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W 10 roku działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS, 

przedstawiamy Państwu nasze kolejne wydawnictwo zatytułowane “Laskowska 

ziemia wierszem malowana”. Jest to publikacja niezwykła, bo łącząca w sobie 

poezję – obraz uwieczniony we wspomnieniach autorki, z obrazem laskowskiej 

ziemi utrwalonym na fotografii. Wydanie niniejszej publikacji jest efektem projektu 

o tym samym tytule, na którego realizację TPL LUKUS pozyskało dofinansowanie 

z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Książka zawiera zbiór wierszy Pani Haliny Góreckiej – niegdyś 

mieszkanki Lasek, która odbywa sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa            

i wspomina  tutejsze charakterystyczne miejsca i zakątki, tradycje i życie 

mieszkańców, obowiązki – nie tylko szkolne, i dziecięce zabawy, ale także “wielką” 

historię przekazywaną przez dziadków młodemu pokoleniu. Autorka zwraca uwagę 

na silne podstawy – korzenie, z których wyrosła, docenia wychowanie oparte na 

jasnych zasadach, pozwalających “iść przez życiowe burze”.  Z każdego zaś 

wiersza wypływa miłość do rodzinnej ziemi.  

Publikacja pt. “Laskowska ziemia wierszem malowana”, wzbogacona została 

licznymi fotografiami, które stały się tłem dla zaprezentowanych utworów. Zdjęcia 

te, w większości pochodzące z ubiegłego stulecia, ukazują miejsca i wydarzenia      

z życia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Zarówno zebrane liryki jak i fotografie 

poświęcone laskowskiej ziemi, tworzą niezwykły album klimatów obrazujących 

życie wsi na przestrzeni XX wieku.

“Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze 

kochanie, (…)” – te znane słowa potwierdza również twórczość Pani Haliny 

Góreckiej, której pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za 

udostępnienie swych wierszy i podzielenie się refleksjami oraz uczuciami do 

rodzinnej ziemi. Wielu czytelników – zapewne nie tylko laskowian – wzruszy się na 

wspomnienie tego, co już minęło, a co próbowaliśmy utrwalić w niniejszej 

publikacji. 

Justyna Muszalska
koordynator projektu
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"Jasność

świątyni

zbawieniem

była."



W oczach dziecka

Od lasu widok bliski mnie woła
Dwie wieże, jedna jest od kościoła,

W którym uczono mnie zasad wiary
Wielkiej na krzyżu – Syna – ofiary.

„Kamienne schody niech są już blisko”
Nie patrzeć w prawo na cmentarzysko!

Od strachu oddech mi zapierało,
Tyle dusz biednych w nim się plątało!

Jasność świątyni zbawieniem była.
Muzyka radość w serce sączyła.

Choć „Pater Noster” z obca mi brzmiało, 
To Pana w niebie uradowało. 

Smak dziecięcej wiary
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"Pamiętasz
wielki Boże 
małą
dziewczynkę
w bieli?"
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Pamiętasz wielki Boże 
Małą dziewczynkę w bieli?

Przybiegała do Ciebie.
Żyłeś dla niej w kościele.

Mała była, a chciała
Być w tym wielkim kościele.

Gdzieś się przed nią schowałeś.
Szukała w miejscach wielu.

Słów Twych nie rozumiała.
Nimi tylko olśniona.

Niepolskie. Brzmiały obco,
Słuchała zadziwiona.

Było bogato, świetliście,
W czarownym boskim świecie.

Aż… Ciebie odnalazła
W kolędzie, w żłobku: Dziecię.

Też na biało ubrana
Ze skrzydłami u ramion.

Tylko Tobie mówiła,
„Że oko nie widziało”

Tobie znalezionemu:
„Że ucho nie słyszało”

Potem na całe życie
W serduszku Cię schowała.

Odkrycie
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"Choinka była z lasu – pachnąca.
Łańcuch – ze słomy lśniącej od słońca."
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Choinka była z lasu – pachnąca.
Łańcuch – ze słomy lśniącej od słońca.

Najmniejsze jabłka z sadu wisiały,
Aż do Trzech Króli wytrzymywały.

Pierniki, długie cukierki w „złotku”
I biała wata na igłach w środku.

Świeczki zaś ciągle się przekrzywiały,
By się świeciły – kłopot niemały.

To nic… kolędy jak przy niej brzmiały!
W świąteczny wieczór dzieci śpiewały. 

Jezuskowi
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"Krzyż, chorągwie, obrazy…
Pieśni polami płyną."
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Kiedy sierpień się zbliżał,
„Baby” w polach już stały,
Na pielgrzymkę do Słupi

Kobiety się wołały.

Krzyż, chorągwie, obrazy…
Pieśni polami płyną.

Za krzyżem idą dzieci
Laskowską tą równiną.

„Po przemienienie” idą.
Czy wiedzą o co chodzi?

Patyk ze słodką watą
Ból nóżek im osłodzi.

Piłeczka na gumeczce
Co odbijana wraca,
Za grosiki kupiona

Powrotną drogę skraca.

I dzieci szły

11



"(...)
– pary kłamały,
co wieczorami
tu przychodziły,
co tu nad wodą
się całowały,(...)"

12



Nie ma już lustra srebrzystej wody,
Co w sobie całe niebo odbiło.

Latem dodało dzieciom ochłody,
Przybrzeżne drzewa też nakarmiło.

Wieczorem cienie tak wydłużało,
Że potworami się porobiły.

Niejedno dziecko stąd uciekało
A one… w każdą noc tu straszyły?

Dziś wiem – tak mówiąc – pary kłamały,
Co wieczorami tu przychodziły,
Co tu nad wodą się całowały,

A z nocnych cieni przyszłość wróżyły. 

Dziecięce strachy
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"Pończochy w rowki, zawsze beżowe (...),
Źle wyglądały na chudej nodze (...)”
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W zamkowej wieży nietoperz zasnął,
Nocą hukała sowa.

