https://www.youtube.com/watch?v=0ZIj_RpDw2s

zdj. Jan Nitecki, Ela, pw

„Twój dom”
Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
Wanda Chotomska

Kto kocha wieś rodzinną, ten kocha też ojczyznę (Przysłowie polskie)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAD_L-f6lMk

Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności.
(św. Jan Paweł II)

Mamy jedną ojczyznę
i jej winni jesteśmy miłość, służbę, ofiarę,
a nawet śmierć, gdy Bóg tego zażąda.
(Kard. Stefan Wyszyński)
https://www.youtube.com/watch?v=wNRdkfVsoyw

Każdy powrót do Polski to tak,
jak powrót pod znajomą strzechę rodzinnego domu.
(św. Jan Paweł II)

„Co to jest Polska?”
Czesław Janczarski
- Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las,
i zboże na polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, nad tobą.
Polska - to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Polonia semper fidelis - Polska zawsze wierna swej wierze katolickiej wykarmiona i wychowana była przez Matkę naszej wiary
i wykołysana przez Matkę Jezusową.
(Sł. Boży Anzelm Gądek OCD)
https://www.youtube.com/watch?v=AxsaBfQPuJ8

To każdy z was przyzna,
Że miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna.
(Aleksander Fredro)

http://wietrzykowski.net/Sygowska.Grazyna_NARODZIE.pdf

Nigdy przed obcą władzą, przed mieczem tyrana,
Nie ugięły się wolnych Polaków kolana.
(Alojzy Feliński)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdXAvsDq_uc

Są narody, co w czasach ognia, wojny, moru
Wszystko uratowały – wszystko, prócz honoru.
Polsko biedna. Twój honor pozostał przy Tobie.
Twój honor, jasny diament w rękach głodomorów.
(Maria Pawlikowska - Jasnorzewska)

zdjęcia i dobór cytatu: tsw (Bytom, przed i w Kościele Świętej Trójcy 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=Wv8LriCtwxE

zdjęcia: A.Cz; dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=mZaAUr15e0I
https://www.youtube.com/watch?v=XciVkV_qVsM

Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć, tracą życie.
(Ferdynand Foch)

Ziemio polska! Ziemio ojczysta!
Uwielbiaj Chrystusowy krzyż. Niech on wszędzie
świadczy o Tym, który do końca nas umiłował.
(św. Jan Paweł II)

Poświęcają się i poświęcili się inni;
czy wolno mi pozostać obojętnym?
(św. Rafał Kalinowski)

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIj_RpDw2s

OJCZYZNO MOJA
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja – to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

zdj, pw [Katowice-Dąb]

Najszlachetniejszą właściwością serca ludzkiego
jest jego zdolność do ofiar i poświęceń.
(bł. Alojzy Liguda SVD)

Maria Konopnicka
https://www.youtube.com/watch?v=GHP8z3b-Uw4

„Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych
grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę…”
https://voxdomini.pl/archiwa/swieci-i-ich-dziela/rozalia-celakowna/

zdjęcie: A.Cz.
https://www.youtube.com/watch?v=UaCXHxeHWVw
https://www.youtube.com/watch?v=lOliBf1AvMw

Jezu, to wszystko dla Ciebie i za Polskę.
(Słowa bł. Marty Wołowskiej –
przed męczeńską śmiercią)

Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr (...)
i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg.
(Krzysztof Kamil Baczyński)

Gorzki to chleb jest polskość.
(Cyprian Norwid)
https://www.youtube.com/watch?v=654qyDZtUZM
https://www.youtube.com/watch?v=s-AxdJvXJrw

Święta miłości kochanej ojczyzny! (...)
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
(abp Ignacy Krasicki)

https://www.youtube.com/watch?v=Q6r7CyWP6HE
https://www.youtube.com/watch?v=_q4bXUqYc8E
https://www.youtube.com/watch?v=_hVr2s4i6oQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ejd2rsXoQSI
https://www.youtube.com/watch?v=wNRdkfVsoyw
https://www.youtube.com/watch?v=Xz4G3ziLlWQ

