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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Publikacja „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. O MNIE, O TOBIE, O NAS”. Małgorzata 
Skomra, wiersze wybrane” jest zadaniem publicznym współ� nansowanym ze środków otrzyma-
nych od Gminy Puławy w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych 
o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych 
w 2017 r. w formie wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających znaczenie dla kultury Gmi-
ny Puławy.
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W świecie nieustannej pogoni za czymś niedoścignionym, w pośpiechu dnia codziennego, wśród 
nieustannie załatwianych „jakichś” spraw często nie zauważamy rzeczy naprawdę istotnych, umyka 
nam piękno chwili, która przecież jest jedynie prawdziwa i szczera. 

Nie zawsze także dostrzegamy to, co wokół nas godne i warte zauważenia, przechodzimy obojętnie 
obok wartości, przyklaskując blichtrowi. Tak samo jest z ludźmi. Dzisiejszy głośny i hałaśliwy świat 
pozwala zauważać przede wszystkim tych, którzy robią wokół siebie dużo hałasu i zamieszania, 
którzy zaimek „ja” odmieniają przez wszystkie przypadki. Prawdziwie wielcy przemykają cicho 
i niezauważenie zatopieni w codzienności.

Publikacja, którą oddajemy dziś w Państwa ręce, jest czymś, co utrwaliło piękne chwile i co - mamy 
nadzieję- dostarczy niezapomnianych przeżyć. To kilkadziesiąt wierszy autorstwa, zdawać by się mogło, 
zwyczajnej kobiety, wierszy ukazujących rzeczywistość – można śmiało powiedzieć - Góry Puławskiej 
i okolic. Teksty pisane „na zamówienie”, „ na okoliczność”, „dla draki”, „ z poczuciem humoru” wyszły 
spod pióra Pani Małgosi, którą wielu z Państwa zna, szanuje, codziennie spotyka, która swe piękno 
skrywa pod skromnym fartuszkiem pani woźnej.

Poetycka uczta duchowa została wzbogacona obrazem, co zapewne już Państwo zauważyliście. 
Panie Marta Andała i Anna Borkowska, autorki ilustracji zamieszczonych w książce to osoby mocno 
i nieustannie (mimo przejścia na emeryturę) związane ze szkołą i TPGP. Nauczycielki, artystki, 
koleżanki, a przede wszystkim kobiety, które malują pastelami piękno godne zauważenia i podziwu.

„Nie wszyscy lubią poezję…”, cytując słowa naszej Noblistki, chcemy zwrócić uwagę na niecodzienność 
poetyckiego warsztatu pani Małgosi. W przekonaniu, że słuszność stwierdzenia pani Szymborskiej 
zostanie poważnie zachwiana, gdy niniejsza publikacja tra�  w Państwa  ręce, życzymy przyjemnej 
lektury wierszy „o mnie, o tobie, o nas”.

Dorota Chodoła

WSTĘP
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Marta Andała
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WOKÓŁ DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Powiedział kiedyś Grześ

Powiedział kiedyś Grześ w sutannie:
- Dni Kult�r� Chrześcijańskiej
zróbmy bardzo starannie!
Teresa bakcyla złapała,
a z nią ekipa cała.
Dokonano dzieła,
impreza się rozpoczęła…
No i wiadomo – sukces osiąg�ęła!
Była modlit�a i śpiew,
podziw, zaduma i śmiech.
Tak się wszystkim spodobało,
że co roku się odby�ało!
Zdradzę wam,
choć nikt tego nie żąda,
że to wszystko przez takiego…
zdolnego Głąba!
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Ziar�o

Ziar�o zostało rzucone
na mocno urodzajny g��nt.
Siewcy marzenie speł�ione,
pięt�ast� raz podjęt� t��d.

Nieśmiałość zmieniona w pewność,
niest�aszne niedoświadczenie,
coraz większa doskonałość,
cudowne zadowolenie.

Pod skrzydłem opieki Pańskiej
niejeden talent rozkwita.
Dni Kult�r� Chrześcijańskiej 
at�akcją są paździer�ika.

Ludzie znani i nieznani,
fachowość czy amatorst�o,
wzr�szony pan, dumna pani,
piękny śpiew, świet�e aktorst�o.

Z Warszawy kar�ka z uśmiechem,
a z nieba biedronka skromna,
latać z różowy� gołębiem 
radość wszystkich przeog�omna.



5

Na Towarzyst�o… (Przyjaciół Gór� Puławskiej)

Towarzyst�o… zaśpiewało
no i się okazało,
że nic tak publiczności nie rozr�sza
jak goł� brzuszek Zbyszka Miękusia.
I nic nie zrobi takiej rebelii
jak habit siost�� Aurelii.
A że to był� doży�ki
to zabł�sł� nasze Filipinki
i wszyscy występujący
dziewczy�ki i chłopcy.
I wielkie zaskoczenie,
że można, że się chce
i tak fajnie wesoło
i coraz więcej ludzi wkoło.
Nie przeszkadza srogie zimno
i ten niepot�zebny deszcz.
I Cyganie przyjechali
i pięknie zaśpiewali,
a wśród nich zawoalowana
Marzenka nasza kochana.
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Na karczmę

Żołądeczku mój kochany,
właśnie minął roczek cał�…
I znów będzie ta kiełbasa,
zrobiona przez Mirka Wojasa
i ta karczma przyst�ojona,
gdzie częst�je jego żona
szy�eczką i salcesonem,
pasztetową, baleronem…
Kaszaneczka aż się prosi,
by ją wyjąć z rączek Zosi!
Wszystko pachnie i smakuje,
aż serduszko się raduje.
Te pierożki i żureczek,
skwareczki i ogóreczek…
Już nam wszystkim cieknie ślinka,
Ach, Aldonka, ach Lucy�ka!
To już dzisiaj, to t�ż ,t�ż!
Żołądeczku, ciesz się już!
Niemożliwe… A to pech!
Karczmy nie ma?
Świniak zdechł?
Żołądeczek się nie boi,
bo łaknienie zaspokoi.
Bigosik i g�ochóweczka,
jaka pyszna ta zupeczka!
Polak głodny – nie przystoi,
więc niech karczma zawsze stoi!
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Cyganeria

Romski śpiew, cygańska g�acja,
miłość, podziw, fascy�acja.
Dobr� pomysł? Fanaberia?
Ważne, że jest „ Cyganeria”!

