
 

 

 

 

ONI STALI SIĘ LEGENDĄ 
 

Gimnazjum nr 2  im. Armii Krajowej 

w Kwidzynie 

 

Tomik Poezji Akowskiej 
rok szkolny 2013-2014 

 

 

 



Oni stali się legendą 

 

Ktoś krzyknął z rozpaczy 

Przerywając ciszę 

Ach moja wolności! 

To Ciebie wciąż słyszę 

Jak wielka i chciwa 

Musiała być fala 

Co parła z zachodu 

I mi Cię zabrała  

Za mojej młodości 

Wolnym ptakiem byłaś 

I między drzewami 

Z wiatrem się goniłaś 

Czy te gwiazdy świecą 

Tam na nocnym niebie 

Ku czci wszystkich ludzi 

Walczących o Ciebie? 

Tamtych, których kule 

Rozerwały ciało 

Tamtych, z których prócz prochów 

Coś jeszcze zostało 

Prócz munduru 

Z zakrzepłą krwi szkarłatną wstęgą 

Z pocałunkiem śmierci 

Stali się legendą 

Teresa Salamon   kl. III i 

 

 

 

 



 

 

 

Pamięć wciąż żywa 

 

Nasza szkoła już od lat 

Za patronów swoich ma 

Tych, co swe oddali życie 

Kiedy wróg nas napadł skrycie 

Dla Ojczyzny świętej sprawy 

Często bój toczyli krwawy 

Do ostatniej krwi walczyli 

Byśmy w wolnym kraju żyli 

Hasło "Honor, Bóg, Ojczyzna" 

Przyświecało im niezmiennie 

Nie wdawali się w układy 

Narażali się codziennie 

By ich uczcić - jak co roku 

U nas apel się odbywa 

Niechaj pamięć o Akowcach 

Pozostanie zawsze żywa 

Jędrzej Myrcha   kl. III i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oni 

 

Oni za Polskę dzielnie walczyli, 

Nie marnowali ani jednej chwili. 

Walczyli dorośli, walczyli i chłopcy, 

Nasi kochani dzielni Akowcy. 

 

Ruszali do boju, choć wcale nie musieli, 

Oni po prostu uwolnić nas chcieli. 

Codziennością były dla nich huki, strzały, 

Do walki nierównej stawały oddziały. 

 

Bagnet na broń, 

Karabin bierz w dłoń! 

I choć wielu z tej walki nie wyszło cało, 

Wielu legendą do dziś pozostało. 

 

Nikt nie pojmie ich cierpienia, 

Przelanej krwi i poświęcenia. 

My nie chcemy więcej wojny, 

Niech nadejdzie czas spokojny! 

 

Dorota Chojnacka   kl. III i 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żołnierz AK 

 

Na karym koniu, z szabelką w dłoni 

Naprzeciw czołgom żołnierz ów goni 

Nie zna on strachu, nie ma litości 

Żołnierz AK broni wolności 

 

Gdzieś w szczerym polu, gdzieś w gęstym lesie 

Młoda dziewczyna granaty niesie 

Omija drogi, unika gości 

By żołnierz AK bronił wolności 

 

W ciemnych kanałach, w powstańczym znoju, 

Blondwłosy chłopak rusza do boju 

Na twarzy nie ma wcale radości 

Lecz żołnierz AK broni wolności 

 

Przez lata długie był zapomniany 

Przez lata ciemne był szkalowany 

Przez lata wszystkie wytrwał w wartości 

Że żołnierz AK ma bronić wolności 

 

Żołnierz wyklęty, żołnierz nieznany 

W rogu cmentarza jest pochowany 

Nieczęsto spotkasz tu jakichś gości 

Choć żołnierz AK bronił wolności 

 

Arkadiusz Kannenberg   kl. II d 

 

 

 

 

 



 

 

Akowcy 

 

Rdzą nam dola na lufach osiadła, 

wiodła szlakiem dobrym i złym 

w krzywe patrzeć kazała zwierciadła 

gdzie śmierć naszą widzieliśmy my.  

 

Na oślep szliśmy, do przodu, przez siebie, 

nie wiedząc, gdzie czai się wróg. 

Wokół nieustające wybuchy, strzały, 

i setki martwych żołnierzy 

wskazujących drogę do śmierci. 

 

Dalej szliśmy prostą drogą, 

ocierając ostatnie krople krwi. 

Modląc się:  

„Panie, pozwól nam wrócić  do domu, 

i zapomnieć o tych chwilach złych.” 

 

To my - Akowcy 

nielękający się zła. 

Wiemy, że nasza śmierć będzie słuszna. 

Za Polskę - ojczyznę naszą. 

 

Magdalena Szymańska   kl. II d 

 

 

 

 

Legendarna Armia 

 



Staliście się legendą  

Polską wiarą i potęgą 

Gdy ciała wszystkich przyjaciół padały 

Polskie karabiny z jeszcze większą furią strzelały 

 

O ojczyznę wolną walczyliście 

I własną krwią zapłaciliście 

By dzieci Wasze cierpieć nie musiały 

By polskie tradycje nadal trwały 

 

Widzę Was w myślach, gdy zamykam oczy 

Obserwuję z daleka, jak śmiertelna walka się toczy 

Anioł - opiekun unosi się nad Wami 

Podchodzi do polskich żołnierzy, obdarowując ich orderami 

 

Zwiastuje, że wygracie 

Że Polskę odzyskacie 

Żołnierze Armii Krajowej 

W podzięce składam Wam kwiaty na płycie marmurowej 

 

Anna Ciska   kl. III h 

 

 

 

 



Mój przyjacielu... 

 

Mój przyjacielu, zastrzelony pod Warszawą, 

drzewa tu pachną zielenią jak dawniej, 

tylko niebo bywa trochę bardziej szare 

i bardziej krwisto zachodzi słońce.  

O świcie miast skowronków śpiewają wystrzały,  

a czasem płacz matek bywa kontrakordem. 

Warszawa jest wolna, o to walczyliśmy  

i za to przelałeś krew, wtedy, pod leszczyną.  

Jasnym świtem pędzimy dawnych prześladowców, 

późną nocą burzymy mury, 

ciepłym rankiem zaś śpimy, po raz pierwszy bez strachu. 