W sali balowej „kółko graniaste”
śpiewała pani Lola.

Fartuszki z jakichś resztek złączone
„całą biedę” przykryły.

I włosy w ciasny warkocz splecione
Wcale nas nie zdobiły.

Pończochy w rowki, zawsze beżowe
Na żabki gdzieś przypięte,

Źle wyglądały na chudej nodze
Pospuszczane na pięty.

A na niedzielę… sukienki były
Kolorowe bajecznie.

W nich do kościoła żeśmy chodziły,
W każde święto koniecznie.

Przedszkolne elegantki
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Na szkolnej ścieżce wesoło było.
Długo ze szkoły się powracało.

Smutków rodzicom się nie znosiło,
Tutaj się wszystkie je wykrzyczało.

Czasem samotnie ktoś szedł do domu,
Bo pani w „kozie” zostać kazała.

„Za skarby o tym nie mówić nikomu”,
Ale był smutek, dusza płakała.

Na szkolnej ścieżce
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Gdy „polityka” się zaczynała,
Trwożnie się oglądano.

Ciekawe i wszędobylskie dzieci
Od razu przepędzano.

O Berezynie szeptem mówiono,
- Bili się tam stąd ludzie -.

Legiony Piłsudskiego chwalono
I gdzieś nad Wisłą cudzie.

Gdy słowo „Katyń” w ucho wleciało
Długo sekretem było.

„Ziemia tam się ruszać musiała”
Dziecko się zadziwiło.

Nie było można 
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"Dorośli nas kłamali,
że bocian dzieci nosi."
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Dorośli nas kłamali,
Że bocian dzieci nosi.

A zimą skąd się brały?
Jaki w mróz tu przyleci?

A skąd bociany brały 
dzieci takie przeróżne?
Ciągle żeśmy pytały…
Pytania nasze próżne.

Nadaremne pytania 
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"Chłopcy, dziewczynki w długich warkoczach
bawią się tu wesoło."
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Na drodze rzadko wóz zaturkocze
Na drewnianych swych kołach.

Chłopcy, dziewczynki w długich warkoczach
Bawią się tu wesoło.

Ziemia z „latówki” w kopczyk zgarnięta,
Kołek w niej mocno stoi.

Zza linii gracze patrzą przejęci,
Bo w „kipla” gramy, nikt się nie boi.

Już kij rzucony powietrze pruje
I kołek się wywraca.

Ziemia z kopczyka się rozsypuje…
Radość na twarz powraca.

Na drodze
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"(...) Lipowa znów się rozpachniała,
W koronach drzew jak w ulu wrzało."
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Gdy noc Janowa się zbliżała
I na bosaka się biegało,

Lipowa znów się rozpachniała,
W koronach drzew jak w ulu wrzało.

Prastare lipy tak szerokie,
Rączkami objąć się nie dały.

Bawiące dzieci przed złym wzrokiem
Za sobą dobrze ukrywały.

Zabawy z lipami
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"Zimą ślizgawkę
ktoś robił w parku
Z największej górki,
tej koło zamku."
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Zimą ślizgawkę ktoś robił w parku
Z największej górki, tej koło zamku.

Aż na boisko nią się wjeżdżało
I z wielkim pędem, że w uszach grało.

Dzieciaki buty ze strychów brały.
Niech są znoszone, by się ślizgały.

Na szczycie górki w kucki siadały
I razem jako „pociąg” zjeżdżały.

Gdy gapa – dziecko się wywróciło,
Z innych - spiętrzony stożek tworzyło.

I nikt nie płakał chociaż bolało,
Znowu pod górkę się wdrapywało.

Na ślizgawce
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"Słodkie lenistwo…, krowy się pasły… 
Daleki świat nad głową nieznany."

26



Słodkie lenistwo…, krowy się pasły… 
Daleki świat nad głową nieznany.

Jak jest tam w górze, jak gwiazdy zgasły?
Ucieknie słońcu księżyc bladawy?

Dziecko szczęśliwe…, a krowy w szkodzie!
Patrzy jak dziwnie chmury się łączą…
Tak żaden człowiek zrobić nie może.
A jeden krzyczy…, myśli się plączą…

Nowe marzenie w umysł się schowa:
Poznać jak działa kosmos daleki.

Określa dziecko cele przy krowach,
Później wyjeżdża, szuka ich, czeka…

Marzenia na łące
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"Koń swojsko pachniał,
rytm wystukany…
„zielone” się woziło."
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Gniady do woza przyprzęgany…
Na pole się jeździło.

Koń swojsko pachniał, rytm wystukany…
„zielone” się woziło.

Zagrabić pokos dziecko umiało.
To łatwe przecież było!

Na polu nic się nie zmarnowało,
A kosą się kosiło.

Po „zielone”
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"Het, za „gębowskie” drogą piaszczystą,
Co pola w poprzek poprzegradzała, (...)"
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Het, za „gębowskie” drogą piaszczystą,
Co pola w poprzek poprzegradzała,
Raniutko, zanim słońce rozbłysło
Do lasu mama mnie prowadzała.

Drobne jagody w krzewinkach małych,
Między listkami się pochowały.

W kubeczku słabo coś przybywało.
Czarne, słodziutkie… buzię mazały.

Cały dzień w lesie…, mama śpiewała:
O drwalu biednym, córce bogatej.

Ballada jakoś czas umilała,
Aż wreszcie powrót do naszej chaty.

Z mamą w lesie
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"Dzieci snopki do „baby” dają kłosiem do góry."
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Kosy już naklepane,
Piwo swojskie się chłodzi,

Kosiarki naprawione.
Lipiec – czas żniw nadchodzi.

Kosa powietrze przetnie,
Aż ruszone zaświszcze.

Żyto ostro podetnie,
W słońcu srebrem zabłyśnie.

Z szumem kładzie się zboże.
Kobiety ubierają.

Zgrabne snopki za siebie
Jak piórka odrzucają.

