Dostrzeżone
w przyszłości

Padew
Padew w powiecie mieleckim leży
i choć niezbyt dużo mierzy,
jest niezwykła.
Od roku, w którym ją założono bardzo rozkwitła.
Tu oto kościół zbudowano
i imieniem św. Bartłomieja nazwano.
W kościele stoi też kaplica św. Antoniego
i gdy coś się zgubi, wszyscy śpieszą modlić się do niego.
W tym oto kościele ochrzczono ludzi wiele,
a także kogoś ważnego Łukasiewicza Ignacego.
Urodził się w Zadusznikach, co do Padwi należą,
a w padewskiej szkole jego lampy naftowe leżą.
Ignacy ponadto to szkoły naszej patron.
I także z tej parafii bohaterka pochodziła,
co Komunię na Pawiaku w puderniczce roznosiła.
Pseudonim Myszka miała, choć inaczej się zwała
Ludwika z Uzarów Krysiakowa,
bo takie imię i nazwisko dostała.
I jeszcze nieopodal kościoła pomnik z orłem wznosi się.
To Grunwald.
W 1910 roku uroczyście go odsłoniono,
a później kwiaty tam przynoszono.
Na II wojnie światowej Grunwald został zniszczony,
po wojnie go odbudowano i na nowo został wzniesiony.
I tak się rozwija nasza wieś mała,
która Padwią nazwana została.

Daria Hyjek

Aleksandra Pubrat, Padew
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Drogi Braciszku!
Na wstępie mojego listu chcę Cię serdecznie pozdrowić. Piszę do
Ciebie, bo chcę Ci opowiedzieć o moim dwutygodniowym pobycie
w Szczecinie. Jak zapewne wiesz, miałam w planach zostać tam cały
miesiąc, ale po prostu… nudziło mi się! Sama się zdziwiłam, ale przez trzy
dni zdążyłam wszystko zwiedzić, a następne dni od rana do nocy spędzałam
na plaży. Trzynastego dnia mojego pobytu tam, marzyłam już tylko o tym,
żeby wreszcie wrócić do domu, pograć w piłkę, czy połowić ryby. Więc
spakowałam się i wróciłam następnego dnia.
Jaką było rozkoszą pójść na spacer moją ulubioną uliczką i wreszcie
pojeździć na rolkach! Przyznam się, że dopiero teraz zrozumiałam, jak fajnie
jest w naszej Padwi. Wreszcie zrozumiałam, jaka to dla mnie ogromna
przyjemność popływać łódką wśród zielonych gałązek i kolorowych
kwiatów wodnych, jak wspaniale jest chodzić po pachnącym żywicą lesie
i zbierać jeżyny prosto z krzaka, jak świetnie jest chodzić wieczorami do
piekarni po świeży, ciepły chlebek… Nawet idąc zwykłą ulicą można
wznieść się na wyżyny szczęścia i przyjaźni, bijących od spotykanych po
drodze ludzi. Sama nie wiedziałam, że aż tak bardzo lubię leżeć
w ukochanym hamaku i słuchać śpiewu ptaków, latających mi nad głową,
czy odpoczywać w cieniu wysokich drzew.
Ktoś z miasta mógłby pomyśleć, że jest tu nudno, bo nie ma kina albo galerii
handlowej… Ale to tylko plus, bo dzięki temu jest tu cisza i spokój, a jeśli
ktoś rozejrzy się po ślicznej Padwi trochę uważniej, to znajdzie tu
przytłaczającą ilość zajęć. Nigdzie nie stworzysz bogatszego zielnika ani nie
zrobisz lepszych zdjęć zwierzętom i oszałamiającemu krajobrazowi niż
tutaj. Ponadto można tu się nauczyć tańczyć, śpiewać lub grać na
instrumentach. Choćby nie wiem co, nie przeprowadziłabym się gdzie
indziej. Bo doszłam do wniosku, że przecież tutaj też mam plac zabaw,
piękny pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem, śliczny zabytkowy
kościół czy nawet miniplażę i bardzo duży staw – Balaton. I nigdzie nie ma
wyższych drzew, czystszego jeziora lub ładniejszych kwiatów niż tutaj
w Padwi. To moja i wielu ludzi prawdziwa Mała Ojczyzna, której nikt nie
zamieniłby na inne miejsce.
Musisz tu kiedyś przyjechać, bo pewnie zapomniałeś już, jak tu jest,
zauroczony Wisłą i Wawelem u Ciebie w Krakowie. Tutaj jest dużo fajniej.
Przyjedź szybko, to razem pojeździmy konno. Jeszcze raz mocno Cię
pozdrawiam i całuję.
Weronika Król

Natalia Kułacz, Balaton

Gdy czas przemija
wraz z tym
co nie przemija
Na nowo powstaje
czym jest dla ciebie ten świat
ma tak wiele znaczeń
czy jest
tym ukrytym pięknem zaklętym w obrazku
może duchem natury szumiącym gdzieś w lesie
jeśli nieznana – pozna
gdy zgubiona – odnajdzie
widzi choć niewidoma
nie zna mitów
czy słyszysz jej śpiew nad naszymi głowami
widzisz prostotę w pracy wiejskich ludzi
znasz
być może pamiętasz jej ofiarną walkę
jej płacz wśród miliona bohaterów
jej kojący szept
bo nie zginęła choć była nieobecna
a jednak została Legendą
***
Gdzie ludzie żyją
spokojniej
I wiosna przychodzi
wcześniej
Gdzie codzienność jest
nadzwyczajna
A rzeczywistość
ponadczasowa
Nie ma wielu takich miejsc
Bo tak naprawdę nie liczy się wiele
Lecz to co jest – to wszystko
Znaczy najwięcej