Zaczęło się drogie panie
pięknych sukien szykowanie.
Tutaj cekin, tam falbanka,
to doszyje koleżanka.
W sklepach was już wszyscy znali,
słowa takie napisali:
„To co t�taj sobie wisi
jest dla naszej pani Kr�si.”

A panowie w pewnej sali
basy swoje t�enowali
i przy set�y� „czar� mar�”
woleli podnosić ciężar�.

Ciężka praca, wielki t��d
powalił� fanów z nóg:
w Puławach, Górze, Wąwolnicy,
w Baranowie, czy Stężycy.
Nie zliczy t�ch miejscowości,
gdzie was zapraszają w gości.
Nieważne, czy jut�o, czy dziś,
ważne, że zawsze jest bis.
Wieść się o was niesie echem.
pachnie to wielkim sukcesem.
Tylko fanka py�a: sy�ku,
kiedy wystąpią w Ciechocinku?



Anna Borkowska
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ZE SZKOLNEGO OGRÓDKA
Wspomnienie 

Spodnie g�anatowe w „kancik” prasowane,
na nogach lakierki na bł�sk pastowane.
W kieszeni chusteczka szt��no krochmalona
i modna fr �zura krótko podst�zyżona.
Niebieski far��szek z biał�� koł�ierzykiem,
na rękawie tarcza przyszy�a krzyżykiem.
Tak oto uczeń do szkoł� swej kroczy,
nikt go nie odwozi, choć łzawią mu oczy.
W tor�ist�ze zeszy�� z piękny�i „szlaczkami”
i mozolnie liczony�i sł�pkami,
polski elementarz z Alą i Asem,
liczydła za kalkulator sł�żące czasem.
Drewniany piór�ik – st�ażnik dyscy�liny,
„łapy” dostawali chłopcy i dziewczy�y.
wszelkie fi gle z głowy szybko uciekał�,
gdy od „łap” ręce szczy�ał�.

To nieprawda, że zawsze było g�zecznie i pokor�ie,
nie wszyscy dostawali te najlepsze stopnie.
Na kolanach w kącie dł�go klęczeli,
gdy nie sł�chali swych nauczycieli. 

To prawda, że nauka najważniejsza była,
młodzież bardzo pilnie się uczyła,
szanowała g�ono pedagogiczne 
i sukcesy w nauce osiągała liczne.

Jedno nigdy się nie zmienia -
najlepsze z naszej szkoł� są wspomnienia.
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Pamiętam

Pamiętam jej numer w szkolny� dzienniku
i jej wiersz zapisany w szkolny� pamięt�iku.
Wiem dla kogo biło jej młode serduszko
i powtórzę co na lekcji szeptała mi na uszko.
Znam jej adres i wszystkich sąsiadów,
i jej szminkę, która nie zostawia śladów.
Powiem jakim autem jeździ mąż
i czy teściowa żyje wciąż.
Wiem gdzie chodzi i by�a.
Tylko jak ona się nazy�a?
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Fraszka na dy�ektora 

Ludzie mówią i gadają
Jak się z Wiesiem sprawy mają.
Dł�gie lata już pracuje
Szkołą zarządza i kier�je.
Różnie to w tej pracy by�a
Nie zawsze się odpoczy�a
I gdy wszyscy śpią z żonami
On musi ze szkolny�i problemami.
Nos do doł� skierowany
Zamyślony, zadumany
Kor��arzem spacer�je
Pł��ki liczy kontempluje.
Gospodarskim okiem pat�zy
I rozgląda się wokoło
Cóż dla Ciebie jeszcze
Mogę zrobić moja szkoło?
Gdy ma dobr� humor
Śpiewa sobie czasem
I nuci piosenki
Swy� wspaniał�� basem.
Gdy koncer� osobą swą zaszczyca
Publiczność jego głosem się zachwyca.
Czemu nie zat��dnił Romka jako menadżera?
Walczyłaby o Niego niejedna opera.
Taka myśl się pojawiła w głowie Dy�ektora
„Chyba na emer���rę przyszła pora!”
dobrze jest oceniać i żar�ować,
spróbujcie sami dy�ektorować!
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Ryszardowi 

Gdzie leży polskie morze?
Czemu rolnik w polu orze?
Co to właściwie jest przy�oda?
Jakie składniki ma woda?
Dlaczego skała jest t�arda?
Zapy�aj o to pana Ryszarda.
Bo on gotowy na py�anie odpowiedzieć,
jeśli o przy�odzie to i owo chcesz wiedzieć.
Oprócz tego przez lat wiele
był nie t�lko nauczycielem.
Dobrze wszyscy o t�� wiecie,
że z dy�ektorem pracował w jedny� gabinecie.
Przystojny, elegancki i zawsze zadbany.
Br�d nie był przez niego tolerowany.
Czasu pilnował szkolnego
i zachęcał do zakupu dzwonka elekt�onicznego,
by już pani woźna nie ustalała czasu lekcji
wedł�g własnych intencji.
Dżentelmen w całej okazałości,
ósmego marca przy�osi słodkości.
Jak przystało na g�zecznego pana
zawsze pier�szy się kłania.
Wziął chyba przykład z Beethovena,
bo z Elizą ma dużo do czy�ienia.
Pewnie dla niej „poszedł po rozum do głowy”,
i rzucił nałóg nikot��owy.
Imię nosi angielskich królów.
Pochodzi z rodu Nieściórów.
Każdy Ciebie miło wspomni,
gdy o Ryśku ktoś przy�omni.
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Dla Ewy K.