A kosiarki klekoczą,
Skrzydła zboże zgraniają.

Co jakiś czas od tyłu
Luźne pozostawiają.

Dzieci snopki do „baby”
Dają kłosiem do góry.
Słońce ma je wysuszyć

Kiedy wyjrzy zza chmury.

W „babie” było schronienie,
Czasem się w niej chowało,

Żeby poleniuchować,
Albo kiedy padało.

Żniwne głosy 
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"(...) Tam stada gęsi się zaganiało,
By na ścierniskach się pasały."
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Gdy siedem, osiem lat już się miało,
A „pańskie” pola pustoszały,
Tam stada gęsi się zaganiało,
By na ścierniskach się pasały.

Wszystkie zgodzone i pomieszane
Jakieś zielone tam skubały.
A grupy dzieci umorusane

Wcale tych stad nie pilnowały.

Tuż przy strzelnicy, w pobliskim lesie
Się w partyzantów zabawiały.

„Na śmierć i życie” – krzyki wiatr niesie.
Od walki wręcz kije trzaskały.

Gdy kula słońca się przetoczyła,
Stada się same rozdzielały.

„Gęsiego”, z przodu gęś – matka była,
 Słupską do zagród poczłapały.

Mali gęsiarze
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"Kiedy pociąg od Kępna z lasu się pokazywał
„Przerwa, przerwa” – wołano, (...)"
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Kiedy swoje odejście
Lato wciąż opóźniało,

Każdziutkie gospodarstwo
Wykopki szykowało.

Kobiety „na odrobek”
Zbierać poprzychodziły.
Po równo swe kawałki
Krokami odmierzyły.

Po dwie zbierały, w parach,
Nie szczędząc sił i potu.

Maszyna każdą rajkę
Rozrzucała szeroko.

Kiedy pociąg od Kępna
Z lasu się pokazywał

„Przerwa, przerwa” – wołano,
„Na śniadanie godzina”.

Z miedzy wstały też dzieci,
Na śniadanie czekały.

Chleba z masłem i placek
Tak jak wszyscy dostały.

Wykopki
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"Na wyoranej ziemi za pługiem
kartofle się zbierało."
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Na małe nóżki pole za długie…
Nadążyć się nie dało.

Na wyoranej ziemi za pługiem
Kartofle się zbierało.

Skiba na skibę równo kładziona,
Pole szerokie było.

Pod górką stawał koń przemęczony,
Wtedy się podgoniło.

Ciążyło dziecku wiaderko marne,
Wrony go nie cieszyły.

Choć nikt nie kazał ptaszyskom czarnym,
Za pługiem też łaziły.

Najgorsza robota
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W trwałej pamięci 

Gdy na skraju lasu siądę,
W wyobraźni czas zatrzymam,

Moje życie – wartość cenna,
Przesuwa się przed oczyma.

Lalkę  jedyną, szmacianą,
Przytulały rączki małe.

Za to w cudny świat baśniowy
Wszystko było czarowane.

Ogród z owocowym sadem
Był dziecinnym, boskim rajem.

Barwne, pachnące kopuły
Zakwitały każdym majem.

Na przyimkach, czasownikach
Myśli skupić się nie chciały,

Po koronach drzew zielonych
Leniwie się przesuwały.

Taki mały świat 
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Z tamtych lat dziecinnie małych
Zapach ziemi wciąż pamiętam.

Dziś nie pachnie nic tak czysto…
Może tylko w polu mięta? 

Czerwone zachody słońca
Za most, za bór chowanego,

Czasem groźne… jak wojenna
Opowieść ojca starego. 

Fascynacja ziemią, niebem
Rozpoczęta w dziecku małym

Życie moje ułożyła,
By marzenia się spełniały.

Pięknaś – ty wiosko – moja rodzona.
Wszystko tu było pierwsze!

Słowo mozolnie z liter złożone,
I o miłości wiersze.

Każdy zakątek sercem pisany,
Każdy szczegół ubogi

W pamięci wdzięcznej jest zapisany
Bogactwem przeżyć drogich.

Tak jest
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"Przebiegnie wiejską drogą,
Odwiedzi kąty stare."
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Na wspomnienie dzieciństwa 
Serce znów zatrzepocze,

Naleciałości strąci,
Wesoło załomocze.

Przebiegnie wiejską drogą,
Odwiedzi kąty stare.

I kiedy miłość znajdzie
Żyć może z dala… dalej.

Szukające serce
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"Mam w pamięci barwy łąki,
którą rosy wykąpały, (...)"
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Mam w pamięci barwy łąki,
Którą rosy wykąpały,

A pierwsze promyki słońca
W stokrotki ją ubierały.

Mam w swych oczach żółte plamy,
W które mlecze ją stroiły.

Głodne wciąż, brzęczące roje
Swym nektarem nakarmiły.

Mam w swym sercu biel dmuchawców,
Co wraz z wiatrem żeglowały.
Lekką mgiełką nad zielenią…
Dzieci także w nie dmuchały. 

Barwy dzieciństwa
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"Błogosławiony skromny dom,
Może tam wejść zdrożony."
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Błogosławiony skromny dom,
Może tam wejść zdrożony.

Znajdzie potrzebny sobie czas,
By odsapnął zmęczony.

I krzesło zwykłe znajdzie tam
Dla niego wystawione.

Już wie, że jego wejście w dom
Jest Bogiem uświęcone. 

Wytrze fartuchem czysty stół,
Herbatę matka wleje,

I stara babcia siądzie też.
Dobrze się jej tu dzieje.

Tak stary, zwykły, wiejski dom
Staje się najbogatszy.
Tyle miłości może dać,

Że wyjdziesz z niego lepszy.

Gość w dom
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"Wszystko tu
jest na miejscu:
Stół… i serca
złączone."
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Dom – twierdza, dom – opoka,
Mimo zawieruch trwały.

Mądrością i miłością
Jest nasycony cały.

