
„SUWALSKIE WYLICZANKI” 

 

 
NAGRODZONE W KATEGORII DO 18 LAT: 

 

 

 

I MIEJSCE: ALEKSANDER PODZIEWSKI (GAWRYCH RUDA) 

 

Raz kosmita z Gawrych Rudy 

Pokonywał wszelkie trudy. 

Poszedł sobie do Warszawy 

Kupić marchew dla zabawy. 

Wrócił potem pod Suwałki, 

By sękacza jeść kawałki. 

Alfa, beta i omega, 

za kosmitą dzisiaj biegasz. 

 

 

 

 

II MIEJSCE: OLIWIA BIAŁASZEWSKA (SUWAŁKI) 

 

Suwałki, Suwałeczki, 

najpiękniejsze są, 

a kto tego nie pamięta, 

ten jest tylko chwalipięta. 

Entlik, pętlik, raz, dwa, trzy. 

Dziś do zabawy wchodzisz ty. 

 

Miasto, miasto, raz, dwa, trzy. 

Trzysta lat kończy dziś. 

Zapamiętaj zdanie te 

i wypowiedz szybko je. 

Ence, pence, hop, hop, hop. 

Suwałeczki to jest top. 

A ja zrobię ci na złość, 

że za ciebie pójdzie ktoś. 

 

 



III MIEJSCE: MIKOŁAJ ROMANIUK (Szczecin) 

 

Z Augustowa do Suwałek 

wiozą 300 ulęgałek 

wienas – du – trys szimtai 

kto się będzie z nami bawił? 

A z Suwałek do Udrynia 

jedzie wielka, tłusta świnia 

penki-szeszi-asztuoni 

ja wychodzę, a ty stoisz! 

 

 

 

WYRÓŻNIENIE: DOMINIKA LISZKIEWICZ (PIŁA) 

 

W Suwałkach, ene due rabe, 

bociek chciał połknąć smaczną żabę, 

ale na ulicy Sianożęć 

na siano wzięła go wielka chęć. 

 

 

 

 

 

NAGRODZONE W KATEGORII DOROŚLI: 

 

 

 

 

I MIEJSCE: TOMASZ PODZIEWSKI (GAWRYCH RUDA) 

 

JEDEN SIEDEM DWIE DZIESIĄTKI 

KAMEDUŁA POŚCI W PIĄTKI 

NIE JE SCHABU, NIE JE SZYNKI 

BRZUCH MA TWARDY JAK LANDRYNKI 

TŁUSTA SIEJA MU SIĘ MARZY 

MYŚLI, KTO MU JĄ USMAŻY 

ZERO DWA SIEDEM I JEDEN 

DZIŚ KOLACJĘ ZJE U CIEBIE 

 

 



I MIEJSCE: LUIZA PODZIEWSKA (GAWRYCH RUDA) 

 

PO SUWALSKIEJ OKOLICY 

CHODZĄ SOBIE ZAKONNICY: 

TU BENEDYKT, TAM ROMUALD, 

KTO ICH SPOTKAŁ, 

TEN JUŻ UMARŁ! 

 

TRZYSTA LAT, TRZYSTA LAT 

PO SUWAŁKACH CHODZI SKRZAT. 

BYŁ JUŻ W PIEKLE, 

BYŁ JUŻ W NIEBIE, 

POSZUKUJE CIEBIE! 

 

 

 

 

II MIEJSCE: GRZEGORZ CHOMICZ (PŁOWĘŻ) 

 

Wyliczanka-suwałczanka 

 

Suwałczanka, suwałczanin 

w swoim mieście zakochani, 

biegun zimna ich otuli, 

jako rzekli kameduli. 

Chłodne piwko, ciepła dusza 

wilk Wierusza, dryg do bluesa… 

Kto nie śpiewa i nie tańczy – 

wpada dziś do Czarnej Hańczy! 

 

Rym-cym-cym trzysta zim! 

 

Gród Suwałki – rym-cym-cym – 

już wytrzymał trzysta zim, 

trzysta wiosen, trzysta lat, 

chłodny blues na Chłodną wpadł. 

 

Kameduło!, gdzieś wzniósł gród? 

Wybudował trzysta wrót, 

trzysta kuźni, trzysta karczm – 

czarny psie na Rocha warcz! 



Duch Jaćwinga zlicza czas, 

strzeże darów leśny głaz, 

Wieruszowych wilczych sfor… 

Konopnicka… ślepy tor? 

 

Grodzie z kresów, stój jak mur – 

kocham!, myliu!, de l'amour! 

Z królem Błystkiem w szranki stań… 

Tyś nie z nami? Toś jesteś drań! 

 

Koszałki-opałki, pokochaj Suwałki! 

