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O wierszach Jana Witkowskiego

Z bogatego zbioru wierszy Jana Witkowskiego, jakie za sprawą Jego córki Krystyny Wojcik

ujrzały światło dzienne, w poniŻszym zbiorze zaprezentowane zostaną wybrane utwoly. Są to

rękopisy i maszynopisy pozostawione w wersji oryginalnej _ \Waz z błędami, poprawkami,

skreśleniami, przeróbkami tekstu itd. Niektóre posiadają datę powstania' Do głównych nurlów w

twórczości poety na|eizą teksty o tematyce religijnej, wiejskiej' chwalące piękno przyrody,

stanowiące refleksje o życiu, przemijaniu pokoleń, a także wspomnienia z |at dziecinnych. Dużo

miejsca zajmują utwory związane z miłością do swoj ej małej ojczyzny, jak równieŹ kraju oraz

sławiące etos walki w czasie II wojny światowej.

Porllzszy tekst wprowadzający autorstwa Krystyny Wójcik pozwoli dowiedzieć się nieco

więcej o życiu i twórczości poety ludowego Jana Witkowskiego.

Piotr Lasota



WSPOMNIENIE O OJCU

Mój ojciec Jan Witkowski żzył w |alach 1909-199,7. Urodził się i z zmarł we wsi Wysokie

koło Skierbieszowa w powiecie zamojskim. Był rolnikiem.

Rozpoczął. naukę w szkole średniej, ale nie ukończył gimnazjum. Wówczas, po tęmu, czasy

nie były łatwe. Warunti napisały mu inrry Życiorys.

Szkoda, wielka szkoda, Że tak się życie potoczyło, nie wykluczone ' że moŻe byłby

znaczącyrn człowiekiem. Miał pewien potencjał twórczy i był ciekawy wszystkiego.

Przygodę z pisaniem rozpoczął 1eszcze w młodości - wówczas w dobrym tonie było napisaó

wiersz. Pisał ze swoim przyjacielem z |at rnłodzieirczych Bronkiem. Potem na długo zaniechał.

Wznowił pisanie w latach dojrzałych. Były to wiersze okolicznościowe _ na święta, dożynki i inne

tego rodzaju okazję.

,,Wysyp'' twórczości tozpocz$. się, kiedy został emery.tem. Pisał wiersze rymowane, nie

lznawałwierszabiałego:,,Bezrymy,toniejestwiersz''.mówił.Miałogromnemożliwościwtym

wzg|ędzie, wszystko mu się rymowało. Tematyka była róŻna, pisał wiersze |iryczne z wielkim

ładuŃiem emocji _ miłości do ojczyzny, do ziemi, którą uprawiał, do rodzinnych stron i do

tradycji' Tworzył równiei utwory okolicznościowe na różne okazji; w sposób zręczny bajki z

morałem.

ojciec był obdarzony spostrzegawczoś cią, duią możliwością skojarzeń, znaczną wiedzą w

ńżznych dziedzinach, był oczytany. Z posiadanych duiych zasobów na Samym początku prezentuję

dwa wiersze o odmiennej formię, jako próbę jego ęntuzjastycznej twórczości.

Ten wpis poświęcam Jego pamięci, poniewzrŹ na Nią zasługuje.

Krystyna Wójcik



WSPOMNIENIA

Pamiętam jak dawniej było tu przedIaty

wszystkie słomą kryte byĘ chaty

a wkoło sad stary lipa rozrośnięta

szanow ana pr zez wszystkich

tak jakoby święta

okienkiem z tej chaĘ widok był na łąkę

pod strzechę starzec w zamach mełł ztarno na mąkę

na wiosnę przednówek zag,Iądał do chaty

bo wtenczas na wsi nikt nie był bogaty

koszula prosta lniana u kazdego była

lniana chustka u niewiast głowę im zdobiła

zboizekuizdy zbierał. sierpem albo kosą

w lecie butów nie zdzierał bo przechodził boso

choć nieraz ubogo jadło się ze smakiem

kto wtenczas grymasił kluski byĘ z makiem

choć był przednówek ubogo miał na stole

leczbyto mu dobrze kochał swoje pole

lubił swoje dzieci lubił swoj ą żonę

lecz kochał najbardziej swą rodzinną stronę.
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LEKKOMYSLNOSC WROBLA

Cwierka sobie wróbel nawiśni gałęzi

kotek jest na dole nie jest na uwięzi

wróbel po gałęzi skacze leniwie

kot oka nie z'rnrurĘ patrzy nafi żarliwie

wróbel lekkomyślnie patrzy nakota z góry

kot czeka cierpliwie szykuje pa try

kotniby ntepatzy udaje śpiącego

wróbel skacze niizej coraz blizej niego

jakby dla zachęĘ frunęł góry

kot skacze wysoko łapie go w pazury.