Choć tak naprawdę wszystkich ściga jeszcze duch przeszłości. 

A jeśli przeżyję, jeśli się ostanę,  

mój dawny Przyjacielu zastrzelony pod Warszawą, 

pojadę tam, nad leszczynę, 

i, całując świętą ziemię, gdzie wsiąkła Twoja krew tamtego ranka, 

położę krzyż i flagę, i wyryję napis: ,,Armii Krajowej - rodacy''. 

Bo gdzie jeden ginie, ginie cały naród, 

lecz czasem tylko śmierć jest drogą do zwycięstwa. 

Zuzanna Gajko   kl. III i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rycerze podziemia 

 

Młodzi, odważni, pełni życia 

z marzeniami, planami, miłością. 

Musieli istnieć i walczyć z ukrycia. 

Niedane im było cieszyć się wolnością. 

Kanały. Granaty. Butelki z benzyną. 

Rozkaz. Dyscyplina. Pogoń za zwycięstwem. 

Zawsze odważni i z hardą miną. 

Zawsze gotowi z mocnym bicia sercem. 

Armii Krajowej Żołnierze 

Alek, Biały, Zośka, Rudy. 

W zwartym szyku, niezłomni w swej wierze. 

Waleczni patrioci, niezważający na trudy. 

Strzelanina. Bomba. Krew. Poranek smutny. 

Głód, poniewierka, śmierć i ból rozstania. 

Hej Młodzi! Dlaczego Wasz los tak okrutny? 

Gdzie beztroska i radość świata poznawania? 

Oni stali się legendą. 

Opowieścią o rycerzach podziemia. 

Pamiętamy! I potomni pamiętać będą. 

Na zawsze pozostaną w naszych wspomnieniach. 

Karolina Wiśniewska   kl. III i 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Żołnierz z AK 

 

Pytasz, co to patriotyzm? 

Pytasz, czym jest odwaga, bohaterstwo? 

Na myśl przychodzą mi tylko te słowa, 

Nieustraszona jest Armia Krajowa! 

Gdy obcy postawił na ziemi Polaków nogę, 

Gdy wróg rozsiał po naszym kraju trwogę, 

Wtedy pod znakiem Polski Walczącej 

Zjednoczyło się Polaków tysiące. 

Obdarci z wolności oraz wiary, 

Do ostatniej chwili szukając chwały, 

Bronili zaciekle swej ojczyzny, 

Nie zważając na ból, krew ani blizny. 

I choć minęło już lat tak wiele, 

Odkąd najechali nas nieprzyjaciele, 

Na zawsze będziemy pamiętać, jaka 

była waleczność żołnierzy z AK. 

 

Maria Redmerska   kl. II b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Żołnierze Armii Krajowej 

 

Oni stali się legendą, 

Choć nie walczyli dla chwały. 

Oni stali się legendą, 

Choć inni ich trudu nie doceniali. 

Żołnierze Armii Krajowej! 

To o Was ta historia krótka 

skromna, ale brzmiąca jak do walki pobudka. 

O tych, co nie wyrzekli się wolności 

I upierali się przy niej. 

O tych, których umęczono za polskość 

W łagrach na obcej równinie. 

O żołnierzu bitym i skutym 

W imię naszej suwerenności 

Śpiewajmy hymn pochwalny 

Akowcom, ku ich radości. 

Dopóki w naszych sercach mieszka pamięć o nich, 

Dopóty hołd im składać będziemy w wierszach 

O wierze, o odwadze, o wdzięczności, 

Za wolną ojczyznę i za wolność tożsamości. 

Marta Brejnakowska   kl. III i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oni stali się legendą 

 

Gdy patrzę na godło me, czerwone 

Z orłem wspaniałym 

Przychodzi mi na myśl mój sen. 

Wczorajszy: gruszki dojrzały. 

Bo to był właśnie wrzesień 

Przepiękny. Złocił się świat 

W drzwi zapukała jesień 

Przekwitał już każdy kwiat 

Tak się zaczęło to wszystko 

Lecz potem nie było tak pięknie 

Zapłonęło nagle 

Ognisko wojny 

I cała ta radość za chwilę pęknie 

To się stało tak szybko 

Już żołnierze zbrojni 

Wyruszają na koniach 

By dokonać zbrodni 

Wszyscy w amoku 

Jak to mogło się wydarzyć 

Ot tak? 

A tu nagle koronę traci  

Nasz rodowy ptak 

Brak nadziei... 

Mamy wojnę! Co gorszego być może? 

Czy ktokolwiek ocali? Czy ktokolwiek pomoże? 

Ktoś jednak się znalazł 

Są zbrojni, poważni 

I gotowi bronić nas wszystkich od kaźni 

To żołnierze nasi, polscy 

Wspaniali 

To oni dla nas życie ryzykowali! 



Żeby tylko powrócić 

Do realiów tych starych 

Do pokoju i dobra 

Nie traćmy więc wiary! 

I co się dalej dzieje? 

Krew się przelewa! 

Walki rozgorzały 

Naród hymn śpiewa 

Do końca, do wygranej 

Dobrnąć chcą koniecznie 

Tak, za wszelką cenę 

I być już wolnym wiecznie 

Udało się w końcu 

Umilkło trąby wycie 

Wygraną Polacy przypłacili życiem 

Jak im podziękować? 

Łza się w oku kręci 

Chcemy, aby zawsze byli w naszej pamięci 

I wciąż ich szanujemy 

Wzruszenia nie bledną 

Bo to oni, właśnie oni 

Stali się legendą 

... 

I taki miałam sen 

O tym, co już było 

To wszystko tylko dzięki nim 

Szczęśliwie się skończyło. 

 

Nina Telefus   kl. II g 

 

 

Bohaterowie 

 



Żołnierze Armii Krajowej 

Chcieliście mieszkać w Polsce nowej 

Bólem i cierpieniem kraj ochrzciliście 

Ducha walki w sobie odkryliście. 

 

Łzy i krew na ziemię się lały 

Gdy odwaga i nadzieja kolejno upadały 

W podziemiach kryć się musieliście 

Żyć bezpiecznie nie mogliście 

 

Dawaliście nadzieję i otuchę 

Że możecie okiełznać tę niemiecką zawieruchę 

Dla nas, młodych staliście się legendą 

Bohaterską potęgą 

Andżelika Wierzbicka   kl. III h 

 

 



 

 

O naszych bohaterach 

 

O Armio Krajowa, patronie nasz, 

Tyś walczyła za nas do ostatniej kropli krwi. 