Wszystko tu jest na miejscu:
Stół… i serca złączone.
Dobre słowo… i rady

Jak chleby rozdzielone.

I czas jest ułożony,
By zawsze go starczało
Dla dziecka i dla Boga,
I wspólny, by się miało.

Jak bezpiecznie tu wracać
Ze świata dalekiego! 

Odnaleźć swój czas, miejsce…
Zło dzielić od dobrego.

Jaki dom 
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"Najpiękniejszy zapach miała lilia biała – 
Laskowską Maryję w odpust przystrajała."
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Żywicą mi pachniesz, świerkiem ustrojonym…
Cieszył się zielenią Nowonarodzony.

Pachniesz mi żonkilem, co na Zmartwychwstanie
Żółtym swym kielichem chwalił Ciebie – Panie.

Pachniesz mi piwonią, co na Boże Ciała
Soczystym karminem Pana pozdrawiała.

Najpiękniejszy zapach miała lilia biała – 
Laskowską Maryję w odpust przystrajała.

Zapachy dzieciństwa
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"Tylko od ciebie się odjeżdżało
Jesienią, już po zbiorach."
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Tylko do ciebie się dochodziło
Drogą kwieciem strojoną.

W kwietniu czereśnie się ubierały
W zieleń bielą zdobioną.

Tylko od ciebie się odjeżdżało
Jesienią, już po zbiorach.

Czereśniom liście znów opadały,
Dymy na pustych polach.

Na święta… i do szkół
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"Przed
Bożym Ciałem
dziewczynki małe
Drobne kwiatuszki
tu obrywały."
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Za wsią pozostał do dziś most stary,
Niemieckie jeszcze pamięta czasy.

Głębokie były z obu stron jary
Pełne łubinów modrych, za pasy.

Przed Bożym Ciałem dziewczynki małe
Drobne kwiatuszki tu obrywały.

W białych sukienkach, szczęśliwe całe
Zawsze świętemu Bogu sypały.

Most i łubiny
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"Nie ta szeroka,
prosto do zamku,
Wąska, ta z lewej
i w drzewach cała?"
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Gdzie najpiękniejsza alejka w parku
Co „ciemnym gankiem” się nazywała?

Nie ta szeroka, prosto do zamku,
Wąska, ta z lewej i w drzewach cała?

Zielone, złote, brunatne liście
Drgający wiatrem dach budowały.

A śnieguliczki owoców kiście
W każdą niedzielę nas zapraszały.

Spadłe na ścieżkę - zaszeleściły.
Rzucone w górę – tańcząc spadały.

Nutki swe smętne cicho nuciły…
Tęsknotą duszę mą napełniały. 

Taka alejka
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"Jakaś ty stacjo jest zaniedbana!
Dziś już nie jesteś w modzie."
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Jakaś ty stacjo jest zaniedbana!
Dziś już nie jesteś w modzie.

A oknem na świat kiedyś bywałaś!
Straciłaś na urodzie.

W sapiący pociąg stąd się wsiadało,
Bo wabił świat bogaty.

Od „trociniaka” się uciekało,
Co dymił w wiejskiej chacie.

W świat
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"Śmiertelna i krwawa zaraza
Tysiące ludzi niszczyła..."
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Gdy pradziad twój konał od moru,
Od głodu..., samotnie..., bez picia

Wołał ratunku Patrona
O łaskę Go prosząc przeżycia.

Śmiertelna i krwawa zaraza
Tysiące ludzi niszczyła...

Za sprawą Rocha Świętego,
Maryi Od Ziół, ustąpiła.

Testament swych przodków spełniając
Idziesz - wytrwały pielgrzymie

Na odpust Rocha Świętego,
By sławić od lat Jego imię.

Na odpust
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"Nieskazitelny i perfekcyjny, (...)"
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Nieskazitelny i perfekcyjny,
Stały jak prawa Twoje!

To Ty – mój dobry nauczycielu:
Odskocznio w życie nowe!

Panu Linke
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"Maryja święta w nim także stała,
Skromniutkie życie mi osładzała."
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Bliskie mi tutaj wszystko dokoła.
Z każdego miejsca wspomnienie woła!
Serce dziecięcym rytmem niech bije…
Kącik z księżniczką złotą… znów żyje.

Maryja święta w nim także stała,
Skromniutkie życie mi osładzała.

Majowe kwiaty z łąk dla Niej rwałam.
Barwne bukiety Jej darowałam.

Z lalką szmacianą miejsce dzieliła,
- jedyną moją zabawką była –

To nic… w ogrodzie miałam pałace…
Było mi dobrze… to czemu płaczę?

To czemu
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"Las mi podzielił czasoprzestrzeń
Linią tak łatwą do przebycia."



W dojrzałym sercu

Las mi podzielił czasoprzestrzeń
Linią tak łatwą do przebycia.

Zostały „tam” zielone lata,
„Tu” zaś dojrzałe płynie życie.

„Tam” został wartki mój początek,
Mozolne trudy dojrzewania.

„Tutaj” już teraz czas spowolnił,
Wydłużył godziny czekania.

Tam i tu
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"Tu był ten klimat serdeczności,
Co serce rozkołysał."



Tu był ten klimat serdeczności,
Co serce rozkołysał.

Rodził chwile smutku, radości,
Promykiem słońca pisał.

Tu był ten nastrój wrażliwości,
Co rozorał mi duszę.

On mi tu zawsze każe gościć!
Tu wracam często… muszę!

Muszę
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"(...) a spokojna noc w gwiazdach mogła się przeglądać"



Być tam, gdzie błogi wieczór mógł zatapiać się w głębokiej ciszy…,
a spokojna noc w gwiazdach mogła się przeglądać

i rozkoszować się majowym kumkania koncertem…
Być tam, gdzie spływające po liściach kropelki deszczu

- a może nasze łzy –
mogły grać swoje nieoswojone nutki…

Być jeszcze raz tam, gdzie w rytm czułych słów wirowała ziemia,
a nogi zawsze znajdowały dla siebie mocne oparcie…

Być znowu na ziemi szczęśliwej!!!

