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W SERCU I PAMIĘCI CÓRKI 

Dwudziesta rocznica śmierci mojego tatusia, Stanisława Rząsy, zainspi-
rowała mnie do zebrania części jego wierszy i wydania książki, którą zatytu-
owałam Chłopska nuta z Zaczernia.

W książce pragnę tym, którzy go znali, przypomnieć, a tym nowo przyby-
łym przekazać jego oddanie i umiłowanie małej ojczyzny – Zaczernia.

W krótkiej biografii opisuję jego działalność społeczną na rzecz rozwoju 
swojej miejscowości. Od lat młodzieńczych jego pasją było: „polepszyć życie 
mieszkańców wsi”. Wszystkie ważniejsze inwestycje prowadzone w Zaczer-
niu podejmowane były z jego inicjatywy. Zawsze stał na czele komitetów 
budowy. Bardzo przeżywał, gdy nie mógł już ze względu na stan zdrowia 
brać udziału w budowie kanalizacji wiejskiej i budowie nowej szkoły.

Do ostatnich chwil swojego życia interesował się rozwojem swojej ro-
dzinnej miejscowości. Gdy w 2002 r. powstawała nowa plebania, prosił, 
ażeby go podwieźć samochodem, by mógł zobaczyć budowę. Całe swoje ży-
cie poświecił pracy społecznej, bardzo często zaniedbując sprawy rodzinne.

Myślę, że w czasie kiedy żył, był jedynym mieszkańcem Zaczernia, który 
pisał wiersze, różne opowiadania, wspomnienia o ubogim, nędznym życiu 
chłopa, ciemnocie, zabobonach, a równocześnie pokazywał piękno przyrody 
wiejskiej.

Może dzisiejszemu społeczeństwu wiersze te będą wydawać się proste, 
naiwne, nieprawdziwe, może i takie są, ale na pewno ukazują umiłowanie 
Ojczyzny, umiłowanie rodzinnej wsi i nadchodzące nowe zmiany w społe-
czeństwie.

       Wanda Kosior
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ŻYCIOWE ŚCIEŻKI  
STANISŁAWA RZĄSY 

Zaczernie to wieś leżąca w gminie Trzebownisko, a od strony południo-
wej granicząca z miastem Rzeszów. Jest to obecnie piękna i bogata miej-
scowość, której mieszkańcy żyją już nie z ciężkiej pracy na roli, a z przemy-
słu, handlu i usług. Domy są tu murowane, a wszyscy dorośli zatrudnieni 
są przeważnie w Rzeszowie albo w miejscowych firmach i zakładach pracy.

Małe dzieci korzystają ze żłobka parafialnego, starsze z dwóch przed-
szkoli, a jeszcze starsze uczą się w pięknej szkole wybudowanej w 1996 r. 
Młodzież pobiera naukę w liceach i technikach w Rzeszowie, a następnie 
podejmuje studia w całej Polsce.

Starsi ludzie mają zapewnioną opiekę w Parafialnym Domu Seniora, a 
niepełnosprawni w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym 
przez Caritas.

Dzisiejsze życie na wsi jest całkowicie niepodobne do tego sprzed 100 
lat, kiedy wszystkie chaty były drewniane, kryte strzechą. W tych chatach 
wiejskich często mieszkano wraz ze zwierzętami (aby było cieplej). Dzieci 
nie chodziły do szkół, a były zatrudniane do pracy w gospodarstwie.

W takim to okresie urodził się Stanisław Rząsa.

Przyszedł on na świat w Zaczerniu 31 stycznia 1908 r. Ojciec pra-
cował w browarze jako bednarz, zaś matka zajmowała się małym 

gospodarstwem rolnym o powierzchni niecałych 2 morg. Jego dzieciństwo 
przypadło na trudny okres I wojny światowej. Tak wspominał je po latach: 
„W dniu rozpoczęcia wojny w 1914 roku miałem zaledwie sześć lat, ale w 
pamięci utrwaliły się dość wyraźnie niektóre przeżycia. Pamiętam ucieczkę 
z rodzicami w czasie frontowych działań, pożary powstałe z podpalenia do-
mów przez pierwsze patrole wojsk rosyjskich oraz wyciąganie zwłok trojga 
dzieci z piwnicy spalonego domu Słonków”.

Jako najstarszy z ośmiorga rodzeństwa dość szybko musiał przejąć część 
domowych obowiązków. Należało do nich pasienie krowy, wyprawy do lasu 
po patyki na opał, na jagody i grzyby, które ubogacały skromne pożywienie, 
bo w domu się „nie przelewało”. Brak pożywienia miało łagodzić zbieranie 
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resztek pozostawionych na dworskich polach: „Pamiętam, jak na wiosnę 
chodziłem na dworskie pola zbierać zgniłe ziemniaki, z których matka po 
obraniu łupiny i dodaniu niewielkiej ilości mąki zarabiała ciasto, z którego 
wypiekała na blasze nieduże placki. Jeszcze gorące rozdzielała między nas, 
a resztę chowała na później. Potrawa ta zastępowała chleb, którego ciągle 
brakowało”. Jeszcze jednym zajęciem, które po latach Stanisław uwiecznił w 
strofach wiersza, było mielenie żyta na chleb. Wykorzystywano do tego żar-
na, a pracę tę wykonywał na zmianę z bratem lub matką. Aby przygotować 
mąkę na jeden wypiek chleba, trzeba było zemleć 6 garncy żyta. Zmielenie 
jednego garnca trwało około godziny.

Pomimo licznych obowiązków Stanisław zawsze znajdował czas na 
majsterkowanie w warsztacie ojca. Początkowo niezbyt przychyl-

nym okiem patrzył on na poczynania syna, ale potem, gdy Stanisław sprze-
dał wykonaną przez siebie konewkę, a następnie zrobił sobie buty ze słomy, 
zezwolił mu na korzystanie z narzędzi. Buty tak bardzo spodobały się w ro-
dzinie, że wykonał jeszcze potem kilka par dla najbliższych. Pięknie wyko-
naną makietę drewnianego domku kupił natomiast kierownik browaru. Te 
pierwsze zarobione pieniądze były wielką radością dla całej rodziny. 

Skłonności do prac ręcznych nie szły w parze ze zdobywaniem wiedzy, 
choć warunki ku temu były więcej niż dobre. Szkoła, do której uczęszczał 
Stanisław wraz z rówieśnikami, wyróżniała się bardzo wśród wiejskich do-
mów – niskich, drewnianych przeważnie krytych słomą. Murowany budy-
nek szkolny był dumą zaczernian. Oddano go do użytku w roku 1909. W 
pierwszej klasie, jak wspominał Stanisław, pisało się rysikiem na tabliczce. 
Z jednej strony ćwiczyło się litery, z drugiej rachunki matematyczne. Dopiero 
w kolejnych klasach zaczęto używać piór i atramentu. Trudno jednak było 
pogodzić zainteresowania i obowiązki domowe z nauką. Rodzice też nie 
przywiązywali do tego większej wagi, bo Stanisław bardziej potrzebny był w 
domu, gdzie zawsze było coś do zrobienia. Czteroklasową szkołę powszech-
ną ukończył w roku 1919. Jedynie dwójka jego kolegów z klasy postanowiła 
kształcić się dalej w szkołach rzeszowskich. Stanisław, tak jak większość 
rówieśników, pozostał w Zaczerniu, pomagając w gospodarstwie rodziców. 

W roku 1922 został oddany „do terminu” do miejscowego krawca. 
Nie było to jego wymarzone zajęcie, co dostrzegł sam pryncypał 

i postarał się, aby zatrudniono go w jednej z większych rzeszowskich firm 
krawieckich. Stamtąd został wysłany na naukę zawodu krawca w 3-letniej 
szkole zawodowej, którą ukończył w roku 1926. Po roku pracy zwolnił się 
i ciekawy świata wyruszył z Zaczernia pieszo w Polskę. Zatrzymał się w 
Tarnowie, a następnie w miejscowości Brzesko-Okocim, gdzie znalazł za-
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trudnienie i mieszkanie w zakładzie krawieckim Franciszka Święcha. Część 
zarobionych pieniędzy przesłał rodzicom do Zaczernia z przeznaczeniem na 
zakup łąki. W marcu 1928 roku wyjechał do Krakowa, gdzie podjął pracę w 
prywatnym zakładzie krawieckim, jednak już po kilku miesiącach, w paź-
dzierniku 1928 roku powrócił do Zaczernia. W domu rodzinnym otworzył 
warsztat krawiecki i ze zdwojoną siłą zaangażował się w pracę społeczną, 
chcąc mieć swój wkład w polepszenie bytu mieszkańców wsi. 

Zacięcie społecznikowskie Stanisława objawiło się jeszcze w roku 
1926, kiedy to 21 listopada wespół z Franciszkiem Furmanem i Sta-

nisławem Smykałą powołał do życia Koło Młodzieży – pierwszą zaczerską 
organizację młodzieżową. Głównym celem jej działalności było zintegrowa-
nie młodzieży zaczerskiej podzielonej dotychczas w zależności od miejsca 
zamieszkania na: „podedworzan”, „podkościelan” i „końcan”. Twórcom orga-
nizacji zależało też na szerzeniu oświaty i kultury oraz podniesieniu kwalifi-
kacji rolniczych młodych zaczernian. Przychylność tej organizacji, do której 
zapisało się 78 osób, okazali też ówczesny kierownik szkoły Stanisław Kluz 
i proboszcz parafii zaczerskiej ks. Jan Guzy. Po powrocie do domu w roku 
1928 Stanisław na nowo włączył się w działalność Koła. Od 5 lipca 1929 
roku do 1 stycznia 1934 roku był prezesem organizacji. Na czas tej preze-
sury przypadło jedno z ważniejszych wydarzeń w historii wsi – odwiedzi-
ny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w dniu 19 lipca 1929 r. Stanisław 
wspólnie z kolegami z Koła: Ludwikiem Smykałą i Wincentym Polakiem był 
odpowiedzialny za udekorowanie miejscowości na okoliczność tej wizyty. W 
październiku 1929 roku poddał też myśl organizacji szkółki drzewek owo-
cowych. Pomysł ten początkowo nie zyskał przychylności, ale dzięki pomo-
cy proboszcza ks. Jana Guzego, który nieodpłatnie wydzierżawił młodzieży 
działkę, udało się zrealizować to zamierzenie. W 1935 roku rozprowadzono 
blisko 1000 sadzonek. Około 200 sztuk przekazano nieodpłatnie najbied-
niejszym mieszkańcom, część zasadzono wzdłuż drogi wiejskiej, resztę 
sprzedano.

 W dniu 1 października 1930 roku z inicjatywy Stanisława Rząsy oraz 
Stanisława Smykały, Franciszka Słonki i Ludwika Wiśniowskiego powołano 
w Zaczerniu do życia drugą organizację, do której należeli i starsi mieszkań-
cy. Był to Związek Strzelecki, do którego zapisały się 52 osoby. W roku 1931 
powstała jeszcze jedna organizacja związana z Kościołem. Było to Katolic-
kie Stowarzyszenie Dziewcząt. Wszystkie te organizacje współpracowały ze 
sobą bardzo harmonijnie. Przygotowywano wspólne przedstawienia, wie-
czornice, spotykano się z okazji świąt kościelnych („Opłatek”) i narodowych. 
Stanisław angażował się w wykonywanie dekoracji, jako wykwalifikowany 
krawiec szył też kostiumy do przedstawień. Dużym problemem był jednak 
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brak własnego budynku, w którym bez przeszkód można by prowadzić dzia-
łalność kulturalno-oświatową. 

Stąd też w dniu 8 listopada 1931 roku na zebraniu wszystkich orga-
nizacji podjęto decyzję o konieczności budowy Domu Ludowego. Po-

wołano komitet budowy, w którego skład weszli: ks. Jan Guzy, Jan Bieniek, 
Stanisław Rząsa, Józef Cebula i Wincenty Polak. Ten ostatni, będąc jedno-
cześnie członkiem miejscowej Kasy Stefczyka, na walnym zebraniu Kasy 
zaproponował, by połączyć dwie inicjatywy: budowę budynku Kasy i budo-
wę Domu Ludowego. Pomysł ten zyskał przychylność zebranych i budowę 
rozpoczęto w roku 1933, a zakończono na krótko przed wojną. W latach 
1931-1933 Stanisław jako przodownik prowadził kursy przysposobienia 
rolniczego, zdobywając wiele nagród. Ukończył też kurs rolniczo-spółdziel-
czy „Stanica”, a 1 lutego 1933 roku został wybrany na skarbnika Okręgowe-
go Związku Młodzieży w Rzeszowie. W roku 1933 ukończył natomiast kurs 
wieczorowy trzeciego stopnia.

Kolejną inicjatywą, w którą zaangażował się młody społecznik, było 
upamiętnienie poległych w I wojnie światowej zaczernian. W roku 1933, w 
15-lecie odzyskania Niepodległości podjęto decyzję o budowie pomnika. 
W komitecie budowy prócz Stanisława Rząsy znaleźli się: kierownik szkoły 
Stanisław Kluz i legionista I Brygady Ludwik Smykała. Obelisk postawiono w 
roku 1937 na placu szkolnym przy głównej drodze przez wieś, gdzie znajdu-
je się do dziś, przypominając współczesnym o tych, dzięki którym możemy 
żyć w wolnej Polsce. Po II wojnie światowej na ścianach pomnika umiesz-
czono także nazwiska zaczernian poległych w II wojnie. 

Po okresie wytężonej pracy społecznej nadszedł czas na podjęcie waż-
nych decyzji związanych z życiem osobistym. 2 kwietnia 1934 roku Stani-
sław Rząsa wziął ślub z Wiktorią Furman. Zamieszkali w domu rodzinnym 
Stanisława, który sam rozbudował jeszcze w latach 1931-1932. Rozbudo-
wa ta była wnikliwie śledzona przez sąsiadów, gdyż Stanisław wykorzy-
stywał przygotowane przez siebie cementowe pustaki. Murowany dom w 
otoczeniu wiejskich drewnianych chałup był wielką nowością. Następnie 
małżonkowie zakupili działkę z drewnianym domem i po kilku latach na tej 
parceli wybudowali dom swoich marzeń. Doczekali się czworga dzieci, z któ-
rych najstarszy – Krzysztof – zmarł w niemowlęctwie. 

Nowe obowiązki rodzinne nie ograniczyły społecznikowskich inicjatyw 
Stanisława Rząsy. Był on pomysłodawcą powstania spółdzielni wiejskiej. To 
śmiałe i nowatorskie przedsięwzięcie przyjęte zostało z dość dużą rezer-
wą. Aby pokazać, że jest to możliwe, Stanisław zorganizował w roku 1935 
przy zaczerskim Kole Młodzieży zespół szyjący roboczą odzież męską, którą 
sprzedawano w miejscowym sklepie Kółka Rolniczego. W tym samym roku 
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1935 ukończył również Niedzielny Uniwersytet Ludowy. 
Już od najmłodszych lat interesował się historią rodzinnej wsi i posta-

nowił spisywać wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia lokalnej społecz-
ności. Tak powstała Krótka historia Zaczernia, której egzemplarz kierownik 
zaczerskiej szkoły Stanisław Kluz przesłał na konkurs do Warszawy. Pozy-
tywna opinia na temat tej pracy zachęciła Stanisława do dalszej wytężonej 
pracy na rzecz „małej Ojczyzny”. Jego starania zostały docenione przez wła-
dze państwowe. W dniu 20 marca 1939 roku został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Było to pierwsze odznaczenie we wsi Zaczernie przyznane 
za pracę społeczną. 

Druga wojna zastała go na stanowisku prezesa Związku Strzeleckie-
go. W obawie przed aresztowaniem razem z rzeszą uciekinierów ru-

szył na Wschód i schronił się u ciotki w wiosce Buczacz za Stanisławowem. 
30 września 1939 roku wrócił do domu. Chcąc utrzymać rodzinę, uruchomił 
w domu sklep spożywczy i skup jaj. Prowadził również dwumorgowe go-
spodarstwo rolne. Jako prezes spółdzielni Mleczarskiej w Zaczerniu urządził 
również nowoczesną zlewnię mleka. 

Stanisław zaangażował się też w działalność polskich organizacji pod-
ziemnych. Jako działacz Stronnictwa Ludowego zorganizował w Zaczerniu 
Straż Chłopską, która potem stała się częścią Batalionów Chłopskich. W 
rok po akcji scaleniowej, w lutym 1943 roku, wstąpił w szeregi Armii Krajo-
wej, udostępniając swój dom w celu organizacji kursów tajnego nauczania. 
W 1943 roku ukończył również kurs pszczelarski, zorganizowany za zgodą 
władz okupacyjnych. Legitymacja z tego kursu znacznie ułatwiała swobod-
ne poruszanie się po całej gminie i poszerzała możliwości pracy konspira-
cyjnej. 

Po wyzwoleniu Stanisław Rząsa kontynuował swą społeczną działal-
ność. 29 sierpnia 1944 roku został wybrany sołtysem wsi Zaczernie. Jeszcze 
w tym samym roku powołał do życia Komitet Elektryfikacyjny. Podejmo-
wane przez członków Komitetu wysiłki doprowadziły do tego, że Zaczer-
nie było pierwszą w powiecie rzeszowskim wsią, w której już w 1946 roku 
rozbłysło światło elektryczne. Sołtys Zaczernia poddał również pomysł 
budowy Domu Gromadzkiego, w którym znalazła swą siedzibę Gromadzka 
Rada Narodowa, a potem, po rozbudowie budynku w latach 50-tych, także 
piekarnia i wiejski ośrodek zdrowia. Kolejną inicjatywą Stanisława był re-
mont budynku podworskiego. 1 lutego 1950 roku otwarto w nim uroczyście 
przedszkole, do którego przyjęto 47 dzieci. 

Po rezygnacji z funkcji sołtysa Stanisław Rząsa wyjechał w roku 1950 
do Pawłowic koło Poznania na kurs instruktorów rolnych. Po powro-

cie został zatrudniony jako kierownik sklepu Gminnej Spółdzielni „Samopo-



14

moc Chłopska”. Po dwóch latach, w roku 1952 podjął pracę w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Mleczarskiego w Rzeszowie jako starszy inspektor 
skupu mleka. W systemie wieczorowym ukończył też szkołę księgowych. 
W roku 1958 stanął na czele komitetu rozbudowy szkoły w Zaczerniu. Po-
większony i odremontowany budynek szkolny oddano do użytku w roku 
1960. 24 kwietnia 1960 roku Stanisław społecznie zorganizował komitet 
budowy gazociągu i został jego przewodniczącym. Pomimo wielu trudności 
prace udało się rozpocząć w lutym 1961 roku, a zakończyć w styczniu roku 
1964. Również społecznie podjął prace nad organizacją budowy wodociągu 
w Zaczerniu. Prace te udało się sfinalizować w ciągu dwóch lat i od roku 
1966 mieszkańcy Zaczernia cieszyć się mogli wodą w kranach. Ponadto od 
15 czerwca 1965 roku do 31 marca 1972 Stanisław Rząsa był przewodni-
czącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaczerniu, a od roku 1973 radnym 
Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie.

Ważnym elementem w pracy na rzecz „małej Ojczyzny” była niewąt-
pliwie popularyzacja historii Zaczernia i okolic w różnych wydawnictwach 
oraz ocalanie dla potomnych materialnych śladów przeszłości. Od roku 
1961 Stanisław rozpoczął organizowanie Izby Pamięci. Początkowo zebra-
ne przez siebie eksponaty udostępniał we własnym domu. W roku 1969 
zbiory zostały przeniesione do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej i 
udostępnione zwiedzającym jako Izba Pamiątek w Zaczerniu. Znalazły się 
tam narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, stroje ludowe, dawne dokumenty i 
fotografie. W roku 1974 poszerzane stale zbiory trafiły do Domu Kultury w 
Zaczerniu, gdzie w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach poddasza 
dały początek Muzeum Regionalnemu. Stanisław Rząsa był społecznym 
opiekunem tych zbiorów, a w roku 1981 nieodpłatnie przekazał je Towarzy-
stwu Przyjaciół Zaczernia pozostając ich dożywotnim kustoszem. 

Kolejną formą troski o ludową kulturę Zaczernia była organizacja ze-
społu teatralnego, który na przestrzeni 15 lat (1961-1975) wystawił 

wiele sztuk cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Za-
czernia i okolicznych miejscowości. Stanisław Rząsa był autorem 10 scena-
riuszy, z których najbardziej wartościowe wydają się Wszystko po zaczersku i 
Wybieraj się Kasiu z izby-wesele zaczerskie. Na kartach tych dwóch sztuk ocalił 
dla potomnych dawne zwyczaje, tradycje i przyśpiewki weselne. W przed-
mowie do Wesela twórca zanotował takie słowa: „Pisząc to widowisko, mia-
łem na myśli uwidocznić i utrwalić naszą wiejską kulturę, historię, tradycje 
i bawić się prostotą ludu wiejskiego, który żył w tych czasach ubóstwa. (…) 
Musiałem cofnąć się myślą o około 100 lat i tam szukać obyczajów, zwycza-
jów, starych piosenek, aby pokazać prawdziwe wesele wiejskie (…)”. Spek-
takl ten był prezentowany nie tylko w Zaczerniu, ale także w Rzeszowie, 
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a nawet w Iwoniczu-Zdroju. Fragmenty sztuki Stanisława Rząsy zostały 
w roku 2011 zaadaptowane na potrzeby szkolnego przedstawienia, które 
uczniowie zaczerskiego gimnazjum zaprezentowali na Gminnym Przeglą-
dzie Artystycznym. W roku 2021 na podstawie scenariusza S. Rząsy został 
natomiast przygotowany film „Wesele zaczerskie”. 

Prócz grupy aktorów Stanisław Rząsa zgromadził także lokalnych muzy-
ków ludowych i tak powstał w 1968r. ludowy zespół pieśni, który nazwano 
„Żytnioki”, wykorzystując lokalne, gwarowe określenie mieszkańców Za-
czernia. Muzykantami zespołu byli Stanisław Bartman, Franciszek Szeliga i 
Józef Sroka, a głównymi solistami Jan i Kazimierz Pucowie. W roku 1973 ze-
spół ten przekształcił się w Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Żytnioki”, który 
potem z powodzeniem wielokrotnie występował w Zaczerniu i okolicach, 
biorąc udział w licznych festiwalach. 