Z niemieckimi bandytami na bój poszłaś, 

Stanęłaś w obronie tego, co polskie. 

Tego, co ważne. 

Tego, co prawdziwe broniłaś do końca. 

Choć sił brakło, dumnie za ojczyznę walczyłaś, 

Przykład nam - młodym Polakom dałaś, 

Pokazałaś, czym jest prawdziwy patriotyzm. 

Armio Krajowa - Armio Ludowa, 

Armio Niezwyciężona, co nigdy się nie poddałaś, 

I na zawsze w naszej pamięci zostałaś. 

Wdzięczności naszej wyrazić nie możemy, 

Do końca życia trudzić się będziemy, 

Aby rozważyć, jak historyczny dług spłacić. 

Historię o Was - polskich bohaterach 

Dumnie naszym dzieciom opowiadać będziemy, 

Waszego dla nas poświęcenia nie pominiemy. 

Polska – Ojczyzna 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

Katarzyna Krupińska   kl. II a 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oni stali się legendą 

 

Na twarzy kurz 

I słońca blask 

Na walkę już  

Najwyższy czas 

Już hełm na głowie  

Przypina sam 

Mały chłopiec  

Co strzelbę ma 

A inny leży  

W kałuży krwi 

Opaska biało-czerwona  

w słońcu lśni 

Żołnierze Armii Krajowej 

Walczyli za nas z honorem 

Dzisiaj każdy z nas  

najwyższy hołd składa Wam 

Patriotyzm w każdym Polaku tkwi  

Za Akowców i za tamte dni! 

W naszej pamięci nigdy nie zbledną 

Oni stali się legendą 

 

Natalia Sobczak   kl. III h 

 

 

 

 



 

 

Żołnierze AK – Polską Legendą 

 

Żołnierze AK – Polską Legendą, 

dla nas zawsze nią będą, 

za ich czyny i odwagę, 

zasługują na wieczną sławę. 

 

Nie bali się klęski i śmierci, 

bo zawsze Rzeczypospolitej byli wierni. 

O lepsze jutro walczyli, 

I z taką myślą żyli. 

 

Wojowali lat wiele, 

By wygrać z nieprzyjacielem. 

Barykadami i kanałami, 

Kryli się przed strzałami. 

 

O wolną Polskę walczyli, 

Do jej niepodległości uparcie dążyli. 

Żołnierze AK – Polską Legendą, 

dla nas zawsze nią będą.  

 

Karol Nowicki   kl. III i 



 

 

 

Heroizm żołnierza AK 

 

Honor Polski i duma - trudne do nabycia 

spisane na stronach ich heroicznego życia 

Oni stali się legendą 

O nich wiersze pisać będą 

Zawsze w sercu Polaka 

Heroizm żołnierza AK 

Wyzwolenie ojczyzny z rąk wroga 

Patriotyzm nade wszystko inne 

Nie dla nich lęk i trwoga  

Poświęcić trzeba życie niewinne 

Oni stali się legendą 

O nich wiersze pisać będą 

Zawsze w sercu Polaka 

Heroizm żołnierza AK 

Dzisiejszy dobrobyt i pokój 

Darem od obrońców kraju 

Im zawdzięczamy w sercach spokój 

Dla nich otwarte drogi do raju  

Oni stali się legendą 

O nich wiersze pisać będą 

Zawsze w sercu Polaka 

Heroizm żołnierza AK 

 

Paweł Ponczek   kl. II d 

 

 

 

 



Żołnierz Polski 

 

Od Warszawy 

Po Lenino 

Szedłeś walcząc 

Szedłeś ginąc 

I niestraszny był Ci 

Ból ni głód 

Szedłeś bić się za Ojczyznę 

I choć w sercu Twoim bliznę 

Rozpaczy i niemocy 

Wyrył Bóg 

Tyle dróg wydeptałeś 

Tyle nocy nie przespałeś 

By o niepodległy walczyć kraj 

Za Twój trud i troski 

Dziękuję Ci, Żołnierzu Polski 

Że bezpieczny i wolny 

Dom dziś mam  

 

Kacper Nogowski   kl. II e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bohaterowie 

 

Bohaterowie tamtych dni, 

których czas zatarł ślad. 

Choć wyklęci - to pamięć 

ich legendy żyje w nas. 

O Polskę walczyli 

wolną niczym ptak. 

Wielu poniosło za to śmierć, 

a żniwiarz duszy zbierał plony. 

Podziękujmy tym, 

którzy oddali życie swe, 

by żyć można było tak,  

jak teraz żyje się. 

Za każdą kroplę przelaną, 

za każdy oddany strzał, 

w imieniu ojczyzny 

hołd oddać czas. 

Oni stali się legendą 

Bohaterowie tamtych dni. 

Bo walczyli za to, 

aby Polska Polską mogła być.  

 

Monika Sosna   kl. I b 

 

 

 

 

 

 



Armia Krajowa 

 

Dzielnie walczyli z wrogiem zawsze w noc i za dnia, 

Za Polskę krew przelewali mężni żołnierze z AK. 

Dzieci, dorośli i starcy stali ramię w ramię, 

Bronili każdego progu, walczyli w każdej bramie. 

 

Wielu oddało życie, by wolnej Polski bronić, 

By wojska okupantów nie mogły nam już grozić, 

By Polska niepodległym krajem znów się stała, 

Żeby swoich sąsiadów już nigdy się nie bała. 

 

Na gruzach swoich domów, wśród dymów płonących miast 

Stali na barykadach, by czołgom bronić wjazd. 

Poświęcili życie dla kraju ocalenia, 

By żyć mogły w pokoju przyszłe pokolenia. 

 

Jakub Redmerski   kl. II b  

 

 

 

Żołnierze Armii Krajowej 

 

My żołnierze Armii Krajowej, 

wierni ojczyźnie swej zniewolonej, 

 

ostatnie tchnienie i serca bicie 

oddamy w trosce o przyszłe życie. 

 

I oby krzyże na naszych mogiłach 

dawały Wam siłę w trudnych życia chwilach. 