Swoją lekkomyślność wróbel Ęm przepł.acił'

ze przez nieostroźność swoje życie stracit

trzeba być, ostroźnym ostrożność poptaca

bo często nieszczęście od ludzi odwraca

nie trzeba z zuchwałości4 robió próby

bo zuchwałość prowadzi nas do zguby. --1 'A lJH-f./ lĄJi}ŁÓŃ ŚI4l
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Jan. Wi.tkowskl
zarn?\r Wysokle I
22.420 Sklerbleszów

OJ Jek mLta nasza wloslca.W nieJslę gubl smutek't3os}@...
{ nieJ się gubiq n.iedostatk1Jak pod skrzydłen dobre J natkl';'

|.Ia vsi wEzystko si.)ę zmlenl.ło
zyelę pĘaie tu aż miło;

lqżda chala dziś jest nowa
'. Ptzez wlęś droga ósfaltowa.
Nasza wiosl.ra 1eży w do].e
Rzędeuo rosBą tu topole;

Taki e plęiore takle śliczne
Na wsi- śriiatło elektryczne;

A ro zrylrek h'. każd'gJ porue
ZnaJdziesz przy teJ-ewl zorzea

lzłek się smuel'że uilierar'ażĘ plęknie slę ublera;I talc r.ridzlm w każdei porze
Chłoo traktorem ziemię oTze.

ZarnJast c]nod-zj-ó za ryn pługlem
'J eźdzt sv,Trm zagonem aługln;]

Dzlś przy prlacy się nie nęezry
Bo n?sz5rna go wyręczJrj

Nowe życle chłoD wprov,adza
-Wszysti<o daJe dżś ńu wład.za.

Dzlś ma wszys tko zlnait"ateo
Nl.ech więo i<oota pordńę za tym;:
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,ft!tó, Łąęl,,,,,f,.,/- zuł{ ,o ,tr,u,,6

t/,/ł.ź ,tt,,l.l 4ta.c/ h,, 1.a/c/,,ń, ło, pafĄ<ra,,

ry//* 4a/t /,Łłfu u}i la łt,,,ti _ dcł us !ł"l, Ę ł,,*ł



l,',ł ) J , u4< <. :

utłaa\ł frće /??2ć//4/Zł' 1Zdsź Jtelw l



fl^c,q 
,śtnta[ cł.hńru ń"/ fela ^ ,r,,oi,""*[-

d"T .nfu L" r3r;gta.d,słuL 
źtern,z ól ,* /,*7 {łra,wu,/

,tĘj,/, ł,pu & uth, p/ał4/L,,ł/",?"4 Ś:t!ub,,lo

_uń* ,,ia', 
"/e,/,ł r,twt,jhłł ,,*u/,,/ 

'2,7 
z/,Ł

hL"Ęń .,,,q4u wr,!, ,,ł.e ,,1i słę /,-{/*; "?Lry-
a.,, r,/ace 27e " rl,4 ,yź!Ł ś+ ryu,- uc.Ęł.

ł,uo{ ruł óo/,/,, ęI,,//* ł, n,,rb/,t,, ,*/ź,, t ł.nal '
nł,L' ,,*/,i ł,/o/, o,,,Dł,/ ,o-o- tv/"In,łłl,,,,y',,

il"h4 .; |ot{r,, o Jtźz s,n rył*,( ,/,%!
4 ĆL,(*ął, 'ł,,,łłńź ?"& lq"/" ł,ź&"y;t zvla

% re,,* d,r::I/ *,Ę ,"*,W,gLr**?
,u,,tro|*/,, d, p,/*/,t,,o oLl,-/l b6ł

fuaŻ 73dmn',-!/,bi",, n w7*fu,,, ?L/,,,,
t|Ćce słE ,[o{'ł,/(,() ryLlca zt+ 

"O,Ł4,/r'ć?sź *o-v, *ł n*?l,bo ,jir ,łb* irli-ooą
!%J, r-:;#, Til .1e/ł"a fuł,ąr /,.1,.q.,rt
QŁ ,tł,,,!e*,ń 

ryg* śtg bv+łoib, 
,

t:ł,lł .rud,, ,{n,*ł", ,łfr.*in *" z/,ą,/n
', r z**,fĘ y,,Jfufi ,;ń#ń,*,',,,łbd,o
7,frcaue i,E,olu 

",ąśo,o,( j,,j,o vo nń).ł, , 
L

J.e raio.mzeu u, 7ł laua 1.}?,Ł l"/€,Łądb,Ł Lo&-,,lł,?ł,
Z,a /,c uŁt ,,a 2fŁ17L.L r,olL s,nhn rłńł,,ło,
il U{o,-u od"/ - ł, u,s,,/ ł-//o,,ł ."ji /i), "zlń,bi(,,ł/łoilł,t. odeó,ał, ą,slq ł-//"ł,r łłu:/,ń

