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Ł,.rską ocl Matki Boskiej, clo któfel rnoclliła się ocl najmłodszyclr lat, n,łzy-

wa Sęclziwa Poetka zclolność układania rrryśli w słowa. Nigcly nie nryślałe

<r sobie w kategoriaclr poczy,tnej alttorki, bo większość jej pięknyclr i wzrttsze-

j4cyclr wierszy powstawała spont,.rnicznie, z potrzeL>y sefca. Pierwsze llts/oly
Valentyny Dr-rbaniewicz powstały prawie pół wiekr_r telnu. Czttła, jak poclkre-

śle po lataclr, potrzebę zmięrzenil się z traLlnlą dzieciństwa. Kelilóv/, Ieżący
w pobliżu jej roclzinnyclr Pieńlów 'Wozareckiclr, został wysiecllony przez

clkupantów. Lttdzie w jeclnej cl.wili stracili daclr n,"rc[ głową i gwallrncję

przeżycitt. Nikt nie był pewny jtrtra. \W clwuclziestą rocznicę pacyfikacji wsi
napisała pierwszy wiersz, bardzo osobisty. Nawet nie nrusiała specjalnie
truclzić się nacl doborern oclpowiedniclr słów.

Po pierwszynr po,wst.rwaĘ nirstępne, inspirowlne wzfLlszeniami religij-
tlyltti, przeżyciami rodzinnynri, pięknenr przyrody. Kto clroć raz oclwiędził
ttt,oczysko Pieńki 7ozareckie, gclzie pani \Walentyna spęclził:r z n:rlłą przer\^/ą

pon,.rd 70 lat, łarwiej zrozlllrlie Jej f'ascynaclę. przyroclą. Znrieniające się pory
t,oktt z gamą zaskakr_rjącyclr kolorów wręcz prowokowały clo pisania.

Nigcly nie liczyla napisanyclr utworów. 7iele z niclr trallło clo lr-rclzi.

Część wierszy clrowała clo szuflacly i nigcly nie plzypuszcz,ała, że w iesie-
tl,i życia przyjclzie Jej wydać tomik. Dzieło tym cennieisze, że przeclstawia

i akby paciorki nizane bo gatynri pr zeży ciani i wycl a r-z eni ami, niettrzinkowyrrri,
jak jego bolraterka i autorka,

V poez,ii \Walentyny Dtrbeniewicz zna,Ięźć można wszystko, co bliskie
serclt Pod1,"rsianina, Clroć uroclziła się daieko stzlcl, z połtrclniowyrn Pocll,.rsierrl

z.wiąza,na, jest ocl dziecklr. Ttltaj wzrastala, snrakowała życie i spisywała
wrazenia. fiele.|ej tltworów nra clrarakter religijny. Nic clziwnego. Matkę Bo-
ską kochała złwsze tniłością wielką. Była clla Niej idealnyn wzoretrr Matki,

I<tót,a często pojawiała się w strofeclr.Tej wierszy. 7 sr_rmurjącyrrr clorobek zbiol,ktr

z,naleźć też tnożna irrrpresje roclzinne, lristoryczne i regionalne. Szczęre i piękne.

Czyt,ljącje rrra się wrażenie szczególnego dal,1t, jakirn los obclarzył autorkę.

Zaclręcanr czytelników clo r-tważnej lektury tego tomiku.
Isttlcltl Grabouski
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Polśkp, Qilcv. 1łzno, .sercu merrrrr mfia,

Dźwigń straszne brzemię nasz naród kochany.

PrzemijaĘ Lata, a, Polś-ka cierpiala,
Tylko Bogu swoje krąrwdy powierzała.
Ruski, pruski tyfan krajem nasrym władał.
Katżdy Polskę gnębił il<atżdy okradaŁ

Przyszławreszcie pota, że Potska oĘła,
I{aidany niewoli mocą, wą skruszyła.
ZabĘsła nad kraj em wolności j utrz enka,
Bo ią rnarrl. przyniosła Najświętsza Panienka.

Ludzie się zbudzili, iakby zmartwychwstali
I swój dom ojcrysĘ śpiesznie budowali.
zal<ur itła znów polska wsrys tkirni barwarni,
Ale widmo woiny zawisło nad narni.

Nikt się nie spodziew ał, żewróg zęby szczerzy
I wkrótce zdradziecko na Polskę uderry.
SpadĘ na nas bomby iak ogniste gfomy,
ZapłonLęĘ r,niasta, legĘry gruzach domy. ]

' , '. 
,

Faszystowska przemo c zawładn.ęła światem,
ZsięĘ się narody,pod katowskim batem.
Wróg mordowal ludzi, budował obozy,
Serca pełne byĘ rozpaczs1. i gtozy.



Glabił iponńń, mordował bezmiary,
AJe się doczekał zasłużonei krry.
A gdy nas opuścił faszystowski gad,
To wzĄł nas w opiekę ze wschodu naszbtat.

I dalej Polska tańczyćmusiała,
Takiak jei ruska mqzyka grńa.
I znówpółwieku llrrai naszw niewoĘ

Dziś Polska wolna, Iecz podzielona,
Na duszy swojej okateczona.
Każdy ią szarpie, wycĘga ręce,
Biedna oiczyzna* *i""r.r.j udręce.

AIe tam nie ma rniejsca dla Boga.
Polak swą wiarę wziął od. pradziada,
Gdy iej zabraknie, narodowi biada.

Niech nam w rodzinach miłość panuje,
Zgodai szĆzęście gniazdobuduji. 

-')

Da| Boże, Polakorn mądre pojednanie
I na dalsze lata pobłogosłui, ńanie_ 

--

10.04.2OtO t.

Dziś w Oiczyźnie trwoga, zadrżałcaĘ świat,
zginąłPrezydent Pobń, ; .ir-;;;;j" l.*i"'.,g:?! najlepsi, porskilh matek ;"Ń;
w bólu itozpacry zostaĘ rodzinv.
Polsko, ma Ojcązrro, dziś o"i.ro"orru,

9 1:tr" kaĘńska, cryż Cibyło ńało,
i9 ei_zlOw się naszej porskie-i krwi zachciało?
Na wieki zostaniesz g.9ł.T iaszych Czie.i-'
którym dzisiai światlość wiekuista świeci. '
Jezu Milosierny, dzś Polskaw żałobie:,
więc zbolałe sefca yznosimv,]ku Tóń
okaż litość swoją, ulecz ".*l;;;";"' :

boś Ty milosierny, Jezunasz kocńany. '

:],I



Kocham swąOicryznę caĘ moią drrszą,
żadne mnie uroki światowe nie kuszą,
żadnaUnia, Stany aniZłote Piaski,
w Polsce Ęć nłjlepiei w btasku Bożei łaski.
W'polu, w lesie milo wśród polskiej prryrody,
człek, choć wiekiem zgięty, tu się czuie młody.
Tu polskie szulnĘ drżevła, polski wietrryk wieje,
tu swojskie ptactwo śpiewa i budzi nadzieię,
że p ,rzyjdąlepsze czasy) że Polska owi.,
bo w polskirn narodzie polskie serce biie.
Wszak Oicryzna nasza dawno w;.zwolona,
czefiirr zlnów iakChrystus na swym krryżllkolna?
Rolnictwo upadło, rzemiosło się chwieie,
zal<łady sptzedane. Gdzie tlasze nadzieje
na lepsze iutro, na uczciwą pracę,
na polnoc rolrrikorn, na godziwąpłacę?
Ludzie są bez pracy, biedują, strajkuią,
a obcy zakłady polskie wykupuią.
Rozrywają,Polskę, cierpi naród caĘ,
to tak iakby sefce ktoś rwał na kawaĘ.
Ztozpaczonych ludzi zewsząd sĘchać głos.
I(to:memu krajowi zgotował ten los?
Ludzie zaguo-ieni, w rządzie ciągle zrniana-
Nie ma Polska ttasza prawdziwego pana,
któryby ster władzy*zĘ,do swoiei ręki,
wyzwolił nasz naródz wiekowei udręki-
Jezu miłosierny, ratui polski krai
i siłę wytrwania narodowidai.

12

Narodziła nam się nowa Oiczyzna kochana
z Bógiem, zwiatą,'upragniona i oczekiwana.
Chociaż zniewolona, często upadała,
a|e z Bożą rnocą z^*sze powsiawała.
Buntują się liberały i,gniew icll-rdzsadza,
bo niepos rtrzeżenie umknęła irn władza.
Poszła po sprawiedliwość, nowe tffrofzy pfawa.
Z Bogiem krai budować to jest piękna spfawa.
Srydzony, wyśrniewany był wierny nasz lud
i czekał cierpliwie, aź się zdatzy cud.
ToJan Paweł II nam pobłogosławil,
za Oicryzną swoją do Boga się wstawił.
Pragnął, by się w Polsce zrnianadokonała,
żetry sprawiedliwa Ojcryzna powstała.
Niech nastąpi w narodzie naszym poiednanie,
niech rniłość złłłycięźry, spfaw to, dobry Panie.
Niech przerniną dni gorzkie i złowrogie noce,
niech narn biało-czerwona radośnie łopoce.
Niech nasz otzeł biaĘ skrrydła swe rozwinie,
Polska nie zginęła i z Bogiem nie zginie.



