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Wesele po naszymu

„Wesele po naszymu” to interdyscyplinarny projekt mający na celu współpracę 
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszy-
nie i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, w ramach którego 
zaprezentowano tradycje i zwyczaje weselne charakterystyczne dla regionu Śląska 
Cieszyńskiego.

Tradycje i zwyczaje weselne Śląska Cieszyńskiego stanowią element dziedzictwa 
kulturowego. 

Problematyka, której poświęcony jest projekt został stanowi nośnik wielu wartości, 
z którymi utożsamiają się mieszkańcy z obu stron granicy.

Dzięki projektowi nawiązano trwałą współpracę przedstawiciele wszystkich part-
nerów projektu tj. lokalnych twórców, profesjonalnych aktorów, tancerzy i pracow-
ników artystycznych skupionych wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie. 

Współpraca ta pozwoli na transgraniczne łączenie społeczności w regionie przygra-
nicznym, które w ramach tematyki tradycji i zwyczajów weselnych mają szanse na 
doszukanie się wielu wspólnych źródeł.

Brak zainteresowania tradycjami i zwyczajami weselnymi charakterystycznymi dla 
regionu Śląska Cieszyńskiego związany jest m.in. niewystarczająco atrakcyjną for-
mą przekazu, która temu towarzyszyła. Stąd też pomysł połączenia sił, by w ramach 
wspólnych działań zainteresować dziedzictwem kulturowym nie tylko przedstawi-
cieli starszego pokolenia, ale także młodzież. 

Nasz projekt angażuje w swoje działania przedstawicieli różnych pokoleń, co ma 
wpłynąć na możliwość dalszego przekazywania wartości, tradycji i zwyczajów ko-
lejnym pokoleniom.

Równocześnie w niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo twórczość ludo-
wej poetki Heleny Stoszek, która opowiada o życiu codziennym wsi, o zwyczajach  
i przenosi nas w krainę poezji gwarowej.

Zapraszamy na „Wesele po naszymu” …

Veselka po nasymu

„Veselka po našymu” je interdisciplinární projekt postavený na spolupráci Gminne-
go Ośrodka Kultury v Hażlachu, Těšínského divadla a Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mi Cieszyńskiej v Cieszyně. V rámci projektu budou prezentovány tradice a zvyky 
spojené se svatebním obřadem, charakteristickým pro region Těšínského Slezska.  

Tradice a svatební zvyky Těšínského Slezska jsou elementem kulturního dědictví. 

Problematika, které se projekt věnuje obsahuje mnoho hodnot, se kterými se zto-
tožňují obyvatelé z obou stran hranice.

Díky projektu vznikla trvalá síť spolupráce mezi partnery projektu a spojující lokál-
ní tvůrce, profesionální herce a tanečníky i pracovníky umělecké sféry kolem Gmin-
nego Ośrodka Kultury v Hażlachu, Těšínského divadla v Českém Těšíně a Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej v Cieszyně.

Spolupráce povede ke spojování obyvatel v příhraničním regionu, v rámci kterého 
mohou být odkryty společné kořeny v rámci tradic a svatebních zvyků. 

Malý zájem o tradice a svatební zvyky charakteristické pro region Těšínského Slez-
ska, souvisí mezi jinými také s nepříliš atraktivní formou jejich prezentace. Proto se 
také objevila myšlenka spojit své síly, aby díky společným aktivitám vzbudili zájem 
o kulturní dědictví a to nejen u starší generace, ale také u mládeže.

Náš projekt je mezigenerační, což má vliv na možnost dalšího přenosu hodnot, tra-
dic a zvyků na další pokolení.

Zároveň v této publikaci najdete lidovou tvorbu paní básnířky Heleny Stoszek, která 
v nářečí (gwara) píše poezji o každodenním životě na vesnici, o zvycích. 

Zveme Vás na „Veselku po našymu”…

<
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Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie

Miasto Cieszyn jako dawna siedziba Księstwa Cieszyńskiego było w ramach mo-
narchii austro-węgierskiej aż do I wojny światowej ośrodkiem towarzyskim, admi-
nistracyjnym i kulturalnym całego Śląska Cieszyńskiego. W tym miejscu przecinały 
się cztery kultury –polska, czeska, żydowska i niemiecka.

Po maju 1945 r. zaczęły powstawać szczególnie w tych ośrodkach kulturalnych, któ-
re po układzie monachijskim (1938) zostały oderwane od terytorium Czechosłowa-
cji, nowe czeskie teatry.

Powstanie Teatru Cieszyńskiego datowane jest na sierpień 1945 r., kiedy to założony 
został stały teatr zawodowy w Czeskim Cieszynie, jednakże pod kuratelą Narodo-
wego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. Niewielka część dotacji państwo-
wych przyznanych teatrowi w Ostrawie została przeznaczona na powstanie Teatru 
Cieszyńskiego.

Ostatecznie 25 września 1945 r. powstał Cieszyński Teatr Regionalny.

Pod koniec 1945 roku do usamodzielnienia się teatru i uwolnienia się spod ostraw-
skiej kurateli; 8 lutego 1946 zmieniona została nazwa teatru na Teatr Śląska Cie-
szyńskiego.

Od 1950 roku nazwa teatru brzmi: Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie.

W 1951 roku powstała Scena Polska, która do dziś funkcjonuje jako samodzielny 
zespół artystyczny Teatru Cieszyńskiego. Od 2008 roku kolejnym zespołem arty-
stycznym TC jest Scena Lalek Bajka.

Do istotnej dla teatru zmiany doszło pod koniec sezonu 1960-1961, kiedy zespoły 
przeprowadziły się do obecnego, wówczas nowo powstałego nowoczesnego budyn-
ku. Dzięki architektowi Zdeňkowi Vávrze (ojcu aktora praskiego teatru Sklep Da-
vida Vávry) powstał nowoczesny, a zarazem kameralny teatr, bez megalomańskich 
tendencji, które w epoce socjalizmu towarzyszyły tego rodzaju budynkom. W latach 
60. dobudowano kolejne pomieszczenia, takie jak warsztaty, magazyny, biura i gara-
że, dzięki czemu powstał pełny i funkcjonalny kompleks teatralny.

W pierwszym dniu 1991 roku ustalono obowiązującą do dziś nazwę Teatr Cieszyń-
ski Czeski Cieszyn.

Teatr Cieszyński jest wyjątkiem w czeskim świecie teatralnym, bowiem pod jednym 
dachem pracują trzy zespoły artystyczne dwu narodowości – Scena Czeska, Scena 
Polska i Scena Lalek Bajka. Teatr Cieszyński jest organizacją użyteczności publicz-
nej województwa morawsko-śląskiego.

Obecnie Dyrektorem Teatru jest Petr KRACIK, Sceny Polskiej Bogdan KOKOTEK, 
a Sceny Lalek Bajka Jakub Tomoszek. 

Těšínské divadlo v Českém Těšíně

Město Těšín jako dávné sídlo těšínského knížectví bylo až do 1. světové války  
v rámci rakousko-uherské monarchie přirozeným společenským, administrativním 
i kulturním centrem celého těšínského Slezska. Bylo to město, kde se prolínaly čtyři 
kultury – polská, česká, židovská a německá.

Po květnu 1945 začala vznikat zvláště v kulturních centrech, která byla po Mnicho-
vu odtržena od území ČSR, nová česká divadla.

Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR ob-
jevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod 
kuratelou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Malá část státní dotace, 
která byla přiznána ostravskému divadlu, byla určena jako počáteční finanční pří-
spěvek pro vznik Těšínského divadla.

Nakonec 25. září 1945 bylo ustaveno Těšínské oblastní divadlo. 

Divadlo se koncem roku 1945 osamostatnilo a vymanilo se z područí ostravské ku-
rately; 8. února 1946 byl rovněž změněn název na Divadlo těšínského Slezska.

V roce 1950 byl název změněn na Těšínské divadlo v Českém Těšíně.

V roce 1951 vznikla Polská scéna, která v Těšínském divadle jako samostatný umě-
lecký soubor působí dodnes. Od roku 2008 je dalším uměleckým souborem také 
loutková scéna Bajka. 

K podstatné a pro divadlo důležité změně došlo na konci sezóny 1960–1961, kdy se 
soubory přestěhovaly do dnešní, tehdy nově postavené moderní budovy. Zásluhou 
architekta Zdeňka Vávry (otec dnešního herce pražského divadla Sklep Davida Vá-
vry) vznikl moderní a přitom komorně působící divadelní prostor, jenž byl prostý 
megalomanských tendencí, které v socialistické éře provázely stavby podobného za-
měření. V 60. letech pak byly přistavěny i provozní budovy, jako jsou dílny, sklady, 
kanceláře a garáže, takže vznikl přehledný a účinný komplex.

S prvním dnem roku 1991 byl ustanoven dnešní název Těšínské divadlo Český Tě-
šín.

Těšínské divadlo je ojedinělou výjimkou v českém divadelním světě, neboť v něm 
působí pod jednou střechou umělecké soubory dvou národností – Česká scéna, 
Polská scéna a Loutková scéna Bajka. Těšínské divadlo je příspěvkovou organizací 
Moravskoslezského kraje.

Současným ředitelem je Petr Kracik, šéfem Polské scény Bogdan Kokotek a Bajku 
vede Jakub Tomoszek. 
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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Gdy w marcu 1950 r. z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej powstał w Cie-
szynie taneczny zespół ludowy, którego głównym celem było urozmaicenie uro-
czystości zakładowych Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”, zapewne 
nikt nie przewidywał, że już wkrótce, zaledwie po trzech latach, owa składająca się  
z 8 par grupa taneczna przekształci się w ponad stuosobowy Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej. Jednak ogromna miłość do folkloru i ziemi cieszyńskiej, a przede 
wszystkim pasja oraz nieocenione zaangażowanie osób, które powołały Zespół do 
życia, wprawiły w ruch koło, które toczy się do dziś, rozsławiając ziemię cieszyńską 
daleko i szeroko, a jednocześnie ciągle przyciągając nowych pasjonatów folkloru. 

Bogata, 70-letnia historia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Mar-
cinkowej to pasjonująca opowieść pełna setek koncertów, wyjazdów, powitań i poże-
gnań, anegdot, wspomnień oraz wydarzeń – zarówno tych dużych i podniosłych, jak 
też mniejszych, bardziej prywatnych i skupionych wokół członków grupy. Bo to właśnie 
ludzie od samego początku stanowili siłę napędową i najważniejszy element Zespołu  
– tak ci, których nie ma już dzisiaj między nami, jak i osoby, dla których Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej był zaledwie przystankiem na drodze do dalszej kariery, po 
osoby nadal z Zespołem nierozerwalnie związane „na dobre i na złe”, bez względu na 
to, czy ta przygoda trwa od kilkudziesięciu, czy też od kilku lub kilkunastu lat. 

Wśród osób dla Zespołu najważniejszych należy wymienić przede wszystkim Janinę 
Marcinkową, której imię Zespół z dumą nosi, a która wypracowała oryginalny sposób 
adaptacji i scenicznej prezentacji cieszyńskiego folkloru. To właśnie Janina Marcinko-
wa, wespół z Jerzym Drozdem, a później Władysławem Rakowskim, autorami niepo-
wtarzalnych opracowań muzycznych, nadała Zespołowi ton i charakter, który do dziś 
jest niezmienny i stanowi cechę charakterystyczną Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej – grupy amatorskiej, ale zarazem profesjonalnej. Wydobycie z zamierzchłej 
przeszłości folkloru beskidzkiego, a następnie opracowanie go w taki sposób, by uka-
zać w artystycznym kształcie całe jego piękno i indywidualność, było zadaniem trud-
nym i śmiałym, aczkolwiek zakończonym sukcesem – o czym świadczą każdorazowo 
niezwykle pozytywne reakcje publiczności oraz liczne nagrody, które Zespół zebrał  
w ciągu tych 70 lat. Nie byłoby to jednak możliwe bez osób będących kontynuatorami 
tego, co rozpoczęli Janina Marcinkowa, Jerzy Drozd i Władysław Rakowski, a do któ-
rych Zespół zawsze miał duże szczęście. Takie nazwiska, jak: choreografowie Tadeusz 
Bar, Grażyna Stawarska i Anna Gociek, a także Zofia Marcinek, Anna Marcinek-Kępa, 
Urszula Wiśniowska, Lidia Szczuka-Lankocz, Dorota Siedlecka-Dominiak, Krystian 
Olszowski, kierownik muzyczny: Piotr Gruchel, instruktorzy: Maria Foltyn, Katarzyna 
Siwiec, Halina i Jacek Jansa czy Franciszek Widnic, na zawsze pozostaną częścią historii 
Zespołu. Osoby te z powodzeniem przejęły pałeczkę po założycielach Zespołu, niosąc ją  
z dumą dalej i dbając o to, by Zespół stale się rozwijał i zmieniał, nie tracąc przy tym 
swojego specyficznego charakteru.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Z iniciativy Danuty Juraszek-Baranowské byl v březnu 1950 založen taneční lido-
vý soubor, jehož cílem bylo zpestření podnikových oslav Spółdzielni Spożywców 
„Konsum Robotniczy”. Jistě málokdo očekával, že zanedlouho, jen za tři roky, bude 
mít taneční skupina zahrnující 8 tanečních párů více než sto členů a bude to Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (Soubor písní a tanců těšínské země). Obrovská 
láska k folkloru a těšínsku a především vášeň a zapojení osob, které soubor vytvořily, 
uvedly do pohybu něco, co je aktivní dodnes a propaguje těšínskou zemi daleko  
a široko, a zároveň se snaží vzbudit zájem o folklor u nových osob. 

