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Mimo, że od Świąt Wielkanocnych minęło już blisko 2 miesiące, chcielibyśmy
zamieścić fotografie palmy wielkanocnej, stworzonej przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Przyłęku Dużym. Przygotowywanie palmy stało się swoistą tradycją,
dlatego chcemy przedstawić także ostatnie dzieło Pań z Przyłęka.
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Tegoroczna wiosna, a także początek lata, niestety wciąż nie mogą ze względu na
pandemię, przynieść nam radości na jaką czekamy. Taka sytuacja często skłania do
zadumy i refleksji, w związku z czym, publikujemy wiersz p.t. „Tęsknota”, który
również został przesłany przez KGW w Przyłęku Dużym.

         "TĘSKNOTA"
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Wieś przykryła mgła poranna,
 kwiat schyliła dziś dziewanna.
 Wokół ścielą się zbóż łany,
 Reymont siedzi zadumany.
   Wiele lat już tak rozmyśla,
   jak w Przyłęku miał swą przystań.
   A czas zmienił prawie wszystko
   i zarosło też Kalisko.
   Bujne krzaki nie ma rantów
   to siedlisko dla bażantów.
 W cieniu lipy zamyślony,
 tworzył prozy piękne strony.
 Obyczaje opisywał,kiedy
 w naszej wiosce bywał.
 Stara lipa liśćmi gra,
 że nostalgię za Nim ma.
 Jest tablica pamiątkowa
 przypomina jego słowa.
   Patrzy Reymont zawiedziony
   na zabytek tak zniszczony.
   Toć to stara szkoła była
   wiele dzieci wykształciła.
   Dziś pozostał smutek , żal
   tylko w uszach dźwięczy gwar.
   Tysiąclatka to gmach duży
   nowym pokoleniom służy.
   Sławę Jego pielęgnuje
   i tradycje zachowuje.
 Czy to słońce, czy deszcz leje
 Jego postać wciąż marnieje.
 Ktoś kto dobre serce ma
 niech mu nowe życie da.
 Postać z drewna wyrzeźbiona
 pięknie kwieciem otulona.
 Woń akacji pszczoły zwabia
 i nie jedna na nim siada.
 Lecz nie zdoła jej odgonić
 bo się nie ma jak obronić.
   Całym sercem jest przy straży,
   ona GO szacunkiem darzy.
   Imię Jego uwiecznili
   gdy strażnicę postawili.
   Dużo imprez się odbyło
   i noblistę rozsławiło.
   Dziś podumać możesz jeszcze
   siedząc na kuferku z wieszczem.
   Mocno trzyma pióro swoje,
   a tuż obok pną powoje.
   Płożą się kwiatowe kobierce
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   pielą je kobiece ręce.
 Przy skalniaku są ławeczki
 gdzie zbierają się wycieczki.
 Chętnie o Nim wspominają
 i z godnością cześć oddają.
 Aktyw wiejski ciągle marzy
 jak upiększyć basen straży.
 Przyłęk to nieduża wioska
 lecz się o Reymonta troska.
   Tuż przy drodze jest kapliczka
   a w niej mieszka Matka Czysta.
   Przenajświętszą jest Królową
   gdy przechodzisz to skiń głową.
   Ponad wioską się unosi
   o modlitwę wszystkich prosi.
   Do Mateczki zmów zdrowaśkę
   uproś dla rodziny łaskę.
 Jak ta mgiełka , ta poranna,
 jak ta lilia jak dziewanna,
 rozpłynęła się w błękicie
 błogosławiąc nasze życie.

                  Autor: M. G.
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