
   
 

   
 

,,O poeci” 

Kochanowski treny swe opisuje 

Szymborska trendy pokonuje 

Mickiewicz podróżuje 

A Brzechwa się angażuje 

Fredro za zemstę się bierze 

I Krasicki się ubierze 

W ten świat biblioteka Cię zabierze 

 

Aniela 

------------------------------------------------------------------ 

 

,,Pani bibliotekarka” 

Często odwiedzam te rzędy książek 

I zawsze jest tu mega porządek. 

 

Bibliotekarka z uśmiechem Cię wita,  

Gdzie spojrzysz tam jakiś uczeń coś czyta. 

 

Pani podaje, nigdy nie narzuca 

Książkami do nauki nas podrzuca. 

 

Gdy uczeń weźmie książkę w swe dłonie, 

Czyta i czyta i cały w niej tonie. 

 

Aleksandra 

 

 

 

 



   
 

   
 

,,Bibliotekarka” 

Zawód bibliotekarza rzecz nieprosta, 

Duże zawsze przyjdzie chłosta, 

Tu uciszyć, tu podawać, 

Nic tylko więcej dostawać. 

 

Taki los dziś naszej bibliotekarki, 

Na jej wielkiej sali, znowu musi zrobić łapanki, 

I czeka na koniec tej żmudnej pracy, 

Niczym zagorzali górnoślązacy. 

 

Lecz, gdy jej praca dobiegnie skraj, 

Ucieknie do domu, jak Mitoraj. 

 

Takie to życie bibliotekarza, 

Powiedziałbyś pewnie bojówkarza, 

Dlatego nie utrudniaj mu pracy od dziś, 

Oraz nie bądź jak dowcipniś. 

 

Tymoteusz 

----------------------------------------------------------------- 

Literatura ludzi od dawna edukuje 

Więc każdy z nas wiedze w głowie utrzymuje 

Ludzi od dawna interesuje 

Dlatego nikt na wiedzę nie choruje. 

Kiedy w bibliotece czas spędzamy 

Złe myśli odpędzamy 

Wiele książek chętnie czytamy 

A potem się z biblioteki ulatniamy. 

Mateusz 



   
 

   
 

 

W bibliotece dużo czasu spędzamy 

Przez co cały dzień dobry humor mamy 

Różne gatunki literackie czytamy 

Dlatego zawsze wspaniałe pomysły przedstawiamy 

Bibliotekarz książki nam pokazuje 

A ja szybko je odczytuje 

Każdy z nas bibliotekę pokochuje 

I zawsze miejsce w niej zajmuje 

 

Eryk 

---------------------------------------------- 

 

 

Biblioteka szkolna to cudowne miejsce. 

O wiele więcej wiedzy zyskasz, 

Niż w Internecie. 

A u nas w szkole miłe panie! 

 

W bibliotece ćwiczysz czytanie, książki Nigdy się nie nudzą. 

Biblioteka dla uczniów, jak miód na uszy. 

 

Patryk 

---------------------------------------------------------------- 

,,Opowieści z biblioteki” 

W bibliotece szkolnej same dzieją się niespodzianki, 

Tu tańce, tam hulanki. 

Urszulka w niebie tańczy z gośćmi, 

Dziady bez kości, latają w radości, 

Tadeusz utapia się w miłości, 



   
 

   
 

A Skawiński, uwielbia być w samotności. 

Cześnik i Rejent zadumają się w zazdrości, 

A Papkin poszuka swojej nowej miłości. 

 

Laura 

---------------------------------------------------------------------- 

,,Tajemnicze miejsce” 

 

Koleżanko i Kolego! 

Jest w naszej szkole takie miejsce 

Zapomniane, tajemnicze. 

Gdzie zaglądasz bardzo rzadko, 

Co smartfony i tablety zastępują takie rzeczy. 

Nie bój się tam wstąpić, 

Bo to nie gabinet dentysty. 

Biblioteka to jest miejsce, 

Gdzie na półkach już czekają 

Setki przygód z dawnych czasów. 