Ukoronowaniem działalności Stanisława Rząsy na rzecz lokalne-
go środowiska i miejscowości było powołanie w lutym roku 1981 

Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia. Była to wspólna inicjatywa Stanisława 
Rząsy i Michała Dudka. Członkowie Towarzystwa przystąpili do zbierania 
materiałów historycznych, które pozwoliły siedem lat później wydać dru-
kiem monografię Zaczernia zatytułowaną Zaczernie dawniej i dziś. Stanisław 
Rząsa był autorem czterech z 16 rozdziałów tej publikacji. 

Regionalista z Zaczernia był również autorem blisko 400 wierszy z któ-
rych część zebrał w tomiku Wiejskie ugory. Tę działalność literacką rozwinął 
po przejściu na emeryturę. Od roku 1979 należał do Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych w Lublinie, które publikowało jego wiersze w swoich wy-
dawnictwach. W roku 1990 Stanisław Rząsa wydał drukiem 50 piosenek 
ludowych wraz z nutami, których teksty zebrał wśród najstarszych miesz-
kańców Zaczernia. Tomik nosił tytuł Kwiaty wyrwane ze wsi. Mimo upływa-
jących lat życia i licznych chorób w dalszym ciągu starał się dokumentować 
historię rodzinnej wsi. W roku 1997 przy pomocy finansowej ówczesnego 
wojewody rzeszowskiego, zaczerskiego rodaka dra Kazimierza Surowca 
wydał książkę Zaczernie-wspomnienia z przeszłości. Rok później z jego inicja-
tywy ukazał się album zatytułowany Zaczernie. 

Stanisław Rząsa za swoją społecznikowską i regionalną działalność 
otrzymał na przestrzeni kilkudziesięciu lat liczne nagrody i odznaczenia: 

• Brązowy Krzyż Zasługi (w 1939 i w 1969 roku)
• Odznaka Tysiąclecia (1966)
• Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1969)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
• Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
• Zasłużony Działacz Kultury (1977)
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• Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
W roku 2002 został uhonorowany przez Marszałka Województwa Pod-

karpackiego za całokształt działalności kulturalnej. Nagrodę w jego imieniu 
odebrała córka Wanda.

Stanisław Rząsa zmarł 14 września 2002 roku. Pochowany został na 
cmentarzu w Zaczerniu. Potomnym zostawił zbiory Muzeum Regionalne-
go, opracowania przeszłości Zaczernia i liczne wiersze, z których wyziera 
ogromne przywiązanie do rodzinnej ziemi.

***

Fakty opisane w niniejszej biografii zostały utrwalone również na licznych 
zdjęciach zachowanych w rodzinnym albumie Rząsów oraz w archiwach po-
szczególnych zaczerskich organizacji. Z tego bogatego zbioru wybraliśmy kil-
kanaście fotografii.
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FOTOGRAFIE, 
KTÓRE WPISAŁY SIĘ 

W HISTORIĘ ZACZERNIA 
XX WIEKU

W niepodległej  Rzeczypospolitej coraz donioślej rozbrzmiewał głos młodych Polaków. Również 
młodzi zaczernianie skuteczniej włączali się w różne inicjatywy społeczno – kulturalne i gospodar-
cze. Stało się tak głównie za sprawą Koła Młodzieży powołanego w roku 1926. Jedną z pierwszych 
spektakularnych imprez Koła był udział zaczerskiej grupy w dożynkach w Rzeszowie w roku 1927. 
W 1930 roku zorganizowano pierwsze dożynki gromadzkie w Zaczerniu; bochen chleba odebrał 
ówczesny wójt Wojciech Bieniek.  Okolicznościowe przyśpiewki ułożyli Stanisław Smykała i Stani-
sław Rząsa.
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Na czele prawie 70 – oso-
bowej grupy dziewcząt, które 
zadeklarowały akces do Koła 
Młodzieży stanęła Wiktoria Fur-
man. Publikowane zdjęcie wy-
konano później,  pod koniec lat 
trzydziestych.

Wśród chłopaków prym wiódł Stanisław Rząsa, który już na stałe zdecydował się powrócić do 
rodzinnej wsi z wyuczonym zawodem krawca, i otworzyć własny zakład. 

W latach 1929 – 1934 Stanisław Rząsa przewodniczył Zarządowi Koła Młodzieży. Na wspól-
nym zdjęciu z grupą swych rówieśników – siedzi w drugim rzędzie (patrząc na zdjęcie pierwszy z 
prawej) . W środku na honorowym miejscu kierownik szkoły Stanisław Kluz. Obok niego z lewej 
- Wiktoria Furman. 
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W lipcu 1929 roku wielkim wydarzeniem we wsi była wizyta prezydenta RP prof. Ignacego 
Mościckiego, który był gościem okolicznościowej wystawy rolniczej. Za wystrój tej imprezy odpo-
wiadali szefowie Koła Młodzieży. Wszystko  przygotowali na przysłowiowy medal.

Pamiątkowe zdjęcie z roku 1932. Razem z członkami Zarządu Koła zasiedli honorowi członko-
wie organizacji. W pierwszym rzędzie od lewej: Stanisław Rząsa – przewodniczący Koła, Stanisław 
Kluz – kierownik Szkoły Powszechnej, ks. proboszcz Jan Guzy, A. Korytyński - instruktor rolny, H. 
Ziemiański – kierownik chóru parafialnego. Stoją (od lewej): Franciszek Słonka, Walenty Bieniek, Jan 
Micał, Wojciech Furman - wiceprzewodniczący Zarządu, Józef Migut – bibliotekarz.  
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Liderów zaczerskiej młodzieży lat trzydziestych XX wieku Wiktorię Furman i Stanisława Rząsę 
połączył związek małżeński. Nic więc dziwnego, iż na swe wesele w dniu 2 kwietnia 1934 roku, 
obok członków rodzin, zaprosili również przyjaciół z młodzieżowej organizacji.

Małżonkowie zaku-
pili działkę z drewnia-
nym domem. Obok Sta-
nisław urządził małą 
pasiekę.

Podczas II wojny w Zaczer-
niu uformował się najliczniejszy 
w gminie pluton konspiracyjnej 
Armii Krajowej. W jej szeregach 
znalazł się też Stanisław Rząsa; 
pełnił m.in. rolę łącznika oraz 
kuriera przenoszącego konspi-
racyjne wydawnictwa, a także 
broń. Rząsa posiadał, wydaną 
przez okupanta, legitymację 
rzeczoznawcy chorób pszczelich 
oraz zaświadczenie uprawnia-
jące do skupu jaj kurzych (skan 
obok), co znacznie ułatwiało mu 
poruszanie się po całej okolicy. 
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W 1937 roku na placu szkolnym stanął pomnik na cześć zaczernian poległych za Ojczyznę. 
Urządzane tu przed II wojną uroczystości patriotyczne zawsze uświetniała banderia konna z udzia-
łem członków Związku Strzeleckiego, któremu również przewodził Stanisław Rząsa. Dziś, z okazji 
Dnia Niepodległości defiluje tu kompania honorowa Wojska Polskiego.  

Tuż po wyzwoleniu, przy końcu sierpnia 1944 roku, Stanisław Rząsa przyjął obowiązki sołtysa 
wsi. Formalnie, wybory sołtysów w całej gminie Trzebownisko starostwo zarządziło na 17 czerwca 
1945 r. Obok, skan fragmentu dokumentu z tego okresu z nazwiskami członków komisji wyborczej 
oraz nazwiskami sołtysa i podsołtysa Zaczernia wybranych na wiejskim zebraniu poprzez akla-
mację.

W wyzwolonej spod okupacji hitlerowskiej 
Ojczyźnie przystąpiono do odbudowy kraju oraz 
poprawy warunków codziennego bytowania. 
Stanisław Rząsa stanął na czele Komitetu Elek-
tryfikacji wsi. Na Boże Narodzenie 1946 roku, 
dzięki linii energetycznej podciągniętej ze Staro-
niwy, w kilkudziesięciu zaczerskich domach za-
błysły żarówki. W pierwszej kolejności prąd po-
płynął do szkoły, kościoła, do domu ludowego, 
remizy OSP i sklepu. Na pamiątkowej fotografii,  
w trakcie uroczystości poświecenia transforma-
tora przemawia sołtys Stanisław Rząsa.
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Do tradycji wróciły coroczne dożynki 
wiejskie. Wieniec odbierał – co zrozumiałe 
- sam sołtys wsi. Zdjęcie z roku 1950. 

Na tej zaś fotografii uwieczniono za-
czerską delegację na manifestacji 1 - ma-
jowej w Rzeszowie w 1969 roku.

Zmieniała się wieś, rosła też rodzina 
Rząsów. Do rodzinnego zdjęcia, na tle nowo 
wymurowanego domu, stanęli Wiktoria i 
Stanisław Rząsowie oraz ich pociechy: naj-
starszy syn Franciszek, córka Wanda i mały 
Józio. Zdjęcie wykonano w 1949 r.
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Rząsów. Do rodzinnego zdjęcia, na tle nowo 
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Dziełem Stanisława Rząsy jest też, znane dziś na całą okolicę, Muzeum Regionalne w Zaczer-
niu, wcześniej, od roku 1969, funkcjonujące jako Izba Pamięci. Pieczę nad działalnością placówki 
sprawowała społeczna Rada. W latach 70 - tych ub. wieku w jej skład wchodzili (na zdjęciu od 
lewej) : Tadeusz Dudek, Stanisław Rząsa, Wanda Kosior, Zofia Kornak, Tadeusz Dynia i Franciszek 
Rząsa.  Zgromadzono tu ponad tysiąc bezcennych pamiątek po naszych przodkach: dokumenty, 
zdjęcia, przedmioty i narzędzia używane w chłopskim gospodarstwie, ubiory dawnych mieszkań-
ców wsi, zabawki, itp. Muzeum, zlokalizowane obecnie na zmodernizowanym poddaszu Domu Kul-
tury, jest miejscem licznych spotkań i rozmów o przeszłości, w tym pogadanek z udziałem dzieci i 
młodzieży szkolnej.
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Wszechstronna aktywność Stanisława 
Rząsy cieszyła się uznaniem nie tylko miej-
scowego środowiska, ale też władz państwo-
wych. Wyrazem tego było m.in. przyznanie 
mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski (1974 r.) oraz odznaki „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury” (1979 r.).

Napisane i wyreżyserowane przez Stanisława Rząsę widowisko folklorystyczne „Wesele za-
czerskie” grane było w latach 1973 – 1974  na scenie Domu Kultury aż ośmiokrotnie. Przedsta-
wienie obejrzeli też widzowie w  Rzeszowie i w Iwoniczu – Zdroju.
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Te dwie fotografie pochodzą z lat osiemdziesiątych. Prezentują reaktywowany zespół „Żytnio-
ki”: grupę śpiewaczą i dziecięcą grupę taneczną.
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W roku 1984 Wiktoria i
 Stanisław Rząsowie obcho-
dzili „Złote Gody”

Rodzinne uroczy-
stości i  jubileusze gro-
madzą niemal cały ród 
Rząsów. Na zdjęciu: se-
nior rodu wraz z krew-
nymi z Francji, którzy  
znów odwiedzili wieś 
nad Czarną. 

Rok 2001 Stanisław Rzą-
sa z prawnukami Agnieszką i 
Olgierdem.
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Najstarszą regionalną organizacją pozarządową działającą w naszej gminie jest Towarzystwo 
Przyjaciół Zaczernia powołane w 1981 roku wspólnym wysiłkiem Stanisława Rząsy i Michała 
Dudka. Najcenniejszym dorobkiem Towarzystwa jest bogata kolekcja wydawnicza, w tym kilka 
książek i albumów o historii wsi oraz kilkadziesiąt zeszytów z twórczością ludową (piosenek, wier-
szy, scenariuszy widowisk), głównie autorstwa Stanisława Rząsy. Na zdjęciu z roku 1973 ówcze-
sny Zarząd Towarzystwa. 

W 1987 roku na sce-
nie Domu Kultury wysta-
wiono nową sztukę „Ka-
pitan”, również napisaną 
i wyreżyserowaną przez 
Stanisława Rząsę.  

Dożynki w roku 1998. 
Każdą tego typu uroczy-
stość zaczerski poeta - se-
nior uświetniał kolejnym 
napisanym przez siebie 
wierszem.
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W roku 1998 z oka-
zji 90 rocznicy urodzin 
Jubilat otrzymał wiele 
serdeczności od swych 
najbliższych oraz miesz-
kańców wsi. Były kwiaty, 
słodkości i …muzyczne 
dedykacje.
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Wiktoria i Stanisław Rząsowie przeżyli razem 63 lata. Ona zmarła w roku 1997, On w  2002.
Leżą we wspólnym grobie w alei parafialnego cmentarza. Pozostaną w naszej pamięci na wieki, 
między innymi za sprawą pięknych wierszy, jakie wyszły spod pióra zaczerskiego poety. Znaczny 
ich zestaw udostępniamy czytelnikom w drugiej części tego wydawnictwa.
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MOJE DZIECIŃSTWO 

W dniu rozpoczęcia wojny w 1914 roku, miałem zaledwie sześć lat, ale 
w pamięci utrwaliły się dość wyraźnie niektóre przeżycia. Pamiętam uciecz-
kę z rodzicami w czasie frontowych działań wojennych, pożary powstałe z 
podpalenia domów przez pierwsze patrole wojsk rosyjskich oraz wyciąganie 
zwłok trojga dzieci z piwnicy spalonego domu Słonków. Dobrze utrwaliło 
się w mojej pamięci wydarzenie związane z kwaterującymi w naszym domu 
żołnierzami. Stałem się wówczas szczęśliwym posiadaczem naboi wyjętych 
z żołnierskiego karabinu.

Najwięcej faktów pamiętam z okresu, gdy byłem już dziesięcioletním 
chłopcem, to jest od roku 1917. Dni zakończenia wojny były radosne, ale 
jakże niespokojne. Powracający z wojny często przywozili ze sobą broń, a 
dezerterzy z austriackiego wojska całe uzbrojenie przechowywali u siebie 
w domu. Dawało to możliwość tworzenia się  uzbrojonych grup o różnych 
orientacjach społecznych i politycznych. Jako dzieci, na wzór dorosłych, 
tworzyliśmy również antagonistyczne grupy, które powstawały w zależno-
ści od miejsca zamieszkania: Podkościół, Podedwór i Koniec. Uzbrojeni w 
wystrugane ze sztachet szable i karabiny, wykrzykując wojskowe komendy  
toczyliśmy między sobą wojnę. W drodze powrotnej do domu śpiewaliśmy 
patriotyczne pieśni. Zabawy te, lubiane szczególnie przez chłopców, były 
często jedyną rozrywką w codziennej szarzyźnie życia dziecka wiejskiego 
skazanego na nudną i ciężką pracę. I chociaż nieraz dokuczał głód, bo było 
nas w domu ośmioro dzieci, chociaż niedostatek i bieda nie ustępowały z 
naszego domu, było nam wesoło i zdawało się, że tak być musi. Brak po-
żywienia miało złagodzić zbieranie resztek pozostawionych na dworskich 
polach. Pamiętam, jak na wiosnę chodziłem na dworskie pola zbierać zgniłe 
ziemniaki, z których matka po obraniu łupiny i dodaniu niewielkiej ilości mąki 
zarabiała ciasto, z którego wypiekała na kuchennej blasze nieduże placki. 
Jeszcze gorące rozdzielała między nas, a resztę chowała na później. Potra-
wa ta zastępowała chleb, którego ciągle brakowało.

Po żniwach i zwiezieniu z pola zboża chodziliśmy na ściernisko zbierać 
kłosy. Uzyskane w ten sposób ziarno mielone było w żarnach. Z mąki tej 
matka piekła dla nas podpłomyki, które żarłocznie zjadaliśmy jeszcze go-
rące.
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Kłosy zbieraliśmy chętnie bo oprócz podpłomyków w nagrodę za zebrane 
kłosy otrzymywaliśmy po 5 centów na odpust, który przypadał 8 września. 
Do palenia w piecach nie używano węgla. Chodziliśmy do lasu po patyki, 
które wrony strącały z drzewa, ale i tego zbierać nie było wolno, ponieważ 
las był własnością dworu.

Ja byłem najstarszy z rodzeństwa, więc musiałem wykonywać większość 
prac. Do codziennych moich zajęć po przyjściu ze szkoły należało pasienie 
krowy. W południe czekała mnie wyprawa do lasu po patyki, a po południu 
znów pasienie krowy. Gdy wypędzałem bydło to matka zawsze dawala mi 
kromke chleba. W kromce wykrawała okrągły otwór, do którego wkłada-
ła twaróg i przykrywała “wykrawkiem”; myśmy to nazywali “dybką”. Chleb 
był zawsze zawinięty w szmatkę, którą trzeba było przynieść z powrotem. 
Zdarzało się, że chleb ze starości był czasem “skwitnięty”, tzn. spleśniały. 
W polu okrawałem go „cygankiem”, jak nazywał się nóż składany z okrą-
głym drewnianym trzonkiem, który zawsze nosiłem przy sobie uwiązany na 
sznurku przy kieszeni. 

Po przypędzeniu krów do domu czekała na mnie jeszcze jedna robota, 
ta najgorsza: zmielenie garca żyta na chleb. Wykonywałem to z matką lub z 
młodszym bratem. Nie lubiłem tego zajęcia i jak się dało, to z ,”ducajki” parę 
garści żyta wsypywałem z powrotem do beczki, aby mniej było do mielenia. 
Żyto do mielenia w żarnach, musiało być przesuszone na blasze kuchennej, 
albo w piecu piekarskim, aby lżej się mełło. Garniec żyta mełłem godzinę. W 
ten sposób przygotowywało się również jęczmień na kulaskę, którą goto-
wano na wodzie i podawano z mlekiem. W niedzielę matka gotowała kula-

Po młocce, lata 30.
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skę z mąki pszennej lub kluski na mleku.
W latach mojego dzieciństwa pożywienie składało się głównie z chleba 

razowego oraz takich potraw jak: kulaska, ziemniaki, kapusta, kasza jagla-
na, pęcak, polewka z mielonego prosa lub pszenicy, barszcz, rzadko kluski. 
Trochę lepsze jedzenie dawano ojcu. Matka mówiła “tatuś pracuje, to musi 
lepiej jeść a wy, tylko bąki zbijacie”. Praca dzieci nie była ceniona. Utkwiła mi 
w pamięci sytuacja jaka zdarzyła się w dzieciństwie. Byłem w sąsiedztwie 
u kolegi w czasie godzin obiadowych. Nagle przybiegł najmłodszy brat i z 
wielkim hukiem zaraz od progu zawołał : “Stachu chodź, tatuś tyle klusek 
zostawili”. Zerwałem się i razem pognaliśmy do domu ile sił starczyło w no-
gach, żeby jeszcze dopaść do miski zanim przybiegnie młodsze rodzeństwo. 
Resztki obiadu ojca rozdrapywaliśmy jak kruki. Dzisiaj tak myślę, że to ojciec 
widząc nasze oczy łakomie wpatrzone w miskę z jedzeniem celowo nie wy-
jadał wszystkiego.

Dzisiaj wyraźnie jeszcze widzę moje dziecięce lata, te głodowe przed-
nówki, to niedożywianie dzieci. Ile to było radości, jak mama wybierała się 
do miasta po jakieś sprawunki albo kurę sprzedać. Najbardziej cieszyliśmy 
się, że kupi bułkę, która była dla mnie i dla innych dzieci wiejskich wielkim 
przysmakiem.

Oprócz niedostatku jedzenia, dla mieszkańców wsi dokuczliwa była cia-
snota panująca w chałupie. Objawiała się ona m. in. brakiem miejsca do spa-
nia, utrudniała utrzymanie elementarnej higieny. Niemiło aż wspominać o 
tym, że spaliśmy we troje na jednym łóżku. Ja spałem w nogach, a pchły 
niemiłosiernie nam dokuczały. Rodzice moi posiadali wraz z dzierżawą pół-
torej morgi pola. Ojciec był bednarzem, mógł więc trochę zarobić, ale dla tak 
dużej rodziny to nie wystarczało. Jako rzemieślnik zarabiał 2zł dziennie, za 
co można było kupić 2 kg cukru.

W wolnych chwilach zawsze wyszukałem sobie jakieś zajęcia. Często 
wpadałem do warsztatu jak ojca nie było i zawsze coś znalazłem do roboty. 
Lubiłem majsterkować, chociaż ojciec mnie przepędzał, bo zaraz albo tępi-
łem strug albo popsułem przeznaczony na coś kawałek drewna. Dopiero 
kiedy zrobiłem małą konewkę na wodę i sprzedałem sąsiadowi za jakieś 
tam marne grosze, to ojciec nie bronił mi już wstępu do warsztatu, a ja się 
cieszyłem, bo miałem własne pieniądze na zakup rysika do szkoły. W zimie 
zrobiłem sobie buty ze słomy, które bardzo się podobały mamie. Byłem za-
dowolony, że mam wreszcie własne obuwie i nikt na mnie nie krzyczy, że 
niszczę buty na lodzie.

Buty robiłem cały tydzień. Najpierw wystrugałem drewniane kopyta, 
później zrobiłem ze słomy warkocze i zszywałem je na kopycie. Buty udały 
się i babcia zamówiła sobie takie same dla siebie twierdząc, że słomiane 
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Chata z II poł. XIX wieku, fot. z 1958 r.

obuwie jest bardzo ciepłe. Matka mówiła, że urodziłem się “w cypku”.
Do majsterkowania miałem zawsze skłonności i wykonywałem to z 

przyjemnością, ale za to w szkole nie bardzo przykładałem się do nauki, a już 
poza szkołą nie brałem książki do ręki. Zresztą i czasu nie było, bo rodzice 
woleli aby w domu coś zrobić i do nauki nie napędzali mówiąc “on ta panem 
nie będzie”. Kiedy pewnego razu nauczycielka za brak zadania zostawiła nas 
po lekcjach w klasie (“w kozie”) otworzyliśmy okno i po rynnie z piętra zje-
chaliśmy na ziemię (szkoła w Zaczerniu postawiona w 1909 roku była już 
piętrowa). Na drugi dzień kierownik szkoły wezwał nas do kancelarii, kazał 
położyć się na krześle i dostaliśmy na siedzenie po 10 kijów. W szkole sto-
sowano różnorodne kary cielesne - targano za uszy i włosy, bito kijem po 
dłoni, ale chyba najbardziej baliśmy się bicia dzwonkiem po plecach. Metody 
nie przynosiły jednak efektów wychowawczych bo chuligaństwo było dość 
powszechne, powiedziałbym, że dzieci były gorsze niż dzisiaj.