PSALM 112
Beatus vir, qui timet Dominum
Szczęśliwy człowiek prawdziwie,
Kto w bojaźni Pańskiej żywię,
A jego ma rozkazanie
Za osobliwe kochanie.
Jego potomstwo na ziemi
Porówna zawżdy z możnemi;
Plemię dobrych ludzi wszędzie
Z łaski Pańskiej kwitnąć będzie.
W Jego domu na czas wszelki
Najdzie się dostatek wielki;
Jego uprzejmej dobroci
Wiek nadłuższy nie okroci.
Niechaj ćma, jaka chce, wstanie,
Dobrym światła zawżdy zstanie;
Pan o cnotliwym narodzie
Pieczą ma w każdej przygodzie.
Dobry, prędki do litości,
Udziela swej majętności;
A słowa swe tak miarkuje,
Że w nich płochość nie panuje.

Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha;
- naród rośnie,
gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza.
(św. Jan Paweł II)
https://www.youtube.com/watch?v=AsVPHrhbP0M
https://www.youtube.com/watch?v=AsVPHrhbP0M

Więc gdy nieszczęście przypadnie,
Każdemu wytrzyma snadnie,
A jego szczodrobliwości
Pamiątka trwa ku wieczności.
Złe języki go nie trwożą;
Bezpieczen w nadzieję bożą
I pewien, że w krótkim częste
Zły człowiek pomstę odniesie.
Ubogim dawa obficie,
A też sława znakomicie
Jego uczynności słynie
I chwała nigdy nie zginie.
Na to patrząc zły boleje,
Gniewem i zazdrością mdleje;
Taki, co w głowie uradzi,
Do skutku nie doprowadzi.
Jan Kochanowski

Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie,
mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadawała się tylko półprawdami.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Maria Sulima
Ojczyzno
Ja do ciebie powrócę szmerem wody źródlanej,
Tą piosenką, co nucą serca gdzieś zakochanych.
Ja do ciebie powrócę szronem biało-srebrzystym,
Kryształową narzutą czy powietrzem czystym.
Ja do ciebie powrócę wonią łąki kwitnącej,
Tą jutrzenką, co rzuca pierwszy promień gorący.
Ja do ciebie powrócę wtórem liści alei,
Tylko czas niech nie skraca mej gasnącej nadziei.
Niech mnie życie nie smuci, nie rozżala deszcz rzewny,
Ja do ciebie powrócę, ma Ojczyzno – na pewno.

Naszą ojczyzną jest Polska - ziemia przesiąknięta potem,
łzami i krwią męczenników za sprawę...
Jej historia to dzieje heroicznych walk
i szlachetnych poświęceń dla dobra całego narodu.
(ks. Henryk Łuczak)
https://www.youtube.com/watch?v=rVr2Qkb_0Ko

Podczas kryzysów - powtarzam - strzeżcie się agentur.
Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce,
miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.
(Józef Piłsudski)

„Polska”
I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

Bóg jest zdolny wyprowadzić naród ku wolności,
gdy lud jest wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie,
i gdy żyje wiarą, nadzieją i miłością, prawdą
i solidarnością.
(sł. Boży ks. Jerzy Popiełuszko)

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

https://www.youtube.com/watch?v=brcxpawwXos

Ignacy Krasicki
„Hymn do miłości ojczyzny”
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.

W niebezpieczeństwach i potrzebach ojczyzny
każdy obywatel musi udzielić tej pomocy,
na jaką pozwalają mu jego siły.
(św. Jan Bosko)

Antoni Słonimski

Naród bez wiary w Boga, a człowiek bez miłości
w sercu jest żywym trupem.
(Johann Holl)

Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy
innych narodów, ale wierność ślubowaliśmy
naszej polskiej Ojczyźnie.
(sł. B. kard. Stefan Wyszyński)

https://www.youtube.com/watch?v=3F8ErO3eCDg

W naszym kraju miłość Ojczyzny i miłość Kościoła
łączą się w jedną żarliwą miłość.
(św. Urszula Ledóchowska)

https://www.youtube.com/watch?v=9UJuJHlbWQY

Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie.
(Adam Mickiewicz)
https://www.youtube.com/watch?v=Jsoj_8Fp1qA