Otwórz książkę, a odkryjesz świat nieznany, 

Który na głowę bije instagramy. 

 

Mateusz 

------------------------------------------------------------------- 

Biblioteka szkolna, to cudowne miejsce. 

Tyle książek tu znajdziecie. 

Tu Szymborska, tam Tokarczuk, 

Jeszcze dalej Kochanowski! 

My je czytamy, wiedzę pogłębiamy, 

A przez przypadek- przekładamy! 

Złości to bibliotekarkę bardzo, 



   
 

   
 

I za karę, znowu je poprawnie układamy. 

Wiktoria 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Chronią małe książeczki, 

Drzwi biblioteczki. 

Pożeraczy lektur rączki, 

Otwierają wrota książki. 

Bibliotekarz siedzi w kącie, 

Znad tomiku zerka pogodnie. 

 

Barbara 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bibliotekarka za stołem się chowa, 

Milczy tam sobie jak taka niemowa. 

Na stole położyła mnóstwo suchych liści, 

I tak sobie myśli i myśli: 

,,Książki, wiersze, treny, powieści, 

Chyba tylko mi się to wszystko w głowie mieści”. 

 

Ula 

 

 

 



   
 

   
 

 

Nasza szkolna biblioteka 

Pełna świetnych książek jest. 

W szafie Brzechwa, Mickiewicz, Fredro, 

Świecą się ich książki srebrna. 

Pani Guzikowska książkę Ci poleci, 

Pani Idzikowska lampkę zaświeci. 

W zaciszu biblioteki książki pochłaniamy 

I zawsze na miejsce je odkładamy! 

 

Zuzia 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

,,O żywocie bibliotekarza” 

Na regałach, książek stoi wiele, 

A w nich historia i przygoda się dzieje. 

Bibliotekarz książkami się zajmuje, 

A w jego głowie fantazja się maluje. 

 

Książki na półkach ciągle przekłada, 

I w trakcie czynności kanapkę zjada. 

Molom książkowym zwykle doradza, 

Taka jest jego szalona praca. 

 

Tymoteusz 

----------------------------------------------------------- 

,,Fraszka o bibliotekarzu” 

W bibliotece ćwiczysz czytanie, 



   
 

   
 

Dobrze czytać, gdy są miłe Panie, 

Bibliotekarz w szkole jest i będzie, 

Gdy tylko potrzebujesz, on przybędzie 

Bibliotekarz wydaje książki, 

Są nawet sprawdzone na złe humorki, 

Bibliotekarz pije kawę, 

Idealną na drugie śniadanie. 

 

Iga 

 

---------------------------------------------------------------- 

,,Biblioteka” 

Bibliotekę w każdej szkole znaleźć możemy, 

A książek w nich pełno. 

Książki nas uczą i dają do myślenia 

Dzięki nim możemy dużo sobie wyobrazić 

Biblioteki są wszędzie, a w nich książek pełno 

Wystarczy wziąć, pożyczyć i poczytać 

Aby wejść w niezapomniane chwile. 

 

Wojciech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

,,Biblioteka” 

W bibliotece półek setki, 

Na nich książki i gazetki. 

 

Wszystkie bardzo wartościowe, 

Napawają naszą głowę. 

 

Wypożyczcie książkę druhy, 

I czytajcie do poduchy. 

 

Rano głowa mądra będzie, 

Poradzicie sobie wszędzie. 

 

Patryk 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

W naszej szkole mądra głowa 

Czy to może jakaś sowa 

Zna książek tysiące treści 

Przeciekawych opowieści 

Wszystko się w jej głowie zmieści 

Doradzi i podpowie 

Tyle mądrych rzeczy w głowie 

Książek lekarka, nie, to bibliotekarka. 

 

Marlena 

 

 



   
 

   
 

 

Słowacki, Mickiewicz, Miłosz, Szymborska to nasi bohaterowie 

I niech się o tym każdym dowie. 

Ich opowieści, historie, morały, 

Wiele pokoleń zainteresowały. 

W bibliotece mnóstwo ich utworów znajdziecie, 

Dzięki temu dowiecie się więcej o naszym świecie. 

