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„Józefów moje miasto, moja mała Ojczyzna na 100 – lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”.
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem
i wysiłkiem wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał suwerenność. Edukacja
patriotyczna umożliwia powrót do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki,
języka, kultury lokalnej, regionalnej i narodowej. Poznanie własnego
środowiska lokalnego sprzyja kształtowaniu postaw obywatelskich
i prospołecznych. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny,
do ziemi rodzimej, do oddawania hołdu tym, którzy walczyli o niepodległość
Polski i zapisali się na kartach naszej historii.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego wyrazili podziw
dla swojej małej Ojczyzny, ukazali jej piękno w zbiorze wierszy „Słówka, słowa
dla Józefowa”.
Autorzy tekstów poetyckich barwnie namalowali słowami miejsce, w którym
żyją i uczą się, i które jest dla nich natchnieniem i inspiracją.

Drogi Czytelniku – pozwól przenieść się w to magiczne miejsce!

Dyrekcja szkoły
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Franek Bielak
Mój Józefów

Ładne domy i ulice,
piękne drzewa i zielone okolice,
świerki, dęby, sosny,
słychać tu ludzi radosnych.
Nasz Józefów zadbany piękna rzeka i plaże dla zakochanych.
Lubię kwiatki na kwietnikach,
pomnik Łączniczki i spacery na Górę Lotnika.
Później „U Babci Heli” mogę zjeść ciasto
i pomyśleć : „kocham to miasto!”.
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Paula Cerlińska
Józefów

Józefów to moja
mała Ojczyzna skąpana w słońcu,
ukryta w zieleni
lasów nad rzeką,
gdzie piasek
na plaży
i dzieci szczęśliwe.
To moje miasto
ciche i miłe,
jak chwila
dzieciństwa
w domu, rodzinie.
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Oliwia Czapnik
Nasz Józefów

Nasz Józefów – miasto cud,
ścieżek rowerowych - w bród.
Czysty Świder wzdłuż się wije
a na brzegu pyton żyje.
W Holiday-u koncert dzisiaj,
Perfect śpiewa bez Hołdysa.
Dają radę choć niemłodzi,
nie każdemu tak wychodzi.
Letnią porą, wieczorami,
gdy jeździmy rowerami,
wszyscy razem się zbieramy przy fontannach rozrabiamy.
Jest i basen, lodowisko,
pełen relaks – daję wszystko!
Ekologia jest podstawą,
górujemy nad Warszawą.
Nasze miasto jest przyjazne,
chce się wszystkim nam tu żyć,
mieszkać, uczyć i pracować,
oraz kulturalnym być.
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Julia Długokęcka
Józefów to moje miasto

Józefów to piękne miasto
wszędzie kwiaty i żołędzie.
Nikt tu nudzić się nie będzie.
Kocham moje miasto,
lubię chodzić do kawiarni na ciasto.
A gdy upał grzeje taki,
to wsiadamy na kajaki.
Nasz Świder ma czystą wodę,
która daje nam ochłodę.
Lasy mamy tu sosnowe,
I powietrze bardzo zdrowe.
Chcesz szanować swoje zdrowie,
To zamieszkaj w Józefowie.
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Florentyna Domańska
Kocham moje miasto

Józefów, moje miasto, i o nim dziś napiszę,
Wisła, Otwock, Warszawa, znaczą mu granice.
Czy je kocham? Jasne. I nic w tym dziwnego.
Tu się przecież urodziłam i mam swą rodzinę,
mam tu Mamę, mam i Tatę, mam też Michalinę.
Tutaj Babcia i Dziadek, co za Świdrem mieszka,
tutaj ciocie i wujkowie i rodzeństwa reszta.
Mam pokoik w swoim domku i pieska Bogusia,
świnki morskie w ogrodzeniu i Witka kotusia.
tak więc wszystko, co kocham, to mam w Józefowie,
inne plusy tego miasta, pamięć mi dopowie.
Są tu szkoły i przedszkola, w zimie lodowisko,
duży basen, place zabaw, dla dzieci prawie wszystko.
Są boiska, korty, siłownie i ścieżki rowerowe.
W Józefowie władze dbają o mieszkańców zdrowie.
Starsi mają biblioteki, kino, bary i koncerty,
gdzie z różnymi zespołami do zabawy są zachęty.
Cała gama marketów i sklepów. Lody słynne w okolicy.
Dogodna komunikacja, fakt ten bardzo się tu liczy.
Asfalt równy na ulicach, trawniki i domy zadbane,
dlatego przez sławnych ludzi jest ono zamieszkane.
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Gdy więc plusy i minusy porównam do siebie,
wiem, że kocham to miasto, czuję się tu, jak w niebie.