Świat to cały przyzna, że Polska świętych ojczyzna.
(przysłowie polskie)

Wierszydło
Pod błękitnym nieboskłonem
Gawędziła wrona z wroną.
A że wrony to plotkary,
Podsłuchał je gawron stary.
,,O czym panie tak tu prawią?"
,,Ach, gawronie, oczy łzawią,
Gdy się słyszy
Ode swoich towarzyszy,
Że gdzie indziej lepiej, ładniej
I to bardzo wręcz przesadnie!"
Gawron tylko głową kręci.
Wrony myślą: ,,Coś się święci!"
,,Oj wy, wrony, głupie wrony!
Co to za straszne androny!
Same bzdury mi gadacie.
Cudzie chwalicie, zaś swego nie znacie!
Rozejrzyjcie się dokoła!
Żadna z was spisać nie zdoła,
Co to za wielka potęga.
Rzeka jak srebrzysta wstęga,
Góry jak potężne mury
Odziane w bielutkie chmury,
Lasy jak kępy mchu.
Czyż wam nie brakuje tchu!?
Polska to dom, to ojczyzna.
Karmiąca nas ziemia żyzna."
I to mówiąc gawron stary,
Prędko włożył okulary.
Wzniósł się w niebo i poleciał
Głosić swoje prawdy dzieciom.
Wrony stały osłupiałe,
Chwilę sobie podumały,
No i wreszcie zrozumiały,
Jakież to bzdury gadały.
Później stamtąd odfrunęły
I do serca sobie wzięły,
Że dom zawsze domem,
Słowo zawsze będzie słowem.
Ewa Konopka

zdj. pw - https://www.youtube.com/watch?v=hbGodnU2sNE

"Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy
odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć
będzie przyszłość Europy (...) - W Polsce rozpocznie się
odradzanie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa."
Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy
"W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i
najsprawiedliwsze ustawy."
niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann
"Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak
uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...}. Polsce będą
się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, Widzę orła
polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada
naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się
tym."
Ojciec Czesław Klimuszko
"Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet
atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż
kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą
politykę na zasadach Chrystusowych.”
Kardynał August Hlond

Wszystkie krzyże życia naszego osobistego i społecznego muszą doprowadzić
do zmartwychwstania Ojczyzny w pełni wolnej i sprawiedliwej.
(bł. Jerzy Popiełuszko)
https://www.youtube.com/watch?v=Lh4jBlQIq8w

Wszak nie na to Bóg Polskę powołał do nowego życia i dał jej siły zmartwychwstania,
by znów upadła, lecz niewątpliwie na to, by żyła, rozwijała się
i dokonała wielkich dzieł przez Opatrzność nakreślonych.
(bp Teodor Kubina)

Ojczyzna
Ojczyzna nie może być tylko polszczyzną
to i czas i przestrzeń w której żyję
Ojczyzna to przeszłość i przyszłość
w której żyję choć nie żyłam
w której będę choć już nie pożyję
tu do mnie należy wszystko
zwłaszcza groby nawet te niczyje
tu powietrzem oddycham ojczyźnianym
na pogody i niepogody narzekam stale
w Ojczyzny czterech ścianach
lubię sobie ponarzekać swobodnie
i czuję że żyję w narodzie z narodem
że jestem do innych podobna
i wcale mnie to nie boli
Ojczyzna od zawsze mnie woła
z pokoleń do nowych pokoleń
i nie chcę gdzie indziej zostać przybłędą
Polką sobie do końca pobędę
Ojczyzny z żył wypruć niepodobna
nawet nomada zakreśla utarte szlaki
i gdzie toboły rozkładać wie wędrowne
o ptasich gniazdach już nie wspomnę
całą duszą należę do Polaków
nawet jeśli żeśmy jacy tacy
to u siebie wolni my som ptacy
Bo mnie wolno nie marzyć wcale
o byciu internacjonałem
i marzyć wolno mnie by na koniec
skonać na Ojczyzny własnej łonie
[Grażyna Sygowska - 19 maja 2017]

zdj.pw

Katechizm polskiego dziecka
— 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 wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
Władysław Bełza

zdj. tsw

https://www.youtube.com/watch?v=gfCaCS5pSX8

Maryja..."rozkorzeniła się w zacnym narodzie". Weszła w sam rdzeń narodu,
stała się częścią składową duszy polskiej, wycisnęła swe znamię na zwyczaju
naszym i obyczaju. Naród nasz jest narodem Maryjnym.
(abp Józef Bilczewski)