 

Julia Taczkowska   kl. I d 



Pamięć 

 

Dziś już szczegół się zaciera, 

wydarzenia się mieszają. 

Lecz - nich wyjdą z zapomnienia! 

I niech pamięć w sobie mają. 

O tych strasznych wydarzeniach. 

O tym bólu i o śmierci. 

O tym, czego czas nie zmienia. 

O wolności, która nęci. 

Oni niech to pamiętają 

I niech nam przekażą w darze. 

Niech im młodzi zaufają, 

Pamiętając o ich karze. 

Za zasługi dla Ojczyzny 

I za miłość do języka, 

Teraz noszą krwawe blizny. 

I choć pamięć o nich znika, 

Niech szacunek nasz zdobędą. 

Serce Wasze oraz moje. 

I niech staną się legendą, 

Za stoczone kiedyś boje. 

 

Paula Oklińska   kl. I d 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Armia Krajowa 

 

Nad głowami chmury, 

Kolejny huk, kolejny strzał... 

Na ciałach poległych czerwone mundury, 

ale każdy jeszcze żyw i tak w obronie stał. 

 

Nikt nie porzucił nadziei 

I był dumny, że o swój kraj walczy, 

Choć wiedział, że ktoś go wreszcie postrzeli. 

Swą postawą wskazywał, iż to wystarczy. 

 

Powoli zaczynało brakować tchu, 

Ale i tak wciąż walczyli, 

Choć bomby wybudzały ich ze snu, 

To o przeżycie wciąż się modlili. 

 

Po długiej wojnie nareszcie wygraliśmy 

I nikt już nie zaprzeczy, że Polska to jedna wielka siła. 

Naszej Armii Krajowej podziękować winniśmy, 

A w podzięce będzie o nich historia głosiła. 

 

Zuzanna Łupaczewska   kl. I a 

 

 

 

 

 



Autorytet 

 

Przelana krew  

czerwieni się 

nie tylko  

we wspomnieniu 

Wolność 

choć odzyskana 

ubiega się 

o swoją zapłatę 

Inny wróg 

ta sama ofiara 

 

Piętno choroby 

trzęsące się ręce 

jednak pamięć 

jest nadal żywa 

 

Tylko ci 

co potrafią słuchać 

zrozumieją naukę 

która da im przetrwać 

 

Wiersze i pieśni 

pozwalają im pamiętać 

czasy wojny 

 

One chronią 

ich pamięć 

przed zatraceniem 

 

Grzegorz Orlicki   kl. III i 



Dobranoc 

 

Gdy horyzont otula zmrok, 

Na Polskę śmierć swój kieruje krok. 

W nocy uderzy 

Niespodzianie wróg. 

A ty śpij kochanie, 

W spokoju zaśnij już. 

 

Bo może upadnę, 

Porażony strzałem. 

A może nie wstanę. 

A może to, o wolności 

moja ostatnia pieśń. 

Ostatnie rekwiem, 

Nad mą duszą zaśpiewa, 

Ukochana śmierć. 

 

I gdy horyzont otuli zmrok, 

Na Polaków śmierć skieruje swój krok. 

I znów uderzy niemiecki wróg. 

Ale ty śpij kochanie. 

Oczy zamknij, 

I zaśnij już. 

 

Krzysztof Tomasik   kl. II d 

 

 

 

 

 

 



Nie dla nich 

 

Gdy Armia Krajowa  

ruszała na bój, 

szumiały brzozy 

i płakał zgnębiony lud. 

 

Serce matki zapłakane, 

oczy łzami są zalane, 

żegna męża, żegna syna, 

już ich tutaj nie zatrzyma. 

 

Przelali krew za ziemię, 

lecz ta ziemia nie dla nich, 

nie będą z honorami 

w tej ziemi pochowani. 

 

Miasta zdobywali 

i domy, i ulice, 

lecz po wojnie zostały dla nich 

już tylko ciemne piwnice. 

 

Walczyli za kraj wolny, 

za Polskę niepodległą, 

lecz nie dla nich wolna Polska, 

choć ich krwią zbroczona własną. 

 

Żołnierze Armii Krajowej 

my o Was pamiętać będziemy, 

za krew Waszą przelaną 

w obronie polskiej ziemi. 

 

Julia Siemaszko   kl. I f 



Oni stali się legendą 

 

Żołnierze Armii Krajowej, 

walczący dla Polski nowej. 

Życie swe oddając 

i legendą się stając. 

 

Dziś wszyscy o nich pamiętamy 

i znicze pod krzyżami zapalamy. 

W modlitwach dziękujemy 

i się radujemy. 

 

To oni pokazali 

i po wszystkich kontynentach rozsiali, 

jak silna i potężna jest Polska 

legendarnych żołnierzy swych mająca. 

 

Legenda w niepamięć nigdy nie ujdzie. 

Dlatego zapomnienie tego tak łatwo nie pójdzie. 

Co rok święto będziemy z dumą obchodzić 

i na cmentarze do nich chodzić. 

 

Andżelika Karolak   kl. III h 

 

 

 

 

 

  

 

 



Legendarni żołnierze 

Kolejny dzień na placu boju. 

Kolejny martwy od wroga naboju. 

Kolejna rana na twarzy woja. 

Kolejna noc spędzona w paranojach. 

Kolejne domy zniszczone od bomb. 

Kolejny rozkaz: "Do szeregu wstąp". 

Kolejne popołudnie spędzone w okopach. 

Kolejny żołnierz w niewolę popadł. 

Kolejny czołg zniszczony w walce. 

Kolejna dziewczynka skrywa smutek w lalce. 

Kolejne życie oddane za Polskę. 

Kolejny oddział ponosi klęskę. 

Żołnierze AK w boju nie ustępowali 

Legendą dla nas się stali. 

 

Kamil Januszewski   kl. II d 

 

 

Hołd 

Składam Ci hołd, Dzielny Akowcu. 

Boś swą krwią Ziemię Ojczystą zabarwił, 

boś Ty walczył o Polskę bez granic, 

boś swymi łzami historię wzbogacił. 

Bo w szeregach stanąłeś do wielkiej batalii, 

bo drżącym głosem krzyczałeś z oddali, 

bo w ręku trzymałeś naboje do karabinu. 