Bohatá, 70-letá historie souboru, to je fascinující čas plný stovek koncertů, zá-
jezdů, přivítání a rozloučení, vtipů, vzpomínek a akcí. Velkých a vznešených i těch 
menších, více soukromých, které se soustředily kolem členů souboru. Protože to 
především lidé, a to od samého počátku, byli tím hnacím motorem a nejdůležitější 
částí souboru. Ti, kteří již nejsou mezi námi i ti, pro které byl soubor jen zastávkou 
na cestě k úspěchu až po ty osoby, které jsou se souborem stále spojeny tzv. „v do-
brém i ve zlém”, bez ohledu na to, jestli ten čas trvá několik desítek nebo pár let. 

Mezi nejdůležitější osoby souboru patří především Janina Marcinková, po které je 
soubor pojmenován a která vypracovala originální způsob adaptací a scénických 
prezentací těšínského folkloru. Janina Marcinková, spolu s Jerzym Drozdem a po-
zději Władysławem Rakowskim, jsou autory unikátních hudebních aranží, které 
souboru dávají výraz a charakter a které jsou dodnes nezměněny a jsou velmi cha-
rakteristické pro ZPiTZC. Soubor je zároveň amatérský jako profesionální. Čerpání  
z historie beskydského folkloru a jeho úprav takovým způsobem, aby se mohl ukázat 
v umělecké podobě a vynikla jeho krása a individualita. Był to těžký a odvážný úkol, 
který byl korunován úspěchem. Svěčí o tom mnoho pozitivních reakcí ze strany 
publika a také získaná ocenění souboru v rámci posledních 70ti let. Nebylo by 
to možné bez osob, které pokračovaly v tom, co začala Janina Marcinkowa, Jerzy 
Drozd a Władysław Rakowski a na které měl soubou vždycky štěstí. Jsou to pře-
devším choreografové: Tadeusz Bar, Grażyna Stawarska a Anna Gociek, dále Zo-
fia Marcinek, Anna Marcinek-Kępa, Urszula Wiśniowska, Lidia Szczuka-Lankocz, 
Dorota Siedlecka-Dominiak, Krystian Olszowski, hudební vedoucí: Piotr Gruchel, 
instruktoři: Maria Foltyn, Katarzyna Siwiec, Halina a Jacek Jansa nebo Franciszek 
Widnic. Tito budou navždy součástí historie souboru, protože převzali soubor od 
jeho zakládajících členů a dbali na to, aby se soubor rozvíjel a měnil, ale neztratil nic 
ze svého specifického charakteru. 
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Obecnie na bogaty repertuar Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu cieszyń-
skiego, ale także tańce i przyśpiewki Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, tańce z re-
gionów: sądeckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, wielkopolski, opolskiego czy tańce 
spiskie, górnicze, łowickie i narodowe. Zespół ma na koncie ponad 60 programów  
i widowisk, wśród których można wyróżnić takie, jak: opera ludowa Jana Sztwiertni 
„Sałasznicy”, „Na sałaszu”, „Ondraszkowe ostatki”, „Święto góralskie w Beskidach”, 
„Goiczek”, „W dawnym stylu”, „Jarmark w Łukowie”, „Oczepiny”, „Nad potokiem”, 
„Przy muzyce” i wiele innych. Wydał także kilka płyt, w tym spektakularny album 
z okazji Złotych Godów, zawierający utwory cieszyńskich kompozytorów i nagrany 
przy udziale 6 chórów (łącznie 230 chórzystów) pod batutą Władysława Rakow-
skiego oraz 30-osobowej orkiestry. Zespół brał również udział w realizacji filmów 
fabularnych, dokumentalnych i instruktażowych, wydał także kilka publikacji –  
– w tym jubileuszowe, skupione głównie wokół postaci Janiny Marcinkowej oraz 
Władysława Rakowskiego. 

Praca i specyfika Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej 
zostały też docenione między innymi podczas wielu konkursów i festiwali. Wśród 
najważniejszych nagród oraz wyróżnień, jakie Zespół otrzymał w ciągu ostatnich 70 
lat, można znaleźć na przykład: Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1985 r.), „Złote Ciupagi” za zajęcie 1. miejsca w najbardziej prestiżowym Polskim 
i Międzynarodowym Przeglądzie Ziem Górskich w Zakopanem (1986 r., 1994 r.), 
3. miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Narodowych w Lubaczowie 
(1999 r.), Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 
w Stalowej Woli (2002 r.) i Grand Prix w kategorii stylizowanej „Łowicki pasiak”  
w Łowiczu (2009 r.), Grand Prix „Śląskie Śpiewanie” 2018 (Koszęcin), II miejsce 
podczas Festiwalu „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze (2019), 

Aktualnie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, od 
czerwca 2005 roku kierowany przez dyrektor Karolinę Małysz-Tulec, jest jedną  
z najważniejszych cieszyńskich instytucji kultury. Składa się z grupy tanecznej do-
rosłej, czterech grup dziecięcych, dwóch kapel – ludowej i młodzieżowej oraz Chó-
ru Jubileuszowego (łącznie 250 osób). Jego członkami są miłośnicy pieśni, tańca 
oraz folkloru – zarówno uczniowie i studenci, jak też osoby pracujące w różnych 
zawodach. Zespół koncertuje niezmiennie w Polsce oraz za granicą, w tym w ta-
kich krajach, jak: Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Finlandia, Szwecja, Belgia, 
Francja, Węgry, Bułgaria, Macedonia, Rumunia, Grecja, Turcja, Włochy, Portugalia, 
Hiszpania, Wielka Brytania czy Chiny, będąc wizytówką oraz ambasadorem Cieszy-
na oraz Śląska Cieszyńskiego i każdorazowo ofiarowując publiczności radość, jaką 
może dać tylko muzyka oraz piękno i specyficzny charakter beskidzkiego folkloru.

V současné době bohatý repertoár ZPiTZC zahrnuje především tance, melodie  
a písně z regionu Těšínska a také tance a popěvky Slezských a Żywieckých Beskyd, 
tance z regionů sądeckého rzeszowského, lubelského, wielkopolského, opolského 
nebo tance spišské, hornické, łowické a národní. Soubor má více jak 60 programů 
a vystoupení, v rámci kterých můžeme jmenovat: lidová opera Jana Sztwiertni „Sa-
łasznicy”, „Na sałaszu”, „Ondraszkowe ostatki”, „Święto góralskie w Beskidach”, „Go-
iczek”, „W dawnym stylu”, „Jarmark w Łukowie”, „Oczepiny”, „Nad potokiem”, „Przy 
muzyce” a mnoho dalších. Vydal také několik desek, včetně velkolepého alba k 50. 
výročí, které zahrnuje díla těšínských skladatelů. Na nahrávce se podílelo 6 sborů 
(dohromady 230 zpěváků) pod taktovkou Władysława Rakowského a orchestr se 
30 členy. Soubor se také účastnil natáčení hraných, dokumentárních i výukových 
filmů a vydal několik publikací – včetně jubilejních zaměřených na osoby Janinu 
Marcinkowou a Władysława Rakowského. 

Výstupy a specifičnost souboru byly oceněny na mnoha soutěžích a festivalech. 
Mezi nejdůležitější, které soubor získal v průběhu posledních 70 let jsou tyto: Złoty 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), „Złote Ciupagi” za 1. místo  
v prestižní polské a mezinárodní přehlídce Przeglądzie Ziem Górskich v Zakopa-
nem (1986, 1994), 3. místo na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Narodowych 
v Lubaczowie (1999), Grand Prix na III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folk-
lorystycznych v Stalowej Woli (2002) a Grand Prix v kategorii stylizované „Łowicki 
pasiak” w Łowiczu (2009), Grand Prix „Śląskie Śpiewanie” 2018 (Koszęcin), II. mí-
sto na festivalu „Oblicza Tradycji” v Zielonej Górze (2019). 

Aktuálně soubor vede ředitelka Karolina Małysz-Tulec a to od roku 2005. Soubor 
je jednou z nejdůležitějších těšínských kulturních institucí. Soubor má složku do-
spělých tanečníků, čtyři skupiny dětské a dvě kapely – lidovou a mládežnickou  
a také sbor s 250 členy. Jeho členové jsou milovníky písní, tanců a folkloru. Jsou to 
žáci i studenti, ale také pracující osoby. Soubor vystupuje v Polsku a také v zahraničí, 
například vystupoval v těchto zemích: Česko, Slovensko, Německo, Ukrajina, Fin-
sko, Švédsko, Belgie, Francie, Maďarsko, Bulharsko, Makedonie, Rumunsko, Řecko, 
Turecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie nebo Čína. Soubor je vždy 
dobrou vizitkou Těšína a Těšínského Slezska a publikum při vystoupeních může 
obdivovat radost, kterou dává hudba a krásný beskydský folklor. 



16 17

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu jest samorządową instytucją kultury. Został 
utworzony 1 stycznia 2008 r na mocy uchwały nr XII/103/07 z dnia 6 grudnia 2007r. 
Rady Gminy Hażlach. 

Naszą główną misją jest upowszechnie kultury poprzez organizowanie imprez kul-
turalnych, zaspakajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców oraz tworzenie 
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Na przestrzeni lat GOK zmieniał się.

Na początku, od końca lat dziewięćdziesiątych funkcjonowały świetlice wiejskie, 
gdzie dzieci i młodzież bawiły i uczyły się oraz korzystały z pierwszych komputerów.

W roku 2008 powstała instytucja kultury oraz rozszerzony został charakter jej działalności. 

Gminny Ośrodek Kultury to miejsce:

•	 otwarte na propozycje i potrzeby mieszkańców Gminy Hażlach, 

•	 gotowe do współpracy z różnymi podmiotami,

•	 organizujące działania kulturalno-sportowe na terenie Gminy,

•	 pozwalające rozwijać swoje pasje – zespoły muzyczne Wielkokończanie, 
Kapela Pana Janka, Stylowy Band,

•	 promujące Gminę.

Od roku 2021 zarządzamy także nowopowstałym obiektem „Domem Przyrodnika” 
w Hażlachu. 

Dom Przyrodnika powstał w wyniku adaptacji wraz z przebudową budynku daw-
nego spichlerza w Hażlachu, pochodzącego z II połowy XIX w. Bryła budynku daw-
nego spichlerza pozostała bez zmian. W Domu Przyrodnika znajduje się ekspozy-
cja, obrazująca tradycje rolnicze oraz osadnicze. Można poznać dawne narzędzia, 
zobaczyć izbę mieszkalną z początku XX wieku oraz dawny sklep, a także dowie-
dzieć się więcej na temat lokalnej fauny i flory. Na antresoli budynku ulokowana 
jest wystawa poświęcona pszczołom. Połączenie interaktywnych elementów oraz 
eksponatów pozwala na skuteczne przyswojenie wiedzy i zainteresowanie się tema-
tem, niezależnie od wieku.

Obecnie GOK jest instytucją, która stara się aby każdy mieszkaniec Gminy Hażlach 
znalazł coś dla siebie… kulturę, sport, rozrywkę, rozwijanie pasji. 

Obecní kulturní dům v Hażlachu

Gminny Ośrodek Kultury (Obecní kulturní dům) v Hażlachu je kulturní institucí 
obce, která byla zřízena dne 1. ledna 2008 na základě ustanovení Rady obce Hażlach 
č. XII/103/07 ze dne 6. prosince roku 2007. 

Naše hlavní mise spočívá v realizaci kulturních akcí, naplňování kulturních potřeb 
obyvatel a vytváření podmínek pro rozvoj amatérských uměleckých aktivit. 

V průběhu let se GOK měnil. 

Na začátku, od konce devadesátých let to byly kulturní místnosti, ve kterých se děti 
a mládež mohly bavit i vzdělávat, včetně realizace prvních kontaktů s počítačovou 
technikou. 

