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Dwudziesty pierwszy (21) numer naszego kwar-

talnika z rokiem 2019 rozpoczął szósty rok swego 

wydania. Dzięki przychylności Księdza Jerzego 

Mackiewicza - Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny - nasze pisemko trafia do 

wiernych z tej parafii, a tym samym do mieszkańców 

Mińska Mazowieckiego. Celem naszej redakcji jest 

dalsze kultywowanie wartości katolickich i patrioty-

cznych w myśl hasła: Bóg - Honor - Ojczyzna.
 W oparciu o te wzorce Michalina Chełmońska-

Szczepankowska jest nadzieją Ziemi Mińskiej jako 

poetka, nauczycielka i myślicielka. Jej szczególną 

cnotą, która uwidacznia się w jej życiu i twórczości 

jest dobroć serca, którą dzieli się z bliźnimi. Chciał-

bym pochylić się nad tą cechą charakteru świątobli-

wej Michaliny i podzielić się z Czytelnikami krótką 

refleksją.
Dobroć serca Michaliny Chełmońskiej oparta 

była przede wszystkim na codziennej modlitwie: tej 

różańcowej, o którą prosi nas Maryja, ale również na 

częstej rozmowie z Panem Jezusem, naszą niebies-

ką Mamą, Świętymi, na rozważaniach opartych 

o wewnętrzną medytację z Bogiem. Z przekazu mego 

Ojca wiem, że Chełmońska - moja Babcia - stosowała 

zasadę, która stwierdza, że modlitwa nie polega na 

mówieniu, ale na słuchaniu, co Bóg ma nam do 

powiedzenia. Wiadomo też, że modlitwa jest 

początkiem wiary w Boga.
Ktoś z Państwa zauważy, że „dobroć” jest 

owocem Ducha Świętego - i ma rację. Dary Ducha 

Świętego, jak wiadomo można wyprosić przez 

modlitwę, udział we Mszy świętej, przyjmując 

Najświętszy Sakrament, czynienie pokuty, czy postu. 

Tak właśnie czyniła nasza Michalina. Każda cnota, 

którą posiadamy jest szlachectwem, które 

zobowiązuje nas do modlitwy. „Człowieka o 

DOBROĆ SERCA
dobrym sercu otaczają aniołowie, jak rój pszczół 

kwitnącą lipę”. Święty Ambroży mawiał, że usunąć 

dobroć z obcowania ludzkiego, to zabrać słońce 

ze świata. Te i inne złote myśli były znane 

Chełmońskiej, którymi żyła na co dzień. 
Zapytajmy na zakończenie jeszcze raz. Czym 

zatem jest dobroć? Chrześcijańska dobroć serca, to 

Boża siła pragnąca udzielać się innym. Jest ona 

tkliwa jak matka, a twarda jak diament. Warto też 

wiedzieć, że gdy wypowiadane jest imię Jezus - 

drży piekło. Dlatego trwajmy codziennie na modli-

twie czyli na rozmowie z Bogiem i Maryją. Pragnę też 

zacytować słowa św. Teresy z Kalkuty: Czyńmy małe 

rzeczy z wielką miłością. Da nam to siłę w ducho-

wych zmaganiach z grzechem.
Pragnę zadedykować Czytelnikom Rannej Rosy 

wiersz mojej Babci:
  

Modlitwa poranna
O, Przenajświętszy, co królujesz w niebie,

Pierwszą myśl moją wznoszę wzwyż do Ciebie,
Zaledwie grzeszne swe oczy otworzę –

O, Wielki Boże !
Powstaję rzeźwo z mojego barłogu,

I hołd najgłębszy składam memu Bogu,
Dzięki Ci, Stwórco, za poranne zorze,

O, Wielki Boże !
I wnet wyznaję me grzechy i nędzę –

A prac codziennych moją szarą przędzę
Znów ofiaruję Ci w łzach i pokorze –

O, Wielki Boże !
Wznoszę modlitwy wzwyż przed tron Twój w skrusze

Oddaję Tobie me serce i duszę –
A łaska Maryi niech mię dziś wspomoże

O, Wielki Boże !
         

  Michalina Chełmońska-Szczepankowska
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Dla Ciebie, Polsko! Nieprzebrane tłumy 

i morze biało-czerwone flag. Dla Ciebie serca 

bijące w rytmie: Bóg. Honor. Ojczyzna. Tak wiele 

serc. Ćwierć miliona zebrało się w tamto popołu-

dnie, w samym środku kraju. Kraju umiłowanego. 

Ukochanego. Każdy ze sobą przyniósł własny, 

osobisty dar dla Ciebie, Polsko. Dwoje rąk. Jedną 

myśl. Jedno serce. Mędrców myśl, co jednoczy. 

Robotników trud, który buduje. Na chwilę krótką 

poszły w zapomnienie swary, gniew i grzech, które 

burzą…

Było nas wielu. Dlatego byliśmy silni. Na 

marginesie marginesu stała grupka polskich mal-

kontentów, co to zawsze od wieków myślą i czynią 

– nie po polsku… Naród szedł niewzruszony. Nie 

uległ prowokacjom i komentarzom z wrogich 

łamów, stacji i portali.

Na ten dzień czekali Polacy przez 123 lata, 

wielu nawet dłużej… Ci spod pierwszego zaboru – 

przez lat 146. Toteż, gdy dziesięć lat minęło, kiedy 

na mapie i w przestrzeni Europy pojawiła się 

Polska na nowo, dzień ów – 11 listopada święto-

wali wszyscy pospołu!

Świętowała na swój sposób również Michalina 

Chełmońska-Szczepankowska. W dziesiątą 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 

w roku 1928 tak opisała swoje wrażenia z uroczy-

Redakcja Rannej Rosy chciałaby zainteresować 

Czytelników, by zechcieli podzielić się na łamach 

naszego kwartalnika swymi wspomnieniami o oso-

bach Wam bliskich, które swoim życiem tworzyli 

historię Mińska Mazowieckiego i okolic. Proszę 

napisać o osobach zwłaszcza tych nie znanych, 

zapomnianych, skromnych, cichych: w duchu dobra 

i prawdy. Państwa teksty proszę przesyłać na adres: 

p.rycerz.ch@wp.pl Dziękuję za przychylność. 

Rozpoczniemy w ten sposób cykl artykułów w Rannej 

Rosie pod nazwą NIEZŁOMNI.

          Piotr Szczepankowski-Chełmoński, 

redaktor Rannej Rosy

Dla Ciebie, Polsko
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stości narodowych w wierszu:

Wielka Rocznica
Uderzyły wszystkie dzwony

W jeden zgodny ton,

Na Wawelu rozbudzony

Huczy Zygmunt-dzwon.