W zakamarku w gabinecie
wszyscy o t�� dobrze wiecie,
nie od wczoraj, nie od dziś,
pracuje tam Ewa Kr�ś.
Ta pani rany nam opat��je,
zwolnienie na w-f wy�isuje
i do mamusi telefon wykona,
gdy o naszej niemocy się przekona.
Inne szkoł� też odwiedza,
przydaje się tam jej wiedza.
W Zarzeczu, w Leokadiowie -
tamci uczniowie też na jej głowie.
Och, jaka zdolna z niej best�ja
na akordeonie paluszkami wy�ija,
g�a przy og�isku na wycieczce
i zawsze pamięta o apteczce.
Śpiewać też lubi i pot�afi ,
choć t�ema ją czasem t�api.
Wtedy najlepiej w duecie
śpiewał�by z Kr�sią w gabinecie.
Talent� w okolicy wyszukała,
koncer� piękny przygotowała.
i jak echo szkolne niesie
wszyscy mówią o sukcesie.
Ewa dba o kondycję fi zyczną,
posiada duszę ar��st�czną.
Chęt�ie występuje na scenie,
speł�iając swoje marzenie.

W chórku solistom towarzyszy,
”Kapitańskie tango” usł�szysz,
„Bat�mi” rozmarzona nuci,
jak szalona kaszkietówką rzuci.
Ewa mogłaby mieszkać w raju,
albo w inny� zielony� gaju.
Mogłaby śpiewać w zespole – 
dobrze, że pracuje w naszej szkole!



Anna Borkowska
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Na najwyższej górze w Górze,

gdzie wiat� wieje chociaż cisza dookoła,
mieszka w domu i urzęduje w biurze
ksiądz Kazimierz, proboszcz parafi i i Kościoła.
Posł�szny biskupowi i Bog�,
stanąwszy na nowy� prog�,
zaufawszy Duchowi Świętemu,
zacząłeś pracować dwadzieścia sześć lat temu.
Wszystko musiałeś doprowadzić do perfekcji,
nieraz udzielałeś nam porad i lekcji.
Zauważyłeś, siedząc w konfesjonale,
że wiele osób żeg�a się niedbale.
Dbałeś, by sakrament� był� sakramentami,
a nie imprezą z prezentami.
By modlit�a była modlit�ą,
a nie słów pust�ch gonit�ą.
By nabożeńst�a był� nabożeńst�ami,
a nie mieszał� się odprawiany�i mszami.
By minist�anci dobrze wyszkoleni byli
i do mszy Bog� i ludziom sł�żyli.
By procesja pięknie wyglądała,
siost�a Tarsycja dzielnie Ci w t�� pomagała.
By Bielanki o poduszki dbał�,
a małe dziewczy�ki kwiateczki sy�ał�.
Pilnowałeś, by w czasie komunii
st�ona lewa nie myliła się z prawą,
a każdy parafi anin dawał przykład
chrześcijańską postawą.
Wiele w parafi i wy�emontowałeś,
wiele nowego zbudowałeś.

Niszczyć niczego nie pozwalałeś.
Swy� sokolim okiem but� na ławkach dost�zegałeś.
Bóg obdarzył Cię wielkim darem.
Pamiętasz wszystko doskonale.
Znasz t�arze i nazwiska
i nie pot�zebna Ci żadna lista.
Po wielu latach pracy i znoju
czas odpocząć w ciszy i spokoju.
I choć będziesz księże na emer���rze
pamiętaj o swej parafi i w Górze!

N A  N A J W Y Ż S Z E J  G Ó R Z E  W  G Ó R Z E …
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Kościelny dzwon

Dzwon, kościelny bije dzwon.
Gdzie brzmi jego piękny ton?
W bardzo odległ�ch sł�chać go czasach,
gdy święt� Wojciech t� w naszych lasach
sławił dobroć i chwałę Pańską
i głosił wiarę chrześcijańską.

Dzwon, kościelny bije dzwon.
Szum wód niesie jego ton.
Kościół nad brzegiem pobudowany,
ciągle przez Wisłę jest zalewany.
Lecz prost� lud silny w swej wierze
świąt��ie znów wznosi w ofi erze.

Dzwon, kościelny bije dzwon.
Ze wzgórza brzmi jego ton.
Nie g�oźna nasza, szeroka Wisła,
speł�iona ofi ara Czar�or�ska,
a Wojciech ze wzgórza pięknego
błogosławi od Pana naszego.

Dzwon, zamilkł kościelny dzwon.
Pod ziemią brzmi jego ton.
Duchy parafi an st�zegą go co noc. 
Nie st�aszna im faszystowska moc.
Bomby nie zniszczą wiar� w nas!
Świąt��ię wzniesiemy jeszcze raz.

Znów bije kościelny dzwon.
Radośnie brzmi jego ton.
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***

Jest na uboczu niedaleko kościoła,
w krajobraz wtopiony pamięt�ik naszych losów,
choć pamięć t� wielu nigdy nie przy�oła,
posł�chać war�o kamiennych, cichych głosów.

Tutaj serce matki w boleści szalonej
obmyło łzami pomnik dziecka swego,
opodal dzieci miłością wiedzione
modlit�y wznoszą za ojca kochanego.

Niewiasta przed wiekiem odeszła w połog�,
t�ląc niemowlę niedawno narodzone,
mąż jej w rozpaczy złorzeczył Panu Bog�,
za wspólne marzenia nagle ut�acone.

Nieznany żoł�ierz spoczął t� na wieki
w zbiorowej mogile towarzyszy broni,
łzy pamięci wyschł�, zmęczone powieki,
t�lko legenda spękany g�ób chroni.

Proboszcza tego kochali parafi anie.
Obok leży g�zesznik, a może już święt�,
dziedzic – na nic się zdało skarbów zbieranie,
biedak, jako bogacz do nieba przyjęt�.