Eryk Głasek
Józefów – moje miasto

Początki miało w szesnastym wieku: Rycice, Górki i Świdry Małe Wokoło lasy i leśne drogi, między wioskami tymi powstałe.
W końcówce wieku dziewiętnastego Michał Andriolli tutaj zawitał Stworzył letnisko na brzegach Świdra, bo pomysł mu taki w głowie zaświtał,
I „świdermajer” – bardzo wyraźny styl lokalnej architektury,
Który – na stałe zagościł w dorobku naszej miejskiej kultury.
Zaraz po wojnie masa ludności osiadła w tej okolicy Większość uciekła z mocno zniszczonej podczas powstania stolicy.
Kolejne lata to rozwój osad, budowa szkół i miejskie prawa,
Współcześnie jest to miasto zwyczajne, każdy przyjezdny to przyzna,
Lecz dla nas mieszkańców to trochę więcej – to nasza mała Ojczyzna.
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Mateusz Grabowski
Józefów

Moja szkoła i mój dom
to Józefów – jestem stąd.
Małe domki, duże drzewa,
na gałęzi ptaszek śpiewa.
Dzieci śmieją się wesoło,
„Witaj, witaj nasza szkoło”.
To moje miasto, to mój kąt,
to Józefów, jestem stąd.
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Amelia Imasz
***

Jest na mapie takie miasto,
Które w nocy świeci jasno.
Są tu piękne krajobrazy,
Każde dziecko o nich marzy.

Nawet kiedy deszcz za oknem,
Kiedy wszystko w deszczu moknie Ja niczego się nie lękam,
Bo Józefów to potęga.
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Zuzia Jakimowicz
Józefowska studnia

Już koni słychać kopyta,
Już flaga na wietrze powiewa,
To Piłsudskiego jest świta,
Już się wyłania zza drzewa.
Trafili tu niby przypadkiem,
Odpocząć, napoić swe konie,
Do studni podchodzą ukradkiem,
Lecz stoi tam jakiś człowiek.
I przedstawiają wodzowie,
Marszałka ze swoją Kasztanką,
Już każdy we wsi się dowie,
Kto ich odwiedził rankiem.
Człowiek do chaty zaprasza,
By niepodległość świętować,
Lecz on się wzbrania, przeprasza,
Musi kraj dalej ratować.
I odjechali w pośpiechu
Serdecznie go uściskali
Wieś odtąd zwie się Józefów,
Wiedzą to duzi i mali.
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Maja Jaworska
Moje piękne miasto

Józefów to miasto piękne.
Pełne drzew, głównie sosen.
Z tego właśnie ono słynie,
Rzeka Świder obok płynie.
Dba to miasto o tradycje – tak przystoi.
Wiele tu zabytków stoi.
Świdermajery, stare dworce,
A między nimi kwiatów tysiące.
Nie zapomniano i o rodakach,
Którzy tak dzielnie o Polskę walczyli.
Pomnik Łączniczki, Żołnierzy Armii Krajowej,
Tu z honorem inni postawili.
Józefów cały czas się rozwija,
Nowych mieszkańców ciągle przybywa.
Wszyscy są oni bardzo szczęśliwi,
Serdeczni, pomocni i troskliwi.
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Amelia Kaczmarczyk
Czym jest Józefów?

