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Słowo o projekcie 
 

Drodzy Czytelnicy i Autorzy 

 

Tym razem przekazujemy w Wasze szanowne dłonie dwu-

tomową antologię poezji, której tematem przewodnim są różne 

odcienie miłości. Ujęta tu twórczość jest efektem projektu 

„Zakochany Targówek”, który przebiegał od kwietnia do grud-

nia 2019 roku i od początku był dedykowany mieszkańcom 

oraz sympatykom Targówka, zarówno tym młodszym, jak  

i nieco starszym. 

Antologia, którą trzymasz, Czytelniku, w ręku, nie powsta-

łaby, gdyby nie Warszawski Program Edukacji Kulturalnej  

i Fundusz Animacji Kultury 2019 oraz jego realizator, czyli 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  

a także partnerzy projektu NASZ KLUB klub osiedlowy Ro-

botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” oraz Wydawnic-

two Literackie Białe Pióro. 

Efekt widoczny na stronach przedstawionych książek jest 

wynikiem działań warsztatowych, które odbywały się cyklicz-

nie w NASZYM KLUBIE przy ul. Zamiejskiej 1. Dzięki wy-

dobytym talentom, zaangażowaniu i chęci powstały dwa tomy 

poetyckie: pierwszy – dedykowany dzieciom, drugi – doro-

słym. 

Tak jak jesienne liście spadające z drzew mają niesamowity 

koloryt przeplatany jaśniejszymi i ciemniejszymi odcieniami, 

tak i ta antologia, wydana właśnie jesienią, charakteryzuje się 

ogromnym zróżnicowaniem emocjonalnym, feerią barw, wie-
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lością podejmowanych tematów w otoczeniu najpiękniejszego 

stanu emocjonalnego, jakim jest miłość.  

Jednakże nie jesień była pierwotnie inspiracją dla twórców 

wierszy o zakochanym Targówku, nie były to tylko warsztaty. 

W okresie wiosenno-letnim dwukrotnie miały miejsce otwarte 

spacery po Targówku nazwane inspirującymi, które pozwoliły 

nam odkrywać naszą Dzielnicę na nowo, pokochać ją i być 

dumnym z jej istnienia. Spacery, które miały na celu wnieść 

cały wachlarz natchnień do pisania poezji, spełniły swoją rolę. 

W konsekwencji powstały wiersze, w których twórcy, zafascy-

nowani fragmentem sytuacji czy na nowo odkrytego krajobra-

zu, przelali na papier swoje odczucia, zamknęli w wierszach 

kawałek siebie samego. Dodać należy, że obydwa spacery po-

prowadziły nieprzypadkowe osoby. Pierwszą wycieczką pokie-

rował znawca tematu, varsavianista, entuzjasta i wielbiciel 

Targówka, Pan Krzysztof Gajda ze Stowarzyszenia Obrony 

Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka”. Drugi spacer był 

wymyślony i zrealizowany przez Panią Teresę Szejwian, wiel-

bicielkę prawobrzeżnej części Warszawy, mieszkankę Tar-

gówka oraz wieloletnią przewodniczkę PTTK. Co najważniej-

sze, Pani ta jest uczestniczką wielu naszych projektów, również 

i „Zakochanego Targówka”. 

Jak zmieniające się pory roku, tak i nasza praca z projektem 

miała zmieniającą się specyfikę. Coś się rodziło, rozwijało, 

kształtowało i nastąpił finał w postaci dwóch spotkań promo-

cyjnych książek, a plonem jest to, co zostanie na przyszłość, 

czyli dwutomowa antologia poezji Zakochany Targówek. 

Tradycyjnie książki te, opatrzone numerami ISBN, będą 

dostępne w placówkach bibliotecznych na terenie całej Dziel-

nicy, a egzemplarze obowiązkowe zostaną przekazane do 
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uprawnionych bibliotek w kraju, w tym do Biblioteki Narodo-

wej. 

Biorąc książki do ręki, należy uwzględnić fakt, że będzie 

się obcowało z twórczością bardzo różnorodną, a co za tym 

idzie równie nieprzewidywalną. Trzeba bowiem mieć na uwa-

dze, że zgromadzeni wokół projektu twórcy są rozmaici,  

w żaden sposób niedobierani pod kątem zbieżności stylu pisa-

nia, nastawienia, wrażliwości czy warsztatu językowego. Coś, 

co ich jednak połączyło, to ogromna wrażliwość, sympatia do 

gatunku literackiego, jakim jest poezja, ale przede wszystkim 

tytuł projektu. „Zakochanie” i „Targówek” to dwa słowa klu-

czowe – nie zawsze wypowiedziane wprost, często pozosta-

wione w domyśle dla Czytelnika.   

 

Tom pierwszy 

Niniejszy tomik skierowany jest do dzieci i one również 

brały udział w jego powstaniu. Nie należy sugerować się przy 

tym, że autorami są wyłącznie dzieci. Podczas warsztatów oka-

zało się, że jest grupa dorosłych, którzy chętniej odnajdują się 

w poezji dla młodszego czytelnika. Pomimo faktu, że jest to 

tomik dziecięcy, można uznać, iż są to wiersze na tyle dojrzałe, 

że z powodzeniem może czytać je dorosły odbiorca.  

W ramach działań warsztatowych powstała również dzie-

cięca twórczość grupowa, czego efektem są wierszowanko-

rymowanki, natomiast autor nie jest jeden, a kilku. Zabawa  

w działania literackie, mające na celu sprawdzenie swoich 

możliwości i nabranie doświadczeń, doprowadziła do powsta-

nia czegoś, co okazało się dość oryginalne i wcześniej nieujęte 

w założeniach, aczkolwiek na tyle ciekawe, że włączone zosta-

ło jako jeden z punktów projektu.  
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Tom drugi 

Dedykowany dorosłym, zawiera poezję dojrzalszą, opartą 

na głębszych doświadczeniach i obserwacji otaczającego świa-

ta. Większość wierszy jest bardzo osobistych; część z nich za-

wiera wątki rodzinne.  

Oprócz wyżej wspomnianych działań z uczestnikami pro-

jektu tu również dodatkowo zainicjowana została zabawa lite-

racka słowem. Nie czekając na twórcę, postanowiliśmy wyjść 

jemu naprzeciw. W celach promocji i dotarcia do wszystkich, 

którzy potrzebują takiego projektu jak ten, postanowiliśmy 

poszukać poetów w terenie. Odwiedziliśmy kilka miejsc  

w parkach i ogrodach, podczas imprez kulturalnych, gdzie za-

praszaliśmy do naszej rymowankowej zabawy. Wartością do-

daną są więc krótkie wierszyki, które nadają lekkości całemu 

tomowi. 

 

Projekt „Zakochany Targówek” to nie tylko realizacja ce-

lów, które wcześniej zostały ściśle określone. Znalazło się tu 

miejsce na realizację pomysłów samych twórców poezji.  

To im zawdzięczamy serduszka-zakładki przy każdej 

książce, które zostały ręcznie wykonane przez grupę pasjona-

tów literatury i sympatyków naszych placówek, czyli: Biblio-

teki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, NA-

SZEGO KLUBU oraz Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro. 

 

Jako partnerzy w projekcie serdecznie dziękujemy wszyst-

kim Twórcom. Wasz wkład był nieoceniony. Życzymy miłej 

lektury. 

Beata Grochowska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kazała
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*** 

 

Szczęście to taka 

dziura w niebie 

przez którą leci złoty deszcz 

i wpadają do głów 

cieplutkie uśmiechy 

rozweselając  

napotkane myśli 
  

lecz czasem niebo 

zasnuwa się ciemnym szeptem 
  

serce to skrawek 

rozpalonego nieba 

wrażliwy na ból 

czuły na obojętność 

w który złe słowa  

wbijają się jak cierń nie do wyjęcia 

i uwierają w szczęście 
 

i czasem niebo 

zalewa się gorzkim deszczem 
 

szczęście to taka  

dziura w niebie którą da się załatać 

dobrym słowem 

ciepłym gestem 

naszyte łatki 

pozostają na zawsze 

z dobrym wspomnieniem 
 

I niebo wypogadza się  

uśmiechając kolorową tęczą 
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Po spacerze inspirującym 

 

 

Czego się dowiedziałam,  

wędrując wzdłuż trawnika? 

Że stała tu huta szkła, 

A tam wielka fabryka… 

 

w miejscu, gdzie Lidl dziś stoi. 

Po innej został tylko komin,  

ale zapachu margaryny 

nikt chyba nie zapomni. 

 

Aż trudno uwierzyć,  

bo to z pamięci młodych umyka, 

że tu właśnie zrobiono 

szklany wkład do urny na serce naczelnika. 

 

Dalej były ogródki,  

a stąd wzywano pożarną straż. 

Dziś w miejscu tym słupek sterczy… 

Niewyględny, niepotrzebny, nie nasz. 

 

Tu mieszkał sławny architekt, 

który budował miasto. 

Dalej Tykocińska – najstarsza uliczka – 

i wspomnienia powstańczo-warszawskie. 