Zaszumiały w borach sosny,

Niby pieśni chór,

Powiał szumny wiatr radosny

Od morza do gór.

Wschodzi ponad nasze pola

Dziś pamiętny dzień –

Niech rozproszy jasna dola

Naszych smutków cień.

Pozostały już za nami

I odeszły w dal,

Opłakane bólu łzami,

Niewola i żal.

Lud w świątyniach dziś się korzy:

Przed ołtarzem tłum,

Modły płyną przed tron Boży,

Jako fali szum.

Na ulicach wkoło tłumy;

Hymn orkiestra gra;

Każdy w oczach ma błysk dumy;

Radość wkoło drga.
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Wojsko barwą lśni uroczą;

Na czele wódz nasz;

A chorągwie się trzepoczą;

Czuwa orła straż.

Tłumy wokół, młodzież, dzieci,

Brzmi ich miły gwar –

Pamiętnego dnia dziś świeci

Nieuchwytny czar.

Cześć tym, co za świętą sprawę

Dali życie, krew…

Znój i trud ich były krwawe,

Bolesny był siew.

Cześć tym, którzy życie dali

Za Ojczyznę swą –

Na wspomnienia drżącej fali

Ich imiona lśnią.

Nic nie straciły a autentyczności słowa poetki. 

Jakby swój wiersz dziś pisała. Szedł przecież 

w setną rocznicę Niepodległej tłum ogromny. Szła 

młodzież. Szły dzieci z rodzicami. Maszerowało 

wojsko. Grała orkiestra. Prowadził pochód Pan 

Prezydent. Huczał Zygmunt-dzwon. Płynęły modły 

w każdym polskim kościele. Wdzięczne ofiary 

składane na każdym ołtarzu. I krzyki były nawet te 

same: Cześć i chwała bohaterom! Cześć tym, 

którzy życie oddali za Ojczyznę swą. Ich imiona 

w naszej pamięci lśnią…

Jeszcze jeden, w podobnie podniosłym tonie, 

wiersz napisała Michalina, jakby specjalnie dla 

Niepodległej na dzień jej odrodzenia; wiersz 

o Matce-Ziemi – Polsce. Tyle w nim nadziei po 

burzy dziejowej na jasne zorze, na promienne 

świtania, na sny o potędze, dni wielkie, słońcem 

strojne, chlebem hojne…

Ziemio moja!...
Ziemio moja, Matko-Ziemio,

Co spłynęłaś krwią,

Co spłynęłaś krwią i łzami –

Ponad twymi dziś polami

Jasne zorze lśnią…

Wstaje oto, choć powoli,

Świt promiennych dni…

Twoim miastom, twojej roli,

Twoim dzieciom wśród niedoli

Wielki dzień się śni…

Dzień miłości i pokoju,

I braterstwa dusz,

Odpoczynku dzień po znoju,

Po tym długim, krwawym boju,

Po tej burzy burz…

Wstań, o – wielki dniu radosny,

Zbudź się z wieków snu!...

Upragniony, jak dnie wiosny,

Słońcem strojny, chlebem hojny –

Przyjdź, o – wielki dniu!...

I nam dzisiaj, wspominając setne urodziny 

Niepodległej, chce się wołać za poetką do Boga 

i ludzi dobrej woli o ten dzień miłości i pokoju, 

narodowej zgody i braterstwa dusz – po tej burzy 

burz, której końca nie widać… Burza burz szaleje 

w najlepsze! Słońcem strojny, chlebem hojny – kraj 

rodzinny zdaje się być snem niedośnionym…

Nie należy jednak tracić nadziei na promienny 

świt dziejów, który naszym miastom, naszej roli, 

nam samym i dzieciom naszym obwieści 

odpoczynku dzień, po nocach znoju kłótni 

i niezgody. Dla Ciebie, Polsko…

                                                                               

Jan Gajur

pisarz, poeta, teolog
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Z cyklu: Tacy jak...

Niezrównany malarz ojczystego pejzażu 
170. rocznica urodzin

Wspomnijmy dziś Syna Polskiej Ziemi 

Józefa Chełmońskiego w 170. rocznicę 

urodzin. Ten niezrównany malarz należy do 

panteonu kultury narodowej.

Józef Chełmoński jest jedną z najwybitniej-

szych, na wskroś polskich indywidualności 

twórczych w dziejach malarstwa polskiego. 

Trudno przecenić zasługi Józefa Chełmońskiego 

w sztuce malarstwa, przede wszystkim pejzaż-

owego. Autor „Babiego lata” nie bez powodu 

przecież został nazwany „ojcem polskiego 

pejzażu”; utrwalił on bowiem na  swoich obrazach 

nasze łąki, mokradła, bociany, szumiące zboża 

i galopujące konie. A także śnieżne zaspy,  konne 

zaprzęgi, bezkresne przestrzenie i uśpione chło-

pskie chaty, nad którymi czuwa Matka Boska. 

Widać też na obrazach Chełmońskiego krople 

rosy, świszczący wicher,  krzyż w zadymce, burzę 

z błyskawicami, spracowanego chłopa, jak 

również delikatne nici babiego lata. Chciałoby się 

powiedzieć, że nasz artysta, rodem z Łowickiej 

Ziemi, niczym kamera filmowa, cudownie uwie-

cznił w swojej twórczości  pierwiastek polski.  

Józef Chełmoński  należy nie tylko do tych 

wybitnych malarzy, których obrazy zachwycają, 

ale i do tych wielkich ludzi, którzy byli tytanami 

pracy. Biografowie Chełmońskiego podają, że 

w przeciągu 45 lat namalował on ponad 400 

obrazów. 

„Sztuka, to nie byle co! Trzeba się namęczyć, 

żeby być malarzem”, jak zanotowała słowa 

Chełmońskiego Pia Górska. Życiowym mottem 

artysty było przesłanie „Dać z siebie wszystko”. 

Dlatego nie bez powodu na krótko przed śmiercią 

Chełmoński powiedział „zmęczony jestem, bom 

się napracował”.

Ten wielki Polak i malarz, był człowiekiem 

głębokiej wiary. Autor Babiego lata wychował się 

w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym 

miejscu. Dlatego artysta mówił z zachwytem 

o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach 

znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, 

podaje, że widziała Chełmońskiego wzruszonego 

Józef Chełmoński

Józef Chełmoński
1849 - 1914
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w czasie Gorzkich Żali i nie zapomni jego 

skupienia przy uczestniczeniu w procesji Bożego 

Ciała, którą uważał za coś „najpiękniejszego na 

świecie”. A jakim   człowiekiem był Chełmoński na 

co dzień? Otóż był on jedną z tych świątobliwych 

osób, o których jako świątobliwych nie wiemy, choć 

żyją wśród nas. W swoim postępowaniu był 

zawsze szlachetny, szczery i dobrotliwy, a w pracy 

twórczej niestrudzony. I mimo, że namalował setki 

obrazów, pozostał bez cienia zarozumiałości.