Pół wieku minęło, gdy wróg w nas uderzył,
cios śmiertelny naszej Ojczyźnie wymierzył.
SpĘnęła krwią ludność polska mordowana,
w obozach głodzona, w kaźniach katowana.
Gdzie s-ynowie Polski? Ci, których okryĘ
nie grobowc e, lecż szate żołnierskie rnogĘ?
Gdzie rnatki, który,m z objęć dzieclwydzierano
i do komóf gażowych na śmierć oddawano?
Gdzle Ęsiące powstańców w mogiłach spocąrwa,
Ęlko ic}r matka ziernia płaszczetnswym okrywa?
Widzlałarr.pomnik, na nim postać matki utrwalona,
ffiarzw wielkiei męce, w,górę wzniesione ramiona-
Napiś głosi: dwóch synów w powstaniu straciła,
nie mogła żryć dłurżei, sama się zabiła.
!ęczńa cała Polska w kajdanach niewoli,
a gwiazdawolrrości wschodziła powoli.
Na obcej zielnl, tatn, gdzie Oki brzegi,
tworryĘ się woiska polskiego szeregi.
O głodzie i chłodzie, o żebracrym chlcbie,
śpiesryli się, Polsko, syrrowie do Ciebie.
Jeszcz,ewróg zabiiŃ, nie gasĘ płornienie,
a Polska czekała na swe wyzwolenie.
Lipiec szedŁ przez pola zb gżami bogaty,
utrudzeni żniwem ludzie,wyszli z chaĘ.
'\Vsryscy swe modlitwywznosili do Boga,
wiararosła w sercach i radość, i trwoga.
Jeszcze salwy armatnie huczaĘ pod niebem,
gdywitano wojska kwiatadni i chlebern.
A oni szczęśliwi kolanazginalt
i ziernię ojczystąwe Łach całowąli.
Lecznie dane irn było szczęściem Ęm się ciesryć,
wróg ojcąvznę grabił, musie.li się śpiesryć.
roszJiwięc przizgflry, nie tracąc ni chwili,
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aż w Berlinię sztandat polski zawiesili.
Lecz dla Polaków nie ma Wiktorii,
pisząsię nolre karĘ historii.
Oicryzna t|asza) bólem przeięta,
znowu włoĘla niewoli pęta.
Przezlat pięćdziesiąt w szponach nas mieli,
Bogaz serc polskich wyrwać pragnęli.
I mordowali Polaków skrycie,
wielu przernocą wydarli Ęcie.
A naród polsk| z Bogiem ziednany,
cicho ukfywał krwawiące fany.
Czekńtej chwili, gdy wstanie oicryzna
i krąrwdy swoie przed światem wyzna-
TaigiSybiru, gdzie wichry wyją,
wiele tragicznych tajemnic krvią.
Lasy kaĘńskie, świadkowie nierni,
wiedzą, kto w tamtej spocą,rya zierni.
Pomordow ani, bez żadnej *hy,
w obcej krainie śpĘ Polski syny.
O wolnej Polsce szurnią irn drzewa,
słowik irn polską modlitwę śpiewa,
aOrzełBiały gniazdo swe wiie,
bo Polska nie zginęła, jeszcze Polska Ziie!



głafuL (ł&l,a

na gp,rze trębacze królewscy grali
t r.l,t z góry spoglądał na bitwę
w tyrn hatdz7 l(r ryżacy natarcie wygrali,
na konie król gromko'krryknie
rusryli król przodem w pancerzu na koniu
pędzili iak ńa nawałnica
głos z piersi tysiąca zahuczał po błoniu
zlaaszpieśń tę? To Bogurodzica
dopadli rąbahzastępy łatnalt 

'

jak wicher gdy wpadnie w gąszczktzaków
w tym atak królewski przeważa na szal7
pietzclnaią zastę py Krryżlków
mvycięĘłkról wroga
po bitwie nagórzetrębacze hymn polski
wciąż grald
od tego to czasu r:zeczweszła w prrysłowie
i górę tę Graną namralt

76

Gifuutt p-Od Qaqąllqldelm

hei dawno to było
lat sześćsetiuż rnoże a tnoże i więcej ubiegło
gdy w Polsce zatllczńniemiecki róg w borze
a echo wśród gąszczów pobiegło
świtaniem zatanie:m królewscy rycerze
na wielkich rumakach iechali ]

okuci w żelaznebĘszczące pancerze
mieczarni i asny. mi błyskari
płonęĘ ogniska u jezior wybrzeĘ
l<rzyżacŃo prz-y ogniach siedziało
i oni spostrzegll królewskich rycerzy
pędzących o świcie nawaĄ
gdy słońce na niebo wybiegło rurniane
oblało krainę pufpufą
oblało i wielką zieloną.polanę
porruęory rezlofem a gotą
tlragótze Polacy do bo|u gotowi
rnodlitwę pofanną końcryli ]

gĘ hardzi niernieccy rycerze ktryżowi

ztei gory pieśń polska pobiegła do Boga
rycęrze runęli jak lawa
z tą pieśnią na ustach dopadli do wroga
i walka zaczęłasię krwawa
ztnieszani skłębieni szczękali orężem
w natarciu łr*oły się sryki
zaiadle tu walczył koń z konień nĘ z rnężern
zrywaĘ się ciżby okrzyki





rłGntqglula zitłta
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Jeszcze tistopad u nas siękrząta
i suche liście dokoła sprząta,
ant jużzima się poińrta
i biaĘm puchem wszystko przykryła.

atż się gałęzie pouginaĘ
Wiatr się zagubil, po świeciebĘdzi,
wreszcie zobaczał, że zirna rządzi.
Więc się rozgniewał, żerwał, oszalał
i śnieg zawzięcie z gńęzimłalń,.
Aż się kurzawa lasem poniosła
i wsrystkim drzeworn ulgę prryniosła.
Listopad szybko zaprotestował
i zirnie tego nie podarował.
Z rniesiącem grudnie rn zawarł układy,
a grudzień takim układom rady.
On się do prary wcale nie śpiesry,
niech się listopa d władzą nacieszy.
Odszedł radosny pośpiesznym krokiem,
przyldzie,by spotkać się z Nowym Rokiem.
Uciekła zirna eź hen za góry,
zabrńa swoie śniegowe chmury
i rozgniewana głosiła wszędzie,
żetego roku zimy nie będzie.
'W sĘczniu spotkanie było żałosne,
świat przypominał iesień lub wiosnę.
Trawa zielona, krówki naĘce,
gdzieś się podziaĘ śnieżne miesiące.
Bo w sĘczniu jeszcze się nie zdarzyło,
żeby nazierni śniegu nie było,
A zarniast śniegu ptzyszła ulewa,
wiatr zrywał dachy i łarnał drzew a.

27
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Martwiło sĘcznia z luĘm spotkanie.
Jak wytłurnacryć to zamleszanie?
Chodził więc smutny, ńy i ponury,
łż nadLeciaĘ śniegowe chmury.
Sypnęły trochę białego puchu
i to podniosło sĘcznia na duchu.
A luĘ ztobrtukład ze wschodem
i zaraz wszędzie powiało c}rłodem.
l/itóz też pośpie szał na zaw ołanie,
srybko wylcóńał,swoj e zadanie.
Skuł lodem wszystko =,rzeki, iezlora,
bo na to była naiwyższa pofa.
'Wschód narm,też' śniegu chętnie użryczył,
bo na układy dogodne l,icrył.
Tak się lutemu wszystko udalo,
że i rnarcowi śnićgu zgstało.
Gdy prryidzie wiosna z nową nadzieią,
to się kłopoĘwsrystkie rozwieją.

lZinąa

Zirnasię srofo, straszy wichurą,
słońce się skryło za ciemną chrnurą,
dziecibiegaią, śnieg zgóry sypie,
mtózwszystko rnrozi, w policzki szcrypie.
Malcy wcale się nie boią, że śnieg pada i wiatr wieje,
każdablz7a pokraśniała, zitniew nos się śrnićie.
Dzieci wzięĘ się za ręce, utwońłv koło,
rozbawione i radosne śpiewają wesoło,
Zimo śnieżna, zimobiała. taka sama od stu lat,
gdyby ciebie narn zabtalło, iakże smutnv byłby świat.
Ty nam daieszzabaw wiele - narĘ,łyżwy, sanki,
kule śnieżne, sople srebrne i białe baŃanki.
Gdy prrybywasz do nas w grudniu, wsrystko w sen zapada,
bawi się wesoło, gwarnie dzieciarni gromada.
Już usnęĘ w lesie dawno zielone choinki,
śnieg je pootulał grubo w puchowe pierzynki.
Spłvtny szarak, zŃnieżony, schronil się w kotlinie,
będzie smacznie spał w ukryciu, ź wichtrra minie.
A wiewiórka ruda, zwinna, w dziupli się schowała,
przykryta ciepĘm ogonkiem smacznie będzie spała.
Dawno zabezłir.ęsne mofze ptaki odleciaĘ,
Ęlko szate, wierne wróble z namipozostaĘ.
Z góry ypĘ się śnieĘnki, wiatr je w dal unosi,
a zglodnińa sikoreczka o słoninkę prosi.
Zawieściewięc, wszystkie dziecs skóreczki ptaszynie,
niech doczeka z natniwiosny i z głodu nie zginie.
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Przyszławiosna z tnajer+, słoneczna, wesoła,
zbudzlła do Ęciawsrystko dookoła.
Kwieciem się okryĘ owocowe dtzewa,
bry się rozwinęĘ, słowik pięknie śpiewa.
Barwna pani idzie w majowym uroku,
prrynosi nadzieięjak każdego roku.
Biegnie polami, wędruje lasem
i zachwycorra przystaie czasem.
Wiatr jei radośnie w gałęziach śpiewa,
żryw icą,p,achną s osnowe drzewa.
Konwalie w białe dzsvoneczki dzwonią,
las napełrriają cudowną wonią.

widać sarenki tuż na polanie.
Spod jałowca skoczyĘ płochliwe zające
i pognaĘ pohasać nazieloneiłące.
Prry modrym strumyku kaczeńce się złocą,
strumyk cicho pluszcze iżaby rechocą.
Skowronek maleńki szybuje wysoko,
daremnie go nasze wypatruie oko.
Rozwinął skrrydełka, śpiewem się zanosi
i całemu światu swoią radość głosi.
Już i jaskółeczki do nas prz_vleciaĘ,
radosnyin szczebiotem gniazdka swe witały.
Poternwszystkie rzędem na drucie usiadĘ,
zrrlęczone podrożą w słodki sen zapadĘ.
A na polachzboża pięknie wyrastaią
i na dobre plony nadzieję narndaią.
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\V'iosna j:uż* drodze, więc Marzec śpiesry
wsrystkich powrotem ciepła uciesryć.
trifarzy o iasnych promieniach słonka,
by nad polarni ujtzeć skowronka.
A tu wietrzysko ciągle się drocry,
to śniegiem sypie, to deszczem zrTroc?y,
to ciemne chmury po niebie gania
i iasne słońce cieniem zasłania.
Młodziutka wiosna rna wcilyż kłopoĘ
pfrzezte mafcowe wichry i słoĘ,
ale pałeczkę Kwiecień przejmuje,
wiele radości nan1 obiecuje.
Już klucze ptaków lecą zza tllloltża)
gdzie świeci iasnapofanna zofrza.
Wsrystkie z radością do nas wracaią,
bo w naszym kraju gniazda swe mają.
J uż coraz bardziei słońce ptTygrzew a,
juź się listkami okryĘ drzewa,
zie mia zielo ną s zatę wło żyła
i stokrotka mi ią ozdobiła.
Malutkie fiołki w trawie się skryĘ,
wietrryk roznosi ich zapach niły.
Przychodzi Kwiecień dumny, radosny,
pełen uroku, drugi syn'Wiosny.
Czas srybko nija.Irlzle Wiosna gajem,
żeby się spotkać ztrzecirn synem- Maiem.
Zal<słitĘ pięknie krzewy idtzewa,
kukułka kuka i słowik śpiewa.
D'{.ai przysiadł sobie pod dębu drzewem,
żawf o czonry słowików ś piewern.
Tutaj go'Wiosna rano spotkała,
radośnie syna swego witała.
I poszli tazern pfżez caĘ kraj-
'W'iosna radosna i piękny Mai.
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O porannei zolrz1 chór ptaków śpiewa,
wiatr ciepĘ, wiosenriy, rożkoĘsał dtzewa.
Niesie radość wiosnyw ptaśim świergocie,
bocian gniazdo wita w radosnym klekocie.