Józefów to rzeka płynąca cichutko,
to lasy szumiące milutko,
to ulice pędzące szybciutko,
to ptaki śpiewające piękniutko,
to ludzie do pracy biegnący,
to dzieci do szkoły spieszące,
to maluszki do przedszkola drepczące,
to kobiety po chodnikach spacerujące.
To zwierzęta w lesie ukryte,
to sklepiki między domami skryte,
to pomniki dumnie błyszczące,
to smutne krzyże przy drogach stojące.
Józefów to smutki i radości,
to chwile spędzone tu w miłości,
to momenty przez nas niezapomniane,
to godziny przez wszystkich lubiane.
I może kiedyś przyjdzie mi odejść,
do innego miejsca na ziemi wejść,
to w pamięci mej na zawsze pozostanie,
to miasto- o którym w tym wierszu bajanie.

15

Gabrysia Kaczmarczyk
Spacer

Idę ruchliwą uliczką,
już nikt nie jeździ tutaj bryczką.
Teraz jest inaczej – bardziej nowocześnie,
zapomnijmy o tym, co było – teraz jest współcześnie.
Kiedyś drzew było tutaj bez liku,
ulice spokojne, ciche, babcie przy stoliku
siedziały i o życiu rozmawiały wszystkich spacerujących miło pozdrawiały.
Teraz jest inaczej – bardziej nowocześnie,
nie jest tak cicho, jak było ówcześnie.
Choć czasy się zmieniły i rozpromieniły,
to ludzie mieszkający tutaj nic się nie zmienili.
Babcie już nie siedzą przy stoliku!
Babcie mają koleżanek tu bez liku
i w naszym miasteczku ulicami spacerują,
zdrowie swoje i mięśnie trenują.
I gdy spacer mój do końca się zbliża,
bo słońce ku ziemi się zniża,
duma mnie mocno w sercu rozpiera,
że w Józefowie me życie kolorów nabiera.
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Wiktor Karbowski
***

W sosnowych lasach, blisko Warszawy,
Gdzie nie ma pędu i wiecznej wrzawy,
Z siostrą rowerem nad Świder gnamy.
Koncert tam ptaków jest arcyciekawy,
Latem fontanny wdzięcznie pulsują Inne miasteczka tym deklasują.
Tu na basenie medale zdobywam,
Smutku i stresu wnet się pozbywam,
Lecz też wspominam historii dzieje
I pogrzebane o wolności nadzieje.
Wojna, w lasach partyzanci
I angielscy lotnicy – alianci.
Józefowskie lasy niejedno widziały Żołnierską, smutną pieśń gwizdały.
Przy Łączniczce z mamą ukłon składam
I kwiaty z wdzięcznością układam.
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Mateusz Kilim
Wiersz o Józefowie

Józefów, to taka kraina,
Która się w sercu zaczyna.
Powstała 100 lat temu,
I wywodzi się z mazowieckich terenów.
Często jest w mych myślach blisko,
W pięknej ziemi nad rozległą Wisłą.
W herbie ma sosnę w złotej koronie,
Która nas chroni i od złego broni.
Codziennie jej ścieżkami chodzimy,
Budujemy i psocimy.
Józefów to moja Ojczyzna,
Która jest memu sercu bliska!
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Dawid Kluska
Józefów

To Józefów, moje miasto,
Tutaj nawet gwiazdy gasną.
W Józefowie fajnie jest
I mieszkańcy mają gest.
Czasem większy, czasem mniejszy
Wszyscy razem uśmiechnięci.
Razem wszyscy tu mieszkamy Na kolejny dzień czekamy
I wesoło tak śpiewamy Hej Józefów, hej!
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Mikołaj Kobyliński
Mały Józefów

Józefów, to małe miasteczko,
co leży nad zakręconą rzeczką.
Ta rzeczka się Świder nazywa
i do Wisły dalej wpływa.
Rosną tu sosny wysokie,
co nam zaglądają do okien.
Niektóre domy mają drewniane bajery mówimy tu na nie „świdermajery”.
Chcecie zobaczyć rzeczkę i lasy?
Przyjedźcie do nas na wczasy!
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Tomek Kowalczyk
Mój Józefów