Kiedy miałem dziewięć lat chodziłem na naukę przygotowawczą do 
pierwszej spowiedzi i komunii. Na kilka dni przed tą uroczystością posze-
dłem na jabłka z kolegami do mojej babci. Zostaliśmy jednak spłoszeni przez 
właścicielkę ogrodu. Uciekaliśmy przez płot. Ja tak nieszczęśliwie skoczy-
łem, że jedna noga została między sztachetami, upadłem głową na dół. 
Noga była złamana. Zaniesiono mnie do domu, następnie mamusia zaniosła 
mnie na plecach do chłopa, który mieszkał kilometr od naszego domu i zaj-
mował się składaniem złamanych kości. Nogę  usztywnił deseczkami, owi-
nął i zakazał chodzić aż do zrośnięcia się kości. Leżałem jeden dzień ale na 
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drugi już zacząłem chodzić na jednej nodze opierając się o krzesło. Za parę 
dni wystrugałem sobie dwie kule - jedną pod pachę, drugą mniejszą do ręki.

Powyższy wypadek wcale na ówczesnej wsi nie odosobniony: liczne 
złamania, oparzenia, skaleczenia itp. były opatrywane i leczone przez pro-
stych ludzi, znachorów i nierzadko kończyły się trwałym kalectwem. Miasto 
wprawdzie było blisko, jednak za wizytę i lekarstwa trzeba było płacić, a 
chłopi nie mieli na to pieniędzy.

Inną przygodę przeżyłem jednego razu w maju kiedy wybrałem się na 
chrabąszcze. Było ich bardzo dużo na grabowych drzewach otaczających 
zabudowania folwarczne i stanowiących ogrodzenie od drogi wiejskiej. 
Zabrałem ze sobą papierową torebkę wypatrując gdzie siedzi chrabąszcz, 
strącałem go i wkladałem do torby. Chrabąszcze zbierałem dla kur, które 
chętnie je zjadały. W pewnej chwili wyskoczył zza ogrodzenia syn zarządcy 
folwarku ze strzelbą, którą skierował w moją stronę. Rozkazał wszystkie 
chrabąszcze wysypać na drogę i podeptać. Gdy deptałem je bosymi nogami 
zrobiło mi się niedobrze. Widząc to panicz powiedział “a teraz idź do domu”. 

Kiedy poskarżyłem się w domu, matka powiedziała: “Stasiu, to panicz, 
jemu wszystko wolno, więcej tam nie chodź”. Nie poszedłem, ale w sercu 
zrodziło się nieznane dotąd uczucie - może nienawiści, czy bojaźni. Czasem 
wytwarzał się jakiś nieznany dotąd bunt w moim dziecięcym umyśle. Bunt, 
którego źródłem było poczucie niesprawiedliwości, dlaczego panicz ma ład-
ne ubranie, strzelbę, w żarnach nie miele i nie brakuje mu bułek. 

Żuraw, fot. 1958 r.
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Dzisiaj, w mojej podrzeszowskiej wsi nie ma głodujących dzieci i bułka 
nie jest przysmakiem. Mogę śmiało powiedzieć, że dziecko ze wsi, dziecko 
chłopa ma takie same warunki życiowe, jakie miało dziecko pana ze dworu 
z okresu mojego dzieciństwa.

Jest to fragment zaczerpnięty z książki “Zaczernie dawniej i dziś” wydanej w 
1988 roku, z przygotowanego przez Stanisława Rząsę rozdziału pt. “Z zadumą 
nad przeszłością”.
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ZASTAŁ WIEŚ  
DREWNIANO -SŁOMIANĄ,  
ZOSTAWIŁ MUROWANĄ ... 

To znane powiedzenie o polskim królu z czasów średniowiecza, mimo 
iż mocno je sparafrazowałem, jakże pasuje do życia i dokonań Stanisława 
Rząsy z Zaczernia (ur. 1908 – zm. 2002). To był człowiek wszechstronnie 
utalentowany: niezrównany piewca swej rodzinnej ziemi zakochany bezgra-
nicznie w przyrodzie tej krainy, ludowy twórca zauroczony bogatą kulturą i 
niepowtarzalnym folklorem jej mieszkańców, a przy tym znakomity organi-
zator, budowniczy i oddany społecznik. Każdą z tych cech można uzasadnić 
i udokumentować licznymi faktami oraz dokonaniami z życiorysu Pana Sta-
nisława, tak pięknie opisanymi obok w nocie biograficznej.

I przyznać musi każdy sprawiedliwy. Owym, jakże wszechstronnym oso-
bistym dorobkiem jednego człowieka, można by bez trudu obdarzyć  całe 
grono osób, bez reszty zapełniając ich indywidualne życiorysy zawodową 
i społeczną aktywnością.  Jednemu można by przypisać aktywność w cha-
rakterze sołtysa i niekwestionowanego lidera wsi, innemu - poety i pisarza, 
dalszym: majsterkowicza i rzeźbiarza, rolnika, ogrodnika i spółdzielcy, bu-
downiczego m.in. sieci elektrycznej oraz wiejskich wodociągów, znakomi-
tego muzealnika i kustosza… Stanisław Rząsa potrafił  podołać wszystkim 
owym zajęciom naraz, realizując  każde z nich z niespożytą energią, pasją i 
oddaniem.      

Nie dane mi było osobiście poznać, a tym bardziej współpracować ze 
Stanisławem Rząsą. O jego życiu, pracy i wszechstronnym dorobku dowia-
duję się z książek oraz opowieści zaczernian. Dziś, zapalając świeczkę na 
jego grobie na zaczerskim cmentarzu – w rocznicę dwudziestolecia śmierci 
- chyląc nisko głowę przed dorobkiem Jego 94  - letniego żywota, chcę mu 
symbolicznie podziękować  również za to, że obdarował wieś nad Czarną 
swymi dziećmi – ludźmi równie oddanymi naszej małej Ojczyźnie. Córka 
Wanda Kosior  a także syn Józef Rząsa do dziś godnie kontynuują dzieło 
Ojca. Pani Wanda, przez lata wiejska bibliotekarka, do niedawna społeczny 
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kustosz Muzeum Regionalnego, wciąż uczestniczy w życiu społecznym wsi, 
działając m.in. na rzecz wspólnoty parafialnej. Jej brat, Józef Rząsa od 2011 
roku przykładnie sprawuje urząd sołtysa wsi, czyniąc Zaczernie, to najlicz-
niejsze w gminie sołectwo, prawdziwą lokomotywą w dziele rozwoju cywi-
lizacyjnego całej naszej gminy.

Od kilkunastu lat, jako dziennikarz, przygotowuję kolejne publikacje mo-
nograficzne oraz teksty o historii i współczesności gminy Trzebownisko na 
użytek portalu UG oraz gminnej Gazety. Kompletując owe materiały  nie-
ustannie sięgam do wspomnień i zapisków poczynionych ręką Stanisława 
Rząsy. Albowiem to przebogata, jakże cenna, skarbnica wiedzy o życiu na-
szych przodków – tych sprzed wieków jak też ostatnich dziesięcioleci. Jak 
cenna to kolekcja, świadczy załączona poniżej galeria miniaturek stron tytu-
łowych wydawnictw i opracowań o wsi Zaczernie oraz jej mieszkańcach, au-
torstwa Pana Stanisława oraz jego Przyjaciół. To oczywiście, jedynie mały 
fragment spośród kilkudziesięciu wydawnictw i artykułów, które wyszły 
spod pióra zaczerskiego kronikarza i poety.

Zaś, jako Kumos, czyli rodowity mieszkaniec sąsiedniej wsi Trzebowni-
sko, również od dzieciństwa zakochany w naszej Ojcowiźnie, cieszę się, że 
środowisko chce pamiętać o ludziach szczególnie zasłużonych dla społecz-
ności gminy.  Dzieje się to w różny sposób, m.in. ich imię otrzymują obiekty 
użyteczności publicznej, w tym ronda komunikacyjne, ich podobizna zdobi 
tzw. murale.  Pozwalam sobie zasugerować, aby również w podobny spo-
sób uczcić dzieło Stanisława Rząsy. Mógłby on, przykładowo,  patronować 
Domowi Kultury w Zaczerniu, w którym  siedzibę znalazło Muzeum Regio-
nalne, również „dziecko” Pana Stanisława. Propozycję w sprawie podjęcia 
starań w tym kierunku  adresuję do kierownictwa Towarzystwa Przyjaciół 
Zaczernia, organizacji, której współorganizatorem 40 lat temu był również 
nasz Bohater.

   Ryszard Bereś
Kwiecień 2022 r. 
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PUBLIKACJE  
WYDANE DO TEJ PORY
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Stanisław Rząsa 

 MOJA OJCZYZNO
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BRATERSTWO

Braterstwo-cecha wspaniała 
Łączy jednością narody 
Całą by ludzkość kochała 
Nie żąda za to nagrody.

Lecz człowiek mało go szuka 
Chociaż przed drzwiami mu stoi 
Pokornie do serc wciąż puka 
Człowiek otworzyć się boi. 
 
I tak z miłością się wciska 
I chce sprowadzić do zgody 
Wszystkich z daleka i z bliska 
I wszystkie połączyć narody. 
 
A człowiek wciąż mu przeszkadza 
Spycha braterstwo z tej drogi 
Swojej ambicji dogadza 
Bo jest w mądrości ubogi. 
 
A przecież nawet w przyrodzie 
I drzewa przyjaźń swą mają 
Życie na lądzie i w wodzie 
I ptaszki też się kochają.
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CHCIAŁBYM 

Chciałbym mieć serce otwarte 
I kochać wszystko, co polskie. 
Ziemię zlaną krwią mych braci, 
Miasta, we wsiach chaty chłopskie. 

Chciałbym mieć skrzydła rozpięte, 
Jak orzeł w locie nad ziemią. 
I widzieć, jak życie tętni, 
Kominy fabryczne jak dymią.

Jak rolnik ziemię ujarzmia,
Jak szary skowronek śpiewa, 
Jak kwiaty pną się do góry, 
A ziemia w zieleń odziewa.

To wszystko nasze, to Polska 
Polska to matka kochana, 
Którą trzeba znać i bronić, 
Bo ona od Boga nam dana.

I chciałbym przekazać braciom, 
Że świat jest piękny, wspaniały, 
A tylko serc nam brakuje, 
Które by ludzi kochały.
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DLA CIEBIE OJCZYZNO

Wszystko to dla Ciebie, ojczyzno, 
Nasze zwycięstwa i radości, 
Dla Ciebie nasza praca i łzy, 
To wszystko dla Ciebie z miłości. 
 
Kto Ciebie ojczyzno rozumie, 
I kto z Tobą żyje w zgodzie, 
Ten pokochać Cię, Polsko, musi 
I pójdzie już razem w pochodzie. 
 
Choć droga błotnista i ciężka, 
Nie skręcę, nie zboczę złośliwie, 
A błoto z tej drogi usunę 
I kochał będę wciąż prawdziwie. 
 
Tak mnie uczyła szkoła, kościół 
I ja tak to już zrozumiałem, 
I moim wychowawcom szkolnym 
Uwierzyłem i tak przyjąłem.
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IDĄ LEGIONY

Idą Legiony z bronią w krwawy bój
O wolność za miasta i za wioski.
Walczyć będą wytrwale, z uporem,
O wszystko, co nasze, co Polski.

Nie straszne i noce nieprzespane 
Pójdą czy w słocie, w błocie czy szosą, 
Nie ugną się przed żadnym ciężarem, 
Aż wrogów z polskiej ziemi wypłoszą. 

To nic, że kule wokoło wciąż świszczą, 
Że krew z otwartej rany wypływa 
Legiony, baczność ! bagnety na broń ! 
To Polska do boju  was wzywa. 

Kochali ziemię, chaty swych ojców, 
Zieleń, kwiaty i życie kochali 
I poszli, by wydrzeć kraj z niewoli 
I za kraj, za Polskę umierali. 

Niełatwe były życia koleje, 
W niełasce było żołnierskie serce, 
Ale krwi nigdy nie żałowano, 
Nawet gdy rozum stanął w rozterce. 

I tak powstała ojczyzna nasza, 
Gdzie nie ma głodu, poniewierania 
I to dziś cieszy, serce raduje, 
Bo nie na darmo krew jest wylana. 
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JUŻ CZAS

Nie tędy, bracia, nie tędy. 
Nie męczcie zbolałe nogi, 
Tyle ofiar i tyle krwi 
Wylano na nasze drogi. 
 
Już czas nie zbaczać, nie błądzić. 
Czas stanąć w jednym szeregu. 
Robotnik w pracy, w fabrykach, 
Rolnik na roli przy pługu.
 
Brat z bratem przy jednym stole, 
Bo jedną Ojczyznę mamy. 
Dla niej ofiarnie pracujmy, 
Pokażmy, że ją kochamy. 
 
Nasze lenistwo, niezgoda, 
To nasi ciągli wrogowie, 
To robak, co toczy drzewo, 
Niszcząc i jedność i zdrowie. 
 
Pod skrzydła białego orła, 
Tam chrońmy nasze ramiona. 
A sztandar jedności, zgody 
To nasza przed złym ochrona. 
 
To tędy, bracia, to tędy. 
To droga naszej przyszłości. 
Budujmy Polskę bogatą 
Złączoną zawsze w jedności.
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KRAJU UMIŁOWANY

Polsko! Kraju umiłowany 
Z gruzów, ruin, zgliszcz powstały. 
A nowe zmiany w ustroju 
Nową Polskę zbudowały. 

Kraju mój - nowego przemysłu, 
Jakiego dotąd nie znamy. 
Budujemy go dzisiaj wszyscy, 
Bo ciebie Polsko kochamy.

Kraju nowych miast i nowych wsi 
Tyle domów, bloków nowych 
Powstałych w tak krótkim czasie
Z tych elementów gotowych.

Kraju kultury dobrobytu 
Twój dom coraz wygodniejszy. 
Poznajemy w nim smak życia,
Aż świat staje się piękniejszy.

Kraju ustroju społecznego, 
W którym życie coraz lżejsze, 
Chociaż pełno niepokoju
Ale dnie coraz jaśniejsze. 

Kraju mój! Uczących się ludzi 
Dzisiaj wiedzy się nie kradnie. 
Każdy w szkole znajdzie miejsce,
Jeżeli uczyć się pragnie. 

Kraju piękny! Rodzinny kraju 
Czasem trudno cię zrozumieć.
W tej gonitwie zawsze naprzód 
Trzeba żyć i kochać umieć. 

Polsko! Kraju umiłowany,
Gdyby wszyscy ciebie znali 
Lepiej by na pewno żyli 
I mocniej by cię kochali.
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MOJA OJCZYZNO

Na mojej polskiej ziemi 
Rosną kwiaty i zboża,
Są wody, stawy, rzeki
I są głębokie morza.

W lasach wspaniałe drzewa 
Szumią radością życia 
I pną się w górę wysoko 
Chcą być nie do zdobycia.

Płoche zwierzęta leśne 
I ptactwo razem z nimi
To przecież wszystko moje! 
Rośnie na polskiej ziemi.

W fabrykach młoty biją, 
Rolnik ziemię przewraca. 
To jest wszystko dla Polski 
I dla mnie też ta praca.

Kocham moją ojczyznę, 
Tu się rodziłem i rosłem, 
Tu życie moje zostawię 
Z tą ziemią się zrosłem.Z tą ziemią się zrosłem.
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MÓJ OJCZYSTY KRAJ

Nad mój ojczysty kraj 
Nie ma nic droższego. 
Choćby świat mnie zabrał 
Ja wrócę do niego.

Bo ojczyste strony
Zawsze najpiękniejsze.
Wszystko takie swojskie 
I niebo jaśniejsze.

Nawet i te ptaki 
Co wiosną wracają 
To nad polską ziemią
Weselej śpiewają. 

Żyje nam się dobrze
Szkoły, pracę mamy 
Za to nasz kraj miły 
Tak bardzo kochamy.

A z koszmarnych czasów 
Wyciągamy wnioski
Budujemy przemysł 
Nowe miasta, wioski.

I coraz piękniejsza 
Nasza Polska będzie. 
Na ziemi, w powietrzu,
Na morzu i wszędzie.

Kocham drogą Polskę 
I dla niej pracuję
I służyć jej życiem 
Zawsze obiecuję.

Kocham w każdej chwili
Całą duszą moją 
I ty bracie kochaj 
Tak jak matkę swoją.
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NAJAZD

Samoloty niebo przysiadły, 
Jak kruki rozwarły skrzydła, 
Nad ziemią piękną spokojną,
 Lecą groźne jak straszydła.

I szumem głuszą strach ludzi. 
Bomby - jak ptaki spłoszone, 
Gwiżdżą, wciskają się w ziemię 
Mściwe i zemsty spragnione.

Buty krwawego tyrana 
Depczą po tej naszej ziemi. 
Chcą ludzkość zakuć w kajdany, 
Oderwać polskość z korzeni.

Krzyżacka chytrość wyziera 
I barbarzyństwa królują. 
Na pasach napis “Bóg z nami” 
W ręce sztylet i mordują.

Swastyka to znak morderców, 
To faszyzm niemiecki stworzył. 
Chciał by upaść na kolana, 
By się świat upokorzył.

To nic że straty ogromne. 
Wojna pochłania ofiary. 
Armii brakuje już broni, 
Wsie, miasta niszczą pożary.

Ale ducha wróg nie zniszczy, 
Polak zginąć może i ginie. 
Wierzy w końcowe zwycięstwo, 
Wierzy że Polska nie zginie.

W lasach ukryty partyzant. 
Już w akcji Armia Krajowa 
I walczyć będą do końca, 
Do zwycięstwa, do zwycięstwa.
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NOSTALGIA

Tęsknię bardzo za tobą
A czas naprzód stale płynie. 
Czy ja zobaczę ciebie
Zanim życie moje minie? 

Chciałbym przelecieć morze
I jeszcze ziemię nieznaną. 
I znów zobaczyć ciebie
Zobaczyć Polskę kochaną. 

Czy cię jeszcze zobaczę
Zanim zamknę moje oczy? 
Tęsknota chyba mnie zmorzy
Bo za mną jak cień wciąż kroczy. 

Tęsknię do gór, miast i wsi
Do starych stron moich przodków 
Do tych chat krytych słomą
Do cmentarnych nagrobków. 

Tam zostawiłem matkę.
Może już zmarła, nie żyje? 
Może ją nie zobaczę
Bo ziemia jej ciało kryje.

Tam dzieciństwo spędziłem
Przy ojcu i przy matce.
Pamiętam jak ciężko było 
W rodzinnej chłopskiej chatce.

Może chatki tej nie ma
Może wszystko spalone?
Bo to było za biedne,
A może wszystko zmienione?

Żyje jeszcze rodzeństwo
Chciałbym ich zobaczyć, poznać
Uścisnąć, ucałować
O młodości powspominać.

I ucałować ziemię
Gdzie mnie matka zrodziła
I zostawić tam duszę 
By się z Polską połączyła.

Chciałbym ich zobaczyć, poznać
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ODCHODZĘ

Odchodzę z naszej szkółki, 
Będę się dalej uczył, 
Zdobywał wiedzę, kulturę, 
Ojczyźnie mojej służył. 
 
Pójdę do każdej pracy, 
A jak zajdzie potrzeba 
Będę walczył z bronią, 
Bronił ziemi i nieba. 
 
Całą ojczyznę moją, 
Co żywe i co martwe 
Będę bronił i kochał 
Chociaż nie jest to łatwe. 
 
Wierności jej dochowam 
Choćby szalały burze, 
Ja już przecież i dzisiaj 
Ojczyźnie mojej służę.
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OJCZYZNO

Ojczyzno! Ja tylko dla ciebie długo chcę żyć, 
Tobie oddam siły by wolnym narodem być. 
Dla ciebie Polsko chcę cierpieć - znoszę cierpienia, 
Dla ciebie wszystko, nawet upokorzenia. 
 
Polsko! Tylko wróg ciebie kochać nie potrafi 
I ciało Ojczyzny często zrani, zakrwawi 
Ale tak jak ja zawsze Polak z krwi i kości 
Dla ciebie Polsko dam wszystko, wszystko z miłości. 
 
Mogę cierpieć bardzo za ciebie i naród mój 
Naród, który nie zawsze jest dobry - ale twój. 
Naród, który nie chce cię może i zrozumieć, 
Wtedy Ojczyznę trzeba kochać umieć. 
 
Choćby bracia, rodzina, łzy wyciskali nam 
Polsko! Tyś jest droższa i dla ciebie życie dam. 
Nie każdy docenia, nie wszyscy kochać umieją 
Choć Matką wszystkich jesteś, nie wszyscy rozumieją. 
 
Może chcą, aby na Tobie była szata inna. 
I twierdzą, że wszystko co złe toś Ty jest winna, 
Jestem zawsze przy Tobie choćbyś była brudna 
Wtedy gdy jesteś dziwna, niepojęta, trudna. 
 
Znajduję Cię zawsze na wsi, w mieście, w urzędzie, 
W polityce, na morzu, w powietrzu i wszędzie. 
Ściskał bym Cię, całował, całował bez końca, 
Tyś Polsko jest droższa nad te promienie słońca.
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OJCZYZNO MA ...

Dziewięćdziesiąt lat w tej ojczyźnie 
Żyję - jej zręby budowałem, 
Ciągle z zapałem, wytrwale 
I z gruzów do góry dźwigałem. 
 
To nic, że wróg zza węgła groził, 
Że zginął młody kwiat narodu 
Iść trzeba było ciągle naprzód 
Ze wschodem słońca do zachodu. 
 
Dziś ciebie ojczyzno kochana 
Otaczam już taką miłością, 
Jak matka dzieciątko miłuje, 
A spełniam to zawsze z radością. 
 
I chociaż jeszcze czasem burza 
Oderwie te słabe korzenie 
Pień już jest tak silny - nie ruszy, 
Wrósł w glebę jak żywe stworzenie. 
 
I odejść już spokojnie mogę, 
Dumny jestem z przebytej drogi, 
Chociaż była i wyboista 
Wytrwały i serce, i nogi. 
 
Kwiaty i ziemia, i ja, ten pień, 
To wszystko jest ojczyzna nasza, 
A ja chciałbym jej zawsze służyć 
I ona mnie ciągle zaprasza.

I żywi, i kształci, i głaszcze, 
I starca do siebie przygarnia, 
I leczy zbolałe ramiona. 
Jak matka troszczy się o mnie. 
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Chciałbym jeszcze pochylić czoło 
Nim w tej ziemi spocznie ciało 
I wyraźnie, głośno powiedzieć, 
Że moje serce wciąż cię kochało. 
Ojczyzno moja!
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PAMIĘTAJ

Życie raz jeden się przebywa
Pamiętaj! I wejdź na taką drogę
Na której miłość się ukrywa
Odszukaj i bierz, nie mów – nie mogę.