V roce 2008 vznikla kulturní instituce s rozšířeným portfoliem aktivit. 

Gminny Ośrodek Kultury je místem, které je:

•	 otevřené návrhům a potřebám obyvatel obce Hażlach, 

•	 připravené na spolupráci s různými subjekty,

•	 organizuje kulturní a sportovní aktivity na území obce,

•	 napomáhá k rozvoji zájmových aktivit – hudební skupina Wielkokończa-
nie, Kapela Pana Janka, Stylowy Band,

•	 propaguje obec.

Od roku 2021 je také správcem zrekonstruovaného objektu s názvem „Dům příro-
dovědce” v Hażlachu. 

Dům přírodovědce vznikl díky adaptaci a přestavbě dávné sýpky  z II. poloviny 
19. stol.  v Hażlachu. Půdorys budovy zůstal beze změn. V Domě přírodovědce se 
nachází expozice, která prezentuje tradice z oblasti zemědělství a osídlení. Ukazuje 
původní nástroje, je možno shlédnout původní obytnou místnost z počátku 20. sto-
letí nebo historický obchod a také získat mnoho informací z oblasti lokální fauny 
a flóry. Na patře budovy se nachází část věnovaná včelám. Spojení interaktivních 
elementů a exponátů umožňuje získat vědomosti a vzbudit zájem u všech, bez roz-
dílu věku. 

V současnosti je GOK institucí, která všem obyvatelům obce Hażlach něco nabízí … 
kulturu, sport, zábavu, rozvíjení zájmů. 
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Zwyczaje i obrzędy weselne 
na Śląsku Cieszyńskim
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Zwyczaje i obrzędy weselne na Śląsku Cieszyńskim

Wydarzeniem najbogatszym w obrzędy rodzinne było wesele. Do naszych czasów 
dochowało się już niewiele praktyk związanych z tą uroczystością, wiele zatraciło 
swój sens. Samo wesele stanowiące ważne wydarzenie w życiu całej rodziny, poprze-
dzone jest okresem zalotów, jak i okresem narzeczeństwa.

Najpierw młodzi pooglądali na siebie, wymieniali ze sobą miłe słówka, a następ-
nie zaczynali ze sobą chodzić. Chłopcy podobali się dziewczętom i odwrotnie. Nie-
którzy byli „wybiyrzyczni”, szukali takiej dziewczyny, która w posagu wniosłaby im  
„6 P”(piękno, pilno, poczciwo, porządno, posłuszno i pieniężyto). Dziewczyny rów-
nież przebierały w kandydatach na męża. Przy różnorakich okazjach czyniły wróżby 
dotyczące przyszłego zamążpójścia. Przede wszystkim było to wróżenie przy okazji 
Dnia Świętego Andrzeja czy Wigilii Bożego Narodzenia. Dziewczyny mawiały: „Nie 
chcym go,choć by był z miodu i bogaty jak grof, choćby mi złote góry obiecywoł albo 
sóm był ze złota”. W końcu chłopcy wybierali dziewczynę do tańca i do różańca,  
a dziewczyny „synków jak cumle”. Zdarzało się, że dziewczyna, której groziło staro-
panieństwo, wybierała chłopca, który był „Jaki taki byle jaki, byle był albo choćby pił, 
choćby bił byle był”. Młodzi starali się spotykać ze sobą bardzo często. 

Chłopak różnymi sposobami starał się zdobyć przychylność rodziców wybranki.  
W czasie pierwszej wizyty chłopak zadawał rodzicom dziewczyny pytanie, czy może 
starać się o jej względy. Jeżeli wyrazili oni zgodę mógł ją już oficjalnie zabierać na 
spacery i zabawę. Rodzice w dawnych czasach szybko darzyli zaufaniem młodego 
mężczyznę, który okazywał im i córce więcej szacunku niż w czasach dzisiejszych.

„Galanio” przestrzegali określonych zakazów i nakazów, które dotyczyły chodzenia 
na zolyty „Nie chodzili w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocnych”. Przestrzeganie tych zakazów przez młodzieńca starającego 
się o rękę dziewczyny jeszcze bardziej wzmacniało jego pozycję u jej rodziców. Jed-
nym z wielu dowodów uczucia chłopaka w stosunku do dziewczyny było stawia-
nie przed jej domem w nocy z ostatniego kwietnia na pierwszego maja wysokie-
go i barwnie przybranego „moja”. Okres chodzenia na zolyty kończył się w dniu 
oficjalnych oświadczyn, kiedy chłopak prosił rodziców dziewczyny o rękę córki  
a po uzyskaniu ich aprobaty całował w rękę ojca i matkę wybranki, narzeczonej zaś 
nakładał na palec pierścionek zaręczynowy. Do tego wydarzenia przywiązywano 
ogromną wagę. W tym dniu ustalano też datę tzw. „smowów”. Zbierali się wówczas 
rodzice panny i kawalera. Określano datę ślubu, nie obyło się też bez wzajemnego 
przedstawienia stanu majątkowego przyszłych nowożeńców. Ważne było co do mał-
żeństwa wniesie narzeczona, którą rodzice starali się bogato wyposażyć, aby jej tego 
nie wypominano w przyszłości, że „przyszła w jednej koszuli”. Matki młodych przed 
weselem spotykały się jeszcze nieraz. Czuwały aby tradycyjne nakazy i zwyczaje 
zostały zachowane. 
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Ślub poprzedzały tzw. „ogłoszki”, czyli zapowiedzi przedślubne. „Kiedy młodzi  spa-
dli z kazalnicy” w domu panny młodej szykowano wesele. 

Najczęściej urządzano WESELE w poniedziałki bądź wtorki. Zwyczaj ślubów nie-
dzielnych upowszechnił się dopiero po drugiej wojnie światowej. Współcześnie 
najpopularniejszym dniem zawierania małżeństw jest sobota, przy czym jest ona 
właściwym dniem ślubu i wesela, a w niedzielę odbywają się  „poprawiny”. Przy 
ustalaniu daty ślubu wystrzegano się terminów majowych czy listopadowych, bo 
mogło to spowodować nieszczęście w życiu młodych. Mawiano powszechnie „Ślub 
w maju - to trumna, w listopadzie płacz” lub „W maju ślub gotowy grób”. 

Organizowanie ślubów było zakazane w okresach ustanowionych przez Kościół 
(okres Adwentu i okres Wielkiego Postu). Nie organizowano również ślubów  
w piątki, ponieważ ten dzień był traktowany jako dzień śmierci Jezusa i wykluczone 
było organizowanie w tym dniu jakichkolwiek zabaw. Przestrzegano również tego, 
aby nie zawierać ślubu trzynastego dnia miesiąca. 

Rozpoczynał się okres gorączkowych przygotowań do uroczystości. Dużą wagę 
przywiązywano do tego, aby na wesele zaprosić przede wszystkim rodziców chrzest-
nych obojga młodych. Zapraszali ich osobiście sami młodzi. Na starostów i druż-
bów dobierano krewnych, sąsiadów i przyjaciół. Wcześniejsze zaproszenie było do-
wodem szacunku dla nich ze strony zapraszających. Był to również powód do dumy, 
gdyż podnosiło to znaczenie i szacunek dla tych osób w otoczeniu. Liczba gości była 
uzależniona od stanu majątkowego rodziny. Zapraszano też gości korespondencyj-
nie, wykonując niekiedy własnoręcznie bardzo pomysłowe karty zaproszeniowe. 
Osobiście natomiast nadal zaprasza się rodziców chrzestnych i tych, którzy pełnią 
odpowiedzialne funkcje w samej uroczystości (starostów i świadków ślubu cywil-
nego i kościelnego). Zwyczajem, który bardzo trwale jest związany z przygotowa-
niami do uroczystości zaślubin jest zwyczaj „chodzenia z kołoczem”. Młodzi chodzą 
do znajomych i obdarowują ich ciastem. ”Nosi się więc zwykle dwa gatunki: kołocz  
z makiem i kołocz ze syrem”. W ostatnim czasie coraz częściej piecze się na tę oka-
zję również ciasto z jabłkami. Ciasto weselne winno być starannie zapakowane  
w biały papier, a całość koniecznie przystrojona mirtem lub asparagusem. W ten 
sposób młodzi chcieli podzielić się ze wszystkimi swoim szczęściem. Czyniono rów-
nież inne przygotowania: wywieszano okolicznościowe, często bardzo dekoracyjne  
i wymyślne napisy nad drzwiami domu weselnego, przygotowywano stół weselny 
i wyznaczano przy nim miejsca dla gości. Na panu młodym ciążyły, i nadal ciążą, 
poważne obowiązki. Do nich należy: kupno obrączek ślubnych i bukietu ślubnego 
dla oblubienicy, zakup alkoholu, zamówienie orkiestry. „Nie powinno się kupować 
bukietu złożonego z kwiatów, których panna młoda nie lubi. Nie należy kupować 
również tych, które zalicza się do kwiatów pogrzebowych np. kalii”. W skład ślubne-
go bukietu nie powinny również wchodzić bzy. W przeddzień wesela „młoducha” 
przysyłała „żynichowi” ślubną koszulę, a on jej nowe buty lub jakieś części bielizny. 
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Na kilka dni przed ślubem lub w przeddzień, młodzieniec zapraszał swoich kolegów 
na specjalne przyjęcie tzw. wieczór kawalerski. Bawiono się na nim hucznie nawet 
do białego rana, były to dla młodego ostatnie chwile swobody. 

Jeżeli chodzi o wieczór panieński, był on bardzo rzadko praktykowany. Młoduchę 
do ślubu ubierały druhny. Czynność tę wykonywano za drzwiami zamkniętymi, 
aby uchronić się od natręctwa drużbów. Śpiewano przy tym piosenki związane  
z weselem. Mówiły one o tym, że panna młoda zazna szczęścia ale też ciężkich chwil  
w trudnym i odpowiedzialnym pożyciu małżeńskim. Inne o tym, że dla niektórych 
mężczyzn zamążpójście dziewczyny, wyjście za innego, oznacza złamane serce.

 Krugoloszku, mały ptoszku, wysokoś lotoł

 Powiydzże mi nowineczke, coś tam nasłuchoł,

 Nasłychołech nowineczke nie bardzo dobrą,

 Że już moją galaneczke ku ślubu wiodą,

 Jednymu ją oddowają, drugiemu jej żol.

 Trzeciemu się serce kraje, nie będzie jej mioł

 Sztworty  siedzi na wiyrzchu pieca, odymo fusy

 Mnie ją dejcie, mój tatulku, joch był nejpierwszy.

 Ona siedzi w okieneczku jak różowy kwiat

 Czarne oczka upłakane mieni się ji świat.

Wyjazd do kościoła poprzedzały zwyczajowe mowy starostów i młoduchy.

W jednej z nich zwracała się ona do rodziców, by nie pozwolili jej zabrać z domu 
rodzinnego:

 A jak wyszła z komórki zawołała mamulki

 Mamulko, mamulko nie dejcie mie brać

 A cóż to pomoże, już koniczki na dworze

 Już darmo cerziczko, już musisz jechać. 
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Następnie młoducha przepraszała swoich rodziców za wszystkie przykrości im wy-
rządzone, dziękowała za wszystko co im zawdzięczała, przede wszystkim za wycho-
wanie, dziękowała też rodzeństwu za to, że mogła przeżyć z nimi najmilsze chwile 
swojego życia. Wyrażała to piosenka:

 Jeszcze nie bedym na wóz siodała

 Boch jeszcze ojcu nie dziynkowała.

 Dziynkujym ci miły ojcze,

 pasałach Ci dobrze owce

 teraz nie bedym.

 Jeszcze nie bedym na wóz siodała

 boch jeszcze matce nie dziynkowała.

 Dziynkujym Ci miła matko,

 dyckiś była na mie gładko,

 teraz nie będziesz.

 Jeszcze nie bedym na wóz siodała,

 boch jeszcze bratu nie dziynkowała.

 Dziynkujym Ci miły bracie,

 chodziliśmy społu zawsze

 teraz nie bedym. 

Następnie odbywał się ceremoniał wykupu młoduchy przez żynicha.

Towarzyszyły mu piosenki druhen, które śpiewały o tym, że panieństwo nie wróci, 
nie wróci czas swobody, przyjdą trudności i ciężkie chwile jakie niesie ze sobą życie. 
Potem przemawiali w żartobliwy sposób starostowie, którzy w przemowie zwracali 
uwagę młodych na wszystkie powinności pożycia małżeńskiego, podkreślali obo-
wiązki obojga w stosunku do życiowego partnera. 
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Po oracji starostów młodzi podchodzili do rodziców i prosili ich o błogosławień-
stwo. Często przy tej uroczystej chwili asystowali też dziadkowie. Osoba błogosła-
wiąca kładła ręce na głowie błogosławionej, znaczyła ją znakiem krzyża i wypowia-
dała słowa błogosławieństwa:

 Niechaj wam Bóg błogosławi na nowej drodze życia,

 Błogosławię was na nią znakiem krzyża.