 

Pracownia malarza Adama,  

niemodna i nienowoczesna, 

witająca przechodnia pędzlami… 

Tu pasja prawdziwa mieszka. 
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Hulajnogi, rowery i mnóstwo aut, 

nowe bloki i stare kamienice, 

pomiędzy tym co było, a co jest, 

idąc tędy, widzisz różnicę. 

 

Dalej rondo i wieża ciśnień,   

brukowana uliczka, co wieść miała do Jerozolimy, 

i stary Cmentarz Żydowski, 

a za tym ogrodzeniem kręcono filmy. 

 

A jeszcze wspomnę i o tym,  

że powiewała tu nie jedna kiecka 

gdy drogą, którą jedziesz do pracy, 

jeździły bryczki i Kolejka Marecka. 
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*** 

 

Dziecko śpi 

tak cudownie uroczo 

wsparte o sen małą rączką 

taki widok serce matki 

rozczula roztkliwia 

gdy sen buźkę śmieszną minką wykrzywia 

patrzę na ciałko  

drobne niewinne 

i życzę jemu i sobie 

żeby nie było 

złe niemiłe niedobre 

żeby kochało  

piękniej i mądrzej  

i żeby spało jak teraz 

i lepiej 

i nie chrapało 

zbyt głośno w przyczepie 
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Kropla 

 

Pewna kropla  

zapragnęła być oceanem  

pływał w niej  

wieloryb 

i choć był maleńki 

jak łepek od szpilki 

kropla była z niego dumna 

pewnego dnia wyschła 

bez wieści 

ale wieloryb nosił w sobie 

jej pamięć 

w swoim wielkim 

sercu 

i była oceanem 
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Zakochana mama 

 

Małe rączki 

małe stópki 

buzia pełna mleka 

taki widok upaćkany 

raduje człowieka 

Nie wiadomo czemu 

serce aż podskoczy 

kiedy mały brudny człowiek 

tak wytrzeszczy oczy 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Baran 
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Tomek B. z IVa 

Do Zośki L. z IVb 

 

Siedem liścików Ci posłałem,  

nie odpisałaś jednym słówkiem, 

a Marcinowi, małpo, dałaś 

swoją najlepszą temperówkę. 

Tę, co kształt samochodu miała 

dać za pudełko po ołówkach?! 

Chyba do końca już zgłupiałaś! 

Zero ściągania na klasówkach. 

Jak Marcin lepszy jest ode mnie, 

to niechaj teraz swojej Zosi 

śpiewa, by było jej przyjemnie  

i ciężką teczkę za nią nosi. 
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Zośka L. z IVb 

Do Tomka B. z IVa 

 

Tomku, Ty wstrętny egoisto! 

Mówiłeś, że mnie bardzo lubisz 

i - co jest sprawą oczywistą –  

gdy dorośniemy, mnie poślubisz. 

A Ty?! Ty czynisz mi wymówki,  

jakby się nie wiem co zdarzyło,  

z powodu głupiej temperówki. 

Więc tylko o to Ci chodziło?! 

Dobrze się stało, że wiem o tym. 

(Trzymaj ode mnie się z dystansem) 

Kowalczykówna ma kłopoty 

z matmy. Sprawdź u niej swoje szanse! 
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Ewa K. z IVb 

Do Tomka B. z IVa 

 

Zawsze Cię, Tomku, podziwiałam,  

więc nie dziw się, że się zdumiałam,  

iż się przyjaźnisz z taką jedną – 

Zośką, dość ładną, ale wredną. 

Zauważyłeś, że przytyła? 

Ja też, gdy zechcę, jestem miła. 

Nie… nie chcę robić Ci wymówek. 

Posiadam siedem temperówek,  

w tym jedną, którą dał mi Marcin. 

(Sam widzisz, że są siebie warci). 

Jeśli chcesz, dam Ci ją na własność. 

(Chyba wyrażam się dość jasno?) 

Wiesz… drobne z matmy mam kłopoty,  

ale nie mówmy dzisiaj o tym.  
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Marcin J. z IVa 

Do Tomka B. z IVa 

 

Tomku, czy ja Ci nie mówiłem,  

że te dziewczyny to półgłówki?! 

Ciesz się kolego, bo zdobyłem 

dla Ciebie cztery temperówki. 

(W tym tę od Zośki, oczywiście!) 

Jeśli chcesz ubaw mieć po pachy 

powiadom o tym Zośkę w liście. 

Już słyszę ochy jej i achy! 

A jeszcze to mam do dodania –  

u Ewki są do odebrania. 

Nie łudź się, że masz problem z główki –  

przygotuj Ewkę do klasówki! 
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Piotruś B. 

do Paulinki 

 

Ten, kto Paulinkę pozna,  

tego wdziękiem zauroczy, 

więcej powiem, wstrząsu dozna, 

gdy jej spojrzy prosto w oczy. 

 

W tę przepastną brązów głębię 

pośród prześlicznego liczka. 

Dla niej i mnożenie zgłębię, 

bo niestraszna mi tabliczka! 

 

Budząc podziw i zdumienie,  

że mam takie chęci szczere,  

za to moje poświęcenie –  

chcę być Twoim bohaterem! 

– Piotruś 
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Na Targówku 

 

 

Nie było Lidla, Żabek, Biedronek, 

gdy się w Teresce zakochał Bronek. 

spotkał ślicznotkę pod WSS-em.  

Spojrzał jej w oczy. Przepadł z kretesem. 

Na Targówku. 

 

Rok nie upłynął, a jej ślubował. 

Kumple mówili: Bronek zwariował (!),  

mało to innych dziewcząt na świecie? 

A tu w wózeczku już kwili dziecię. 

Głośno gaworzy, śmieje się słodko 

i rówieśników pierze grzechotką. 

Na Targówku 

 

Bronek Tereskę kocha nad życie,  

a jeśli w taką miłość wątpicie 

mogę honorem wam ręczyć za to, 

bo są moimi – mamą i tatą. 

Cóż, jest ogromna w miłości siła, 

jeśli ta miłość się przydarzyła… 

Na Targówku! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Saciuk-Nowak 
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Był las 

 

Był sobie raz 

zielony las 

w tym lesie grzyby rosną. 

Do lasu raz 

wybrał się Jaś 

z Małgosią swoją siostrą. 

Tu nie ma nic, 

tam rośnie rydz 

a obok borowiki. 

Zbiera je Jaś  

z Małgosią wraz; 

już pełne są koszyki. 

Na prawo krok, 

na lewo, w bok 

zgubiła się gdzieś ścieżka. 

Jak znaleźć dom, 

w której ze stron 

rodzina nasza mieszka? 

Jaś czuje głód, 

uwiera but, 

Małgosię bolą nóżki. 

Kończy się dzień - 

wciąż dłuższy cień 

i ani śladu dróżki. 

Nagle zza drzew  

dobiega śpiew  

– to Mamy głos znajomy, 

więc biegnie Jaś  

z Małgosią wraz   

do Mamy i do domu. 
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Jesień w parku 

 

W parku cicho, w parku jasno i złociście, 

stary dziadek pilnie zmiata spadłe liście. 

Leci jeden, drugi, trzeci… 

wszystkich liści nie zamieciesz. 

 

Choćbyś zmiatał jeszcze pilniej dziadku miły, 

ciągle będą opadały, szeleściły. 

Kiedy dużo ich opadnie 

wtedy w parku będzie ładniej. 

 

Potem przyjdą małe dzieci roześmiane, 

pozbierają spadłe liście i kasztany, 

zrobią krówki i koniki, 

z liści barwne bukieciki. 

 

Na okiennym wszystko stanie parapecie. 

W każdym domu gdzie są dzieci je znajdziecie. 
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Ptasie drzewa 

 

Są w Warszawie ptasie drzewa. 

Każda w nich gałązka śpiewa, 

bo od spodu aż po czubek 

w każdym miejscu siedzi wróbel. 

Z każdej gałązeczki świerka 

jakiś wróbel głośno ćwierka, 

każdy szare piórka stroszy, 

każdy strasznie się panoszy. 

Nie dowierzasz? Chodź na spacer, 

ptasie drzewa wnet zobaczysz. 
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Wśród stronic starych książek  

 

Wśród stronic starych książek, na półkach bibliotek, 

pomieszkuje czasami mały zaleszczotek. 

Pajęczak niepozorny, szary, brzydki raczej 

muzeów i bibliotek ceniony przyjaciel. 

Chociaż kuzyn skorpiona – nie kłuje boleśnie 

lecz ochoczo zjadając roztocza i pleśnie 

przedłuża żywot książek. Jeśli go napotkasz 

kiedyś między kartkami, oszczędź zaleszczotka. 

Niech buszuje wśród tomów i stronice czyści. 

Choć malutki, niemałe przynosi korzyści. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Nowak 
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Balonik 

 

Na długim, cienkim sznurku 

kołysze się balonik. 

Trzyma go rączka mała, 

ciepła, pulchna i jasna. 