Być na ziemi szczęśliwej
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"Drogi się stare dzisiaj skracają.
I inne są domy…, płoty. "



Dwie wieże znowu na mnie wołają.
Przeszłości szukam z tęsknoty.
Drogi się stare dzisiaj skracają.

I inne są domy…, płoty. 

Spragnionym sercem szukam…, oczami…
Przy „szkolnej” sady wycięte…

Pachnących jabłek brak pod stopami!
Gdzieś ślady upartej mięty.

Brak mi koszteli…, z cukru lizaka.
I waflowego brak misia.

Słodkie… kusiły często dzieciaka.
Mogłabym mieć je dzisiaj!

Dziś bym mogła
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"Idę do ciebie...
Dywanem liści w parku szemrałaś..."



Idę do ciebie…
Bo zapach lip mi ofiarowałaś,

Smakiem czereśni zaczarowałaś.

Idę do ciebie…
Dywanem liści w parku szemrałaś,

W „klasy”, w „zielone” wciąż ze mną grałaś.

Idę do ciebie…
Bo czułe serce mi tu stworzyłaś,

Bycia CZŁOWIEKIEM  tu się uczyłam.

Idę do ciebie
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"Jest moja przeszłość:
kapliczki stare
W nich ci sami
wciąż święci."



Jest moja przeszłość: w szafie schowane
Pożółkłe fotografie.

Znajome buzie, młode, kochane…
Oczy dziś też tak patrzą.

Jest moja przeszłość: kapliczki stare
W nich ci sami wciąż święci.

- Nową dziś farbą odmalowane –
Pozostają w pamięci.

Jest moja przeszłość: ręce żylaste,
A tak szczerze witają,

Policzek głaszczą, oczy tak jasne
Od wspomnień ożywają.

To moja przeszłość: łzy pomieszane
Wdzięczność z radością w parze!
Chleb mi podały ręce łaskawe!

Stareńkim – całus w darze! 

Jest moja przeszłość
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"Tu ciągle wrastam korzeniami,
Czy wicher dmie, czy słońca nie ma."



Siebie mi dasz, czy dam się tobie?
Zawsze ty – mnie, już bez wątpienia! 

Tu ciągle wrastam korzeniami,
Czy wicher dmie, czy słońca nie ma.

A kiedy przeciwności losu
Do ziemi krzyż mi przyginają,

Dawny ślad błyśnie i cud sprawi:
Korzenie pion mi utrzymają.

Laskowskie korzenie
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"Przestrzeń mi w parku niepotrzebna,
Od przestrzeni jest pole."



Przestrzeń mi w parku niepotrzebna,
Od przestrzeni jest pole.

Gdzie owe bujne krzewy, drzewa
Wrośnięte w życie moje?

Gdzie zagadkowe zakamarki
Przez naturę stworzone?

Gdzie kolorowa różnorodność
Kojąca serce moje?

Niekształtne łączki zapachem fiołków
Nie wabią już tu dzieci.

Nie ma zielonych baldachimów,
Słońce wprost w oczy świeci!

Park, nie-park
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"Choćby jakaś ścieżka życia
Z inną nagle się splątała, (...)"



Choćby jakaś ścieżka życia
Z inną nagle się splątała,

Jedna zawsze wiedzie prosto
Tam, gdzie swój początek miała.

Nie na lewo, na bezdroża,
Nie przez ciernie i kamienie.
Z początku prosto do końca…

Mija łzy, mija zwątpienie.

Ta jedna
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"Tyle już razy kwitły drzewa…
Z kwiatów owoce się rodziły."



Tyle już razy kwitły drzewa…
Z kwiatów owoce się rodziły.

A najczerwieńsze te z dzieciństwa!
Ładnie też… uszy nam zdobiły.

Tyle mi w życiu zim minęło…
Najczystszą bielą świat sypały.

A te z dzieciństwa… najładniejsze
Kwiaty na szybach malowały!

Tyle już dni mi się kończyło
Zorzą wieczorną na zachodzie…

A ta z dzieciństwa najwierniejsza!
Noszę jej obraz w sercu co dzień. 

Te z dzieciństwa
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"Do starych traw na miedzach
Z nostalgią znów powrócę."



Życie mi się prostuje,
Gdy pola, krzewy wokół.

Złe myśli przysypiają,
Gdy tam przyspieszam kroku.

Wraz z wiatrem sięgam nieba.
Wraz ze skowronkiem nucę…
Do starych traw na miedzach

Z nostalgią znów powrócę.

Prostowanie życia
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"Gdzie ciało pradziada spoczywa,
Historia się tworzy od wieków, (...)"



Gdzie ciało pradziada spoczywa,
Historia się tworzy od wieków,

Kamienie są żywe „zdrowaśką”…
Warto powracać człowieku!

Gdzie wieża kościółka starego
Nad drzewa się wzbija od wieków,
By śpiewy przekazać ku Niebu…

Warto powracać człowieku!

Gdzie Matka z ołtarza głównego
Swój lud błogosławi od wieków

- Przytuli i ciebie…, odetchniesz –
Warto powracać człowieku!

Warto powracać
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"W sobie tak mocno ich rozkochałaś,
Za ciebie życie by oddali."



Ziemio laskowska, rodzinna, droga
- od lasu po las położona –

Łaskami ciesz się dobrego Boga,
Razem z mym Stwórcą bądź uwielbiona!

Odważnych synów na świat wydałaś.
- Laskowskiej Matce się kłaniali –

W sobie tak mocno ich rozkochałaś,
Za ciebie życie by oddali.

Na krok marszowy z powstańczą nutą,
Krok ten od pługa zamienili.

Wojenną wagą: śmierć – życie z butą
Ofiarną młodość odmierzyli.