PSALM 111
Confilebor Tibi, Domine, in toto corde m
Pana ja zawżdy między cnotliwymi
Chętnie wspominać będę rymy swymi.
Chwalne są sprawy Jego; wielką czuje
Rozkosz, kto się im pilnie przypatruje.
Co pocznie, wszytko pełno jest zacności,
Pełno powagi; wiek sprawiedliwości
Jego nie przetrwa żaden a na ziemi
Wiecznie pamiętny będzie cudy swemi.

W ojczyźnie serce me zostało.
(Adam Mickiewicz)
https://www.youtube.com/watch?v=rVr2Qkb_0Ko

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny;
Nieprzyjacielskim łupem swój lud wierny
Hojnie bogaci, na swe stanowienie
Wiecznymi czasy będzie miał baczenie.
Moc swą okazał, gdy wygnał pogany
A swe postawił w ich królestwie pany.
Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,
Sprawiedliwością prawa prostowane.
Te się na wieki żadnych lat nie boją,
Bo na szczerości i na prawdzie stoją.
Pan sługi swoje z niewolej wybawił
I tym swój wieczny testament zostawił.
Pan imię niesie wielce świętobliwe,
A nieposłusznym za raz i straszliwe.
Przedniejsza mądrość, kto się boi Boga,
To do rozumu i do sławy droga.
Jan Kochanowski

Ojczyzna to wspólnota rodzinnej kultury, jej dzieje,
historia radosna lub bolesna. To bogactwo językowe, bogactwo
dzieł sztuki i kultury muzycznej, to jej religia i obyczaje.
( bł. Jerzy Popiełuszko)

Nigdy nie należy tracić nadziei, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą.
(Stanisław Konarski SChP)
https://www.youtube.com/watch?v=kR5SPHygZT4

Narodowi trzeba przywrócić sumienie katolickie (...).
By przyszłe oblicze Polski było opromienione
blaskiem Ewangelii i chwały Chrystusa.
(sł. B. kard. August Hlond)

Władysław Bełza
Legenda o garści ziemi polskiej
Ojców naszych ziemio święta,
Ziemio wielkich cnót i czynów,
Tyś na wskroś jest przesiąknięta,
Krwią ofiarną twoich synów.
I nie darmo w twoje rano,
O! puścizno przodków droga!
Ziemią świętą ciebie zwano,
Boś najbliżej stała Boga.
Byłaś ziemią poświęcenia,
Przytuliskiem licznych gości;
Dziwny ciebie opromienia,
Czar męczeństwa i świętości.

...to jest moja Matka, ta ziemia.
To jest moja Matka, ta Ojczyzna.
(św. Jan Paweł II, 1991 r.)
https://www.youtube.com/watch?v=60uQmIRknMg

Niegdyś ze stron tych pątnicy,
Z wiarą w sercu niewymowną,
Do Piotrowej szli stolicy,
Po relikwii kość cudowną.
I gdy o ten dar nieśmiało
Dla Ojczyzny swej prosili,
Papież schylił głowę białą
I tak odrzekł im po chwili:
„O, Polacy! O, pielgrzymi!
Na cóż wam relikwia nowa?
Wasza ziemia krwią się dymi
I dość świętych kości chowa.
Wszakże jeszcze do tej pory,
W bitwach z Turki i z Tatary,
Męczenników waszych wzory,
Są świadectwem waszej wiary”.
I wziął w rękę swą sędziwą,
Polskiej ziemi grudkę małą,
I na dłoń mu się, o! dziwo!
Kilka kropli krwi polało.
„Weźcie, rzecze, proch ten z sobą
I cud Boży głoście wszędzie!
Niech ta ziemia wam ozdobą
I relikwią świątyń będzie!