Była to chwila bardzo podniosła i wzruszająca dla wszystkich uczestników obrzędu.

Wreszcie następował wyjazd do kościoła. Jechano w tradycyjnej kolejności - Staro-
stowie i drużbowie, żynicha z młoduchą, starostowie i druhny młoduchy z żynichem 
i reszta gości weselnych. W drodze do kościoła młoducha nie powinna się oglądać 
za domem rodzinnym, bo długo by za nim tęskniła. Jeżeli wyjeżdżających do ślubu 
przedjechała stara kobieta wróżyło to nieszczęście. Na drodze do kościoła sąsiedzi 
i znajomi młodej pary stawiali tzw. szlogi. Składali młodym życzenia za co otrzy-
mywali drobny datek. Do ołtarza młodych prowadzili starostowie. W czasie całego 
ślubu również obowiązywały ludowe praktyki magiczne. Kto komu przed ołtarzem 
przyklęknie suknię czy ubranie, ten będzie po ślubie rozkazywał albo czyja ręka po 
włożeniu obrączek będzie na górze ta będzie kierowała w przyszłym życiu. Jeśli w 
czasie ślubu zgasła świeczka na ołtarzu wróżyło to rychły pogrzeb tego z nowożeń-
ców, po którego stronie zgasła. Jeżeli księdzu upadła na posadzkę obrączka w czasie 
wkładania jej na palec jednego z nowożeńców, wróżyło to pogrzeb tego, dla kogo 
była przeznaczona. Kto pierwszy z nowożeńców przemówił po odejściu od ołtarza 
wróżyło mu to, że pierwszy w przyszłym wspólnym życiu będzie podawał rękę do 
zgody w razie sporu rodzinnego.

Po skończonej ceremonii młodzi odchodzili od ołtarza i wolno szli w kierunku wyj-
ścia z kościoła. Zwyczaj nakazywał, żeby wszyscy obecni w kościele pozostali na 
swoich miejscach. Pierwszeństwo mieli państwo młodzi. Dopiero po ich wyjściu 
wychodzili pozostali. Przed kościołem młodą parę obsypywano ryżem oraz drob-
nymi monetami na szczęście i dobrobyt oraz składano życzenia w następującej ko-
lejności: rodzice, dziadkowie, starostowie, krewni według stopnia pokrewieństwa. 
Orszak weselny ruszał do domu weselnego, gdzie nowożeńców witano chlebem i 
solą, a następnie zasiadano za stołem do biesiady weselnej. Na poczesnych miej-
scach zasiadali państwo młodzi, rodzice, dziadkowie, starostowie i rodzice chrzest-
ni. Po uroczystym obiedzie urządzano tzw. czakaczkę - Kobiety zamężne brały do 
koła świeżo upieczoną mężatkę i tańczyły z nią „biołego”. Mężczyźni, a zwłaszcza 
żynich starali się uwolnić z koła młoduchę, do czego oczywiście nie dopuszczały kobie-
ty. Jeżeli młoduchę uwolnił z koła ktoś inny, a nie żynich, musiał ją wykupić butelką 
rozolki. Potem zaczynała się beztroska zabawa i tańce, do których zachęcali młodu-
chę goście weselni.



30 31

 Jyny se młoduszko, jyny se wiesioło

 pokiel Ci nie dają czepeczka na czoło.

 Bo jak Ci go dają, włosy posiwiają,

 już Ci tak nie będzie, chociaż Ci zagrają. 

Po dłuższym czasie przerywano wesołą zabawę i następował dla młodej pani naj-
smutniejszy moment. Kobiety zamężne zabierały młodą panią do innego pokoju, 
sadzały na krześle i przystępowały do obrzędu oczepin. Był to moment symbolicz-
nego pożegnania ze stanem panieńskim. Zdejmowano jej z głowy welon z wian-
kiem mirtowym i nakładano czepek. Śpiewano przy tym pieśni o smutnej doli pan-
ny tracącej swój wianek, o trudnościach życia, troskach i kłopotach:

 Teraz ty Marynko, teraz płacz,

 nie chciałaś mamulki słuchać,

 wolałaś czepieczek bielony

 jako ten wioneczek zielony.

 O mirto, mirto, zielony wieniec,

 jużci Marynko, jużci je koniec,

 jużci nastanie starość i robota

 i będziesz miała dobrego chłopa. 

Po oczepinach odbywała się dalsza zabawa z tradycyjnymi wróżbami. Jednym ze 
zwyczajów było rzucanie wianka przez młoduchę w stronę dróżek. Która z nich 
pierwsza go chwyciła, ta miała pierwsza wyjść za mąż. Bawiono się hucznie do bia-
łego rana. Młodych czekała noc poślubna - Kto pierwszy z nowożeńców kładł się do 
łóżka, ten miał zawsze rządzić w małżeństwie. 

Jeżeli rodzina była zamożna na drugi dzień urządzano tzw. „poprawiny”. Uczestni-
czyła w nich z reguły tylko najbliższa rodzina nowożeńców. Był to dzień wypełniony 
zabawami i tańcami, nie miał już tak uroczystej oprawy jak dzień pierwszy. 
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Zamążpójście córki wymagało, aby rodzice wyposażyli ją w pewne dobra material-
ne, które pomogłyby jej rozpocząć życie w małżeństwie. Poza przedmiotami gospo-
darstwa domowego młoducha otrzymywała od rodziców pierzyny, pościel, ręczniki, 
obrusy, ubrania. Wielkość tzw. wyprawy zależała od zamożności rodziny. Dodat-
kowo młoda para otrzymywała prezenty od gości weselnych. Składały się na nie 
przedmioty codziennego użytku, kwiaty oraz pieniądze. Wręczając prezent życzyło 
się młodej parze aby zawsze przynosił szczęście i zadowolenie użytkownikom.

Dla nowożeńców zaczynał się okres żmudnego codziennego życia, pełnego trosk 
ale i nadziei na przyszłość. Bardzo uroczyście obchodzono też „okrągłe” jubileusze 
małżeńskie.

Wojciech Kasztura

W opracowaniu tematu „Zwyczaje i obrzędy weselne na Śląsku Cieszyńskim” korzy-
stano z następujących źródeł: Gerlich M.G Tradycyjne wierzenia śląskie; Ondrusz J. 
Zwyczaje i obrzędy w: Płyniesz Olzo ( red. Kadłubiec D ); Broda J Przesądy ludowe 
w: Kalendarz Beskidzki Bielsko-Biała 1985 oraz z relacji ustnych .
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W gwarze o weselu



36 37

Projekt „Wesele po naszymu”, w którym staramy się przybliżyć tradycje i gwarę Ślą-
ska Cieszyńskiego jest idealny do zaprezentowania także twórczości Heleny Stoszek 
– poetki piszącej również gwarą.

Między innymi jej scenariusz, ukazujący przygotowania do Cieszyńskiego Wesela, 
był inspiracją do napisania całego projektu. 

W tej publikacji przedstawiamy go wraz z kilkunastoma wierszami Pani Heleny.

V rámci projektu „Veselka po našymu” se snažíme prezentovat a přiblížit tradice a 
nářečí Těšínského Slezska například skrze tvorbu paní Heleny Stoszek, která tvoří v 
místním nářečí. Jednou z inspirací v rámci přípravy projektu „Veselky po našymu”  
byl scénář, který napsala paní Helena a který je spolu s dalšími verši součástí této 
publikace.

 Zmowy

Zolycali sie młodzi chłapcy dziełchom, kiere sie jim podobały, na łodpuście   kupo-
wali serca, tańcowali przi muzyce, aż sie zaczyli razym galanić. Potym były zmowy 
łojców synka i cery abo też szli potkowie z chrzesnym do chałupy galanki. Dycki szli 
na śćmiywku jak już było doma porobione. Cera musiała sie schować do kumory 
i czakać , aż jom mamulka zawołajom. Łojcowie i potkowie posiadali na ławie za 
stołym i rozprowiali wiela kiery do wiana, wiela zapisze ziymi. Jak sie łojcowie do-
mówili to wołali cere. Potym galan sie pytoł, czy mu cere dajom. Jak sie zgodzili to 
częstowali kołoczym i kawom noi warzonkóm. Hnet też potym było wiesieli a ludzie 
prawili tak:” Dziełcha idzie z uciechom pod czepiec a synek idzie do chomonta”.

 Z kołoczym

Przed wiesielym galanka szła z kołoczym abo z dortom do domu galana razym  
z muzykantami i grali przed chałupom:

 „ Kołocz weselny momy,

 od młoduchy go domy.

 Je w nim skryto zaczarowano moc

 Na poślubną społym noc”.
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Mamulczyne nauki

Kiero cere na wydaniu miała tak jóm nauczała, 
jak mo gospodarzić, chlyb piyc, szyć, prać, warzić, 
kie je z mlyka kiszka, zigrzyj, wlyj do miyszka, 
powieś aż ociecze, nie gniyć bo sie spiecze. 
Miarkuj o  nociaście byś jóm dycki miała  
abyś gónić na pojczki nie musiała. 
W wielkim opatrowaniu miyj stół, dziysz i łopate  
a bydzie twoji życi w chlebiczek bogate. 
Niż chlebiczek napoczniesz, przeżegnej go nożym,  
kie ci z rąk wypadnie, pocałuj dar Boży. 
Nie dowej go ukrocim ku dźwiyrzóm na stole 
bo sie wartko minie, kieby zbiyg na pole, 
kie bydziesz jako cie nauczóm robiła, 
bydziesz pośród gaździn prym wodziła.

 Wykupowani 

Młody pon razym ze starostą i swoimi wiesielnikami pukają do domu panny mło-
dej. Starosta pyto sie o nią. Przykludzają mu małą mloduszke, ale oni szukają innej. 
Przykludzają mu drużke i tak po kolei, aż pokoże sie prowdziwo młoducha. Żynich 
płaci za niom i ona dostaje od rodziców błogosławieństwo razym z żynichym. Mło-
dzi dziękują za wychowani i opieke a potym jadom do ślubu.
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Dla młodej pory

Tak to już bywo na calutkim świecie,
że samotnego tesknica gniecie,
ale i z tego je wylezisko
jak się zrobi szumne wiesielisko.
Toż zanim słożymy życzynia,
przód momy krótki napomniynia,
sóm to rady, aby nie było kłótni i zwady.
Dlo młoduchy:
Chłopeczka trzeja dobrze futrować, 
jak przidzie z roboty z nim pofiglować.
Nie pytać się kaj był z kamratami,
jyny mu narychtować polywki z nuglami.
Choćby z wypłatóm było nikiedy krucho,
na piynty niech mu wiater nie dmucho.
Kup mu fusekle, koszule, gacie,
zaś każdy wieczór umyj mu racie.
A ty żynichu:
Coś swój bój dobojowoł,
pieknie swej żonce dzisio ślubowoł,
być ji posłuszny, być ji oddany,
a bydziesz w chałupie mile widziany
nie gańb sie garców mycio,
szkrobanio ziymioków do końca życio.
Umyj deliny każdóm sobote,
i nie dudrej na żodnóm robote.
Nie maszkeć w jodle,
choćbyś jod kwaki.
Nigdy też przi ni nie żuj tabaki.
Żonke na rynkach stroskliwóm minóm
zaniyś do łóżka, 
przikryj pierzinóm,
Abyście byli oprowde sami
zabij se dwiyrze dobrze gwoździami.
Żyjcie tak pieknie razem w miłości,
aż do siwiutki późnej starości.
Niech zagro muzyka, niech dzwięczóm puchary
Sto roków zdrowio dlo młodej pory !
I niech za roczek od tej godziny
Bydom sprawióne wiesiołe chrzcziny!
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O Helenie Stoszek
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Helena Stoszek urodziła się 04.10.1937 roku w Ustroniu, mieszka w Kończycach 
Wielkich.

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jest emerytowanym nauczycielem po 
30-tu latach pracy pedagogicznej w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Cieszy-
nie - Pastwiskach. 

Została doceniona poprzez przyznanie w 1973 roku nagrody III stopnia Ministra 
Oświaty i Kultury za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.  
W 2005 roku została wpisana do „Rejonowej Księgi Zasłużonych Działaczy Kółek 
Rolniczych” za długoletnie zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju wsi, populary-
zację historii, dorobku i bieżącej problematyki Kółek Rolniczych. 

