
Poniżej prezentujemy nagrodzone prace literackie i plastyczne. 

I miejsce- Nagroda Wójta Gminy Michałowice 
Halszka Bednarczyk 
 
 
List 
 
Na początku mego listu 
Szczerze z serca Cię pozdrawiam, 
Choć mnie pewnie nie pamiętasz, 
Ja Twe imię znów wymawiam. 
 
Wciąż tak mało było czasu, 
Jakiś spacer obiecałeś. 
Ja przy rannych, ty na zwiadzie, 
„Dobrze będzie”- powiedziałeś.  
 
Lecz uciekać trzeba było, 
Gdy Warszawa w ogniu stała. 
Zabrał pociąg nas do Reguł, 
Broń czyściłeś, ja płakałam. 
 
Snopki zboża spały w dymie,  
Świt nadciągał nad polami. 
„Niemcy jadą!” – ktoś zawołał. 
Ustał marsz pod Pęcicami. 
 
Strzelanina, zgiełk i wrzawa … 
Atak z ziemi, kule z nieba, 
Już Cię więcej nie widziałam, 
Demon wojny Cię pogrzebał. 
 
Teraz pisząc, jak co roku 
List do Ciebie, znów wspominam. 
Muszą przetrwać tamte chwile, 
Pamięć to jest skarb i siła! 
 
List położę na mogile,  
Dziś rocznica – czuwaj z nami! 
Tutaj mieszkam, wciąż pamiętam 
Tamten bój pod Pęcicami. 
 
 
 
 
 



I miejsce- Nagroda Wójta Gminy Michałowice 
Nina Marszałek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II miejsce – Jan Kowalczyk 
 
Ku pamięci młodym, poległym... 
 
Byli jak młode, rosłe drzewa pachnącej Polską jabłoni 
kwitnące w sadzie na słonecznych, zielonych wzgórzach. 
Wypłowiałe, upalne lato radośnie pląsało 
w ich rozwianych ciepłym wiatrem włosach. 
Przygaszone złoto dusznego sierpnia początku 
tańczyło w roześmianych, mądrych oczach. 
W odważnych sercach młodzieńcza nadzieja i wiara 
pławiły się w dojrzałych, gotowych do żniw pszenicy kłosach. 
 
Dwudziesta, siedemnasta, czternasta wiosna 
nieśmiało pukała do wrót dorosłości sieni. 
Ojciec patrzył w milczeniu jak znikają w mroku nocy. 
Matka malowała znak krzyża ze strachu drżącą dłonią. 
Smagała ich dotkliwie wojny bezduszna zawierucha. 
Otulała mleczna mgła unosząca się nad stawu tonią. 
Słodki śpiew słowika na wierzbie chylącej się ku ziemi 
nie zdradzał, że za chwilę wszystko się zmieni... 
 
Łąka kusiła wonią szafirowych bławatków i szkarłatnych maków. 
Wśród szmerów powstańczych kroków, uszy pieścił 



niesmiały odgłos śmiechu dziewczyn i rozmów chłopaków. 
W oddali zaszczekał pies w starej pęcickiej zagrodzie. 
Jak spadające ze stromej góry głazy, nagle pojawiły się 
trzy ziejące kulami mechaniczne smoki na kamienistej drodze. 
Silne plecy i gładkie skronie spłynęły odcieniami czerwieni 
i łagodnie tuliły się w ramionach matki ziemi. 
 
Walczyli zaciekle, bohatersko, do końca. 
Trzydziestu jeden nie ujrzało świtu przeszytego blaskiem słońca. 
Sześćdziesięciu, z honorem i dumą, doczekało życia kresu. 
Odeszli cicho, bez rozgłosu i blasku sławy fleszy. 
Z dala od zgiełku miasta i gwaru rodzinnego domu. 
Jak liście niesione podmuchem łagodnego wiatru. 
Jak samotne obłoki na bezkresnym nieba morzu. 
Nikt i nic już nigdy ich matek i ojców nie pocieszy... 
 
II miejsce – Julia Jawor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III miejsce – Stanisław Antoniewicz 
 
Pęcice – ku wiecznej chwale 
 
Odgłosy walki 
Niemców strach 
Odwaga powstańców 
Krew i piach 



 
Obrona dworu 
Straszny krzyk 
Kolumna powstańców 
Ból i łzy 
 
Utrata widzi 
Stawy też 
Płaczą już drzewa 
Nie wstyd łez 
 
Tragiczny los 
On straszy nas 
Ktoś krzyknął: teraz, 
To nasz czas! 
 
Starsi powstańcy 
Młodzieży kwiat 
Ciemności, deszcz  
wystrzałów blask. 
 
Za naszą Polskę 
Poszli w bój 
Oddajmy im cześć 
Teraz i tu. 
 