Trzyma niepewnie i słabo, 

balonik szarpie się, ucieka… 

Gdy nagle zatrzymany 

stanowczą ręką taty 

znów patrzy z wysokości 

na zieleń Parku Wiecha, 

na ręce, które wspólnie 

trzymają sznurek  

i świat. 
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Las Bródnowski 

 

Kiedy Jan był małym Jasiem, 

chodził na wycieczki czasem. 

Bardzo lubił te wyprawy,  

bo nabierał na nich wprawy. 

Biegł po lesie z wielkim krzykiem, 

goniąc psa, co był – jamnikiem! 

Zbierał liście i żołędzie, 

śmiecąc nimi w domu wszędzie. 

Ale wspólny to był czas: 

Jasio, piesio, no i las.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Nowakowska
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   Gdyby nie Targówek, nie byłoby tych słówek 

 

Miłe chwilki cioci Kamilki 

 

Sobota 9.00 

 

Długopis kartka stół 

Już radości mamy pół 

Guma ciastka i cukierki 

Zaraz Wojtek będzie wielki  

 

Wpadł na pomysł i się śmieje 

Coś fajnego znów się dzieje 

Sam wymyśla różne słowa 

Wciąga go zabawa nowa 

 

Duma liczy kombinuje 

Przy literkach coś rysuje 

Coś dodaje i upiększa 

Rzecz cię staje coraz większa 

 

Każda głoska ma swą kratkę 

Mały znaczek albo łatkę 

Nieraz złączy dwa wyrazy  

Lub wesoły rym się zdarzy 
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Sobota 18.00 

 

Wieczór chłopcy no i ja 

Wymyślamy co się da 

Poszukamy starych kości 

Gdzieś ukrytych hen w przeszłości 

 

Wszyscy chętni do roboty 

Nie zważamy na kłopoty 

Cały zespół nieugięty 

Kruszą skałę różne sprzęty 

 

Wojtek objął dowodzenie 

Wszelka kostka dziś jest w cenie 

Każdą bada poleruje 

Wielki zapał ciągle czuje 

 

Bo za chwilę się okaże 

Że dwie nogi są już w parze 

Są do pary też pazury 

Dziwna głowa patrzy z góry 

 

Jakież wielkie to odkrycie  

W dinozaura wraca życie 

I niech każdy nam uwierzy 

Ostre ząbki ładnie szczerzy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Kosiba 
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Rodzina jeży 
 

Na działce sobie 

Spokojnie leżę 

Patrzę a ku mnie 

Zmierzają jeże 

 

Dokąd wędrują 

Gdzie domek mają 

Kulki z igiełek 

Z noskiem malutkim 

 

Gdzie śpią to wszystko 

Takie ciekawe 

Może spróbuję  

Wyjaśnić sprawę 

 

Jeżyki lubią żyć nocną porą 

W dzień zaś szukają 

Wysokiej trawy 

I unikają z dziećmi zabawy 

 

Do spania liście 

Kilka gałązek 

A do przykrycia 

Kołderka z trawy 

 

Piją jeżyki najchętniej wodę 

Jedzą to co im zapewni natura 

Czyli szkodników 

Cała fura 
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Nie dawaj jeżom 

Do picia mleka 

Nie jest to przecież 

Dziecko człowieka 

 

Jeżyk stworzeniem 

Jest bardzo ciekawym 

I lubi wiedzieć 

Jak mają się sprawy 

 

Zwija się w kulkę 

A gdy się boi 

Wystawia igły 

Bo nie ma zbroi 

 

Krótko przy mamie 

Są małe jeże 

Uczą się szybko samodzielności 

i uciekają do dorosłości 

 

 

  



~ 44 ~ 
 

Krecik kontra Metro 
 

Na TARGÓWKU jakaś feta 

obudziła Pana KRETA. 

Wyszedł z norki, patrzy wkoło: 

ale dzisiaj jest wesoło. 

 

Jest wesoło w okolicy, 

metro wjeżdża do DZIELNICY. 

W kilka minut będzie można 

znaleźć się w centrum STOLICY. 

 

Myśli Krecik: No to jestem 

na życia zakręcie. 

Konkurencja wielki tunel wykopała, 

moją norkę zasypała. 

 

Czas ustąpić większej sprawie, 

dłużej tutaj nie zabawię. 

Zaczął nowy tunel drążyć, 

by do ukochanej na kolację zdążyć. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna 

Dowgier-Malinowska 
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Życie wiosną 

 

Przychodzi wiosna  

– najpierw nieśmiało, 

potem już zdecydowanie.  

Słońce oświetla ziemię  

pomiędzy drzewami.  

Przezroczyste listeczki  

delikatną zielenią  

rozweselają świat.  

Z czasem liście mężnieją,  

wypełniają przestrzeń.  

Przez tyle lat  

jestem w niej coraz mniejsza. 

Kwiaty zapowiadają owoce  

– bogactwo natury. 

Zaraz po letnim gorącu  

liście zmatowieją i zżółkną.  

Już tęsknię za następną wiosną  

z delikatnymi liśćmi  

i ptasimi solówkami  

komponującymi się w koncerty. 
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Spotkanie z dawnymi czasami 

 

Krysia poszła z Izą na spacer blisko, 

do lasku, gdzie jest stare grodzisko. 

Podobne do dużego donata z dziurą w środku, 

żeby je obejrzeć weszły na pomost po schodkach. 

Odbywają powolny spacer wkoło, 

myślą o ludziach, którzy tam żyli. 

Jak to było? 

Pewnie mieszkańców mniej niż w ich bloku. 

Wszyscy się znali, bawiące się dzieci  

mieli ciągle na oku. 

Nie było komórek, 

to strzelali z rurek 

by zwrócić uwagę kolegi  

i zaprosić go na biegi. 

Ich imiona wzbudzają zachwyty: 

Gniewomiry, Dobrosławy, Siemowity. 

Czy one miały psy i kotki? 

Może tylko zrobione z drewna maskotki. 

Nie grały na komputerze, 

nie jeździły na rowerze. 

Budowały z gliny i patyków szałasiki, 

bo nie istniały plastiki 

potrzebne do produkcji klocków lego. 

Trzeba pomyśleć czym się bawiły i dlaczego. 

Pewnie biegały, grały na fujarkach, 

chodziły do lasu, omijały brody i bajorka. 

Nie znane były radia i telewizory. 

Oglądały za to księżyc, co się zmienia i gwiazdozbiory.  

Nie widziały na niebie kresek po samolocie. 

Obserwowały chmury, klucze gęsi w locie. 
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Co jadły? Nie z serem naleśniki 

tylko na kamieniu pieczone podpłomyki. 

Do gotowania nie było gazu i elektryczności, 

za to wspólne zbieranie drewna,  

rozpalanie ogniska dawało dużo radości. 

W co dzieci były ubrane? 

W materiały z lnu przez mamę utkane. 

A jak i w czym pobrudzone stroje były prane? 

W rzece, suszone na słońcu, na gałęziach rozwieszane. 

Czy była w grodzisku szkoła? 

Nie, bo bez komputera, zeszytu, długopisu 

pisać się nie zdoła. 

Za to słuchały opowiadań dziadka i babci, 

korzystały z doświadczeń starszych braci. 

Musimy się dowiedzieć w Internecie, 

co jeszcze o dawnych czasach tam znajdziecie.  
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Jesień – odlot ptaków 

  

W południe bezlistne drzewa pokornie stoją.  

Wtem jedno rozchwiewa się pod naporem setek ptaków. Siada-

ją, wszystkie skierowane na południe. 

Drzewo sprężynuje na wszystkie strony. 

Ptaki odpoczywają w skupieniu, panuje zdyscyplinowana  

cisza, bez świergotu. 

Patrzę nieruchomo przez okno oczarowana piękną sceną,  

światłem słońca rozproszonym w srebrzystych piórach. 

Wtem, jak na niemy rozkaz, ptaki jednocześnie  

podrywają się z gałęzi w kierunku południa. 

Ale nie, po chwili wielka chmura ptaków zawraca  

i siada na drzewie, które przyjmuje je z ukłonem.  

Cisza trwa. 

Niedługo niewielka ich część wolno odlatuje,ale zawraca.  

Reszta ptaków majestatycznie do nich dołącza. 

Drzewo, jakby odepchnięte kołysze się.  

Żegna ptaki, które na nim zaznały odpoczynku  

w długiej podróży. 

Ten wspaniały, zaobserwowany przypadkiem widok  

i odczucia z nim związane zawsze będą ze mną 
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Pajęczyna 

 

Gdy babie lato znowu rządzi, 

pracowity tkacz pilnie przędzie. 

Pająk tworzy typowy, znany wzór, 

który nieodmiennie wzbudza zachwytów chór. 

Rano, o rosie, na delikatne niteczki 

nawlekają błyszczące kuleczki. 

W słońcu mienią się jak z kolii brylanty, 

czasem lśnią niczym tęcze jak łuki napięte. 

         Powiew wiatru  

                   wprawia je w drżenie, 

                            moje serce łopocze,  

                                bo rozsypią się  

                                na kamienie. 
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Dmuchawiec 

 

Co za doskonała struktura. 