Wieloletnia członkini zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Kończycach Wielkich 
została wyróżniona wieloma dyplomami za działalność na rzecz Koła i wsi.

W roku 2009 została wyróżniona i otrzymała Laur Srebrnej Cieszynianki. 

Jest miłośniczką ziemi cieszyńskiej.

W latach 70 i 80-tych ubiegłego wieku wielokrotnie występowała na antenie roz-
głośni Polskiego Radia w Katowicach w audycjach z cyklu „Wędrówki muzyczne po 
kraju”, gdzie przedstawiała gwarą różne obrzędy wsi cieszyńskiej, gawędy i pieśnicz-
ki. Została też wyróżniona dyplomem za udział w „Konkursie Znajomości Gwary 
na Śląsku Cieszyńskim”.

Od wielu lat pisze własne wiersze, opowiadania, piosenki, scenariusze, które wyko-
rzystywane są podczas różnych spotkań i uroczystości. Jej wiersz „Kończycko ziy-
meczka” został zamieszczony w folderze wydanym przez Gminę Hażlach w 2005 
roku z okazji obchodów 700-lecia Hażlacha i Kończyc Wielkich. Z kolei jej piosenka 
„Nasza Wieś Kończyce Wielkie”, wykonana przez kończycki zespół śpiewaczy zdo-
była pierwsze miejsce w konkursie gminnym.

Wiersze Heleny Stoszek są drukowane w biuletynie „Anioł Kończycki” Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Kończycach Wielkich. 

Zapraszana przez wiele organizacji, stowarzyszenia i szkoły, chętnie opowiada o hi-
storii, kulturze, zwyczajach i obyczajach ziemi cieszyńskiej. Najchętniej cieszyńską 
gwarą, w której pisze też dla szkół scenariusze występów artystycznych. 

Na podstawie rozmów z mieszkańcami opracowała poświęcony Gabrieli von Thun- 
Hohenstein zbiór wspomnień, wierszy, pieśni i legend o Kończycach Wielkich.

Pani Helena Stoszek to miła, ciepła i pełna optymizmu osoba, którą można stawiać 
za wzór do naśladowania w każdym wieku. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Wrażliwa na cierpienie innych, nie zapomina o swoich koleżankach 
i potrzebujących pomocy sąsiadach. 

Helena Stoszek se narodila v Ustroni dne 4.10.1937, bydlí v Kończycach Wielkich. 
Má pedagogické vzdělání ale je již důchodkyní po 30 letech pedagogické práce  
v mateřských školách v Kończycach Wielkich a Cieszyně – Pastwiskach. V roce 
1973 získala ocenění III. stupně Ministra školství a kultury za vynikající výsledky  
ve výuce a vzdělávání. V roce 2005 byla zařazena do „Rejonowej Księgi Zasłużonych 
Działaczy Kółek Rolniczych” za dlouholeté zapojení do práce pro rozvoj vesnice, 
popularizaci historie, významu a současné podoby rolnických spolků. 

Mnoho let je členkou výboru Koła Gospodyń Wiejskich v Kończycach Wielkich  
a získala mnoho diplomů za aktivity spojené s touto činností. 

V roce 2009 získala ocenění Laur Srebrnej Cieszynianki.

Miluje těšínskou zemi.

V 70. a 80. letech minulého století mnohokrát vystupovala v rámci pořadů Pol-
skiego Radia v Katowicích v cyklu „Wędrówki muzyczne po kraju”, ve kterých pre-
zentovala v nářečí (gwara) různé obřady, písně a povídky z těšínských vesnic. Byla 
také oceněna diplomem za účast v soutěži „Konkurs Znajomości Gwary na Śląsku 
Cieszyńskim”.

Mnoho let se věnuje vlastní tvorbě, píše verše, povídky, písničky, scénáře, které jsou 
využívány v rámci různých setkání a oslav. 

Její verš s názvem „Kończycko ziymeczka” byl uveden v publikaci, kterou vydala 
obec Hażlach v roce 2005 u příležitosti oslav 700 let obce Hażlach a Kończyc Wiel-
kich.

Dále její píseň „Nasza Wieś Kończyce Wielkie”, kterou předvedl kunčický pěvecký 
soubor získala první místo v obecní soutěži. 

Verše paní Heleny Stoszek byly opublikovány v informátoru „Anioł Kończycki” cír-
kve římskokatolické v Kończycach Wielkich. 

Často je zvána na akce organizací, spolků a škol a povídá o historii, kultuře, zvycích 
a obyčejích těšínské oblasti. Nejradši v nářečí, ve kterém také tvoří, mezi jinými také 
scénáře pro školní uměleckou tvorbu. 

Na základě rozhovorů s místními obyvateli  zpracovala soubor vzpomínek, veršů, 
písní a legend, věnovaný Gabrieli von Thun- Hohenstein. 

Paní Helena Stoszek je milou, vřelou a optimistickou osobou, která může být vzo-
rem pro následování. Velmi ráda se dělí o svoje vědomosti i zkušenosti. Dotýká se jí 
utrpení jiných osob a nikdy nezapomíná na své přátele a sousedy v nouzi. 
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zbiór wierszy

Heleny Stoszek
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Album

Za stołem usiadła babcia z dziadkiem, 
spojrzeli na album z kwiatkiem, 
kolejno odwracają kartki w albumie, 
we wspomnieniach prześcigają się wzajemnie.

Zasuszona róża – pamiętasz kiedy mi ją dałeś, 
oświadczyłeś się i żenić się chciałeś, 
a to już nasz ślub w kościele, 
orkiestra grała i gości było wiele.

Na tej fotografii to my i przyjaciele, 
oboje mamy ich nadal wiele, 
z nimi każda zabawa była udana, 
tańczyło się razem do białego rana.

Spójrz, siedzimy pod gruszą w ogrodzie, 
ulubione miejsce schadzek przy pogodzie. 
Widzisz tu jechałeś z górki na rowerze, 
ale byłeś odważny, mój ty stary frajerze.

Czyż nie piękna była wycieczka w góry wysokie, 
to było w Zakopanem nad Morskim Okiem, 
tutaj stoi nasz i dzieci dom nowy 
pamiętasz jak zabieraliśmy się do budowy, 
za domem stały ule i rosną drzewa 
wierzyłam, że do szczęścia więcej nie potrzeba.

Czemu ten czas tak szybko leci 
mamy już dorosłe dzieci, 
wnuki i prawnuki do nas zaglądają  
damy im ten album niech nas wspominają.

Babcia

Babcie mamy w różnym wieku, 
zastanów się młody człowieku, 
szacunek należy się babci 
nie tylko w podaniu jej kapci.

Najlepiej znają babcię wnuki 
Ona pomoże, gdy dużo nauki 
babcia pomaga w wychowaniu dzieci 
gotuje, sprząta i tak jej czas leci.

Babcia uczy modlitwy, przykład daje, 
pamięta dawne obyczaje, 
babcia dużo przeżyła, dużo widziała, 
na stare lata spocząć by chciała.



50 51

Babraczka

Posłóchejcie jako to mamulka babraczke warziła,  
nejprzód na wiosne ziymioki na zogónie posadziła, 
kapuste wczas rano gnojówkóm podlywała, 
wieprzka młodego w chlywku chowała. 
Na jesiyni wykopała kopaczkóm ziymioki, 
babucia szumnego powalili na troki, 
kapuste pokrążała, w beczce udeptała, 
aż sie zakisi pore tydni czakała.

Wszystkim sie już chciało babraczki 
takij fajnej jak u mamulki,                                                                                 
szpyrki tam wóniały w kuchyni, 
z kapusty wóń czuć aji w siyni. 
Ziymioki z garca dekliczek dźwigały, 
dość by my już tego warzynio miały, 
mamulka wszystko z blachy ściepała, 
w jednym garcu razym pofyrlała, 
siodali ku misce łojcowie z dzieckami, 
razym jedli ziymioki z kapustóm i szpyrkami.

Teraz już wiymy skąd sie to wziyo 
trzi w jednym u nas już downo było  
choć teraz to szumnie reklamujóm 
ale to je nasze dziedzictwo, niech go szanujóm.

Babski święto

Czy to comber, czy to sabat, 
czy to babski koło, 
jak sie baby zyńdom 
dycki je wiesioło.

Święto babski wymyślono w marcu 
jak pogoda tako jak w garcu,  
baby tym sie nie przejmujóm 
na spotkani sie rychtujóm.

Pomówióm se, pośpiywajóm 
stare bojki spominajóm, 
jedna drugij sie pożali 
co jóm kiedy i kaj boli.

Wiela lóntów mo w łodmaryji 
kiela butków stoji w siyni, 
co sie warzi, piecze, klepie, 
co je łacne w kierym sklepie.

Mało kiery chłop w to wierzi, 
że babóm świynto sie należy. 
Morał sóm sie ciśnie taki, 
że bez bob świat byłby nijaki.
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Beczka

Czy ty wiysz skąd te beczke mosz? 
siedzioł se w drewutni bednorz, 
kiery z klepek roztomajte beczki robił, 
strugoł, klepoł i przimierzoł, 
łobryncze zaś w rynkach dzierżoł. 
Jak była beczka dymbowo, 
toż podle tego kapusta z ni zdrowo, 
ale nejlepszo z ni była kapusta 
jak jom deptała gaździno tłusto. 
W beczce kisiło sie kapuste co roku, 
potym zaś stoła w piwnicy we ćmoku, 
jak się jom na łobiod brało 
to sie jom pieknie wodom łobmywało, 
brało sie brało, aż sie skończyła, 
beczka wyparzono potym sie suszyła.

Boisko

W środku wioski na łące, 
gdzie latem praży słońce, 
jest boisko sportowe 
do zawodów zawsze gotowe.

Gdy zaś mecz jest na boisku 
pełno gwaru tu i pisku, 
białe linie pola znaczą, 
dwie bramki z radości skaczą.

Kibiców jest taka wola 
aby bramkarz nie puścił gola, 
spotkać można tu sąsiada 
jeden z drugim się nagada.

Zaś, gdy impreza jest pod wiatą 
przychodzą też mama z tatą, 
gdy zagra muzyka 
melodia przez wieś przenika.

Słychać śpiewy z daleka, 
taki piknik to uciecha, 
oprócz pracy, no i chleba 
też się wyżyć czasem trzeba.
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Chleb

Bochynek chleba sie wychwoluje, 
że piyrszy go piekorz obmacuje 
jak go na słomionke kładzie, 
moczo dycki rynce we wodzie, 
chlyb z łopaty do pieca szmaruje, 
w cieple fajnie sie czuje, 
jak na nim skórka brązowo, 
wyciongejcie mie hónym woło. 
Rożki, kołoczki i bułki 
też sie łodzywajóm ze słomiónki, 
woń po całej piekarni sie rozchodzi, 
kupujcie chlyb starsi i młodzi. 
Piekorzóm należóm sie dzięki 
niech im nigdy nie braknie mąki 
czasy się zmiyniajóm chlyb fórt modny 
żodnymu sie nie sprzikrzi bo je dobry. 
Najlepszy je skrowek ze śmietonkóm 
z biołóm kawóm we żbónku.

Cieszynianka

Na cieszyński ziymi 
rośnie kwioteczek malutki, 
taki skromne mo płateczki 
żółto-zielyniutki.

Nejbardziyj sie mu podobo 
w ciyniu pod strómami, 
abo na miękutkim mechu, 
między kamiyniami.

Piyrsze sie pokozoł 
tyn skrómny kwioteczek 
tam kaj teraz stoji 
piastowski zómeczek. 

Kaj Olza wypływo, 
też se pieknie rośnie, 
hnet przi źródełeczku 
kaj se słónko blyśnie.

Cieszynianka sie nazywo, 
pod łochrónóm też je, 
żodyn go nie targo, 
dzierży go ziymeczka twardo.

Niech se dali rośnie 
na błogij wolności, 
pieknie dycki wito, 
przijezdnych tu gości.
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Dąb

Koło zamku rosną drzewa wszędzie,  
ale takiego dębu już nie będzie, 
bo najstarszym na śląsku matuzalem, 
dąb w Kończycach Wielkich panem.

Ochraniał zamek przed wichurami, 
karmił zwierzynę żołędziami, 
o dębie krążą legendy i wspominki, 
że tędy przechodziły pielgrzymki.

W cieniu tego dębu grubego 
odpoczywały wojska króla Sobieskiego, 
tu zakończyła się II wojna światowa 
prowadzi tędy droga asfaltowa.

Na dębie wisi mała kapliczka, 
obok o jego ochronie tabliczka, 
dąb ze starości pruchnieje, 
w jego słojach zachowane zostaną dzieje.