Nam przekazali cię niepodległą.
- Anioły twoje już nie płaczą – 

Mazurka tańczą z duchem poległych.
Na piękniejącą z nieba patrzą.

Duchy praojców co strzegli wiary
 - Cmentarne wzgórze ich kości kryje – 

Śpijcie w pokoju, my pamiętamy!
Laskowska ziemia rozkwita, żyje. 

Mój dowód miłości
Ojcu i innym Powstańcom Wielkopolskim
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"Możesz być teraz jeszcze
Cierpka jak dzikie róże…"



To tu mnie nauczono
- Jesteś mi wiosko skałą –
By mocno lecz z honorem

Przez życie się stąpało.

Możesz być teraz jeszcze
Cierpka jak dzikie róże…
By zęby ścisnąć, nie paść,
Iść przez życiowe burze.

Możesz być
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"Modlę się: by kwiaty na twoich łąkach
były barwne jak przed laty, (...)"



Modlę się:
by kwiaty na twoich łąkach
były barwne jak przed laty,
by ich zapach leczył serca
zakute  w życia dramaty.

Modlę się:
by trele słowika czyste

sonatą miłości brzmiały,
by człowiek tu stąpający

pozostać mógł doskonały.

Modlę się
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"Chociaż tak się zmieniłaś,
Wciąż jesteś piękna, moja!"



Przed tobą mogę klękać
Jak przed świętą Panienką

- Ziemio mojego dzieciństwa – 
Jak Ona jesteś świętą.

Tobie wciąż mogę szeptać
Miłości czułe słowa.

Chociaż tak się zmieniłaś,
Wciąż jesteś piękna, moja!

Tobie
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"Królowa dziś
na chwilę
Ikonę opuściła."



Królowa dziś na chwilę
Ikonę opuściła.

Swe włości chce doglądnąć,
Za nimi już tęskniła.

Włosy tańczą na wietrze…
Koronę zostawiła,

Bez złotej sukni wyszła,
Kwiecistą założyła.

Na przełaj polem idzie.
Ziemi ledwo dotyka.

Nie zniszczy młodej trawki.
Chwast przed nią w polu znika.

Barwy kwiatom dodaje,
Zapachy podolewa,

Do życia wzbudzi chabry,
Umai krzewy, drzewa.

I ciebie z troską dojrzy,
Czy smutek masz na twarzy?

Przytuli, pocałuje,
Aż za Nią znów zamarzysz.

Pusta ikona
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Komentarz
Do wiersza na str. 5:

Murowany kościół ewangelicko-augsburski został zbudowany w Laskach  

w 1879 r. wg projektu sławnego wrocławskiego architekta Karla Johanna 

Bogislawa Lüdecke, kiedy pastorem był Jerzy Badura. Koszty budowy 

kościoła pokryła gmina ewangelicka powstała w 1875 r. i jej patron, 

właściciel dóbr rycerskich w Laskach, Leopold von Loesch. Od 1884 r., obok 

kościoła funkcjonował cmentarz ewangelicki, który istniał do lat 

powojennych. W 1946 r. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu oddał 

kościół pod dozór parafii rzymskokatolickiej w Trzcinicy. Wnętrze 

przystosowano do liturgii katolickiej i od 1947 r. stał się kościołem filialnym 

pw. Niepokalanego Serca Maryi Parafii Rzymskokatolickiej w Laskach.  

Do wierszy na str. 89, 99, 91:

Kościół drewniany w Laskach pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 

zbudowany został w 1627 r. kosztem siedmiu ówczesnych dziedziców 

majątku Laski, w tym zakonu paulinów. Dalsze dzieje tego kościoła 

związane są z ojcami paulinami, którzy będąc wtedy już właścicielami 

całego majątku ziemskiego, dokonali trzykrotnej rozbudowy świątyni        

w latach 1670, 1738 i 1780. Drewniany jednonawowy kościół, wewnątrz 

kryty jest płaskim stropem z malowidłami z 1739 r. W ołtarzu głównym        

z XVII w. znajduje się obraz Matki Bożej z 1633 r. W 1938 r. planowano 

budowę nowego kościoła, gdyż stary drewniany groził zawaleniem i był 

przeznaczony do rozbiórki. W latach 1961-1964 dzięki ofiarności parafian    

i zaangażowaniu ks. Stefana Stoińskiego kościół został gruntownie 

wyremontowany i tym samym uratowany od rozbiórki. Kościół otoczony 

jest starym cmentarzem z pomnikowymi lipami i dębami. W 1961 r. został 

wpisany do rejestru zabytków.

 Ołtarz główny w kościółku drewnianym pochodzi z XVII w., rozbudowany 

w stylu barokowym w XVIII w. W nim znajduje się obraz Najświętszej Marii
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Panny z 1633 r. w drewnianej, złoconej sukience z Dzieciątkiem na ręku. 

Olejny obraz, malowany na płótnie przytwierdzonym do podłoża z desek,    

z łacińskim podpisem: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża 

Rodzicielko. Czcigodny Ojciec Suchtosław Zgorzelski Zakonu 

Paulińskiego dzieło to ofiarował dla Kościoła w Laskach Roku Pańskiego 

1633 r.” Wizerunek ten zasłaniany jest obrazem NMP Niepokalanej, 

namalowanym w 1882 r. przez Bednera vel Bednara. Na ołtarzu znajdują się 

zabytkowe figury Matki Boskiej i Św. Elżbiety oraz barokowych aniołków 

trzymających roślinną girlandę. 

Tablica pamiątkowa przy kościele parafialnym w Laskach poświęcona 

została w styczniu 2009 r. - w 90. rocznicę powstania wielkopolskiego, ku 

czci poległym i walczącym o wolność mieszkańcom laskowskiej ziemi.

Do wierszy na str. 51, 61, 11:

Odpust parafialny w Laskach przypada zawsze 15 sierpnia, w święto 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Zielnej; od 

wieków gromadzi rzesze parafian i pielgrzymów z okolicy. Na odpust 

Wniebowzięcia od czasów odzyskania niepodległości przybywały 

pielgrzymki z Trzcinicy i Słupi, obecnie tylko z Trzcinicy.