Jaka wyrafinowana architektura. 

Sto wywiniętych drucików parasolek, 

startuje i opuszcza łodyżki środek. 

Rozwiane parasolko-spadochrony 

osiągają różne łąki strony. 

Nasionka unoszone jak latawce 

zakiełkują wiosną, zakwitną, rozwiną dmuchawce. 

Nieodmiennie zadziwia mnie przyroda, 

tajemnica i ciekawa przygoda. 

O, tu w trawie maleńkie listki dębu. 

Pamiątka jesieni przez wiewiórkę zgubiona? 

To nowa natury zagadka. 

A ja znów jestem nią olśniona… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula 

Kociołek-Brandys 
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Jesienne dary 

 

Jesień usiadła w słonecznikach  

i po kolei z wszystkimi się wita. 

Przeprasza za dzisiejszą pogodę,  

za deszcze chłody i niewygodę. 

Uśmiechem nas bałamuci,  

jeszcze złota jesień powróci. 

Trawa nad ranem srebrzy się i mieni  

okruchami deszczu i jesieni 

Pająk między drzewami srebrną nić przeplata, 

a mnie jest szkoda odchodzącego lata. 

Na to olbrzym słonecznik uśmiecha się z wdziękiem: 

Chcesz – zaszeptał cicho – zaśpiewam ci piosenkę. 

Złota polska jesień, jesień  przebogata. 

Mimozą zakwita, wrzosem warkocz splata. 

Do kieszeni wrzuci kasztanów kuleczki, 

niech wam dają  zdrowie, te moje laleczki. 

Dziś na sjestę zaprosiła jesień do ogrodu: 

Częstujcie się, bardzo proszę, tu są plastry miodu. 

Na paterach oko cieszą, jabłko, gruszka, śliwka, 

a w koszykach wdzięcznie leżą przepyszne warzywka: 

pomidory, seler, burak i brzuchate dynie śmieją się do mnie 

słodko kusząc zapachami – ugryź mnie, ślicznotko. 

Jesień strojna, jesień hojna, gospodyni miła, 

żegnając swych gości, podarek wręczyła - 

Małą ikebanę z różami, astrami, 

 abym pamiętała ją przez wieczór cały. 
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Jesienna bajeczka  
 

Jesień snuje się szarugą, siąpi ciepłym deszczem, 

a w kobiercu mchu zielonym bajki chowa jeszcze. 

Z liści złotych i czerwonych rozpostarła szal na ziemi,                                                         

w srebrnych nitkach zawiesiła łzy barwnej jesieni. 

Wielkim pędzlem pokropiła buki, wierzby i kasztany, 

bo świat bajek Pani Jesień musi być zaczarowany. 

Otworzyła złotą księgę, a z niej bajki wyleciały, 

wiatr podmuchem je rozrzucił, świat nagle się zmienił cały. 

– Do domu gąski, do domu – woła sierotka Marysia, 

siedem małych krasnoludków pomaga jej bardzo dzisiaj. 

Co to znowu za hałasy, aż się trzęsie ziemia cała, 

to Wyrwidąb z Waligórą, rozpędzają chmury. 

Niech słońce zaświeci wszystkim, a dzień nie będzie ponury… 

Jesień zmęczona wędrówką znów pędzel wzięła do ręki. 

Szarugą zasnuła niebo, dzieci… do łóżek, czas wielki. 

Zebrała bajki do kosza, usiadła na leśnej polanie, 

szelestem liści szepnęła. 

Niech jutro dobry dzień wstanie.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożenna Dębek 
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Wiersz o Targówku 
 

Moi mili czy wy wiecie, 

że niemała to uciecha 

móc odpocząć w Parku Wiecha, 

gdzie w tygodniu i w niedziele 

przebywa tu rodzin wiele. 

Jest dużo spotkań i uśmiechu 

i tutaj dobrze czujemy się. 

 

Można daleko być 

lub o podróżach śnić, 

ale nie będzie nigdzie tak, 

jak na Targówku jest. 

 

Bo nasz Targówek jest jedyny - 

fajne chłopaki, ładne dziewczyny, 

uwierzcie mi bez żadnej drwiny, 

że ta dzielnica swój urok ma. 

 

Jest jeszcze jedna ważna sprawa: 

Tu zaczyna się Warszawa. 

I myślę, że wszyscy to wiecie 

(można sprawdzić w Internecie), 

że metrem tu już dojedziecie. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Katzer 
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Prima Aprilis 

 

Prima Aprilis, Prima Aprilis, 

Uważaj bardzo, bo się omylisz! 

Prima Aprilis niesie się wkoło 

Rozpoczynając ten dzień na wesoło. 

Każdy każdemu dowcipem rzuca 

I z tej radości aż się przykuca. 

Dzieci chichotem swym zarażają, 

Aż wszystkim brzuchy śmiechem pękają. 

Prima Aprilis, Prima Aprilis, 

Czy Ty do tego też się przyczynisz? 

Dobry humor od rana już tryska, 

Uśmiech się czai na wszystkich „pyskach” 

Śmiejcie się z serca kochane ludziska! 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Kossakowski 
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Ptasie kłopoty  
 

Wiatr nie wygina głębi drzewa, 

topola liśćmi cichutko śpiewa. 

Ptasie sąsiadki ton podchwyciły 

i chór, i ptaki się ożywiły. 

 

Ileż ich tutaj, zliczyć trudno. 

O! Te z Targówka, a te z Bródna. 

Na łzawej wierzbie kawka siwucha 

siedzi i śpiewu topoli słucha. 

 

Czasem z podziwu poklaszcze dziobem 

lub kraknie, gdy śpiew się jej nie podoba. 

Przekręca główkę i bacznym okiem 

sprawdza topole. Ależ wysokie! 

 

Wtem słyszy: Kto ci pozwolił – szare ptaszysko – 

przy moim gnieździe przysiąść tak blisko? 

Tu, gdzie już ponad dziesiąty rok 

płacząca wierzba, to miasto srok! 

 

I choć nie wisi tu żaden znak 

wierzbę omija każdy ptak. 

Znikaj stąd – radzę – póki czas! 

I byłaś tutaj ostatni raz. 

 

– Siedzę cichutko, nie swawolę, 

słyszę śpiew ptaków, podziwiam topole. 

Gdy mnie wypędzasz, odfrunę zaraz 

ale nie jestem żadną maszkarą, 
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by mnie wypędzać i jeszcze obrażać. 

Wśród miłych ptaków to się nie zdarza, 

więc nie skrzecz do mnie takim tonem, 

nie pusz się swoim długim ogonem. 

  

Co? Robisz w biegu ładne podskoki? 

Nie bądź złym duchem pstrokatej sroki. 

I nie myśl sroko, że co powiem, to tylko miłe słówka. 

Przyleć szybko do nas i poznaj uroki Targówka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Berkowska 
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Plaża 

 

Słońce jasno świeci, 

wkoło bawią się dzieci. 

Jedno zbiera cudne muszelki, 

drugie buduje zamek niewielki. 

 

Nieco dalej w piłkę grają, 

inni na kocach książki czytają. 

W uszach dzwoni szum fal 

a statki płyną gdzieś w dal. 

 

Nieopodal mewa biała 

w wodę głęboko zanurkowała, 

po chwili mokra cała 

z rybą w dziobie do góry wzleciała. 

 

A ja odpoczywam na plaży, 

wkoło piasek gorący. 

Pozłacany zamek mi się marzy 

i chłodny potok wartko płynący. 

 

Myśl uparta po głowie krąży: 

„Po co szkoła i ćwiczenia?”. 

To wszystko mi już ciąży. 

Niech się spełnią me marzenia. 

 

By wakacje moje trwały 

długi, długi rok cały, 

żeby były od końca do końca 

i aby nigdy nie zabrakło słońca. 
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ROZMOWA 

 

– Mamo, chcę dziś spać z tobą! 

– Ależ córciu, jesteś duża już. 

– Mamo, ale ja się boję burz 

i czarownicy z ponurą sową. 

 

Boję się też ciemności w pokoju, 

bo wtedy wychodzą wielkie potwory 

z każdej, najmniejszej nawet nory. 

Nie będę mogła spać w spokoju. 

 

– Czarownice przecież nie istnieją 

i nie będzie dzisiaj lać.  

Nie masz się więc czego bać. 

A wszystkie potwory też zmaleją. 

 

Będą małe jak okruszek, 

gdy nocną lampkę zapalę. 

– Mamusiu, ale… ale… 

nie mam miękkich poduszek. 

 

– Proszę bardzo, weź moje. 

Dobrze się na nich śpi. 

– Ale dla mnie są za duże i… 

muszę przynieść ci swoje. 

 

– Chcę dziś spać z tobą,  

bo tu ciepło i wygodnie, 

no i ty mamo jesteś 

tak blisko koło mnie. 
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Wyobraźnia 

 

Poszły raz w niedzielę 

na bazar dwie Hele. 

Jedna w spódnicy w paski, 

druga w spódnicy w straszki. 