Dłonie

Uścisk spracowanych dłoni, 
pokolenia nie zapomną o nich, 
linie papilarne rowki znaczą, 
ludzkie życie tłumaczą, 
są dłonie, które leczą 
gorzej gdy one kaleczą. 

Dziecko tuli się do dłoni,  
dotyk i ciepło je osłoni, 
codzienną pracą utrudzone 
do modlitwy razem złączone 
jedna drugą prowadzi.
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Dziadek

Dziadek to domowy nauczyciel, 
czasem energiczny, czasem marzyciel, 
co się zepsuje – dziadek naprawi, 
gdy trzeba – z dziećmi się pobawi.

Jest niecierpliwy, gdy go co boli, 
z gazetą w łóżku poleżeć woli, 
interesuje się światem całym 
najchętniej chciałby być chłopcem małym.

Dzień dziecka

Kochajmy wszystkie dzieci, 
słońce niech dla nich jasno świeci, 
życie niech płynie w pokoju i radości  
w sercach nie zabraknie wiary i miłości.

Dla nich budujmy lepszy świat, 
dziecko to przecież miłości kwiat, 
jak ten czas szybko leci  
1 – czerwca i znów święto mają dzieci.
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Dzwon

Wysoko na wieży kościoła 
wisi dzwon, znany dokoła 
w środku serce mu bije 
chociaż z metalu, dla nas żyje.

Dzwon dzwoni cudnie, 
głos jego rozlega się w południe, 
na msze wiernych woła, 
chodźcie wszyscy do kościoła.

Sercem swym bije w każdej potrzebie, 
echo jego głosu odbija się w niebie, 
rytmiczne słychać jego głosu dźwięki 
kto mu ton podaje dla niego dzięki.

Folwark

Podziwejcie sie ludeczkowie złoci 
jako tyn czas wartko leci, 
ani sie człowiek nie łoglóndnie za siebie 
wiela tych przodków już je w niebie.

Nikierzi całe życi u hrabiny Thun robili 
we folwarku gazdami abo fornalami byli, 
pachołcy ło konie hrabiego dbali, 
łorali nimi w polu, wszystko wozili, 
dziywki zaś krowy pucowały i dojiły, 
wczas rano było słychać śpiywani 
aż sie łobudziła hrabino pani.

Przez ty długigo bycio czasy 
wierne folwarkowi pozostały lasy:  
bucznik, sośni, grabina, 
karłowiec, pasterniok i dymbina, 
przy hrabiowskim zómku 
stary dąb jeszcze sie trzimo.

Na karłowskim kopcu wiela sie zmiyniło, 
ludziom we wsi ani o tym sie nie śniło, 
dwór teraz pieknie wyelegantowany, 
z daleka czyrwiyni sie dach i biylóne ściany. 
Dobrze, że som tacy ludzie na świecie, 
kierych los zabytków na duszy gniecie, 
bo jak już pamięć o nich zaginie 
markotno sie zrobi w całej dziedzinie.
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Franek z Hankom

Galanił sie Franek z Hankóm 
co mazała gymbe śmietónkóm, 
coby miała liczko gładki 
dziwowały sie sómsiadki.

Francek!, Francek! co ty robisz 
ty tej Hance nie wygodzisz, 
tobie trzeja inkszej żonki 
bo gdo pujdzie na zogonki.

Dyć jo jyny tak na szpasy 
przidóm przeca lepsze czasy, 
robić bydom nóm maszyny 
my se z Hankóm poleżymy.

Górnik

Górnik czorny skarb z ziymi wycióngo, 
górnik przi robocie nigdy nie ziywo, 
zjyżdżo szolóm pod ziymie, 
kopi óngli, nie drzymie.

Słońce pod ziymiom nie świyci, 
czas na fedrowaniu mu leci, 
górnik z kamratym żyje w przyjaźni, 
po szychcie myje się w łaźni.

W chałupie czako nań rodzina, 
na inksze życi, czasu nima, 
co roku na barborke świyntuje 
tak swojóm patrónke miłuje.
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Gruszka staruszka

Za Karłowcym rośnie gruszka, 
sama opuszczóno staruszka, 
czasy pańszczyzny zapamiętała, 
kiedy to pod nią grubo ława stoła.

Na niej wymierzano chłopóm baty, 
ale przyszeł dzień zapłaty, 
w końcu pańszczyznę zniesióno, 
chłopóm wolność przywrócóno.

Rodziła gruszki, słodkie miodonki, 
niejedyn kawaler chledoł tu żónki, 
przeżyła wojny, wichry i burze, 
z głowóm podniesioną ku górze.

Lata leciały, gałynzie się łómały, 
jyny grube kónary zustały, 
stoi tak w szczerym polu, 
warto postawić by ją na cokolu.

Kapliczka 

Przydrożna kapliczka od wieków stoi, 
czasem ktoś ją przystroi, kwiatami umaji, 
kapliczka przedstawia wybranego patrona, 
przez wierzącego człowieka postawiona, 
figurka święta, lub obraz ją zdobi, 
przechodzień żegna się i pokłon robi. 
Historie z nią związane są przeróżne, 
pamiątkowe, dziękczynne i pobożne, 
patrzy na nas ze spokojem. 
chociaż przeżyła już kilka burz i wojen. 
Niech kapliczka na długie lata zostanie 
i przypomina do tradycji przywiązanie.
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Karuzela życia

    Stoisz i patrzysz na karuzelę, 
taka kolorowa i tak się śmieje. 
    Siadasz i wirujesz w koło, 
och jak przyjemnie i wesoło. 
    Na początku zawsze tak bywa, 
wszystko, jak na karuzeli się przeżywa. 
    Cały świat się kręci w głowie, 
trudno wyrazić to w słowie. 
    Wszystko jest piękne, jasne, różowe, 
życie wydaje się być odlotowe. 
    Karuzela nagle zwalnia, hamuje, 
kolory bledną, ktoś tempa ujmuje. 
    Zaczyna się normalne życie, 
co nam przyniesie ukrywa skrycie. 
    Szarość czeka dnia codziennego, 
obowiązki, praca nurtują każdego. 
    Radość i smutek na kole się toczy, 
raz się śmieją raz łzawią oczy. 
    Przychodzą chwile zastanowienia, 
dni pełne radości, lub otępienia. 
    Pojawia się w końcu pustka w głowie, 
szept w uszach, co ja tu robię? 
    Zostaną wspomnienia i zapisana karta, 
tyle jest karuzela życia warta.

Hań downi doma my mieli

Kolybka

Nie płakej ciaciany cwerliczku, doczkej kapke, 
zrychtujom ci starzik  jak sie patrzi kolybke, 
bydom cie starka pomału milała, 
szumne pieśniczki ku spaniu śpiywała.

Jak zaś podrośniesz żgolu kapke, 
wyniesom tatulek na góre kolybke, 
bydzie tam stoła, bydzie czakała, 
trefi sie mały, bydzie zaś kolybała.
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Kołoczki

Nejprzód trzeja zemleć kilo syra i maku, 
mąki biołej z kilo przesioć na przetaku, 
ze dwie sztwiertki masła noji z 10 wajec 
kiere wczora z gniozda prziniós chłapiec.

Skłodani łognia w piekarszczoku czakało tatulka, 
kostke drożdży wyruszać dała mamulka 
gorść też cukru, noji kapeczke soli 
przi zarobianiu trzeja sie namozolić.

Jak już ciasto z dziyszki zacznie uciekać 
trzeja zwijać kołoczki, nima co czakać, 
pieknie ukłodać na nich posypke palcami, 
pokropić gęsim piórkym masłym uszkwarzónym 
coby sie nie przeruszały upiyc w piekarszczoku hónym.

Kończycko ziymeczka

Kóńczycko ziymeczko roztomiło, 
tyś fórt je szwarno jak gaździno, 
mocka roków już ci przeleciało, 
dlo jednych to mocka dlo inszych mało.

Przoli ziymeczce nasi pradziadowie, 
gospodarziły mamulki i tatulkowie, 
ciągnyły koniczki pług po zogónach, 
opowiadali bojki o utopcach i mamónach.

Jodło się dóma, to co na polu urosło, 
łod wiosny do zimy chodziło się boso, 
światła nie było, świyciło sie szczypami, 
radio nie grało, śpiywali se sami.

Przeżyłaś wojny i choć strzylali 
tyś wiernie dzierżała sie s nami, 
hrabióm sie aji tu spodobało, 
bo takich dziedzin na świecie mało.

Weźcie ziymie we swoji rynce młodzi, 
bo gdo łod zielska jóm wyswobodzi, 
łorejcie jóm dali, ale po nowymu  
a ziymia za to łobrodzi każdymu.
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Kościółek 

Stoi na wzgórzu staruszek drzewiany, 
w ostatnich rokach odremóntowany, 
kościół to nasz wspólny dóm Boży 
wszystkim wiernym do modlitwy służy 
przez tydzień, święta, i w niedzielę 
mogą wierni spotkać się w kościele.

Tukej głośny dzwón zadzwóni,  
ksiądz ochrzci, przyjmie do komunii, 
da ślub, wysłucha też spowiedzi, 
gdy Bóg powoła, na cmentarz zakludzi, 
jest i fara, parking i ogrodzyni,  
wszystko to kościelne mieni.

Dbejmy o ten cudowny zabytek, 
by pokoleniom służył na użytek, 
niech przejdzie do historii 
kościołów drzewianych 
na wieki wieków niezapomnianych.

Krepliki

Ku łostatkóm jak już było 
to krepliki sie smażyło, 
w dziyszce ciasto zarobiało, 
jak wyrosło, gałuszki kulało, 
powidłami nadziywało, 
jak sie kapke wybrzuszyły 
to w umaście sie topiły, 
kiere miały biołe kragliczki 
wyglondały jak paniczki.
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Krupicznioki

Hań downi mleło sie na żarnach pszynice, 
procnie sie kiesi robiło mąke, krupice, 
mamulka warzili z ni fułe abo prażónki 
do tego naloli mlyka, nikiedy maślónki.

W niedziele na śniodani był krupiczniok 
taki gruby i dłógi słodkawy brótfaniok 
co go upiykli mamulka podle zwyku starki, 
nasuli krupice do dziyszki podle miarki, 
wloli letnigo mlyka i drożdży za tela 
kieresi wajco bo więcej nic nie trzeja.    

Jak sie to wszystko razym zarobiło, 
zapostrziło szmatkóm, w cieple zustawiło, 
niech sie pieknie do wyrchu ruszo 
krupiczniok musi sie udać na mu duszo.

Kiedy ciasto z dziyszki zaczyno uciekać, 
hónym z nim do brótwany, nima co czakać, 
ciepły piekarszczok łobłapi krupicznioki 
rod, że na brunatno przipiecze im boki, 
zaś niejednymu spominajóm sie downe roki 
jako to kiesi szmakowały z kawóm krupicznioki.

Las

W lesie szumią cicho drzewa, 
niespodzianki też las miewa, 
komu zdrowia więc potrzeba 
niech po lesie co dzień biega.    

Wiatr nie wkradnie się do lasu, 
w lesie nie robimy też hałasu, 
są zwierzęta, ptaki, grzyby i maliny 
spotkać można krzak leszczyny.

Las dla wszystkich jest przynętą, 
dla ciekawych też zachętą 
tu odpoczniesz na miękutkim mchu 
i nabierzesz więcej siły i tchu.
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Łąka

Kończycka łąko zielona, 
pięknie majem ukwiecona, 
poranną rosą srebrzystą 
pojona wodą czystą.

Niech rośnie bujna trawa, 
znajdzie schronienie tu żaba, 
biedronka po łodydze się wspina, 
bąk przed odlotem się nadyma.

Bocian kroczy dostojnie, 
pewny, że żabę pojmie, 
pszczoły głośno brzęczą 
kiedy z bagażem się męczą.

W rowie zakwitają kaczeńce,  
motyle nad łąką urządzają tańce, 
nagle rozlega się muzyka 
to konik polny w trawie cyka.

Łąka pachnąca, zielona, 
zostanie wkrótce skoszona, 
zapach siana wtedy upaja 
w ostatnią dekadę maja.

Łzy

Są łzy smutku i radości, 
żalu i gorącej miłości, 
płyną sobie po policzkach 
jak strumyki po kamczykach.    

Zatrzymują się w bruzdach na twarzy 
zgadując o czym ona marzy, 
cieszyć się, czy smucić wypada  
gdy przyjaciel raz milknie raz gada.

Oczy mokre od łez  
patrzą w niebo gdzieś, 
w modlitwie szukają ukojenia 
czy spełnią się marzenia.
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Matka

Matka to najpiękniejsze słowo na świecie, 
o tym wie każde małe i duże dziecię, 
w maju ustanowiono „Dzień matki”  
bo wtedy kwitną piękne kwiatki.

