
Maciejowi do sztambucha 

Usłyszeć podmuch w drgnieniu liścia,   

w bzykaniu Świerszcza—głos zabawy,   

rytm marsza—w równym biciu serca,  

rankiem spadanie rosy z trawy. 

 

w pożółkłych drzewach dostrzec błyski,   

w pierzastych chmurach-biel wesela,  

w polnym powoju—odcienie wszystkie,  

w szarym skowronku-przyjaciela. 

 

Z małych rodości czynić wielkie,  

z jednego kroku—szmat podróży.  

I ciągle kochać całym sercem.  

Czekać na słońce, choć się chmurzy. 
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Otton Grynkiewicz 

BARTKOWE POSIADY 

Maciejowi A. Z 

Wśród różnych świadectw: pisanych, kopalnych 

dowody znajdzie działacz regionalny,  

że już od wieków nasze prapradziady  

pod„świętym dębem" czyniły posiady  

 przodków swych czciły w żertwach całopalnych 

W noc przesilenia, w tradycji pogańskiej 



czczono Kupałę, teraz w świętojańskiej: 

pełnej swawoli, igraszek, radości, wśród 
uczestników zacny Działacz gości  

    -jest przewodnikiem ludności zagnańskiej.  

W celach poznawczych sięga do korzeni, 
historii ludu świętokrzyskiej ziemi, by w 

cieniu „Bartka", w dyskusyjnych swadach 
przekazać wiedzę w bartkowych posiadach -

Nie szczędząc trudu — każdy to doceni. 

Starzeje „Bartek", już na szczudłach wsparty, 
od lat tysiąca mężny i uparty, wichrami 
wojen srodze osmagany, pod opatrunkiem 

kryje liczne rany -sławny to żołnierz 
historycznej warty. 

Zważcie rodacy, mili zagnańszczanie: 
legenda żywa i bartkowe trwanie przed 
świętokrzyskim zaświadczają ludem z 

jakim oddaniem i pokoleń trudem 
rodzinnej ziemi powstaje kochanie.  

Sierpień 2012 

Wiersz l Maćkowi     Krzysztof Szular 

Z kamieni 

Które ci teraz 

Pod nogi rzucają 

Pomnik po latach ci wybudują  

Bo wtedy twój ą pracę 

W swym mieście odczują 

Człowiek jest stworzony 

Do dobra czynienia 

Dla swoich bliźnich 

I swego otoczenia 

Ale, że nikt z nas 

Nie jest doskonały 

Ten co dobro czyni 

Często bywa niezrozumiany 

I bliźni mu kamienie 

Pod nogi rzucają 

I pracę j ego 

Za nic sobie mają 

Często ci co dla drugich 



W swym życiu pracują 

Dopiero po śmierci 

Wdzięczność ich odczują 

Dlatego kochajmy 

Tych co wokół siebie 

Dobro czynią 

Bo oni ten świat 

Może kiedyś zmienią 

Kielce 15 lipca 2003. 

 