Krzyże mówią do nas i kamienie nieme,
świadkowie historii nie dla wszystkich znanej,
starczy t�ochę serca, wyobraźni wiele,
by żyło wciąż to, co dawno zapomniane.
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Wielki Czwar�ek

„Być dobr�� jak chleb”- to wielka szt�ka.
Chleb, którego każdy chrześcijanin szuka,
Chleb, przez Jezusa oddany w Euchar�stii,
Chleb, którego chcemy spoży�ać wszyscy.
To wy kapłani wskazujecie drogę do chleba Boskiego,
to wam Jezus polecił wspierać człowieka g�zesznego,
to wasza praca i t��d przybliża nas do Boga,
przez wasze poświęcenie prost�je się niejedna droga.
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Dla księdza proboszcza Marka

Chcielibyśmy Ci księże darować coś ciekawego,
małego lub wielkiego, ale niespot�kanego.
Może zaproponujemy Ci podróż samolotem
z Ziemi do Nieba i z powrotem.
Ujrzysz tam Pana i Mar�ję kochaną,
poznasz tajemnicę nikomu nieznaną.
Zobaczysz, czy tam też noszą but�,
ale Ty nie chcesz iść do nieba na skrót�.
Więc może narobimy wehikułem czasu
w latach Chr�st�sa ambarasu.
Zobaczysz Jezusa maleńkiego,
albo już całkiem dorosłego.
Może pobiegałbyś z nim po wodzie,
z Józefem porozmawiał o pogodzie.
Najadłbyś się chlebem i r�bami,
zachwycony byłbyś Jego naukami.
Zamknąłbyś drogę na Golgotę,
ale co byłoby potem?
A co działoby się z nami?
Tęsknilibyśmy za Twoimi opowieściami.
Któż widziałby Boga w promieniu słońca,
w skaczących po łące zającach,
w spracowanych rękach star�szki,
czy chłopcu właśnie kradnący� g��szki.
Więc może ofi ar�jemy Ci modlit� tak wiele,
że nie zmieszczą się w naszy� kościele.



Marta Andała
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TA K  T R U D N O…

Może Panie wielce g�zeszę,

Może Panie wielce g�zeszę,
że na spotkanie z Tobą się nie cieszę.
Choć wrota nieba mi ot�ierasz,
to myślę: jeszcze, później, nie teraz.
Dalej na Ziemi krzyż swój niosę
i o zdrowie w modlit�ie Cię proszę.
Chcę się cieszyć z Twego dzieła st�orzenia
i być blisko sy�ów i męża Henia.
Krzyż coraz cięższy od łez i cier�ienia,
a moja wola życia wciąż się nie zmienia.

Teraz gdy z sił opadłam, skończyła się ma ziemska robota.
Święt� Piot� zamknął za mną niebiańskie wrota.
Ustało cier�ienie, ból już nie dokucza.
Na swych bliskich będę pat�zeć przez dziurkę od klucza.
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Bądź dżentelmenem

Bądź dżentelmenem i nie rób mi tego.

Nie zostawiaj mnie samej 
w rozpaczy, bólu i g�iewie.
Nie chcę poprawiać już dobr�ch stat�st�k,
będę samolubna i chcę odejść pier�sza.
Bądź dżentelmenem i nie rób mi tego.

Babciu.

Babciu jak t� jest ślicznie,
radośnie i bezboleśnie,
dusza moja się raduje,
chorego ciała nie czuje.
Babciu! O, dziadzia kochany!
W życiu ziemskim mi nieznany.
A jakże zapracowany!
(aniołowie też czasem zwichną skrzydła)
Babciu jaki piękny domeczek,
wyszykuję ten zameczek.
Codziennie będę sprzątała 
i na ciebie t� czekała.
Babciu, o niebiańska łąka 
i las, gdzie sarenka się błąka.
Nadejdzie taki czas wielki,
że z tobą zbiorę t� opieńki.
Babciu nie jestem niczyja,
t�li mnie do siebie Mar�ja,
z nią się za t�ch pomodliłam,
któr�ch z tobą zostawiłam.
Babciu, babciu nie płacz………..
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Dlaczego?

Dlaczego mnie?
Dlaczego nas?
Dlaczego moje dziecko?
Dlaczego mam wierzyć gdy nie mogę?
Dlaczego mam cier�ieć?
Dlaczego mam płakać?
Dlaczego się uśmiechać, gdy nie mogę?

Czy ktoś mi odpowie?

Ona sy�a miała,
Ona tez cier�iała.



Anna Borkowska
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F L A N C A  J E D N A

Flanca jedna

Z odciętą pępowiną, wy��ana od sióst� i braci,
zasadzona samot�ie wśród ziemi połaci,
fl anca jedna,
sadzonka z serduszkiem zielony�
rozpoczy�a nowe życie na polu uprawiony�.

Chwy�a się ziemi biał��i korzonkami,
walczy z podg��zający�i pędrakami.
Zroszona deszczem, słońcem og�zana, 
zakwita biał�� kwieciem, 
kwiatami cudny�i w dziecięcy� bukiecie,
wręczony� mamie, zmęczonej g�acowaniem,
bo to dziecię wszystko oddałoby dla niej.

Uśmiecha się mama pat�ząc
na ten skarb niedopilnowany,
tł�maczy, że z t�ch kwiatów 
powstaje owoc, cał� rok oczekiwany.

Nie g�iewa się krzaczek z kwiatków og�abiony, 
bo sam jest maluszkiem, krzaczuszkiem zielony�.
Ma marzenie być dorosł�� młodzieńcem,
a rolnik jest jego sprzy�ierzeńcem.
Opr�ska go od chwastów, kwieciaka przegoni,
nawozem posy�ie, od pleśni ochroni.
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Odwdzięcza się krzak, gdy przychodzi pora,
kwiatkami śledzący�i słońce od rana do wieczora,
obsy�uje owocem, cał��i g�onami,
duży�i, dojrzał��i t��skawkami.

Najlepsza jest ta pier�sza pod liściem schowana, 
ledwo przez słońce pomalowana,
zer�ana, nieumy�a, piachem oprószona,
ze smakiem na polu zjedzona. 

Każdy chce skosztować tej:
kwaśnej Majówki- damy pier�szej dojrzewającej;
Chont�- młodszej siost�� wciąż ją doganiającej;
Pur�uratki- o której smaku starzy bajają;
Murzy�ki- bo ciemnoczer�ona jak Afr �kanka opalona;
Dukata- która sy�ie owocem jak z sakiewki pieniądzem;
Honeoye- pomalutku Sengę z upraw wy�ierające;
Sengi sengany- odmiany przemysłowej
Polskich przet�orów królowej.