Józefów – miasto jak każde, a jednak wyjątkowe,
spytacie dlaczego? Zaraz wam opowiem.
Tutaj chodzę do szkoły i mam kolegów wielu,
jest tu wiele atrakcji, drogi przyjacielu.
Są turnieje szachowe, rajdy rowerowe,
jest też drużyna piłkarska, obiekty sportowe
i wiele innych atrakcji. Tu nie ma miejsca na nudę,
dlatego cieszę się, że jestem mieszkańcem Józefowa.
Mogę tu chodzić do szkoły i korzystać z jego przepięknych terenów.
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Daria Kruszyńska
Wiersz patriotyczny o Józefowie

Wiersz mi napisać pani kazała,
chociaż nie umiem i jestem mała,
a wierszyk pewnie nie będzie śliczny,
ale być musi patriotyczny .
O tym jak kocham Józefów miły kocham go, kocham z całej swej siły!
Kocham to podwarszawskie miasteczko
nad Świdrem – małą przyjazną rzeczką,
gdzie latem można zażyć ochłody
wskakując z dzikim wrzaskiem do wody.
Dzięcioł miast szukać larw na śniadanie dziury wykuwa nam w styropianie.
Gdy na rowerach jadąc z rodziną
spotykam lochę z okrutną miną nagle umiem tak pedałować,
że Rafał Majka może się schować.
Sosny nie skąpią chłodnego cienia niech się Józefów nigdy nie zmienia.
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Marta Kuczyńska
Wiersz o Józefowie

U nas w Józefowie
Jest tak pięknie,
Że najlepszym fotografom
Serce mięknie.
Miasto w lesie – to nie żarty,
Tylko rzeczywiste fakty.
Pełno tu zieleni, ptactwa,
Spotkasz również dzików bractwa.
Miasto słynie z bohaterów,
Wielkich sercem i odwagą.
Przy powstaniu nie uciekli Walczyli do końca z powagą.
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Amelia Łukomska
Józefów

Jest na mapie mała kropka,
chodzi po niej moja stopka.
Chodzi lewa oraz prawa,
to Józefów, nie Warszawa.
To Józefów, me miasteczko,
tutaj zawsze jest słoneczko.
Jest wesoło, kolorowo,
każdy czuje się wzorowo.
U nas lasy, u nas łączki,
sarny, dziki i zajączki.
Sosen jest tu całe krocie,
wrzosy, grzyby i paprocie.
Czy do lasu, czy nad wodę,
tu wyboru masz swobodę.
Jak się mylę, to przepraszam,
mój Józefów, tu zapraszam.
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Maja Małkowska
Józefów

Mój Józefów, mój kochany
Latem w słońcu jest skąpany.
Wszyscy ludzie są weseli,
Bo nad Świdrem poleżeli.
Dzieci mają tu atrakcje,
No bo przecież są wakacje.
Mój Józefów, mój jesienny,
Coraz bardziej jest już senny.
A uliczki malowane
W złocie, słońcu są skąpane.
W lasach pełno grzybów mamy,
Z radością je zbieramy.
Mój Józefów, mój zimowy
Jest już biały, nie różowy.
Zbliża się „gwiazdobranie”Takie nasze pomaganie.
Wszyscy myślą już o świętach,
O choince i prezentach.
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Patryk Michalczak
Mój Józefów

Józefów to moje miasto, drogi kolego,
pełno tutaj zieleni i brak zgiełku miejskiego.
Jest rzeka Świder,
co wpada do Wisły.
Związany jest z Józefowem niejeden
umysł ścisły.
Mamy tu piękny kościół oraz śliczne krajobrazy,
będziesz chciał tu przyjechać, by odpoczywać,
z pewnością wiele razy.
Jest również skwer wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Więc zapraszam, pokażę Ci
to wszystko drogi kolego!
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Radosław Olszewski
Wiersz o Józefowie

Ciągle chodzi mi po głowie
piękny wiersz o Józefowie.
Mieście, w którym ludzie żyją,
a dziki w centrum ziemię ryją.
Mieście nad rzeką Świder leżącym,
w sosnowych lasach tonącym.
Mieście gdzie powstał Świdermajer,
taki lokalny domków bajer.
I choć piękniejsze może znacie,
to w naszym mieście się zakochacie.
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Joanna Osińska
Tajemnica sosnowego lasu