Czytanie mózg wasz pobudzi 

I nauka nigdy się nie znudzi! 

 

Maja 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

,,Biblioteko ma” 

 

Biblioteko ma kochana, 

Służysz od samego rana. 

Książką śmieszną lub poważną, 

Raz bajkową, raz poważną. 

Bibliotekarze w niej rzetelni 

Segregują wszystkie księgi. 

 

Wiktoria 

 



   
 

   
 

 

,,Spóźniony bibliotekarz” 

Kartki się prują, 

Książki spadają, 

Rymy wciąż tkają. 

 

Ale słowa ożywają, 

W rękach bujają 

I ciągle czekają 

Na pędzącego bibliotekarza. 

 

Basia 

------------------------------------------------------------------ 

,,Biblioteka” 

Biblioteka pełna szaf, 

Półki wypełnione książkami ma. 

Książki śmieszne i poważne, 

Dla każdego jakże ważne. 

Wypożyczyć je tu możesz 

I w świat przygody ruszyć możesz. 

Czytam ja, czytasz ty, 

Zachwyceni jesteśmy nimi my. 

Biblioteka to miejsce magiczne, 

Wywołuje na mej twarzy ruchy mimiczne. 

Wszyscy o książki należycie dbają, 

Zawsze o czasie je oddają. 

 

Oliwia 

 

 



   
 

   
 

,,W bibliotece” 

Szukasz wiedzy w bibliotece? 

Zaraz znajdziesz całe mnóstwo, 

Tyle wiedzy ile wlezie, 

Tak, że będziesz mądry jak ta sowa. 

Lek na nudę to jest jakby nowa pasja, 

W bibliotece znajdziesz wszystko, 

Niczym ta bibliotekarka. 

 

Zofia 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

,,Biblioteka Wszechczasów” 

Dziś zaprasza wszystkich miło 

Na zadumę i wytchnienie, 

Na rozrywkę, zapomnienie, 

Na naukę i wspomnienie, 

Na spędzenie miło czasu 

- Biblioteka wszechczasów. 

 

Milena 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

,,Awantura w bibliotece” 

Jedna z drugą się przechwala, 

Która lepsza i mądrzejsza, 

Która grubsza, która chudsza, 

Która chętniej jest czytana, 

Tuż po zmierzchu, aż do rana. 

 

Gwar jest wśród nich wyśmienity, 

Ale fakt jest wszystkim znany, 

Że należy być tam w ciszy, 

W bibliotece, którą wszyscy znamy. 

 

Milena 

-------------------------------------------------------------- 

,,Bibliotekarka” 

Bibliotekarka ma uśmiech na co dzień, 

Zachęca do czytania i książek wypożyczania. 

 

Często nam w regałach znika, 

Ale pewnie sobie czyta. 

 

Gdy w bibliotece jest bardzo cicho 

Pani siada z wielką michą 

I zajada zupę łychą. 

 

Czyta książki, pisze wiersze i 

Okulary nosi coraz większe. 

 

Karolina 

 



   
 

   
 

 

 

,,Bibliotekarz” 

Lew pracuje w bibliotece 

Co dzień tam do niego lecę... 

 

Królik przyszedł po lekturę 

Lecz miał w torbie wielką dziurę. 

Książka z torby w świat ucieka 

Lew-policjant na nią czeka 

I na półkę odprowadza, 

Między inne książki sadza. 

 

Małym jeżom czytał bajkę,  

W której lisek poznał Majkę. 

Nagle z książki smok wyskoczył 

Groźnie w stronę jeży kroczył. 

Z trzaskiem zamknął lew okładkę 

I smok zmienił się w zabawkę. 

 

Biblioteka to kraina 

Gdzie się magia rozpoczyna. 

Lew jest moim przewodnikiem 

Z nim zostanę wnet magikiem... 

 

Weronika 

 

 

 

 



   
 

   
 

,,Otwórz książkę” 

Temu kto choć raz w życiu 

Książkę otworzyć raczy. 

Temu mogę obiecać 

- Całkiem nowy świat zobaczy. 

