
JAN STANISŁAW SUCHOŃ  
                   ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 



Jan Stanisław Suchoń urodził się 8 października 1935 roku w Podpakulu. Ukończył 

siedmioklasową Szkołę Podstawową w Tomaszówce. Z tego okresu pochodzą pierwsze wiersze 

poety. Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Chełmie, tego jednak nie ukończył. 

Pogłębiał wiedzę poprzez czytanie książek szczególnie interesowały go książki historyczne, 

wojenne, pochłaniała go historia Polski. Gustował w twórczości I. Krasickiego, A. Mickiewicza i 

H. Sienkiewicza. Zawsze żywo interesował się sytuacją polityczną naszego kraju. W latach 1955 

– 1958 odbył zasadniczą służbę wojskową w I Radiolokacyjnym Pułku Łączności dla Układu 

Warszawskiego w Krakowie. Lata spędzone w wojsku wspomina z sentymentem, bowiem należał 

wtedy do koła teatralnego. Z tego okresu pochodzi kilka wierszy pisanych pod pseudonimem 

„Osa”. Na prośbę rodziców powrócił w rodzinne strony gdzie w roku 1958 założył rodzinę, 

przejął gospodarstwo rolne i pasiekę. Dodatkowo przez dwadzieścia lat pracował jako drwal i 

żywiczarz.  

Obecnie poeta jest na emeryturze, jego pasją są pszczoły . Jego utwory powstające podczas 

codziennych prac w gospodarstwie i pasiece, przechowywane są w pamięci autora. Pisze wiersze 

na specjalne zamówienia a także utwory okazjonalne z racji wydarzeń na terenie naszej gminy.  

Po raz pierwszy wiersze Jana Suchonia drukowane były w 1956 roku w „Skrzydłach wolności” a 

następnie w: „Tygodniku Chełmskim”, „Znad Lepietuchy”, „Chłopskiej Drodze”, „Rolniczych 

Wieściach”. Ponadto wiersze poety można odnaleźć w antologii poezji ludowej „Ziarna wiecznej 

młodości” (1994) a także w „Antologii poezji poetów związanych w jakikolwiek sposób z gminą 

Sawin” (2000). 

Artysta czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, chętnie bierze udział w różnych 

uroczystościach uświetniając je nowymi wierszami. 

A oto kilka z nich, jak zapewnia autor, jeszcze nie drukowanych. 

 

 

  



                            *** 

Miłość w sobie wielką moc ma,  

Jedno serce dzieli na dwa, 

Jedną połowę będę miał sam, 

Drugą połowę dla Ciebie dam.  

Jeśli ty zechcesz pokochać mnie,  

Swoje podzielisz także na dwie. 

Jedną połowę swego mi dasz, 

Miłość wspaniała wyrośnie w nas. 

Nie będziesz się bała gromów i burz,  

Będzie tak piękna jak bukiet róż.  



„Miłosna tęsknota” 
Spotkałem kiedyś dziewczynę cud,  

Usta miała słodsze jak  miód. 

Na głowie miała przepiękny włos, 

Anielsko dźwięczał dla mnie jej głos. 

Miała piękną rumianą buzię,  

Tak, jak na wiosnę majowe róże. 

Los mnie rzucił daleko w świat,  

Po mojej miłości zaginął ślad. 

Może kiedyś spotkam ją jeszcze,  

Może będziemy sam na sam, 

Może buziaczka da dla mnie jeszcze,  

Miłość w prezencie jej dam. 

 
 



„Miłość i my” 
Miłość niebo nam dało i uśmiech radosny, serdeczny. 

Nam niebo się kochać kazało, bo skarb to 

największy, odwieczny. 

Więc serce do serca wciąż puka i oczy tęsknią za 

sobą 

I ręka ręki wciąż szuka, kochana, jak dobrze mi z 

Tobą! 

Dopóki niebo pozwala nam żyć kochajmy się. 

Kochajmy kochana i wijmy miłości nić. 



 

„Wiersz dla Ks. Kanonika Edwarda Seredy ” ( fragment) 

 

Człowiek i życie na Bożym świecie jak sen przychodzi, jak sen odchodzi, 

Jak pajęczynę czas go wymiecie. Ciebie Czcigodny Proboszczu Kapłanie 

czas nie wymiecie, złośliwość nie zgniecie, na zawsze z nami tutaj 

zostaniesz. 

Sercem i pracą wrosłeś w świątynię, w parafię wrosłeś żywym kamieniem. 

Wiernych żegnałeś słowem i czynem, zostanie po Tobie dobre wspomnienie. 

Kiedy nas już żywych nie będzie o Tobie zapomnieć także się nie da, 

Powiedzą wtenczas nasi potomni: „To pobudował Proboszcz Sereda”. 

Dzisiaj odchodzisz na odpoczynek po długiej pracy, pasterskim trudzie. 

Szczęścia i zdrowia tobie życzymy siewcy świętego słowa, Bożemu słudze. 

Służ dobrą rada swemu następcy i nas umacniaj jak tylko możesz. 

Za wszystko składamy serdeczne dzięki. Szczęść Tobie Boże.  

 
 



 

*** 
Dzisiaj mamy bardzo dziwne czasy, 

Każdy chwali swój własny ogonek. 

Stroi jego w kolorowe wstążki,  

Na samym koniuszku czepia jemu dzwonek. 

Wszyscy naraz dzwonią, każdy z innej nuty,  

Trudno jest zrozumieć brak dobrej batuty. 

 

 



„Kolęda w stanie wojennym”  
Grudniowy wieczór, deszcz siąpi, na dworze bardzo ponuro,  

Nie widać gwiazdki na niebie, kraj smutno okryty jest chmurą.  