,}, 7,tełn lu,/ł* Wfu!fu,/, doa^e/eah',
ł,ć ,rT,,?^ 3/? rumĄ ,ut,*/T-n

},ł,u,'(,tłuo,,Ę& ?u.c ,rftŁ ł*.łó* n-łc ,'q tau,,,ą,,
a r (, i , / ,
.{./-Ć/L 4?-ł,- 

',*ff 
2/ł/n?4 óę yav-odazŁ7ryłzz



łfu 1.Z.tt i"-/-ti/" t't, 1ty' ,,tli Ć( itt: I. 2;772pa/,

t{ l"/,/, łl,t,h7ń Ćol ac/rły c;th:z-łtzi/,, ,

ć/, ,,, 7,ŁZŁ ,,o,7., J,,.': cńu" !7u-ł7zzł',<,tl-,

, y'I,,,, l.,ft:zl (łxttłl?,, ż/elrił (/f.l5 nt{c.,/l,'ł,,pzz:tzs?,z1L

,i clu,i u'5 7a<;1 
..4,,,| .łzzuĘt *. ^7lę,/ł,o 

,ó7u/,,

Ze Zu; l+z7,, Z,/:ł,,. /cłhc 1lł ir-u.ł,t7,' ,

?[h t,lt, t i/,,,^,i,,'ou,- /u. t;łł.z,i/.ae:,rłł, /',ź.aFł,t,

,14łe .łŁ:J?łł.t- ?24,: ę?/ą, i1,ćc,t.c. fo-,nlłĘ u1łźć"'lt:ll'zt

/ł,i c /cłr ruła rruv4lc/ ti T7t/*, ,,,łź h/,./.4
płl.e ,łb-ną-,ł {9 /rtr,"n, 

"; 
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'ft;lł 
2 #/.ł^nł.,,1,ł' u r,,#.-,-,-, ,ł.ę7Jł,I ,l,.oo,? !ur/,z" ,Z"., 9,i1.tłe nł.7ae7

.,/b1 ,7,,,yuźlłŁ ,&* ,ą,/łr,l,ł,.ł łnŁł .utzt,t,cy

f v l ł, i
nrc zeuńe4 lolaeułDŁ, " ĘĄ 'c,)1 

ł/1.o

p,o^.tu,ń,ź9.".*,.d.;
/, ! . , . 'J /l ,n .ł r

}aJc. u,ł-wl,e ń ,-J, ,,l.* ly/" "4, ź""1-
",/, nłu.nn .n-,e /,?dui Jh,/-*

r4

,r f qł 7ł,*oł uc.,a/e ,"".L ź,u?
*,i,"ź,J,,?.,ź/-;.4 l"ł, rT-zF-l.t'p.nl.l *'*3,



1Ł,łzo{ *b Ł Łą ąueol,t s'ćłJ//{fĆ/ (/o sasfadą
?,ltlą; 47?l.Ó ą"elę n' .l, 4ńtc,4ry .t.t,a,ł". , -

({ua'tił,l ł,,. a,ił ź, /,uZ,,,,' ,,,u1/,l,,1,, 
'ĘszŁr/ve-

Jo ?M?ać/c' pi://a ą a,lrt6l1Ę ,ł fĘ, ł,,,ł,,l, ./ń',/uć,
-ia cuoll ,o, /'lu!,, ..)zt,/roąa o,o "f 1,łar, 

,ńi. 
źt,ałeŁ(,l/, 

,,//,o,,*1,,ł^,,"* 
^ ł.ń /o ctas,e,/ u,, t,uw! ci,t'y

c,teru t. 4uqlo/T n,,L 41&,ąw .,t/,,i,lu, ,
3,ą llt 1, ,^,,,fu ł, , cz-ł/ttttćo" ,jo o/łm'r,,

ńźłyłfła, ,/o, ółe /lą??r||tn,, lue pĄtł!'/o^t,o,, t,ż*;
Z [t,,ł,d,l a/,, o/cłu t,ł, ?rć2 71,o/u^,,/,,,* ,u,J'* {*-y' 1a/t oy"rlrr'/rnt h oui "w "trtdnrh -#, r.l,;,ł !,,o,o L,,, o7',a/: _,,zi, ll.c,, 7uutrlycttr
,,tu'^[,,,,//*,,, ł t.,t,,ł,*!,F u,,[ r, /,c,tćż la t,t, fr,Je4

rl/e 4LŁŁ e ,p,tr,.,li** /1paQu, łlin,/ ,7u,,f,* ą1-
tt, lłąś t',//n, łreur,-zŁ 

/ ,,,! pa,+,zlL',, uŁ. rcobi{,l
flłnułtłl^ ł,7"ó7 ,.,ę7 /,to/,a,a ,t,,łofuT ń4;?v,i"tr