Ludzie sCntym nt do bocianów rnają,
wszyscy te ptasryska poczciwie kochają.
Czasem bociek :gosposi psikusa sprawi,
w kapuście na zagonie, dziecię;; zostąwr.

I,ecą gęsi dzikie, za nirni żurawie.
UsiadĘ odpocząć prry pobliskirn stawie.
SĘchać Ęle gwaru, gęgania, ńołr".r,
aż zaiące wyszĘ z zielonego lasu.

'Widząc, co się dziĄe, szara|<iradosne
pogoniĘ w pole, aby witać wiosnę.
airzaĘ zielone, piękne oziminy,
zaśw lesie pylące, kwitnące leszcryny.

obok drogi bmózkilistki rońińĘła,
Biżło ukwiecon ą cżeretnchę obięła.
Szernrzą zgodnie tistkami siostry kochane,
pachnące i w srebrzystej rosie skąpane.

'W zielone| kalinie słowik stroi nutki,
iuź powrócił do nas ten śpiewak malutki.
Ulłada melodie cudowna ptaszyna,
wkrótce się festiwal słowicry zacżyfla.

Drżą listki osiki rosnącej nadwodą,
gdzie żaby, zawzięcie, chóry swoje wiodą.
A kukułka, wróżka, wykuka dziewcrynie,
zanirn za tnqż vlyidzle, ile wiosen rninie.

Tak tu u.na pięknie, takw sefcu radośnie,
że chce mi się śpiewać o cudowrrei wiośnie.
Górą chmurki płyną po nieba błękicie,
Wokół, iak co roku, znów się budzi rycie.

L
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Kiedy zatęskrrisz do Boga,
idźw pole, gdzie łany żrytnie.
Tarn, gdzie bławatek chabrowo
i mak czefwono kwitnie.

dzie, kłosy, pełne ziat trra,

koĘszą się na łanie,
a dookoła się niesie,
świerszcry donośne granie.

Gdżie polnalpoc zciwa gpvsza
Kładzle,na zierni swe cienie,
a wśród gałęzisĘchać
p sżizół pfa owlty9h brzęczenić.

Gdzie łąka ulrwiecona,
Jak tęcza barwna się rnieni
i strumyk cicho pluszcze . :

wśród pięknych traw zielenŁ

G dzie rnodre niezabudki
u brzegu stawu się,tłoczą,
w czystei, srebrzystej wodzie,
drobne,swe nóżki tnoczą.

Gdzie czaika, wieczna pbczka,
w oddali się odzywa
i, skryta wśród szuwarów,
cyranka szafapĘwa.

L
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zawisło w nieba błękicie, . .

sypie swe ciepłe promienie.
i budziwokół Ęcie.

Tak miłq cudownie wszędzie,
Boskie to dziełó; wspaniałe.
W'znosi się dusza do nieba,
by Bogu cześć dać i chwałę.

,:-

Niech się i Twoia dtszą
radośnie wzniesie do Boga,
tego Ci *ezę szczerze,
dżecino rroja droga.
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Kocham cię lesie szurniący okńdei roku porze,
kocham cię Ęle, na ile sefce me zdobyć się może.
Kocham twe drzewa spokojne, kiedy ie zirnaubierze
w pięknę prlszyste czapy i śnieżne białe kołnierze.
I kiedy śniegiem zasypie leśne dróżki i ścieżki,
gdzie wiewiórka ukryta w swej dziupli gryzie orzeszki.
Gdzie dzięcioł, medyk leśny, drzewom wciĘ składa wizaĘ
i kuje dziobem rozglośnie, znailduiąc pokarm obfĘ.
Gdzie czarnooka sarenka zgpzczu swój nosek wytyka,
za nią koziołek rogaĘ zręciniewśród d*.* się przemyka.
Gdzie szarak długouchy żfiacża swe ścieżki tropami,
usypia w kotlinie leśnej z pfrymrużonyrni oczamj.
I kiedy iuż sroga zima śniegiem świat caĘ ubieli,
to las clch,utko usypiaw puchovej śnieżnei pościeli.
A kiedy miną Ęgodnie, powieje wiatr ciepĘ, radosny,
rozwktą się bazie na wierzbach, pierwsze zwiastuny wiosny.
Las się obudzi z uśpienia i szumem wiosnę powita.
iuż w cićpĘch prornieniach słońca, śnieĘczka tnńa roz
Leczktóżwypowie, co wiosną dzieie się w cichym lesie,

Klcdy ptzechodzę tamtędy, czasem chwileczkę postoię
lla dywaniku rnięciutkirn, który mchy pięknie utkaĘ.
Jllk rniło stopom odpocząć, co kawał lasu zbiegaĘ.
Jcst ieszcze dąb staruszek, świadek dziecinnych lat,
;ltlzostał na postefunku, gdy wyruszyliśmy w świat.
llósł kiedyś w polu, bo lasu ieszcze tu wtedy nie było,
lrnwiliśrny się pod nim, jakże wesoło nam było.
|itoi do dziś potężny, szeroko rozłofułkonary,
króluje nad młodnikiem, kochany, znajorny, stary.
W świat wyjechałam za chlebem w młodości mojei rozkwicie,
1l<rznałam pracę w fabrykach i różnych ludzi Ęcie.
Wgdrowałam po górach, gdzie ptzezroczyste strumienie
1lędziĘ wodospadarni przez skaĘ i karnienie,
gdzie aksarnitka szarotka na twardej skale rozkwita,
|lrk gwiazdka spadla z nieba, srebrrystym pylkiem pokryta.
Kawiarenka pod chmurką widnieje na szczycie Śnieżki,
wiodą do nĘ turystów górskie dróżki i ścieżki.
W kawiarence wesoło, muryka wygrywa czardasza
l utrudzon_vch turystów w gościnni progi zaprasza.
titoi tam też kapliczka, wieżą swą sięga błękitu,
garrrą się do niej w modlitwie ci, którzy dojdą do szczl.trr.
|rrzyznant, urzekĘ mnie góry, oczarowaĘ rniasta,
lccz wiem. prryrosłam do ciebie, boś ty w rne serce powrastał.
tlo chociaż tam wiele cudów me oczy podziwiaĘ,
tyś w moirn sercu u,ciąż szurniał, lesi. Poatasia wspanialv.
t)latego sefce moje nie zagubiło się w świecie,
prrywiozłam w strony rodzinne tnęża dobrego i dziecię.
'|'tl moie sefce tęsknilo, gdzie stara oicowska strzecha
i trrtaj na świat ptzyszła następna rnoia pociecha.
l)ziś stoi nasz domek drewniany wśród lasu na polanie,
wita nas jasne słońce, gdy z rannlną rosą wstanie.
|)rzed domkiern kasztan sędziwy, w cichych poszrrmach caĘ,
darzy nas swoirn cieniem, gdy przyidą letnie wpały.
A kiedy wieczorami zńpiewają słowiki,
ltl pełrry iest nasz domek cudownej ptasiej muzyki.
.|uż dorastaią synowie, niedługo wyftrrną z gniazda,

ile świergotów ptasich wiatr na swych skrrydłach niesie?
Ile tu kwiecia cudnego, jak pachną krzeyy izioła,
ile żyjątek leśnych krząta się dookola?
Ile gniazdek tu wiją rozśpiewane ptaszęta,
abybezpiecznie ukryć swoje maleńkie pisklęta?
I tak wśród szumu, gwafu, świergotu i hałasu,
cicho, niepostrzeżenie, prrychodzi lato do lasu.
Niesie nam w darze grzyby iczatnychiagódbez tniary,
a rny biegamy codziennie, tly w porę zebrać te dary.
Rośnie tu grab wysmukĘ, ptżł nim dorodnabrzez7na,
takprzantlona do niego iakby do chłopca dziewczyna.
Znają to miejsce wsryscy, bo to grzybowa polanka,
chętnie tuzag|ądają, szwkając grrybów co ranka.
Lecz nikt nie mtaca uwagi na przytulonych drzew dwoje.
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nieclrźe ich wiedzie w życie szczęśliwa Bożagwiazda.
A mnie nie kuszą Fż sóry ani ŚĘsk, ni Pornorze,
lnttai nażawsze zostanę, pod Twą opieką, mój Boże.
3o 6fugciaż piękny świat caĘ iak długi i szeroki,
ia kocham lasy i pola, i iasne nieba obłoki.
O ziemio oiczysta, gdybym ia wiersze pisać urniała,
o twych łanach podlaskich pieśnibym układała.
Jak rolnik pługięm cię,orze, iak ciĘ ziatnern obsiewa,
iak pracę umirai4c;skowroneczek mu śpiewa.
ProsĘiest ten wiersryk iak prosta,ma dusza,
cólsięi cŻare.mli,,pięknćm Ego:śłviat a w:żrusza.
Chociaż wiele widżĘi,$r,ićlć rózumircrn,
ale wypowiedzieć wszystkiego nie umiem.
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W niewielkim lesie, na środku polany,
stoi samotny domeczek drewniany.
Ptactwem ośpiewany; pełen słońca blaskrr,
stoi nasz domek wśród lasku.
W tej skromnći,chacie dziadkowie rnieszkają,
w ciszy i spokojuwieku dożywaią.
Do ludzi daleko, do nieba wysoko,
lecz nad narni czuwa zawsze Boże oko.
Drewniany domek, ale wygodny,
nigdy nikt z niego nie wyszedł głodny.
Drzwi wsrystkim otwafte, szczere sefce czeka
na godne przyięcie każdego człowieka.
Marrry ogród, a w nirn kwiatki
ku ozdobie naszei chatki.
T eraz jest zirna, przyroda drzemie,
bi"ły śnieg zasypałwokół caĘ ziernię.
Ale kiedy tnarzec rninie,
wszystko pięknie się rozwinie:
drzeva, krzewy, zioła, kwiatki
dookoła naszei chatki
A jak wiosna prryidzie z maiem,
świat się caĘ zazieleni,
słońce sefca nam ogr,zeje,
smutek w radość się zamieni.
Niedawno młodzi, dzś już dziadkowie,
plecy schylone i szron na głowie.
Przerninęło Ęcie, odpĘnęło w dal,
choć nie było łatwe, ale sercu żaI.
Dobry Bóg nam stworrył taki piękny świat,
chciałoby się pożyć jeszcze wiele lat.
Niech nam za,wsze słońce iasnym blaskiem lśni,
niech Bóg błĘosławi resztę nasrych dni.
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Przyszedł maj piękny, miesĘc pełen k^y,
ustroil kwiatami ĘĘ pola, lasy.
Pachną bzy * ogrodach, zakwitĘ iabłonie,
małe dzieci niosą kwiatów pełne dłonie.
Idą do kapliczki, Matka Boska czeka
na swoie dzieciątka z bliska iz daleka.
Biegną wĘc radośnie i duże, i małe,.
aby śpiewać pieśni naJei cześć i chwaĘ,
Wsrystko wkoło kwitnie i kr2ewy, idtzewa,
a.Hetmance swojej caĘ naród śpiewa.
AIe mai przemijatak jak młode lata,
które narn urnkarętyw gw^r:ze tego,świata.
Odszedł cichą nocą prz! księĘca blasku,
Ęlko słowik zżalw nie rnógł usnąć w lasku.
I ksrilił, kląskając, słowicrym zllyczaiern,
bo się jego koncert kończy z pięknym maiem.
Ęka srebrną rosą płakała żałośnie
po cudownym maiu, po rninionei wiośnie.
Na barwnym rurnaku iużlato przybywa,
ziernia pacĘnie chlebem, łan czeka na żniwa.
'W'ogrodach pięknie fosną iatryny,
w lesie'jagody, grzyby, maliny.
Dokoła radość, chór ptaków śpiewa,
cichym szelestem śpiewają drzewa.
P rzemii a lato niepo strzeżenie,
śle nam złociste słońca prornienie.
A gdy na polach jeżąsię rżyska,
to jtż wiadomo, że iesień bliska.
Ptaki już ciclnną, w dal uciekaią,
żałosnym głosem krai nasz żegnają.
Z nadeiściern wiosny będą z po.wfotem,