 
III miejsce – Lena Demianiuk 
 
 

 
 
 
 
 



Wyróżnienia 
 
Marianna Kalinowska 

Droga 

 
Przed Pęcicami padłem na drodze. 
Czuję już tylko ból i grozę. 
Obok mnie trzech innych oberwało. 
Tylko jeden uszedł cało, 
Lecz nie wróci. 
On już wie, że umieramy 
I go zostawiamy. 
Słyszę obok jęk i szlochanie 
I jak na wezwanie, ktoś nad moje ciało się zrywa. 
To ona. 
Czuję jej łzy, gdy chwyta mnie w ramiona. 
Czy było warto? Cicho pyta. 
Chcę krzyknąć, że tak, bo rozumiem już wszystko. 
Za co poległem, do kogo odchodzę. 
Tylko już nie wiem, dlaczego na drodze, 
Czemu w boju, coś zdobywając? 
Czemu zaledwie szesnaście lat mając? 
Ostatni raz na nią spoglądam 
Ona jak zawsze pięknie wygląda, 
Nawet w rozpaczy. 
Mam nadzieję, że mi wybaczy, 
Bo flagę Polski ma na ramieniu, 
A właśnie w jej zginąłem imieniu. 
 
Jakub Kołodziejski 
 

 



Bartosz Sobiera 
Bohaterowie 

 
Szli z Ochotą przez Pęcice ku lasom. 
Na ich czele dowódca „Grzymała”. 
Lecz na grobli  niemiecka kula, 
Szybki marsz ich nagle zatrzymała. 
Wiedli bój o swą wolność, nasz kraj  
W sierpniu roku 44. 
Wielu z nich w Pęcicach poległo, 
Choć wciąż trudno zrozumieć, dlaczego. 
 
Dziś w Pęcicach na mogile ich – Pomnik, 
91 imion zawiera. 
To nazwiska żołnierzy AK, 
Walczących na tych terenach. 
Pamiętamy o nich do dziś. 
Czcimy pamięć wielkich bohaterów. 
W naszych sercach niech na zawsze zostanie 
Pęcicki Pomnik – mauzoleum.  
 
Szumią drzewa na cmentarzu w Pęcicach. 
Pieśń ich do snu kołysze żołnierzy. 
lecz co roku 2 sierpnia budzą się, 
by dać młodzieży 
przykład męstwa, wiary i oddania. 
 
 
Józefina Wojtkiewicz 
 

 
 
 

 



Monika Klimkiewicz  

Pamiętamy 

Choć siedem dekad już za nami 

Do Pęcic, jak co roku 
„Kamienistą Drogą” podążamy 
Tak jak nasi rówieśnicy 
Dozbroić się i wrócić do walczącej Stolicy. 
 
Lecz śmierć była bliżej … 
 
Choć nie raz do serc Waszych 
Zaglądała trwoga 
Nie wahaliście się by pokonać wroga. 
Choć stawiano przed Wami zadania 
Często bardzo trudne do wykonania. 
 
Lecz sny o wolnej Polsce były takie piękne … 
 
Choć niebo nad Warszawą 
Już nie błyszczy łuną krwawą 
W sierpniowe noce i poranki 
To pola, drzewa i rzeka wciąż pamiętają 
Wasze rozmowy o wolności, miłości,  
Honorze i sprawiedliwości. 
 
My też pamiętamy …. 
 
Dla Was dziś salwa honorowa 
Dla Was znicze dziś płoną i róż 
Czerwonych wieńce 
Dla Was napisałam te słowa 
W niezdarnej, lecz szczerej podzięce. 
 
 
Ewa Kaszewska 
 

 



Julia Perzyna 
 

Pamięci Pęcicom 
 

Już przekwitły czerwone róże 
I nadszedł ten ważny dzień 
Idziemy uczcić historię Bitwy Pęcickiej. 
 
W piękną sierpniową noc stoczyli tutaj bój 
Nasi dzielni Powstańcy 
O wolność, miłość i spokój. 
 
Pęcice, nasze Pęcice! 
Pamiętajcie tych chłopców trud, 
Gdy wróg krył się w pałacu, by zgładzić polski lud. 
 
Pięciuset Ich było 
Pod wodzą dzielnego Grzymały. 
Przedarli się przez wroga i jego obóz cały. 
 
Choć wielu Ich poległo, to jednak w słusznej sprawie. 
By reszta z Nich mogła wrócić 
I walczyć za Warszawę. 
 
I my, uczniowie, zawsze o Was pamiętamy. 
Idąc w Rajdzie Pęcickim  
Wasz pomnik kwiatami ozdabiamy. 
 
 
Aleksandra Stasiak 
 

 


