
Wiersze napisane przez wychowanków świetlicy i ich rodziców zaprezentowane 

podczas spotkania integracyjnego pt: „ Spacerkiem po Siedlcach” 

 

 Do tego miasta        

W  Waszym trzepocie skrzydeł ptaków, 

nad piękną  Muchawką 

płynie żagiel z miedzi. 

Nad żaglem wynurzonym  

jako skrzydła Ikara 

gdy w rzece kapie 

złoto kopuł  i dzwonów kościołów. 

W tym przelocie jaskółek 

z północy ku  słońcu. 

w czarnym odbicie – 

przelot jasnych  myśli. 

Na jedno mgnienie – 

oko już tak nagle blisko 

 na jeden gest – od miasta 

na jeden krok – od Muchawki. 

Wbrew słońcu, 

wbrew porom  kolistego roku, 

wbrew  skrzydłom  stopy  

Przylot do miasta tego, gdzie 

kruszynę chleba podnoszą z ziemi 

                                                     autor:  Krzysztof Michalczuk 

                                                                                    

„Smutek w Siedlcach” 

Ja nie mogę się pogodzić 

z tym, że życie próżno mija. 

Snem i myślą chcę obchodzić 

Jak dzwon i prawda czyja 

Jaki czas ten syn człowieczy 

A tu w tych mi kościołach 

dzwonią naraz w Wielkich Siedlcach 

wrzask motorów, wściekłe koła 

Rozdzierają czyjeś imię 

Oczy moje blask kaleczy 

Tylko echo to wspomnienie 

tylko słońca kur na Ratuszu Jacku 

Ciche drzewa wznoszą cienie 

nad ulicami tego miasta 

   Łukasz Michalczuk 

 



„Siedlce” 

Dym gruzów łącząc z dymami chmur 

wstrząsane eksplozjami piękna 

z lasem toczy nierówny spór 

oszukane, burzliwe i piękne miasto 

Ogniem przeciwpancernych serc 

bije do betonowych sklepień budowli 

osaczony walczy na śmierć 

Anielski pułk na szańcach piekieł 

To Siedlce znają potęgę swą 

Siedlce z czołgów kopuły strąca 

I tych co przy przyczółkach  

ku niej się rwą 

On błogosławi płonący 

płomień pięknych Siedlec. 

  Mateusz Michalczuk 

 

„Siedlce” 

Kiedy w oknie sobie stoję 

Widzę Siedlce – miasto moje 

Każda piękna tu dzielnica 

Atmosferę tworzy życia. 

Gdy się budzę co dzień rano 

o spacerach myślę z mamą 

Gdy po Siedlcach spaceruję 

satysfakcje wielką czuję. 

Słońce tu gorąco grzeje, 

Spacerowe są aleje                                                                                                                                               

W Aquaparku są zjeżdżalnie 

W McDonaldzie cud smażalnie 

Czy to lato czy to zima 

Zawsze można pójść do kina 

Do teatru i na basen 

pójść z rodziną można czasem. 

Jest galeria, szpital, szkoły, 

Zabytkowe są kościoły 

Sercem miasta park zielony 

Wjazd do niego z każdej strony 

Gdy rolnicza jest wystawa 

To na Błoniach gwar i wrzawa 

Są ogródki też działkowe  

i powietrze bardzo zdrowe. 

Kino nowe jest i stare 



Ratusz z Jackiem i z zegarem 

Rzeknąć można jednym słowem 

Miasto Siedlce – Wyjątkowe. 

  Oliwia Myśkiewicz 

 

„Moje Siedlce” 

Jestem Patryk, mam osiem lat.  

Lubię tu mieszkać i w piłkę grać. 

I choć Siedlce to nieduże miasteczko, 

Często zagląda tu słoneczko. 

Na placach zabaw szaleją dzieci. 

Babki, huśtawki i tak czas leci. 

I wszyscy wokół się uśmiechają, 

Kiedy z fontanny wodę puszczają. 

A gdy lato nadchodzi  

Mi wesoło też się robi. 

 U Biadunia lubię lody jeść, 

z pełnym brzuszkiem życie wieść. 

Moje Siedlce ukochane, 

Takie ładne i zadbane, 

Jest tu Jacek oraz park, 

Ładne działki, no i targ. 

Szkoły duże, daję słowo. 

W nich jest zawsze kolorowo. 

Są przedszkola, też zadbane. 

Tam są dzieci nauczane. 

Katedra chętnie wzywa brać, 

O czym dzwony dają znać. 

Jest policjant, strażak SAM. 

Oni dbają o nas tam. 

Wokół lasy, pola, łąki. 

Na zakupy chodzę do Biedronki. 

Poczta, urząd oraz MOK 

Odnowione, że aż szok. 

Żeby zwiedzić Siedlce, 

Obejść zalew cały, 

Włóż wygodne buty, 

Nie z pasków sandały. 

Nogi Cię poniosą, 

Gdzie oczy poniosą, Gdzie oczy zobaczą. 

Zaproś więc znajomych, 

Niechaj się uraczą. 

  Patryk Krawczak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