aby nas ciesryć swoim szczebiotem.
Jesień w koralach iarzębinowych,
złocisty wieniec stroi jei głowę.
Piękna i dumna, strojna, bogata,
p r; zyozdobiona darami lata.
Czasern się snuje szaryrni mgłami,
a czasem płacze deszczu strugami.
Bo przecież musi zostawić wsrystko,
gdyż zilr;ra śpiesry i już iest blisko.
W serce człowieka smutek się wdziera,
wszystko przerniia, wszystko urniera.
Grudzień niebawem spĘnie na świat,
narn wciąż po trochu przybywalat.
Minęła młodość, iuż wiek doirzaĘ,
więc go przeĘirny dlaBożei chwaĘ.

Autorka z mężem
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Dzisiai są dożynki. Jest to święto chleba.
Bogr', i rolnikom dziękować potrzeba.
Za ich ciężką pfacę, za czoło zroszone,
za te srnaczne chleby pięknie,wy_pieczone.

Zazebrane plony, zatentrud, w podzięce,
uściskajmy chłopom spracowane ręce.
Ale nam smutek seJce przenika,
nie widzą władze trudu rolnika.

Polakom polski chleb nie smakuie,
zbożasię w obcych kraiach kupuje.
Nic nie pomoże wójt, wojewoda,
chociaż irn potskich rolników szkoda.

Każdy zasiada na swym urzędzie,
czeka cierpliwie, co dalej będzie.
Już rolrrikowi ta walkazbrzadła,
bo mu się cĘgle podcina skrzydła.

Su1n rig boryka,_jak tylko może,
żeby gdzieś upchnąć to swoje zboże.
Lecz w kraju taka jest poliąvka,
by nie,szanować trudu rolnika.

Pchaią się do nas obcych gromady
i wykupuią polskie zalłady.
Tacy, co Polskę obcym sprzedaią,
dla swej Ojc7;yżny sefca nie rnaią.

L_
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A rólnik polski swą ziemiĘ,kocha.
To jego matka, a nie rnacocha.
Ona mu rodzizboże do chleba,
więc polskie i zierni bronić potrzeba.

Na lepsze czasywszyscy czekamy,
bo nam Europa otwiera bramy.
Lecz tanlt spytają: wy, polskie chłopy,
z czylrn orzt chodilicie do tei Eqropy?

A Pólak sżezerze powie jak bratu,
że polskie sefca chcemy dać światu.
Więc odpow iedzątamci panowie:
Polacy, chy-ba źle rlłająw głoryiś.

I będą na nas spoglądać z góry,
bo nam rnieć ttzeba kĘ i pazury.
Daicie nas z towar rlaf}nki światą,,
a cńa Polska będzie bogata.

Lecz gdy zgnębicie polskiego chłopa,
to nie pomoże żadnaEuropa.
Rolnik tla zawsze z Bogiem zjednany,
sefcem uprawia oicryste łany.

A gdy zrlnęczon.y na roli siada,
Słucha, co ona rnu opowiada.
W ptasząt świergocie i zbóż poszumie,
dobrze tę mowę rozumie.

Niech rolnik Boga na wieki sławi,
Pan,mu na pewno pobłogosławi
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IGedy się córka za rnayżwydawała,
matka jej wyprawę godną dać musiała.
Grubą pierrynę, poduszki puchowe
i,jeszcze mlaĘ iasiek pod glowę.
Darcie pierza, zlłialae pierzakami,
odbywało się długirni, zimowymi wieczorami.
SchodzĘ się sąsiadki, kumy i dziewcryny,
omawiano najpierw zcałei wsi rrowiny.
Potern śpiewano piosenki ludowe,
w gwafze uptywaĘ wieczory zirnowe.
Gospodyni kolację sutą srykowała,
po pfacv skończonei wsrystkich częstowała.
Tak pracę z rozrywką pięknie połącry|l,
wszyscy we wsi zgodnie iak w rodzinie Ęlt
W przeddzień wesela korowaj pieczono,
wszystkie sąsiadki do tego pfoszono.
Starościna dobrze ciasto wyrniesila,
a reszLa kobiet ozdoby robila.
l aką fantazję każda z kobiet rniała,
taką ozdobę w rękach wyrabiała.
Gdy ciasto do formy iużbyło włożone,
tymi ozdobarni było ustroione.
CaĘ ten wieczór był ośpiewany
w inteircji korowaia, żeby był udany.
Panna młoda koleżanki swoie zaprosła
i tak zwany panieński wieczór urządzła.
Było rnierzenie sukni, welonu stroienie,
było też śpiewanie i było wróżenie.
Z włókien lrrianych kulki dziewcryny ztobĘ,
potem je wszystkie tazefiI podpal_iĘ.
Której kulka najwyżei do górywzleciała,
ta się naisrybciei zanąż wydać rnińa.
I piosenki różrre śpiewaĘ dziewczęta,
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O Ęrn chłopaku, o tei dziewczynie,
co pasławołki na bukowinie.
O iatrłoneczce, co zalg,itała,
potem iabłuszka czefwone rniała.
O Kasi, co naJasia z woienki czelrńa
i białe mu róże ofiarować chciała.
ByĘ skoczne, żałosne. Jak Ęciewieśniacze,
czasetn śmieje się radośnie, czasem rzewnie płacze.
Korowai piękny, radości wiele,
pewnie udane będzie wesele.
Nazajutrz rarro zwielką paradą,

Siedzenia wygodne, pięknie wyścielone,
konie w kolorow. *Śtążki ustrojone.
Druhenki śpiewaĘ i gfały kapeie, :

wszyscy wyszli, na drogę zobaczyć wesele.
Statsza druhna dzieciom cukierki tzuś?ła,
dzieciarniaie z zierni radośnie zbierała.
Gdy młodzi z kościoła od ślubu wracati,
rodzice ich chlebem i solą witali.
Starsry drużba po korowaj do stodoły śpieszył,
swoim sprytem i humorem wszystkich gości śrniesrył.
Niósłbochen z paradą, ręce trzymŃw górze
i tanecznym krokiem przemierzał podwórze.
Korowaj z honorami zostŃ prryniesiony,
bo na ważną chwilę przecież przezlrlaczo{ly.
Gdy iużqrszyscy goście tu podochodzi7i,
ów korowaj srnaczny równo dzielili.
Orkiestra pięknie chrniela zagtńa,
astartsza druhna do tańcabtńa
Ęch gości, któtzy rniel,i ochotę
wrzucić w koszyczek ze cztery złote.
Wszyscy się bawili, wesoło śpiewati.
To młodernu, to młodej łatkiprzypinali.
Nikt się nie obrtżń ani nikt nie gniewał,



bo na dobrymweselu kńdy się wyśpiewał,
A przry tych prryśpiewkach było śmiechu wiele,
r"r. się odbywało to wieiskie wesele.
Dzisiaj na świecie wszystko się zmienia,
az dawnych czasów - Ęlko wspornnienia,
które tu w skrócie są'opisane
i ku pamię ci naszei podane.

l--
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Qach*amha:

'Wszystkirc fybki śpią w ieziotze,
w sanatofium nikt nie może.
Księżyc, ten romańĘk stary,
Cz! nl z laa[lll, atues Czary.
On na d.rszy nas odmładza
i w leczeniu nie przeszkadza.
Prrybyło nas gfono liczne
na leczenie klirnaĘczne.
Tutai zdrowie nam ratuią,
srodze kości wymasują.
Potern ćwiczenia, kąpiele
i innych zabiegów wiele.
Sanatorium jest w Jachrance,
nad, ieziorem, na polance.
Wsrystko kwitnie, bo to w maju,
w ogrodach pięknie jak w raju.
Wszędzie chodzą kuracjusze,
otwieraią im się dusze
na to piękno, na tę wiosnę,
wsrystkie sefca są radosne.
Potem wieczorową porą
wszyscy śpieszą nad jezioro.
-W' kawiarence gwafno, tłoczno,
wkrótce tańc.e się rozpoczną.
Zaraz się skojarz4 pary,
cry ktoś młody, cryteż stary.
Wsryscy bawią się ń miło,
iakby chorych tu nie było.
No i spełnia się prrysłowie,
Ęlko radość daje zdrowie.
Ja do tańca beztalencie,
wykręciłam się na pięcie,
poszłam sobie do jeziota,
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bo to była piękna pofa.
Słowiki cudnie śpiewaĘ,
miłość sobie wyznawaĘ,
a ia nabrzegu siedziałam
i teń wiersryk napisałam,