lał,,ł,J lo ^1./ń,,ńoT 
.t i7łt,/a1)ń.ńłoĘaf l i./

,,ńb,u,,,,u s,ń.s,u,!,u.u, ąątl 
, fo !, ./1* *i d,,[ , -

J,o.,$t.enń,* 13A il*łt ,t,ć ?L{ł.l o,|, ł* lLće' .ł.ntumt,lo

^%, 
,ł, gf,,*u' o c/ ,,tc,clłc, tąrllt ;ę p,l,,E",[

fr ,,':ór. ą, o/(,,1?t,ć ";,f? tpo.c,a7,ia4ułi

o 
'*1 

,{ł"llt 
Żo??cl,(x , 

lo ,,*?, /łtl/ł.7ryał,, 
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,,flc łrueł,q 2cl1t' ałł. .i{.lł'c-,lz,ąóu?ż.c2& t.łte,'c^e'

^ 
,,t ,^tć, Iry auźy, azyltly, 
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a/łoF?, ./,,,|,(ruz vhic-f,,, ,k/?t?łd, 4/,4
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/1,{,", u*ł/o*
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[ł1.0JłryL0e.,ł4te!,b,p,o| 
u*! 

ry *ryAłt ą- 7c//,,,,,
// u+

'Ą.oo,Li łct, otan 
*,yr''io ,tr* "st -E
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l,ą, 1c/t, ,ft!ł/;tląlą: ,z1Ł (błlttt ś1ft//f7/ /,f,*
% t/s,z.%u/,,ł ŁtI ,rnxł/ę tft,-nlu.'2i,ą

?'x,lnł,m,,*/ 4?/z ćiłe 
,,-/,*,,,,n 

tłmłc,t4 ,,t/t,l,
r,,4ź*, }:tf o/c,,*i, ili,u r"L4 r

fe, n-/a" ,,;" łł/,"/e ,,t, ,ó,o'/* v

uł ,. k" ?,ćiłi / ą,uo/,,tłn,,/ ,ó/,t/,a
0 dL/ dil,źce s,ntr( Lr vźtte /rć/ułc/Lłnt ,,,,o/cł /, llcłę{c,a ,,ń/;,

7ą. tą ,.,rłn1oilra:pa dul ąze c/a.Łt/Ł,,),h ,1,c,,7 , hi,,bę- ,/r/,,- (qf/," I, ,l 7os,E 1,tt,Ł, ąn/u,/u*a teh ,łi 
4znćle,fuq

,,,ł{*{., /n,. ąvih{c-o/ a/c ,są./t,,,,p*o,n, ,Ć
fr, /?7ą- ''t,/, dnc/,ł ./t,,t,,l,+/,.l, J,a ,,,,{
a n,e łu &yh'L/ ,,/,rh,, ),o,,,u/ ,lei ilł 4",t %/,,o nłDna rutąqł,ła

.tno!z:,t.,",t( ą, *,, ,{łdł (/u,'łridgou o,ohD*,'
tęąu,,r Ł ąxąc/ąułą/r,b 

.ńr,,,* 
*.f o

)łŁ t, łcc-td,l, onil,,I,,-,1'i^{* 
/ł,O?

%ąT* Ś.LŁ ./cłł.sa -/r/asł,"*i,l szheńn l

. I rĘ 9:";,'* ń!!, *,n"/,,ox,?
(.,t,ąt tć!ł,ł 

v ,yv.c/tl d,ytit.' ii!/,xł ,o,ilf
a kata{cr ią*'te n,, o!. ąe,"b z,tc/ctf , .

n,4,, ,^ //*u* dł,l,c*ruL ,/et,p- s},,:,,,*u
},*.c, u/eć/44,ą ,tte c,źrzł tl,ł,ou/,.o

r.k ,ł,o,,, łŁ a- t/e .hh,ł/cu
ta/, ia/,l., t ptr,{/?,lĆ, !/**1 ,, /c,lt*,/.,

, 

x,,, / ,n Ą tu[,.L|*, ł, n.//."t -," ft/44,,,x,7,L
ł,óo ryŁo' %oł,s./"^ 

,]4^?'- 
eq xat7,zo-



,t tazL-t' Łę;[L łn,łł J".,t rcź ,t /,ł,".
-[ 't, h-ec,ął ł{ ń* & .74}n,/Ł

tet,d,en alo a/aąozu .to{u. łnętłcłnl
)c*,t.tśąłucc/lnęT"ł,lrrzdłue/ong,,-

ńł,,,,,"et r],/d- /,/t,t ,t /raiy'q a/ł.(źz, ̂ attł,^t,,/
o/wą za- ay'ąuałłł,%o;[ Jgł b łń 9*-,/

hewry d'włt /e/rcą,( łv[,, ł,,,tr/,,
ruJt,tł:, ązto/ayrzy ź* b/,,,* uńoĄ, -

Q,/y,,ę. u.e)ł.n /uańź.ł1 .łaede,ł ,r/r s,z//,ą
ft/ ruv/,,- ęw,dał.t ,J,* /,atdon /,,,ł,