Tr�skawko!
Taka jesteś piękna, taka smakowita,
czer�ona, zieloną g�zy�ką przykr��a,
z krzaczka zer�ana, z ł�bianki wzięta. 
Dobrze, że doczekałaś się swojego święta!
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Ziemia
Wilgoć
Sadzę

Bóg łaskawy
Pada deszcz
Rośnie

Słońce
Badyle
Plewię

Jesień
Zima
Odpoczy�am
Wiosna

Badyle 
Plewię

Dobre war�nki
Ładny krzaczek 
Rośnie
Kwieciak
Niestet�

Pr�skam
Początek kwit�ienia 

Pr�skam
Sznur�

Rosną
Obr��am

Środek kwitnienia
Pr�skam
Susza

Deszcz

Radość
Wilgoć 

Badyle 
Wy���am

Koniec kwit�ienia
Pr�skam

Pier�szy owoc
Karencja
Nie zr��am

Sezon 
Upał
Zr��am
Deszcz 

Zimno
Zr��am
Zg�ilizna

Klnę 
Zr��am

Szy�ułkuję 
Ważę
Sprzedaję

Dżem
Smażę
Kompot 

Paster�zuję
Owoce

Mrożę
Koniec sezonu

Liczę

Bóg łaskawy
Zmęczona 
Zadowolona

Klęska
Zmęczona
Przyg�ębiona

Dwa t�godnie 
Odpoczy�am
Plewię

Itd.
It�.
Itd.

Ps. 
3 lipca
Świętuję.

Pamięt�ik plantatorki, czyli gdzie t� poezja
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Tr�skawkowa bajeczka

Opowiem ci bajeczkę 
o pewnej Tr�skaweczce.

Jej tata krzaczek, mama kwiat�szek biał�
w bajkę o pszczółkach się zasł�chali,
a że rój był bardzo, bardzo pracowit�,
to plon na plantacji był wielce obfi t�.
Tr�skawka, jak na plantatorkę przystało,
do pracy się wzięła, było jej niemało.
Pier�sze, w ramach marketing� i reklamy,
na r��ek wy�uściła dorodne damy.
By zaspokoić wielki konsumpcyjny głód,
wszystkie ł�bianki z t��skawkami poszł� w r�ch.
Wyselekcjonowane z owocowej nacji 
piękne t��skawki poddała hiber�acji,
aby w dł�gie, zimowe, mroźne wieczor�
przy�ominał� smaki czer�cowej por�.
Przygotowała słodkie i najdojrzalsze,
by konfi t�r� babci był� jak najt��alsze.
Inne też z żelfi ksem puściła w amor�,
robiąc w spiżar�i dżemu zapas spor�.
Nie zapomniała Tr�skawka też o tacie,
t�orząc nalewkę w t��skawkowy� aromacie. 
Gdy ciężka praca skończyła się nareszcie,
Tr�skaweczka poświęt�je sobie wreszcie. 
Coś z owoców st�orzy i coś przygot�je,
na Święcie Tr�skawki nam zaprezent�je.
Jak tam było, czy wesoło, bardzo miło,
Czy przepyszny� smakiem wszystkich zachwyciło? 

Czy się postarała, stanęła na głowie?
W następny� roku chęt�ie wszystko nam powie.

A ja napiszę ci bajeczkę
O pewnej, miłej Tr�skaweczce.
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Ona

Ciepło pier�szych wiosennych promieni,
kropla deszczu zmy�ająca zimowy br�d,
a spod dużych i ciężkich kamieni 
zielony pączek zaczy�a życia t��d.
A oto z pączka rozwija się kwiat,
niewinną bielą mr�ga do słońca,
za nim podąża już kolejny brat 
i tak od rana, aż do dnia końca.
Zieleń liści bielą przy�rószona,
żół�e oczko radości dodaje.
Z niego właśnie powstanie ona
- sens życia wielu ludziom nadaje.
Pier�szy owoc nabiera r�mieńców, 
bo już wkrótce nadejdzie jego czas. 
Niepokój i starców, i młodzieńców-
Czy dobr� zbiór będzie kolejny raz?
Już czer�iec króluje na plantacji, 
wokół puste i peł�e ł�bianki.
Szczy� sezonu całej wegetacji,
pięknej i smacznej naszej t��skawki.



Anna Borkowska
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Wrócił do znajomych pól,

Wrócił do znajomych pól, do swojego nieba.
Zdobył głosów t�le, ile było mu t�zeba,
by zacząć pracować dla ojczyzny swojej,
robić piękniejsze to, co jest moje i t�oje.

Rowerzystom pokazano szlaki rowerowe,
a t��skawce zrobiono święto t��skawkowe.
Okazało się, że w g�inie talentów jest wiele,
z muzykiem, wójtem Brzezińskim na g�iny czele.

Nasza władza przestała być anonimowa,
infor�acja w „Kurierze” dość szczegółowa.
Wydawnict�a promocyjne pięknie wydane,
nag�ody zasł�żone dla g�iny przyznane.

Dla nadwiślańskiej g�iny ze swej historii dumnej,
z sukcesów osiąg�ięt�ch dzięki pracy wspólnej.
Dla g�iny ze swoim herbem, fl agą i hy�nem,
owocnej i zadbanej, pięknej i gościnnej.

Bo wszyscy chcemy dla nas dobra wspólnego,
pomimo sporów, waśni, temat� t��dnego.
Bo smaczniejszy owoc naszej pracowitości,
gdy więcej pokonamy w tej pracy t��dności.

O  M N I E ,  O  TO B I E ,  O  N A S …
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Do siost�� A…

Święt� Piot� do Pana Boga zagadał:
- Czemuż to całe niebo na ziemię zerka?
Zasł�chany Bóg odpowiada:
- Bo koncer��je siost�a Aurelka!
Dzięki Ci, Panie nad Panami,
że siost�a Aurelka jest między nami!

Na Teresę

Teresa o sobie pisać zakazała,
więc co się będę narażała.
Ale o czy� t� pisać?
Ciągle chodzi uśmiechnięta,
zawsze o wszystkim pamięta.
Nawet, gdy się zdener�uje,
to się uśmiecha i żar��je.
Dużo pracuje społecznie,
ludzi t�akt�je serdecznie.
Dobrze piecze i got�je,
tor� bezowy wszystkim smakuje.
Śpiewa poziomkowo
i czumbalajkowo.
No i o czy� t� pisać?
Jaka z tego puenta,
skoro jest taka nieprzecięt�a?
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Dla Romka

Pięciolinia, nutka, klucz wiolinowy,
każdy uczeń do muzyki gotowy.
Zeszy�, fl et i książka przygotowana,
żeby „kropeczka” nie była wpisana.