TOgcieczl,ea,

Tetaz wszyscy na wycieczki jeżdżąza gtanlricę,
rny zsłiedzamy swej Oicryzny cudne okolice.
Miiamy wioski piękne, domy murowane,
w niepamięć poszĘ strzechy ciepłe i słomiane.
Tego i ednak naibardziej bociany żah$ą,
na betonowych sfupach gniazdaswe budują.
lVliiamy pola zbożami żocone,
ogrody kwitnące i łąki zielone.
Podziwiamy piękno tej Podlaskiei zieni,
która nas zachwyca urokami swyrni.
Dzisiaj na trasie naszei Białowieża,
która grubego ieszcze chroni młierza.
On się dotąd w Puszcry Białowieskiei kryie
i spokojnie sobie na swobodzie żyie.
Piękny fezerTvat po drodze mriedzarny,
pierwsry raz rnieszkańców p:uszczy oglądamy.
Są to żubry, łosie, jelenie i dziki,
sarny, wilki, tarpany, przernile koniki,
które do nas swe szyie wdzięcznie wycĄgaią
i turystom grzbieĘ g-łu"kre pozs,alają
Zwiedzarny zabytki ieszcze z dawnych czasów
i rnuzeum piękne na wzgórz:lwśród lasu.
Jeszcze dęby stuletnie stoją tu na strłĘ,
których niktzludzi ruszyć dotądsię nie waĘ.
Gdyby te drzewa rozrnawiać umiaĘ,
ciekawą by historię narn opowiedzińy,
iak pwszczą rządzilr carowie, germanie,
lecz puszczabyła polska i polska zostanie.
Jeszcze Tykocin i synagoga
i jlń nas wiodła do boru droga.
Ciemnym wieczorem wśród pwszczy bĘska
niespodziewanie płornień ogniska.
Zwielką radością wszyscy witali
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M.rok dookoła,wiati wśród drzew wieje,
a:tu każdemu buzia się śmieje,
bo na paĘkach wisi kiełbaska
i bigos pachnie aż w dołku ściska.
U wspaniałego .w puśżczy ogniska ,

iz apeSem pałaszowali.
Po takiei uczcie zrobili koło,
bo prżećież wszystkirri,by-łó węqoło
,i zaśpiewali. ł pióśń lpłvn łai,, l: .

aż w głębi puszczy gdzieś zaginęła.
Tak się skończyła $ryciećżlra,:{Diłż9.
która w parnięci mojej utkwila.
Może dziś ieszezęwśród puszc7y drzew
da się rsĘszeć nasz:dawny śpiew,
który wiatr porwał i poniósł w dat?

Ju:ź nie powrócir.:a sercu Żal. ' ', 
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Ozięń Jilaźa

Kochana Mamo, w dniu Tbego święta,
pragnę byś była zawsze uśrniechnięta_
Dziękuię zaĘcić,'kióqe mi dałaś
i za te noce,.których nie przespała<.
Kiedy płakałam stroskana, tnńa,
Ęś me dziecięce by ocietńa.
Do serca swego czule tuliłaś
i wszystkie moje troski koiłaś.
Zatadość, szczęście wszystkich moich dn|
za rniłość, Mamo, dziękuję Ci.
Pragnę zerurać kwtaĘ najpiękniej sze zĘk
i_złożyć do Twoich ukochanych rąk.
ŻyczęCi zdrowia, wszelkich'łask od Boga,
bo kocham Ciebie, Mamo moja droga.
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(PatloŁó i lrel,

Nie zna matka szczęśliwszej chwili na świecie nad tę,
kiedy pierwszy faz,,rl:ranrlla" wypowie iei dzieclę.
Szczęśliwe te mamy, którymb}ło dane
w spokoju wychować dzieci swe kochane.
Dobra mafita - to dzieci uśmiechnięte w szkole,
dobra frraIlva - to obiad gofący na stole,
dobra mama - to dom czysĘ, w którym pachnie wios
w którym dziecispokojnie uczą się i rosną.
Marna zawsze pomoże, pocieszy, doradzi
i właściwą ścieżką ptżez Ęcie prowadzi.
A na drodze nie zawsześcielą narn się róże,
czasem ptzeżyć ttzebanawet wielkie burze.
Gdywracamy do domu w smutku i udręce,
zawsze nas do sefca nrlą matki ręce.
Często takie szorstkie, często spfacowane,
ate zawsze ciepłe, tnatczyfie, kochane.
'Wsp omnę swe dzieciństs/o zatf u te p fzez woj nę,
gdy dni byĘ straszne, noce niespokojne.
Szłarn kiedyś do dornu, przy obozie, blisko,
w głębi zobaczyłatn ludzi rojowisko.
Gdzieś na środku obozu głodni się kłębili
i w bezsilnej rozpacry jęczelt, wręcz wyli.
Nagle słowa,,dai chleba" przerwńy tę ciszę.
Ja to srnutne błaganie do dziś ieszcze sĘszę.
Trry lrlldzkie widma nazierr,jleżaĘ
i błagalnie do mnie ręce wyciągaĘ.
Zadtżńy rni nogi, z lękiem szłam pomału,
naprzeciw szedł wartownik gotowy do strzału.
SĘszał! Do kogo strzelt? Czy do nich, czy do rnrrie?
Serce lękiem dławione bilo nieprzy-tomnie.
Nie chciałam tak urnierać, miałam dwanaście lat,
śmierć pattzyła mi w ocry, a przede mną był świat.
Nierniec ptzeszedł spokoj nie, nie podn osząc powiek.

Do nich też nie strzelał, to jeszcze był człowiek.
Ile łez urylaĘ matki za synami swyrn|
którry swoje młode Ęcie oddali tei zierni.
Wsrystko to przerninęło, smucić się nie ttzeba,
cieszmy się z blasku słońca i błękitu nielra.
Niech nasz wiek przernija szczęśliwy, spokojny,
byśrny nigdy wię ei nie zaznaliwojny.

,,Acb te grzybobranie"
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oziett Eeniora

Babcia w młodości ciężko pracowała,
w trudzie swe dzieci kochane chowała,
Byłaznich dumna; dobrze się ucryĘ,
więc pracowała, tle miała siły.
Doiła, pasła ibiegńaw pole,
żeby na czas wszystko zgroma dzić w_stodole,
Spać chodziła ostatnia, często po północy,
nle żądńa nigdy niczyjej pomocy,
Kładła się ztnęczona, często i w ubraniu,
zrywałasię zawsze pierwsza o świtaniu,
Pragnęła, by dzieciom nic nie brakowało,
Potem ciągle ieszcze pf acy prrybywało,
bo wkrótce na świat przrybyĘ wnuczęta,
ale babcia trudów wcale nie parnięta,
Syn już nalrzędzie, synowa pracuj1,
za to babcia chętnie wnuczęta pilnu| e,

Gdy wnuki dorosĘ, babcia postarzała,

iuż nie batdzo wsrystkirn młodsrym pasowała,
Nie mieli iuż d|a niej czasu, cierpliwości,
nie chcieli, ztozwmieć babcinei starości,
Gdy sĘ straciła, wywieźli jąz dornw,
przecież niepotfzebna Ębyła 1+:",
\w prrystani.starości babcię urnieścili
i zadoi,oleni do domuwrócili-
Tarn jest przecież komfort, nikt tam nie narzeka,
wre życie wspaniałe, jest dobra opieka,
Ale babcia tęskni i cichutko płacze:
Moi Kocłrani, czy ja ryas zobaczę?
Rada by u|rzeć choć tego burka,
który przeżlat wiele pilnował podwórka,
On może jeden po babci za,wyie,
zaskomli po psiernu, ieś|ttieszcze Ęje.
Ibabciatęskni, bo tam iei chatka,

a na cmentarzu ojciec i matka.
Takie gorzkie chwile nieraz ptzeźrywała,
na mogile matki wszystko wypłakała.
Ona się źle czuie w takirn dobrobycie,
w zagrodzie zostało całe babci żrycie.
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8tekfuułihuia 7-aliłou a

W czerwcu przyjecha!ń do nas elektrycy,
narobili ruchu w całej okolic}.
W czterech wioskach rrar:az linię budowaĘ
ludziska irn w pracy chętnie pomagali.
Mieszkańcy z radośc ią ruszyti z chałupy,
aby kopać dołki ironlozić sfupy.
Linię zbudowali, aż popatrzeć rniło,
chcieli, żeby wreszcie światło zaświeciło
Przeszedł lipiec, sierpień, iluż pńdziernik mija,
u nas na,wsi,tylko funa się,odbiia.
'W okolicznych wioskach dawno światło płonie,
Ęlko nasz Kaliłów wciążw ciemnościach tonie.
Ludzie się śpiesryli, taĘ powpłacali,
ale światło jakoś nadal5ię nie pali.
Co to za awariamy o Ęm nie wiemy,
więc gorącą prośbę do' Vas kieruiemy.
Sunie Koło Kobietwraz z Rolnicrym Kołetn
do Ciebie, Redakcio, by cię prosić społem.
Obudź Ęch, co qrcześnie na zimę zasnęli,
zapytai:, czywreszcie światło będziem mieli?
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Qodlalhu zżel,mia

Zięrnla flasza Podlaska, chlelrodajna gleba,
żeby plon wydala, uprawiać iątrzeba.
Ona iuż od wieków każdą porą czeka
na siew i na żniwo, na ręce człowieka.
Bo ziernia jak matka nie poskąpi chleba,
lecz cierpliwie na niei pracować potrzeba.
Ile dzisiai młodych ucieka do rniasta,
a zagtoda ojca chwastami zarasta.
Niech Bóg błogosławi tym, co pozostaią,
tym, którąv ojcowskie zagcllny kochają.
W rnieście jest inaczej, są inne młyczaie,
ale nam się u nas najlepiei wydaje.
Tu powietrze cżyste, panuje swoboda,
tu lasy szumiące iprzeirzysta woda.
Tu słońce promienne, śniące trawy w rosach,
tu grriazdo bociana i ptaszę w niebiosach,
Tu pola uprawne, teżłąkizielone
i nasze ludowe pieśni ulubione.
W kapliczce prry drodze Chrystus Miłosiernv
z sefca błogosławi wieśniaczy lud wierny,
który swoje sefca dał Bogu w ofierze,
ufaJezusowi i kocha go szczetze.