Pierwsza po Bogu miłość należy się
Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy
się dzieciom własnego narodu.
(bł. Stefan Wyszyński)

Niechaj proch ten z waszych progów
Wciąż wam świadczy przed oczyma:
Jak nad Boga — nie ma Bogów,
Nad tę ziemię świętszej nie ma!”

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, / Otaczał blaskiem potęgi i chwały. /
Coś ją otaczał tarczą Swej opieki / Od nieszczęść, które przygnębiać ją miały. /
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, / Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.
(Alojzy Feliński, hymn kościelny "Boże, coś Polskę")

https://www.youtube.com/watch?v=3F8ErO3eCDg

Żaden z Narodów świata tak obfitej krwi swojej daniny
nie złożył na ołtarzu wolności, jak nasz Naród Polski!
(Ignacy Jan Paderewski)

Ojczyzna - kiedy myślę –
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam...
(Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna)
https://www.youtube.com/watch?v=l-Mx9rU16Kg

Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia,
nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego
żadne manifesty czy programy polityczne.
(bł. Stefan Wyszyński)

O cud Cię błagam
większy niż nad Wisłą,
CUD wybawienia
od innej zarazy,
o PREZYDENTA,
co powiedzie w przyszłość,
nie depcząc świętych
przeszłości ołtarzy...
Boże Wszechmocny,
wszak Ty możesz wszystko,
więc skłoń raz jeszcze
dłoń Twą miłosierną,
pochyl się Panie
nad naszą OJCZYZNĄ,
spragnioną Ciebie,
choć nie zawsze wierną.
Dostrzeż w niej choćby
pięciu sprawiedliwych
i dla nich oszczędź
sodomskiej zagłady,
a chcąc kraj karać
jak Gomory ziemię
wspomnij na naszych
męczenników ślady.
O Święty Boże,
Mocny,
Nieśmiertelny,
o znieważany tylu obelgami,
dla łez niewinnych
bądź nam miłosierny,
w godzinie próby
zmiłuj się nad nami...
modlitwa anonimowa z Internetu

zdj. pw (Kościół MB Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie)
https://www.youtube.com/watch?v=dAi56ujHG24

Ziemia Śląska jest tym miejscem, w którym płynie piękne
świadectwo solidarności, wolności i odpowiedzialności.
Ostatnie 100 lat pokazuje, jak Ślązacy walczyli o nasze wartości.
(Mateusz Morawiecki)

zdj. pw (mural na Rozbarku)

https://www.youtube.com/watch?v=CsZYRRruhW4

Symboliczny wygląd nieba w dniach wyborów prezydenckich 2020 r.
1. wpływ czerwonego zachodu na wygląd wschodniego nieba w przeddzień wyborów 11.07.2020 r.
2. świt w dzień wyborów 12.07.2020 r.
3. wschód po ogłoszeniu wyników wyborów 14.07.2020 r.
zdjęcia: pw

Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą 1920
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28757&Itemid=80

Cios uderza w pierś narodu,
Co za wolność ginąć zwykł,
Barbarzyńskie hordy Wschodu
Niosą topór, knut i stryk!
Pod nogami nędznej dziczy
Ziemia wolnych bluzga krwią
I od czerni najezdniczej
Grzmi bluźnierstwo: "Zdepczem ją!"
Wstań, ofiarny orle biały,
Zbawić ludy jeszcze raz!
Marsz, Polaku, w pole chwały,
Dzień tryumfu wzywa nas!
Znamy, wrogu, szlak twój krwawy,
Czyngischańskich znaki hord,
Od Kijowa do Warszawy
Trup i żagiew, krew i mord!
Lecz pod nożem, co krwią pała,
Któryś w serce chciał nam wbić:
Zadrżyj, wrogu! Polska cała
Biegnie walczyć, bić i żyć!
Wstań, ofiarny orle biały...
Polska bitwo! Pieśni czynu!
Niech grzmi w niebo pacierz twój!
Nie za marny liść wawrzynu:
Za Ojczyznę idziem w bój!
Nad odwieczny dach Piastowy,