Agata Skórska

Natalia Kułacz, Żniwa

Już dawno uroki Padwi poznałam
I całkiem dla nich oszalałam
Piękne są tu lasy i pola
Nie to, co hałaśliwa miejska zmora.
To właśnie ma Mała Ojczyzna
To tu się każda goi blizna
Tu są ludzie mili, przyjaciele
Każdy za to oddałby tak wiele!
A ja tu mieszkam, rosnę, szczęście czuję
I serdecznie za to dziękuję.
Weronika Król

Wielu bohaterów
Polska miała
Wybitnych ludzi
Na swej ziemi wychowała.
Wiele przetrwać musiała.
Do końca wytrzymała.
Nie poddała się bez walki
Honor swój miała
I wysoko głowę trzymała.
Nigdy opuścić jej nie chciała
Chociaż czasem
Musiała.
Monika Brzostowicz

Ewa Górska, Wojków

Kołyszą się wierzby
Nad grobami polskich żołnierzy
I słychać daleki strzał moździerzy.
Pamiętamy, że walczyli
W obronie Ojczyzny,
Aby nie poniosła choć
Najmniejszej blizny.
Jestem dumna
Z mojego państwa, którego historia
Stroni od kłamstwa.
Piękne są zabytki kultury i stroje,
Piękne zwyczaje i obyczaje ludowe,
Lecz moją Małą Ojczyzną
Jest moja miejscowość.
Bo tu, jak nigdzie lądują bociany,
Tu, jak nigdzie kwitną tulipany,
Tu, jak nigdzie słychać śpiew skowronka,
Tu, jak nigdzie gwiżdże wiatr po łąkach,
Tu, jak nigdzie można dosięgnąć nieba,
Tyle tylko mi do szczęścia potrzeba.
Monika Brzostowicz

Gabriela Mazur, Wierzby

Wioska rodzinna
Wiosko mych lat dziecięcych – Ojczyzno kochana!
Ziemio moich przodków historią doświadczana,
z ciebie się wyłaniam, dorastam, dojrzewam,
kształtuję swą tożsamość i zakorzeniam.
Ty mnie karmisz, uczysz i chronisz,
prowadzisz do szkoły, potem do domu.
Tutaj mam kościół, rodzinę, przyrodę,
nawet swój skrawek nieba na niepogodę.
Ty tworzysz więzi pokoleniowe –
dziadkowie, rodzice, on, oni, one…
Wszyscy kochają, współczują, wspierają,
dbają o siebie i pamiętają.
Czuję cię sercem, gdzieś tutaj głęboko,
pachniesz kwiatami, ziołami i zbożem.
Słyszę cię sercem, wyraźnie i mocno,
szumisz dębami, lipami i głogiem.
I może ktoś powie: są wioski piękniejsze,
W nich maki czerwieńsze i lasy zieleńsze.
Być może to prawda,
lecz mi jest najdroższa
moja Padew Narodowa, moja Mała Polska!
Justyna Burghardt

Kamila Krupska, Moja wioska

Ojczyzna
Rzeczpospolita Polska to kraj ojczysty,
kraj wojen i ran.
Ziemia darami obdarza,
przyroda jest piękna
jak Bóg przykazał.
Kwitnące szumią drzewa
wśród pól i lasów,
a wiatr o nich pieśni śpiewa.
Nad rzekami
krzewy myją swe korzenie
kropelkami rosy.
Gdzie szelest szelestem,
zwierzęta malutkie
chronią się przed deszczem.
Przyroda nasza piękna
wszystkim usta zamyka,
a sama trwoży się i wzdycha.
Wspomina dawne czasy,
gdy o Polskę rzucano losy
i raz po raz wzdycha:
„Kochaj mnie dziecię”.
Patrioci mali i niedojrzali
przyrodę kochać muszą
całą swą duszą.
Monika Pieróg

Joanna Paterak, Nad Wisłą

Biało - Czerwona
Biało-czerwone róże
w ogrodzie moim zakwitają.
Biało-czerwona flaga
z okna powiewa, wystaje.

Serce szybciej bić zaczęło,
serce mało nie stanęło,
nagle dziwnie się zrobiło
niebo słońca uchyliło.

I nikt nie wie dlaczego,
dlaczego tak się dzieje,
dlaczego wiatr róży nie zerwie,
nie porwie, w otchłań historii
wywieje.

Orzeł śpiewać zaczął
o Ojczyźnie, ziemi naszej,
o tym, że jest w niej
najlepiej
o tych, co za nią zginęli
i o tych, co już dawno
zapomnieli.

Biało-czerwona Polska
każdemu Polakowi znana,
biało-czerwona Polska
na mapie wyróżniona.
Biało-czerwonego orła
dzisiaj zobaczyłam,
biało-czerwonego orła,
co w dziobie różę trzymał.
I nie było dziś nikogo,
kto by się nie wzruszył,
i nie było dziś nikogo,
kogo by on nie poruszył.

Moja biało-czerwona
Ojczyzno,
domem naszym jesteś,
i każdy Polak to doceni
i każdy Polak to wie,
że z Tobą jest najlepiej.
Moja biało-czerwona
Ojczyzno.

Marta Pieróg