7-rucatagt dzielL u Kaliłoruip,

Dzień to dziś odlegĘ, Iecz świeĘ w pamięci,
_g_dl "* nawiedzili mordercy przeklęci.
Uzbrojeni po zęby, wkroczyli do wioski.
kłżdy z niclr na czapie nosił znak katowski.
Jak hieny tu krwavvei szukali ofiar1.,,
w okrucieństwie swoirn nie mając 

-iuż 
niary.

Mordowali ludzi iniewinne ari..1,''
którym odąd światłość wiekuista świeci.
Ttżyletniei Sabińki kula nie zabiła.
to ją ręka kata bagnetem przesryla.
A dziecię, co tvlko rniało dwa rniesiące
zastrzelilł rnorderca w koĘseczce śpiące.
/siąkła krew niewinnycri * i"irr#i-r-ugo.r,

o czym świadczy pomnik ku icir "r"i;;;ioi;.y.Za ,potnoc więzionyrn wioskę wysiedlili,
zakaręw olrozie głodowym męczyli.
Gdy Stelmach powrócił z niewoli do domu,
witać go z radoścĘ nie było |uż komu.
Biedna jego żona i córeczki obie
dawno spoczyw-aĘ na cmentarzu w grotrie.
Boleśn ie zadrżało zr ozpaczo.r. 

"....]Cóż mu uczynili okrutni mordercy?
ł,zy Ęlko gofące spłynęły spod powiek,
bo gorzko zapłakał nieszczęśliw} człowiek.
Ziemio Kaliłowa, gdybyś przemóx,iła,
ile żeś Ę ofiar w swym łonie ukryła,
a ile to rnatek nigdy się nie dowiÓ,
że synowie iclnleżą tutaj, w Kaliłowie.
Dziś szurnią im drzewa, *i.a" riSJJizeleści,
lud nasz przekazuiedziwrre opowieści, '

które zalatwiele staną się legendą,
dziadkowie ie wnuko; 

";";i" aoŹ'nęaą.
Nam - świadkom - Ęch zbrodni. które się tu działv
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stfaszne Ęlko i srnutne wspomnieniazostaĘ.
Jeszcze do dzś fuiącymhasięw oku kręci.
Cześć ich parnięci!

ZóiźIeroultkż O &az Qelheó,ul
eQ.arlzżeakiŁh a %atił&Iaiu l94t-2

Gdy Oicryzna w kajdanach niewoliięczala,
u rras się tr,ągedia straszna ,orgry*ń. '

Ludobóicy tutaj obózzałożyli, :

i tysiące więźniów w nirn nagromadzili.
Ludzi mordowali na różne sposoby,
a lasek za wioską zapelnńĘ gtoty.
Widzieliśmy mękę Ęsięcy narodu,
!9 p"a 8ołyrr niebem umierali Ż głodu.
ziemia w obozie. twarda, słońcem-wypaloną
kńda trawka z nieiwyfwana avń iłf.G"ł
Dzś rodzi narnzboża,wielu nie wie o tem,
ż;: była przesiąkn ięta łzatni, k"*ri t ńi.;
Znis.zczeni chorobarrri, głodeń i prz"..rocą,
na kolczaste zasieki,tzucali się ,J"ą.
Niejeden z nich wolności;"Z 

"ięgri"ękamii pozostał na drutach, przeszyty kularni.
Zlw_te_s7ony męczennik.r. 

"ę.., na nodże,
wisiał do dnia białego drugim ku przestrodze.
Inni, rażeni śmiertelnie, pókoterri padali
i krew swo|ą ostatnią teiŹieni"aóri.
Ci b1,li szczęśliwi, którym się udało
31cz9Stiłie wyn ieść za druĘ wyn tędzniŃe ciało.
Uciekali, nie wierząc, wurielkie szczęście swoje,
a las irn cicho własne otwieJp"J*Li.. - " -'-)
! eźdzńw dzień p rzez Kaliłów ";-";ń;; wojskowy,
|elo1y, dur4, kolczastym drutem otoczony
i woził przezwieś naszą, wedfug planu 

"*Ógo,skazarrych na śmierć do lasu Hńiristie;;.-'-'
Tam ich mordercy otaczalikołem 

--

izabijaE nad otwarĘm dołem.
Jak oni strasznie cierpieli i jak umierali!
Za co ich ludobó|cy tit "o""rri. t".łi
Wszak matki ich rodzĘ i chowaĘw trudzie.
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To byli ludzie?
Co się wtedy działo tutai w Kaliłowie,
tego żadne ludzkie słowo nie wypowie.
Pattząc na te mordefstwa ludzie rozpaczali,
z lękiem spać się kładli i z lękiem wstawafi.
Bowiem na Kaliłów wyrok był wydany.
kto zbiegom pomoże, będzie rozslrzelany.
I zawisł nad nami topór w ręku kata,
który buciorarni tratował pół świata.
Pod karą śmierci, jak brzmiała przestroga,
pod biczem wspólnego okrutnego wfoga,
ludzie wygłodniaĘch karrnili nocami,
za co Kaliłów krwawo płacił ofiararni.
Wygonili flas z domów, wśród śniegu i mrozu,
ojcÓ* rodzin imłodzieżwzięti do obozu,
a rnatki zfclzpaczol,ne ipłaczące dzieci,
pognał wróg na tułaczkę wśród śnieżnej zamieci.
Co wycierpieliśmy ł,tedy, dziś trudno uwierryć,
to trzebabyło widzieć, trzebabyło przeĘć.
IGedy nas wfeszcie wsrystkich z obozu puścili,
do domu rodzinnego wracać zabronili.
Domostwa żbutzotte, wieś obrabowana,
iaż nle nlrasza, niemiecka, l igienszaftefit zwana.
Jak udręczeni ludzie rłrolności czekali,
iak szczęśliwi na swoje zagorry wracali!
Z ttwdetn domki wznos ili, choc iaż rnałe, cias ne,
ale sercom mile, upragnione, własne.
Zielmla fiaszaiak matka na dzieci czekńa.
Z siewu ręką rolnika zboża rodzić ch.clała-
Ona, Ęzną co roku plonami nas darry,
karrni wszystkich, cieszy sefca gospodarry.
Dzś na polskiej ziętni nikt nie cierpi głodu,,
a dzieci- drogie skarby -przyszłością narodu.
Pragniemy, by nasz naród był zawsze szczęśliwy,
a lud spoko|nie orał swe oicowskie niwy.
Aby'kazdy człowiek irł- kraju spokojnyrn
i by nigdy więcej juiż nle było woiny.

Z.aliłóul

Kaliłów - wieś nasza- ludziorn mało ztlLarra)
wśród lasów ukryta, prawie zapomniana.
Ładne domy stoją, zieleńdookoła,
Ęlko droga przezwieś o ratunek woła.
iVlamy swoją historię z okupacji lat,
teraz cicho o Ęvm. ale znają świat.
IGedy l<rzyżGrunwaldu wsi naszej prryzndr.,
to utwardzić drogę ludziom obiecali.
Wieś się oĄvwila, wszyscy się ciesryli,
za lrjJka dni Kaliłów piachem zawozii.
I nie było jużwidać ścieżki ani drogi,
tonęĘ nam w piachu rrmęczone nogi.
Trudzifi się ludzie, lecz nie narzekali,
a fatamorganamodzjiła w oddali.
Krzyż wieś otrzymała, uroczystość byla.
I na Ęm się radość n7aszazakończyła.
Doczekaliśmy się przykrei niespodzianki,
droga utwardzona poszła do Studzianki.
Wsrystkirn nam Naczelrrik podstęp pfzygotował,
lnasż1 drogę skreślił, w swojei wsi zbudował.
Kilka lat rninęło, nikt irrz się nie fudzi,
za,w iedzione nadzieie naiuczciwszych ludzi.
Zato w dowód pamięci nam wylewisko dati,
a wkrótce wysypiskiern wieś udekorowali.
Jak gdyby Katiłów był wsĘ na dobicie,
wiele lat nam smrody zatfuwaią ż_vcie.
Składaliśmy u, Grninie swe interpelacje.
Wiedzieli wszyscy, że rnieliśmy rację.
Lecz nam tłumaczono, że funduszu rnało
izawsze fla l|aszą drogę brakowało.
Bardzo chciał nam pomóc Naczelrrik Przybyło,
może by się po trochu tę drogę zrobiło.
Poderwałwieś do cżyfl:u, wszyscy się zgodzili,
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ieszcze raz Kaliłów piachem zamrozili.
Lecz w Grninie zaszĘ zrnianly, odszedł Pan Prrybyło.
Nikt nas nie popierał i tak to się skońcryło.
Wielka była pr aca, zaangażowanie,
toteż wielkie zostało luarrl rcizczarowanie.
Lecz to nie koniec naszejudręki,
teraz znosirny naisroższe męki,
bo nam żtżlową drogę zrobili,
nie wiedzą jak nas uszczęśliwili.
Miał czarnv, rakotwófczy, zewsząd wyrnieciony,
na kaliłowską drogę został wvwieziony.
Ptzez Kaliłów jeżdżą wszystkie samoc}rody,
wożą różne towary i olbrryrnie kłody,
akażdy pojazdwzrrosi wielki tuman kurzu,
że trudno wytrrymać na własnym podwórzu.
Okien się tutai już nie otwiera,
wszystkirni szparami kurzawa się wdziera.
To fatum złośliwe nas prześladuje,
na tóżne sposoby Ęcie nasze truje.
Wsrystkie wioski mają drogi, a Kaliłów czeka,
lecz do spełnienia rł:Larzeń droga wcąż daleka.
Smutna lecz prawdziwa iest flłsza tlallada,
jak prawdziwa jest wieś, co ią opowiada.
Może Pan W'ojewoda pomocną dłoń poda?
Niech Pan okaże swą życzliwość ludzką,
droga nasża iest teraz drogą woiewódzką.
Prosi Rdda Sołecka i wsryscv rnieszkańcy-