 

Koszałki-opałki, pokochaj Suwałki… 

Kochasz już Suwałki – w czwartki, poniedziałki… 

W piątki, poniedziałki popij łyk gorzałki… 

Pijesz łyk gorzałki, osuszaj antałki… 

Osuszasz antałki, wcinaj ulęgałki… 

Zjadłeś ulęgałki – lecz bez pierepałki… 

Tak bez pierepałki zjedz głodne kawałki… 

Zjadłeś już kawałki, załóżże sandałki… 

Włożyłeś sandałki, popleć fidrygałki… 

Pleciesz fidrygałki i głodne przechwałki… 

Miast klepać przechwałki – wybierzże Suwałki!!! 

Wybrałeś Suwałki! – koszałki-opałki… 

Koszałki-opałki, wypadasz z kobiałki!!! 

 

 

 

II MIEJSCE: KAROL WYSOCKI (OLECKO) 

 

Na suwalskie trzystulecie 

 

Na suwalskie trzystulecie 

baba ciasto z drożdży gniecie. 

Raz, dwa, trzy, 

zjesz je Ty! 

 

Kluski, pyzy 

 

Kluski, pyzy, dwa kartacze, 

kiszki, babka, trzy sękacze, 



parzybroda też w garnuszku, 

zjadaj szybko  łakomczuszku. 

Kto specjałów tych nie zjada, 

ten w Suwałkach miśki bada. 

 

Leży smok na żabie 

 

Leży smok na żabie, 

a żaba na trawie, 

trawa na koszyku, 

koszyk na stoliku, 

a pod stołem siedzi jeż, 

czyta książkę „ Czy ty wiesz, 

że to Suwałk trzystulecie ? ” 

Nie wiesz? To uciekaj dziecię! 

 

III MIEJSCE: ARTUR KOZŁOWSKI (ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE) 

 

Czarna Hańcza, z masłem buła, 

idzie drogą kameduła, 

przy tej drodze rośnie bez, 

z kamedułą czarny pies. 

Nad głowami siulak leci, 

kacerbicha straszy dzieci, 

acyk, buksy, cztery kulki, 

doszli razem do Krzywólki. 

Kartacz, kińdziuk i dwie pałki, 

za Krzywólką już Suwałki, 

sękacz, plater, mejsel, młotek, 

Konopnicka śpiewa „Rotę”. 

A kto nie zna pieśni tej 

z gry odpada no i hej. 

 

 

Ecie pecie, trzystulecie* 

jak Suwałki są na świecie. 

Tutaj, wiecie czy nie wiecie, 

zimno w zimie, zimno w lecie, 

czary mary, diabeł stary 

żywcem zeżrą ci komary. 

Tra la la, z kapustą groch, 



stoi z laską święty Roch, 

kogo nią „pobłogosławi” 

ten już z nami się nie bawi. 
* poprawniej byłoby trzechsetlecie, ale trudniej wymówić i w końcu jak jest ecie pecie i tra la la to i taka forma przejdzie. 

 

 

 

III MIEJSCE: TADEUSZ CHARMUSZKO (SUWAŁKI) 

 

 

WYLICZANKA PANA JANKA 

 

W Czarnej Hańczy 

Krasnal tańczy. 

 

Łoś zasuwa 

Środkiem Suwałk. 

 

W Aleksandra 

Ginie chandra. 

 

Na tapecie 

Trzechsetlecie. 

 

W Aquaparku 

Jak w zegarku. 

 

Od podskoków 

Głośno w SOK-u. 

 

Młodzież łebska 

Chce do Ślepska. 

 

Kartacz rusza 

W świat z ratusza. 

 

Nad zalewem 

Dziupla w drzewie, 

 

Bóbr w niej siedzi, 

Pilnie śledzi, 

 



Ile śledzi 

Nas odwiedzi. 

 

Kto nie pojął 

Główką swoją, 

 

Temu biada, 

Ten odpada! 

 

 

 

WYRÓŻNIENIE: HENRYK LISZKIEWICZ (PIŁA) 

 

Gdy chłopcy szukają żon, 

w Suwałkach bije dzwon. 

Dzwon bije: raz, dwa, trzy- 

pierwszą żoną będziesz ty. 

 

W Suwałkach bije dzwon, 

gdy chłopcy szukają żon. 

Dzwon bije: raz, dwa, trzy- 

drugą żoną będziesz ty. 

 

Gdy chłopcy szukają żon, 

w Suwałkach bije dzwon. 

Dzwon bije: raz, dwa, trzy- 

trzecią żoną będziesz ty. 

 

W Suwałkach bije dzwon, 

gdy chłopcy szukają żon. 

Dzwon bije: raz, dwa, trzy- 

czwartą żoną będziesz ty. 

 

Etc., etc. 