Nad rozłogi chlebnych pól,
Leć, nasz hymnie narodowy:
Szczęku szabel, świście kul!
Wstań, ofiarny orle biały...
Polskie słońce, jak źrenica,
Patrzy w tęczę polskich snów:
Pieśń zwycięstwa gra stolica,
Jutro zagra święty Lwów!
Giń, despoto oszalały,
Na biesiadę kruczych staj!...
"Kto wasz żołnierz?" - Naród cały!
"Gdzie wasz obóz?" - Cały kraj!
Wstań, ofiarny orle biały...
W obce kraje, w śnieżne dale,
Skroś tęsknotę, trud i znój,
Szedł twój żołnierz, Jenerale Dziś w najświętszy idzie bój!
Kto padł w bitwie - nie umiera,
Jemu w sercach wiecznie trwać.
A zwycięzcom - pieśń Hallera
Wolnym życiem będziem grać!
Wstań, ofiarny orle biały...
Artur Oppman Or-Ot

PSALM 113
Laudate, pueri, Dominum
Dziatki niewinne, panienki uczciwe,
Śpiewajcie imię Pańskie świętobliwe;
To niechaj zawżdy w uściech ludzkich słynie,
Póki pamiętny wiek swym torem płynie.
Gdzie żarze wschodzą i gdzie zapadają,
Wszędy niech imię Pańskie wyznawają!
Ten ma narody wszytki pod nogami,
A Jego sława buja nad gwiazdami.
Kto kiedy z Panem tym porówna, który
Dziwnie wysoko siedząc przecie z góry
I co na niebie, i co jest na ziemi
Oczyma widzi nieuchronionemi?
Ten ubogiego wziąwszy z gnoju prawie
Umie posadzić na książęcej ławie;
Ten mać niepłodną i zjętą troskami
Lubymi cieszy za czasem dziatkami.
Jan Kochanowski

"Mama mnie pogoniła, że ‘godzina W’, a ja jeszcze flagi nie powiesiłam.
Przed powieszeniem chciała ucałować biało-czerwoną."
- napisała 1.08.2020 r. Ela, córka 92 letniej wdowy
po Powstańcu Warszawskim (zdj. Ela).

https://www.youtube.com/watch?v=2uXc3S8AlnY

zdj. pw

Przez pandemię i zamknięte cmentarze
nasi bohaterowie kwiaty otrzymali w darze.
(pw)
https://www.youtube.com/watch?v=k8iUBeWXU60

zdj. pw (13.11.2020)

Do bytomskich strzelców.
Do bytomskich strzelców wojska zaciągają,
Nie jednej kochance, nie jednej dziewczynie
Serce zasmucają, serce zasmucają.
Nie płaczże dziewczyno, nie smuć sama siebie,
Bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa,
Powrócę do ciebie, powrócę do ciebie.
A jak nie powrócę, listy będę pisał;
Ty będziesz czytała i będziesz płakała,
Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał.
Napisał listeczek krwią palca swojego;
Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać
Od żalu wielkiego, od żalu wielkiego.
Wyszła na góreczkę, gdzie Ślązacy jadą;
Po moim Jasieńku, po moim kochanku
Konika prowadzą, konika prowadzą.
Prowadzą, prowadzą żałobą okryty;
Pewnie mój kochanek, pewnie mój Jasinek
Na wojnie zabity, na wojnie zabity.
Zabili, zabili pruscy wojownicy
I go pochowali, i go pochowali
Na śląskiej granicy, na śląskiej granicy.
Na śląskiej granicy — murawa zielona
A na tej murawie, a na tej zielonej
Chorągiew czerwona, chorągiew czerwona.

zdj. pw (4.05.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=6jEfrgZok3A

Na chorągwi orzeł biały wyszywany,
Po moim Jasieńku, po moim kochanku
Listek krwią pisany, listek krwią pisany.

C. K. Norwid
Moja piosnka [II]
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

W Polsce rządzi tylko Bóg,
a nie człowiek.(...)
On dalej jest mocny w Polsce,
ludzie są słabi.
(bł. Stefan Wyszyński)
https://www.youtube.com/watch?v=onYUkiAHYvw

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak – nie za nie, 5
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej...
Tęskno mi, Panie...