Oj, oj panie Romanie 
już sł�chać t�e wspaniałe g�anie.

Tańczą w przedszkolu „Koraliki”
wyszkolone na zajęciach r���iki.
W szkole kabaret występuje,
któr� Romek przygotowuje.

Oj, oj humor Romek poprawia,
sy�iąc żar�ami jak z rękawa.

Cóż to by była za wycieczka,
gdyby nie zakukała kukułeczka
i cóż to by było za śpiewanie,
gdyby nie Romka dy��gowanie.

Oj, oj wzdycha piękna Włoszka,
ach, cudnie brzmi Twoja har�oszka.

W „Grzesiu” przyg���a na akordeonie,
melodię wydoby�ają jego dłonie.
Z kapelą swą, zdolny chłopie,
jeździsz po całej Europie.

Oj, oj tańczą g�eckiego
przy akompaniamencie Romka Jar�ickiego.

Noc, g�iazdy, blask og�iska,
Romek palcami klawisze naciska,
kolega śpiewa nocny� basem,
głos wszystkich unosi się nad lasem.

Oj, oj, panie Romanie,
rozbrzmiewa Twe wspaniałe g�anie
i niech tak już zostanie.
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Dzidka

Czas zat�zy�ał się w tej fotog�afi i,
bardzo pięknej czar�o białej, 
wyobraźnia to pot�afi ,
przy�ołać chwilę z historii całej.

Tu dziewczy�ka, uczennica,
t� zat�oskany podlotek,
a t� to już pannica
gotowa do miłosnych plotek.
Tu szczęśliwa i bezt�oska, 
a t� t�ochę zbuntowana.
Filozofom uciera noska,
Siedzi nad światem zadumana.
A t� mama t�li sy�ka,
no bo Leszka już poznała.
O, jeszcze mała dziewczy�ka
i Skwarków rodzina cała.
Czas zat�zy�ał się w tej fotog�afi i,
bardzo pięknej kolorowej,
wyobraźnia to pot�afi ,
przy�ołać chwilę z historii nowej.
Zdrowe życie, odży�ianie,
gimnast�ka i spacer�,
ta fi g�ra drogie panie 
idealna do choler�!
Rozważna i spokojna,
doradzi i podpowie.
Ner�y? – to nie wojna,
nie war�o – nam powie.

Na scenie dama wielka,
zatańczy i zaśpiewa.
Hinduska, czy Cyganka
publiczność olśniewa.
To Dzidka nasza przecież
Kwiet�ia t�zydziestego, 
jak wszyscy o t�� wiecie.
Doczekała wieku pięknego.

Jeszcze nieemerytalnego!
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Halinka 

Na pół�ocny� wschodzie,
w pewnej wiejskiej zag�odzie
na świat przyszła dziewczy�ka,
to była nasza Halinka.

By�ało pięknie i t��dno,
lecz nigdy nie było nudno.
Wraz z braćmi i siost�ami
rządziła Szy�liszkami.

Może sama była zaskoczona,
ale decyzję podjęła ona. 
Życie związała z Puławami,
dzięki temu jest t�taj z nami.

Dziewczy�a bardzo śliczna,
dokładna i pedant�czna.
A wola była jej taka, 
że pokochała Wojtka Mizaka.

Życie to nie t�lko miłowanie,
ale ciężkie na nie zarabianie, 
bardzo wielka o najbliższych t��oga,
Często prosiła o pomoc Boga.

Słońce przez chmur� dla niej świeci,
Piękne urodziła dzieci.
Wnuki babci pomagają,
Najlepiej na świecie kochają.

Halinko nigdy nie gardziłaś r�chem,
byłaś i jesteś i bądź młoda duchem!
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Uśmiech Zosi

Co Twój uśmiech  Zosiu kr�je,
Gdy wesoło się uśmiechasz?
Cóż tak skr��asz znakomicie?
Co na sercu nosisz skr�cie?

Nikt z nas nigdy się nie dowie
Chyba, że ktoś nam opowie
Co t� czułaś, jak cier�iałaś,
Ile łez z t�ego lica ocierałaś?

I tak myślisz Panie Boże,
Ja do Ciebie zawsze zdążę.
Nie chcę lecieć samolotem,
Pójdę wolno, na piechotę.

Bo t� Zosiu jeszcze musisz
Wnusia do snu ukoł�sać.
No i córce bez mamusi 
prozę życia t��dno pisać.

Panie Boże Ty ją kochasz.
Cier�liwie na nią czekasz,
A więc jeszcze niech pracuje 
I na Ziemi się uśmiecha.

A do Ciebie Panie przyjdzie
I podąży wprost do nieba,
Gdy przeżyje całe życie 
Zamelduje się tak jak t�zeba.
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Na Teresę Sz.

- Teresa!!! Zakupy?
- Zrobione!
- Kwiat�?
- Zakupione!
- Bukiet�?
- Ułożone!
- Cheerleaderki?
- Wy�czone!
- But�?
- Sprawdzone!
- Sala?
- Wysprzątana!
- Loteria?
- Przygotowana!
- Choreog�afi a?
- Skomponowana!
- Klub spor�owy?
- Założony!
- Basen?
- Zaliczony!
- Piot�ek?
- Wciąż kochany!
- Oj Teri, Teri, samaś temu winna.
Po co jesteś taka uczy�na?
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Do Kr�si 

Skoro Kr�sia o wierszyk prosi,
to nie odmówię jak Słowacki Zosi.
Choć to nasza szkolna pielęg�iarka,
to niezła z niej fi glarka.
W chórku śpiewa ślicznie,
lubi pieśni pat�iot�czne.
Do kuchni kor��arzem spacer�je…
Po co? … Niech nikogo nie interesuje!
Do pracy chodzi wyst�ojona.
Czy Ty, Kr�siu, byłaś kiedyś najedzona?

Fraszka na Izę

Iza śpiewa ślicznie,
na świat pat�zy psychologicznie
i z Marcinem bardzo się stara,
żeby równie pięknie śpiewała Sara.
Niech się starają niest��dzenie,
żeby brat akompaniował jej na scenie.
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Mateuszowi

Urodziło się cudo maleńkie,
takie bezbronne i takie miękkie,
zachł�st�jące się mamy mlekiem.
Tak, kiedyś będzie wielkim człowiekiem.