Bo... Pomimo strachu się nie poddałeś! 

I to dzięki Tobie nie wstydzę się być Polakiem, 

dlatego, 

Dziękuję, Partyzancie. 

 

 Julia Rybicka   kl. I f 



Wojenny koszmar 

Czarno-białe wspomnienia każdej nocy 

powracają do Ciebie jako koszmary. 

Gwizdy lecących pocisków, szlochy matek 

jak echo odbijają się w Twoich uszach. 

Opuszczone przez duszę ciała leżące na ulicach 

nie znikną już nigdy z Twojego życia. 

Nieustanny strach, co będzie za chwilę, 

zostawił w Twoim sercu niegojącą się ranę. 

 

Nie wiem, czy jak Ty umiałbym 

znaleźć w sobie tyle siły i odwagi, 

aby walczyć dla mnie, mojej rodziny, 

moich przyjaciół i moich rodaków. 

Agnieszka Klimek   kl. II e 

 

AK 

Nazwę AK każdy Polak zna. 

Z zachodem i ze wschodem na śmierć się bili, 

Bo o wolną Polskę walczyli. 

Ci młodzi ludzie, choć w mękach pomarli, 

To nigdy Polski się nie wyparli. 

Choć krzywdy doznali, choć towarzyszył im znój, 

Z okrzykiem "Polska" szli na bój. 

Niestraszne im były zesłania, tortury, 

Choć wiedzieli, że pomrą bez syna czy córy. 

Sowieta czy krajan zepsuty do kości, 

Gdy widział tych ludzi, to pękał z zazdrości, 

Że byli niezłomni i trwali w cierpieniu. 

I ojczyzny uwielbieniu. 

Dzisiaj jesteśmy z nich dumni, 

To nasi żołnierze szumni. 

Karol Martyniak   kl. I b 



 

 

 

 

Najlepsi 

 

Godzina W wybiła, 

A oni tacy młodzi 

Nie przy nich wahanie.  

Taka w nich siła 

Stanęli naprzeciw powodzi,  

Na ojczyzny wołanie. 

Ramię w ramię stanęli 

A taka odwaga z nich biła, 

Za nic im kule, 

Od których ginęli. 

Z uśmiechem na ustach 

Wśród ruin Warszawy 

Najlepsi żołnierze z formacji bojowej 

Oddawali życie dla polskiej sprawy 

T oni, powstańcy z Armii Krajowej. 

Ich młodość i życie 

Na ołtarzu wolności złożone. 

Niech po wsze czasy będą sławione. 

Kornelia Bogusławska   kl. II b 

  

 

 

 

 

 

 



To Armia Krajowa 

 

Od wielu lat z dumą w mym sercu noszę jej ślad, 

to o niej myślę w złych chwilach i dobrych, 

bo dzięki niej znam prawdę o historii. 

Historii mej Polski kochanej, jedynej, 

w której mam szczęście mieszkać z rodziną. 

Dzięki jej sile, odwadze, mądrości 

w Polsce możemy zażywać wolności. 

Wolności, o którą walczyli przodkowie, 

nikt przecież o tym  inaczej nie powie. 

Walczyli dzielnie, stawiali opór, 

dziś już zakopany jest wojenny topór. 

Mimo to wszystko pamiętamy dobrze, 

więc spokojem i radością dzielimy się szczodrze. 

Jestem szczęśliwy, że wiem o niej tyle, 

że nie jest to temat, który odleciał niczym motyle, 

szybko i daleko, za długą rzeką, 

lecz historia kraju, na którą czekam. 

O czym jest mowa to łatwe i proste, 

to dzięki temu ja rosnę i rosnę, 

rosnę bogaty w wiedzę, tradycję, kulturę. 

O czym jest mowa doskonale rozumiem. 

To Armia Krajowa - obrony królowa. 

To dzięki jej siłom tak się potoczyło, 

że żyć możemy, szczęśliwi, bezpieczni, 

bogatsi o wiedzę, tradycję i szczęście. 

To Armia Krajowa! 

 Kamil Baranowski   kl. I f 

 

 



 

Dzielni żołnierze 

 

Za krew przelaną 

Za cierpienie poniesione 

Za życie poświęcone 

Hołd składamy Wam! 

Bohaterowie Armii Krajowej 

Walczyliście za naszą ojczyznę 

Walczyliście za naszą wolność 

Walczyliście za nasze życie 

Bohaterowie naszego narodu 

Dzielni żołnierze naszej ojczyzny 

Wielcy patrioci naszej Polski 

Hołd składamy Wam! 

Dziś każdy Polak 

Z dumą w swoim sercu 

Wspomina Was - dzielni żołnierze 

W myślach mówiąc te ważne słowa: 

"Bóg, Honor, Ojczyzna"  

 Julian Uchacz   kl. I f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armia Krajowa 

 

Kto nas bronił, 

gdy siła wroga nas przewyższyła?  

Tylko nas Armia Krajowa broniła.  

Co było, gdy los moc i siłę naszą  

w swych szponach zatrzymał? 

Tylko nas Armia Krajowa broniła. 

 

Jak to się stało, 

że mimo słabości 

babcia z dziadkiem naszym przeżyła? 

Bo Armia Krajowa ich dzielnie broniła. 

Nawet, gdy chatka mała, lepianka, 

w płomieniach ognia stanęła, 

nasza wiara w AK nigdy nie zasnęła. 

 

Ona jak diament kosztowny lśniła, 

bo tylko nas Armia Krajowa broniła. 

W niej tkwiła siła, 

w niej tkwiła wiara, 

choć walk przegranych było co niemiara. 

 

I podczas bitwy, 

w każdej życia chwili, 

Oni - Akowcy w naszych sercach tkwili. 

Dlaczego? Pozwólmy,  

by ta kwestia się powtórzyła: 

Bo tylko nas Armia Krajowa broniła. 

 

 Dominika Andrzejewska   kl. I b 

 

 



 

Legendarne oddziały 

 

Wy walczyliście! 

Wy cierpieliście! 

Wy wytrwaliście 

w polskiej niedoli! 

Legendarne oddziały 

Armii Krajowej 

przeżyły czas  

II wojny światowej, 

gdzie ryzykiem było 

krwi wylanie, 

życia oddanie, 

rodziny opuszczenie. 