/a/t ,h,tuy.l,- ,i* gą, eónła ?(ł,* l" e,a /nęblu, *ril/ .vza' u"ąła-



,,%/il.ńł ź*",,:,,: ffi
{w?* u,o,/e .l,'/"7"z .ł*ł/ał
,,,ź,4 ry o,Zot,, a/łyźe!,r t? ?/ ą-zar,%,,

t!tĘ, / *o*, rfuace 'l.erryc,ł 
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v,w/ć,Ą
fr: 

, ł/*q 2łń źo,/io, /ro,/ ,l.oo,
Fa/" o,,iL* ffi4ł4 sr/,o/*-y,
fl, g2,z , l*}ź,i ź ee.4e %,ź"n.,

.fr /ełń .144, 
"-/,'/b ł-n,7 , -

4/, r* noL ,dłyn-,* #"
73o,:7r.o śę lłrcr'rzłe ć%*,I ,.z;t/ate fa,złtze. łó)łzłz- ą ,/,+l2ź.

/"l h;,,- .lq, zżm,, łZęn,a fr, ł,&o 2* .lon q.Ł ,ę' łłrulu/,
?a,. 2/e,ł"1łć, -, -łł/& ą,4 ł,/ńen,,Ż
,?eo4a /ć zu,mo gń*, /",,! a,"t,f,
fi, 'ł.*;*, /",/ ź* ł,^' .n,6-,

,7lo&o- z,ł,7e.,ła/ 4-- ó 7n,*/ ąz"zb ó,L
,Hou/la. -IbL, p.ŁstL j'L ł7e.L I

Ts,-1g4an,:?e ;,ź >a-ąłs,ł,, ../e s,"ą,,, ,27ź:
z /i,lś.,ł,.a.aŻc2/ -u ry",a. o-',vę. ".ł/,o

dłna,ę.z O .n-ee.le/ ".,łł//łtzzc łtł y'łr*.z,

'v, /a,t ł, wł/u,łe* rb,ła., 3Łr , ł ,ńr",?**. ,ło /ź*ł. , .znńdżlt vąyL 4( óąn,ia ,łł, Ll,,,. 
-Ila 

41;n, 
av*zffi f2ą. ?*? fuevu "3"J .rnx,iĄ ,! .n.afee '.fuloqle żłł7człe.7z

Ła,s,Ą 7", ,lfł..c .łlzęńłz
u//" .,.,* .tn.y,,-/ /e, ść.'cc 'rĘ /",ea
ałł t tfi "l,ó7o, / łeńłł7-,



,/t; ń- uf,/ .,,&/,,*,' l,łwi,, kamtłco,
?o/r*y' ,fr,x, ./-4 z"ĘŁL .- 

, ., ,

ry 7a-/eę h*ę t,/lPn,l/ć .tt,,/45ł,l- .

ay ńd,* .tła{ -Łc'dq,'l, lł;,4oł.,,,,z,ź ,, fdn,, .ó, -i,* ńo[ ,, ,/uz zn*.ł,łź,
7łłv,,-Ł o"o 

-/,.k7r ąf,
&Jn- '2*L 2,7/ac'4;.
jął ń śę ź,,,,)-",t ,tflł ułfunufut" ł,bb ź,ł,,

1o'ł,ztu-ź, ,.,uc ruz .a.zlan/ ua[ł, ,,/* *n ą łł.c4zz f/ ź r,{2
'f, 7rr/ 

o 

,, /rr"/"Vo' -ze--/o '/'

,,ó,-, ave/,v ,,ł" /kł o,Zł,o7
7"łacźL łi ł,,",o- ,b-oźł,),, "
c4*- .'ru)c4 ,-. n,,{,v /,ry*, *i ł"
/ ute,,t k,,pu/*oL, 

, źn' ehi.z ,

/łru',ął,ą* ;-j,/* uze'itt "b lnł "/*,/'
Ć, 9ł* J ,ń fr. r, {r ,q,for

r/{auĘ Ł //ą,?7h /ł /4,-17//łł.1 
.{a/ć ?n ,

-ę
łoł,on' ei*, ł. e{. y'F,*



t,t, /o W/* ,{,J ?zdJ,2a f/cfr,rć ćła,lrfCI-

/łtu 44o-*4fu/, za,l,te/e l, i6,,i,h źćąrvzo,'
ut /r,eo/y ,,,,,,,,ź /,/"^ 9l lgc/,,, /,o,.i
tto 