 

Co to są straszki, wiecie? 

Jak to dzieci – nie wiecie? 

Są słynne w całym powiecie, 

kto wie, może i na świecie. 

 

Co druga je nosi modna pani. 

A Wy nie wiecie nic? Ani, ani? 

To przecież są fantazyjne wzory – 

duże, małe w przeróżne kolory. 

 

A te wzory dla każdego 

mogą znaczyć co innego. 

Ciasteczka i lizaki dla łakomczucha, 

albo coś innego, miłego dla brzucha. 

 

Pstre papugi dla zoologa, 

a dla leśnika – leśna droga. 

Dla artysty to ukwiecona łąka 

przybrana donośnym bzyczeniem bąka. 

 

Złote pierścionki dla jubilera, 

seria znaczków dla kolekcjonera. 

Słońca dla dziecka małego, 

a dla Ciebie, mój kolego? 
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Zajączek 

 

Kto z was widział zajączka, 

co nie skacze po łączkach, 

ale po meblach,  

noskach i rączkach? 

 

Wystarczy małe lusterko 

lub błyszczące puzderko. 

Potrzebny też promyczek słońca 

i już masz świetlnego zająca. 

 

Ruszysz lustrem żwawo 

zając, hyc! Do góry. 

Jeszcze trochę w prawo, 

a on wskoczył w chmury. 

 

Gdy rękę przekręcisz w lewo, 

to zajączek, myk! Na drzewo, 

potem zaraz na zasłonę  

i po ścianie w mamy stronę. 

 

Skacze zwinnie po pokoju 

i nie daje nikomu spokoju, 

ale gdy słoneczko zgaśnie, 

to zajączek cicho zaśnie. 
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Kalosze 

 

Pewne kalosze w szafie stały 

i nieustannie rozmyślały, 

dlaczego nikt ich nie wkłada, 

gdy na dworze deszcz nie pada. 

 

– W słońcu byśmy pochodziły, 

 nasze noski opaliły. 

W lecie chodziłybyśmy po łące 

i podziwiały kwiaty kwitnące. 

 

A gdyby pojechać nad morze 

– marzyły wciąż smutne kalosze – 

w słonych falach się wykąpać, 

po piaszczystych wydmach stąpać. 

 

Albo zimą brnąć w śniegu iskrzącym, 

potem grzać się przy piecu gorącym. 

A my tylko chodzimy po wodzie, 

grzyby zbieramy w porannym chłodzie. 

 

Lecz, gdy one po lesie wędrowały, 

czerwone muchomory podziwiały, 

gdy na podwórku w kałuże skakały, 

krople wody wkoło rozchlapywały... 

 

W domu, w szafie stały sandały 

i nieustannie rozmyślały, 

dlaczego nikt ich nie zakłada, 

gdy na dworze duży deszcz pada. 
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Skrzatowe buty 

 

Był sobie pewnego razu 

chłopiec bardzo mały. 

 

Chciał biegać, skakać  

i figlować dzień cały. 

 

Ale nogi bolały, 

tchu mu brakowało. 

 

Jakieś czary by się zdały 

by marzenie się spełniło. 

 

Nagle przyleciał skrzat maleńki, 

śliczne buty dał chłopcu do ręki. 

 

„Nóżki już nie będą bolały 

i skakać będziesz dzień cały, 

 

bo buty to zaczarowane, 

dla ciebie wyprodukowane. 

 

Powiem ci zaraz, 

powiem wszyściutko, 

 

jakie zaklęcie 

potrzebne twoim butkom. 

 

Niech zatańczą nóżki małe, 

butki niech nie gniotą wcale. 

 

Stópki ciepłe i zdrowe, 

bo na nich buty skrzatowe”. 
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– Wypowiedz to zaklęcie 

kręcąc się na lewej pięcie. 

 

Potem zawołaj głośno, radośnie: 

„Skrzacie, pokłoń się wiośnie”. 

 

Chłopiec postąpił dokładnie 

jak skrzat powiedział. 

 

Od tej pory długo 

w jednym miejscu nie siedział. 
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Afryka 

 

Razu pewnego 

człowiek w kapeluszu 

wędrował po gorącym 

afrykańskim buszu. 

 

Na ramieniu zamiast strzelby 

miał aparat fotograficzny. 

Nagle patrzy, a tu słoń.  

Ogromny, gigantyczny! 

 

Wielkie uszy, ostre kły,  

długa trąba macha,  

głośno ryczy i tupie.  

Wszystkim napędza stracha. 

 

Podróżny szybko zrobił zdjęcie  

i zmyka, bo to niebezpieczne  

być w pobliżu złego słonia. 

Uciekanie wtedy jest konieczne. 

 

Biegł nie oglądając się za siebie. 

Wreszcie stanął by odpocząć. 

Rozejrzał się wkoło, uff! 

Mógł znów swoją pracę rozpocząć. 

 

Spostrzegł, że niedaleko pasie się  

czarno-białe stado zebr. 

A tu, zza wysokich traw, 

powoli wychyla się lwi łeb. 
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Podróżny przyłożył aparat do oka, 

pokręcił obiektywem i pstryk! 

Uwiecznił zebry w momencie, 

gdy uciekały przed lwem w mig. 

 

Nieopodal, tam na lewo,  

żyrafa leniwie skubie liście  

z jedynego w okolicy drzewa.  

To też uwiecznił oczywiście. 

 

W Afryce zwierzęta wędrują długo,  

pokonując różne przeszkody,  

aby zaspokoić pragnienie,  

bo w tym kraju jest mało wody. 

 

Właśnie szybkie antylopy 

doszły do wodopoju.  

To będzie wspaniałe ujęcie - 

życiodajną wodę piją w spokoju. 

 

Pan w kapeluszu wędrował dalej, 

nie żaląc się na nic wcale.  

Fotografował wszystko dokoła, 

sępy, nosorożce, szakale. 

 

Dzięki temu człowiekowi, 

co zdjęcia przyrody robić umie, 

możemy podziwiać Afrykę 

w pięknym, dużym albumie.  
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Samochód 

 

Jedzie samochodzik czerwony 

drogą, przy której rosną klony, 

kasztanowce i inne drzewa. 

W ich koronach jakiś ptak śpiewa. 

 

Drzewa ubrane w kolory jesieni: 

liście w brązie, złocie i czerwieni.  

Między liśćmi gdzieniegdzie 

kasztany i żołędzie. 

 

Czerwony samochód 

reflektory spuścił nisko, 

a tu widzi tylko 

burą ziemię blisko. 

 

– Ach, być kasztanem tam wysoko, 

zaglądać w chmury głęboko. 

Cieszyć się kolorami i błękitem nieba… 

Czegóż więcej do szczęścia trzeba? 

 

Nagle kasztan kłujący 

spadł na dach błyszczący. 

Odbił się od niego, brzdęk! 

Upadł na ziemię i pękł. 

 

Teraz kolorowo jest też na drodze, 

bo gdy wiatr powieje srodze 

na burą ziemię spadają wciąż: 

złoto, zieleń, czerwień i brąz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Szejwian 
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Nasze osiedla 

 

Bródno, Targówek, Zacisze, 

tworzą nową dzielnicę. 

Ratusz Targówek wszyscy znają, 

tu się urzędnicy z mieszkańcami spotykają. 

W Ratuszu jest Pałac Ślubów, 

tu młodzi przysięgę składają, 

całe rodziny swoje święto mają. 

Jest park Nowoczesnej Rzeźby 

z Rajską Bramą, z innymi rzeźbami, 

A pośrodku góruje złoty anioł ze skrzydłami. 

Park Wiecha ma swój styl i szyk, 

jemu nie dorówna nikt. 

Teatr Rampa repertuar ma ciekawy, 

przyjeżdżają tu ludzie z całej Warszawy. 

Mamy autobusy, tramwaje, nawet metro tu powstaje. 

Są cmentarze dwa,  

każdy z nich inną historię ma. 

Cmentarz katolicki, żydowski, 

kapliczki bródnowskie… 

Przyjedźcie tu koniecznie na wiosnę! 

Nasza dzielnica wiele tajemnic ma, 

wybierzcie się na wycieczkę z PTTK. 

Dowiecie się 

kto to taki Paweł Athamer, 

gdzie znajdują się domy kultury Świt i Zacisze, 

I poznacie inne tajemnice…. 
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Młodzi z Targówka 
 

Ja, prażanka, zapoznałam na Wileniaku Janka. 

Wileniak to dworzec kolejowy i dom handlowy, 

nazwę ma francuską – Carrefour. 

Gdy Janek  mnie wita, mówi mi – Bonjour  

Madame,  

autobus nadjeżdża,  

ja wsiadam i ciebie zapraszam. 

Poznamy okolice Targówka, 

niepotrzebna nam taksówka. 

Widzisz? Już dojeżdżamy i w metro się przesiadamy. 

Potem pojedziemy do twojej mamy. 

– Jaka świetna komunikacja! 

U ciebie obiadek, u mamy kolacja. 

Janku, na Targówku bloki wśród zieleni, 

nie ma tu, jak u mnie, starych kamienic. 