Przynoszę Tobie bukiet mamo 
bo dla mnie jesteś damą, 
razem z nim życzenia gorące 
jak latem prażące słońce.

Żyj w zdrowiu przez długie lata 
a miłość niech aureolą Cię oplata, 
nie ważne, że szybko lata płyną 
bo my jesteśmy kochającą się rodziną.

Młyny

Kończyce Wielkie dwa młyny miały, 
młyński sie koła w nich łobracały, 
rzyka Piotrówka wode jim pojczowała 
coby robota każdy dziyń wrała.

Procny był tyn chlebiczek przeca, 
miechy smykało sie na plecach, 
ziorka musiały być wyschnyte 
coby na krupice były zemlete.

Z roku na rok ty młyński koła, 
przestowały sie zwyrtać dokoła, 
teraz już nima młynów w dziedzinie, 
rzyka Piotrówka dali se płynie.
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Na Jozefka

Kiesi na Jozefka 
muzykanci grali, 
stoli pod łoknami, 
szumnie też śpiywali.

Winszowanio było kiela, 
nikiery se myśloł, 
że to je niedziela.

Po całej dziedzinie 
słychać było grani, 
muzykanci przi tym 
szykownie pijani.

Nimo kiery Jozefkowi 
zagrać teraz w poście, 
muzyke mu z płyty 
kompaktowej puście. 

Ni ma to

Ni ma to jak społym być, 
razym pieknie se też żyć, 
pumogać se i sie wspiyrać, 
żodnego nie dożyrać. 
W zagródce se posiedzieć 
mocka kwiotków wszyndzi mieć, 
dziwać sie na tyn świat 
wiela też je człowiek wart. 
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Ogrodowa balada

Pięknieją wiejskie ogrody co roku, 
zadbane dodają życiu uroku, 
spójrzmy więc na różnorodne rabatki, 
bo na nich rosną krzewy, iglaki i kwiatki.

Na wiosnę w ogródku wszystko się rozwija, 
czas na relaksie i pracy mija, 
już w lutym oczar obsypuje się kwiatami, 
przebiśniegi kłaniają białymi główkami, 
wierzba cała pokryta puszystymi baziami, 
tamaryszek różowym pyłkiem omami , 
zakwita wilcze łyko liliowe, 
zbliżanie się do niego będzie niezdrowe, 
krokusy kolorami się mienią, 
przed zimą głęboko w ziemi się skryją, 
wiosną zakwita forsycja, bez, tulipany, 
raniuszek bez liści żółty cały, 
hiacynty pachnące, żonkile wabiące pszczoły, 
białe lilie niby tańczące anioły, 
niezapominajki wołają skromnie 
nie zapomnij o mnie.

Róże, azalie, perukowiec, wszystko rośnie, 
berberys, ostrokrzew przy starej sośnie, 
wrzosy tworzą kępy pod bukszpanem, 
który przez długie lata będzie panem,  
w środku złota tuja 
na rozhulanym wietrze się buja, 
jest winorośl, klematis i stara śliwa, 
nieco dalej w ogrodzie żarnowiec się kiwa, 
jest głóg, krzewuszka, jałowiec i kosodrzewina, 
floksy, astry, malwy, datury, chryzantemy, georgina, 
spróbuj zgadnąć, czego tu jeszcze nie ma.

Opłatek

Biołymi serwetami przikryte stoły 
a postrzotku leży opłatek bioły, 
każdego roku do wieczerzy zwołuje 
z narodzin Jezusa każdy sie raduje.    

Jakosi ciepło je wtedy na duszy, 
choć za łoknami śniegym pruszy, 
zielóne drzewko pieknie przistrojóne, 
wónio dóma lasym zadowolóne.

Jak piyrszo gwiozdka zaświyci, 
nejbardziej radujóm sie dzieci, 
nejstarszy rodym modlitwe zaczyno 
dzieli łopłatkym, prawi życzynia.

Wigilijny łopłatek weznymy do rynki, 
Bogu niech bydzie chwała i dzięki, 
Jezus w żłóbku się nóm rodzi, 
czas na pastyrke starzi i młodzi.

Zewsząd słychać śpiywane kolyndy 
wielce religijne to obrzyndy,  
zwyczaje przez wieki przetrwały 
symbolym świąt – opłatek bioły.
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Ostatni lot

Pod koniec II wojny światowej 
słonecznej niedzieli marcowej, 
leciał ze wschodu rosyjski bombowiec, 
do lądowania wybrał Łubowiec.

Słychać było strzały, sypały się bomby, 
które robiły w ziemi głębokie romby, 
nagle się zrobiło jasno 
urwane skrzydło na ziemię trzasło.

Samolot w powietrzu zawirował 
z hukiem w ziemi się schował. 
Przybiegli na pomoc mieszkańcy 
widzieli ogień, jak nad szczątkami tańczy.

Resztki samolotu z ziemi wykopano, 
ciała pilotów na miejscu pogrzebano. 
Postawiono krzyż obok drogi, u wylotu, 
nazwano ją ulicą pilotów. 

Przedwiośnie

Przedwiośnie oznajmia koniec z zimą, 
skowronek zaśpiewa, mrozy miną, 
biała szata okrywająca pola 
odpłynie na lodowej krze do jeziora.

Na przedwiośniu robi się cieplej, 
wszystko i wszyscy czują się lepiej, 
wiatr leciutko muska nasze twarze, 
pytamy, kto dał nam to w darze.

Słońce, które nagle mocniej przygrzeje 
promyk złoty do nas się śmieje, 
spadnie deszcz i wszystko zmyje 
nic się już pod śniegiem nie ukryje.

Pory roku się rolami zamienią, 
łąki i pola znów się zazielenią, 
przyroda ze snu zimowego się zbudzi 
lasy zaszumią – wiosna nadchodzi.

Przedwiośnie dla wszystkich nadzieją, 
oczy wypatrujące wiosny się zaśmieją, 
topienie „kukły” tradycja zostaje, 
zima odchodzi – wiosna nastaje.
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Przesłanie

Najcenniejsza jest wolność narodu 
gdy nie ma wojen, ani żadnego mordu, 
dosyć ma ziemia bitew z bronią, 
nie chce by tak walczono o nią.

Pragnie spokojnej pracy na roli, 
przeszłość historii ją boli, 
ziemia chce być żywicielką ludu, 
nie oczekuje za to żadnego cudu.

Ziemia kryje bogactwa nie docenione, 
często jednak pole zostaje porzucone, 
plonów nie daje, porasta chwastami, 
nadal się toczą wojny między krajami.

Chociaż spadają klęski, cierpienie 
matka ziemia dzielnie broni się codziennie, 
zacznijmy dostrzegać piękno wokół siebie, 
które od wieków  zakodowane jest w niebie.

Czyż bogactwem nie są pola i lasy, 
które swymi barwami upiększają czasy? 
woda płynąca z górskich potoków? 
góry dostarczające pięknych widoków?

Słońce co świeci wysoko nad nami? 
Wszystko w przyrodzie łączy się z nami. 
Niech lud pięknej planety ziemi 
zacznie się sam oczyszczać od korzeni, 
świat stanie się bezpieczny i bogaty 
radość i spokój nie ominie żadnej chaty.

Razem

Weź mnie w ramiona, przytul do siebie 
jak matka przytulała mnie i ciebie, 
niech nasze serca poczują swe bicie, 
we dwoje razem, spędźmy dalsze życie.

Samotność nie sprzyja człowiekowi , 
samotność gorzkim go zrobi, 
nie poddajmy się samotności 
miłość i radość w sercach zagości.

Razem wiele dróg da się wyprostować, 
razem można się także oczarować, 
razem wszystko lepiej się układa, 
gdy jeden do drugiego czule zagada.
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Rechle

W kuchyni na rechli były telkowne hoczki, 
wisiały na nich cajgocze do każdodniowej sztoraczki, 
dyndały strokate plynty i inksze szróty 
a pod rechlóm suszyły sie bóty. 
Starzik se aji mycke powiesili, 
w kierej kole chałupy dycki chodzili, 
wszystko sie tu suszyło i było zgrzote 
jak żeś łoblykoł, czułeś ciepłote, 
były też inksze rechle kole pieca 
kaj sie wieszało dynka i kofliczki przeca.

Rodzina

Stoi dom rodzinny pod lasem, 
odwiedzany przez dzieci czasem, 
wychowała się w nim gromadka 
w miłości ojców babci i dziadka 
rośli, uczyli się, w pracy pomagali, 
z gniazda rodzinnego wyfruwali.

Czas ucieka, dzień za dniem goni, 
wspominamy przodków, jacy byli oni, 
spójrzmy na nasz klan rodzinny 
jaki on wielki, jaki inny,  
nasze przodki najlepsze ziarno siały, 
by ich potomkowie dobre plony miały.

Ojcowie uczyli jak żyć potrzeba 
niech Bóg obdarzy ich łaską nieba, 
niech rodzinne więzy ojców, córek i synów, 
miłość i wiara istnienie krasi, 
z naszej pracy i naszych czynów 
niech korzystają następcy nasi.
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Rower

Jedziesz rowerem przez wieś 
nic nie trzeba w rękach nieść,                                                                              
masz dwa koła i pedały, 
rower z rurek zrobiony cały.

Paliwo mu niepotrzebne, 
możesz kupić coś dla siebie, 
na parkingu też się zmieści, 
dowiesz się niejednej wieści.

Mocno trzymaj kierownice, 
załóż spodnie, nie spódnice, 
wybierz trasy rowerowe  
taka jazda, samo zdrowie!

Róża

Rosła se roz w zagródce róża bezmała 
co se ło sobie mocka wiecy myślała, 
chwoliła sie, że je tynczóm malowano, deszczym łobmywano, 
płatki se jyny roztoparczała każde rano, 
na wszystki strony spoziyrała i sie łobracała, 
jakoby zolytnika w zagródce chledała. 
Krokus choć mały, możne by sie aji przipasowoł 
nale dyć furt kansi indzi szpacyrowoł, 
z bajorka zaglóndoł na nióm kaczyniec, 
chichrała sie róża z niego, że je łodyniec, 
pająk namowioł ji fijołka, pajynczynóm łoplatoł, 
zwyrtoł się kole nich, jakoby jich swatoł, 
naroz fijołek mioł szumnóm wielkóm donice, 
toż go hnet kierysi wywióz kansi za granice, 
floksy też sie furt róży  przichlybiały, 
ale bezmała z konwalijóm jóm zdradzały, 
zaś krzok Mojżesza grzoł jóm i wonióm czarowoł, 
nale jak sie jesiyń przikoćkała do ziymi sie schowoł, 
słonecznik chocioż sie sztywno dzierżoł 
jednako taki chudy, żodnej szansy nimioł, 
choć powojnik wyciągoł długucne ramiono 
to róża furt była jakosi naburmuszono, 
gwoździk by se jóm możne baji wzión 
nale dyć go gdosi do pukety rano śción, 
napatoczył sie z kónsi asparagus rozczochrany, 
róża sie ło niego oprziła, tóż je uradowany , 
wachluje jóm zielónymi gałązkami, 
łoganio przed zmierzłymi bonkami, 
choć róża go dziubie i nim pyrto 
asparagus furt sie kole ni zwyrto, 
widać, że nic mu humoru nie popsuje 
naisto taki żywot we dwoje im pasuje.
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Rzeka

Przez Kończycką doline 
rzeka Piotrówka płynie, 
woda w niej prądzi do celu, 
wykąpać może się chętnych wielu, 
w czasie powodzi występuje z brzegu, 
nic nie powstrzyma jej biegu. 
Piotrówkę trzeba uregulować 
rzeka powinna się ustatkować, 
jest częścią pięknego krajobrazu, 
trzeba by ją ujarzmić od razu, 
niech płynie spokojnie przez wieś 
hen daleko do Olzy gdzieś.

Straszok

 
 
Gdóż to zrobił takigo straszoka, 
że nima na polu żodnego ptoka, 
tatulek przismyczyli z lasa kyrkocze, 
ze słomy uplytli dwa warkocze, 
gwoździami do kulika przibili, 
kabot swój starej nań powiesili.