Niech Cię nie zastraszą trudności
Bo w życiu ich nigdy nie brakuje
Szukaj w sobie trwałej miłości
Bo tylko miłość buduje.

A jak już wkroczysz na tę drogę
I znajdziesz trochę ciepła, radości
To nie trzymaj tylko dla siebie
Podziel się z bliźnim i tak z miłości.

Nie zapominaj też nigdy – nigdy !
O matce twojej, drogiej Ojczyźnie
Uważaj ją za ten skarb życia
Niech żyje z tobą w miłości.

I choćby życie cię straszyło
I kłody wciąż rzucało pod nogi
A miłość twoją deptało, burzyło
Nie ustąp na krok z obranej drogi.
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PAMIĘTAJ, ŻE ...

Jeśli cię w życiu boleśnie ktoś zrani
A w sercu utworzy się blizna
Pomnij, że więcej, stokrotnie więcej
Cierpiała Polska, nasza Ojczyzna.

Nim przedsięweźmiesz coś w poważnej chwili
I nim twój rozum słuszność ci przyzna
Pomyśl, czy korzyść będzie też miała
Kochana Polska, nasza Ojczyzna.

Niepowodzenie gdy cię rozgoryczy,
Znieś bez bólu, jak silny mężczyzna,
I nie rozpaczaj, a krocz wytrwale
Tak żąda Polska, nasza Ojczyzna.

Oddaj jej wiedzę i pracuj uczciwie,
To nie jest łaska, nie darowizna.
Tak chce twój naród, na ciebie czeka,
I czeka Polska, nasza Ojczyzna.
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POLSKO

Takich słów nie znam, 
By Cię chwalić chciały, 
By tak jak te kwiaty 
Piękno swoje miały. 
 
Ale ja wyczuwam 
Twoją Polsko wielkość. 
Dumny chylę czoło, 
Bo Tyś moja świętość. 
 
Spotkać ja Cię mogę 
Wśród żyta, pszenicy, 
Wśród kwiatków w ogrodzie 
I w mojej źrenicy.

Jakaż to jest radość 
Kochać moją Polskę, 
Te gniazda bocianie, 
Te drzewa i wioskę. 
 
Będę szedł za Tobą 
I Tobie chcę służyć, 
W czasie burzy bronić, 
A w potrzebie umrzeć. 
 
Jedna troska siadła 
Na tym moim czole 
Bo nie wszyscy bracia 
Przy Tobie, w zespole.
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PRAWDA

Polski nie zobaczę przez okno, 
Bo za małe pole widzenia. 
Polski nie ogarnie rozumem 
Nie będąc we wnętrzu rządzenia. 
 
Choć byś i sąsiadów się radził, 
Choć się czyta i radia słucha. 
Daleko nam jeszcze do prawdy, 
Bo Polska to nie jest wieś głucha. 
 
W lesie zawsze zabłądzić można, 
Bo drzewo zasłania nam drogę. 
A ludzie jak drzewo nas mylą 
I prawdy zrozumieć nie mogę. 
 
W głębokiej miłości ojczyzny 
Jest prawda o Polsce ukryta. 
W miłości, we wszystkim co polskie 
Jest prawda o Polsce wyryta.
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TO POLSKA

Patrzę, a w głębi myślę 
I myśl moja gdzieś leci 
Tam gdzie wzrok już nie sięga, 
Tam gdzie słońce nam świeci. 
 
Nad miasta i nad wioski, 
Nad góry i nad morza, 
Nad pola i nad lasy, 
W doliny i przestworza. 
 
I wraca do mnie, słyszę -
To wszystko to jest Polska, 
Polska piękna, wspaniała 
Moja i wasza, swojska.

A jak zajdzie potrzeba 
Złożyć życie w ofierze, 
Wszyscy staną w obronie 
I my dzieci żołnierze. 
 
Nie zostaniesz sierotą, 
My wciąż z tobą będziemy 
Zawsze wierni, do śmierci 
Przy tobie wszyscy staniemy.
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WEZWANIE

Ojczyzno moja droga !
Polsko nasza kochana !
Przez naszych drogich ojców
Z uporem budowana.

W tobie my znajdujemy
Naszą przyszłość spokojną
Chociaż byłaś zniszczoną
Tak straszliwie tą wojną.

Dla nas młodych są szkoły,
I fabryki czekają,
Dla nas domy budują,
Życie nam ułatwiają.

Dużo jest już zrobione, 
Ale nie mniej przed nami.
Jedna dla nas jest rada -
Iść wspólnymi drogami.

Patriotyzm i ofiarność
I do pracy wołać ludzi.
Sami stanąć na czele,
Praca rąk nam nie zbrudzi.

Rąk młodzieńczych tysiące,
Niech tę Polskę budują.
Niech w tej pracy szlachetnej
Młodzi przyszłość znajdują.

I w tej naszej ojczyźnie,
Słońce jasno niech świeci.
Dla młodzieży i starszych,
A najjaśniej dla dzieci.
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TO PIĘKNO ZACZERNIA
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MOJE ZACZERNIE

Zaczernie, moja wiosko kochana 
Wpatrzony w ciebie wszystkim zdziwiony, 
Ty mnie przyciągasz swoim urokiem 
I kochać każesz choć żem zmęczony. 

Jakżeż nie kochać te żyzne pola 
I małą rzeczkę o nazwie Czarna, 
Te polne kwiaty strojne w kolory, 
Tę chatę wiejską i stare żarna.

Tu lot jaskółki podziwiać można 
I krople rosy na trawie z rana, 
Co błyszczą w słońcu jak perły małe 
I to na drzewie gniazdo bociana.

I chociaż praca tak mięśnie męczy, 
A słońce praży plecy zgarbione, 
Wiosko kochana, ziemio sczerniała 
Sciskać cię pragną ręce zmęczone. 

Tu słyszę ciągle miłe odgłosy, 
Te śpiewy ptasząt i pszczół brzęczenie, 
Które dodają mi nowej siły, 
Każą pracować, koją zmęczenie.

Kocham cię wiosko i tyś jest moja, 
Z wszystkim co dobre i z tym co boli. 
Kochał i bronił będę cię zawsze, 
Bo ja już jestem w twojej niewoli.
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WIEŚ W 30-LECIU

Ziemio! O ziemio rzeszowska ! 
Którą wróg deptał zawzięcie, 
Palił domy, niszczył polskość, 
A i ludzkie tępił życie. 
 
To, co nasze, zniszczyć pragnął, 
Chciał, by Polskę z map zmazano, 
Lecz jednego zniszczyć nie mógł, 
Chociaż dużo krwi wylano. 
 
Nie mógł zniszczy patriotyzmu 
I polskości nie zniszczono, 
Chociaż wojna była ciężka 
I Polaków wciąż męczono.
 
O ! Bo Polak trwał zawzięcie 
I nie uląkł się przemocy, 
Bił się z wrogiem do ostatka 
I pracował w dzień i w nocy. 
 
A z tej pracy i z tej męki 
Zrodziła się Polska nowa 
I na naszą piękną ziemię 
Znów wróciła polska mowa. 
 
Jeszcze ziemia krwią się maże 
Jeszcze nie zgojone rany, 
Jeszcze słychać huk armatni, 
A w rzeszowskim są już zmiany. 

Już robotnik bierze władzę, 
Już się ziemię chłopu daje, 
By ją zasiał dobrym ziarnem 
I miał piękne urodzaje. 
 
Budujemy nową Polskę 
Roboty jest pełne ręce, 
Nasze dzieci są szczęśliwe, 
Nie będą żyć w głodzie, w męce.
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O! Ty wiosko podrzeszowska, 
W której ciężko nam się żyło, 
Buduj, buduj lepsze życie, 
Tak, by chłopu lepiej było. 
 
Chociaż chmury jeszcze czarne, 
Rozjaśni je światło nowe, 
Które chłopi chcą mieć w chacie 
I prowadzą już budowę. 
 
Idą śmiało nowe czasy, 
Elektryczność do chat wchodzi, 
Jakieś wstrząsy następują, 
Lepsze życie nam się rodzi... 
 
Wnet wyrośnie dom gromadzki, 
Nowy ustrój zmiany niesie, 
Dzieci wszystkie idą do szkół, 
Aż się chce żyć na tym świecie. 
 
I tak mija rok za rokiem, 
Dziś wieś nasza wypiękniała, 
Ma już piękny dom kultury, 
Bo z uporem pracowała.
 
To nie bajka, że wieś ma już 
Klub rolnika, gaz i wodę, 
A w ogródkach kwiaty wonne
Upiększają jej urodę. 
 
Ma też szkołę, dobrą drogę,
Dom strażaka i piekarnię, 
Bibliotekę, telefony, 
A taką wsią jest Zaczernie. 
 
Ludzie żyją coraz lepiej, 
Są już domy murowane, 
Telewizor i łazienki 
Są rolnikom dobrze znane.
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Jest Ośrodek Zdrowia, poczta, 
Jest już we wsi kino stałe, 
Jest przedszkole, sklepy nowe, 
A przy domach sady małe.

We wsi są też samochody, 
Własne cacka i państwowe, 
Wożą stale pracowników 
Do fabryki, na budowę.

I choć są i marudziarze,
Ale prawdy nikt nie zdusi, 
A że lepsze jest już życie, 
Każdy człowiek przyznać musi.

To nie wszystko, co podane, 
Bo znów gonią nowe zmiany 
I coraz to jest piękniejszy 
Nasz kraj miły ukochany. 
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WIOSKO MOJA

Będę cię szarpał i może przeklinał, narzekał, 
Ale wierność moja jest ci chyba znana. 
Wiosko moja ukochana! 
 
Będę piękno twoje aż błotem brudził i walał, 
Za chwilę ucałuję, ugnę kolana. 
Wiosko moja ukochana! 
 
Będę deptał i tobą gardził, zadawał ci rany, 
I znów przeproszę, i może zagoi się rana. 
Wiosko moja ukochana! 
 
Tyś dla mnie jak życie, choć często cię może zdradzę, 
Tyś moja kochanka, z miłości oddana. 
Wiosko moja ukochana ! 
 
Tobie kwiaty się kłaniają i zboże złociste 
I szary skowronek, co śpiewa tak z rana. 
Wiosko moja ukochana!
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WYROSŁAŚ

Już wody spłynęło dużo, 
Rzeki zmieniły koryta, 
A pamięć o dawnej wiosce 
Do dziś została niezmyta.

I błądzi po starych zaroślach, 
Budzi z uśpienia przeżycia 
I zawsze we mnie kołacze 
Przylgnęła - nie do pozbycia. 

Czemu tak utrwaliły się 
Te trudne młode lata? 
Lata głodu i ciemnoty 
I nędzna malutka chata. 

Czemu powraca wciąż do mnie 
Wspomnienie o wiosce starości? 
O ziemi piaszczystej, ubogiej, 
A zawsze w wielkiej miłości.

O chatach pokrytych strzechą 
I drogach krętych, błotnistych,
O wąskich zagonach, miedzach, 
O żabich stawach bagnistych. 

Dziś wyrosłaś moja wiosko, 
Jak olbrzym ze starej baśni, 
Wypiękniałaś jak królewna 
Co czasem dziecku się przyśni. 
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ZACZERNIE

Zaczernie, Zaczernie, 
W tobie jest uroda, 
Jesteś wystrojone 
Jak dziewczyna młoda.

W ogródkach kwiatuszki  
Pięknie są zasiane, 
A ścieżki i drogi
Wciąż są zamiatane.

Ziemia choć uboga, 
Ale rodzi szczodrze, 
Bo rolnik ją pieści 
I nawozi dobrze. 

Zaczernie, Zaczernie, 
Tu wszystko kochane, 
Domy takie strojne
Niby malowane.

Jak słoneczko wzejdzie, 
Życie już od rana, 
Tam jaskółka leci, 
Tu widać bociana.

Rolnik się uwija 
Wszystko go tu cieszy, 
Inwentarz uprzątnie
I w pole znów śpieszy.

Zaczernie, Zaczernie, 
Choć ziemia zawodna, 
Ale wszystko cieszy, 
Bo wioska urodna.

Tej ludzkiej miłości 
Byle więcej było, 
To by się radośniej 
Wszystkim razem żyło.

Tu można spokojnie 
Cieszyć się, radować 
I za wszystko dobro 
Bogu podziękować.
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Zaczernie, Zaczernie,
Tu piękno przyrody
Podziwiać wciąż mogę
I użyć swobody.

Tu jest mój kościółek,
Tu cieszy mnie zdrowie 
I ten Dom Kultury.
I szkoła w budowie.

Tu jest tak przytulnie, 
Tu mogiła brata 
I ja chcę tu spocząć 
W tej ziemi po latach.
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CHŁOPSKIE ŚCIEŻKI
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ALE CHŁOPU DOBRZE

Teraz chłopu jest już dobrze 
Maszyny za niego robią, 
Maszyny zorzą, zasieją, 
Z chemią chwasty wyskubią. 

Maszyny skoszą, wymłócą, 
A chłop leży i narzeka. 
Na ciężkie czasy, na zły świat,
Rolnictwo rzuca, ucieka.

W stodole ma spokój, pusto, 
Maszyny wszystko zabrały: 
Zboże, słomę, wszystkie plony, 
Chłopu plewy pozostały.

A plewy w młynie nie zmiele, 
Nie nakarmi nimi dzieci, 
A nawet pies od plew ucieka 
I chłop ucieka od śmieci. 
Ale chłopu dobrze 



77

BRZOZA

Rozkołysała się brzoza, 
Wiatr targa jej gałęziami. 
W boleściach chyli się nisko, 
Szemrze pacierze ze łzami. 
 
Mściwy wiatr liście odrywa, 
Chce zniszczyć, potargać życie.
Brzoza wyciąga ramiona - 
Wietrze; ucisz złość i wycie. 
 
A wiatr z ludzką nienawiścią, 
Głuchy na prośby i ślepy, 
Łamie obwisłe gałęzie 
I rzuca, targa na strzępy.
 
Jaki ten świat byłby piękny, 
Gdyby był bez nienawiści, 
Bez tej mściwości i kłamstwa, 
Więcej braterskiej czułości.
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CHCIAŁBYM ZMIENIĆ

Idę sobie miedzą w pole 
I podziwiam świat ciekawy, 
Wspaniałe słońca promienie 
I te chmurki i te trawy.

Ten śpiew szarego skowronka, 
Te błyszczące krople rosy 
Rozsiadłe na polnych kwiatach 
I te piękne zboża kłosy.

Wszystko takie pełne życia, 
Pszczółka kwiaty oblatuje, 
Konik polny skrzypki stroi 
Będzie hucznie-obiecuje.

Ale wszystko to bym oddał, 
By wylecieć gdzieś w zaświaty, 
Stamtąd przynieść trochę szczęścia 
I przekazać w chłopskie chaty.
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CHLEB

Najlepszy chleb to razowy, 
Co ręce matki misiły, 
Ten co matczyne dłonie 
Codziennie z rana dzieliły.

Nożem na ciemnym bochenku 
Znak krzyża matka robiła 
I dla gromadki dzieciaków 
Małe kromeczki kroiła.

Z wielkiego bochna kromeczków 
- Było ich zawsze za mało - 
Dzieciaków nieraz kilkoro 
Chciwie rączki wyciągało.

,,Mnie mamo, bo ja pasł krowy!” 
,,Ja jestem jeszcze malutka!” 
,,A ja pracowałem z tobą!” 
,,Daj więcej mamo słodziutka”.

Krzyki i upominania, 
A nóż jak zaczarowany. 
Wciąż cienkie kromki krajał - 
Głuchy, ślepy, zadumany.

Tylko matce ręce drgały 
I serce boleść ściskała: 
,,Dobrze dzieciątka, już dobrze” 
I główki dzieciom głaskała.

A dzieci z żalem patrzyły 
Jak już matka chleb chowała, 
Oczka za chlebem śledziły, 
Mała Marysia płakała.

Chleb był świętością dla dzieci, 
Nie trzeba naganiać biczem, 
Dziś chleb, to szynka być musi, 
Sam chlebuś jest już niczym.
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CHŁOPSKA DROGA

Chata dymem mocno pachnie 
Kurna w ziemię już wrosła 
Niziutka kryta strzechą 
A przy niej malwa wyniosła 
 
Zagląda oknem do środka 
Kwiaty jak oczy otwiera 
Słówka wydobyć nie może 
Z litością tylko spoziera 
 
Już życie odeszło daleko 
Czas zatarł wspomnienia 
Lecz strzępy jeszcze zostały 
I budzą przeszłość z uśpienia
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DOJRZAŁE KŁOSY

Dojrzałej pszenicy kłosy 
Wiatr w słońcu ledwo porusza 
I cieszą serce rolnika, 
Aż łzy się cisną, aż wzrusza.

Oczami silnie wpatrzony 
Jednoczy z tą ciężką pracą 
Duszę i kłosy i ziemię, 
Bo chlebem za trud mu płacą.

Dłonie z radością wyciąga 
I kroku zrobić nie może, 
Urokiem skuwa go mocno 
Cudowne to złote zboże.

Za chwilę kosa zabrzęczy, 
Pszenicę w pokos ułoży, 
Pot zleje czoło i plecy 
To nic! Bo chleb się przysporzy.
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GRAJ KAPELO

Już kapela skrzypki stroi, 
Staś co chwilę grucha basem, 
Struny grube smyczkiem głaszcze, 
Podśpiewuje sobie czasem. 
 
Hej dziewuchy i chłopaki! 
Zbierzcie się tu przy kapeli, 
Będzie hucznie i wesoło, 
Zatańczycie przy niedzieli. 
 
A jak skrzypki już zagrały, 
Kasię poderwało z ławy, 
Do Jasia się uśmiechnęła, 
Wabiąc czule do zabawy. 
 
Tańczyć polki i stajerki 
To jest wielka radość Kasi, 
A i miłość się obudzi, 
Choć poleczka ją przygasi. 
 
Grajcie! Smyczka nie żałujcie! 
Już kapela wszystkich bawi 
I już młodzi szumią, skaczą, 
A tańcują i kulawi.
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IDĘ W POLE

Nogi nie chcą nosić, 
Starość ich przygniata, 
Ale idę w pole 
Wspomnieć młode lata.

Jak orałem ziemię 
Pot wystąpił z ciała, 
A do mnie milutko 
Pszeniczka się śmiała.

I kwiat się uśmiechał, 
Jak pszczółka siadała 
I jakoś radośnie 
Kukułka kukała.

Wśród tych kwiatów polnych 
I żywej zieleni 
Wszystko się cieszyło 
I ja razem z nimi.

Czas uśmiech pszenicy 
Pokosem położył. 
Czas i moją miłość 
Siwizną obłożył.

Pług już jest za ciężki, 
Orać nim nie mogę, 
A bez orki, ziemi 
To ja żyć nie mogę.
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JAJKO W BŁONCE

Wciąż się z rana muszę głowić, 
Co zgotować na śniadanie. 
Nie ma mleka, drogie jajka, 
Chyba kawę na śmietanie. 
 
I śmietany znowu nie ma, 
Chłop wnet idzie do roboty. 
A śniadanie trudno zrobić, 
Takie z rana wciąż kłopoty. 
 
Pójdę chyba do sąsiada, 
Albo może do komory. 
A najlepiej chyba będzie, 
Jak się schowam do obory. 
 
Niech się trochę chłop pogłowi, 
A śniadania nie zgotuję. 
Może będzie lepszy dla mnie, 
Jak tak trochę pogłoduje. 
 
Za to jutro obiecuję, 
I dotrzymam obietnicy, 
Jajko kura zniosła w błonce 
Zrobię chłopu jajecznicy. 
 
Taka uczta raz w miesiącu 
Chłopu daje wiele siły. 
A i jajka mi nie szkoda, 
I tak by go kury zbiły.
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KŁANIAM SIĘ

Kłaniam się ziemio 
W wielkiej pokorze, 
Człowiek wciąż ciebie 
Podziwiać może. 
 
Jak nie podziwiać 
Tę ciemną rolę, 
Te piękne kwiaty, 
Pszeniczne pole. 
 
To życie bujne, 
Co wciąż się rodzi, 
Choć z czasem ginie, 
To znów przychodzi. 
 
Ty dajesz życie 
I życie bierzesz, 
Tyś jest nieżywa, 
A przecież żyjesz. 
 
I rozum ludzki 
Pojąć nie może, 
Skąd się to wszystko 
U ciebie bierze. 
 
Trudno zrozumieć, 
Trudno ocenić, 
Trzeba się tylko 
Nisko ukłonić.
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ŁĄKA

Zielone trawy na łące
Dla wiosny dywanik tkają.
A kwiaty żółte, czerwone
Uroku, piękna dodają.

Talary usta rozwarły, 
Odeszły od matki ziemi 
I pną się w górę zazdrosne, 
A mniszek żółty za nimi. 

Stłoczone wszystkie w zieleni 
Jaskier drobny i szczaw rdzawy 
Wołają: zróbcie nam miejsce, 
Myśmy piękniejsze od trawy. 

Z przestworza lecą na ziemię 
Promienie słońca jaskrawe, 
A wiatr maleńki nieśmiało 
Układa kwiaty i trawę. 

Wiosenny dywanik gotowy, 
Przysiadły go krople rosy. 
I płaczą nad pięknym kwiatem, 
Bo z dala słyszą brzęk kosy. 
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MIOTŁA

Stoi miotła brzozowa 
Mocno stara, skulona. 
Ledwo oparta w kącie 
Smutna i obrażona. 
 
Dobrze służyła ludziom, 
W każdy dzień, w każde święta, 
A dzisiaj stoi w kącie 
Skrzywiona i wyschnięta. 
 
Nie wstydziła się brudu. 
Dzisiaj ją szczotka wypycha, 
A odkurzacz z pogardą 
Chudą miotłę popycha. 
 
I tak zdarta do końca. 
Pracować już nie może, 
Kupić nową się wstydzą, 
Co za czasy, mój Boże. 
 
Za dużo gardzą miotłą. 
Do stajni wypychają, 
I rzucają po kątach, 
Depczą, poniewierają.
 
Nawet i na tradycje 
Ludzie nie uważają, 
A miotłę obraźliwie 
Drapacą nazywają. 

A przecież miotłę dawniej 
Szanowano, ceniono, 
Nawet i na weselu 
Z miotłą wciąż się bawiono. 
 
I czarownice zawsze 
Na tych miotłach latały, 
A i chłopy dość często 
Przez tę miotłę skakały. 
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Miotła to bronią była 
U dobrej gospodyni, 
Wszyscy się miotły bali 
Najbardziej nie proszeni.