Jest Targówek Fabryczny mieszkaniowy stary i nowy, 

Pospacerujmy po Targówku, pozwiedzajmy. 

Bloki już znamy. 

– Popatrz, jakaś stara willa Pietrusińskich, 

podobno swoją własność niedawno odzyskali, 

na pewno będą remontowali. 

– A ten komin przy Radzymińskiej?  

– Zakładów Tłuszczowych.  

– Czy on zostanie? 

– Podobno tak, kochanie. 

– Wiesz, podoba mi się ta nasza mała turystyka. 

Jest spacer i historii się dotyka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesława  

Dąbkowska-Pawlak 
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Kwiaty narcyzowate 

 

Koło domu zdobią rabaty 

dwa kolorowe, piękne kwiaty. 

Każdy wielbi swą urodę, 

zapach, kolor i listki młode. 

Cały dzień nim słońce zgaśnie, 

tak się przechwalają właśnie: 

– A ja jestem wyższy nieco, 

do mnie wszystkie pszczoły lecą! 

– Mnie odwiedził cudnej urody 

kolorowy motyl młody! 

Zachowują się te kwiaty 

jak dzisiejsze małolaty. 

Dla nich nie ważne, co ktoś ma w głowie, 

lecz co inny o nim powie. 

Jak ubrany i jak mieszka, 

bo kto biedny – nie koleżka. 

Rano, ledwie  jasność wyszła, 

młoda ogrodniczka przyszła. 

Jednym ruchem bez pardonu 

ścięła kwiaty do wazonu. 

Kwiaty w wazonie główki spuściły 

i tylko trzy kolejne dni żyły. 

Pieniądze, urok ani status społeczny 

nie gwarantują, że będziesz wieczny. 

  



~ 88 ~ 
 

Refleksja 

 

Gdzieś spod chmurki dziadek z babcią 

na swe wnuki czule patrzą.  

Jak urosły i dojrzały,  

własne domy pozakładały.  

Patrzą też na prawnuki, 

których mają aż dwie sztuki.  

Czy pracują? Czy się uczą?  

Czy czasem się nie włóczą? 

Świat gdzieś pędzi na łeb, na szyję -  

dzisiaj przecież tak się żyje.  

A przecież ni komórka ni tablecik  

nie wychowa dobrych dzieci.  

Gdzie rozmowy? Gdzie spacery,  

pokazanie każdej życia sfery?  

Zadumali się dziadkowie. 

Czy ktoś o nas im opowie?  

Patrzą, patrzą, podziwiają. 

Jak te czasy się zmieniają! 

Znów schowali się za chmurkę, 

gdzie czekają na swą córkę,  

aby razem patrzeć z oddalenia 

na następne pokolenia. 

 

  



~ 89 ~ 
 

Mrówka 

 

Przyszła mrówka do mróweczki 

– Pożycz mi dwie złotóweczki. 

Muszę kupić metr koronki, 

idę na bal do biedronki. 

Będę szyła jakiś ciuszek, 

bo mam prawie goły brzuszek, 

a na balu kropki, paski, 

wszystkie cienkie, nie grubaski! 

 

Stoi mrówka przy ścianeczce 

w koronkowej sukieneczce. 

Nikt nie prosi jej do tanga – 

dla bogatych to „balanga”. 

Pewien pan z innego mrowiska 

przyjrzał się mróweczce z bliska. 

Skromna, pracowita, uczona – 

w sam raz będzie dla mnie żona. 

 

Fakt ten uświadomił małej mrówce: 

najważniejsze – mieć coś w główce! 
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Ogonek 

 

Zastanawiał się pewien mały pies, 

do czego jego ogonek jest? 

Taki długi i wystaje, 

na nic się mu nie przydaje. 

Między drzwi go można włożyć, 

Niewygodnie się na nim  położyć. 

Aż tu nagle do drzwi dzwonek, 

zaczyna merdać mały ogonek. 

W przedpokoju osób kilka 

i to jest najlepsza chwilka, 

aby przyjąć ich wesoło. 

A ogonek? Kręci się wkoło!  

Już się mały piesek nie złości, 

wie, że ogon jest do witania gości. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Salmanowicz  
kl. 7a SP Nr 114 
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Targówek 

 

Nasz Targówek to dzielnica, 

która pięknem swym zachwyca. 

Są tu szkoły i przedszkola 

i zielono dookoła. 

 

Jest Nasz Klub! Tu dzieciaki, 

mogą uczyć się i bawić, 

ćwiczyć, tańczyć i rysować, 

swe talenty podszlifować. 

 

Starsi tu się mogą spotkać, 

żeby ćwiczyć lub malować, 

pisać wiersze, opowiadać, 

i sąsiadom swym pomagać. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Urszula Laska 
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Bałwanek  

 

Biała głowa, biały brzuch, 

wokół biały, śnieżny puch. 

Biały śnieg i białe święta, 

biała buzia uśmiechnięta. 

Zamiast nosa, marchew tkwi, 

bałwan groźnie zmarszczył  brwi. 

A gdzie czapka? Chłodny ranek, 

niech mu włożą chociaż garnek. 

Łzy już płyną po policzkach… 

Zapomnieli o guziczkach! 

Białe serce z żalu pęka – 

łysy bałwan?! Wstyd, udręka. 

Zrozpaczony grozi miotłą, 

niech no dzieci wszystkie dotrą! 

Nawet on swój honor ma –  

O bałwani wygląd dba.  

Zmarzły bałwankowi uszy, 

śnieżek coraz bardziej prószy, 

zmierzch nadchodzi, ciemna noc… 

W dobrym sercu wielka moc. 

Chłopczyk z pieskiem przeszedł obok. 

Wrócił, stanął, kręci głową. 

Wsunął mu na głowę czapkę, 

zapiął szalik na agrafkę. 

Znalazł wnet małe kamyczki – 

zapiął biel na trzy guziczki. 

Nie zawstydzi go poranek, 

bo ubrany jest bałwanek.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanda Milewska 
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Wiosna 

 

Budzi się wiosna  

Słonecznym promykiem 

Powiewem wiatru 

Płynącym strumykiem 

Nieśmiałym ćwierkaniem wróbla na drzewie 

I kluczem żurawi płynących po niebie 

 

Wiosna jest damą  

W tiulowej szacie 

Dostojnie kroczy 

Czasem płynie 

Lekko stawiając stopy 

Odgarnia ostatnie roztopy 
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Lato 

 

Niebo łąka piach i morze  

Wszystko pachnie 

Wiatr i drzewa 

Między palcami piasek się sypie  

Fala się przelewa  

Wicher hula we włosach  

Konary się kłaniają 

Stopy trawę depczą  

Wszystko pachnie deszczem 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Lipińska 
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Wiosna 

 

 

Rozkwitają kwiaty 

Zielenią się drzewa 

Przyroda budzi się do życia 

Wszystko nabiera kolorów 

 

Wiatr rozwiewa niczym włosy zielone liście na drzewach 

Łąka przyodziewa się w moc kolorowych kwiatów 

Drzewa stroją się w zielone korony 

Grają na liściach krople deszczu 

 

Deszcz stuka i stuka grając wesołą melodię 

Uderzając w klawisze z liści 

Wiatr szarpie struny z gałęzi 

Rozpoczyna się wiosenny koncert 
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Zima 

 

 

Przyszła do nas zima 

Ubrana w białą suknię 

Włosy miała ozdobione śnieżynkami 

Przyszła rozsypując dookoła biały puch 

 

 

Zamarzają stawy i jeziora 

Lasy i sady okrywają się białą pierzyną 

Pola i łąki nabierają białego koloru 

Drzewa i krzewy ozdobione są lodowymi kryształkami 

 

 

Zasypiają lasy i sady 

Cichną łąki i pola 

Milkną kwiaty i trawy 

Otulone białą kołdrą 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Smaruj 
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Krótka bajka o wielkiej miłości 

 

Opowiem wam bajkę, 

nie, nie jak kot palił fajkę. 

Będzie to bajka króciutka, niedługa, o tym co to jest miłość 

choć mała, to duża. 

 

Był sobie książę waleczny i śmiały, na imię miał TARR.  

Wszystkie królewny, panny i służki się w nim kochały. 

Książę zwykł spacerować po włościach swoich,  

czyli po królestwie całym. 

Chodził i tam i tu. 

Odwiedzał ZACISZNE kąty, FABRYSZNĄ ZONĘ  

(takie miejsce dalej niż inne). 

Pewnego razu, gdy w myślach zatopiony  

przechadzał się po STARYM BRÓDNYM targu  

spostrzegł dziewczynę przepiękną. 

Jej oczy jak dwa jeziora, 

jej usta jak jarzębina czerwone. 

Twarzyczka jak płatki śniegu jaśniutka, 

włosy jak zboże złociste. 

Cała śliczniutka. 

Serce mu mocniej zabiło, 

jak nigdy dotąd. 

Ona spod rzęs na niego spojrzała i rumieńcem się oblała. 

On się uśmiechnął i podszedł do niej. 