^/l"ę/za 
+Za- polt, Ł/a,ła, ,J,,??0/4J/ ,nołi ^

?ń łfu/zeć.će, fi,,n li,:t łvbot| hvle
,Łfi ę,, }ęó," ,"tT,Uł: n i,f, (r,,/u,,, 

)nru/L
fluł,,a.o/ .łń . łł,zaź,i/ l,oy',ozt rJ/ta fr.ł at
/(b ,,Bcy,r )l/,l,1o/,f 4/(4 r,łil| ia/o/*

'fly;s,ti"* tryl ł /,,6 ąłu l,urł ,0 śą "la1,/te, ły;ł ,,141oĆ//o '%a/.n srb cuj, s./,ąlfue
hA' A . ź n , ł /

tJłtećw. t,,,sry,/a7 ł,łł ó9oĄ ,łłł,oba, ,, ł.t.łła,/ue
fl,nr ,,,g, tr^,7v,,v.t,di 

., //',qt to Lłc,, 
.a,ush

ą, .(;- a,ł,7łLa łłzba/zat,, ioohu ń. 
,*,?y/uJa 1eshu ,}%,,u,, l lo ła*ź łzoents ó,l.,

vaeł"o ** łłbo,ną ,łae/,eć l'zasŻel')Dł.,/ctełu,ł *ł; źh*,"o,,ł ,ńaełec, 1u5Że/, )Dł.,

/a du'' l, tfu),g oulroyo ,ii z ,/uun,
x fio /zĄcuer, -ta- ,,lb- ł3 na"f ,ł1,4slŁą>,7n,^,.,

,ł,|óCł( //o,ń, ,t?-ry ś<lę ru/ńrł7,.,,4

ft tĄdl,nc ta1oi*y(, rv,,l n,il/,, -2 
ot;u'e-

7o p,ł/,ło.,ł tą",,ął,"/ł oee a,ń ,/ d- J4,llu
nA./ t{ , / ')vt,, {,,J,, ,, u{t'łuc s,%'n,ft,|il|/rccłt ,uę. ?14/,t ,) .Ta : I hł i1



,/L 
":2//u/?r 

il?/vr,j - ./eu o5/o'1ą, 7zuul,
,,b wun La ,rru,1 ,ń*, /g,/,*9" /u ,,./,/,,

iltCI łu łęc,1, ,oz/, ń.łnę łtemę ćŁąlwł
4ł .ua ),*1' zas,b) ń :,6łłt i,ot,-

,l )aeł,ł o,,Ihń ,tot ,7, .ł?d-b .źoor
,tt, ,ł{"/,- ryZ, rul/ oz./,e" łnźru/ łą,łałZ

ila n,ł, /,,/4 l'płzęeu łitt,ń/,& ńfu
,tń[ o, .l/,ilń ńn.dr a łń p,/,, zm,łło.

,/ ,t,U,[ '* źnuu, ń/e/,/, .Jo{/u, s,<,,'eze,

,ła t,,,#cu;, c/ ł.dzezłb- daa,u *}, ń ł/u,zu 
"

i,t,j /, ."1ź,ł,,i du ałarru, o *7,/"łil ,,q;ja
Ze,.b wzat/Cq, .*bd,łłt, ,oueh. ł" ł,źałń- "

h]] t,tłll,slz4 /h'* Jeca ąapźt/ dru/t"<,ać
,, łte,5 ,!u,/.flŁ/rn,, ),i źł u/ł; ,ł/e!o p-/n/-*i,,

,lf,łt *n,,,/,*,/ł.t,!,, z rzh,b"ł, zbnuę &,,ł,*' d/)ł-z,
q,uń śłe ldap, z, qb,/ z ruesłą .ł,,.ł. 43o,,t,

,/l/* be,tu,ń li** !rą*t ,ń Jal,o p7:"eźłł"
ń ń/"t,*"*,{ ,ł-b/, ,/u ,,-e łb/,*, hfu*h,-,

,l[* !ółcuu( /*,* art,ź,ldo,tć,, śąnryz/ct'

ł, ?,i ,/,t'/u, r-ź'slź a.* lu .ry'aąuą.,/*,

?,łait,n,u ol,ł,e *).lZ z ry-b z,,/"ry s,łłatł,'
,yla-, ,/.,aąta%,b }ę/+ łtęłas, p.,,,u',o E,a*zzŁt ,

,/[a,u,t.,,, s ry,,,t9,z,1,/p1-z3, p*,7 f#,, Aqłtłec,
ąle ,tłućm łoilo bni,łd /"/ ,-(- o*ry,*.