 Józefowi Chełmońskiemu zawsze były drogie 

wartości chrześcijańskie - wartości nieprzemija-

jące. Niejednokrotnie motywy religijne w jego 

malarstwie odbijają się jak w lustrze. Już w jednym 

z pierwszych swych obrazów, namalowanych po 

ukończeniu szkoły malarskiej, przedstawił on  

łowicką kobietę z dziecięciem na ręku, stojącą we 

wnętrzu wiejskiego kościółka; drugie, starsze, 

podsadza ona do ucałowania stóp ukrzyżowanego 

Chrystusa. Warto także zwrócić uwagę na inny 

znany obraz Chełmońskiego – „Babie lato”. Artysta 

malując pastuszkę nie omieszkał uwidocznić 

wiszącego na jej szyi medalika. To znowu 

charakterystyczny jest znak krzyża wykonywany 

przez uciekającego z pastwiska chłopca na 

obrazie „Burza”. Większość obrazów o tematyce 

religijnej Chełmoński namalował po powrocie 

z Paryża, kiedy to osiadł na stałe w Kuklówce, 

w swojej pustelni. Tu powstały jego największe 

dzieła tj. „Kuropatwy na śniegu”, „Orka”, „Bociany” 

czy „Dniestr w nocy”. Gorąca religijność Chełmoń-

skiego w czasach Kulkówki sprawia, że maluje on 

obrazy przesycone mistycznym nastrojem. Należą 

do nich: „Cisza nocna” z aniołem idącym po 

zaoranej roli na tle uśpionej wioski; „Pod Twoją 

obronę”, gdzie na tle nocy księżycowej unosi się 

nad wsią czuwająca Madonna, „Niedziela 

w Polsce”, „Przed figurą”, „W kościele”. Dodajmy, 

że Chełmoński ofiarował klasztorowi na Jasnej 

Górze dwie kopie obrazu Matki Boskiej Często-

chowskiej, które znajdują się w Jasnogórskim 

Skarbcu. Do tego nurtu mistycznego nawiązuje 

również obraz  „Krzyż w zadymce” namalowany 

z ascetyczną niemal prostotą – samotny krzyż 

opierający się podmuchom wiatru.

 Na religijność w malarstwie Chełmońskiego 

miał wpływ niewątpliwie jego przyjaciel, znany 

malarz Adam Chmielowski, późniejszy Święty Brat 

Albert, który karierę malarską zamienił na służbę 

najbiedniejszym braciom. To on umacniał 

Chełmońskiego w trudnym, samotnym okresie 

jego życia w Kulkówce krzepiąc go w swoich 

listach pełnych miłości do Boga. W jednym z nich 

pisze: „pragnąłbym, aby jesienne włókna babie-

go lata, które nas wiążą, zmienić na łańcuch nie 

do zerwania przyjaźni duchowej” i dalej w tym 

samym liście: „posyłam Ci obraz Matki Boskiej, 

który mam po Matce. Powieś go nad łóżkiem, 

żeby ta dobra Pani, którą przedstawia, strzegła 

Ciebie i Twojego domu”. Dodajmy wymowny 

fakt, że wymieniony obraz wisiał nad łóżkiem 

Józefa Chełmońskiego aż do jego śmierci.

 O głębokiej religijności Józefa Chełmońskiego 

niech świadczą słowa listu pisanego z Paryża do 

swojej matki: „wszystko, co mam, z naszego 

dostałem nieba nade mną - a w uszy dziado-

wskie pieśni i odpustowe Matki Boskiej blaski 

na oczy, a potem co tylko pomyślę, to wszystko 

stamtąd poszło”.

Malarka i zarazem pisarka Pia Górska, 

autorka książki pt.„Paleta i pióro”, zanotowała:

„Dwie rzeczy, które wówczas najbardziej 

obchodziły Józefa Chełmońskiego: wspania-

łość przyrody, którą zapamiętale, niemal 
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panteistycznie uwielbiał, a także poszukiwanie 

żywego, niekłamliwego  stosunku do religii”.  

 „Swojej wsi, z jej prostą urodą i szczero-

ścią uczuć, pozostał wierny na zawsze”.

Z kolei Stanisław Witkiewicz, malarz i znako-

mity kryty sztuki, bliski przyjaciel Chełmońskiego 

stwierdził, że:

„Chełmoński jest jednym z największych, 

najoryginalniejszych i najbogatszych talen-

tów polskiej sztuki”.  

„Dążność do wyrażenia ruchu, zmienności 

i nagłości zjawisk życia, drgających w koniu, 

trawie, w wodzie, w słońcu czy dziewczynie, 

jest istotną treścią jego malarskiego tempera-

mentu”. 

„Konwencja! To, czego najbardziej nie 

cierpiał ten wyzwolony człowiek i to, przed 

czym uciekał za młodu  na wiślane piaski. Co 

go dusiło wśród ludzi, gnębiło w  salonach, 

wściekało w sztuce”. 

 „Jego orle oczy chwytały z szybkością 

błyskawicy to, co napotkały”.

 „U Chełmońskiego malowanie z natury nie 

polegało na tym, że ustawiał on sztalugi we wsi 

czy w lesie, lecz na tym, że jeździł, obserwował, 

szkicował, potem zaś tworzył,  już  w pracowni 

obraz”.

Znany zaś malarz Leon Wyczółkowski, także 

zaprzyjaźniony z Chełmońskim, napisał wciąż 

aktualne słowa: 

„Największy malarski talent polski, wielki 

poeta, wsłuchany w polską naturę.(…)  Gdyby 

był synem innego narodu, innego kraju, byłby 

na ustach wszystkich, podziwiany w muzeach, 

publikowany w reprodukcjach, opisywany 

przez literatów i estetyków”.

Do powyższych przypomnień dodajmy 

jeszcze fragment listu Antoniego Sygietyńskiego 

znanego krytyka artystycznego i przyjaciela 

Józefa Chełmońskiego, który w liście do twórcy 

„Kuropatw”, napisał:

„Chełmoński nie po to się urodził, aby 

naturę przeinaczać, ale aby malować jej 

dzisiejszy charakter, który do  jego duszy 

przemawia”.

 Powyższe wypowiedzi nie tylko potwierdzają 

mistrzostwo artystyczne Chełmońskiego, ale 

i pobudzają do refleksji o nim jako człowieku. 