Mamusia kar�i, ociera łezki,
zabawia, uczy, czy�a książeczki,
klapsa przyłoży za przewinienia,
kocha, choć nie ma chwili wy�chnienia.

Niemowlak zmienia się w przedszkolaka,
autor��etem staje się tata.
Uczy g�ać w piłkę, jeździć rowerem,
lecz nic nie wyg�a z komputerem.

Nawet nauka choć taka ważna,
przy komputerze jest niepoważna.
Mateusz jednak jest wielkim asem,
ma na świadect�ie czer�ony pasek.

Młodszy brat nieraz szyki mu miesza, 
raz dener�uje, a raz rozśmiesza.
Starszy brat myśli pat�ząc mu w oczy:
któż lepszą opieką go otoczy.

A t� dorosłość do drzwi już puka.
Dobrze ją przyjąć to wielka szt�ka.
Nacieszysz się nią, oswoisz, poznasz,
czy będzie dobrze sam tego doznasz

Gdy poczujesz się źle w danej chwili
pamiętaj, wokół są ludzie mili.
Mama rozłoży swoje ramiona,
a tata męską dumę pokona,
brat wt�ąci swoje t�zy g�osze,
miłość ot�orzy drzwi, powie proszę.
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Miłość Mirka

Tak to by�a na t�� świecie,
że mężczyzna chce imponować kobiecie.
Ale ona tak to spr���ie robi,
t� się umaluje, tam przyozdobi,
że ten zdoby�ca – myśliwy
na jej widok jest bardzo szczęśliwy.
I tak choć to była ósma klasa
Zosia zauroczyła Mirka Wojasa.
Przez życie szli już we dwoje,
cudownie zakochani oboje.
Rzekł Mirek: mój Aniele,
czas stanąć przed oł�arzem w kościele.
Urodziła się wkrótce dziewczy�a,
wesoła i spr���a Just��a.
Szybko minęł� czter� lata
i córcia miała już brata.
Chwile różne by�ają w życiu,
niejedną łezkę otarli w ukr�ciu.
I choć wiat� przy�iewał czar�e chmur�,
oni nie ut�acili swej pogodnej nat�r�.
Mirek załat�iał sprawy w minutkę osiem,
dener�ował nie raz swą kochaną Zosię.
Ona go pilnowała i st�ofowała,
wybr�ki zawsze wybaczała.
Kto by pomyślał moi mili,
t�zydzieści latek ze sobą przeżyli.
Jedna t�lko Zosię męczy zmora,
Mirka miłość do swego t�aktora.



41

Miłość

Kochać nastolatkę rozchichotaną,
kochać jego – wy�arzonego, w niej zakochanego.
kochać szalenie i romant�cznie,
zakazanie, g�zesznie, poet�cznie.
Kochać w kościele, gdy mówi „tak”
dł�go oczekiwane.
Kochać w domu, rozpoczy�ając życie,
nie do końca zaplanowane.
Kochać matkę zmęczoną dziecka wychowaniem,
kochać męża tł�maczącego się zapracowaniem.
Kochać z dłońmi spleciony�i na spacerze,
gdy g�iazda do g�iazdy szepcze:
- „ja w ich miłość wierzę.”
Kochać, gdy t�oski i st�apienie,
kochać, gdy powinno być tak, a nie jest.
Kochać na odległość, gdy zazdrość w sercu gości.
Kochać – dbając by nie zabrakło tej miłości.
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Leszek i Halinka 

Nie wiedziałeś czy to już, czy to ta pora,
gdy t�afi ła cię st�zała Amora.
Chociaż byłeś młokos, a ona podlotek,
nie odesłałeś tej st�zał� z powrotem.

Piękna panna młoda w welonie, 
dumny pan młody przy swej żonie, 
oczy peł�e wiar�, miłości i szczęścia, 
ut��alone na waszych czar�obiał�ch zdjęciach.

Z miłości tak pięknej, szczerej, oddanej 
cóż mogło być jak nie dzieci kochane.
Córeczka urodziła się dla tat�sia, 
dla siebie Halinka powiła Tomusia.

Lecz każdą idyllę zakłócą czar�e chmur�,
miłość wasza Bog� pokazała pazur�. 
Nie rozdzieliło was zmar��ienie, ani choroba, 
nawet gdy pokrzyżowało to plany Pana Boga.

A wy dalej w szczęściu i zgodzie 
żyliście w swej rodzinne zag�odzie. 
Co roku mijał� kolejne święta, 
na świecie pojawiał� się wnuczęta.

A wy dalej pamiętaliście o swej miłości,
Leszek ręce rozkłada z radości 
i krzyczy głośno: pośpiesz się kochanie,
mam torebkę i t�oje ubranie!
Ty uśmiechnięta od ucha do ucha
wołasz: już bieg�ę, t�lko gdzie ta t�oja mucha? 

Już nie welon t�lko zielona bluzeczka,
nie mucha w kropki t�lko spor�owa kur�eczka, 
ale oczy wciąż peł�e radości,
dojrzałej i przepięknej miłości.
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St�zała Amora

Amorek, bieg�ąc kiedyś po drodze
w czasie zabawy napsocił srodze,
bo bez namysł� st�zelił tak sobie,
nie mierząc w serce żadnej osobie.
St�zała powiet�zem się zachł�snęła,
serc nie przebiła t�lko musnęła.

Wystarczyła t�lko mała chwilka,
by miłość poczuła nasza Lilka .
Także Andrzej nieoczekiwanie
odczuł w swej duszy zakochanie.

Byli przez ponad t�zydzieści latek
razem i osobno, jak siost�a z bratem.
Ciągle byli niezdecydowani,
aż wkroczyła Częstochowska Pani.
Posłany Anioł dokończył dzieła,
St�zała w sercach na dobre utknęła.

By miłość nie oblewała się r�mieńcem, 
by łączyła jedno serce z dr�gim sercem.