Ooźqlthż

Ziemialaasża Podlaska to zbożowe łany,
pola, Iasy i łąki, to kraj nasz kochany.
Lud wiejski, pracowity, szczery iżyczliwy,
Panu Bogu oddany, wierny, sprawiedliwy.
Dzisiai u nas doĘnki. Jest to święto chteba.
Panu Bogu, rolnikom dziękować potrzeba.
Niesiemy doĘnkowe wieńce do świecenia
i składarny Panu Bogu rralszę dziękczynienia.
Choć_ ciężk a była rńo, fudne p;ry";{; {;;,'
Bóg dał nam piękne plony, dziękulemy zatc'.
W kraju kataklizmy, klęski i powodzie,
moc ludzi - ,orpu.r.r, Lez aimO*, o głoazi".
Niech kńdy, kto może, pomocną dłoipoda
tym, którym wszystk o zabrała szatejąc J woda.
Za to wydała plon piękny laasza szarłglelra,
by nikornu w kraju nie zabrakło chleba.
Vieńce pełne ziart:ra, żsta ipszenicy,

któryrni w potrzebie dzieĘsię rolnicy.
Gdy w kraju szalaĘ brrrze, nawałnice,
]\{atka Boża ochraniała nasze okolice.
Patfzylilśmy z lękiem, co się w kraju dzieje
i Ęlko w Ntaryi rnietiśmy nadzieię.
N_r".h Was. drodz.v rolnicy, Bóg w zdrovviu zachowa,
niech \Vam pobłogosławi Niebieska Ifuólowa.
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O QrŃeżu. Qolaktt

Jak radośnie bĘ sefca, jak dzwoniĘ dzwony,
gd1, polak papieżem został ogłoszony.
Wśród pożogi, wojny, cierpienia i glodu,
wzrastał kapłan wielki polskiego narodu.
Sierota w dzieciństwie pod opieką Boga.
do kapłaństwa wiodłu go pri"rciernie droga.
Tak dziecię ukochał Bóg Ojciec niebieski,
że ie zaprowadził lż na tron papieski.
On w swoich trudach, cierpieniach. udręce,
oddał się w opiekę Naiświętszei Panience.
Wezwał pan do Rzymu Papieża Polaka
i dał mu do ręki klucz Piotra rybaka.
Wziął więc ster do ręki i odważnie pĘnie,
glosi rnilość Bożą na tej łez dotinie.
Obiął sefcem swoirn wsz_vstkie świata strony
i spełnia plan Boży zgóry zarnierzony.
Idzie bez [ęku, gdzie fozpacz i trwoga.
t wszystkim narodom gtosi miłość Boga.
Wszędzie ziernię całuje, gdzie stopy swe postawi,
glos i wszystkirn Chrys tusa. wszvstkich błogos lawi.
Niesie swe sefce otwarte wszystkiln narodom zierni,
białe i człttle dziecituli rękoma swymi.
Darzy wszystkich rniłością. w każdym chce widziećbrata,
wyrnodlić pokój BoĘ wsrystkirn nafodom świata.
Gdy na Placu Piotrowym został poraniony.
zadrżaĘ boleśnie ludzkich serc rnilionv.
Szedł z milością do ludzi, niósł serce w pokorze,
za co mu zgotowano tak bolesne łoŻe.
Wierni z bólem błagania do Boga zanoszą.
o ratunek i zdrowie Papieżowi proszą.
A Bóg w swrłm miłosierdziu nigdy nieprzebrany,
cudem uleczył ciężkie jego rany.
Tu iVlaryja Fatirnska pociechą mu była
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i z rnilością do serca swego pt a.
On swoją Matuchnę hojnie obdarował,.
bo |ei z cińa wyjętą ftg|ę ofiarowaŁ
Do Fatimy śpiesrył po swej ciężkiej męce
i wiózł dar przedziwny Najświętszej Panience.
Oddał swoie rycie rry Matki Boskiej dłonie,
a kula widnieje w iei złotej koronie.
Do dzś w \Va,Ękan ię Pąpież nasz łochany
przez wszystkie narody.jeŚt urniło-wany.
Chociaż utrudżony_, idziC Bolym szlakiem
i iest dotąd,w świecie ńajwiększyń Polakiern.

Śam-ieló Qap,ieża
02.o4-2oo5

Odszedł Polak wielki, Papież nasz kochany,
pozostawiłw sercach nasrych wielki9 rafly,
ŻrnatmychwstaĘ Chrystll wziĄ.gy .ivż 

do sróić,
by rnu dać. kpronę zastlżoną y_.]"Ę,,
P tzez mękę i lr,rTr.ź swój 1szedł. do, Bożei chwały,
dzisiai pogrąlony w źałobie świat caĘ,
X""rriń gó *"ryŚ"y. Z ptawdąstałprzed światern,,

wsrystkim był pasterzem i ojcem, i bratem,
Niósłwiarę i milość ptzeżwszystki konĘnenĘ,
'Wybrany pielgrrym Bo4, drogi liciec !*'*'r,
Kochał swoją oicz-yznę, swó| Kraków i Tatry,
t;rietaz go srnagaĘ zakopiańskie wiatry
Nad wsrystko kochał rnłodzież i Barkę z nią śpiewń,
do miłowa nia Oiczyzny iei serca zagtzevlał,
Ucrył świat ca*y',iakĘć potrzeba,
by nie zagabić drogi:do nićba-
Szedł ten BoĘ ,.*bdrrik przezdwudziesty wiek,
zdążył doi ść do, met5, i zakończył bieg,
NiezwykĘ był to człowiek, docenił go świat,
więc dziękuimy Bogu,za cudowny lrwiat,
który na polskiej wzrastńglebie,
dzś iuż za niarrri oręduie w niebie,
Widzimy, co się dzieie i w kraiu, i Rzyrnie,
wszystkie narody świata sławiąJego irnię,
Płyną ludzimi|iony do Rzymu iaktzeka,
by pożegnać godnie świętego człowieka,

,Całe swoie Ęcie poświęcił ludzkości,
za to dzś doznaie tak wielkiej,miłości-
rW świętą noc, wigilię Miłosierdzia |9ieso,
odszedł Ojciec ŚwięĘ, syn ludl polskięgo_.

,,CĄy Twói "- powiedział Naiświętszej Panience
i oddał swą duszę w iej matczyne fęce,
Poruszony świat caĘ, iednoczą się ludzie,

L
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wszystko to iwż śwlaidcza o ogfoilurym cudzie.
Niech ta śrnierć będzie błogosławiona,
niech się przemiana .w świecie,dokona,
niech nastąpi wszędzie rniłość, polednanie,
w irnię tei śmierci, spraw to o Panie.
Ze smutkierndziśiaj wszyscy Go żegnamy,
z żatern.serdecznym hołd mu składarny.
Chociń aniol śmierci zamknął mu powieki,
ale w sercach nasrych będzieżył na wieki.

GeafułihaĘu Qama QatŃu &J
1.o5.2011

Dzlsiaj rozmodlony polski nąrod .Y, 
,

Papież wyniesiony do niebieskie| chwaĘ.
Całe swoie Ęcie pgśwlęcił ludzkości,
więc dzś doznajemy tak wielkiej radości.
Dzś wstąp isz, na Ołcatze r, Oicze ryasz kochany,
dawno ptz,eż narody śWiętym obvołany.
Niosłeś miłość F,ożą poprzez konĘnenĘ,
synu polskiej zierni, drogi Ojcze SwięĘ.
Szedłeś przez świat caĘ wyznaczonym szlakiern,
lecz zbrodniarz knuł żalrrrach, bo byłeś Polakiem.
Leżałeś zraniol:ry, krwią btocząc obficie,
Matka Boża Fatimskawróciła Ci życie.
Jeszcze miałeś wykonać wielkie plany Boga,
zanieść wiarę światu, to była Twa droga.
Po męce śpiesryłeś w więzienne podwoje,
niosąc zbrodniarzowi przeb aczenie swoje.
Szedłeś dtogąChrystusa. niosłeś k zyż cierpienia,
Ęlko taka droga wiedzie do zbawienia.
Niosłeś milość Brllżądwadzieścia sześć lat,
naukarni swymi zadz7vl iałeś świat.
Do możnych i ubogicln ptzetnawiać umiałeś,
wiarą i rniłością sefca otwierałeś.
Kochali Cię wszyscy, syna polskiej zierni
i obdarowali sercarni wiernyrni.
Nie bacząc na trudy, szedłeś ciągle wTvłyż,
choć na Two|ei drodze widniał ciężki krżyż.
IVIaryi Naiświętszei oddałeś się caĘ
i tak dostąpiłeś wielkieiF,ożej chwaĘ.
Szedłeś bez wytchnienia, nie ustałeś w bieguo
W ciefpieniu dobiegłeś do drugiego brlegu.
Tytko kozyĘkświęĘw dłoniach swych trzymałeś
i rta.oczacln świata cicho urnierałeś.
Co się dzisiai dzieie, jakie poruszenie,
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caĘ świat podalża na Twe,uświęcenie.
Aby ujrzeć Ciebie na okarzach w Rzylrrie,
na wieki uwielbiać ŚwĘte Twoje Irnię.
TysĘce Polaków dzś do Rzymu zrnierzą
uczcić na oharzach Polaka Papieża.
Niech więc to nie będzie]chwilowe wzruszenie,
niech się wiarą wzrnocni mlode pokolenie,
które Papież szcżćtze sercem umiłował.
Wiele cennych nauk młodym ofiarował.
Niech zakwitnie wiarajak cudowny kwiat,
Ęlko ona bowiem uraĘe świat.
Niechai w sercach młodych żywawiarapłonie,
niech odważnie stoją w Chrystusa otrronie.
Dzisiai rozmodlony polski naród woła:
,,Ojcze Święty stań nam w obronie Kościoła''.
Prosimy serdecznie z wiarą i nadzieią,
niech się czarne chmury nad PolsĘ romieią.

