


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARCELI SKAŁKOWSKI

(Bartoszu, Bartoszu…)
Bartoszu, Bartoszu,
Nie traćwa¹ naǳiei.

Wiara

Bóg pobłogosławi,
O czyznę nam zbawi.

Tam w górę, tam w górę,
Pogląda na Boga,
Większa miłość ego
Niźli przemoc wroga.

Z maleńkie iskierki
Wielki ogień bywa,
O pękną, choć twarde
Przemocy ogniwa!

O ostre! o ostre,
Ostre kosy nasze,

Broń

Wystarczą na krótkie
Moskiewskie pałasze².

Kiliński był szewcem,
Podburzył Warszawę,

Powstanie, Patriota

Wyprawił moskalom
Weselisko krwawe.

Nauczył Kościuszko
Pod Racławicami,

Wo na

Jak siekierą, kosą
Rozprawiać z wrogami.

Bóg nam dał, Bóg nam dał
Kra wielki, bogaty,
W nim Głowackich wiele
Brać ruskie armaty.

Wszystko wziął podły wróg,
I wiarę nam kłóci,

Wróg

Myśli, że nas duszą
Do siebie nawróci.

Nie chcemy berlińskie ,
Petersburskie wiary,

Religia, Polityka

¹traćwa (gw.) — traćcie. [przypis edytorski]
²pałasz — broń biała, używana m.in. przez ciężką azdę i dragonów, od XVII w. rozpowszechniona w Eu-

ropie. [przypis edytorski]
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Bóg nam dopomoże
Pobić króle, cary!

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bartoszu-bartoszu

Tekst opracowany na podstawie: Polski Śpiewnik. Zawiera ący  pieśni i śpiewów na barǳie ulubionych,
ludowych, towarzyskich, okolicznościowych, miłosnych, patryotycznych, historycznych i innych. Cz. , nakł.
Edwarda Feitzingera, Cieszyn [ok. ]
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska, Roksana Tro ak, Weronika Trze-
ciak.
Okładka na podstawie: Bitwa pod Racławicami (agment), Wo ciech Kossak (-), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   (Bartoszu, Bartoszu…) 
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