Czytelnik chciałby, być może wiedzieć, jakim 

człowiekiem był Chełmoński na co dzień? 

W swoim postępowaniu był zawsze szlachetny, 

a w pracy twórczej niestrudzony. I mimo, że 

namalował setki obrazów, pozostał skromnym 

i pokornym człowiekiem. Jego skromność i pokora 

wynikały z głębokiej religijności. Takiego Chełmoń-

skiego zapamiętała Michalina Chełmońska, 

babcia piszącego te słowa. 

 Piotr Szczepankowski-Chełmoński
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Wiemy, że wiara jest darem. Wierzę, bo 

kocham Pana Boga. Wierzę też, że Bóg zatro-

szczył się o każdy szczegół naszej egzystencji. 

Czy zastanawiamy s ię nad p ięknem 

stworzonego świata? Nad świecącym słońcem, 

księżycem, gwiazdami? Nad porami dnia i roku? 

Zachwycają nas swoją kolorystyką toczącego się 

życia.

Ciesz się z życia, synu ciesz,

lecz rozumem wszystko mierz.

Bo gdy rozum synu śpi,

raj zamyka tobie drzwi…

                   (niżej podpisana)

 To wszystko dostrzegała poetka Michalina 

Chełmońska-Szczepankowska. We wszystkim, co 

robiła, była nie tylko wychowawczynią i nauczy-

cielką, ale przede wszystkim – apostołką wiary 

w Boga. Wokół nas są takie osoby – podobne do 

naszej Michaliny. Zauważmy je i naśladujmy. 

W ten sposób będzie się powiększało grono ludzi 

wierzących w Chrystusa. Pamiętajmy też o obco-

waniu z naszymi świętym w niebie, prosząc ich 

w modlitwach o wstawiennictwo do Maryi, naszej 

Orędowniczki, Pośredniczki i Pocieszycielki. 

Wiara rodzi się poprzez nasze modlitwy, a najle-

pszą zachętą do bycia blisko Boga jest codzienne 

czytanie, choćby fragmentu, Pisma Świętego.

 Na barkach wszystkich wierzących w Boga, 

również Ciebie, spoczywa odpowiedzialność za 

Kościół katol icki. Nie siedźmy zatem na 

kanapach... Nie wolno nam być biernym, bo wtedy 

zło zaczyna dominować nad nami. A to my mamy 

tryumfować nad złem. Niech zatem każdy z nas od 

dziś będzie odpowiedzialny za Kościół Chrystu-

Z cyklu: Nasze wyznania…

Dlaczego wierzę?

STYCZEŃ  2019

sowy, by pod koniec swego życia móc wyznać za 

św. Pawłem Apostołem: „W dobrych zawodach 

wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-

głem” (2 Tm 4, 7).

Na zakończenie moich refleksji ośmielam się, 

na łamach „Rannej Rosy”, pomodlić słowami wiary, 

nadziei i miłości do Michaliny Chełmońskiej-

Szczepankowskiej, prosząc ją o wstawiennictwo 

u Boga, którego tak ukochała, któremu tak 

wierzyła; w którym całą swoją ufność złożyła...

Modlitwa 

Michalina Chełmońska-Szczepankowska

(kult prywatny)

Droga Michalino,

nasza „dobra pani”,

upraszaj nam łaski

swoimi wierszami.

Stań przed Boga Synem,

oręduj za nami,

my się odwdzięczymy

swymi modlitwami.

Wierzymy, że stoisz

tam przed Synem Boga,

dzieckiem jesteś Jego,

więc jesteś Mu droga.

On twych próśb wysłucha,

bo słucha każdego.

Obdarza łaskami

z Miłosierdzia swego.

Warszawa, Anna Juszkowska, pedagog    
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Do wyższych rzeczy stworzony… 
Patron Polski i Litwy - św. Stanisław Kostka (1550-1568)

W ubiegłym roku (2018) wierni Kościoła 

Katolickiego w Polsce obchodzili uroczyście 450. 

rocznicę śmierci – narodzin dla nieba – świętego 

Stanisława Kostki. Z tej okazji publikujemy 

wspomnienie o Świętym w obecnym numerze 

„Rannej Rosy”.

Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na 

Mazowszu w grudniu 1550 roku w rodzinie szla-

checkiej. Jego ojciec był kasztelanem królewskim. 

Nie znamy szczegółów z dzieciństwa Stanisława. 

Wiemy, że najpierw uczył się w domu rodzinnym, 

następnie – w wieku 14 lat – został wysłany (wraz 

z bratem) do szkoły jezuickiej w Wiedniu. 

Początkowo nauka szła mu trudno, nie był odpo-

wiednio wcześniej przygotowany. Pod koniec 

trzeciego roku studiów należał już jednak do 

najlepszych uczniów. Zawdzięczał to nie tylko 

nieprzeciętnym zdolnościom, ale również wielkiej 

pracowitości i pilności. Przez trzy lata pobytu 

w Wiedniu życie wewnętrzne Stanisława, rzec 

można – weszło na szczyty. Trzy drogi – do 

kolegium, do kościoła i do domu – wyznaczały 

codzienną trasę. 

Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze 

i modlitwie. Z powodu braku czasu w ciągu dnia, 

kontemplacjom oddawał się w nocy, Zadawał 

sobie także pokuty, biczował się. Zupełnie nie 

młodzieżowy tryb życia nie spodobał się jego 

rówieśnikom. Uważali Stanisława za „dziwaka”. 

Znęcali się nad nim, czynili złośliwości, a nawet bili 

go. Tymi „perswazjami” chcieli go zmusić do 

„normalnego” postępowania. Nic jednak nie 

wskórali. Działanie Bożej łaski było jak pancerz, 

który chronił duszę Stanisława przed zepsuciem.

W roku 1565 przyszła nań ciężka choroba. 

Według relacji Stanisława, w chwili, kiedy był 

pewien śmierci, zapragnął przyjąć Komunię 

Świętą. Właściciel domu, w którym mieszkał 

Stanisław nie chciał jednak wpuścić kapłana do 

środka.  Wówczas sama Św. Barbara, patronka 

dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzy-

stwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój 

i przyniosła mu Wiatyk. Podczas choroby miał 

również widzenie Najświętszej Maryi Panny 

z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej 

też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, 

aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Poważną przeszkodą w realizacji celu był brak 

zgody rodziców. Stanisław tak bardzo pragnął 

zostać zakonnikiem, że postanawia uciec z domu. 