?kuażeclzeltie Jllaźki GożĘ @arźnn eęi

|'rrybyłaś do nas z dalekiei Fatirny,
M atuchno Nai świętsz a, Maryio.
.|akże radośnie witamy dzś Ciebie,
widzisz iak serca nam biią?
ldzieszpokorna, złożone twe dłonie różaniec ślltczny oplata.
Korona złotazdobiTwe skronie, b'oś Ty rrólową Świła-
ldzieszMatuchno, niesiesz orędzie, bywiarę w sercach zapalić,
illry grzeszników zaiących w błędzie od zatracenia ocal_ić-

Zbolałe sefce moc wycierpiało, przez rnękę Twojego Syna.
l dziś boleści znosisz niemało, to nasrych grzechów prżyczyrra-
t'trlski nasz naród. dręczony niezgodą,
w bezsilnei rozpaczy się miota.
l)okąd prrywódcy Polskę dzś wiodą,
gdzie wiara, oicrlzna, gdzie cnota?
}icryzno nasza! Jakżeś udręczona, kto chce dziś Tobą pomiata.
.|ltka cierniowa Twoja korona. Tyś zagubiona wśród świata-
W Tobie, Matuchno Fatirnska, droga, nadzielalnasza i siła,
1lrąvwróć nam Polskę wolną i świętą,
lly drogą Oiczazną nam była.
Śllieszą do Ciebie tysiące, rniliony, lud wierny i wojsko, i straże.
|'rzed Tobą karnie chylą swe czóła.i serca niosą Ci w darze.
()d wieków jesteś niasżą Królową na zĘ i dobry czas.
l)o Ciebie z bólem woła Polska cńaz ,,MAryio, ratuj nas"!
Niech nikt nam wiary z sefc nie wydziera,
c icrpieliśmy zblt wiele.
Niech rnilość Twoja sefca nam otwiera,
tlaj wltrwać w święĘm kościele.
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Wiosną na świecie lśni słońce złote,
a Jezus dźwiga krzyżna Golgotę.
Chce wsrystkie serca miłoścĘ zapalić,
by od potępienia świat caĘ ocalić.
Ale pyszni władcy i zawziętości trwali,
swego Boga na śrnierć krzyżowąskazali-
Wśród ludzi rozpacz i wielka tfwogą
na śmierć grzesznicywydati Boga.
Idzie Zbawiciel skatowany srodie,
krwią zrrarczy ślady, pada nadrodze.
Powstaje z trudem, kr4rżGo przygniatq,
bo dźwiga grzechy całego świata.
OpluĘ, zbity, Bóg niepojęĘ,
najniewinniejszy Baranek Święty.
Idą złocza ńcy, z J ez:usa szydzą,
bo w Zbawicielu Boga nie widzą.
AJezus pada, nie mairz srły. 

:

Jakże Ci pomóc,Jezu mói rniły?
Zrzucę z mE d,rrry grzechów kaidany"
żeby Ci llĘć,Jezu kochany.
Za wszelkie ludzkie grzechy i winy,
znosisz te męki, Chryste jedyny.
Słońce na niebie blask swój straciło,
gdy na tę stras]zną żbrodnię patrzyło-
Jezus na krzyżu romrarłramiona,
pod,ktryżem Matka Ęolesna kona.
Złarnanabólem iak Scięty kwiat,
znosi te męki zagrzeszńy świat.
Umarł syn drogi, by zbawić lud,
ale wstał z grobu. I to był cud.
Gdydzwonybiiąna,Z ffivehwslanie,
nam"bliąs fGa; Xrótu:lryanie.
Pójdziemy w procesji, niosąc serca czyst ,
Głosząc Twoją chłvałe, Z,mat ychurstały Chryste.

e/) e ruił-anie rel ihruiż prLaIill ińŁkieh

29.04.1997
Witaj, KrzyżuŚwięty, znaku Bożei mĘH,
Którego Unita nie wypuścił z ręki.
Kule go siepacry.śmiertelnie ptzeszyły, .

Dwunastu z nirr. chłopa ż.vcia pozbawiły.
Bronili swego kościoła, wiernie prry Bogu trwali,
Gdy prryszła chwila próby, życie w ofierze oddali.
A krew męczeńska Unitów w podlaskiei glebie wzrastaŁa,
Zaku,itLaźrywąwiarą i plon stokrotny wydala.
Dawno już oni dobremu Bogu oddali drrsze w darze,
Przez swą ofiarę straszną, rnęczeńską, wstąpili lla okarze.
Kto dziś tak Bogu zatufać rrrnie, kto by się oddał na mękę?
Pomnóż w na wiarę Matko Leśniańska, podai pomocną fękę.
Do Ciebie, Pani, Uniciwierni nieśli swe bóle, udręki
l odbierali wiele pomocy z Twojej matcrynei ręki.
'tajemnie nieśli tutaj nocamiw lęku swe rnałe dzlLatki,
Aby ie ochrzcić po chrześcijańsku izłoĘć u kolan Matki.
l:zisiai relikwie Święte z Matuchną kościół nasz nawiedzaią,
A parafianie wierni radośnie serca swe otwiefaią.
Niech w obecności Relikwii Świętych wiara nam .w sercach
zapłonie,
Byśmy umieli iak kiedyś Oni stanąć w Chrystusa obronie.
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Urodziłeś się królem nieznanym nikornu,
nie było dla ciebie rniejsca w żadnym domu.
Nie dali Ci berła niżadnei korony,
byłeś biedny, maleńki, w żłobie polożony.
Powiła Cię Maryja, NajŃr.iętsza ńnienka,
pałacem Ci była uboga stajenka.
Płakałeś z zirnlta, a Matuchna drżała
i w pieluszki Dziecię swoie owijała.
Nie płacz, Dziecię Boże, choć na świecie wojny,
w nasrych sercach znajdzieszkąt cichy, spokojny.
My Ci w swym Betlejem żłobek wyScielirny,
u Twych nóżek świeĘch s rca swe złożymy.
Dzś w naszei stajence radośnie i miło,
bo się Dziecię Boże w sercach narodziło.
Zatetn się życzliwie opłatkiem podzielmy.
z tlrat odżerlia P ana wszyscy się weselmy.
Złóżtnydziękczynieniena jświętsze jPanience
za ter: skarb nam danyw ubogiej stajence.
Radośnie go dzis:rri *Śry""y pówitaimy
i polskie kolędy ochoczo śpiewajmy.

6(a 10ielhamo-e

1g.()3.2002
Ze śpiew ern skowronków wiosna'powróciła,
słońcem, ciepĘm.w.iatreń, wszystko obudziła.
Odetchnęł a zieatia,,, oŃ ór ryła o czy,
spoirzaładokoła na ten świat rrroczy-
Tu przebiśńiego zawilec, a t.tl krokrrs,kwitnie,
na polach zielemia.pięknĆ łany vlltnrle-
Biedronka się śpiesry na witanie wiosny,
aw gńęziach sĘchać ptaszątśpiew radosny-
W tej cudownĆj pofze ĆĘrystus zmarfwychwsfaie,
a wsrystko, co 4i9, ćhT ałę mu oddaie.
Wszystkie dzwony dzwonią
na Twe Zrnar vychwstanie,
a lrlatln sefca biią, Królu tląsż i Panie.
PowstałJezus z grobu,, To najwięksry cud.
Zgnębłczarta, otwarł niebo i wybawił lud-
Weź nas w swą opiekę, Chryste rniłosierny,
myśmy dzieci Twoie, myśmy lud twój wierny.
Pragniemy Ęć zTobą, miłość Twoją głosić,
pragniemy Cię zawsze w sercach nasrych nosić-

bo Ętko Ty widzisz sefce, które boli.

i strapione serca nasze rozweselić.
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Qoruiźant-ie Jltaźki Goż:e(
@-zepkreho-ulłleiz$

'Witaj, Najświętsza i Niepokalana,
Królowo zJasnei Góry, Matuchno Kochana.
Wędrovrałaś przez leśne i paszczyste drogi,
ażeby nawiedzić kościół nasz ubogi.
Witamy Cię, Matko, wdzięcznyrni rercami.
Choć grzesznijesteśmy, nie pogard zasz narni.
\P doli i niedoli, w cierpieniu, w chorobie,
zawsze jesteś z natni- zav..sze trlry prry Tobie.
O cicha i pokorna, iukużw Tobie moc,
do Ciebie pielgrzymi idą dzień i noc.
Umęczeni śpieszą przed,Twoje oharze,
by wierne swe sefca ofiarować w darze.
Sześćset lat królu|e sz, P|ani, w Częstochowie,
przed Tobą klękali polscy monarchowie.
Przed obliczern Twoirn składali ofiiary,
aTyś icln darzyłałaskami bez rnia,Ę.' 

'

Jak my Cię uczcirny? Zebrany lud Boży,
nękany grzechami, ptzedTobą się korry.
Wierne nasze serca u stóp Ci składamy,
bo nad to godniejszej ofiary.ri. *u.r.}.'
Maryio, czy sĘszysz? BłagaiąCię matki,
weź pod swą opiekę drogie nasze dziatki.
Tobie je daiemy, o Matuchno miła,
byś je swoją ręką pobłogoslawiła.

70ig,ili&

2ą.t 2.2OU8
Idą, utrudzeni, choć'zimno na dworze.
Maryia pod sercem niesie Dziecię Boże.
Śpieszą do Betlejem, a daleka dioga,
tam Matka Najświętsza ma pofodzićBoga.
Iptzyszła ta chwila, że się dokonało,
to co się zBożego słowa ciałem stalo.
Lecziakaż ich serca ogarnęła tfqroga,
gdy nie było rniejsca w Betlejem dla Boga.
Daremnie' !ózef do wsrystkich drzwi pukał
i na darmo litości w ludzkich sercach szukał.
Nikt nie prryiąłwędrowców w tej ciężkiei godzinie,
nikt nie dał schronienia najświętszej rodzinie.
Nikt nie pornógł Maryiw godzinie udręki,
gdy na świat przychodził Zbau,iciel maleńki.
'W największy(n oprrszczenirr, ubóstwie, pokorze,
powiła Maryia święte Dziecię Boże.
Z radoścĄgo wielką do serca tuliła.
Śpiewając małemu ciche by ronła.
ŚwięĘJózef w smutku pfofoctq/o rozumiał,
l{;aryię z DziecĄtkiem pocies zał, iak umiał.
Tylko wół i osiołw zamyśleniu staĘ,
patrząc w zadziwieniu na ten cud wspaniaĘ,
który się narodz ń iak cudowny lcwiat,
aby swą oftarązbawić caĘ świat.
Zastępy Anielskie znieba się ziawĘ,
niezwykłą światłoścĘ szopę napełnĘ.
UwielbĘ Dziecię, daĘ cześć Panience -

'-Niebieśkiej Królowej w ubogiej stajence.
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Płacze Jeals maĘ, zimno mu w stajence,
a Matuchna nad nilłrzałatnuie ręce.
Nie ma go czy,m okryć uboga l/iaryla,
Ęlko rąbkiem z głowy Dziecinę owiia.
Nie płacz, Dziecię Boże, pomarzĘ Ci nóżki,
my Cię otulimyw cieplutkie pieluszki.
Mięciutką podusię pod główkę Ci damy,
Ęo Cię, Dziecię Boże, serdecznie kochamy.
Świat caĘ usypia, śnieg cichutko pada
iprześllczne gwiazdki na ziemi układa.
Uśnij iTy Jezu, matuś Cię utuli,
zŃpiewa Ci śliczn ie:,,lrrli, dziecię, luli''.
Gdy dzień iutio wstanie, słoneczi<o zaświeci,
przybiegną do szopki roześrniane dzieci.
Prryniosą Cidary, Ty będziesz się bawił
i nas Bożą rączĘ z sefca błogosławił.
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