Pszynica śmigo łod ziymi do góry, 
straszok zaś łoglondo se chmury, 
godzin przestotych żodyn nie liczy, 
wiater wygibasy na nim ćwiczy, 
wywijo jakoby chcioł tańcować 
ale straszok mo przeca pola wachować. 
Deszcz go pokropi, słońce wysuszy, 
zając jak kicnie to go poruszy, 
nocom do miesiączka sie zalyco, 
zaśpiywoł by mi serynade, abo co, 
wloz by se z nim aji do kopki 
ale dyć go skludzili do szopki.
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Strużok

Roz w roku w stodole na gumnie 
cepami sie snopki młóciło, 
łobili wyburdakowało, wsuło do miechów, 
na sypani wyniosło coby sie suszyło, 
mamulka uszyli zaś na łobyrtke strużoki, 
kiere miały długucne boki, 
tatulek słomy naćpali doń za tela, 
że łomało nie zhóczała zeń Aniela, 
na strużok ciepli starka łoktusze, 
coby sie lepszy spało dziełusze. 
Mogym przituplikować na ozaist tak było, 
dyć przeca ni ma możne coby mi sie to śniło.

Śnieg

Białą szatą pokryte pola i lasy, 
dla zwierzyny to ciężkie czasy, 
w śnieżnym puchu znaczą ślady, 
samym trudno dać sobie rady.

Płatki śniegu wirują w tańcu 
jakby opalać się chciały w słońcu, 
sypie śnieżek prosto z nieba 
białej zimy dzieciom potrzeba.

Narty, sanki, łyżwy w ruch, 
pojedzie hen z górki zuch,  
zima białą porą roku, 
zima wiele ma uroków.
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Śnieżyczka

Gdo piyrszy wito wiosne w łogródku, 
gdo wyrosto z ziymi pumalutku, 
jeszcze nikiedy mróz i śniyg leży 
a śnieżyczka już ku wyrchu bieży.

Zielóne piórka wylazujóm z ziymi,  
co sie głymboko schowały na jesiyni,  
mo taki piekne biołe kwioteczki, 
wiszą na łodyżce malutki dzwóneczki.

Główki mają na dół pochylóne 
kłaniają sie przez wiater wyuczóne, 
chrońmy je, niech se pieknie rosnóm , 
szumnie wyglondajóm wiosnóm.

Tak to jest

Nie pytaj dlaczego tak a nie tak, 
to stwórca daje nam wyraźny znak, 
zastanów się i pomyśl co zrobić trzeba, 
by nie zbłądzić w drodze do nieba.

Bóg toruje nam cierniste drogi, 
strumyk chłodzi obolałe nogi, 
cień snuje się obok nas, 
na modlitwę znajdźmy czas.

Życie bogate jest w wydarzenia, 
nie zawsze spełniają się marzenia, 
cóż byłoby życie warte 
gdyby ścieżki były przetarte.
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Utopce

Jedyn utopiec pod mostym 
miyszkoł w dziedzinie, 
jak były na wodzie piany 
suszył se swoji pierziny.

Było go widać rano 
o wschodzie słońca, 
jak po moście chodził, 
zielonymi łoczami wodził.

Drugi pod pudłowskim mostym 
na kamiyniach siodowoł, 
w słońcu se nogi wygrzywoł, 
rozmaite też figle miywoł.

Utopce oblyczki miały czyrwone, 
isto nigdy nie przebleczone, 
nimiały też pięknej urody, 
jak kiery prawie szeł 
ciągnyły go do wody.

Wiejskie pory roku

Wieś to najpiękniejsze miejsce na ziemi, 
wieś znajduje się zawsze wśród zieleni, 
wieś można podziwiać od rana do zmroku, 
wieś ma własne pory roku.

Wiosną w przyrodzie budzi się nowe życie, 
wiosną można pomarzyć skrycie, 
wiosną skowronek zaśpiewa nad głową, 
wiosną chce się każdemu żyć na nowo.

Lato to barwna pora roku, 
lato mieni się kolorami tęczy w oku, 
lato to czas na sianokosy i żniwa, 
lato nad wodę i piknik wzywa.

Jesienią wszystkie plony zebrać pora, 
jesienią pustoszeją wszystkie pola, 
jesienią dzień jest krótki a noc długa, 
jesienią za oknami jest szaruga.

Zima okrywa bielą pola i lasy, 
zima to na wsi odpoczynku czasy, 
Zima kończy czterech pór panowanie, 
zimą wieś czeka na wiosny powitanie.
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Wielkanoc po Kończycku

Święta Wielkanocni jako kiesi tak i teraz momy, 
a co gaździnki narychtowały łopowiymy i pokożymy. 
Szumno palma, a w ni kokocz, jałowiec, kucianki, 
zaś w koszyczku świyncone, zając, kura, baranek i pisanki. 
We Wielkanoc rano jak z kościoła przidzioni, 
razym przi stole jy sie śniodani. 
Bioło kawa zbożowo naloto we żbonku, 
kołoczki, wajca filowane, pasztety na początku. 
Wonio zapiykano w cieście kiełbasa i murziny, 
to ci fajnacki przismak dlo całej rodziny. 
Na łobiod polywka z kury z nuglami, 
abo żur na zakwasie z wajcami. 
Kęs mięsa, wyndzonka, ćwikla z krzonym, 
coby łobiod strowił tata tatarczówkom zakropiony. 
Na leguminie dorta, babki z makym i marmoladom, 
a we śmiergust polywani sie wodom. 
Na śniodani wajecznica ze sznytlochym i szpyrkami, 
a potym chodzyni dziywczont z gojiczkym i śpiywami. 
„ Gojiczek zielony, pieknie przistrojony”.

Wielkokończycki murziny

Nasze szykowne gaździnki z dziedziny, 
piykły na Wielkanoc dycki taki murziny. 
Wziyny przesionej krupicy dwie słómiónki, 
wloły do tego polywki z wyndzónki. 
Ze sztyry wajca wbiły do ciasta, 
noji przidała by się jako umasta, 
dziesiynć deko drożdży pokruszyły do tego, 
do zarobianio nagnały domownika kierego. 
Niechały to w dziyszce ruszać się godzine, 
tak to kiesi i teraz też robiom gaździne. 
Weznóm boczku i wyndzónki ze szpyrnika, 
może być aji z tego łońskiego kormika. 
Zawinóm to potym w taki brótfanioki, 
kiere dycki majóm dwa dłóksze boki. 
Piekarszczoki muszóm być dobrze nagrzote, 
bo ty murziny rade majóm ciepłote. 
W chałupie je wtedy wónie kiela, 
szmakować bydom jak przidzie Wielkanocno Niedziela.
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Wigilia

Promienna kolędami dzwoni, 
biały opłatek ściskamy w dłoni, 
niech pomyślność w każdym domu gości, 
w zdrowiu, szczęściu, wierze i radości. 
Niech gwiazdka złoci, słońce świeci, 
Kolęda aż do nieba wzleci. 
Jezus się narodził , by świat zbawić, 
każdej rodzinie błogosławić. 
Pod choinką niespodzianki, 
na choince kolorowe bombki, 
do wieczerzy zasiadają rodziny 
na chwałę narodzin Bożej dzieciny.

Wspomnienie

Nie ma nic piękniejszego jak kochająca się rodzina, 
miło, ciepło i serdecznie się ją wspomina. 
Czas ucieka, życie tak szybko płynie 
jak rzeka Wisła w swej głębinie. 
Niech więc przyświeca Safony maksyma, 
że dobrych ludzi nikt nie zapomina. 
Moja mama urodziła się w Cisownicy na groniu, 
a my jej czwórka dzieci w pięknej dolinie - Ustroniu. 
Ojciec zmarł nagle , gdy byliśmy bardzo młodzi, 
ale Bóg nam to wspaniałą matką wynagrodził. 
Nasza mama na imię miała Zuzanna, 
zaczynała dzień pracą od samego rana. 
Chodziliśmy skromnie, lecz czysto ubrane, 
w domu naszym wszystko było zadbane. 
Nigdy nam dzieciom chleba nie brakowało, 
chociaż się w naszym domu nie przelewało. 
Chowaliśmy kury, gęsi, kozy i barana  
postawa naszej mamy była nienaganna. 
Na twarzy i w oczach mamy nigdy nie było złości, 
mama uczyła nas modlitwy, szacunku i miłości. 
Mama opiekowała się troskliwie , gdy byliśmy chorzy, 
dziwili się nie raz temu nawet doktorzy 
ile siły jest w tej skromnej kobiecie, 
jak bardzo musi się napracować na tym świecie. 
W czasie wojny wiele ciężkich chwil przeżyła, 
o nas wszystkich bardzo się wtedy bała. 
Na starość u córki Marty została mama, 
czuła się u niej jak prawdziwa dama. 
Dożyła pięknych dziewięćdziesięciu dwu latek, 
cicho i spokojnie zasnęła , żegnając ten światek.
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Zamkowa kaplica

Przy zamku kaplica Opatrzności stoi,
wejść może każdy do jej podwoi,
jest ołtarz , ambona, grają organy,
taki zabytek w Kończycach Wielkich mamy.
Tutaj skończyła się dla nas wojna z Niemcami,
zapanował pokój między krajami.
Wiele jest legend o naszej kaplicy,
szlak tutaj prowadził pontniczy.
W latach suszy, gdy brakowało chleba, 
pielgrzymki modlitwą wyprosiły deszcz z nieba,. 
W kaplicy krypta jest pod ziemią,
hrabiowie w niej na wieki drzemią.
W koło rozciąga się park duży,
wierzącym swym cieniem służy,
kaplicę trzeba remontować,
by mogła dalej wiekować.

Zamkowy staw

Po zamkowym stawie pływały łabędzie,
dookoła stawu rosły drzewa wszędzie,
była też wysepka z siwymi brzozami,
stała na niej altana z długimi ławami.
Pod tą , na której hrabina siadała,
jej przyjaciółka wydra się chowała,
w altanie hrabiowie biesiadowali,
różni goście do nich przyjeżdżali.
Czas ucieka, woda w stawie zzieleniała,
tylko pamięć z tamtych lat została,
hrabiowie odeszli, wszystko zostawili,
czasem gdzieś tylko ptaszek zakwili. 
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Zielony poranek

Kiedy człowiek rano wstaje,
każdy ma swoje zwyczaje,
do ogrodu wyjść planuje,
wśród  zieleni dobrze się czuje.
Wszystkim nam tlenu potrzeba,
dostarczają go zdrowe drzewa,
kwiaty- pobudzają węch i wzrok,
a jest ich w ogrodach co krok.
Słońce też zagląda do ogródka,
ptasi koncert- poranna pobudka,
przyjemnie posiedzieć na ławce,
albo poćwiczyć na trawce.
Skosztować owocu na śniadanie,
najlepszy to sposób na odchudzanie,
sama radość wkoło o poranku,
gdy kawa czeka już w dzbanku.
Zieleń napawa  nadzieją dusze,
piękne są kończyckie busze.
Zieleń koi skołatane nerwy,
chrońmy naszą zieleń- bez przerwy.

Zmartwychwstanie

Krzyż to ambona świata,
widok  jego sercem kołata,
za grzechy nasze Jezus umęczony,
biczowany, krzyżem poniżony.
Cierniową koronę Jezusowi dano,
niegodziwy los mu zgotowano,
w ciemny grób ciało złożono,
głazami i strażą zagrodzono.
Wielka to noc, która jasnością się stała,
godzina zmartwychwstania nastała,
grób został cudownie otwarty,
nie ustrzegły go żadne warty.
Niedziela Wielkanocna wieść niesie,
Ojciec, Syn i Duch Święty są w niebiesie,
znak krzyża ogarnął lud wszędzie,
w zbawieniu, modlitwie i tak niech będzie.
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Żniwa

Pole, ty odwieczne pole,
obsiewali cię ojcowie w mozole,
w pocie czoła chleb zdobywali
młodym w spadku je oddali.
Teraz kombajny jadą polami,
kłaniają się zboża złotymi kłosami,
słonko osusza ziemię, poranną rosę,
kombajn zastąpił sierp i kosę.
Łan zboża faluje na pożegnanie,
przez kombajn skoszony zostanie,
da Pan Bóg pogody, daje też urody,
będzie mąka na chleb i kołacz na gody.
Gospodarze nasi mili,
z wieńcem i pieśnią my przybyli.
Za wasz trud i plony
hołd w wieńcu i pieśni złożony.

Życie

Życie tak krótko trwa,
raduj się z każdego dnia,
teraz się rodzisz,
a już odchodzisz.
Dzieciństwo to błogi raj,
młodości wiecznie trwaj,
a potem to już z górki
nie będzie żadnej powtórki.
Wszystko odpłynie w dal,
pozostanie tęsknota, żal,
dlaczego tak musi być,
nikt nie może wiecznie żyć.
Choć dałbyś klejnoty swe,
Bóg sprawiedliwy mówi nie,
pogodzić nam się trzeba
bo taka wola nieba.
Nikt tego nie zmieni,
sami musimy się cenić,
stąpać twardo po ziemi
aż do późnej życia jesieni.
Poluzować czasem cugle życia,
mieć też radość z tego bycia,
póki iskierka w nas się tli
nie zamykajcie serca drzwi.