– Jak cię zwą miła? 

– Na imię mi GŁÓWKA. 

Zerkali na siebie co chwila, TARR na GŁÓWKĘ, GŁÓWKA 

na TARRA. 

Czuli, że w ich małych sercach rodzi się coś wielkiego. 

Uczucie to zwie się miłością, wie o tym każdy,  

czy duży czy mały. 

Książę wziął dziewczynę za rękę, 
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poprowadził wśród ulic WYSOKIEGO GRODU,  

ZA MIASTO do swojego pałacu. 

Cieszyli się wszyscy widząc szczęście młodej pary. 

Krzyczeli radośnie: Wiwat TARR i GŁÓWKA!!! 

Królestwo rosło w siłę, lud miał się dobrze. 

Rodziły się dzieci, biegały po BRÓDNOLESIE, rodziły się 

wnuki, robiły to samo. 

Czas płynął, a oni wciąż się kochali. 

Pewnej nocy zniknęli, nikt nie wie gdzie się podziali. 

Ludzie do dziś wierzą, że gwiazdami na niebie się stali, że 

strzegą swego grodu z oddali. 

Na ich cześć miasto swoje TarrGłówek nazwali. 

Minęły lata, minęły wieki, książę i dziewczyna legendą się 

stali. 

 

Dzisiaj targ to BRÓDNO, te STARE, FABRYSZNA ZONA, 

to FABRYCZNY TARGÓWEK. 

Ten GRÓD WYSOKI, ZA MIASTEM ZAMEK to dwie ulice, 

które WYSZOGRODZKĄ i ZAMIEJSKĄ nazwano. 

BRÓDNOLAS to LAS BRÓDNOWSKI, w którym podobno 

potomkowie zakochanych spoczęli. 

A jak pewnie już wiecie nazwę TARGÓWEK od imion boha-

terów tej bajki ludzie wzięli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronisława Helena Stańczyk 
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Nasz Targówek 

 

Targówek pół wieku temu 

To miejsce mało ciekawe. 

Dzielnica biedna, odległa 

I dziedzicząca złą sławę. 

 

Do parterowych, skromnych domków, 

Gdzie były dziurawe chodniki, 

Przylegały małe ogródki 

I liczne gołębniki. 

 

Często się tu zdarzały 

Różne wyskoki, wybryki, 

Nie przynosiły chluby 

I psuły statystyki. 

 

Wracaliśmy kiedyś do domu, 

Opuściwszy nocną biesiadę, 

Taksówkarz drzwi nam zatrzasnął 

Krzycząc: „Na Targówek, panie, nie jadę”. 

 

Czas jednak w miejscu nie stoi, 

Wypełnia go życie, nasyca - 

„Nowe” wchodziło z impetem, 

Zmieniała się okolica. 

 

Liczne bloki budowano, 

Z nimi szkoły, przedszkola, ulice. 

Nasz Targówek się rozrastał i piękniał, 

Radykalnie zmieniał oblicze. 
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Ciągle się coś doskonali, rozwija, 

Nowoczesność wypiera retro. 

Jakże można nie cieszyć się z tego, 

Że na Trocką dociera już metro. 

 

Żyje się tu wygodnie, spokojnie, 

Moc zieleni, przestrzenne ulice, 

Ludzie mili, życzliwi, pogodni 

Bardzo dbają o swoją dzielnicę. 

 

Cała stolica pięknieje i rośnie, 

W tym postępie nie widać granicy, 

Ale nas najbardziej cieszy 

Uroda naszej dzielnicy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rymowanki z „Lata w Mieście”  

w Naszym Klubie 
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*** 

Nasza mama już od rana 

siedzi w kuchni rozczochrana. 

A my w Klubie od dziewiątej 

wymyślamy wiersze o niej. 

Zajęcia fajne mamy, 

Panią Beatkę kochamy. 

W Naszym Klubie jest wesoło 

i w dodatku kolorowo. 

A gdy do domu wracamy, 

na następny dzień czekamy. 

 

Zosia i Dominika 

 

 

Wesoły Targówek 

Na Targówku świeci słońce,  

dzieci bawią się na łące, 

śpiewa ptak, szumi las –  

jaki piękny czas. 

Czasu w szkole coraz mniej,  

zegar pędzi, że aż hej! 

Śpiewa ptak, szumi las –  

jaki piękny czas. 

 

Weronika i Anastazja 
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*** 

Szedł chomik Guci przez las. 

Zapatrzony w telefon do cudzego domu wlazł. 

Przez próg się przetoczył,  

przestraszony na lampę wskoczył. 

Zobaczył w rogu jakiś cień! 

Jednak tam nie poszedł, bo to wielki leń. 

Gdy się okazało, że to drugi chomik jest, 

Guci uradowany wykrzyknął: Yes! 

Chomiki się w sobie zakochały 

i na Targówku razem zamieszkały. 

 

Natalia, Julia, Zosia, Tomuś, Jula, Ewa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rymowanki niespodzianki I 
Spontaniczna twórczość parkowa  

Piknik na Dzień Dziecka - Park Wiecha 
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*** 

Mały piesek siedzi obok bloku 

i patrzy na wszystkich z boku 

a ja się do niego uśmiecham 

i na spacer czekam 

 

 

 

*** 

W maju cieszymy się wiosną, 

a ja staję się miłą i radosną. 

 

 

 

*** 

Maja w parku i ja w nim 

co tu robić – powiedz mi. 

 

 

 

*** 

Ja i Laura moja siostra 

oraz mama radosna 

po parku wędrujemy 

bo się dobrze bawić chcemy 

 

 

 

*** 

Ja i Iza się bawimy 

i po parku chodzimy. 

Czas spędzamy w Parku Wiecha 

dla nas to pociecha. 
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*** 

Jutro będzie zupa dobra, 

ale dzisiaj jeszcze zjemy bobra. 

Mama tego nie ugotuje, 

bo bobrów już brakuje. 

 

 

 

*** 

Kot Flot odwiedza nas 

w morzu szczęścia oraz 

smutków, lecz nie zniechęci 

to nas, bo dzieciaki 

prociaki wesołe przez 

cały czas są! 

 

 

 

*** 

Robert Lewandowski 

jest najlepszym strzelcem Polski. 

Strzela bramki jak na zawołanie 

i codziennie je śniadanie. 

 

 

 

*** 

Koty duże psoty, 

bo gdy zobaczą płoty, 

to zaraz na nie wskakują 

i świetnie się na nich czują. 
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*** 

Gdy trzymam w ręku ołówek, 

to od razu piszę Targówek. 

Jest piękny, kolorowy 

i ma teatr bajkowy. 

 

 

 

*** 

Agnieszka Kazała 

książeczki pisała, 

jedne o kocie,  

a drugie o jakiejś psocie. 

 

 

 

*** 

Kot jest koci, 

kiedy psoci 

a pies jest psi, 

kiedy śpi. 

A ja jestem Iza 

i lubię je miziać. 

 

 

 

*** 

Kochany nasz Targówek 

dużo w nim bibliotek 

kto w nich książek nie czyta 

ten ma duży kłopotek 
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*** 

Biblioteka to dobra rzecz, 

książki też. 

Dużo ciekawych przygód w nich jest, 

to je bierz. 

 

 

 

*** 

Do przedszkola chętnie chodzimy, 

tam się codziennie dobrze bawimy 

i własne zabawki tam zanosimy 

i ładnie się nimi bawimy. 

 

 

 

*** 

Gra miejska to jest gra 

jak piłka nożna 

każdy może wygrać 

tylko trzeba grać 

 

 

 

*** 

Kot psot 

skacze przez płot 

smutną ma minę 

bo spadł na roślinę 

która go poparzyła 

i smuteczek mu sprawiła 
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*** 

Krzaczek, główka, 

po Targówku chodzi mrówka. 

 

*** 

Idzie Grześ po Targówku 

do domu swojego 

posłuchać muzyki 

nie pytaj dlaczego 

 

 

*** 

Melodię, melodię 

sama sobie gram 

i co będę chciała, 

będę wybierała. 

 

 

*** 

Na Targówku pięknie jest, 

tutaj dobre lody zjesz. 

 

 

*** 

Różnych akcji wiele mieliśmy 

i hymn Unii Europejskiej poznawaliśmy. 

Szybko czas upłynął i już czerwiec mamy. 

Na wakacje już za chwilę wyjeżdżamy. 

 

 

*** 

Był sobie raz 

Piotrek, który poszedł w las. 
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*** 

Arek zegarek 

poszedł na bazarek 

kupił truskaweczki i pączki 

przed ich zjedzeniem dokładnie umył rączki 

 

 

 

*** 

Jestem raperem!  

Jem kanapkę z serem, 

a wiesz o co chodzi mordeczko, 

dzieci się chwalą kanapeczką. 

Mam tę moc, mam tę moc, 

zjem je w jedną noc. 