Kult św. Rocha, uważanego za opiekuna zwierząt i chroniącego przed 

zarazą, rozpoczął się w Laskach w 1745 r., kiedy to kościółek drewniany 

wyposażono w ołtarz boczny z rzeźbą przedstawiającą tego świętego. 

Ponadto, rodzina Migułów ufundowała tu rokokowy relikwiarz zawierający 

relikwie św. Rocha, datowany dniem 02.04.1745 r. Na coroczny odpust 

przypadający w dniu 16 sierpnia, tradycyjnie  przybywają pielgrzymi           

z Kuźnicy Trzcińskiej.

Na odpust Przemienienia Pańskiego w Słupi, przypadający w pierwszą 

niedzielę po 6 sierpnia, począwszy od roku 1926, wyruszała z Lasek piesza
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pielgrzymka, dawniej zwana „kompanią”. Pielgrzymi, śpiewając pieśni, 

niosąc krzyże, chorągwie i obrazy, maszerowali słupską drogą przez Nową 

Wieś i las, do Słupi. Po mszy odpustowej i nieszporach, żegnani przez 

księdza i parafian słupskich, wracali tą samą drogą do domu.

Do wierszy na str. 13, 57, 15:

Park, otaczający pałac w Laskach, wybudowany przez Leopolda von Loesch 

w 1908 r., zaprojektował Eduard Petzold (1815-1891), słynny architekt 

krajobrazu, w roku 1877. Wcześniejsze założenia parkowe powstały w tym 

miejscu za czasów paulinów jasnogórskich, posiadających tutaj majątek 

ziemski. W 1982 r. park o pow. 8,44 ha uznany został za pomnik przyrody,    

w którym przedmiotem ochrony jest cenny starodrzew.

Staw w parku, otaczającym pałac w Laskach, usytuowany był po prawej 

stronie głównego wejścia, tuż za bramą wjazdową. Istniał do lat 60. XX 

wieku. Obecny właściciel planuje odtworzenie stawu.

„Ciemny ganek” – alejka w parku prowadząca tuż za bramą wjazdową         

w lewo. Kiedyś porośnięta gęsto drzewami i krzewami śnieguliczki. 

Przedszkole przyzakładowe dla dzieci pracowników PGR Laski i dzieci 

wiejskich, w latach 50. i do połowy lat 60. XX wieku, mieściło się                

w laskowskim zamku. Długoletnią wychowawczynią w tym przedszkolu 

(do lat 60.) była „Pani Lola” czyli Leokadia Maciejewska – Rozbicka.

Do wierszy na str. 55, 59:

Wiadukt kolejowy, zwany potocznie „mostem”, zbudowany został wraz         

z linią kolejową na odcinku Kępno – Rychtal w 1911 r. Zlokalizowany ok. 

400 m w kierunku północnym od stacji kolejowej. Otoczenie torów 

kolejowych było niegdyś gęsto porośnięte łubinami, które zakwitały           

w okresie Bożego Ciała, były zbierane przez dzieci i wykorzystywane do
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„sypania kwiatów” w czasie procesji Bożego Ciała.

Stacja kolejowa w Laskach oddana została do użytku wraz z linią kolejową  

w październiku 1911 r. Piętro nad poczekalnią dobudowano w okresie 

drugiej wojny światowej. Pociągi osobowe kursowały tu do 1989 r., 

przewozy transportowe realizowano w niewielkim zakresie do 1998 r. 

Obecnie, w nieczynnym dworcu na piętrze, znajdują się dwa lokale 

mieszkalne; tory kolejowe w 2014 r. rozmontowano.

Do wierszy na str. 16, 23, 35:

„Szkolna ścieżka” wiodła od posterunku policji w Laskach w kierunku 

zachodnim, aż do dzisiejszej ul. Szkolnej. Kiedyś bardzo licznie 

uczęszczana przez uczniów, obecnie mało wykorzystywana.

Ulica Lipowa  - równoległa do ul. Głównej, łącząca ul. Kępińską z ul. Armii 

Krajowej w kierunku Smardzy. Utwardzona kostką granitową w 1914 r.        

i obsadzona drzewami lipy z myślą o rozpowszechnianiu pszczelarstwa. 

Obecnie asfaltowa i zabudowana.

„Droga słupska” - przebiega od ul. Parkowej w kierunku północnym, przez 

Nową Wieś i las do Słupi pod Kępnem. Obsadzona jabłoniami na odcinku do 

lasu, a dalej nielicznymi, wiekowymi wierzbami. Rozdzielała pola 

„pańskie” – majątkowe, od gruntów chłopskich. Obecnie, droga polna, mało 

uczęszczana. W bardzo dawnych czasach ważna i utożsamiana ze szlakiem 

bursztynowym na odcinku ze Śląska do Grabowa. Strzelnica w lesie przy 

słupskiej drodze zbudowana została w 1936 r. przez Korpus Ochrony 

Pogranicza dla organizacji wojskowo-wychowawczych.

Do wiersza na str. 63:

Pan Feliks Linke – zasłużony nauczyciel matematyki i fizyki. Syn Leona       

i Marianny z domu Cieślak. Urodzony w 1932 r. w Cerekwicy gmina
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Jaraczewo powiat Jarocin. Kształcił się od 1948 r. w Liceum 

Ogólnokształcącym w Jarocinie, Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie, 

Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, a studia wyższe odbył w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Pracował jako nauczyciel                  

w Doruchowie, Słupi pod Bralinem i od 1958 r. w Laskach. Był wizytatorem, 

metodykiem matematyki w powiecie kępińskim, a od 1975 r. pracownikiem 

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. W 1990 r. przeszedł na 

emeryturę, ale pracował jeszcze w szkole w Wodzicznej i w Piotrówce. 