W kraju nad Wisłą, tuż pod stolicą,
Kiedy zatrzymasz na chwilę czas,
Między domami przechodząc ulicą,
Zobaczysz piękny sosnowy las.
Las ten tajemnic poznał tysiące,
Kiedyś schronienie żołnierzom dawał,
Wolno mijały wojny miesiące,
A on patriotom domem się stawał.
Poznał ich losy, życie, marzenia,
Bronił przed wrogiem i brzuchy karmił,
Dał im nadzieje na odrodzenie,
W sercach gorących ślad pozostawił.
Po wielu latach las się wykruszył,
Na jego miejscu Józefów rośnie,
Trud bohaterów wielu z nas wzruszył,
Pamięć ich walki nigdy nie zgaśnie.
Ja też tu mieszkam, tutaj się uczę,
Dziś Józefów ojczyzną mą jest,
To ci żołnierze dali nam klucze,
wielki to był z ich strony gest.
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Anna Pałyska
***

Dobrze i bezpiecznie czuję się w Józefowie,
każdy mieszkaniec z pewnością tak powie.
Na skwerze latem fontanny dodają ochłody
oraz niedaleko u Babci Heli najlepsze w mieście lody.
Na chętnych kąpieli też rzeka czeka
i kuszącym szumem zaprasza z daleka.
Nowoczesny basen i hala sportowa
dla każdego mieszkańca jest zawsze otwarta
i na przyjęcie gotowa.
Dla każdego sportowca znajdzie się coś innego,
skatepark dla rolkarzy, dla rowerzystów zaś
miasteczko ruchu drogowego.
Wieczorami na znakomite koncerty miasto zaprasza
i występami apetyty artystyczne ugasza.
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Szymon Podolski
Mój Józefów

Jest takie miasto niedaleko Warszawy,
gdzie aktywnie i miło spędzi czas,
ten duży i mały.
Józefów to moje ukochane miasto od urodzenia,
tu mieszkam, chodzę do szkoły,
gram w piłkę bez wytchnienia.
Rzeka Świder to najbardziej znane kąpielisko,
tu odpoczniesz, popływasz kajakiem
i jak będziesz miał szczęście, spotkasz bobra z bliska.
Jest świeże powietrze i las sosnowy.
w którym mieszkają dziki, lisy, wiewiórki, ale nie sowy.
W centrum miasta stoi Pomnik Łączniczki,
przy którym 1 sierpnia
odbywają się koncerty, składane kwiaty i palą się znicze.
Gdy w lato upał na dworze, jemy zimne lody
dla ochłody.
Józefów to moje ulubione miejsce na ziemi
i nic tego nie zmieni.
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Natalia Powierza
Józefów – miasto moje

Moje miasto, moja mała ojczyzna.
Każdy mi to dzisiaj przyzna,
że ta miłość jest niezwykła,
pragnę, aby nigdy nie zanikła.
Moja rodzina i przyjaciele,
podwórko, szkoła, nauczyciele.
Wszystko, co kocham, jest właśnie tu,
w mieście Józefów… tak po prostu.
Uwielbiam słuchać śpiewu ptaków
i na kwiecistej łące szukać maków.
Brzegiem rzeki Świder iść
podziwiając każdy liść.
Z naturą tutaj często obcuję,
sosnowym lasem z rodziną spaceruję.
Na Górę Lotnika razem idziemy,
poległym żołnierzom hołd oddajemy.
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Natalia Rogucka
Józefów patriotyczny