W ucieczce pomógł mu jezuita Franciszek, który 

dał Stanisławowi list polecający do prowincjała 

w Rzymie. Cała trasa z Wiednia do Rzymu 

wynosiła ok. 650 km. Podróż Stanisława obrosła 

Święty Stanisław Kostka
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wieloma legendami. W drodze miał otrzymać 

Komunię Św. z rąk anioła, gdyż nie mógł jej przyjąć 

w kościele protestanckim. 

Gdy przybył do Rzymu, został przyjęty na 

próbę do zakonu. Wykonywał proste prace, 

pomagał w kuchni, w ogrodzie. Po kilku tygodniach 

doceniono jego pokorę, pracowitość i pobożność. 

Został umieszczony w nowicjacie przy kościele św. 

Andrzeja. Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: 

modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługi 

w domu i w szpitalach, słuchanie konferencji 

mistrza nowicjatu oraz dyskusje na tematy życia 

wewnętrznego i kościelnego. Czas nowicjatu był 

dla młodzieńca okresem bardzo szczęśliwym. 

Wreszcie spełniło się jego marzenie! Jednak ojciec 

Stanisława, Jan Kostka, postanowił za wszelką 

cenę wydostać syna z zakonu, grożąc w listach 

klasztorowi i synowi. Za poradą przełożonych 

Stanisław napisał do ojca, że powinien raczej dzię-

kować Bogu, że wybrał jego syna na swoją służbę.

Modlitwy świętego sprawiły, że przełożeni 

zakonu pozwolili chłopcu złożyć pierwsze śluby 

zakonne, wiosną 1568 roku. Był to najszczęśli-

wszy dzień w życiu Stanisława. Szczęście nie 

trwało długo, 13 sierpnia tegoż samego roku młody 

zakonnik nagle zachorował. W wigilię Wniebo-

wzięcia NMP zemdlał, z ust zaczęła płynąć krew. 

Była północ, kiedy zaopatrzono chorego na drogę 

do wieczności. Ojciec Warszewicki naoczny 

świadek, zeznał, że gdy podano Stanisławowi 

różaniec, jego twarz nagle zajaśniała tajemniczym 

blaskiem, a pytany, czy może sobie czegoś życzy, 

odparł: „Widzę NMP z orszakiem świętych, którzy 

po mnie przychodzą”. Zapytany, czy nie ma 

jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność 

w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej 

z wolą Bożą. Kilka minut po północy 15 sierpnia 

1568 r. św. Stanisław przeszedł do wieczności. 

Tym samym spełniło się jego drugie marzenie: 

prosił Maryję, aby mógł umrzeć w Jej święto 

Wniebowzięcia…

Świętego Stanisława Kostkę cechowały: 

wrażliwość, pobożność, sumienność i pracowi-

tość. Miał zaledwie 18 lat, a już był wzorowym 

zakonnikiem – zakonnikiem wbrew woli rodziny… 

Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością 

i rozmodleniem kształtował całe swoje otoczenie.

Kult Stanisława zrodził się natychmiast po 

jego śmierci. Ciekawostką jest, że dwa lata po 

pogrzebie, gdy otwarto grób, ciało świętego było 

nienaruszone. W roku 1606 Stanisław został 

ogłoszony błogosławionym, a w 1674 został 

ogłoszony jednym z głównych patronów Korony 

Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Dekret 

kanonizacyjny wydał papież Benedykt XIV w roku 

1726. Relikwie świętego spoczywają w kościele 

św. Andrzeja w Rzymie, na Kwirynale – najwyż-

szym z siedmiu wzgórz Wiecznego Miasta.

Św. Stanisławowi przypisuje się m.in. zwycię-

stwo Polski nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r.; 

w dniu bitwy, jezuita o. Oborski widział św. Stani-

sława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o po-

moc. Król Jan Kazimierz wraz z rycerstwem modlili 

się do Świętego Stanisława Kostki przed zwycię-

stwem odniesionym pod Beresteczkiem (1651).

Papież Jan XXIII uznał św. Stanisława 

szczególnym patronem młodzieży polskiej. 

Święty Stanisław Kostka często powtarzał: 

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Na 

dwa tygodnie przed swoim odejściem oznajmił 

współbraciom, że dokładnie za czternaście dni 

umrze. Zachorował na malarię i w tej ciężkiej 

chorobie prosił Matkę Bożą o śmierć w Jej 

Wniebowzięcie. Tak też się stało. Zmarł dokładnie 

15 sierpnia 1568 roku, w wieku 18 lat.

O św. Stanisławie napisała wiersz Michalina 

Chełmońska-Szczepankowska:
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Julianów i Teklin (córki Julia i Tekla). 

Tata mój Wacław Dąbrowski żył 73 lata. Do 

gimnazjum uczęszczał w Siennicy. Uczył się 

i czytał przy lampie naftowej, często przy świecz-

ce. Był oczytany i inteligentny. Przed śmiercią 

przeczytał Rodzinę Połanieckich, a trylogia 

Henryka Sienkiewicza była jego ulubioną lekturą.

 Ojciec za działalność konspiracyjną był 

zesłany na Syberię. Wrócił po trzech latach ledwo 

żywy, ale szczęśliwy, bo Opatrzność Boża 

sprawiła, że powrócił do Polski. Do dziś pamiętam 

jego głos i opowiadania o nieludzkiej ziemi. 

W okresie międzywojennym służył  mieszkań-

com Siennicy, jako policjant miejscowego 

posterunku. Znał ludzi i region. 

W czasie trwania II-ej wojny światowej 

pomagał rodziną polskim i żydowskim, współpra-

cując z żołnierzami Armii Krajowej. Wspomnę, że 

brat taty, Janek, został zastrzelony przez 

Niemców. Taty pokolenie już nie żyje, ale miałam to 

szczęście od Boga, że w latach powojennych 

odszukałam część uratowanych przez mego ojca 

rodzin.

Tatulek mój (tak go nazywałam) cieszył się 

Mój ojciec, Wacław Dąbrowski, urodził się 

w 1905 roku we wsi Wojciechówka, gmina 

Siennica, w powiecie Mińsk Mazowiecki. Jestem 

jego najstarszą córką. Dla mnie, mojej rodziny, 

krewnych i znajomych Wacław był cichym patriotą; 

uczciwym, mądrym człowiekiem, służący potrze-

bującym. Nigdy nie zapomnimy o tym, co robił, jak 

żył. Odważyłam się o nim napisać na łamach 

„Rannej Rosy”.

Mama mojego taty, tj. babcia Ania i dziadek 

Antoni Dąbrowski wychowali ośmioro dzieci – 

większość z nich pracowała w zawodzie nauczy-

cielskim. Z kolei moja prababcia, tj. mama 

Antoniego Dąbrowskiego była szlachcianką - 

osobą skromną i pobożną. Wychowała kilkoro 

dzieci. Posiadała znaczny majątek ziemski. 