Tego co zdanie przeczyta, 

Tego co stronę przełoży, 

Mogę szczerze zapewnić 

- Długo książki nie odłoży. 

 

Zosia 

 

------------------------------------------------------------------- 

,,Biblioteka” 

W pozłacanej bibliotece 

W sali wielkiej, w sali pięknej 

Wśród regałów marmurowych, wśród okładek lazurowych 

W płaszczu długim jednolitym 

Siedział tajemniczy 

On o wiedzy wielkiej 

O wszechświecie wiedział dużo 

A o świecie jeszcze więcej 

Każdej księgi znał zaklęcie 

Mój kochany, o mój drogi 

To bibliotek król straceniec 

Więc już nie bądź obaw pełen 

Przyjdź zapytaj, on pomoże: 

Tylko książki nie zgub, nie daj Boże! 

 

Szymon 



   
 

   
 

 

 

,,Bibliotekarz” 

Bibliotekarz? Co on robi? Co on wie? 

 

Bibliotekarz czasem siedzi 

Czasem nie  

Czasem stoi, czasem je 

Ale nikt nic nie wie co on wie. 

 

 

,,Fraszka o bibliotekarzu” 

Bibliotekarzu, o bibliotekarzu 

Niechaj życie Ci nie ciężkie, siedząc ciągle nad biurkiem 

Dając dzieciom ciągle książki, których potrzebują 

Pakowaniu na półki podręczników i ćwiczeń 

Wracając do domu o późnych porach. 

Sprzątając bibliotekę po świetlicy 

Bibliotekarzu, o bibliotekarzu. 

 

Mikołaj 

 

--------------------------------------------------------- 

 

,,Na bibliotekarkę” 

Bibliotekarka bystre oko musi mieć. 

Bo bez mapy zawsze szybko dla mnie książkę ma. 

A przecież w bibliotece półek jest niemało, 

A książek tam tysiące. 

Bibliotekarkę warto odwiedzać, 



   
 

   
 

Gdy Ci się nudzi, chciałbyś zaczerpnąć wiedzę, 

Lub internet ci się skończy. 

 

Nina 

 

------------------------------------------------------------- 

Roku pewnego, siedział sobie za biurkiem Wacław, 

Bibliotekarz młody. 

Gdy czytał, przewracając strony, 

Oblizywał brudny palec jak lody i  

Nie mógł się powstrzymać od tego. 

Aż razu pewnego otrzymał covid, coś pozytywnego. 

Pamiętaj czytelniku młody, 

Nie oblizuj palców przy przewracaniu strony. 

 

Franek 

-------------------------------------------------------------- 

 

,,Biblioteka” 

O tym czym jest biblioteka 

To już pewnie każdy słyszał 

Lecz przypomnieć jednak pragnę 

Gdyż nie każdy to pamięta 

Biblioteka to jest miejsce 

Wstęp jest tam dla każdego 

Zawsze znajdziesz coś dla siebie 

Czy nowego, czy starego 

Może znajdziesz jakiś dramat 

Bądź wiersz Twardowskiego 

Ja mam zdanie na ten temat 



   
 

   
 

Najlepiej spróbuj wszystkiego! 

 

Julia 

--------------------------------------------------------------- 

W ciszy i skupieniu 

Pogrążony w zamyśleniu 

W końcu sali, tuż przy oknie 

Siedzi starszy człowiek z jednym okiem. 

Nie myśl tylko młody czytelniku, 

Że jest ślepy lub co gorsza, niewidomy 

Człek to mądry, oczytany 

Często nam udziela rady 

W końcu to nasz ukochany 

Bibliotekarz January 

Zapamiętaj zatem morał ponad morałami 

Zawsze czytaj sercem, a nie oczami. 

 

Maja 

           ,,W bibliotece” 

Każda strona jest przygodą  

Relaks z wiedzą są nagrodą! 

Półki książek różnej treści 

W głowie się to mi nie zmieści  

Siły czerpię z tych tomiszczy 

i straszny świat mnie nie niszczy.  

 

Natalia  