/ik da *,'ż,t, ,ń/,e/* te Ąył,ź ?,.ary
n,n coo/lq ą4u co ął/una' h,Jry *, dJ*x łu//,ry,

,ttołgd* d,,au,ełu, *4 p 4*1 łrnĘ
Ejy *n,słł N1111ęd .r,^"t-Ę zaĄe,,



,/il, /t 4%/caĆu ,ź a-,),,i 4' ?uc ./u,e .uładz,z

lrłL, illąrrloiec r'u r,,ash. zŁ 1,sŁ' ,ń sF,-o-l--,(I 
ć,tta[lv,,u l7o, tłagłłl7 Ź3* ,ńo,ł,b 49ń,ł-;
/h/źc,i Łą'ufu4 z ni,,a.ł/a n^ l,z"łĄ ać/źh-,4ź .

/bosto .ź,,,, *ń; zLb z pł4/,ę arudę
l,/fts śł"łrut .J,ąo/'u .r,b *& M,

zbt , ,y'roqao /,,,,,*,* lh;Ł, *ź* ,/"/"/b
ć0ł, ł,1i ,/"7e/ułń łe śłc ,l.z,e-.rzz/a.7, ",

?rw,,d, lnb{.ł, bs n,p/ł.), o //,-ruv.ą
cqo uzZ,-at d, ,,,,- tłdllłrzł.za,7oź/,uó,7

o 
J** oh,*,ny /y;3,,a, 1 4w .nń, ,,ł,, l,,ń'
,,ry, ,",+,,ł ?u furry*t sry łzoł./zo,

3ć- p -lrrł,r
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Jan-Wltkowsld
za.m$v Wsokiem I
22-42a Sicierbieszów

if procleeh t dymach rozwlana
łlby przez ws zys tkich już zaponiana '{'ak d'rzeuoie w clszilr'g:ŁucheJ n:iewoll
J ednak Po]-aka serce o Nią bo1-1;

0n koncentrul e swe siĘ w lesieI pomoe o;czyźnie sweJ niesieii
Wa1ka sen f oczu mu spędza
Bo w kraJu ni ervola - nędze.ł

0 pornoe Boga trzeba \łagaćA ludzion w nieszczęściu pomaga'Ć ó
Choć głodly 

'obdarĘ-i 
bosy'

Posłanie nu słr,r'ża.f.esne Wrzosy;.
Choó wroga o'iacza gg siła . jak rnorska toń
on nle drźy'lo dni e sciska brońi,lJalczy o rvoiność ojcz.yaw i za 1ud
I wieizy w zvrycięstwo - wieruJl w cudj

Qhoć ciało loryją rany'
odzj.eż to s tare 

'wytarte 
tachma^qr 'T-ecz w pj.ersl. mężne serce blJe''

orr przeóle dla 0jczyzny sweJ ź:yje;l. 1 sooE]-ada wkołó rla le śna swa brać 
' '.lfa lnraieie honoru oicr.lzrti rnus-t sta{',;:

'I. ciagn4c mę cz eris tlva 1 walkl tq n7ć,.
Ea wriIncigć Óiczyztly będzle wroda blół

Choć wa].ica ner{wna 1 w s11e I zbroI,.
DIa d'obra OJezyzny,lnzzeć slę nle boi;
zzi ębrnęty ńieraz' ó grauy. prómien:tami s tońca
on wytnia w tej ńlóe*zwyclęsklej do końca;.

Choó chorxr;a clało pokrxrwal a ra$J. 
'

_On
To

'Wa1k4 utrudzorv 
'trocno 

v,y cz elTanJr 
'Lecz-b:udzI się że snu,pod vl19Jskąlecz b"azi śię źe snu,pód uląJsicą gdzleś strzechą,

Tak budzi so cu esto to wolności echo;.
nie r^rie.czi śni]czv to słońce wschodzinle wie,czy śnr,czy to słońce Wschodui
toreary,w.i'odrq.- krzyczqc - wstawaj! bo wolnośćkoledzy

sl.ę rodzl-



Jan lfltkowskl
zam;lr '!fys okiem I
22-420 Sklerbleszów

OJCZYZNO MOJA

To te J.asy j. roz1e$łe po1ato ta smuga cieana, zaorana rola
_ u}ez;lur;.o moJa !.Jo te pola zł'otem 1 srebrem bĘurszczacyc]n zbóżTo ogrody 1 klomby z kwiatórv ż tóż; " -oi nz.rrar.ln -^.ł; l
^ vd v aJ 4[v ur(,.tq.. .to te łęki jak kóbierzec barvmie utkanv1o ta,.,ziemia żyzna,Tozclęgni.ęte łary. "vjczyzno moja' !Io te wielkie łancuchy sór
Ta karina r.lilkich synów]cór;

Olczyzno moja !
To te lasy jaE koiierzec ta.k vrielkj.ej zieLenix.o ]c.a,ina s łońca 1 cleni ;vjczyzno mo.Ja !
To doliny zasłane Eęsta mpłal któż^z nas nie tóóm'ojózyznę mq.