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy,
bo w niej jego wszystko dobro się zamyka.
(ks. Piotr Skarga)

Wisława Szymborska
Gawęda o miłości ziemi ojczystej
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie wić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Ojczyzna - kiedy tak myślę - wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam...
(Karol Wojtyła, "Myśląc Ojczyzna")
https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
Ta dawność jej w głębokich warstwach...
Czasem pośrodku drogi stanę:
może nieznanych pieśni garstka 6
w skrzyni żelazem nabijanej,
a może dzban, a może łuk
jeszcze się w łonie ziemi grzeje,
może pradawny domu próg
ten, którym wkroczyliśmy w dzieje?
Stąd idę myślą w przyszłe wieki,
wyobrażenia nowe składam.
Kamień leżący na dnie rzeki
oglądam i kształt jego badam.
Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły
wyrzeźbi głowę rówieśnika.
Ten kamień leży w nurcie Wisły,
a w nim potomna twarz ukryta.

Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!
Musimy, po Bogu, dochować wierności przede
wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze
polskiej. (bł. Stefan Wyszyński)

By na tej twarzy spokój był
i dobroć, i rozumny uśmiech,
naród mój nie żałuje sił,
walczy i tworzy, i nie uśnie.
Pierścienie świetlnych lat nad nami,
ziemia ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym
ani jak puste gniazdo po nim.

Władysław Bełza
Ziemia rodzinna
Całym mym sercem, duszą niewinną,
Kocham tę świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi mnie chwała.
Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mnie żywią, które mnie stroją,
I które zdobią Ojczyznę moją.
Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;
Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!

Pięknie to zostało powiedziane: „Ojczyzna - to wspólny obowiązek”.
Nie chodzi tu o uroczyste deklaracje,
lecz o praktyczną postawę wyrażającą się w patriotyzmie.
(ks. Henryk Łuczak)
https://www.youtube.com/watch?v=aBUTsV-FQnI

„Tylko nikczemne i złośliwe indywidua
lub absolutni głupcy
mogą porównywać
nacjonalizm polski
z charakterystycznym
nacjonalizmem niemieckim
lub czarnosecinnym rosyjskim.
Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy
cudzą krwią i łzami,
nie smagał dzieci w szkołach,
nie stawiał pomników katom.
Zrodził się z bólu,
największej tragedii dziejowej.
Przelewał krew na rodzinnych
i na wszystkich innych polach bitew,
gdzie tylko chodziło o wolność."
Henryk Sienkiewicz
zdj. pw

A ja sobie…
A ja sobie w moim Ciemnogrodzie
pasę gąski i zbieram kaczeńce
spoglądając na Ciemnogród co dzień,
wierzcie, nie chcę niczego już więcej ...
Ktoś wspominał o Polski pogrzebie,
rozpłakał się przy tym najszczerzej.
A ja pasę baranki na niebie
i w ten pogrzeb Ojczyzny nie wierzę!
Mój Ciemnogród się wiarą użyźnia,
nad pszenicą nam śpiewa skowronek;
mój Ciemnogród to moja Ojczyzna,
więc na pewno nie wszystko stracone!
Białe gąski, baranki wypasam,
I nie martwię się wcale, bo wierzę,
Unia przecież nie z Boga, nie nasza ...
Ciemnogrodu nam nikt nie zabierze!
W Ciemnogrodzie sny niezapomniane,
w Ciemnogrodzie historia nie zaśnie,
bo tu wszystko jest swojskie, kochane,
w Ciemnogrodzie wciąż bywa najjaśniej!
Lusia Ogińska
http://lusiaoginska.pl/
zdj. pw
https://www.youtube.com/watch?v=DZdiY1pTaR4

zdj. pw

zdj. pw
https://www.youtube.com/watch?v=DZdiY1pTaR4

POLSKIE ŚWIĘTA
Jeśli polskiemu domowi
polskie święta odebrać
to czy dom ten jeszcze
będzie mógł się ostać
jako dom nasz polski
i co jest ważniejsze
dla konstrukcji tego domu
mury jego nieruchome
i ruchome części włości
czy duch co w tych murach
mieszka i że jest on polski
A jeśli nie Wigilia z opłatkiem
i nie ze święconym Wielkanoc
to kim jesteśmy my sami
i w czyim domu mieszkamy
A przecież czasów
dożyliśmy strasznych
oto każą nam się nie chwalić
domem naszym własnym
mamy się wyobcować
my polscy ludkowie
i od grzechu polskości
nasze domy cywilizować
na modłę dowolną
według wzorów obcych
[Grażyna Sygowska 10 grudnia 2015]

