
 

W dniu Twojego święta! Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. 

Trwa  właśnie XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek . Hasło tegorocznej edycji brzmi: 

„ Zasmakuj w bibliotece”.  

Kto wymyślił takie święto? Święto zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich, które co roku organizuje  w dniach 8-15 maja ogólnopolską akcję – 

Tydzień Bibliotek .  Celem akcji jest przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz 

podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu 

zawodu bibliotekarza. 

Zapraszam  do  zapoznania się z wierszykami poświęconymi właśnie  książce, 

czytaniu  i bibliotece, które powstały w czasie zdalnych lekcji języka polskiego. Ich 

autorkami  są uczennice klas V. Jednocześnie pragnę wyrazić podziękowanie, że swoimi  

utworami zachęcają innych do czytania.  

 

Pamiętajcie: 

„Czytanie jest jak dotąd najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka, a biblioteka to 

świątynia jego myśli”. 

 

 

 



 

 

Nasza biblioteka  

Nasza szkolna biblioteka  

Już od rana na nas czeka. 

Książek mnóstwo w niej znajdziecie, 

Każdy sobie coś wybierze. 

Pani Ewelina książkę da,  

Którą chętnie czytam  ja.  

Pani Asia też pomoże, 

Nawet o niezwykłej porze. 

Każdy książkę wypożyczy, 

Każdy  Paniom dobrze życzy. 

Czy to mały, czy to duży 

Bibliotekę bardzo lubi! 

Amelia Przewocka, klasa VB 

 

 

 

Biblioteka Nasza Kochana, 

Jest zawsze roześmiana, 

Dużo czasu w niej spędzamy 

I wiele książek tu czytamy. 

Zawsze po lekcjach tam przychodzimy, 

I nigdy się w niej nie nudzimy. 

Marcjanna Wołoszyn, klasa Vb 



 

 

 

Dzisiaj jest wtorek,  słyszę już dzwonek . 

Biorę swój worek i  gnam co sił w nogach 

po trzech schodach. 

Z uśmiechem na ustach i błyskiem w oku, 

pędzę na górę jak w amoku. 

Nareszcie zapach książki się unosi 

i  już mnie ponosi! 

 

Siadam w wygodnym fotelu, 

   i wnet zaczynam swą  przygodę 

 w jakimś fantastycznym hotelu... 

 

Tak się rozmarzyłam  z tego wszystkiego, 

że spóźniłam się na lekcję  polskiego. 

Myślę jednak, że pani mi wybaczy, 

bo tak skrycie sobie  marzy, 

aby  wszystkie dzieci ten sam powód miały: 

W   bibliotece  –intelektualnie szalały!  

Iga Musielak, klasa 5f 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zasmakuj w bibliotece 

 

W naszej szkole każdy to powie 

jest magiczne miejsce, co biblioteką się zowie. 

Książek tutaj znajdziesz  bez liku 

więc usiądź  wygodnie przy stoliku 

i czytaj bracie, mamo i  tato 

choćby i zaraz - co Wy na to? 

Lektury, bajki a może komedię? 

Tu każdy znajdzie coś dla siebie. 

A wszystko to w zbiorach poukładane 

by czasu nie tracić na ich szukanie. 

Pani przemiła zawsze doradzi 

więc zapytać o radę też nie zawadzi. 

Czytając książki, proszę mi wierzyć 

wspaniałą przygodę można tu przeżyć. 

Więc czytaj książki, bo czytać warto 

zwłaszcza gdy bibliotekę masz co dzień otwartą! 

Anna Włodarczyk, klasa f 

 

 



 

 

Zasmakuj w bibliotece 

 

Gdy masz ochotę na przygodę,  

to nie zważaj na pogodę.  

Szybko do biblioteki pędź, 

zanim opuści Cię chęć. 

W bibliotece cała nuda, 

natychmiast zamienia się w cuda, 

które za każdym razem , 

przynoszą Ci coś pięknego w darze. 

Daję Ci dzisiaj słowo, 

w  bibliotece  jest bajkowo! 

Wystarczy tylko książkę otworzyć,  

by przenieść się w magiczny świat! 

Z Alicją przejść przez lustro, 

z Kopciuszkiem pójść na bal. 

Popływać ze złotą rybką 

i w Narnii spotkać lwa.  

By działo się to wszystko,  

wystarczy tylko chcieć. 

Więc do biblioteki,  

jak na skrzydłach, 

Mój przyjacielu –leć!  

                                                          Milena Kuczeła, klasa Vg  

 