Skończyły się te czasy, 
Jak miotłę tak ceniono. 
Dzisiaj z miotły brzozowej 
Wstyd - nieroba zrobiono.

Nowej życie skrócono, 
Jest taka roztrzepana. 
Stara brzoza się śmieje 
Że drutami związana.
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MOJE POLE

Ten widok pola mnie cieszy 
Pszenica kłania się nisko
Wrony, co kroczą za pługiem 
I to zorane ściernisko. 
 
Te kłosy pełne pszenicy 
Tak pięknie w polu złocone. 
Te wąskie drogi wśród pola, 
Trawy na miedzy zielone. 
 
Bławaty rozsiadłe w życie 
W kolor niebieski ubrane, 
Zawzięcie wpatrzone w górę 
Na chmurki słońcem zalane. 
 
To wszystko serce otwiera 
Ciągnie, przyciska do ziemi. 
I kochać muszę te pola, 
Bo bardzo zrosłem się z nimi.



90

MOŻE ZA DUŻO? 

Dużo w mych wierszach o matce ziemi 
I dużo o wsi, o chłopskich losach.
Za dużo może o chłopskiej pracy, 
O żytnich polach, o pszennych kłosach. 
 
Ja jestem stary, głowa zsiwiała 
Jeszcze nie wszystko przekazać mogę, 
Bo bardzo dziwne jest życie ziemi 
I trudno pojąć tę chłopską drogę. 
 
Więc piszę, piszę, a ciągle mało 
Choćbym wypisał atramentu morze 
I tak wszystkiego, co chłopa boli - 
Rozum za mały - spisać nie może.
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NASZ CHLEB

Trzymam w ręku kromkę chleba, 
Wpatrzony - widzę niezbicie, 
Jak wyrosłem na tym chlebie, 
Jak chleb daje mi życie.

Widzę te lata dziecinne, 
Siwiznę na mojej skroni, 
Błogosławię cudowny chleb, 
Który leży na mojej dłoni.

Widzę w chlebie skromne krople, 
To pot rolnika wylany 
Na tą żyzną, czarną ziemię 
Zanim chleb został zebrany.

Błogosławię ten ludzki skarb
I pieszczę go z miłością. 
Życiodajny ten mój chleb 
Jest największą świętością. 

I chciałoby się aż krzyczeć 
Otoczmy miłością ten chleb 
I ziemię, która go rodzi, 
Bo to jest wielki życia skarb.
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NIENAWIŚĆ

Ludzkość dźwiga ciężkie brzemię 
Nienawiści i mściwości 
I karmi je własną piersią,
Pielęgnuje, w sercu gości.

Choć ten ciężar bardzo męczy, 
Nogi udźwignąć nie mogą, 
Nienawiść nie da odpocząć, 
Wciąż prowadzi swoją drogą. 

W polityce i w kościele, 
U sąsiada i w rodzinie 
Nienawiść wszędzie się wciska 
Zawsze rośnie, a nie ginie.

Żyje pod różną postacią, 
Chodzi i w piórach anioła, 
Udaje gołąbka pokoju 
Albo ważnego sokoła. 

Wszystko ulega przyrodzie, 
Rodzi się, żyje, umiera, 
Nienawiść zginąć nie może, 
Człowiek ją karmi, popiera. 
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NOWE ŻYCIE

Posuwa się leniwie 
Czarna chmura na niebie 
Niby olbrzymi orzeł 
Skrzydłem macha do ciebie.

Za chwilę piorun zleci 
I usiądzie na drzewie 
I potarga konary 
Przy błyskawicy śpiewie. 

Nikt go wstrzymać nie zdoła 
Zerwie młodość zieloną 
Rzuci ziemi w ramiona 
Starą gałąź skrzywioną.

Ziemia wszystko przygarnie 
W piecu ,,czasu” przemieni 
Życie nowe powstanie 
Z różnych martwych korzeni.

Ta cudowna przemiana 
To co życie utraci 
Znowu martwe odżyje 
Tylko w innej postaci.
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OJ, TO NIE TAK

Oj, to nie tak, jak dawniej.
W ziemi sochą grzebano,
Krowy zaprzęg ciągnęły, 
Ziarno z płachty rozsiano.

Oj, to nie tak, jak dawniej. 
Bose nogi zziębnięte, 
Chłop w podartej siermiędze, 
Portki krajką ściągnięte.

Oj, to nie tak, jak dawniej. 
Chleb czarniutki jedzono,
Placki z ziemniaków zgnitych,
Co na blasze pieczono.

Oj, to nie tak, jak dawniej.
Chata niska, maleńka,
Kryta strzechą słomianą,
W izbie krowa - stajenka. 

Oj, to nie tak, jak dawniej.
Zboże sierpem się żnęło 
I czarownice żyły 
Tak, to dawniej, tak było.
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OKAŻ SERCE

O ziemio! Otwórz swe serce 
I popatrz wielkością ducha, 
Jak chleb twoją moc łaskocze, 
Zgarbiony pieści i dmucha.

Chleb się nie boi potęgi, 
Głaszcze cię spękaną ręką, 
Grzebie zawzięcie z miłością, 
Nadzieją, trwogą i męką.

Okaż ziemio swoje serce, 
Podaj mu uśmiech zieleni, 
Bogactwo twojego rodzenia, 
Niech się w ten chlebuś zamieni.

Podaj twe ciepłe spojrzenie, 
Pachnące chlebem i rosą 
I uśmiechnij się bławatem,
Aż zetnie twój owoc kosą.
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ORACZ

Wio koniku! Wio mój kary, 
Polną drogą do roboty. 
Trzeba zorać kawał ziemi 
Póki nie ma deszczu, słoty. 
 
Pług jest dobrze poklepany, 
To szmat ziemi chyba zorzę. 
I skowronek mi zaśpiewa 
Mój rolniku, szczęść ci Boże. 
 
Choć pot czoło mocno zrosi, 
A koń będzie umęczony, 
Wiatr ochłodzi moje ciało 
I znów będę niestrudzony. 
 
Słońce praży jakby ogniem, 
Pługiem suchą ziemię orzę, 
A do mnie się wciąż uśmiecha 
I ten kwiatek, i to zboże. 
 
I coś w duszy mi tak szepcze, 
Że ja ludziom chleb rozdaję, 
I że trzeba dobrze zorać, 
Aby były urodzaje. 
 
Nie zawiodę braci z fabryk, 
Chleba muszę im dostarczyć,
I dla naszych marynarzy, 
Wszystkim musi go wystarczyć.
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ORZĘ I SIEJĘ

Hetta! - wio siwy, wio! 
Więcej pługiem z lewa 
Skiba mi storcuje, 
Aż mnie pot oblewa.

Hola! stanij trochę, 
Z kolców spada koło 
I ja się zmęczyłem, 
Niech obetrę czoło.

Ciężko, to jest ciężko, 
Tak w ziemi pracować, 
Ale za to umiem
Chlebuś poszanować. 

Sam nie jem za dużo 
I dzieciom nie daję, 
Choć ciężko pracuję
Bez chleba zostaję.

Raz ci grad wytłucze, 
To znów susza przyjdzie, 
Ptaki, myszy zjedzą 
Albo ci nie zejdzie.

Trzymam się capigów 
I orzę i sieję, 
A nie wiem czy zbiorę,
Nie wiem czy dojrzeje.

Ale niech tam gnojek 
Leży i mądruje 
Jam ziemię pokochał 
I z ziemią pracuję.
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PISZĘ WIERSZE

Ja piszę wiersze dla siebie 
I piszę wiersze dla ludu, 
Nie liczę się z moim czasem, 
Nie liczę mojego trudu.

I chciałbym te wiersze pieścić, 
Tak jak matka dziecko pieści 
I wtłoczyć w nie moją miłość, 
By poszły do chat z miłości.

Może wyrzucać je będą. 
Gardzić, uważać za śmiecie, 
Ja je miłością otoczę, 
Nikt ich nie zniszczy, nie zgniecie. 

Dla mnie są i zawsze będą 
Tą cząstką życia mojego. 
Kochane - z tą wiejską duszą, 
Zrodzone z potu chłopskiego. 

Póki mojego życia starczy, 
Nie dam ich zniszczyć - będę z nimi, 
Będę ich bronił, głaskał, pieścił, 
Bo czuję w nich smak chłopskiej ziemi.
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POLNA MUZYKA 

Idę w pola między zboża 
Szukam cichego kącika 
I słucham dziwnej muzyki 
Mistrza, polnego konika.

Zadziwia piękna pszenica 
Dojrzałe jej złote kłosy 
Ale piękniejsze są jeszcze
Ukryte w niej miłe głosy.

Za polnym małym konikiem 
Gdzieś tam świerszcz się odzywa 
Chce by wszyscy go słyszeli 
A tam w trawie się ukrywa.

A szmery ciepłego wiatru 
Trzmiel co oblata grykę 
Tworzą razem tę wspaniałą 
Niepowtarzalną muzykę.

W górze nad zbożem wysoko 
Skowronek do taktu śpiewa 
Tak to pięknie wszystko zgrane 
Miła kapela ludowa.
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POWRÓCĘ

Jedzie Wojtek na rowerze 
Jedzie sobie w świat 
Szkoda mu opuścić wioski 
I tych chłopskich chat.

Wciąż nogami rower kręci 
Chce odjechać gdzieś 
A do tyłu się ogląda 
Żal opuszczać wieś.

Świat go jakoś nęci, kusi 
Chciałby lepiej żyć 
Coś mu szepcze, że i na wsi 
Dobrze może być.

Zsiadł z roweru nic nie mówi 
Z oczu płyną łzy
W sercu smutno się zrobiło 
Warga mocno drży.

I tak głośno już rozmyśla 
Czy ja wioskę znam 
Ludziom w Polsce trzeba chleba 
Trzeba mięsa nam.

Tak. Powrócę w wiejskie progi 
Będę orał, siał
Będę mięso produkował 
I chleb będę miał.

Tam w wielkich fabrykach naszych 
Wiele rąk potrzeba
A ja więcej jeszcze zrobię 
Bo dostarczę chleba.
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PRACA ROLNIKA

Nad skibą świeżo zoraną 
Rolnik nisko pochylony, 
Niby wrośnięty w tę ziemię, 
Poważny i zamyślony. 
 
Bo praca ciężka, męcząca 
I już cierpną chłopskie ręce, 
A ciało zalane potem 
Z wysiłku aż jest gorące. 
 
Dłonie zgrubiałe i szorstkie, 
Pracowitość w nich wyryta, 
Na głowie kapelusz stary, 
Pod nim siwizna ukryta. 
 
I chociaż praca go męczy, 
Życie w nim tętni radośnie, 
Bo praca rolnika to chleb, 
Co z ziemi jutro wyrośnie.
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PRZESZŁOŚĆ

W mojej wiosce jest jeszcze dom pod strzechą 
Niziutki, taki przykucnięty przy ziemi 
I żarna stare stoją jeszcze w sieni.

A z tej nędznej chaty odczytać można 
Życiorys chłopa - spisany jak w księdze 
I poznać rodzinę i poznać nędzę.

I choćbym nie chciał przeszłości odsłaniać 
Już rzucenie okiem na ten dom stary 
Stają przede mną widma i koszmary.
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PSZENICZKA

Wiatr nad polem przelatuje, 
Głaszcze ziemię popękaną 
I przymusza do ukłonu 
Tę pszeniczkę pozłacaną. 
 
Słońce praży, żar zostawia
I dla wiatru droga wolna, 
A w pszenicy gra kapela 
Taka dziwna, taka polna. 
 
Tam z oddali gwar dochodzi 
To kosiarze się zbliżają, 
Wrona w czarnej już żałobie, 
A wróbelki uciekają. 
 
Strach przeleciał po zagonie, 
Bo już brzęczą chłopskie kosy, 
Lecz pszeniczka się nie boi, 
Bo dojrzałe są już kłosy. 
 
Śmiało stawia chłopu czoło, 
Bo wspaniale obrodziła, 
Cieszy chłopa urodzajem 
Aż się nisko pochyliła.
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ROZUMIEM ZBOŻA

Jestem w polu, widzę zboże, 
Zbliżam się do niego, 
Ujmuję w rękę i głaskam, 
Jak coś miłego, drogiego. 
 
Rozumiem ich cichą mowę 
I umiem z nimi rozmawiać, 
Lubię jak się je pieści, czyści, 
Aby żyły, wiem co im dawać.
 
To żywe, dziwne istoty, 
Krew mają zimną, ubogą, 
Chcą, aby ich szanowano, 
Za to wywdzięczyć się mogą. 
 
Jak są zielone, młodziutkie 
Rolnik już zna ich imiona, 
To owies, pszenica, żyto,
Z uśmiechem sobie wspomina. 
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RÓŻA

Wśród różnych kwiatów w ogrodzie 
Rośnie czerwona róża. 
Kąpie się w słońcu jak w wodzie 
Niczym dla niej jest burza.

I w ziemię wrosła korzeniem 
Nie widać w niej pokory 
Jedynym jest jej marzeniem 
Dostać z ziemi kolory.

Człowiek podziwia jej piękno 
Jest tą królową kwiatów. 
I mnie za nią wciąż tak tęskno 
Jakby była z zaświatów.

Rośnie przecież na tej ziemi, 
Kwiaty karmi też wodą 
A ja tęsknię tak za nimi 
Bo czarują urodą.
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RZEKA

Zaczerską niziną 
Rzeka Czarna płynie, 
Z jej wody i brzegów
Zaczernia korzenie.

Już z tej wody w rzece 
Morze by powstało, 
Lecz po mokrych łąkach 
Dużo się rozlało.

I tak sobie płynie, 
Rybki się pluskają, 
Nikt ich tu nie płoszy, 
Swobodnie pływają.

W krzakach i na drzewach 
Ptaki gniazda mają 
W wiklinie słowiki 
Wieczorem śpiewają,

Na podmokłych łąkach 
Bocian wolno kroczy, 
Za żabką zieloną 
Dziób swój w wodzie moczy.

Dziś rzeka zbrudzona 
I rybki już nie ma 
I żab brak na łące 
I słowik nie śpiewa.

Wszystko posmutniało, 
Chemia nos wsadziła. 
I życie przyrody 
Zmęczyła, stłumila. 
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SIEW

W skibę świeżo zaoraną 
Wiatr ciepły lekko dmucha, 
Miłą swoją piosenkę 
Szepcze ziemi do ucha.

Rolnik pot z czoła ściera - 
Rzucił ziarno do ziemi, 
Zrównał broną zagony, 
Czyści ziemię z korzeni.

Wiatr się znowu pochylił, 
Musnął ziemię nieśmiało. 
,,Ziemio! W tobie nadzieja, 
By to ziarno plon dało.”

Wiatr odleciał w nieznane, 
Rolnik stanął spocony, 
Schylił głowę w pokorze 
Wzrokiem w ziemię wpatrzony.

Bóg jest moja nadzieja. 
Wziął z worka garstkę zboża, 
Krzyż zrobił nad polem 
Niech będzie wola Boża.

Lecą wrony i kraczą, 
Może z chłopa się śmieją? 
- Zboże rzuca do ziemi - 
Może cieszą nadzieją?
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SKARB

Za skarbami dla człowieka 
Wciąż gonitwa wielka w świecie.
Skarby mają tworzyć dla nas 
Spokojniejsze, lepsze życie. 
 
Gdzie te skarby znaleźć można? 
Pyta wiele osób o to. 
Tym to skarbem to jest ziemia! 
Nie błyszczący brylant, złoto. 
 
Rolnik ziemię tę ujarzmia, 
I nie uległ jej przemocy. 
I choć ziemia skarbów broni, 
Chłop je bierze w dzień i w nocy. 
 
Ręce twarde, spracowane, 
Ziemię czarną przewracają. 
I dla siebie - dla nas wszystkich, 
Z ziemi skarby wyciągają. 
 
A tym skarbem, tym największym, 
Który ziemia kryje w sobie, 
Jest jak życie - ten chleb biały, 
Który żywi mnie i ciebie.
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SKARGA CHŁOPA

Miele sobie żytko miele,
Aż ziarna bełkocą.
Muse zemlić z pół ducajki,
Reszte skońce nocą.

Zaraz pójdę, konie sprzągne,
Mielenie odłoze, 
Pojade prosto w pole, 
Przywieze se zboze.

I se cepami pomłóce, 
Nagonie dziwoche, 
Przesusy zboze na blase 
I znów zemle troche.

Chleba zawse jest za mało 
I zyć trzeba w biedzie, 
Pon Bóg doł kilkoro dzieci, 
To i bida idzie.

Dzieci małe jeść wołają, 
Chlebuś im smakuje, 
Ziemia nie chce jakoś rodzić, 
Cosik jej brakuje. 

Modle się co dzień wiecorem 
I składam ofiary, 
Ale wszyśko mi nie idzie, 
Chyba jakieś cary. 

Krowy mliko zostawiły, 
Kury mi zdychają, 
To robota carownicy 
Już mi ręce opadają.

Nic już chyba nie pomoże, 
Wciąż mnie bida dusi, 
Chłop jest chyba tak stworzony, 
Ze głodować musi. 



110

SŁUŻĄCA

Nędza wygnała za pracą 
Z tego rodzinnego domu. 
Byłam już przecież dorosłą 
I niepotrzebną nikomu. 

Gdy żegnałam się z rodziną. 
Żal było opuszczać matkę. 
Te proste graty rodzinne 
I przytulną biedną chatkę. 

Odchodzę, wszystko zostawiam: 
Małego brata w kołysce, 
Czarnego kota na piecu, 
Resztę jedzenia w misce.

Matka dała tak z litości 
Kromeczkę chleba na drogę. 
Żegnając się powiedziała 
,,Więcej dać dziecko nie mogę”. 

A młodsze moje rodzeństwo 
Cieszyło się i skakało. 
Chlebusia będą mieć więcej, 
Bo wiecznie go brakowało. 

I szłam do domów bogatszych 
Może służącej potrzeba, 
Modląc się prosząc gorąco 
Boże daj służbę i chleba. 

I znalazłam już pod wieczór 
Zmarznięta, głodna, zmęczona. 
Usiadłam cicho na ławie 
Smutna i przygnębiona. 

Gosposia ruchliwa, młoda 
Podała mi kromkę chleba 
A mnie łza z oka spłynęła 
Jak kropla deszczu z nieba.

Gospodarz pokazał wyrko 
Wysłane słomą, plewami. 
Tu w stajni śpi parobek 
Przy koniach i z krowami.
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Ty będziesz spała w komorze
Gońka to twoje przykrycie. 
W kanapie wyśpisz się dobrze
A wstawać musisz o świcie. 

I dodał bardzo uroczyście 
,,Na urodziny - w rocznicę 
Dostaniesz ze lnu koszulę,
Jedną katanę i spódnicę.

Później ubranie kościelne 
I trzewiki ze sznurówkami.
Obcasy ładnie wycięte
I podbite podkówkami”. 

Wszystkim cieszyłam się bardzo
A najbardziej, że mam pracę.
Boże mój, jakiś Ty dobry!
Czym ja Ci za to zapłacę. 

I przeszedł rok ciężkiej pracy.
W święta gospodarz powiedział: 
„Dzieci moje już dorosły”
I mnie służbę wypowiedział. 

W chustkę zwinęłam wąciołek 
Wszystkie moje szmatki, stroje. 
I poszłam znów szukać służby, 
Ale już z siostrą, we dwoje.
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STĘPA

Dudni stępa przy szopie, 
Słychać echo stłumione, 
Gdzieś od lasu odbite, 
Jakieś głuche, zmienione.

Wojtek ciągnie za powróz, 
Kasia nogą naciska, 
Stępor wali i dudni, 
Aż się śmieją dzieciska.

Ale jęczmień jest twardy, 
Wojtek ręką wciąż miesza, 
I ogląda urobek, 
Wreszcie stąpor zawiesza.

Kasia pęcak podsiewa, 
I znów sypie do stępy, 
Na wierzch wiecheć słomiany, 
Pierwszy zdarł się na strzępy.

Wodą jeszcze nakropi, 
Niech się trochę zagrzeje, 
Lepiej plewy odejdą, 
Prędzej pęcak zbieleje.

I znów trzeba tłuc dalej, 
Aż się pęcak wybieli, 
Będzie lepszy, smaczniejszy, 
Jak się od plew oddzieli.

Stępor tłucze zawzięcie, 
Jęczmień z bólu aż pęka, 
Tak z uporem jest bity, 
Aż się grzeje, aż stęka.
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SZCZĘŚCIE

Życie nasze jest ciekawe, 
Ale jest i bardzo trudne. 
Jest w nim radość, jest i uśmiech, 
Ale jest i ciężkie, nudne.

Człowiek zawsze czegoś szuka, 
Za tym szczęściem zagoniony, 
Często błądzi, kręci w życiu, 
To znów bywa zagubiony.

A i tak mu się wydaje, 
Że to szczęście znaleźć musi, 
Bo ono to tak jak miłość
Wciąż człowieka w życiu kusi.

Wierzy nieraz człowiek mocno, 
Że to szczęście go nie minie, 
Ale jak po niego sięgnie, 
To to jakoś prędko ginie.

Tego szczęścia jest za mało 
Na tej ziemi dla człowieka, 
Każdy by go chciał posiadać, 
Ale wciąż mu gdzieś ucieka.

Wszędzie ludzie go szukają 
I w miłości, na zabawie, 
To w nauce, to w małżeństwie, 
To w muzyce, to w bogactwie.

Wciąż radości w życiu mało, 
A ze szczęściem różnie bywa, 
Bo to szczęście to marzenie 
I człowiek go nie zdobywa.

Jeśli znajdziesz w życiu swoim 
Choć chwilę zadowolenia, 
To uważaj to za szczęście 
I porzuć swoje zmartwienia.

Jeśli masz kochaną matkę, 
Która ciebie i ty ją kochasz, 
To już szczęścia zaznasz trochę
Po co go gdzie indziej szukasz?
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Jeśli słyszysz śpiewy ptaszków
I umiesz przyswoić sobie, 
Jeśli czujesz ciepło słońca, 
To już szczęście jest przy tobie.



115

W CHŁOPSKIEJ CHACIE

Wśród wysokich topoli 
Rosła cienka wierzba mała, 
Wkoło nich ogrodzenie. 
W środku wiejska chata stała.

Chata bardzo niska. 
Ze starości pochylona, 
Mocno w ziemię wciśnięta, 
Mała, zimna, zagrzybiona. 