Za polską ziemię! 

 Zuzanna Śmiejkowska   kl. I d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na zawsze 

 

Biało-czerwona opaska na ramieniu. 

Bym mógł ją nosić zginęło wielu. 

W trudach i cierpieniu, 

bólu, teraźniejszym niewyobrażeniu... 

Z krwią na ramieniu bohaterowie 

w nich jedno uczucie, jedno słowo w głowie - 

DUMA! 

Od dawna na zawsze duma za honor, 

bym nie splamił ojczyzny, 

w której orzeł spogląda spod koron. 

W końcu dla nas legendą się stali 

i na wieki wieków 

w naszej pamięci pozostali. 

Weronika Mazurek   kl. I d 

 

 

 



 

 

 

Autorytet 

 

Dziś nam, młodym jak powietrza potrzeba autorytetów, 

Nie tych wirtualnych, uśmiechających się do nas z tabletów, 

Lecz bezinteresownych, którym przyświecał szczytny cel, 

Bez obaw o własne życie, karierę, czy wypchany portfel, 

 

By znaleźć wzorzec, ideał, trzeba sięgnąć do naszej historii, 

Złożonej z tragicznych zdarzeń, ale też chwil wzniosłych i pełnych euforii, 

Gdzie piętnem na całe lata odcisnęła się największa tragedia narodowa, 

Ogromem nieszczęść i cierpień, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa, 

 

To w tych czasach, pełnych mroku, strachu i braku nadziei, 

Znaleźli się ludzie, którzy bez wahania śmierci w oczy zajrzeli, 

I ginęli setkami, walcząc pod sztandarami Armii Krajowej, 

Dla nas, kolejnych pokoleń, którym przyszło żyć w Polsce nowej, 

 

To dzięki nim słowo bohater nabrało właściwego znaczenia, 

(I nawet upływ czasu nic w tej mierze nie zmienia), 

A autorytet można opisać krótko, w dwóch słowach 

Bliskich nam wszystkim Polakom - Armia Krajowa. 

 

 Paulina Ochenkowska   kl. I d 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wielcy ludzie 

 

Wielcy? - Możliwe. 

Honorowi? - W pewnym sensie tak. 

Uczynni? - Zawsze. 

Jednak jest coś, co wyróżnia ich spośród innych 

Są oddani ojczyźnie! 

Temu nikt nie zaprzeczy. 

 

Stali się legendą, 

Pomimo tego, że nie starali się nią być. 

Zostali zapamiętani, 

Pomimo tego, że nie myśleli o tym. 

 

Akowcy, 

Żołnierze wykonujący rozkazy. 

Lecz my zapamiętamy LUDZI 

Broniących naszego kraju, 

Bohaterów, 

Najlepszych z najlepszych. 

tych, którzy stali się legendą! 

 Weronika Szulc   kl. III i 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bohaterowie Armii Krajowej 

 

Krew już dawno zakrzepła  

ostatnia łza wsiąkła 

rdza pokryła lufy 

lecz pamięć o Tobie pozostała 

 

Żołnierzu Wyklęty 

Bohaterze patriotów 

Dziękuję Ci za wolność 

i niezależność narodu 

 

Wrogie wojska nas okupowały 

lecz Ty nie traciłeś nadziei 

Twoja walka nie poszła na marne 

bo pamięć pozostała 

 

Polacy przez wszystkie czasy 

sławić będą Twą odwagę 

oraz Twoje czyny 

Wszyscy będą chwalić Siły Zbrojne w kraju 

 

Pradawne puszcze i zawiłe rzeki 

Rozległe łąki i głębokie jeziora 

Chroniłeś je dzielnie swoim życiem 

Bohaterze z Armii Krajowej   

 

 Szymon Kukliński   kl. II d 

 

 



 

 

 

 

Niezapomniani 

 

Widzisz ten cmentarz?  

Pole usiane krzyżami? 

Tu spoczywa legenda, 

Tu leżą zapomniani. 

Oni całkiem niedawno 

Dziewczynę swą zostawili. 

Ruszyli z nadzieją w sercu, 

Teraz leżą pokonani. 

Zatrzymaj się na chwilę, 

I wspomnij żołnierzy trud, 

Gdy poszli razem w bój, 

Byś żyć spokojnie mógł. 

Czasem pojawi się kombatant, 

Zapłacze nad losem swoim. 

Wspomni wojenne czasy 

Swych żołnierskich braci. 

On jeden nie zapomniał o nich. 

Oni nie zginęli naprawdę! 

Opłacił się ich trud.  

Dzięki nim mamy wolną Polskę! 

I wolny naród.  

 

 Magdalena Stypczyńska   kl. II d 

 

 

 

 



 

 

 

 

Żołnierzu Armii Krajowej… 

 

Na ziemi ojczystej 

Walczył żołnierz, 

Walczył o niepodległą Polskę. 

To żołnierz Armii Krajowej. 

Żołnierzu, który walczyłeś o ojczyznę, 

Ty z podziemia Polski 

Trwałeś przy niej długo, 

Trwałeś przy niej najwierniej. 

Cierpienia Twoje nie powrócą, 

Pozostaną dla narodu wspomnienia. 

Walczyłeś o Polskę… 

Walczyłeś o nią do końca, 

Ona zawsze była Ci nierozłączną. 

Teraz Ty na niej poległeś, 

Ty na niej teraz spoczywasz. 

Teraz Twój naród wspomina. 

Ciebie - niezapomniany Żołnierzu Armii Krajowej. 

 

Kamil Zwierzyński   kl. II a 

 



 

 

Żołnierze wolności 

 

 

Polski honor - Armia Krajowa. 

Bohaterów drużyna bojowa. 

Akcja "Burza" - powstanie, 

Chcą walczyć o przetrwanie. 

 

Prawdziwi żołnierze wolności, 

Pełni do kraju miłości. 

Niestraszny im głód i chłód. 

Dopomóż im Bóg! 

 

Dumę czuje każdy Polak, 

Wdzięczny za to każdy rodak. 

Swoje życie oddawali, 

Byśmy w wolnym kraju mieszkali. 

 

 Roksana Kaczorowska   kl. III h 

 



Armia Krajowa 

 

Byłem żołnierzem batalionu 

Mówili: "II wojna światowa!" 

