
I miejsce- Nagroda Wójta Gminy Michałowice 

Mikołaj Grzanka IIIb  

 

Spojrzenie nad ranem 

 
WYBUCH, STRZAŁ, KRZYKI, ŚWIST KUL 

GRANAT, SERIA Z KARABINU 

CISZA 

Umilkły strzały, zamilkli ludzie… 
CISZA 

 

Patrzę w oczy śmierci, czerwone zagładą. 
 

W ich głębi chłopiec z opaską  

miłością białą, jakby krwią wyszywaną, 

Jakby ta czerwień była jej miarą. 
CISZA 

 

Patrzę w oczy śmierci, płonie, kraj ogniem chłonie. 
 

Widzę dwoje dzieci, 

w lęku i bólu czekają na tatę, 

czekają na brata,  
nie wróci żaden. 

Płacz, z każdą kroplą gaśnie nienawiść. 

 
Patrzę w oczy śmierci - okrucieństwo i zgroza. 

 

Widzę matkę dzieci - 

samotna płacze nad pociechami, bez dzieciństwa, młodości. 
Wojną i śmiercią dojrzały. 

A smutek czarny - tak gęsty,  

że nawet śmierć zadrżała. 

 
Patrzę śmierci w oczy, brak nadziei przeżycia wzmaga odwagę. 

 

Stoję w Pęcicach, 
biegnę, upadam, 

klękam pośrodku kamienistej drogi  

w cyklonie ostrzału. 

CISZA 
 

Klęczę przy miłości pierwszej. 



Klęczę przy miłości ostatniej. 

Wyznaję miłość poległej,  
krzyczę, dźwięk bólu, miłości, rozpaczy. 

„Przebaczam!” - rozdarłem serce,  

zdążyłem przed kulą. 
 

Patrzę śmierci w oczy,  

płacze razem ze mną, nad ranem… w Pęcicach… 

 
I miejsce- Nagroda Wójta Gminy Michałowice 

Zuzanna Lis 

 

 



II miejsce  

Halszka Bednarczyk  

pamiątka z pęcickiego boju 

ziemia pamięta 

po prostu 

wszystkich tych, którzy na niej leżeli 

wszystkie koce i kosze z prowiantem 

każdej ciepłej, słonecznej niedzieli 

ziemia pamięta 

po prostu  

dłonie, które zrywały jej kwiaty 

nasion garście, wiosenne porządki 

i jesienne, pożółkłe rabaty 

ziemia pamięta 

po prostu 

kiedy ranią jej ciało bombami 

ludzie giną padając bezwładnie 

martwe pola usiane trupami 

ziemia pamięta 

po prostu 

czasem w bruździe coś błyśnie ukradkiem 

dokumenty lub grzebień, pudełko 

ludzki los znaleziony przypadkiem 

ziemia pamięta  

po prostu 

a w Pęcicach wciąż pamięć jest żywa 

gdy powstańcy ruszyli z Warszawy 

tam bój krwawy się w nocy rozgrywał 

ziemia pamięta 

po prostu  

chłopców młodych, co na niej skonali 

tam „Zajączek”, „Orzeł” i inni 

życie swoje za wolność oddali 



ziemia pamięta 

po prostu 

tyle mogił na polach pod lasem 

nasza bliska wojenna historia 

zapal znicz, powspominaj ją czasem 

 

II miejsce 

Natalia Piontke 

 

 

 

 



III miejsce 

Weronika Zawłocka 

Cisza 

             Łza spłynęła po policzku 

             upadłem na ziemię 

  głowę odwróciłem w bok 

  aby ostatni raz zobaczyć Ciebie 

  Widzę jak biegniesz ku mnie 

  To już Pęcice! - krzyczysz 

 

  Bierzesz chustę i przyciskasz 

  do krwawiącej rany 

  Ja już nie cierpię kochana 

  Twych łez nie czuję 

  Twój krzyk zanika w oddali 

 

  Moje serce już nie bije 

  jak pięć minut temu  

  Teraz czuję tylko spokój 

  i rękę Boga na ramieniu 

  Moja walka dobiegła końca  

 

  Anioł śmierci się zbliża 

  Bierze mnie pod swoje skrzydła 

  otacza opieką i prowadzi za rękę 

  do spokojnej krainy wieczności 

  Jestem wolny  

       



III miejsce 

       Martyna Koczko 

 

               
 

        



Wyróżnienia 

                      

Julia Pawlińska 

Słychać strzał 

 

Słychać strzał 
Strach miażdży, ręce drgają 

Trzeba słuchać, 

Baśka i Mirka na znak czekają, 

Idą szybko, smutnym krokiem, 
Mieliśmy za czas jakiś witać się z nowym rokiem, 

Dostać dyplom, mieć maturę,  

Patrzeć na Wisłę nocą, 

Karabin się ślizga, ręce ze strachu pocą. 
Biegną, w Warszawie nie ustali, 

Lecz drzewa w Pęcicach krwią swą podlali, 

To jeszcze dzieci, choć dorosłymi się już stali, 
Patrzę im w oczy, nie widzę już złości, 

Oni już wiedzą, że młodość stracona, 

Dla nich dziś się liczy, miłość do wolności, pod karabin wrzucona, 

Patrzy Marek na Zośkę i czuć od niego bijącą troskę, 
Słychać strzał, 

Ręce już nie drgają, już nie ma strachu, 

Jest obojętność narzucona, lecz w walce przyzwolona, 
Baśka i Mirka już na spokój nie czekają, 

Słychać strzał, 

Już nie uciekają. 

 



Milena Wójcicka 

 

 
 

 



Marianna Kalinowska 

Pamiętam 
 

 Pamiętam, że kwitły maki 

i Twoje oczy zielone 
i Twój mundur za duży 

na chłopca 

 

 Pamiętam, że miałeś nadziei 
więcej niż ja i my 

wszyscy powstańcy 

którzy szli z Ochoty 
 

 Pamiętam ucisk w gardle 

gdy wzrok zahaczał o samochody 

jadące po kamienistej drodze 
ze swastyką na boku 

 

 Pamiętam czerwone kwiaty 
i krew na Twojej koszuli 

na niej moja ręka 

i nieme „uciekaj” 

 
 Pamiętam to wszystko 

co teraz jest tylko koszmarem sennym 

albo odległą opowieścią 
gdy siwy włos spada mi na poduszkę 

a ja wiem, że 

Bitwę pod Pęcicami będę pamiętać wiecznie 

 



Julia Dawid 

 

           



Monika Szkiela 

 Żołnierzyk Pęcicki 

 

Krzyk, szum i groza 

i jego smutne oczy patrzące na to wszystko 
Świat skąpany w czerwieni 

i słowa, którymi nie może tego opisać 

Broń w dłoniach, krzyż na piersi 

i wspomnienie bezwładnych ciał braci 
Znoszony mundur, osmolona twarz 

i pogruchotane myśli, marzenia i kości 

Kakofonia dźwięków, ludzi i zdarzeń 
i świadomość, że nic mu już nie zostało 

Gruzy, ruiny i zgliszcza 

i pamięć, że dawniej w dworze tętniło życie 

Stare kartki, grypsy i ubrania 
i ten list, który nie doszedł na czas 

Krzyk, tak jakby tuż obok 

choć wie, że jest tam sam 
Krople spływające po jego policzkach 

choć wie, że to nie deszcz 

Strach, rozpacz i żal 

choć wie, że było za późno 
Krzyk, szum i groza 

i smutne oczy małego chłopca, spoglądające z jego duszy 

 
          



 Jakub Kołodziejski 

 