Z opowiadań rodzinnych wiem, że służyła pomocą 

materialną miejscowemu ludowi. Przed śmiercią 

podzieliła swój majątek (ziemię) pomiędzy swoje 

dzieci, nazywając posiadłości od ich imion. I tak 

powstały znane do dziś wsie w gminie Siennica, 

w powiec ie  Mińsk Maz. ,  a  mianowic ie : 

Zygmuntówka, Stefanówka i Wojciechówka 

(synowie: Zygmunt, Stefan i Wojciech), oraz 

Święty Stanisław Kostka
O, Stanisławie! Ty na polskiej ziemi

Zakwitłeś lilią anielskiej czystości,

I zajaśniałeś cnotami pięknymi

W dniach swej młodości.

O, Stanisławie! O Ty – Serafinie

Bożej miłości!... Marii czcicielu!

W Polsce i na świecie Twoje imię słynie

Od lat już wielu.

O, Stanisławie! O, Słodkie pacholę!

Pełen pokory braciszku zakonny!

Przedziwny kwiecie na ziemskim padole,

Biały a wonny!...

Módl się za nami, o – Polski patronie!

Tyś pełen szczęścia w świętości koronie,

Prowadź nas w światło niebieskich przestworzy,

O, kwiecie Boży!...

Módl się za nami, o lilio czystości!

Jasny płomieniu przedziwnej miłości!

Nam, dzieciom polskim, wyjednaj łask wiele,

Święty Aniele!...       

                                                     

Piotr Szczepankowski-Chełmoński
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dobrą opinią w swoim środowisku. Jestem z tego 

bardzo dumna. Tata pomagał okolicznym miesz-

kańcom w trudnych sytuacjach w czasie wojny, 

a także po jej zakończeniu, m.in. pisząc ludziom 

różnego rodzaju podania do miejscowych władz.

Po II wojnie światowej ojciec mój był 

kierownikiem Państwowego Zakładu Gospodarki 

w Mińsku Mazowieckim. W następnych latach 

pracował w Elektrociepłowni na Żeraniu 

w Warszawie.

Pisząc wspomnienie o ojcu warto nadmienić 

też, że tata  najprawdopodobniej znał osobiście 

Michalinę Chełmońską-Szczepankowską, która 

była znaną osobą w Mińsku i powiecie. Jako 

poetka i nauczycielka służyła Bogu, ludziom, 

a zwłaszcza dzieciom szkolnym. Ojciec, o czym 

świadczyły jego czyny, miłował Ojczyznę, kochał 

piękno przyrody, czytał poezje. O sprawach tych 

często z nami rozmawiał.

Tatulek zmarł 30-go października 1978 roku. 

Przeżył dwie wojny światowe i pobyt na Syberii. 

Dane mu było dożyć czasu wyboru Papieża 

Polaka - Jana Pawła II. 

100. rocznica Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę jest dla mnie wielkim Świętem 

Narodowym. Gdy dziś wracam pamięcią do 

mojego ukochanego Ojca jestem dumna, bo 

przelał niejedną kroplę krwi za naszą Ojczyznę - 

Polskę.

                        Barbara Wilk z d. Dąbrowska 

 mieszkanka Mińska Mazowieckiego

Michalina Chełmońska uczy sercem
Człowiek wyniesiony przez Boga do wielkiej 

godności potrzebuje nieustannie pokarmu nie 

tylko dla ciała, ale i dla ducha. Jest nim niewątpli-

wie piękno poezji Michaliny Chełmońskiej. Nie 

każdy może być poetą, ale każdy może 

naśladować poetkę. Michalina wskazywała, co 

jest prawdziwym bogactwem człowieka, duszy 

ludzkiej:

(…) Jej bogactwem – nie pieniążki,

Jej bogactwem – nie uroda,

Ale serce, co to puka

Tak litośnie i miłośnie,

Serce dobre, a tak czyste,

Jak kropelki ros przejrzyste –

To bogactwo, to skarb wielki… (…) 

frag. wiersza Anielka, Michaliny Chełmońskiej

 Poezja Michaliny Chełmońskiej chwyta za 

serce, uczy modlitwy sercem. „Być dobrym jak 

chleb” – to przesłanie św. Brata Alberta 

Chmielowskiego (znanego malarza Adama). 

Chełmońska również uczy nas dobroci, dobroci 

serca – (…) Błogosławiona dobroć człowieka (…).

 Wierząc w świętych obcowanie, ośmielam się 

prosić Michalinę Chełmońską:

 - Wzorze dobroci – módl się za nami,

 - Miłośniczko piękna – módl się za nami,

 - Wielka patriotko – módl się za nami,

 - Wzorze pokory – módl się za nami.

Wiersze Michaliny Chełmońskiej emanują 

radością i optymizmem płynącym z wiary. 

Michalina uczy nas fascynacji przyrodą i otaczają-

cym światem. 

Dziękuję Bogu, że dane mi było poznać życie 

i twórczość Michaliny Chełmońskiej-Szczepan-

kowskiej. Jest ona wzorem do naśladowania, 

mobilizuje do stawania się dobrym.

Maria Podrażka, nauczyciel

Józefów k. Otwocka
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NIEZŁOMNA
Michalina Chełmońska-Szczepankowska, to 

postać, którą wspominam z wielkim szacunkiem. 

Kobieta niezłomna, która swoją postawą i nauką 

będąc pedagogiem, umacniała autorytet szkoły, 

nauczyciela, matki. Poetka, w książkach, poezji, 

w której można się zatracić. Szczególnie polecam 

wiersze nawiązujące do tematyki życia codzie-

nnego, choć pisane wiek temu nadal są aktualne 

w swoim przekazie, poruszające serca. Pani 

Michalina Chełmońska, to postać łącząca pokolenia, 

wpisująca się w klimat współczesnych czasów, 

dlatego może być dla nas wzorem. Wzorem 

wytężonej pracy i symbolem kształtowania umysłów 

oraz ideałów, ku którym sama dążyła.

Jestem również pod ogromnym wrażeniem 

wnuka poetki, który w swoich działaniach, promując 

osobowość, jak i twórczość Michaliny Chełmońskie, 

jest bardzo metodyczny i skuteczny. Dzięki temu 

możemy sięgać po wiele książek, tomików wierszy, 

oglądać sztandar Szkoły, uczestniczyć w konkursach 

recytatorskich. Zapewne Michalina Chełmońska 

dodaje panu Piotrowi sił i podpowiada kolejne 

pomysły.