Marta Andała



45

TA K I E  S O B I E  F R A S Z K I …

Mikołaj 

Chwycę g�iazdkę malutką,
tę śnieży�kę bielutką.
Blaskiem swoim oświeci
domy wszystkich dzieci.
Jaśniutko będzie wszędzie,
gdy Mikołaj t� przybędzie.
Ja z radości już skaczę,
bo wreszcie go zobaczę.
Chciałby wlecieć kominem
lecz g�iazdki nie ominie.
Na pewno drzwiami wkroczy.
Mój widok go zaskoczy!
Och, g�iazdka się stopiła
i w nocy nie świeciła.
Skuliłam swoje nóżki,
wt�liłam się w poduszki.
Rano me serduszko
z prezentów pod poduszką
ucieszyło się og�omnie.
Mikołaj przyszedł do mnie!
Nie sł�szałam jego kroków…
Przyłapię go w przyszł�� roku!
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Znasz kotka ?

Znasz kotka co żyje tak dł�go?
Znał go t�ój prapradziadek, co sier�em kosił zboże,
znała go praprababcia, co do Amer�ki pł��ęła przez morze.

Zna pradziadek co kibicował „Orłom” Górskiego
i prababcia, która podziwiała Her�aszewskiego.

Zna go też dziadek, co jeździł maluchem
i babcia, która koł�sanki śpiewa ci nad uchem.

Twoja mama pracująca w biurze
i tata, którego palce biegają po klawiat�rze.

A co robi kotek, że żyje tak dł�go?

Kotek wchodzi na płotek i mr�ga,
i śpiewa piosenkę, choć nie bardzo dł�ga.

Na odchudzanie

Dieta cud, fi t�ess, joga.
-Gdzie tak bieg�iesz?
-Na hot doga!



47

Na odchudzanie

Dieta cud, fi t�ess, joga.
-Gdzie tak bieg�iesz?
-Na hot doga!

A ja?

Mot�l ma swój kwiatek
różę mał� książę
Kopciuszek królewicza
A ja?
Romeo kocha Julię
Orfeusz Eur�dykę
Bog�mił Barbarę
A mnie?
A ja mam…
A mnie…
Kocha
Mój mąż
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***

Nie ścigaj się z czasem - i tak go nie przegonisz!
Nie przejmuj się siwy� włosem - przykr�je go farba,
mimiczną zmarszczką - oznaką dobrego humor�,
bólem głowy - t�le jest tabletek.
Odrzuć st�es- to wróg wszelaki.
Ciesz się piękną chwilą, bo za moment zniknie,
młody� duchem - przecież jest nieśmier�elny!
Wrzuć na luz - zaoszczędzisz paliwa!
Kochaj swe serce - jedy�e i niewy�ienne!
Twe lata - to zbiór doświadczeń i mądrości życiowej.
A że dzieci się starzeją, to ich problem.
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Anna Borkowska
Urodzona w Wilnie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS 
w Lublinie. Mieszka i tworzy w Puławach. Jej ulubiona technika malarska 
to olejny pastel, ulubiona tematyka - pejzaż. Artystka należy do Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie, Stowarzyszenia 
Pastelistów Polskich w Nowym Sączu i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki 
w Kazimierzu Dolnym. 

Marta Andała
Urodzona w Chełmie Lubelskim. Jest absolwentką PLSP w Zamościu. 
Ukończyła Wydział artystyczny na UMCS w Lublinie w pracowni malarstwa 
pod kierunkiem prof. Mariana Stelmasika. Mieszka i tworzy w Bałtowie 
k/Żyrzyna. Zajmuje się malarstwem pastelowym olejnym i rysunkiem. Jest 
członkiem założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Kazimierskiej 
Konfraterni Sztuki i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków.

Pani Marta Andała i Pani Anna Borkowska od wielu lat związane są z Górą 
Puławską poprzez swoją pracę zawodową jak i członkowstwo w Towarzystwie 
Przyjaciół Góry Puławskiej. Swoją działalnością artystyczną wspierają wiele 
przedsięwzięć podejmowanych przez nasze stowarzyszenie.
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zamiast słowa o autorze…

Zawitała t�taj z dalekiej Wierzbicy,
nie zauważał już panien w swojej okolicy,
od tej por� PKS-em podróżował,
aby ją ujrzeć, przy��lić, pocałować.
Ona z bijący� sercem na Krzysia czekała,
mszy w t�� t�godniu nie bardzo sł�chała,
miłość rozkwitała w jedny� i dr�gim sercu, 
po t�zech latach stanęli na ślubny� kobiercu.
Oboje pracowali i robot�i byli, 
rodzinę swą szalenie powiększyli.
Listę dzieci Iwonka zaczy�a:
upar�a, rządząca dziewczy�a.
Dorotka za nią podążyła,
zabawkami godzinami się bawiła.
Ewę nie zrażał� urazy głowy,
świetnie opanowała język migowy.
Grześ kochał jeść słodycze,
ile ich zjadł, tego nie zliczę.
Paweł choć ciastka babci wcinał
i tak go tata chudy� nazy�ał.
Natalka w przedszkolu już pł��nie czy�ała,
ale do nauki się nie zmuszała.
Julka „nie ma ja czasu” mówiła,
t�lenia do mamy nigdy nie odmówiła.
Wydaje się, że droga małżeńska dopiero rozpoczęta, 
a na świecie pojawił� się już kochane wnuczęta.
Dzięki zięciom, którzy przykład dają,
i swoją teściową uwielbiają.
Wiele w życiu jubilatów było radości,
ale też mniejszych lub większych t��dności,
któr�ch by nigdy nie pokonali,
gdyby się wciąż mocno nie kochali.

Trochę poważna, a jednak z poczuciem humoru.
Stanowcza, a jednak czasami uległa.
Szybko się denerwuje i równie szybko mija jej 
złość.
Nie ważne jak dużo ma obowiązków, zawsze 
potra�  im sprostać.
Wrażliwa, choć nie zawsze to pokazuje.
Dba o najbliższych i poświęca się im zapominając 
o sobie.
Nawet jeśli nie idealna, to zawsze kochająca - 
najlepsza MAMA.

Dzieci
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Publikacja „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. O MNIE, O TOBIE, 
O NAS”. Małgorzata Skomra, wiersze wybrane” jest zadaniem publicznym 
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