zdj. pw

SOWINSKI W OKOPACH WOLI
(fragment)
W starym kościołku na Woli
Został jeneral Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I wrogom się broni szpadą;
A wokoło leżą wodze
Batalionów i żołnierze,
I potrzaskane armaty,
I gwery: wszystko stracone!
Jenerał się poddać nie chce,
Ale się staruszek broni,
Oparłszy się na ołtarzu,
Na białym Bożym obrusie,
I tam łokieć położywszy,
Kędy zwykle mszały kładą,
Na lewej ołtarza stronie,
Gdzie ksiądz Ewangelią czyta.
I wpadają adjutanty,
Adjutanty Paszkiewicza,
I proszą go: ,,Jenerale
Poddaj się... nie giń tak marnie”
Na kolana przed nim padli,
Jak ojca własnego proszą:
Oddaj szpadę, Jenerale,
Marszałek sam przyjdzie po nią...

Wojciech Kossak, Sowiński w okopach Woli
6-8 września 1831

„Nie poddam się wam, panowie Rzecze spokojnie staruszek Ani wam, ni marszałkowi
Szpady tej nie oddam w ręce,
Choćby sam Car przyszedł po nią,
To stary - nie oddam szpady,
Lecz się szpadą bronić będę,
Póki serce we mnie bije” –.
To rzekł Jenerał Sowiński,
Starzec o drewnianej noǳe,
I szpadą się jako fechmistrz
Opęǳał przed bagnetami;
Aż go jeden żołnierz stary
Uderzył w piersi i przebił…
Opartego na ołtarzu
I na tej noǳe drewnianej.
J. Słowacki, 1844

Ange-Louis Janet, Śmierć generała Józefa Sowińskiego
podczas oblężenia Warszawy przez Rosjan w 1831 roku

https://www.youtube.com/watch?v=aBUTsV-FQnI

zdj. tsw

WIERSZ KOMBATANTA
Wszystko, co polskie, za bezcen sprzedamy,
A to co zostanie, pozamykamy.
Cukrownie, kopalnie, stocznie i banki,
bo Polską rządzą antypolskie, bezbożne baranki.
Szubrawcy, kanalie i zwykłe szuje,
których w większości naród toleruje.
W każdych wyborach łotrów wybiera,
a Polska tonie w długach i aferach.
Zdemoralizowany polski narodzie,
czemu nie żyjesz ze Stwórcą w zgodzie,
i na szubrawców wciąż tylko stawiasz,
przykrość i zawód Bogu tym sprawiasz.
Wszak katolickie masz ponoć korzenie,
a ciągle wybierasz szatańskie nasienie.
Bez żadnych zasad, bez patriotyzmu,
po linii jednak zbrodniczego stalinizmu,

Polska wymiera, bo dzietność spada,
czeka nas wszystkich kraju zagłada.
Polityka rządu antyrodzinna,
bezbożna Platforma jest temu winna.
Wszędzie przekręty, wszędzie afery,
Polska upadnie jak PGR-y.
Budżet dziurawy, drogi dziurawe,
a w sejmie gadka, kto pali trawę.
Kłótnie i swary, i z prawa, i z lewa,
normalnie patrzę – krew mnie zalewa.
Czarny się cieszy, czarny się śmieje.
Wnet beznadzieja nas wszystkich zaleje.
Zbudź się umęczona, moja Ojczyzno,
bo źle się dzieje,
bo nie było Cię na mapie 123 lata,
i do tego się zbliżamy,
i dlatego tu przyjechałem,
żeby jeszcze coś ocalało
dla moich dzieci, wnuczków i prawnuczków.
Stanisław Lesisz
na Marszu Niepodległości 11.11.2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=KaFKbAOrmy8
https://www.youtube.com/watch?v=l-Mx9rU16Kg
https://www.youtube.com/watch?v=kR5SPHygZT4

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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