 

 

 

*** 

U nas na Targówku jest zabawy wiele 

Często się spotykam z moim przyjacielem 

Dla dzieci zabaw jest bez liku 

Chętnie się bawimy na naszym placyku 

 

 

 

*** 

Targówek jest super 

ściąga dzieci całą kupę 

co wariują wkoło 

i jest gwarno i wesoło 

bardzo nam się podoba 

jego dusza jak dzika przygoda 
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*** 

Ja chcę dzisiaj iść do kina, 

bo fajna ze mnie dziewczyna. 

 

 

*** 

Jak pięknie dziś słonko świeci 

Cieszą się na Targówku wszystkie dzieci 

Na niebie żadnej chmury 

Nie będzie dzisiaj burzy 

 

 

*** 

Jak bardzo wesoły jest dzisiaj dzień 

Niech sobie nikt nie myśli że ze mnie jest leń 

Mam zamiar się świetnie bawić 

Nie będę sobie w oczach rodziców grabić 

 

 

*** 

W Parku Wiecha jest wesoło, 

mnóstwo dzieci zawsze wkoło, 

zawsze chętnie tu przychodzę 

pojeździć na hulajnodze. 

A gdy tu przychodzę nocą, 

to się pięknie gwiazdy złocą. 

 

 

*** 

Kwitną kwiaty 

rośnie trawa 

dzisiaj w parku 

jest zabawa 
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*** 

Tańczymy dzisiaj na balu 

i zabawa jest jak w gaju. 

 

 

*** 

Dzisiaj piękna jest pogoda 

każdy coś od siebie doda 

fajne słońce świeci 

uszczęśliwia wszystkie dzieci 

 

 

*** 

Dwa balony białe pióro 

w nocy nie jest ponuro 

 

 

*** 

Wszystkim jest wesoło 

bardzo się lubimy 

bardzo dziękujemy 

i nie zapomnimy 

 

 

*** 

Na Targówku dzieciństwo spędziłam 

i zawsze się tym chwaliłam. 

Moje dzieci też tu dorastają 

i dużo koleżanek  mają. 

Tutaj  zestarzeć się zamierzamy, 

bo Targówek KOCHAMY! 

Dorota H. 
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*** 

Wszystkie koteczki lubią kanapeczki 

A dzieci w maju lubią truskaweczki 

 

 

*** 

Słońce świeci 

są tu wszystkie dzieci 

 

 

 

*** 

Dwa „Zakręcone Kameleony” po Targówku szaleją, 

w grę terenową grają i ciągle się śmieją. 

Liście, kasztany i żołędzie do torby zbierają,  

zadania fajne wykonują i dobrze się bawią. 

 

Dwa „Zakręcone Kameleony” 

 

 

 

*** 

Na Targówku zakochani 

chodzą sobie ulicami. 

Pośród liści kolorowych 

zadzierają w górę głowy, 

aby to jesienne słońce 

grzało serca ich gorące, 

aby oczy, kiedy trzeba, 

były także pełne nieba. 

 

Michalina, Antoś, Kuba i mama 
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** 

Piłka skacze po boisku 

a my ją kopiemy, 

bo do bramki strzelić chcemy, 

żeby dobrze bawić się 

i by wygrać całą grę! 

 

Antek i Przemek 

 

 

 

 

*** 

Jak ja kocham w poniedziałki 

z Zosią kręcić sobie wałki. 

Potem spacer dookoła,  

w końcu mamy 4 koła. 

Przed obiadem mała kawa,  

Tak zaczyna się zabawa. 

Po obiedzie krótkie spanko, 

a następnie robię pranko. 

Gdy już tata wróci z pracy, 

swój obiadek ma na tacy. 

Ciepła woda w mej wanience –  

Kończę dzień po tej udręce. 

 

4 kółka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rymowanki niespodzianki II 

Imieniny Jana Kochanowskiego  

– Ogród Krasińskich 
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*** 

Była sobie sroczka mała, 

co po łączce wciąż skakała! 

Aż ją mama zawołała, 

na obiadek iść kazała. 

Na to sroczka „Właśnie nie… 

Bo książeczki czytam dwie…” 

 

Ela Jurkowska z Zamościa 

Tworzone na poczekaniu i na stojąco 

 

 

 

 

*** 

Na polance obok ławki 

rosły piękne dwa bławatki 

pan Bławatek zachwycony 

i ogromnie zaskoczony 

patrząc w oczy tak błękitne 

zapomniał słowa wykwintne 

westchnął raz i drugi 

i w ukłonie stawia nogi 

a że jedna tylko noga 

westchnął głośno jak stonoga 

i oświadczył się piękności 

zapraszając do wiecznej miłości 

 

Sandra Czeszejko-Sochacka 
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*** 

Fraszka – igraszka, imieniny Jana 

Cóż za zabawa do białego rana! 

Słońce na nas świeci 

pośród śmiechów dzieci. 

Radości nie ma końca 

przy wtórze figlarnego słońca. 

Me policzki pod rondem kapelusza się skryły 

a nowe piegi na nosie przybyły 

 

Anna Maria Mittek 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszowanki  
z gry miejskiej, punkt: Nasz klub 
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*** 

Wygrywam Targówek bez wymówek 

w grze miejskiej uczestniczę umysł i siłę ćwiczę 

 

Bartek W. 

 

*** 

Wszystko przemija powoli 

i sen i cudne marzenia. 

Lecz jest coś w życiu, co 

nigdy nie minie, to są 

jedynie wspomnienia. 

 

J. Wróblewska 

 

*** 

Nasza dzielnica jest zgrana - 

wszyscy uśmiechnięci od samego rana. 

W kiosku, w sklepie, w metrze, 

bo u nas jest czyste powietrze. 

 

Barbara Abramcyk 

 

*** 

Kasztanki, kasztanki 

rosną  na drzewie. 

Ja je zerwałam 

i czuję się jak w niebie. 

Złota jesień, złota jesień, 

daj mi trochę skarbów, 

a dzięki Tobie, 

poczujemy się jak w niebie. 

 

Amelia Wyłuda 
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*** 

Kot Alek spotkał Alę 

Poszli razem do domu a tam drugi kot 

siedzi sobie na kanapie i smacznie chrapie 

A gdy wstanie zje śniadanie 

 

Miłosz Ejdys 

 

 

*** 

Za górami za lasami 

za siedmioma planetami 

żyły pomrowiki małe 

które były doskonałe 

 

Jan, Miłosz S., Franek K. 

 

 

*** 

Dawno temu w naszym mieście 

mieszkał sobie creeper Janusz 

który kąpał się w agreście 

i wymyślał sobie bajki 

 

Uwielbiał nocne spacery 

i zielone skutery 

miał przyjaciół bez liku 

jak w tym limeryku 

 

Iwo, Gabrysia i Ania S. 
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*** 

Liście spadają każdego dnia żółte i czerwone 

na głowę przechodnia, a ja je omijam 

lub zbieram i robię kolorowe bukiety by świat 

był piękniejszy. 

 

 

*** 

Na górze róże, na dole cola 

Legia wygrywa mecz, strzelając gola. 

Na górze róże, na dole mlecz 

Polska wygrywa nareszcie mecz. 

 

 

 

*** 

Wpadła sroka do piwnicy, 

narobiła jajecznicy, 

stłukła jajko i talerzyk, 

zjadła brokuł aż się zjeżył jeżyk. 

Kotek, piesek zjadł kapustę 

i już nigdy nie będzie tłusty. 

 

Brzezińscy – NIEMCY 

 

 

 

*** 

My lubimy jeść poziomki 

bo to nasze dobre ziomki 

W lesie znajdziesz nas 

a my lubimy chodzić tam 

 

Poziomki 
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*** 

Kotek Mruczek z czarną łatką 

do przedszkola szedł z Agatką, 

bo Agatka dzisiaj szlocha. 

Mruczuś miauczy: Ja Cię kocham! 

Kto się z nami bawi w berka, 

ten dostanie dziś cukierka. 

 

Rajskie Anioły 
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*** 

Na Targówku się bawimy 

i do szkoły chodzimy. 

Do przedszkola i do żłobka 

codziennie biegniemy, 

na Targówku jest wesoło 

chętnie tu zostajemy. 

Z Woli na Targówek codziennie przyjeżdżamy, 

bo w naszych małych sercach go mamy. 

 

Lewi <3 

 

 

 

 

*** 

Gdy arbuzy rześko wcinasz 

to do kosza wyrzuć szpinak. 

 

 

 

 

*** 

Na Targówku wszyscy mieszkamy. 

Metro w okolicy już mamy. 

W Parku Wiecha kasztany zbieramy, 

bo bardzo go kochamy. 

 

Arbuzy  
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*** 

My lubimy jeść poziomki 

bo to nasze dobre ziomki 

W lesie znajdziesz nas 

a my lubimy chodzić tam 

 

Poziomki 

 

 

 

 

 

*** 

Jedzie autem mały jeż, 

na Targówek jedzie też. 

Na Targówku mały jeż 

tańczy, śpiewa i je też. 

Ale na parkiecie jeż 

już wymiata, inni też. 

Gdy już wraca, widzi chór, 

który śpiewa o nim utwór. 

 

Anastazja 
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