Niemcy porwali wszystkich z domu, 

Bo wojna była gotowa. 

 

Wszędzie krew, ranni jeńcy 

wokół strzelali Niemcy! 

Płacz rodziny i dzieci, 

Za drutami słyszałem jeden dzień, 

drugi, trzeci... 

 

Obóz za obozem i komora za drutami, 

brak chleba i jedzenia, 

a my nic nie mamy do powiedzenia, 

bo wróg srogi, batem bije i strzela. 

 

Wszyscy cicho oczekują, 

końca wojny wypatrują. 

Razem wszyscy wiwatują. 

Nigdy więcej wojny! 

Nigdy o niej nie zapomnę... 

 

 Alan Guziewicz   kl. II a 

 

 



 

 

 

 

 

Bohaterowie AK 

 

Gdy biją dzwony kościelne, 

Na niebie wznosi się słońce, 

Horyzont pokrywa gęsta mgła... 

 

Akowcy wychodzą z ukrycia 

 

Wyposażeni w pistolety i szable 

Zaciekle walczą... 

O wolną Polskę! 

 

Stający do boju z wrogiem rodacy 

Przelewają swą krew, by ratować Polskę 

Od grobu, od znicza... 

 

Niech zapłonie w naszych sercach 

Gorący płomień pamięci 

O nich, żołnierzach AK 

Bohaterach dających swą postawą 

 

świadectwo triumfu prawdy! 

 

 Juliusz Zagórski   kl. III h 

 

 

 

 



 

 

 

 

Duma narodowa 

 

Armia Krajowa 

Nasza duma narodowa 

Dzielnie walczyła 

Ojczyznę obroniła 

 

To nasi najwięksi bohaterowie 

Jedno mieli w głowie 

Ojczyzna, Honor, Bóg 

Niestraszny był im wróg 

Nie zważali na liczebność przeciwników 

 

Choć tamtych było bez liku 

Nasi dzielnie do walki stawali 

Śmierci się nie bali 

 

Niestraszni im byli Rosjanie i Niemcy 

Dlatego nasi żołnierze są wielcy 

Z takiej armii jest dumna Polska cała 

Należy im się szacunek i chwała. 

 

 Michał Paciorek   kl. II d   

 

 

 

 

 

 



A Oni szli... 

Marzeń młodzieńczych 

Planów na przyszłość 

Odłożyć nie mogli 

Pogrzebać je musieli 

Wojna wyboru nie dała 

Dzielnych chłopców Armia Krajowa powołała 

 

Bóg, Honor, Ojczyzna 

To słowa dla nich święte 

Rycerskie ideały 

W walce o Polskę 

Były ich działań fundamentem 

 

Choć walka z wrogiem nierówna 

Bo Rosja w sojuszu z Niemcami 

Oni się nie poddawali 

Bogu, Maryi i Ojczyźnie 

Przysięgę roty składali 

 

Za wolność moją i twoją 

Walczyli w trudzie i znoju 

Czy w dzień, czy w nocy 

Dla ukochanego kraju 

Akowcy zawsze gotowi do boju 

 

I choć wśród nas już nie ma  

Tych dzielnych patriotów 

My o ich zasługach wiemy 

W Gimnazjum Armii Krajowej 

Pamiętać o naszych patronach zawsze będziemy 

 

 Witek Lipiec   kl. II g 



 

Armia Krajowa 

 

Władysław Anders i Armia Krajowa 

Walczyli o pokój narodów od nowa. 

Walczyli o wolność Polaków, Francuzów, 

Z podniesionym czołem, chcąc pobić intruzów. 

 

Choć konali na frontach Europy i Afryki, 

To wrogom mocno zepsuli szyki. 

Tracili ludzi, wolność i nadzieję, 

Lecz dla nich i tak nie było to za wiele. 

 

Prawdziwy hart ducha i tych strat pomimo 

Okazali akowcy pod Monte Cassino. 

Walczyli do końca, aż bitwę wygrali. 

Zwycięskich Polaków światu pokazali. 

 

Michał Trzaskalski   kl. I h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Blady świt, cisza 

Błogi sen przerwany krzykiem niepewności 

Niepokój 

Powietrze przepełnione strachem 

Nie ma odwrotu 

Huk, strzał, zamęt, płacz bezradności 

Smutne oczy pogrążone w strachu 

Serce zaszyte w mroku trwóg i cierpieniu 

Stalowy hałas, potoki łez uderzające o niewydeptaną ziemię 

W głowie najmroczniejsze koszmary, śmierć, lęk 

Przed oczami obraz krwawych rzek płynących ulicami 

Czarne chmury powstałe z bólu, bezsilności i strachu 

Słychać kule kierowane w bezbronnych cywilów 

Rowy zapełniane niewinną krwią i smutkiem 

Modlitwa wymawiana przed upragnioną już śmiercią 

Gorycz na twarzach niewinnych pytających, dlaczego... 

Chaos, lęk okropny, krzyk 

Wojna 

 

Karolina Frankiewicz   kl. II e 

 



 

 

Ojczyzny bohaterowie 

 

Z historią Polski ta armia związana, 

Z krwią, co w bitwach została przelana. 

To honor i odwaga tak ich umacniały, 

Kiedy każda istota przed Niemcami drżała. 

Polsko, któraś jest naszą ojczyzną, 

Która ból łagodzisz i spełniasz nadzieje. 

Uchroń ich, uchroń przed bagnetu ciosami,  

By do domów swych nie wracali z otwartymi ranami. 

Wierni żołnierze - ojczyzny bohaterowie 

Mogą dziś opowiadać polskiej młodzieży 

O czasach, kiedy walczyli wytrwale 

O wolność kraju i na swej armii chwałę. 

  

 Weronika Brzózy   kl. II e 

 

 



 

 

 

 

 

Oni zostali legendą 

 

Okupant, okupant, okupant! 

Gdy w tej bestii rosła siła, 

Babcia z dziadkiem w las się skryła. 

O wolności wciąż marzyli, 

Karku zgiąć nie potrafili. 

Miłość, honor i ojczyzna, 

To niezwykła darowizna. 

Kiedy lasy i podziemie, 

Jednoczyły polskie plemię, 

Hitlerowcy i Rusowie, 

Wciąż deptali nam po głowie. 