\)1Ólu\f |ż.|1l\ nĄśó r&v.te '

-To wstęgi prze cud.ąych modrxrch rzekwięc złJ nari pTfez wiekl wiek;
vJcŻyzrLo noja !

o Jakże nemu seróu miła
OoE ch.].ebem i mf.eklem rras wyka:miła.
_ Ojcz'yzno moja !IIe cię-za twe pięlnro ttzeba ceni'ćUzJ qogzoy kto cię zapomnieó lub zamlenló:,
n .vjczyzno moja !*yś najdroższa w mem sercu na świecie
Więc^ci kochan,tuJ.ę jak do matki. d.zi.ecię;Ujczyzr$ moja !,tłiesz że za wo1ńośó twa płaclłem kwie
Wlęc na wiek.l. już zostd'ntesz ma.



i3l.Ę}*xiŁ ?2-120'Ł'erbl.eszór

Jut Eilrńoe ze'anfo 1 rr.t łepelo
!a 1cś!oJ fllrrlr drodze ludzl 3rcrado

Dzlool gFgnaaa a wszystkic b.ro
re].ękte natkl. na ręhr nlorę

oo bęĆq:robló oryl bę{1 nyll
rł rrygbclenlr w ].colg gt'ę gb'].t

?rr cloho radzą bo wyotraeaed
d.].e rlzleot gzutsa soó ooó w kloglenl

Cxy gtzysałc kl.edy do 3łrrry lrrn

'c 
lu.''.c bę{ą uolcbć r trn
Żcateit !.Errnt.r! Yttvltko oóztenle

' oałe l.ob lreac 1 V''lrBtte nlenle
Co naJą poołęó 1 grlsle r1ę sohronló
b. nl.clo rcgę t tn łogonló

S pebltekl.eh wlcrtaob luizlc scstCli
o1 1! aa raz1e sehron{enlo ó8ll.

&ażcetr 81ę dEle1l ahlebGr slcnlrtlol
l. wspólnle piŁeozc nr,Ć lv;n rocta&let

lt olężkl.J ulcvoll pcć brtel rrogr
po vloateob ogronna panuJo ttr.al

tryob oo v5rv1eźl-1 nęozenl' byJ.1

nlcrcy aa drrrty wszyotklob wtłoolyJ.!,
slc było dl. dslcel ta r5ró!n1ea1ą,
aienoy alc .e'lt nlo do JećtEode.

fr!.cnoy obntnle biLl kopaLt
6t.rEy GlBęlI wody ale dall

olęłk& to była rałyatkl'r nlcvolr
byłe o}onrtar tyoh lndzl tlole

. Matce rar ręktr daleotso unler8
e aaTaz źołdaŁ oJoa lablgra

Zabrall .sar8l I wsryatkLc latkl
tc sórc żyĘ zeatały dgtattl

tr re3oaaoh dllccl za'nlcnęll w pel'e Ęmożą
l ta,n uoot&wlą wcryrtklcb Ęmlożą

Zeby Ę woJnę rrtŁl' pcołyĘ
o'y 

'maJdą 
klctlyó dztced ro.1łr

w.Żl|,Qy okrutlie tsą Ęr8t]r.au ong
oay anaJdzle nęEa e].b. lłł łenę

01ężk1e te ozeey Blc oloc 11ę v1cray6
ea5n to olerPlealo daló aożna zaLetzyó

Ory Ćo1ó. lrtoó vepornl lurztic olerpt.cale
rgrok re stałanta dzl.ś w1e1t16 lleule



I ptębe dory i saroeb..y
każden dzl'ó rebl. {l-a ovcJ ry6..y.

f,r LoćolłoL 1 lcfft g!.órtĘ rr3rol l braol'
oo go obobod'zL dzL6 o1ę bo8aol

Iledt vlpornr J Jaka te volaoćć lro3r
trtJ to vl1ltd'lać t. wl'gJ.b tlry.3l

l duló Już ludzle pl!ą hulalą
, tyob oo glnęJ.l a1e vcpenlnaJą
Prz;rycrlt goble żc oblcb rr r.3t'
r bic.. anr's la Ćłu3l.c aog1

Bo Jak stę bevl. po or slę chroaló
a bi.eĆe nołe wtenozas dogoat.ć

ylęg alo erutraJele !a. El.o'l r.'n
.Lo tE.ąoąJole worysay dIa. baJu

Be alJ-ny lral t. voryrttiob. bnonl
od taklcJ blęlli uaryrtklob aebronl;
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