobrówny”, Odpowiedź na „Psalmy 

przyszłości”, „Testament mój”, „Ten sam duchowi płomienny szlak” 

Edward STACHURA: „Hymn do łaźni”, „Przystępuje do Ciebie” 

Leopold STAFF: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, „Chleb” 

Anatol STERN: „Apostrofa” 

Maria SULIMA: „Jestem sierota”, „Polski kraj” 

Edward SZYMAŃSKI: „Słowo ojczyste” 
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Wisława SZYMBORSKA: „Gawęda o miłości ojczystej” 

Ludwik ŚWIEŻAWSKI: „Modlitwa do mowy polskiej” 

Andrzej TRZEBIŃSKI: „... tak najprościej” 

Julian TUWIM: „Kwiaty polskie” (np. „Wierszu mój” cz. III), „Patriota”, „Do córki w 

Zakopanem”, „Warszawie w roku 2000” 

Kazimierz WIERZYŃSKI: „Pieśń ze środka miasta”, „Ojczyzna chochołów”, „Rok 1914”, 

„Listopad 1918”, „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny” 

Karol WOJTYŁA: „Myśląc Ojczyzna…” 

Józef WYBICKI: „Mazurek Dąbrowskiego” 

Stanisław WYSPIAŃSKI: „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić”, fragmenty „Wesela”  

Maciej ZEMBATY: „Bóg się rodzi (kolęda internowanych)” 

Juliusz ŻUŁAWSKI: „Synkowie moi” 

 

Antologie: 
 

„100 polskich wierszy. Antologia poezji patriotycznej”, Wydawnictwo 2 Kolory, 2014 

 

Chłap-Nowak Justyna, „Jeszcze Polska... Klasyka polskiej poezji patriotycznej”, 

Wydawnictwo AA  

 

Jańczyk Natalia, „Jakże cię nie kochać ziemio”, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 1995 

 

„Poezja Powstańczej Warszawy”, wybór i oprac. Izabella Klemińska, Wydawnictwo Retro-

Art, Warszawa 1994 

 

„Poezja stanu wojennego”, wybór i opracowanie Anna Skoczek, Instytut Pamięci Narodowej, 

Kraków 2014 

 

„Polskie pieśni patriotyczne”, Wydawnictwo Głos Wielkopolski, Poznań 1997 

 

Strony internetowe: 
 

http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-

dziedzictwo/poezja-patriotyczna  

http://kpbc.umk.pl/content/150397/licencje_083_02.pdf   

http://niepoprawni.pl/blog/55/poezja-i-utwory-patriotyczne  

https://pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html  

http://sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/poezja/poezja_powstanie.html  

 

 

 

Niniejszy spis wierszy nie pretenduje do zupełnego wykazu, jest „przetarciem 

szlaku” dla własnych poszukiwań, do których zachęcamy recytatorów.  

 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze wierszy prosimy o 

skonsultowanie wyboru z nauczycielem polonistą. 
 

https://bonito.pl/wydawnictwo/wydawnictwo+2+kolory/0
http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/poezja-patriotyczna
http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/poezja-patriotyczna
http://kpbc.umk.pl/Content/150397/Licencje_083_02.pdf
http://niepoprawni.pl/blog/55/poezja-i-utwory-patriotyczne
https://pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html
http://sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/poezja/poezja_powstanie.html