Jak wiele innych we wsi. 
Z jedną izbą, strzechą kryta 
I z maleńkim okienkiem, 
Kalenica perzem szyta. 

A w tej izbie na ścianach 
Obrazy świętych wisiały, 
A kwiaty z papieru 
Ramy dziwnie ozdabiały.

Z boku ściany kanapa, 
Obok skrzynia malowana, 
Stół z grubych desek zbity, 
Na ławie leży sukmana.

W izbie bawią się dzieci 
Rosłe, średnie i te małe,
Bose, obdarte, głodne, 
W kącie kury - czarne, białe. 

Dzieci większe i małe, 
Wszystkie brudne, zaniedbane, 
A zawsze wesołe, żywe, 
I zdrowe, zahartowane.

Ciężkie to były czasy, 
Życie nie głaskało dzieci, 
A dzieciństwo spędzały 
Wśród starych gratów i śmieci

I widzę niby we śnie, 
Jak to matka chleb krajała, 
Cienkie kromki dla dzieci, 
A resztę pod klucz chowała.
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Widzę jeszcze wyraźniej, 
Jak dziadzio na piecu leżał, 
Chory, może i głodny,
A jednak nic nie powiedział.

Patrzył tylko na matkę 
Jak ten czarny chleb chowała, 
A jak upadł okruszek, 
Podniosła i całowała. 

Łzy płynęły po twarzy 
Umęczonego staruszka, 
Dobrze, że mi choć wolno 
Napić się wody z garnuszka.

Bo chlebusia nie starczy 
W tej wiejskiej chacie dla wszystkich, 
Dzieciom trzeba udzielać, 
Zabrakło chorym, choć bliskim. 
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WIERNOŚĆ ZIEMI

Rolnik ziemię przewraca, 
Konie batem pogania, 
A skowronek nad ziemią 
Piosenkę swą wydzwania.

Pochylony nad pługiem 
Capigi w rękach ściska 
I wpatruje się w skibę, 
Jak przykrywa ścierniska. 

Rozum z ziemią się kłóci, 
Zrozumieć jej nie może. 
Dziś przewraca tę ziemię, 
Wczoraj rosło tu zboże. 

O! Czym ty ziemio jesteś, 
Że tyle skarbów w tobie? 
Chleb, woda. Ach ziemio! 
Nie ma życia bez ciebie.

Ty jesteś dziwna wielkość 
Często niezrozumiana, 
Przed którą upaść trzeba
W pokorze, na kolana.
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WIO-O-O

Wio-o-o koniku żwawo, 
Bo słoneczko nisko, 
A my dziś musimy 
Zaorać ściernisko.

Konik nakarmiony, 
Lemiesz poklepany, 
To zagon za chwilę 
Będzie już zaorany.

A na stajenisku 
Chwileczkę spoczniemy 
Pot z czoła obetrzeć, 
Koniowi ulżymy.

Wrona z tyłu kracze, 
Co za pługiem idzie, 
Chłop już umęczony 
Pewnie z pola zejdzie.

Lecz za małą chwilę 
Chłop konia nawróci, 
Licem ściągnie wiśta, 
Pług z bruzdy narzuci. 

Wio koniku, wio-o-o, 
Pracę naszą znamy, 
Bo chlebusiem pachnie, 
A wciąż mało mamy.

Trzeba zaorać, zasiać 
I w ziemi wciąż grzebać, 
I jeszcze się modlić, 
Aby plony zebrać.

Gdzieś na Anioł Pański 
Słychać z dala dzwony, 
Rolnik zdjął kapelusz, 
Dość! szepnął spocony.
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WIOSKO

Widzę cię dobrze wiosko, 
Codziennie na ciebie patrzę. 
Jak odchodzisz w nieznane, 
A nikt za tobą nie płacze. 
 
Ja już w czary nie wierzę, 
A jednak dzieją się czary. 
Giną ubogie chaty, 
Ze wsi odchodzi świat stary. 
 
Już nie ma duchów w nocy 
I drogi nie ma wyboistej. 
Nie rośnie dzika grusza 
I zginął zagon błotnisty. 
 
Malarze chat pod strzechą 
Malować już nie mogą. 
Odchodzisz jaką byłaś 
Zacofaną i ubogą. 
 
I ja nie żegnam smutkiem, 
Ale ze śmiechem, z radością. 
Giń moja stara wiosko 
Nową otoczę miłością.
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DROGA DZIECIŃSTWA

Już drogi przeszedłem wiele 
A szedłem cicho i głośno, 
Ale w wspomnieniach została 
Ta droga co wiodła wiosną. 
 
I chociaż pamięć zawodzi, 
Ale tę dziecinną drogę 
Tę drogę, tej mojej wiosny 
Zapomnieć nigdy nie mogę. 
 
Ten śpiew wesoły skowronka 
I płacz dziecka w kołysce, 
Kromka chleba razowego 
I barszcz w glinianej misce. 
 
Kulaska z mąki jęczmiennej 
Mlekiem z wodą podlana 
I ta ziemia ciemna w izbie 
Tak nóżkami wydeptana. 
 
I te zabawy dziecięce 
Lalki zwinięte ze szmatki 
I bosa gromadka dzieci, 
I łzy ukochanej matki. 
 
Czas już przesłania wspomnienia 
Życie odeszło daleko, 
Ale dzieciństwo zostało 
Wbiło się w pamięć głęboko.
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ZIEMIA

Ziemio sczerniała 
Zbrudzona błotem 
Ty jesteś życiem 
Skarbem i złotem. 
 
Chociaż cię brudzą 
Depczą nogami 
Rolnik cię zmyje 
Potem i łzami. 
 
I grzebał będzie 
Rękami w ziemi 
Głaskał i pieścił 
Czyścił z kamieni. 
 
A krople potu 
Spadłe jak z nieba 
Zmuszą tę ziemię 
Oddać skarb z chleba. 
 
Bo choć ukrywa 
Swe skarby dobrze 
To za pieszczoty 
Odda co może. 
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ZIEMIA TO SKARB

Nie szukaj dalekiej drogi 
Do miejsc zasłanych skarbami, 
Nie myśl o skarbach za morzem, 
Bo skarby masz pod nogami.

Rozglądnij się tylko wkoło 
Ta ziemia czarna, gardzona 
To jest skarb życia twojego, 
A ciągle jest tak brudzona. 

Oj! Ziemia nie umie płakać, 
Choć jest deptana, męczona 
Wciąż skarby wkoło rozsiewa, 
Bo jest z miłości stworzona.

Choć męczy ją człowiek chemią 
Chleb ciągle rodzi dla ciebie, 
Ten chleb co daje ci życie 
Rodzi, nie oszczędza siebie. 

Nie znajdziesz już większych skarbów 
Od naszej ziemi - chleba, 
A jak jest chleb i zdrowie 
To większych skarbów nie trzeba.

Gdy ptaszek śpiewa w wiklinie, 
Gdy słońce świeci na niebie 
I miłość jeszcze jest w tobie, 
To są te skarby dla ciebie.

Do ciebie świat się uśmiecha, 
Korzystaj póki masz zdrowie, 
Otwórz to serce dla bliźnich, 
A znajdziesz skarby dla siebie.

Ziemia cię żywi, ubiera 
Zrób do niej ukłon z radością, 
Chciej ją pojąć, zrozumieć, 
Ukochać ciepłą miłością.
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ZŁAP  SZCZĘŚCIE

Wiatr szczęście niesie po ziemi, 
Jak piórko lekko unosi. 
Raz zbliży, to znów oddali, 
Czasem do kogoś się wprosi.

I wchodzi targane wiatrem, 
Szuka ciepła i miłości. 
Do każdej chaty by weszło, 
By podać trochę radości.

Nie zawsze drzwi są otwarte, 
Nie wszyscy przyjąć je mogą, 
A szczęście ma swoje prawa 
I chodzi obraną drogą.

Serce złączone z miłością 
Prostuje drogi do szczęścia, 
Bo miłość czysta, bez waśni 
Zmusza to szczęście do przyjścia.

Jak tylko szmery się zbliżą, 
A szczęście w progu już prószy, 
Otwieraj szeroko wrota, 
Niech wejdzie do twojej duszy.

Niech zagości w twoim domu 
Tym starością przypruszonym 
I w tym nowym pięknym bloku 
Co dopiero wystawionym.

To człowiek jest stwórcą szczęścia
 I człowiek je chowa i karmi 
I ono jest mu posłuszne 
Ono chce pozostać z nami.
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ŻARNA

Stoją żarna zabrudzone 
Jakieś smutne, spracowane. 
Nikt nie czyści, nikt nie miele 
W kącie stoją zapomniane. 
 
Robak niszczy już ducajkę, 
Próchno sypie się z niej wszędzie. 
A żarnówka tak wytarta 
Że na chlebuś mleć nie będzie. 
 
I szczekuła jakoś chełce 
Niby krzyczy, niby płacze. 
A paprzyca i wrzeciono 
Ledwo w kamieniu kołacze. 
 
Wspomnienia tylko zostały
O tych żarnach, czarnym chlebie. 
Nikt mieleniem już nie męczy 
Ani dzieci, ani siebie. 
 
Zboże sprzeda do spółdzielni 
Niech w komorze nam nie leży. 
A w piekarni kupi sobie 
Te bułeczki i chleb świeży. 



125

Z MIŁOŚCIĄ 
IDĘ PRZEZ ŻYCIE
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DLA CIEBIE

Zabrałeś Jasiu serce 
I dziewiczą urodę 
Nie będę płakała,
Nie będę się śmiała, 
Nie rzucę się w wodę. 
 
Pokochałam cię sercem 
To i kochać cię muszę 
I będę kochała, 
Będę całowała, 
Oddam ci Jasiu duszę. 
 
Dla ciebie mój Jasieńku 
Świeci słońce na niebie 
Dla ciebie te kwiaty, 
Niebieskie bławaty, 
Miłość moja dla ciebie. 
 
Dla ciebie pogoda 
I deszcze co tak leją, 
Śpiew ptaszka w wiklinie, 
Te oczy dziewczyny 
Dla ciebie tak się śmieją. 
 
Dla ciebie i to światło 
Co noce nam rozjaśni 
I ta miłość moja, 
Ja cała jest twoja, 
Tyś dla mnie jak król z baśni.



127

MAGDA

Magda była w polu 
Podniosła spódnice, 
Konie mi się wystraszyły 
Wjechały w pszenicę. 
 
Chodźże Magda do mnie 
Konie wyprowadzić, 
A za szkodę wyrządzoną 
Musisz wynagrodzić. 
 
Czym ci wynagrodzę 
Jak pieniędzy nie mam. 
Chyba twoje siwe konie 
Na polu potrzymam. 
 
Napoję Jasieńku 
Konie twoje wodą, 
Albo może ci zapłacę 
Tą moją urodą. 
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NIE POMOŻE ZIELE

Dostałam ja chłopa 
Bardzo niedołęgę 
Jak ja o miłości 
On otwiera gębę.

A jeszcze do tego 
Na nogę kuleje 
A jak się rozbieram 
On się ze mnie śmieje.

Odwraca się tyłem 
Jak ja łóżko ścielę 
To znów oczy wlepi 
I stoi jak cielę.

Ziela mu raz dałam 
Ale to za mało 
Bo go do kochania 
Nic, a nic nie brało.

Dodałam do ziela
Wysuszonej mięty 
To się znów odszczekał 
Taki jest zawzięty.

Dałam ja mu jeszcze 
To ziele krwawniku 
I to nie pomogło 
Czekaj ty skórniku.

Nie pomoże łóżko 
Nie pomoże ziele 
Prześpię się z sąsiadem 
W komorze w niedzielę.
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SMUTNA PRZESZŁOŚĆ

Jak ja sobie z karczmy szedł, 
Tyś na mnie spozierała. 
Ja się kłaniał czapeczką, 
A tyś bardzo płakała.

Nie płacz dziewczę nade mną, 
Że ja jestem pijany. 
Ja piłem z mej rozpaczy, 
Bom przez matkę wygnany.

Wygnali mnie rodzice, 
Że do ciebie chodzę. 
Tyś biedna, ja bogaty 
To przeszkoda na drodze.

Na drodze w tej miłości 
I między nas klin wbili. 
Rozerwać miłość pragną,
Tym nam krzywdę zrobili. 

A na krzywdę kieliszek 
Dobre przecież lekarstwo. 
Już nie płacz ma kochana, 
Bo to nie jest pijaństwo.

Miłość nasza jest święta 
Nikt jej rozbić nie może,
Ani matka, ani proboszcz, 
Ani dziedzic we dworze. 

Już obetrzyj smutne łzy 
Wyruszymy w inny świat. 
Tam znajdziemy jakiś kąt, 
Bo tu nie da ojciec, brat.

Świat szeroki, nie mały, 
Może ciężko będzie żyć. 
Bóg i miłość pomogą 
Wszystkie trudy zwyciężyć.
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STRACH NA WRÓBLE

Stoi sobie strach na wróble
Bardzo zagniewany, 
Bo w sąsiedztwie widzi chłopca 
Siedzi zapłakany. 
 
Poszedłby do niego zaraz 
Ruszać się nie może, 
Bo ma nogi bardzo słabe, 
Ze słomy i w worze. 
 
Chciałby chłopca już pocieszyć 
I coś mu powiedzieć, 
Lecz nie może się poruszyć 
Musi biedny siedzieć. 
 
A wtem wróbel siadł na strachu 
Stare łachy skubie, 
Ale strach go już nie straszy, 
Choć po głowie dziubie. 
 
Będziesz moim przyjacielem 
Strach do niego rzecze,
Jeśli powiesz czego chłopiec 
Tak żałośnie płacze. 
 
A wróbelek tak nieśmiało 
Dziubek swój otwiera, 
Bo podpatrzył jak po ślubie 
Dziewczę się rozbiera. 

Niby pani nie z tej ziemi 
Przy łóżku stanęła 
I kołderkę z jej łóżeczka 
Starannie zwinęła.

Taki piękny ma ten biuścik 
Niby malowana, 
A pod biustem pełno waty 
Sztucznie pierś wypchana. 
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Rzęsy od ócz odejmuje 
Oczy jak zaspane,
A na głowie ma perukę 
I brwi malowane.

Włosy brudne, zaniedbane 
Twarz jej podrobiona, 
Ramię niższe i skrzywione 
I trochę zgarbiona.

A jak z twarzy zmyła kremy 
I stanęła w lustrze, 
To strach jeszcze jest ładniejszy, 
Choć ma nogi krótsze.

Tym to chłopiec zawiedziony 
W miłości się waha, 
Bo dziewczyna, którą kochał 
Podobna do stracha.
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WRÓĆ DO MNIE WRÓĆ

Tak ciężko żyć bez ciebie 
Tęskno, smutno bez końca 
Chmura zasłania życie 
Brak mi ciepłego słońca.

Czekam na ciebie, czekam 
Doczekać się nie mogę 
W nocy wstaję i płaczę 
W dzień wyglądam na drogę. 

Wróć do mnie wróć 
A ogień miłości 
Serce nam rozpali 
Będziemy się razem 
Jak dawniej kochali. 

Wróć do mnie, wróć! 
Myślę i dniem i nocą 
Czy mękę moją skrócisz,
Czy jeszcze cię zobaczę, 
Czy do mnie znów powrócisz. 

Tak rozpal serce ogniem 
I podaj dłoń przyjaźnie. 
Powiedz znów słowo ,,kocham” 
Z uczuciem i poważnie.

Wróć do mnie, wróć 
A ogień miłości 
Serce nam rozpali 
Będziemy się razem 
Jak dawniej kochali. 
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CZTERY PORY ROKU
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CHŁOPSKA NADZIEJA

Cieplutki wiatr wiosenny 
Na skrzydełkach podmuchu 
Niesie chłopską nadzieję 
I podnosi na duchu. 
 
Wieje w niskie zagrody, 
Głaska skiby zorane, 
A największe nadzieje 
Niesie w pola zasiane. 
 
Chłop tam duszę zostawił, 
W nocy spać już nie może, 
Nie wie co tam wyrośnie, 
Może pługiem zaorze. 
 
Bo przyrodzie nie wierzy; 
Raz mu daje nadzieję, 
To znów pracę mu zniszczy 
Jak zły wiater zawieje. 
 
Ziemię czarną, zmarzniętą 
Wiatr cieplutki ogrzewa, 
Budzi wszystko z uśpienia 
I skowronek już śpiewa. 
 
Deszczyk kropi zagony, 
Ulecą czarne chmury, 
Idzie chłopska nadzieja, 
Rusza zboża do góry.
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IDZIE WIOSNA

Śniegi już zeszły z naszych czarnych pól, 
Ziemia mrozem jeszcze jest zraniona, 
A skowronek nad polem już śpiewa, 
Rozciąga skrzydła niby ramiona. 
 
Bociany lecą i szukają gniazd, 
Zwiastuny naszej kochanej wiosny, 
Kaczeńce żółte łąki przysiadły, 
Mniszek wyrasta jakiś zazdrosny. 
 
Czajki wróciły z dalekich krajów, 
Nie wiedzą jeszcze co z sobą zrobić, 
Czy lecieć dalej drogą im znaną, 
Czy tu pozostać, tu się osiedlić. 
 
To wiosny słońce tak ptaki wabi, 
Ciepłym promieniem rośliny budzi. 
Wstawać z uśpienia, bo wiosna idzie, 
Idzie już śmiało, idzie do ludzi.
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JESIEŃ

Jesień nigdy nie jest stała. 
Raz jest ciepło, to znów pluta. 
Nie wiadomo jak się ubrać, 
I jakiego ubrać buta. 
 
Często to się i tak mówi: 
Polska jesień to jest złota, 
Ale to nie zawsze prawda 
Bo w jesieni są i błota. 
 
I w jesieni ptak nie śpiewa 
Liście z drzewa opadają. 
I na polach jakoś smutno, 
Kwiaty polne zamierają. 
 
W życiu ludzkim też jest jesień 
I to jesień taka różna. 
Raz jest błotna, to znów złota 
To słoneczna, to pochmurna.
 
Ludzkie chmury człowiek tworzy 
Stąd i burze często miewa 
Nawet wtedy, kiedy słońca 
W swoim życiu się spodziewa. 
 
A jak w życiu jesień bywa 
To i zima wnet nadejdzie. 
A tą zimą to jest starość, 
Z którą znowu żyć ci przyjdzie.
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LATO

Lato! Lato! Szumi woda 
Ciepła kąpiel, stara rzeka 
A nad brzegiem w tych zaroślach 
Ktoś na ciebie tam już czeka.

Tak się cieszysz, tak się bawisz 
Wabi, kusi cię przyroda 
Tak ciekawie ten świat widzisz 
Bo to lato i tyś młoda. 

Lato! Lato! Ptaszek śpiewa 
To znów skacze, piszczy w gniewie 
Tak go lato rozkochało 
Że tę miłość czujesz w śpiewie.

Tak za serce jakoś ściska 
Tak się życie burzy w tobie 
Zawsze ciepło cię otacza 
I to ciepło czujesz w sobie. 

Lato! Lato! W głowie szumi 
Chciało by się śmiać i skakać 
To znów pieścić i całować 
A za chwilę znowu płakać.

Wszystko żyje pełnią życia 
Widać w lecie cuda ziemi 
I ty w tym cudownym świecie 
Żyjesz również razem z nimi. 

Lato! Lato! Ciepło, słońce 
I wszędzie kwiaty pachnące 
Wyrosły na polu, w ogrodach 
I na tej zielonej łące.

A to lato to jest młodość 
Dużo szczęścia obiecuje 
I tak życiem się uśmiecha 
Aż i ciebie oczaruje.
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LECĄ GĘSI

Lecą, lecą dzikie białe gęsi 
Wysoko nad polami, nad rzeką, 
Skrzydłem machają na pożegnanie, 
Bo lecą w drogę bardzo daleką. 
 
Zima, jesień ich płoszy z naszych stron, 
Wygania złośliwy jesienny wiatr. 
Zamarznie rzeka, zamarznie i staw 
I muszą odlecieć w daleki świat. 
 
Lecą kluczem, tworząc rozwarty kąt, 
Odlatują. A z żalu gęgają. 
Na przodzie leci mądry gęsi zwiad 
On ich prowadzi, jego słuchają. 
 
A ta gąska co leci ostatnia 
Wciąż się ogląda, zostać ją kusi. 
Ale nie wolno zdradzić jej stada, 
Więc biedna lecieć już dalej musi. 
 
Tak to przyroda ma swoje drogi, 
Po której gęsi posłusznie lecą. 
Słońce potężne ugiąć się musi 
I te gwiazdy, co w nocy nam świecą.
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PRZY ŻNIWACH

W południe,w upalny lipcowy dzień 
Ku ziemi chylą się w zbożu bławaty, 
A oblane promieniami słońca 
Blednieją polne,niebieskie kwiaty. 
 
Żar aż tańczy w powietrzu „stajerka”, 
A wiatr z podziwu usiadł cichutko, 
Konik polny przygrywa do tańca, 
Tupie nóżką, raz dłużej, raz krótko. 
 
Niebo przybrało kolor bławatu, 
Przejrzeć się można jak w szklanym lustrze, 
Słońce ubrane w ogniową suknię 
Rzuca promienie ognia jak ostrze. 
 
Zboże się chyli - żarem topione, 
Pod ciosem mdleją pszenicy kłosy, 
To nic! - już są na polu żniwiarze 
Oni pszenicę złożą w pokosy. 
 
Kwiaty skoszone płakać nie będą 
I choć pot mocno po plecach spływa, 
Rolnik zawzięcie tnie zboże kosą, 
A za nim ściernia ziemię okrywa.
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UŚMIECH SŁOŃCA

Deszczyk drobny pada 
Niebo zachmurzone 
A zza chmur wyziera 
Słoneczko czerwone.

Ranny słońca uśmiech 
W chmurach jest umyty 
Lecz jeszcze przed ludźmi 
Za mgłą jest ukryty.

Ten uśmiech wiosenny 
To mi przypomina 
Jak się śmieje dziecko 
Ta mała dziecina.

A najmilszy uśmiech 
Słońce ma na wiosnę 
Jak chmury rozpędzi 
I zimno nieznośne.

Taki to milutki 
Tak w ten uśmiech wierzę 
Bo taki jest ciepły 
Aż za serce bierze.

Do słońca na wiosnę 
Każdy z nas się śmieje 
Jakoś jest nam raźniej 
Jak słoneczko grzeje.

Ten słoneczny uśmiech 
To zdrowie dla ciebie 
Lepiej się nam żyje 
Jak świeci na niebie.
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WIOSNO

Wiosno! Oj ty moja wiosno 
Ty wabisz swą urodą 
Ty się nigdy nie starzejesz 
Jesteś piękną zawsze młodą. 
 