Więc akowcy cios za ciosem, 

Okupantów kładli kłosem. 

Wciąż powoli bój za bojem, 

W chwałę rośli nasi woje. 

Tak nam wolność wywalczyli, 

A o sobie tak mówili: 

"Armia Krajowa - zawsze do walki gotowa". 

  

 Karolina Jezierska   kl. II j 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bojownicy 44 

 

Kiedy wróg zdusił kraj 

i przez lata go ciemiężył 

wstali zbuntowani do boju 

żołnierze z podziemia. 

 

Z gorącą krwią 

i rozpalonymi umysłami 

stanęli w pełnej gotowości 

na wezwanie upokorzonej ojczyzny. 

 

Po walce zostały po nich  

zgliszcza i ulice krzyży, 

ale zasługa nie umarła 

i żyć będzie w legendzie. 

 

 Hanna Hammermeister   kl. II j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oni 

 

Oni stali się legendą. 

Przelali krew, pot i łzy. 

Oddali swe życie 

Byś ze swej ojczyzny dumny był. 

Walczyli byś dziś spokojnie żył. 

Walczyli o życie, twój los i dobry byt. 

Oni stali się legendą. 

Krwią wypisali na murach niewoli 

znak Polski walczącej 

Wierzyli w ideę wolności 

Zapoznaj się z historią Polski, 

Zapoznaj się z losem AK. 

Z ich zapału wyciągnij wnioski. 

I dziękuj im, że dziś jesteś wolny jak ptak. 

 

 Natalia Talarska   kl. II g  

 

Armia Krajowa 

Armia Krajowa - to imię nosi moja szkoła. 

Ta nazwa to zaszczyt, wyróżnienie i chwała. 

Armia Krajowa - to zwykli ludzie. 

To młodzi chłopcy i młode dziewczęta. 

O nich cała dzisiejsza młodzież pamięta. 

Co roku w szkole apel się odbywa. 

Ich historia na nowo nam się przypomina. 

Parasol, Rudy, Zośka, Krzyś. 

To bohaterowie znani do dziś. 

  

 Maciej Fuhrmann   kl. I f 

 



 

 

 

 

Cichy bohater 

 

Czuł zimny krążek lufy przy skroniach, 

przy czole. 

Drżało serce i struchlałe przestawało bić. 

Miał świadomość, że jedno naciśnięcie, 

jedno mocniejsze drgnięcie palca 

i rozlegnie się strzał, 

którego nie usłyszy. 

Błyśnie ogień, 

którego nie zobaczy. 

Żal życia? Nie! 

To dla ojczyzny, to dla niej 

gotów poświęcić był życie. 

Cóż ono jedno może znaczyć, 

wobec całego ocalałego transportu, 

który nie pojedzie do Oświęcimia. 

Akcja udana, chociaż on tu stoi. 

Cóż, że esesman w głowę celuje, 

gotów był na śmierć i poświęcenie. 

Żołnierz Armii Krajowej 

- w obronie narodu polskiego.  

 

 Jakub Kamiński   kl. III h 

 

 

 

 

 



 

Oni... 

 

Kiedy nadzieje nasze zgasły, 

Kiedy wszyscy już się poddali, 

Żołnierze Armii Krajowej 

przyszli nam z pomocą, 

Walcząc do ostatniej kropli krwi... 

Na polu bitwy w męczarniach konali, 

Zawsze by za Polskę życie oddali,  

Za Polskę, którą tak bardzo kochali. 

 

W nich była wiara, 

W nich była potęga, 

Wtedy stali się legendą. 

Z nimi Polska zawsze była wielka, 

Mocną ręką bronili granic, 

Nie oddali ojczyzny wrogowi za nic. 

 

To właśnie oni stali się legendą... 

 

 Dominika Babicka   kl. II a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armio Krajowa! 

 

O Armio Krajowa, 

walcząca w mroku samotności i cienia 

Tyś nam na pomoc ruszyła 

w świecie bezlitosnej wojny 

krwawej, niezliczonych ofiar wojny. 

Dziękujemy! 

Za te ilości łez zmieszane z przelaną krwią, 

za to, jak dziś żyjemy 

bez wojen i obłudy. 

To dzięki Wam 

Kochani Akowcy! 

 Dominika Jata   kl. II j 

 

 

 

Prawdziwi Polacy 

 

Wstaję rano, mam słońce, nadzieję. 

Mam marzenia i wiarę, że ich nic nie rozwieje. 

Jednak wiem, że w mym kraju nie zawsze było jak trzeba. 

Czarny cień wojny przykrył blask nieba. 

Rozpętała się śmierci pożoga, 

blady strach, nieszczęście i trwoga. 

Choć Polska zniknęła z mapy świata, 

była w sercu każdego rodaka. 

I choć wszyscy drżeli o życie, 

to znaleźli się tacy, 

co krew dla nas przelali. 

To Akowcy - prawdziwi Polacy.  

 Alicja Markowska   kl. II j 



 

 

 

 

Żołnierze AK 

 

Oni stali się legendą 

i zawsze nią będą. 

Do ostatniej kropli krwi 

Walczyli za nasze rodziny. 

Niektórzy życie stracili, 

lecz kraju nie zdradzili. 

Honoru zawzięcie bronili, 

trudy walki mężnie znosili. 

Choć czasem sił im brakowało, 

uciekać nie wypadało. 

Obowiązki żołnierza spełniali. 

Dzieciom, kobietom pomocną dłoń dawali. 

Cierpieli, umierali, 

ale nigdy się nie poddali. 

Nadzieja, wiara 

na dobre z nimi pozostała. 

I do końca walczyli, 

aż w końcu Polskę uwolnili. 

Ich pamięć 

na wieki w naszych sercach pozostanie. 

 

 Julita Kominek   kl. II a 

 

 

 

 

 



Patron 

 

Jako uczeń gimnazjum 

imienia Armii Krajowej 

oddaję hołd patronowi 

za czyny bojowe. 

 

Akowcy walczyli i oddawali 

swe życie, aby młodsze 

pokolenie miało pokój 

w zachwycie. 

 

Dlatego cześć im i chwała 

za to, co uczynili. 

A nasza szkoła wspaniała 

niech patronem  

się szczyci. 

 

Tomasz Steingraber   kl. I d 