To Józefów mój kochany,
Tutaj mam na życie plany,
Bo to miasto ukochane,
Patriotyczne, wszystkim znane.
Gdy są święta narodowe,
Miasto zawsze jest gotowe,
Flagi wiszą tu na słupach,
Blokach no i na chałupach.
Apel słychać już z daleka,
Wszyscy cieszą się, eureka!
Już na baczność naród stoi,
Mnóstwo gości, jak przystoi.
Hymn tłum gości, równo śpiewa,
Pieśń na cały kraj rozbrzmiewa.
Bo Józefów z tego słynie,
Że świąt żadnych nie ominie.
W mieście są i godne miejsca,
O czym każdy z nas pamięta.
Na Górze Lotnika pomnik stoi,
Hołd mu oddam, jak przystoi.
Lotnicy alianccy tu się rozbili,
Kiedy na pomoc powstańcom przybyli.
Pomnik Łączniczek w centrum jest,
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Kwiaty tam leżą – piękny gest.
Bo Józefów wciąż pamięta,
Jak walczyły tu dziewczęta.
Na cmentarz również warto iść,
Odpuścić całą swą nienawiść,
Pod Pomnikiem Bohaterów Września,
Który nas z wojną ucieleśnia,
Znicz zapalić i w milczeniu.
W przyjacielskim otoczeniu ,
Pójść do Muzeum Wojskowego
2. Korpusu Polskiego.
Mój Józefów patriotyczny,
Jest zielony i prześliczny.
„Świdermajer” tu i tam,
Przyjdź i zobacz sobie sam!
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Krzyś Sadoch
Pięć minut od Warszawy

Józefów - w środku lasu na wydmie piaszczystej,
nad Wisłą i Świdrem.
Józefów - dawne letnisko, powstańcza poczta
i rozgłośnia radiowa.
Józefów – Góra Lotnika, który spieszył na pomoc
powstańczej Warszawie.
Józefów – schronienie partyzantów, którzy w naszych lasach
szukali wytchnienia.
Józefów – moje miejsce na ziemi, moja szkoła,
znajomi, koledzy.
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Maja Sadowska
***

Pod Warszawą niedaleko,
jest miasteczko w stylu eko.
To Józefów mój kochany,
sosny, Świder i kasztany.
Świder piękny jak mazurska Krutynia,
spływa nam kajakiem moja cała rodzina.
Plaża nad Świdrem bardzo urokliwa,
odpoczywa tu moja cała rodzina.
Do Holiday-a rowerem pojechać można,
a po grze w golfa zjeść kiełbaskę z rożna.
Park linowy odwiedzić trzeba,
i w kasku na głowie
wejść pomiędzy drzewa.
Miasteczko ruchu w Józefowie mamy,
tu zasady ruchu sobie utrwalamy.
To bezpieczne jest miasteczko,
tu spokojnie jest i rześko.
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Pola Sierpińska
Józefów

W Józefowie zamieszkałam,
Jak rodzina moja cała,
Tutaj woń sosnowych lasów pachnąca,
I rzeka Świder wężykiem płynąca.
Urząd Miasta każdy widzi,
A kto nie – niech się wstydzi.
Przy fontannie, na ławeczce,
Można przysiąść na chwileczkę,
Dom Kultury działa sprawnie,
Tutaj nuda nie dopadnie.
W centrum miasta jest dziewczyna,
Co bohaterskie łączniczki z AK przypomina,
Drewniane domy, jakby z innej ery,
To są nasze józefowskie „świdermajery”.
Tutaj mam kolegów wkoło,
Tutaj zawsze jest wesoło,
Miasto moje ukochane,
Nowoczesne i zadbane.
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Pola Skorek
Jaki patriotyzm?

Józefów pamięta dawne koleje,
Jak niegdyś walczono o więzi, nadzieje,
Tak jak harcerze, żołnierze trwali,
I swe patriotyczne postawy utrwalali.
Czas walki już za nami,
Obecnie pamięć, historia i praca,
Zloty młodzieży, występy, hasła,
By wiedza o dawnych dziejach nigdy nie wygasła.
Co jeszcze przed nami?
Jakie zadania los nam wyznaczy?
Apel Pamięci, kwiaty lub sztuka w teatrze,
Jak działać będziemy z serca dla miasta?
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Sandra Skup
Jozefów

Nad brzegiem Świdra Józefów leży,
pełno tu dzików, ptaków i jeży.
Mamy tu szkoły, MOK, place zabaw i basen,
na który z klasą jeździmy czasem.
Mamy miasteczko ruchu, bezpieczne ścieżki,
na których biegacze robią przebieżki.
I skwer Jana Pawła, co w dzień niepodległości
niejednego mieszkańca ugości.
Mamy też sosny wysokie i dumne drzewa,
na herbie Józefowa zobaczyć je trzeba.
Tu „świdermajery” podziwiać możesz kolego
wybudowanego przez Michała Elwiro Andriollego.
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Olga Sławińska
***