W dali dudnią żołnierskie buty i czołgi ranią ulice,  

W domu nie widać świątecznej nuty, bo ojciec włożył przyłbicę.  

Biały opłatek na stole już leży i są wolne miejsca na stole,  

To miejsca naszych żołnierzy, którzy trzymają patrole. 

Polsko! Ojczyzno moja! Co tobie dzisiaj się stało? 

Zamiast zgody, pokoju niezgodą wielką powiało. 

 
 



„Moja gmina” 
Kiedy patrzę na moją gminę, na sawińską osadę i przyległe wioski 

Wracają znowu lata dziecinne, znikają smutki, mijają troski. 

U nas wszystko jest pełne uroku, daje radości każdemu w oku. 

Wiosną pobocze Włodawskiej szosy kwiatem pokryte aż po Macoszyn. 

Lepietucha skąpana w kwiatach toczy swe wody na koniec świata. 

Ludzie u nas bardzo życzliwi, choć nie bogaci, ale szczęśliwi, 

A nasze lasy i nasze knieje opowiadają ojczyste dzieje. 

Ile tu było sławy i męstwa, ile tu było klęsk i zwycięstwa, 

Ziemię tę deptał Hitler i Stalin, nie wiemy jednak co będzie dalej, 

Co Bóg zapisał o nas w swym planie. 

Jedno jest pewne: Polska tu była- Polska zostanie! 

 

 



„Okręt”  
Mimo świętego spokoju, moich najszczerszych chęci 

Jestem pełen niepokoju i włos mi na głowie się kręci 

Jak patrzę na moich rodaków, którzy trzymają stery 

Wszędzie jest pełno niesmaku, nie widać Polskiej bandery. 

Okręt dryfuje wśród burzy, jak śliwka może zatonąć, 

Żeglarze ciągle się kłócą, nie spieszą jemu na pomoc. 

Walczą o lepsze koje, o stołki na tym okręcie, 

A okręt powoli tonie w kłótliwym polskim odmęcie. 

Naród pełen goryczy za wszystkie kłótnie i burdy 

Wkrótce żeglarzy rozliczy, wyrzuci wszystkich za burtę. 

Wybrać nową załogę niełatwo już w naszym narodzie, 

Każdy jest miły i błogi, ale jak wejdzie na pokład, od razu rosną mu rogi. 

 

 



„Zabierz mnie Panie” 
Zabierz mnie Panie na górę, jak wziąłeś Jana, Jakuba i Piotra, 

Postaw mnie Panie na skale, uczyń ze mnie dobrego łotra. 

Pokaż mi Panie Twą chwałę, obraz Twej Boskiej świętości, 

Rozpal me serce zdrętwiałe wielkością Twojej miłości. 

Zabierz mnie Panie na Tabor, pokaż mi święte Twe drogi 

Bym się nie potknął, o kłody jakie świat mi kładzie pod nogi. 

Zabierz mnie Panie grzesznika do swojej świętej owczarni, 

Zgładź moje wieczne występki, Marnotrawnego Syna przygarnij. 

 

 



„Ślad” 
Patrzmy do przodu i tyłu, oglądajmy się zawsze za siebie, 

By potem goryczy nie było, gdy ktoś przetnie nasz żywot w niebie. 

Na zniewagi bądźmy nieczuli, spokojni, twardzi jak ściana, 

Przed oczyma miejmy zawsze życie i mękę Chrystusa Pana. 

Jeśli nas ktoś upokarza, nie bierzmy do serca tego, 

Tylko Jeden jest sprawiedliwy i ostatnie słowo należy do Niego. 

On wszystkich nas wezwie do Józefata Doliny, 

Tam każdy zapłatę weźmie  

Za swoją pracę i czyny. 

Tak przeżywajmy swe życie, tutaj na Bożym świecie, 

By nas nikt nie zapytał: Kto wy jesteście i skąd przychodzicie? 

 

 



„Na taktyczne” (fragment ) 

A gdy przyjdzie taka chwila do cywila czas, 

To pójdziemy na taktyczne jeszcze jeden raz, 

By w cywilu na zabawie przy butelce gdzieś 

Powiedzieć kumplom z dumą w sercu: 

 „ W wojsku w dechę jest!” 



„Pobór” (fragment) 

Staniesz bracie na komisji, zważą jajka, zmierzą wzrost, 

I dostaniesz powołanie do jednostki naszej wprost. 

Tak znalazłeś się w koszarach, goła głowa błyszczy glac, 

Łóżka wielkie i piętrowe, brak poduszki twardo spać. 

Później znowu Pan Garwacki rzeknie kilka szczerych słów 

Da ci zastrzyk pod łopatki byś był chłopie silny, zdrów. 

Tu lotnisko jest za oknem, piękny teren ziemi szmat 

Tu granaty chłopcy łupną całą służbę przez trzy lat. 

Tu śpiewanie i czołganie w ramach piosnki dziewczę brzmi 

Gdy jest rozkaz zdobywamy, choć mróz trzeszczy aż się 

skrzy.  

 

 
 



Nasza szkoła to budynek wielki 

Mieszka Pan Gałęza i nauczycielki. 

Pan Gałęza młynem w Łowczy włada 

A jego siostrzeniec przy biurku zasiada. 

Kierowniczką jest tu pani Gałęzowa 

Ruskiego uczy Pani „Boligłowa”. 

Jest jeszcze jedna dziewucha, 

która w piecu rozpala i na ogień dmucha.  

 

 

***    


