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Bo TY tak chciałęś
I ttr na
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eieeię ffiItie ussłałeś\

Tu tsk mym ryciem pokierorvałeś
I cobrych rodzicow m.i dałeś.
A oni j* mCI,gli rak dbali,
Po cłlrzęścljanskumnie wychorn'ali-

od młodośsipielgpąrmem się stałem.
Setlrj tysięcy kilounetro'w jrle przejechałemKillmnaście tar jako masz,ynista pracolvałgm.
A pracując teŻ kitka w5padk w na kolei miałem'
Teraą jak tylko mogę fio pielgrąr1nuję.
Pieszo, pociryiem i rorreręm wędruję.

hzdrowie i łaski, ttÓre onrąłnuję ,

--

Pielgrąrynolłffi d$ częsiocho*y jgst moim celem'.
l'{{lepiej pielgramon'ac pieszo albo row trenl.
Ponieważ koncowka mojego ryaatytko została.
lv{odląc się _ dzięhję, bo h,fATUCHNA iiils pokociiała&
ł:

Wazyłi nąpisd:
Franciszek Jagusiak

Wqpomnienie o 5P' HENRYKU DĄBROWSKI|\{.
DąiśHEN|U chcę ClEBlE tak mile wspomnieć.
Bo trud]Jo, oj trudno jest clEBlE zapomnieĆ.
Wsp łpracownicy i koledzy oTobie pamiętają.
l bardzo Cię rnile zawsze Wsporninają.

Zazycian ho prawdę dokonałeśtak wiele.
W dzie byłeśW praCY,wieczorem w kościele.
APELU JAsNoGÓRsKlEGo nigdy nie opuściłeś.
Dlate9o, tak Wcześnie w NlEBlE się zasłuzyłeś.

lzbę Pamięci w HERBACH NoWYcH założyłeś.
W niej dużo zabytk w starych zgromadziłeś.
Przemawiał ś,tak często na kolegow pogrzebie.
Pomagałeś,doradzałeśznajomym W potrzebie.
Swą pracę starałeśsię wykonać sumiennie.
Ta k jak wska zywało Ci Wzorowe sumienie.
Teraz pozostało po ToBlE tylko wspomnienie.
A w lzBlE PAMlĘcl zgromadzone mienie.
Szczęśl iwie z Żoną Ży|i ście o boje.
odchodzą c, zabrałeśsw j b l i cierpienie swoje.
Zakoric zyłeśna ziem i swe pie lgrzymowa n ie.
Oraz na zdrowie swe narzekanie.

odchodzą c, ?rzyjacielu cho ciaŻdla mnie tyle
odwiedźna'KUL|'' czasami m oj gr b.
Zapal znicz na nim lub zł Żmały kwiatuszek.
l zrn w tez paciorek i złoŻteżwianuszek.

zr b.

Albowiem nikt z nas nie Żyjedla slebie.
Jużteraz zŻaną spotkałem się w NlEBlE.
Razem tak sobie w grobie lezymy.
I Zmartwychwsta nia spokoj n le oczekujerny.

Ułożyłi napisał:
Franciszek Jagusiak
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?tze[muc uje ',Ę!o foltŁowego wo[ułsfotzu,
hrjĘg""j, swoje o owĘft i stucfrn. maszylist1 rozfotzu
cPrze Ę!a[a prz1 ten&ze fionruka ręczneg o cĘżare Ę
I spogĄla często na sw j na tu atsztE zegareĘ
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Sz11Ę.okipociq wćorozĘtatuiprz@*,dortosowtlje.
t| razb częsĘcfr zakz1rtna i ry źniłnsĘ &nenłuje,
Ą fe często 7łrz e s emaforami i tałczani tez frnnruj e.
asie dfuzs z1 c fr. p o st Ę w p afacz p aruw z cz1 ści i wartłj e
A masz1nisa tita-rt ) frłz1, poneult! [oaqa iregufuje.
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BEZPIECRIA KOIJEI

beąpieczniej j est jeżdn pociągarni'
Zresztą osądzii mozęcie to juŻ sami'
s/ wagonię tygodrrię sobie siedzisz
Iprzez okno rndający krajobruz śledzisz.
I{aj

W przedziale wagonu masz ciepło i crysto
nade wszrystko.
dba
o Twoje bezpięczę
$ę
'r*9
Mozę s7,łffiIsz* spokojnię sobie rozmawi&ć,
A siedząc gazetę lub ksiązk ę cz-ytać'
Nad Twoją podr Ązawszę czl,lwa obsfuga.
obojętnii cry Twa podr ż jest kr tka c,TY dhtga.
A może Twapodr zporsiadkę będzie miała,
Lub nad stacji docęlowej rodzinka będzie czekałaKonduktor do przedziału zagląda i bilety kasujePodr żnych o przesiadkach grzecznie informt{e.
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Matkami poa'ozująpymi

z dzięmi się teŻopiekuje.

teŻ,ze woda strrrmieniami się leje,
Czasalrli jest burza i wichrna drogą sza|eje.
Może $/s mgle hrb śnierycyteŻszybkośćmaleje,
To jedrrak najbezpieczniejszę ą stale koleje.
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ŻQpociąg ten Iv{ASZYNISTA prowadzi,

A onjęst FĄCHOWCEM i dobrze sobie radzi.
'W
czasie j*joy dba teŻo beryieczerlsnvo Twoje,
Choi często jest sam a1radzid we drnroje.
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