Moje miasto Józefów
porośnięte sosnami
obsadzone kwitnącymi
kwiatami.
Świdermajer jest bardzo znany
przez obcych ludzi
często odwiedzany.
Fontanny dają nam
dużo ochłody,
gdy wskakujemy do wody.
Plac zabaw nas rozgrzewa,
gdy słońce znika z nieba.
W Józefowie fajne jest życie,
odpoczywamy tu znakomicie.
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Gabriela Smolak
Wiersz patriotyczny o Józefowie

Gdzie Warszawa i Wisełka,
Tam malutka ma perełka.
To miasteczko moje drogie,
Tutaj wszystko jest za rogiem.
Tu się znamy przyjaźnimy,
Tu do szkoły też chodzimy.
Jest tu wszystko, co mi trzeba,
Jest tu piękny kolor nieba.
A w ogródkach – gleba żyzna!
To jest właśnie ma Ojczyzna!
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Alicja Sosnowska
Moje miasto

W Józefowie, moim mieście,
wszyscy czują się bajecznie.
Mama, tata, siostra, brat
mają tutaj własny świat.
Za co kocham mój Józefów?
Za to, że jest bardzo eko,
za las piękny, rzekę rwącą
i fontannę tryskającą.
Tutaj wszystko jest co trzeba park linowy, basen, drzewa.
Latem plaża, zimą sanki,
w każdym czasie koleżanki.
O historii pamiętamy
i Łączniczkom hołd składamy.
W środku lasu, w głuchej ciszy
stoi pomnik sił lotniczych.
Miasto moje jest wspaniałe
ani duże, ani małe.
Tu rodzina, tu mój dom,
tu chcę mieszkać, to mój schron.
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Wojtek Szewczyk
***

Mój Józefów, piękny, zielony zapach sosen i płynąca rzeka
urzekająca każdego człowieka.
Tu uczę się, bawię, szlifuję życie
lecz czasem sobie pomyślę skrycie,
że dawno temu nie było łatwo wojna, bratobójstwo i bestialstwo.
Kiedyś Świder krwią spływał
i twarze żołnierzy obmywał.
Na górze lotnicy życie stracili
i tym swój dług wobec ojczyzny spłacili.
W centrum Łączniczka w biegu zastygła
i przypomina siłą zrodzona
czym jest Bóg, Honor, Ojczyzna ta krwią odrodzona.
Dzisiaj tu spokój i trzecie tory,
kurczak pieczony i most nowy.
Mój Józefów piękny, zielony,
zapachem sosen urzeczony.
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Dominik Szwed
Wiersz patriotyczny o Józefowie

O ziemio rodzinna,
Mlecznej jesieni mgłą otulona,
Nie lękaj się o jutro Twój los w moich ramionach.
Każdego wieczora,
Kiedy światła w oknach gasną,
Patrzę przez okna na sosny
i zasypiające moje miasto.
Gdyby mi przyszło na barykadach,
Na zgliszczach ziemię moją ratować,
Stanąłbym do boju bez miecza
podziemie Józefowa budować.
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Filip Tomecki
Łączniczka
Codziennie w drodze do szkoły
Mijam ją
Czasem jestem smutny, czasem wesoły
krople deszczu w oczy mnie kłują
Ona zawsze w pośpiechu stoi
W swej stalowej zbroi
Mój plecak ciąży pełen książek
A ona ze strachu truchleje
Nawet jeśli w jej włosach pełno wstążek
To i tak niesie w torbie wielkie nadzieje
Uczę się o jej czasach
Kiedy ukrywała się w zgliszczach i lasach
„Polska Walcząca”
Pisali na murach koledzy
A ona spieszy samotna, milcząca
Ja zmierzam ku wiedzy
To mój obowiązek
Jej nie było dane zaglądać do książek
Ona biegnie ku wolności
Ja wolny w niej spaceruję
Nie zaznała normalnej codzienności
Pamiętam i dziękuję
Łączniczko Armii Krajowej.
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Weronika Wielgosz
Mój Józefów