To dla ciebie chyba wiosno 
Tak skowronek w polu śpiewa 
A przyroda znów cudownie 
Zazieleni pola, drzewa. 
 
Oj ty wiosno, ty najmilsza 
Jak to pięknie świat ubierasz 
Nowe życie przekazujesz 
A to stare gdzieś zabierasz. 
 
Razem z wiosną w ludzkie serca 
Wiosna wnosi również zmiany 
Życie staje się piękniejsze 
I świat więcej jest kochany. 
 
Ale ciepła i tej wiosny 
W naszych domach zawsze mało 
A i w naszych sercach słońca 
Więcej by się nam przydało. 
 
Trzeba wiosnę wykorzystać 
Życie ludzkie zmienić w wiosnę 
Śmiało sięgnąć po jej skarby 
A usunąć co bolesne. 
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ZAPACH LATA

Wiatr lekko chmury unosi, 
Szmery w powietrzu słyszę. 
Kwiaty nachyla ku ziemi, 
Trawy ciepłem kołysze. 
 
Wkoło widzę polne kwiaty 
I czuję zapach lata, 
Który niby skrzydłem dotknie 
I z wiatrem gdzieś ulata. 
 
A skowronek ponad ziemią, 
Ukryty w blasku słońca.
Ledwo skrzydłami porusza, 
Śpiewa, śpiewa bez końca. 
 
Stoję raniony zachwytem, 
Wzroku, ciała nie ruszę. 
To lato przykuło do ziemi 
I weszło w moją duszę. 
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ZIMA

Zimno! Zimno dokuczliwe, 
Już nadeszła zima groźna. 
Spadły śniegi, ziemia skuta, 
A noc jasna, bardzo mroźna. 
 
Ptaki nie śpiewają w polu, 
Drzewa liście utraciły. 
Stoją smutne, przygnębione, 
Aż gałęzie pochylily. 
 
Wiatr wciąż gwiżdże, śniegiem ciągnie 
I w zaciszu zaspy tworzy. 
Nikt tej zimy nie powstrzyma, 
Chyba wiosna upokorzy. 
 
Już się zlituj groźna zimo, 
Odejdź od nas w inną stronę. 
Daj żyć ptactwu, ulżyj ludziom, 
Usuń zaspy pogarbione.
 
Ty nie słyszysz ludzkich głosów, 
Nie znasz cierpień i miłości. 
Nie znasz głodu, nie znasz ciepła, 
Boś jest zimna bez litości.
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ZIMNY WIATR

Co tak szumi? Co tak gwiżdże? 
Mroźny, zimny wiatr. 
Zdeptać wszystko, zakuć ziemię, 
Chce przełamać świat.

Ciągle dmucha i dokucza, 
Drzewa łamie śnieg. 
Bo to zima. Tak to musi, 
Nikt nie wstrzyma bieg.

Chciałaby tak wszystko zepchnąć 
Gdzieś w nieznaną dal 
I powalić chłopskic chaty, 
Nawet łamać stal.

Groźny wietrze! Nie dasz rady 
Zwalić chłopskich chat, 
Choć i mróz by ci dopomógł 
Ten niby twój brat.

Chłop jest zżyty z swoją chatą 
I ma silną dłoń, 
To przetrzyma ciebie wietrze, 
Choćbyś parł jak słoń.

Chłop ma nerwy jak ze stali, 
Pójdzie śmiało w bój, 
Nie przestraszysz go ty wietrze, 
Przetrwa upór twój.

Tylko stare i zmurszałe 
Wierzby koło dróg 
I człowieka w starszym wieku
Możesz zwalić z nóg.
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STAROŚĆ 
JEST WŚRÓD NAS
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CZEKANIE

Czas ciągle niszczy to Życie
Siwizna przysiadła skronie, 
Zmęczenie pochyla plecy, 
Do nóg przyrosły kamienie. 
 
Już nie ma tej pięknej wiosny, 
Pozostał ostatni zakręt 
I strzępy mojej młodości 
Niby ptak obdarty ze śpiewu. 
 
Tyle zdarzeń, tyle marzeń 
Uleciało jak motyle 
Wiejskimi ścieżkami gnane, 
Pozostawiając czekanie. 
 
Ślepe czekanie na ciemność, 
Na fale dusznego powietrza, 
Na to ostatnie drganie warg, 
Przy promieniu światła gromnicy.
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DLACZEGO  ODSZEDŁEŚ

Odszedłeś przyjacielu za światy 
Odpocząć w zacisznej mogile. 
Tak odchodzą wszystkie stworzenia 
Szare wróble i piękne gile. 
 
Szedłeś drogą pełną wybojów, 
Nieustępliwie, wciąż do celu, 
Wśród ludu roznosząc kulturę, 
A byłeś jednym z tych niewielu. 
 
I umiałeś odtrącić plewy
I wyłowić z brudu ziarno zdrowe. 
Trzeźwo ocenić urojenia, 
A wprowadzać to co nowe. 
 
I chciałeś wzbogacać wieś twoją, 
Której to z miłości służyłeś. 
Śmierć stanęła ci na drodze, 
Do końca pracy nie zdążyłeś. 
 
Tyś wszystko zostawił dla ludzi 
I siałeś dobre, zdrowe ziarno. 
Wierzyłeś mocno w plon bogaty, 
Który to wieś zbierze za darmo.

Dlaczego kwiat nie żyje dłużej 
Od nieprzydatnej stokłosy? 
Dlaczego chwasty korzystają 
Z wilgotnej życiodajnej rosy? 

Dlaczego? Nie umiem powiedzieć. 
Ta myśl o tobie serce ściska
I zgodzić się nigdy nie może, 
Pamięć ta została tak bliska. 
 
Dlaczego odszedłeś w nieznane, 
Niby ścięty kosą kwiat polny.
Odszedłeś, kwiaty też odchodzą, 
Nikt od śmierci nie jest wolny. 
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Bliskie nam są twoje marzenia. 
Odszedłeś, bo odejść musiałeś, 
Choć ciężko się godzić - zrozumieć, 
Lecz zostaje to co zasiałeś. 
 
Cześć twojej wspaniałej osobie. 
Niech ci szumią cmentarne tuje, 
A skowronek nad twoją trumną 
Niech pieśń ludową wyśpiewuje. 

Napisany po śmierci
Michała Dudka
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DROGA STAROŚCI

To moje życie było kwiatem,
Który wyrósł w wiejskiej zagrodzie,
Wśród piękna przyrody – lecz w biedzie,
Dziś jestem strzępem – strachem w ogrodzie.

Siwizna już przysiadła głowę, 
Nogi ciężkie trzeba popychać 
I pamięć uboga, zawodzi, 
Nie chce wcale człowieka słuchać. 
 
To jak ta świeca już gasnąca, 
Która wkrótce i zgasnąć może, 
Chodzę jak ślepiec nie widzący, 
Co jest ludzkie, a co Boże. 
 
Wlecze się ta ponura starość 
I zbiera choroby, udręki 
I ciągnie za sobą i w złości 
Zadaje cierpienia i męki. 
 
Nie da się jej odsunąć, zniszczyć, 
Jest bezlitosna między biednymi, 
Jedno ma zawsze w pamięci - 
-Wepchnąć człowieka do ziemi.
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DROGA ŻYCIA

Po mojej drodze lecę, 
Lecę jak ptak spłoszony, 
Nigdy spocząć nie mogę, 
Chociaż jestem zmęczony. 
 
W dzień, w ciemną, ponurą noc, 
W pogodę, w zimno i słotę 
Nie ma z drogi odwrotu 
Zostawiam ślad – tęsknotę.
 
Aż sen sklei powieki, 
Szum wiatru ukołysze, 
Śpiewy ptaszków umilkną, 
A ziemia poda ciszę. 
 
I wszystko w ziemi zginie, 
Ślad zostanie zatarty, 
Przysłoni następny dzień 
Z pamięci już obdarty. 
 
Może na ziemi zostanie
Jakaś praca społeczna,
Która miła jest Bogu
I ludziom pożyteczna.
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DZIADZIU

Idzie dziadziu drogą, 
Kijem się podpiera,
Dłonią spracowaną
Łzy z oczu ociera.

Życie go obdarło
Z młodości i z siły
I ludzie nim gardzą,
Bo stary i siwy.

Tylko bury piesek
Z dziadziem równo kroczy 
I z wielką czułością
Zagląda mu w oczy.

Dziadziu sercem czuje,
A oczami widzi,
Że pies to jest lepszy 
Od nieczułych ludzi.

Wszystko starość męczy,
Choroba powstaje,
Ale Pan Bóg widzi 
Za to niebo daje.
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IDZIEMY

Idziemy drogą starości 
Trudną i z wybojami. 
To końcowa droga życia, 
Z modlitwą i ze łzami. 
 
Jeszcze roczek, może i dwa, 
Żegnać się będzie trzeba 
I zostawisz wszystko innym, 
Nie weźmiesz z sobą chleba. 
 
Ale jeśli w twoim życiu, 
Było trochę miłości, 
Takiej ludzkiej i dla ludzi, 
To nie żałuj młodości. 
 
A jak masz w skarbonce życia 
Dobre uczynki dla ludzi, 
To już pogódź się z tym losem, 
Przeszłości już nie zbudzi. 
 
Odejść trzeba, takie prawo, 
Bo nie dasz życia sobie, 
Trzeba zrobić miejsce innym, 
Bo zrobiono i tobie.
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JAK TO SIĘ DZIEJE

Jak to się dzieje w tej matce ziemi, 
Że kwiaty tyleż uroku mają, 
Różne kolory i różne kształty, 
Choć z jednej misy wszystkie jadają.

Drzewa wysoko rosną ku górze 
Wspaniałe, butne czekają wiosny 
Wciąż żywe, bólu nigdy nie znają 
Te nasze dęby i stare sosny.

To jakaś wielka dziwna potęga. 
Ta ziemia potrafi cuda tworzyć, 
A ludzka głowa i silna ręka 
Może te cuda jeszcze pomnożyć.

Życie co kończy swoją wędrówkę, 
Ziemia przygarnie, mocno otuli, 
Przemiele, rozłoży, życie zmieni, 
Jak to się dzieje u tej matuli?
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KWIATY

Wiele wiejskich, pięknych kwiatów 
Wyrosło na mojej duszy, 
Ale są przecież i chwasty, 
Których modlitwa nie zgłuszy. 
 
Kwiatów wśród trawy na łące 
Kosiarz nigdy nie wybiera, 
Tnie wszystko razem na pokos 
I razem wszystko zamiera. 
 
Spowiadać się już nie mogę, 
Może kogoś i skrzywdziłem, 
To woalem niepamięci 
Okryjcie co zawiniłem. 
 
Niech pod kołdrą chłopskiej ziemi, 
Odpoczną już moje kości, 
A we wsi niech owocuje 
Drzewo - tej mojej przeszłości. 
 
W sercu, wyraźnie z miłości 
Na zawsze już pozostały 
Dziwnie głęboko wyryte 
Mojej wioski inicjały.
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LASKA

Z laską w zgodzie żyć już muszę, 
Ona mi drogę prostuje. 
Choć martwa, ale posłuszna, 
Do mnie jak ulał pasuje. 
 
Jest zawsze moją podporą, 
Na kanapkę wskaże drogę. 
Tam gdzie mój różaniec, książki, 
Gdzie odpocząć zawsze mogę. 
 
Do ręki biorę różaniec, 
Przesuwam paciorki do przodu 
I tak godziny przelecą, 
Nie odczuwam nawet głodu. 
 
Chłopa to czasem ofuknę, 
Ale to już nie ze złości. 
Nawet i laską zastraszę, 
To wszystko robię z miłości. 
 
Z Bogiem jestem zawsze w zgodzie. 
Wiem że Pan Bóg wszystko może, 
A ciągle to mam na myśli, 
Oddać Bogu cześć w pokorze.

I tak życie mi ucieka, 
Jak w rzece odpływa woda. 
I nie wrócą młode lata. 
I nie wróci już uroda. 
 
Ale zawsze jestem dumna 
W szcześciu biegnie moja droga, 
Bo Zbawiciel jest wciąż ze mną
I ja kocham mego Boga. 
 
Godzę się z tym co Bóg daje, 
Choćby były i ciężary, 
Ja przyjmuję to z ochotą, 
Bo to wszystko Boże dary. 
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I stąd radość we mnie płynie, 
Radość doskonała, czysta, 
Zalana miłością życia, 
Taka ciepła i wieczysta.

Wiersz ten poświęcam 
żonie Wiktorii
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LICZONY CZAS

Noc łzy na trawie zostawia, 
Odchodzi i ginie jak cień, 
A dzień raniutko zbudzony 
Czas dokładnie już odmierza. 
 
Wiatr lekko kołysze zboża, 
Kwiaty ubrane w kolory 
Malują dziewicze usta 
Czekają na pocałunek. 
 
W miłości życie się rodzi, 
A ziemia wszystko nakarmi 
I życie pnie się do góry, 
Z góry znów wraca do ziemi. 
 
I ginie ten liczony czas, 
Nie wróci on już, nie wróci. 
Nie będzie on już liczony, 
Bo miał początek i koniec. 
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MOJE POŻEGNANIE

Opuszczam dom, rodzinę 
I lud mój ukochany. 
Nie płaczcie przyjaciele, 
Nie zadajcie już rany. 
 
Niech cicho spocznę w ziemi, 
Z dala od światła i ludzi. 
Nie płaczcie - otrzyjcie łzy, 
Nic mnie już nie zbudzi. 
 
Strudzony drogą życia, 
Chcę spocząć ziemio w tobie. 
Ziemio! życia i śmierci, 
Daj mi ten spokój w grobie. 
 
Żegnajcie przyjaciele !
Żegnajcie polne kwiaty ! 
Żegnajcie pola, łąki ! 
Żegnajcie chłopskie chaty. 
 
Cicho spocznę w tej ziemi, 
Od dziecka ją kochałem. 
Przygarnie mnie z miłością, 
Jej chlebem się chowałem. 
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ODEJŚĆ MUSZĘ

Chciałbym tak bez bólu umierać 
Jak stara zmurszała topola, 
A tak mi żal opuścić chatę 
I te żytem zasiane pola. 
 
Ale odejść trzeba i muszę 
A i świat odmłodzić się musi. 
Nikt nie wstrzyma obrotu ziemi, 
Nikt śmierci nie zetrze, nie zdusi.
 
Ziemia czeka ciągle cierpliwie, 
Aż życie się w nicość zamieni, 
Z miłością przygarnie do siebie, 
Poda ciszę i zapach ziemi. 
 
I już tam wszystko się uciszy, 
Boleści, cierpienia nie będzie. 
Spokój pozostanie na zawsze
I bez końca ciemność zasiądzie.
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PRZEMIJANIE CZASU

Słoneczko zsyła promienie, 
Przez gęstwinę zieleni drzew. 
Delikatnie głaszcze ziemię, 
Uśmiechem czerwieni jak krew. 
 
Wszystko jest w ruchu na ziemi, 
Z przyszłości w przeszłość ucieka. 
Życie i uśmiech i piękno, 
Wszystko opuszcza człowieka. 
 
Piszę a każda litera 
Postawiona na papierze, 
Staje się już przeszłością. 
Nie pomogą i pacierze. 
 
Pod gruszą, w czas wypoczynku, 
Niebo zza chmury wyziera, 
Rozkoszuje się widokiem, 
A przeszłość już go zabiera. 
 
Przemijanie zwycięża świat. 
Ludzie i trawy i kwiaty, 
Wszystko przeszłość ma w sobie 
I biedny i ten bogaty. 
 
Ta przeszłość wciska się wszędzie 
I wszystko zabiera z sobą. 
W milczeniu poddaje się świat, 
Poradzi sobie i z tobą.
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ROZMYŚLANIE

Staruszkowie rozmyślają 
O tym życiu w starości. 
Takie trudne, takie inne, 
Jak to było w młodości. 
 
W kącie łóżka siedzą sobie, 
Pokuleni - niby w śnie - 
Dziadek babci tak się zwierza: 
„Oj! ta starość męczy mnie. 
 
- Jak ta starość drzwi ci zamknie - 
Dziadek babkę poucza - 
To już i drzwi nie otworzysz, 
Nie dobierzesz już klucza.” 
 
A tak w siebie zapatrzeni, 
Jeszcze miły im ten świat, 
Chociaż w biedzie i o głodzie 
Przeżyło się życia szmat. 
 
Dzisiaj słońce słabiej grzeje, 
Ptaszki ciszej śpiewają, 
A i gwiazdy na tym niebie 
Inaczej wyglądają.

Dziadek jednym okiem mruga, 
Tak smutno się uśmiecha, 
Bo co z życia pozostało? 
Gdzie dla niego pociecha? 

Oj! żeby to młodość przyszła, 
Umiałbym ja umiał żyć ! 
Żeby lata się wróciły, 
Choć raz jeszcze młodym być. 
 
Babcia się do dziadzia tuli 
I głową przytakuje
 -Jak to starość człeka dręczy, 
Wciąż młodości żałuje. 
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Ale kiedy młodość bywa, 
Życiem się poniewiera, 
Bo młodości tak się zdaje, 
Że młodość nie umiera.
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SKARGA

Wewnątrz na sercu osiadł niepokój, 
Bo wiosna przeszła i nie wróci, 
A kwiat młodości życiem skoszony, 
Ziemia przygarnie i drogę skróci. 
 
Jesień siwizną włosy przysiadła, 
A czas je wyrwie, w strzępy potarga. 
Smutna jest jesień, trudna, bolesna
I to jest przykre, to jest ta skarga. 
 
Na nic protesty i wielkie żale, 
W przyrodzie nie ma serca, miłości. 
Jest tylko droga po której kroczy, 
Niosąc ze sobą burze, radości. 
 
Nie zawsze droga jest prostą drogą, 
Są zakamarki, są i zakręty. 
Po tych zakrętach wlecze się życie, 
Jak ten szaleniec albo zaklęty. 
 
Tak przeszła wiosna i jesień przejdzie, 
A w tych zakrętach koniec się zbliży. 
Zimny, niechcący, wiatrem podszyty 
I wszystko zmieni - skargę uciszy.
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SPOD  NÓG ŚWIAT UCIEKA

Ciągle świat spod nóg mi ucieka, 
Nawet siłą nie mogę zatrzymać, 
A nogi niby się z ziemią zrosły 
Nie chcą za światem lecieć- umykać. 
 
Codziennie skraca się moje życie, 
Przeszłość tylko zostaje i minie. 
Nie wróci już nigdy dzień wczorajszy, 
Jak kwiat jesienny, usycha ginie.
 
I ciągle błądzę po krętych ścieżkach, 
Zbolałe nogi trzeba już prosić. 
Wiatr popycha, starość plecy garbi 
I trudy życia wciąż trzeba znosić. 
 
W ciszy słucham tykania zegara 
I jak każda minuta ulata 
I znów minie dzień i minie mój czas 
I wszystko zginie w głębinach świata.
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STAROŚĆ

Starość, to nie radość 
Tak się zawsze plecie, 
A człowiekiem starszym 
Gardzi się na świecie. 
 
Człowiek w starszym wieku 
Trochę dziecinnieje, 
Staje się nudziarzem 
Świat się z niego śmieje. 
 
Ze mnie się też chyba 
Będą naśmiewali. 
I to ludzie różni, 
I również ci mali. 
 
Ale wy się śmiejcie, 
A ja powiem prawdę,
że wśród wielu ludzi 
Dobrych paru znajdę. 
 
Przecież w całym świecie 
Nie wszyscy są młodzi, 
Chociaż się pośmieją, 
To mi nie zaszkodzi.
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STARUSZKOWIE

Idziemy już pustą aleją jesieni, 
Gdzie ptaszki umilkły, już nie śpiewają, 
Gdzie opadły żółte liście z drzew, 
Gdzie kwiaty uwiędły, motyle nie latają. 
 
Nie! Zawróćmy. Nie idźmy drogą jesieni. 
Usiądźmy. Nogi zbolałe spoczną, 
Bo kroku dalej zrobić nie mogą. 
Usiądźmy. Pójdziemy znowu dalej już wiosną. 
 
Wiatr się zerwał i wkoło śmiechu narobił. 
Mściwy wiał aż szumiało „Iść trzeba ! 
Z drogi jesieni już nie zawrócisz, 
Bo to jest droga, która prowadzi do nieba.” 
 
Dukuczliwy, złośliwy wiatr serca nie ma, 
Brak mu rozumu, zwykłej wdzięczności. 
To ludzkie wady na nim osiadły. 
Nie ustąpi. Chciałoby się krzyczeć- Litości.
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TESTAMENT SPOŁECZNIKA

Ostatnią moją wolą jest 
Pochować to nędzne moje ciało 
Na cmentarnej ziemi w Zaczerniu 
Tak, by cicho, spokojnie leżało. 
 
Niech mnie chowają do ziemi 
W ciemnej z jodłowych desek trumnie, 
Aby lekka była dla grabarzy 
I bez wielkiej parady, nie szumnie. 
 
A może nieraz za dużo, 
Różnych żalów od ludzi zleciało, 
To serce, zawsze dla ludzi żyło 
I ludzi gorąco ukochało. 
 
Zawsze pragnęło, by na wsi 
Przyszłość była coraz to jaśniejsza, 
By i kultura miejsce tu miała 
I wieś stawała się znów piękniejsza. 
 
Może wieniec zrobią ludzie,
A dziewczęła młode będą go niosły, 
Ale najpiękniejszy będzie ten z kwiatów, 
Które z ziemi zaczerskiej wyrosły.

Mogą być również i chwasty, 
Takie, jak polne niebieskie bławaty, 
Byle rosły na tej polskiej ziemi 
I blisko kochanej chłopskiej chaty.
 
Chciałbym, by kwiaty te zmieszać, 
Brzydkie, ładne - razem je ułożyć, 
Tak jak chciałem ludziom dobrym i złym, 
Zawsze w życiu pomagać i służyć. 
 
A jakby kwiatów zabrakło, 
Choć w lecie jest zawsze pełno wszędzie, 
To wieniec z gałązek tui, świerka, 
Ozdobą w tej żałobie niech będzie. 
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Nad tą mogiłą niech rośnie 
Wierzba niska, zielona, płacząca, 
Bo do życia mojego podobna 
Jest jej cienka gałązka wisząca.
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TY JESTEŚ JAK TO DRZEWO

Liście opadają z drzew 
I lecą, lecą gdzieś w dal. 
Zimny wiatr ociera łzy, 
A drzewa ogarnął żal. 
 