Feliks Linke jest ponadto współautorem 14 podręczników matematyki dla 

szkół podstawowych, liceów i gimnazjów, które ukazały się w latach 1993-

2003. 

Do wiersza na str. 65:

Domowy ołtarzyk – dawny zwyczaj, kultywowany głównie przez dzieci, 

polegający na urządzaniu w Maryjnym miesiącu - maju domowego 

ołtarzyka z figurką Matki Boskiej, ukwieconego bukietami najczęściej 

polnych kwiatów. 

Do wiersza na str. 21:

Dzieci samodzielnie organizowały sobie czas wolny, najczęściej na 

wiejskiej drodze. Grały w kipra, palanta, w klasy, w chłopka, urządzały 

wyścigi z kołem od roweru itp.

Opracowała:   Maria Woźnica
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Wykaz właścicieli i autorów fotografii

Franciszek Chwołka – str. 28 fot. 3,

Zofia Czaja – str. 6 fot. 2, str. 14 fot. 2, str. 48, str. 56 fot. 1, 

Barbara Czajkowska – str. 14 fot. 1,

Teresa Fidyka – str. 88 fot. 1,

Halina Górecka – str. 20, str. 24 fot. 2,

Zofia Jarczewska – str. 62,

Maria Jęć – str. 8, na str. 46 fot. 2,

Maria Kanclerz – str. 50,

Feliks Linke – str. 22, str. 98 fot. 2,

Justyna Muszalska – str. 18, str. 30, str. 42, str. 44, str. 52,

str. 54 fot. 2, str. 56 fot. 2, str. 58 fot. 2, str. 60 fot. 2, str. 64, str. 66,

str. 68, str. 70, str. 72, str. 74, str. 76 fot. 1, str. 78, str. 80, str. 82,

str. 84, str. 86, str. 88 fot. 2, str. 90, str. 92, str. 94, str. 96, str. 98 fot. 1,

Helena Olejnik – str. 28 fot. 1 i 2,

Zofia Parzonka – str. 36 fot. 1,

Danuta Piasecka – str. 24 fot. 1, 

Cecylia Tomalik – str. 12 fot. 1, str.76 fot. 2,

Maria Trzęsicka – str. 12 fot. 2,

Maria Woźnica – str. 26, str. 32 fot. 2, str. 34 fot. 1, str. 36 fot. 2,

str. 38, str. 58 fot. 1,

Elżbieta i Stanisław Żłobińscy – str. 4 fot. 2, str. 34 fot. 2,

str. 46 fot. 1, str. 54 fot. 1, 

Krystyna  Żłobińska – str. 32 fot. 1,

Parafia Rzymskokatolicka w Laskach – str. 4 fot.1, str. 6 fot.1,

str. 10, str. 60 fot.1.



108

Spis treści
WSTĘP 

    W oczach dziecka   

             Smak dziecięcej wiary 

             Odkrycie 

             Jezuskowi 

             I dzieci szły

             Dziecięce strachy 

             Przedszkolne elegantki

             Na szkolnej ścieżce

             Nie było można 

             Nadaremne pytania

             Na drodze

             Zabawy z lipami 

             Na ślizgawce 

             Marzenia na łące 

             Po “zielone” 

             Z mamą w lesie

             Żniwne głosy 

             Mali gęsiarze 

             Wykopki

             Najgorsza robota 

    W trwałej pamięci

             Taki mały świat 

             Tak jest 

             Szukające serce 

             Barwy dzieciństwa 

             Gość w dom 

             Jaki dom 

             Zapachy dzieciństwa 

              

        

........................................................................................................ 3

    .................................................................................. 5

 .................................................................... 5

......................................................................................... 7

....................................................................................... 9

          ....................................................................................11

     ...........................................................................13 

................................................................. 15

      ...................................................................... 16

 ............................................................................ 17

...................................................................... 19

       ..................................................................................... 21

  ........................................................................... 23

        ................................................................................ 25

  .......................................................................... 27

   .................................................................................. 29

        ............................................................................ 31

        ................................................................................ 33

       ................................................................................ 35

          ....................................................................................... 37

 .......................................................................... 39

   ............................................................................... 40

        ............................................................................ 40

     ......................................................................................... 41

   ............................................................................ 43

      ....................................................................... 45

      ................................................................................. 47

       ....................................................................................... 49

 .................................................................... 51

     



109

             Na święta i do szkół

             Most i łubiny 

             Taka alejka 

             W świat

             Na odpust 

             Panu Linke 

             To czemu

    W dojrzałym sercu 

             Tam i tu 

             Muszę 

             Być na ziemi szczęśliwej

             Dziś bym mogła 

             Idę do ciebie 

             Jest moja przeszłość 

             Laskowskie korzenie 

             Park, nie-park 

             Ta jedna 

             Te z dzieciństwa 

             Prostowanie życia

             Warto powracać

             Mój dowód miłości 

             Możesz być 

             Modlę się

             Tobie

             Pusta ikona 

KOMENTARZ

WYKAZ WŁAŚCICIELI I AUTORÓW FOTOGRAFII 

SPIS TREŚCI 

 ..................................................................... 53

         ................................................................................ 55

          ................................................................................... 57

........................................................................................ 59

          ..................................................................................... 61

          ................................................................................... 63

          ...................................................................................... 65

     .............................................................................. 67

          ........................................................................................ 67

         ........................................................................................... 69

         ............................................................. 71

          ........................................................................... 73

         ................................................................................. 75

          ..................................................................... 77

          .................................................................... 79

         ............................................................................... 81

          ........................................................................................ 83

         ........................................................................... 85

          ........................................................................ 87

          ............................................................................ 89

          ...................................................................... 91

         .................................................................................. 93

        ..................................................................................... 95

      ............................................................................................ 97

          ................................................................................... 99

 ....................................................................................... 101

 ....................... 107

 ......................................................................................... 108



ISBN  978-83-924189-4-8