„Daj jak najwięcej dobra”
W roku 2018 minęła 65. rocznica śmierci 

Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – poetki, 

nauczycielki, matki – osoby zwykłej, a tak niezwykłej, 

której twórczość, pedagogiczna działalność, 

duchowość przepojona Ewangelią oddziałały na tak 

wielu. 

Postać Michaliny na szczęście nie odchodzi 

w zapomnienie, a dzieje się tak za przyczyną, między 

innymi, a może przede wszystkim, jej wnuka Piotra 

Szczepankowskiego-Chełmoń-skiego, którego misją 

życia, inspirowaną życzeniem ojca, stało się 

utrwalenie w naszej pamięci postaci Michaliny, której 

mężna postawa i dla współczesnych Polek może się 

stać wzorem.

W przesłanym do mnie liście pan Piotr pisze: 

„Wszystko, co wiem o mojej Babci Michalinie 

pochodzi z wielu, wielu rozmów z moim Ojcem, 

a jej synem Henrykiem, i z zapisanych przez niego 

wspomnień. (Gdy babcia zmarła byłem zbyt mały, 

bym mógł ją pamiętać). Ojciec często podkreślał, iż 

matka „przepracowała długie lata wśród ludu 

i dla ludu, służąc Bogu i ojczyźnie”, i że znana była 

powszechnie ze swej dobroci. Według jego opinii, ale 

i żyjących jeszcze nielicznych świadków, biografia 

Michaliny była nacechowana świętością. Mówią 

o tym nie tylko treści zawarte w jej twórczości, ale 

przede wszystkim jej codzienne bogobojne życie 

wypełnione pracą nauczycielską i społeczną, 

W istocie przyczynia się pan Piotr do realizacji 

przesłania swej babci i spełnienia pragnień 

wyrażonych w jednym z jej wierszy, adresowanych do 

najmłodszych. Stwierdza w nim, że to dla nich – dla 

dzieci – są powiastki, wiersze, piosenki. Po co? Żeby 

na dzielnych Polaków wyrośli. Stąd też Michalina 

Chełmońska apeluje do wszystkich młodych 

Czytelników:

… A więc kochajcie książki, o – dziatki!

Miejcie serduszka piękne, jak kwiatki

I bądźcie dobre… Przecież to łatwo –

Nieprawdaż, dziatwo?!

Posłannictwo współczesnego poety pozostaje

niezmienne, bo przecież –

… I tym, co dzisiaj piszą dla dzieci

Ta sama gwiazda przewodnia świeci,

Byście na dzielnych ludzi wzrastali –

O, moi mali!

             (z wiersza pt. Dla was)

Urszula Bartosiak, Prezes ITN - Radzymin  
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obowiązkami domowymi i pracą twórczą. O świętym 

życiu swej matki mój Ojciec opowiadał w sposób 

nadzwyczaj prosty, spokojnie, bez przesady, a w jego 

głosie czułem szczerość. Odnosiłem wrażenie, że 

Ojcu nie chodziło o nakłanianie mnie do własnych 

przekonań, lecz abym o tym aspekcie duchowego 

życia Michaliny po prostu wiedział. Bardzo pragnął 

jednak, bym tę prawdę o jego matce, a mojej babci 

uwiecznił, informował ogół o tym szczególnym 

przymiocie jej duchowości. Wszak zawierzyła od 

najmłodszych lat swe życie Bogu i w tym zawierzeniu 

wytrwała do końca”.

Jedno życie a tak wielu obdarowanych. Mottem 

życia Michaliny Chełmońskiej stała się myśl zawarta 

w tytule jej poetyckiego zbioru: „Daj jak najwięcej 

dobra”. Pomimo niełatwego życia Michalina była 

osobą pogodną, dostrzegającą uroki zwyczajnego 

życia, promieniującą wynikającym z głębokiej wiary 

optymizmem, osobą aktywną, niepoddającą się 

przeciwnościom. I taką postawę starała się 

przekazywać nie tylko wychowankom, ale i własnym 

dzieciom, także umiejętność dostrzegania piękna 

świata. Miała świadomość odpowiedzialnej roli matki 

w wychowaniu potomstwa, ale i swego posłannictwa 

wychowawczyni ludu. Posiadała jak napisze Jan 

Gajur „duszę poety, serce matki i umysł pedagoga”. 

Umiała kochać dzieci, nie tylko własne, okazywać im 

czułość, ale także stawiać wymagania i egzekwować 

wykonanie słusznych poleceń. I umiała ukazywać 

w sposób dostosowany do poziomu małych 

odbiorców, szczęście wynikające z odważnego 

podążania drogą dobra, a więc drogą miłości ku Bogu 

i ku spotkanym na drogach życia ludziom... I w ciągu 

tych lat „błogosławionej krzątaniny” wychowała całe 

rzesze swych uczniów, wspominających ją i po latach 

z ogromną wdzięcznością.

„To co w nas ukryte – mówiła – a więc Boże siły, 

zaprawia nas do działania. Należy więc z nich zrobić 

użytek dla innych, dla świata”. A swoje credo 

wychowawcy zawarła w wierszu Ja nie pragnę...: „Ja 

nie pragnę dla was srebra / Ani pereł ani złota / 

Pragnę by się rozkrzewiła / W sercach waszych cicha 

cnota.// Ja nie pragnę dla was sławy / Ani jasnej bez 

trosk doli / Dla was wszystkich tylko pragnę / Hartu 

ducha silnej woli.// Ale pragnę dla was, mili, / Wielkiej 

wiedzy wielkich czynów / By się oto doczekała / Z was 

ojczyzna dobrych synów”. 

W 1932 roku, po dwudziestu pięciu latach 

nauczycielskiej pracy w warunkach, które mocno 

nadszarpnęły jej zdrowie, Michalina, odznaczona 

medalem za długoletnią pracę nauczycielską, 

przechodzi na emeryturę. Została uhonorowana 

t a k ż e  –  M e d a l e m  1 0 - l e c i a  O d z y s k a n i a 

Niepodległości (1928).

Nie oznacza to jednak jej wycofania się 

z aktywnego życia. Z energią, pomimo znacznie 

słabszego zdrowia, włącza się w wiele działań 

społecznych i charytatywnych. Zakłada w kilku 

szkołach wiejskich biblioteki, ofiarowując książki 

z własnego i swego ojca Stanisława Chełmońskiego 

księgozbioru, działa na polu walki z alkoholizmem. 

Wygłasza wykłady na temat rujnującej naród plagi 

pijaństwa, w różnorodny sposób pomaga wielu 

osobom w ich kłopotach także materialnych. 