Życia w nich coś jeszcze jest, 
Serce słabiutko ciśnie krew. 
Płaczą obdarte ze szat 
Nagie gałęzie drzew. 
 
I ty jesteś jak to drzewo, 
Z którego spadł liść i kwiat 
I miłość uleciała 
I nie cieszy cię już świat. 
 
Pożółkły liść zabłądził 
I opadł na twoją twarz 
I uśmiech twój oziębił 
I w oczach już smutek masz. 
 
I szron pokrywa skronie, 
Ten stały starości znak  
I urok życia już zgasł, 
Tak życie przemija - tak.
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ZIEMIA OTULI

Ziemia wiecznie życiem pachnie 
I wabi jak kwiat motyla 
I zbliża się cicho jak złodziej, 
Aż uściśnie jak matula. 
 
Ułoży, dobrze otuli, 
Boleści i płacz oddali, 
Zamknie źrenice na zawsze 
I już cię nic nie zaboli.
 
Szum wiatru obcy ci będzie, 
Obce miłosne westchnienia 
I ziemia ciszę ci poda, 
Spokój i martwe spojrzenia. 
 
Życie twoje uleciało, 
Pozostały wiersze z duszą. 
Żadne burze ich nie zniszczą, 
Nie zepchną, nie zduszą. 
 
Tylko z mogiły te wiersze 
Wyciągać serce ci będą 
I razem czas je rozsieje, 
Zostaną chłopską legendą.
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ZIEMIO

Jak odejść moja ziemio? 
Czy żegnać ciebie płaczem? 
Żyłem i byłem biedny 
I byłem też bogaczem. 
 
Wiem że ty nie wyróżniasz, 
Przyjmiesz tych co błądzili, 
Tych co żyli żebraczo 
I tych co chlebem gardzili. 
 
Płynie rzeka Czarna, 
Wolniutko odchodzi, 
Opuszcza Zaczernie, 
A zostaje - przychodzi. 
 
I ja odejść muszę, 
Chociaż z tym się kłócę. 
Tyś mnie zawsze karmiła 
To i do ciebie wrócę. 
 
I już spocznę na zawsze 
W łonie ciepła twojego, 
Obok żyjących drzew

I wiatru szumiącego.
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MOJE WIERSZE
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BIJĄ SERCA

Rozhukane biją serca, 
Oczy nasze lśnią radością, 
Bo to naszych wychowawców 
Otaczamy dziś z radością.
 
Przyjmijcie ten to kwiat barwny, 
Nasze serca tam są w darze 
I modlitwa cicha, krótka 
Tak nam rozum życzyć każe. 
 
Niech Wam Pan Bóg zdrowie daje, 
Wiele męstwa i wytrwania 
W naszej szkole, w domu, wszędzie 
Ciągle w szczęściu bez zmęczenia. 
 
W tym kwiatuszku kolorowym 
Nasze serca są ukryte, 
Pełne wdzięczności, miłości 
W nich te skarby są wyryte. 
 
Niech Wam Pan Bóg daje siły 
Wiernie dalej szkole służyć, 
Wychowywać i wciąż uczyć 
I w zdrowiu starości dożyć.
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CHŁOPSKIE BURZE

Lepię mój wiersz 
jak jaskółka gniazdo 
pod okapem dachu 
z tej ziemi zbrudzonej 
zmieszanej z uschłą trawą. 
 
Myśl wysilam 
w ręce ściskam pióro 
aż pot zrosił czoło 
z boleścią rodzi się 
chłopskie codzienne życie. 
 
Ręce twarde 
nie boją się burzy 
i zmiennej przyrody 
mocno zahartowane 
upartą walką o chleb.
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DROGA ŻYCIA

Po mojej drodze lecę, 
Lecę jak ptak spłoszony. 
Nigdy spocząć nie mogę, 
Chociaż jestem zmęczony. 
 
W dzień, w ciemną ponurą noc, 
W pogodę, w zimno i słotę 
Nie ma z drogi odwrotu 
Zostawiam ślad – tęsknotę. 
 
Aż sen sklei powieki, 
Szum wiatru ukołysze, 
Śpiewy ptaszków umilkną, 
A ziemia poda ciszę. 
 
I wszystko w ziemi zginie, 
Ślad zostanie zatarty, 
Przysłoni następny dzień 
Z pamięci już obdarty.
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DYMY NAD WIOSKĄ

Z wszystkich kominów chat wiejskich
Czarne dymy się unoszą
I lecą w nieznane strony
Bo wiatry z wioski ich płoszą.

W domach jakaś krzątanina
Zaduma, liczą godziny
To inni ludzie, inny dzień
Niby taki sam, a inny.

To dzień radości – Wigilia!
Wiatr kołysze drzew konary
Mróz wgania ptaszki pod strzechy
W chatach radości bez miary.

Wigilia w tej wiejskiej chacie
To najpiękniejszy dzień w roku
Jest taki miły, rodzinny
Tyle ma w sobie uroku.

Wszyscy siadają na ławie
Przy wspólnym nakrytym stole
Łamią się białym opłatkiem
Rodzice, dzieci i pachole.

I życzą sobie nawzajem
Wszystkiego, co dobre być może
W polu dobrych urodzajów
Zdrowia i zgody daj Boże.



178

JEST ŹLE

Jest źle na tym świecie 
Brak miłości wśród ludzi. 
Miłość łączy w szczęściu 
Brak męczy, nudzi.

Miłość nas upiększa 
Może być w młodości 
Kiedy poznajemy świat 
Można kochać w starości.

Trzeba tylko tak chcieć 
Żyć z miłością w zgodzie 
Tworzyć trwałą przyjaźń 
Nawet w chłodzie, w głodzie.

Miłość nam się wciska 
Chciałaby być wszędzie 
W każdym domu, w sercu 
Nie odpychaj jak przyjdzie.

To największe dobro 
To gwiazda na niebie 
Oderwana z obłoku 
Zbliża się do ciebie.

Poznaj i pokochaj 
Niech miłość będzie z tobą 
Jak dobry przyjaciel 
Niech będzie twoją ozdobą.

Miłość to dar boży 
Dany nam z miłością. 
Kochaj, bądź kochany 
Żyj w szczęściu z radością.

Miłość nie zna kłótni 
Nie zna nienawiści 
Niesie tylko miłość 
Z dodatkiem radości.
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MATKA

Jak zacząłem patrzeć na świat, 
Matko, piersią mnie karmiłaś, 
Wpatrując się ciągle we mnie, 
Główkę do siebie tuliłaś. 
 
I aby uśmiech wydobyć, 
Ty, Matko, śmiałaś się do mnie, 
Boś widziała życie twoje 
I miłość twoją we mnie. 
 
Gdy byłem chory obłożnie, 
Matko, niebiosy wzywałaś, 
Płacząc żałośnie nade mną, 
Nie jedną nockę nie spałaś. 
 
Kiedy wysłałaś łóżeczko, 
Jak ja zasnąłem, czuwałaś, 
A kiedy płakać zacząłem, 
To i Ty ze mną płakałaś. 
 
Jak moje zdrowie wróciło, 
To się cieszyłaś niezmiernie, 
Bo miłość Twoja do dziecka 
Nigdy, o Matko, nie zwiędnie. 
 
Kiedy mówiłem już „mamo”, 
To mnie na rękach nosiłaś 
„Pieszczotko moja maleńka, 
Moje kochanie” - mówiłaś. 
 
A kiedy chodzić zacząłem, 
Wodziłaś za rączkę moją, 
Troskliwie główkę głaskałaś, 
Nazwałaś pociechą twoją. 

Matko! Serce twoje drogie 
Dla mnie żywo zawsze biło, 
Wtedy kiedy było ciężko 
I kiedy wszystko bawiło. 
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Czym ci, Matko, zapłacę 
Za miłe twoje kochanie? 
I za ciężkie dni przeżycia 
I tyle nocy nie spanie. 
 
Może twoje serce zranię
Brakiem tej mojej miłości, 
A w sercu moim zasieję 
Pełno goryczy i złości. 
 
Wiem, że nie żądasz zapłaty 
Za to moje wychowanie 
I miłość twoja, Matko, 
Bez zapłaty pozostanie. 
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MARZENIA KSIĄŻKI

Gdybym miała nogi, 
Gdybym ręce miała, 
Weszłabym pod strzechy, 
Mądrość przekazała.

Bo z tych moich stronic 
Mądrość nie uleci, 
Dla wszystkich wystarczy, 
Dla starszych i dzieci.

Chciałabym tak szczerze, 
By wszyscy mnie znali 
I tak służyć ludziom, 
By mnie pokochali.

Wejść do każdej chaty, 
Zostać bym tak chciała, 
Zdobyć serca ludzkie, 
Wiedzę bym im dała.
I w mieście w pokoje 
Wkroczyć siłą - śmiało, 
Aby nawet dziecko 
Książkę pokochało.

Z papierowych kartek 
Wiedza rzeką płynie, 
Jak ją ktoś wyłowi, 
Zostanie - nie zginie.
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MIŁOŚĆ MATKI

Jak wielka jest miłość matki 
Trudno wyobrazić sobie 
I tę anielską miłość 
Matko oddaję dla Ciebie.

Ta miłość matki do dziecka 
Jest jakby z nieba wzięta 
Ale często nie zrozumiana 
A w miłości nie pojęta.

Może nie chcesz matki kochać 
Bo ona ci drogę wskazuje 
Ty miłością zaślepiony 
Mówisz, że ci rozkazuje.

Matka cię kocha i wtedy 
Kiedy cię krzyczy i łaje 
Tak jak wtedy, kiedy ona 
Rękę ci w życiu podaje.

Pomyśl drogi. A to prawda. 
Ile ona łez wylała 
Kiedy byłeś jeszcze młody 
Kiedy cię wychowywała.

Trzeba być chyba bez serca 
Bez odrobiny ludzkości 
Aby matki nie kochać 
Nie szanować jej starości.
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MODLITWA

Różne drogi życie tworzy, 
Ale jest jedna pewna droga, 
Która wiedzie ludzkość prosto 
W ramiona dobrego Boga.

Droga dobroci, miłości,  
Z serca kamienie zrzucone,
Prosta bez zakrętów, zboczeń
Cierpienia w miłości znoszone. 

Do Ciebie, Matko kochana,
W modlitwie prośbę zanoszę: 
Prowadź mnie drogą miłości, 
Prowadź mnie zawsze w pokorze. 

Prowadź! O prowadź mnie Maryjo!
Bo w Tobie cała nadzieja 
Choćby szalała i burza, 
Choćby szalała zawieja.

Być blisko zawsze przy Tobie 
I służyć Tobie na wieki, 
I zaznać czułej miłości, 
I zaznać twojej opieki. 

Z miłości, Matko kochana, 
Zostałaś na zawsze z nami, 
Z miłości Pani Niebieska 
Obsypujesz nas łaskami.

W miłości znajdę Cię zawsze, 
Miłość to droga do Ciebie, 
Maryjo! Nadziejo nasza, 
Bądź z nami w każdej potrzebie.



184

MOJE WIERSZE

Czym są moje wiersze?
To garść ziemi chłopskiej
I chmury i deszcze.

To kwiaty na łące
I osty i chwasty,
I pszczółek tysiące.

To złociste zboża,
To ziarna, to plewy
I drogi błotniste.

Czym są moje wiersze?
To chaty pod strzechą
Skromniutkie i szersze.

To śpiewy słowika
I żaby kumkanie,
I rżenie konika.

To klekot bociana,
To słońce na niebie,
Co świeci tak z rana

I miłość we dwoje,
I to wszystko razem,
To są wiersze moje.
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MÓJ LESIE

Szumi las, oj szumi, 
A wiatr górą niesie 
Jakieś skargi, żale, 
Może pieśń o lesie. 
 
A kto to zrozumie, 
To lasu wołanie, 
Tych sosen wysokich 
Ciągłe kołysanie. 
 
Choć trudno zrozumieć, 
Ale wiem i wierzę, 
Że to nasze zdrowie 
Też się z lasu bierze. 
 
Ten szum starych sosen, 
Gdzie śpiew ptaszków bywa, 
To wszystko tak cieszy, 
Że zdrowia przybywa. 
 
Oj lesie, mój lesie! 
Ty masz swoją duszę 
I tyle w niej piękna, 
Że kochać cię muszę. 
 
Te gęste zarośla, 
A w nich gniazda ptasie, 
Te sosny i dęby. 
Lubię ciebie, lesie.
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NADZIEJA

Nigdy nie trać nadziei, 
Choćbyś nad przepaścią stał 
I śmierć była tuż za tobą, 
A w oczach i łzy już miał.
 
Z nadzieją musisz ciągle żyć, 
Z nadzieją umierać trzeba, 
Nadzieja to twój przyjaciel, 
Nadzieja drogą do nieba. 
 
Z nadzieją trzeba iść w boje, 
Zwyciężać, nie bać się wroga, 
Z nadzieją ciągle i naprzód, 
Choćby była błotna droga. 
 
I szczęście w nadziei znajdziesz, 
Choć szczęście może być zmorą, 
Nigdy ono nie jest trwałe, 
Tylko nadzieja podporą.
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NIE ZAPOMINAJ

Gdzie twoje oczy - nie widzą? 
Nie widzą chorych, ich męki, 
Którzy czekają w tęsknocie 
Na podanie im ręki. 
 
Gdzie są te dobre uczynki, 
Które ludziom pożyteczne, 
A tak miłe Panu Bogu? 
Serce puste, zaniedbane. 
 
Chciałoby się wołać, krzyczeć: 
Nie zapominaj mój bracie, 
Kolego i przyjacielu 
O przyjaźni, którą znacie. 
 
Gdzie wy jesteście kochani, 
Że was nie widzę w przyjaźni, 
A czekam tęskno za wami, 
Czekam, a zawsze w bojaźni. 
 
Może już nie zasługuję 
Na waszą przyjaźń, wspomnienia 
I wyrzuciliście z serca 
Jak śmiecie, bez zastanowienia.
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NOWY ROK

Nowy roczek idzie,
Śniegiem prószy ścieżki.
Niesie nam nadzieję,
Niesie również troski.

Wchodzi w nasze progi,
Przyjąć go musimy.
Chociaż go nie znamy,
W gościnę prosimy.

Chcielibyśmy wierzyć,
że nam ulży, zmieni.
Nasze ciężkie życie
W szczęście nam zamieni.

Nowy roczek milczy,
Po głowie się skrobie.
W końcu powie głośno:
Szczęście leży w Tobie!

Szukaj go u siebie,
Weź miłość na drogę.
I szukaj go w pracy,
Bo ja dać nie mogę.

Szukaj go w rodzinie,
W zgodzie i pokorze.
A szczęście nie minie
I Bóg dopomoże.

Chciałoby się, chciało
Od roczka wymagać
A w zamian niczego
Swojego nie dawać.
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PRACOWITOŚĆ

Głodna wrona 
Za pługiem kracze, 
Jesień przysłania pola, 
A zmarznięte rece 
Capigi ściskają. 
Wio! koniku wio! 
Bo już zimno i słota. 
 
Pole zorać 
I zasiać trzeba. 
Kto do Franciszka sieje, 
W stodole bogato. 
I z wielkim uporem 
Konia podgania,
bo znów nadciąga chmura. 
 
Dzień już krótki, 
Wio! mój siwy wio! 
Choć zmęczenie dokucza, 
Pole zorać muszę, 
bo czas już na siewy, 
W nocy odpocznę
i znów w pole ruszę.
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RADA DLA MŁODZIEŻY

Jeśli chcesz w twoim życiu 
Trochę może mniej błądzić, 
Korzystaj z nauk innych, 
Nie chciej tylko sam rządzić. 
 
A gdy już podejmujesz 
Jakieś ważne zadanie, 
To zapytaj drugiego,
Jakie jest jego zdanie. 
 
Jak ci udzieli rady, 
Otworzy swoje wrota, 
Wybieraj tylko złoto, 
Nie bierz brudu i błota. 
 
Radę i mądrość ludzką 
Dobrze sobie odczytaj 
I nim zrobisz krok naprzód, 
To raz jeszcze zapytaj.
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SERCE MATKI

Matko! Ty moja kochana! 
Tyś mi życie dała, 
Tyś mnie piersią karmiła 
Jak ja byłam mała.

Tyś mnie broniła w potrzebie, 
Ty serce oddajesz 
W całości bez reszty. I co za to... 
Co za to dostaniesz?

A jak ja serce Twoje mam, 
Cóż mi więcej trzeba? 
Ono jest warte w życiu mym 
Tak, jak pokarm z chleba.

W życiu często jest pogoda, 
Są i wichry duże. 
Na pogodę nic nie trzeba, 
Serca trzeba w burzę.

A to serce Twoje, Matko 
Jest zawsze gorące. 
Broni, zrozumie, ogrzeje 
Jak poranne słońce.

Za to, droga Matko, do nóg 
Upaść bym Ci chciała, 
Całować Cię, kochać, pieścić, 
Byś szczęścia doznała.

Dam Ci opiekę w starości, 
Byś spokojnie żyła. 
I aż do ostatniego dnia 
Szczęśliwą wciąż była.
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WEŹ KSIĄŻKĘ DO RĘKI

Książka leży na stole 
W wiejskiej chacie niziutkiej, 
W niej są skarby ukryte, 
Choć w oprawie skromniutkiej. 
 
Weź do ręki spoconej, 
Jak chleb święty ucałuj, 
Bierz dla siebie jej skarby 
I sąsiadom podaruj.

Książka mądrość zasieje, 
Chleba więcej przysporzy, 
Da ci przyjaźń, braterstwo, 
A nienawiść umorzy. 
 
Wybierz z książki te skarby, 
Nie odpychaj za siebie, 
Bierz pełnymi garściami, 
Bo to skarby dla ciebie. 
 
Ciągle z książką iść trzeba, 
Jej ulegać i czytać, 
A w życiu nie zbłądzisz, 
O drogę nie trzeba pytać.
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ZA PÓŹNO

Odeszłaś. Pozostały wspomnienia.
I świeża mogiła usypana.
Żegnam boleścią mojego serca,
Najdroższa, moja matko kochana.

Matko! Już cię nie zobaczę,
Byłaś taka wciąż zapracowana.
Twoje serce zawsze dla mnie biło,
Najdroższa, moja matko kochana.

Nieraz cię skrzywdziłem. Dziś to widzę
I widzę, jak byłaś zapłakana.
Za poźno! Łzy obetrzeć już nie mogę,
Najdroższa, moja matko kochana.

Chciałbym ucałować twoje ręce,
I upaść przed tobą na kolana.
Ale mamo, za późno! Za późno!
Najdroższa, moja matko kochana.

Łzy z moich oczu zbolałych od płaczu 
Spadają i giną, jak mgła z rana.
A wspomnienia bolesne zostają,
Najdroższa, moja matko kochana.
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SWEMU DZIADZIOWI 
WNUCZKA
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POZOSTAŁY WSPOMNIENIA

Mały domek, podwórko i pustka dookoła, 
żaden cień nie przemyka, z okna nikt nie woła. 
Na ścianie antyk zegar milczy, ale pamięta 
bochen chleba na stole i choinkę w święta... 
 
Wazon bez kwiatów stoi, w kącie laska drewniana, 
w lustrze zniknęło odbicie, a komoda sprzedana. 
Znad starej fotografii unoszą się wspomnienia, 
to one ukoją smutki, tęsknoty i cierpienia. 

Wiersz pt. Pozostały wspomnienia napisałam w 2002 roku po śmier-
ci Stanisława Rząsy, mojego dziadzia. Jako dwunastoletnia dziewczynka, 
wielokrotnie przybiegałam do niego i prosiłam o rady, jak tworzyć wiersze. 
Zawsze znajdował dla mnie czas i tłumaczył. Był moim pierwszym autory-
tetem i krytykiem w dziedzinie poezji.

Lubiłam czytać jego utwory ukazujące piękno i wychwalające Zaczernie, 
jego wioskę ukochaną. Pamiętam także wieczory w Domu Kultury, kiedy to 
dziadziu Stanisław spotykał się z mieszkańcami Zaczernia na próbach sztuki 
pt. Wesele Zaczerskie, którą sam wyreżyserował. Miałam przyjemność za-
grać w przedstawieniu, co bardzo miło wspominam.

Twórca, poeta, działacz, pasjonat - tak mogę określić dziadzia Rząsę. Izba 
Pamięci, którą stworzył, przekształcona później w Muzeum Regionalne, 
do dnia dzisiejszego jest pomnikiem jego działalności ludowej. Wiele osób 
chętnie odwiedza muzeum, co jest świetną lekcją historii.

Kiedy dziadziu skończył 90 lat, był jeszcze bardzo kontaktowym człowie-
kiem. Często odwiedzaliśmy go w jego domu. Cieszył się na każdą wizytę, 
częstował ciasteczkami, rozmawialiśmy na różne tematy, a niejednokrot-
nie były to wspomnienia z przeszłości, z jego dzieciństwa i młodości. Kiedy 
zmarł 14 września 2002 roku i w kondukcie żałobnym, w deszczu podąża-
liśmy w ostatnim jego pożegnaniu, nagle zaświeciło słońce i na niebie poja-
wiła się ogromna, piękna tęcza. To sprawiło, że przyroda stała się dla mnie 
impulsem do napisania wiersza - epitafium, podziękowania dla Niego. Za 
niesamowitą postawę lokalnego patriotyzmu, za twórczość ludową i za to, 
że po prostu z nami był...



198

ŚMIERĆ POETY
Nad morzem łez wymalowała swe barwy 
tęcza kolorowa, 
smutne serce i rozdarta dusza, w górę uniesiona głowa 
od Pana Boga cudny dar otrzymały. 
Widząc śmierć Poety, 
lśniące krople deszczu, zjeżdżając po tęczy, 
hołd Mu oddawały.

Na morze łez wypłynęło złotą łodzią
słońce zadumane, 
jasne i gorące, czule utuliło lica zatroskane 
oraz łzy jak grochy leżące dokoła. 
Widząc śmierć Poety, 
promieniami swymi, ogrzać próbowało 
zimne Jego ciało.

Z morza łez wrócili do cichej przystani
wdzięczni Mu rodacy, 
z dumą i wzruszeniem, rzewnie wspominali 
o codziennej pracy, 
która towarzyszką wierną Jemu była. 
Widząc śmierć Poety, 
aniołkowie mali z radością i chwałą 
w niebie hymn zagrali. 
 

Danuta Pamuła
Zaczernie 2002
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Stanisław Rząsa z wnuczkami: Ewą i 3-letnią Danutą, autorką wspomnienia.
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