Wśród sosen wielu
Mieszka ludzi niewielu.
Lubią oni spacery
I słuchać rzeki szmery.
Wije się Świder figlarnie,
Bobry budują nad nim domy mocarne.
W takim pięknym klimacie
Nie zapomnimy o ważnym temacie.
Pomnik Łączniczki przypomina,
Że nie zawsze to była wesoła gmina.
Były to czasy okrutne i srogie,
Lecz Polak odrzucał trwogę.
Dziś cieszą nas miejskie ulice,
Czyste i piękne okolice.
Jestem dumna, że mam takie miasto,
A w nim nie jest tak wcale ciasno.
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Łukasz Witkowski
Józefów, moja mała Ojczyzna

Józefów to moje miasto,
Józefów to mój dom,
Józefów to mój przyjaciel,
Józefów to mój schron.
Tu uczę się codziennie,
Pływam, w tenisa gram,
Tu leczę się, gdy choruję
I nigdy nie jestem sam.
Józefów to moje miasto,
Józefów to mój dom,
Józefów to moja Ojczyzna,
I bardzo cenię go.
Na koniec powiem szczerze,
W uczuć swych rozkwicie,
Gdy byłaby potrzeba Oddam za niego życie.
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Adam Wojtunik
***

Jest nad Świdrem cud Józefów pan Gałczyński pisał o nim.
Tu króluje „świdermajer”,
który stworzył pan Andriolli.
Piękne wille, cudne sosny wszystko topi się w zieleniach.
Gdy wyruszysz w las na spacer,
spotkasz dzika lub jelenia.
Oprócz pięknych krajobrazów
jest historii tutaj powiew.
W lasach bunkry i pomniki żyli tu bohaterowie.
To ojczyzna moja mała tu królują w herbie sosny.
Jest tu pięknie i wspaniale,
każdy tutaj jest radosny.
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Wojtek Wojtunik
Mój Józefów

Choć Józefów małym miastem
pięknie świeci swoim blaskiem.
Ma historię niesłychaną,
chociaż ludziom mało znaną.
Wszyscy piszą o Warszawie
i śpiewają o Krakowie,
a ja dzisiaj Wam opowiem
o przepięknym Józefowie.
Już Gałczyński pisał zgrabnie,
jak jest tutaj u nas ładnie.
Świdermajer styl tu znany,
w pięknych willach zachowany.
Pan Andriolli twórca stylu
sprawił, że zamiast o Nilu
ludzie marzą dziś o Świdrze,
gdzie wiatr w pięknych sosnach gwiżdże.
Z lat wojennych są tu bunkry
i pomniki stoją dumnie.
Czcimy przy nich bohaterów,
którzy spoczywają w trumnie.
To Ojczyzna moja mała,
piękna, dumna i wspaniała
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Maria Zięcina
Mój kochany Józefów

Tuż za Warszawą, zupełnie blisko,
leży Józefów i jest w nim wszystko
czego szukam, gdy się relaksuję
i gdy zabawy potrzebuję.
Jest piękna zieleń, ptaszki śpiewają
i czas świetnie nam umilają.
A gdy na harce przyjdzie ochota,
to idę nad rzekę i po kłopotach.
A najważniejsze z tego wszystkiego,
oprócz krajobrazu przepięknego,
mieszka tam moja Rodzina
i dlatego najwspanialsza to kraina!
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Kasia Żelazowska
Wiersz

Józefów to moja mała Ojczyzna,
Każdy z nas się do niej przyzna.
Dumnie tu flaga powiewa,
A nad nią szumią drzewa.
Gdyby sosny mówić umiały,
Wiele by nam opowiedziały.
O dawnych, ciekawych czasach,
O bitwach w tutejszych lasach.
Skąd wzięła się Góra Lotnika Czy dzisiaj ktoś jeszcze w to wnika?
Skąd pomnik łączniczki nieśmiałej Tu tyle historii ciekawej…
Warto ją poznać uwierzcie,
Bo pięknie jest w naszym mieście.
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