Oczywiście nadal pisze wiersze, wspomnienia, 

a wykorzystując zdobytą niegdyś biegłą znajomość 

francuskiego i rosyjskiego, dokonuje przekładów, 

m.in. utworów La Fontaine'a, Puszkina... Także 

swoich wierszy do „Le Monde Ilustre”. Współpracuje 

też z polskimi czasopismami dla dzieci i młodzieży.

To, co jednak wzrusza najbardziej, to wierna 

pamięć osób, często znających tylko z opowieści 

swych rodziców czy dziadków, charyzmatyczną 

nauczycielkę, która „promieniowała świętością”. To 

ona udowadniała swym życiem prawdę słów 

wypowiedzianych niegdyś przez św. Maksymiliana 

Kolbe – „Świętość to nic innego, jak zjednoczenie 

naszej woli, naszego rozumu i całej naszej istoty 

z wolą Bożą”.

Dr Maria Wilczek, redaktor naczelny 
miesięcznika katolickiego List do Pani 

(fragmenty)
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Gdzie ty mieszkasz?
Mamusia uczy Antosia tego znanego wierszyka: 

„Kto ty jesteś?” Przecież każdy chłopczyk i dziew-
czynka będąc Polakiem - powinni umieć na pamięć ten 
ważny wierszyk. Wszak prawda? Otóż i nasz 
pięcioletni Antoś na dwa pytania: Kto ty jesteś? – Polak 
mały; Jaki znak twój? – Orzeł biały, już dobrze zna 
odpowiedzieć. Ale gdy mama zapytała: „gdzie ty 
mieszkasz?” - chłopczyk nie wie, co powiedzieć, bo 
zapomniał.

Przypomnij sobie, synku – mówi – no, gdzie ty 
mieszkasz? I mama podpowiada: „w Polskiej ziemi”.
A trzyletnia Wandzia, która uważnie przysłuchiwała się 
lekcji i mówi braciszkowi:

- W domku...

Konik Henia
Przyszedł dziadzio w odwiedziny. Dziadzio bardzo 

kocha trójkę swych miłych i ładnych wnucząt i ich 
mamusię, swoją synową. Zmęczony usiadł sobie na 
ławce przed domem, a obok postawił swą laskę.

Na to tylko czekał mały Henio. Bierze sobie laskę 
i już hasa na niej jak na koniku po całym podwórzu. 
Wio! woła co chwila – a potem prr! – prr! Henio bawi się 
wyśmienicie, podrzuca główkę, kopie nóżką – koń 
i jeździec doskonale się na wzajem rozumieją. Mama 
tymczasem prosi dziadka i dzieci na obiad, więc 
dziadzio wstaje, ale bez laski ciężko i trudno podnieść 
się i wejść do mieszkania.

Woła więc: Henio, daj kijek! Dobry i posłuszny 
chłopczyna przybiega natychmiast i oddaje dziadzi 
laskę mówiąc: to nie kijek - to mój konik - niech 
odpocznie, bo się zmęczył.Ojczysty kraju miły!

Ojczysty kraju miły

O drogi kraju nasz

Młode twe jeszcze siły

Lecz dobre dzieci masz.

A serca ich gorące

Kochają ziemię swą

I młodych rąk tysiące

Do pracy się już rwą.

Do wiedzy dzieci spieszą

Ochoczo do swych szkół

Wesołą gwarną rzeszą

I z miast i z cichych siół.

Bo Polsce służyć muszą

A każdy wedle sił

Kochać ją całą duszą

By kraj szczęśliwy był.

O kraju ulubiony

O miły kraju nasz

Młodzieńczych serc miliony

To twoja wierna straż.

Kochamy cię o kraju

Od gór po morza brzeg

Tyś jak zakątek raju

Na cudnej ziemi legł.

Prószą płatki, prószą - 

Puch to bieluteńki,

W świat przez okno patrzą

Oczy Marysieńki.

Dwoje ślicznych ocząt,

Co się lśnią błękitem,

Na śnieg cudny patrzą,

Patrzą nań z zachwytem.

Jakiż ten śnieg śliczny!

Ziemia bieluteńka,

Płatki - jak motylki - 

Myśli Marysieńka.

Prószy śnieg leciuchno -

Puszysty, uroczy,

Patrzą nań z zadumą

Marysieńki oczy.

Marysieńka
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Do stajenki, do stajenki

Przyszły razem dziś

Wiewióreczka, dwie sarenki

I brunatny miś.

I zajączek przyszedł szary,

Polna myszka też

I kuropatw ze trzy pary,

I kolczasty jeż.

Stojąc sobie cicho w kątku

U stajenki wrót,

Pokłoniły się Dzieciątku,

Co piękne – jak cud.

Zajaśniało szopki wnętrze,

Jakby w złotej mgle,

Gdy Dzieciątko Przenajświętsze

Uśmiech im swój śle.

Do stajenki

Obrazek zimowy

Patrzy z okienka
Mała panienka

Zadumę w oczkach ma
A tam na dworze

O mój ty Boże
Jak strasznie wicher gra.

Co to się dzieje
W śnieżną zawieję

Szum drzew i śnieg i mróz
Wzdłuż wiejskiej drogi

Mknie wicher srogi
I gnie gałęzie brzóz.

Pod lasem potem
Z głośnym chichotem

Przypadł pod stary dąb
Zając strwożony
W las ośnieżony

Zapadł i skrył się w głąb.

W te mroźne chwile
Drży dzieci tyle

Nie lada zimno wszak
Odzieży chleba

Biedakom trzeba
Umiera z głodu ptak.

Dzieciom - sukienek
Ptaszkom - ziarenek
Dobra dzieweczka da

Patrzy z okienka
Mała panienka

Zadumę w oczach ma.

Zuch

Ja tam zimy się nie boję
Nie straszy mnie chłód
Biorę oto łyżwy swoje

Idę już na lód.

Czapkę włożę aż na uszy
Rękawice mam

A że śnieżek sobie prószy
Mało o to dbam.

Wicher wieje - bardzo proszę
Przecież jestem zuch

Zaspy śniegu to rozkosze
Ja w śnieg sypki buch.

Zląkł się wiatr takiego zucha
Uciekł prędko w las

Tam w ognisko swoje dmucha
Bo mu ogień zgasł.

Śnieg

Bieluteńkie śniegu puszki
Prószą przez dzień cały

W polu w lesie wszystkie dróżki
Miękko zasypały.

Zasypana też drożyna
I do samej szkoły

I do kuźni i do młyna
Do każdej stodoły.

Zasypana i ta dróżka
Do krzyża przy gruszy

Czarodziejka - biała wróżka -
Srebrnym puchem prószy.

Wkoło pustka zimna głucha
Świat opustoszały -

W polu wieje zawierucha
Sypie śnieg - puch biały.
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