
 

„Napisz o mnie – twoja biblioteka” 

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy konkurs literacki  pt.: „Napisz o mnie – Twoja 

Biblioteka”. Celem konkursu było między innymi zainspirowanie dzieci i dorosłych do 

aktywności twórczej. Komisja w składzie: Helena Szewczyk, Barbara Kania, Bogusława 

Cygan przyznała:  

I miejsce – Wiesław Niemczyk „Moc literek” 

II miejsce – Walentyna Iwanek „Biblioteka moja” 

III miejsce – Iwona Widera „Mój Księgozbiorze” 

Wyróżnienia otrzymali: 

 Marianna Sitek 

 Józefa Ostrowska 

 Piotr Zgudziak 

 Julia Gawlik 

 Kalina Więcek 

Wszystkim, którzy nadesłali swoje wiersze na konkurs bardzo dziękujemy i gratulujemy. 

Laureaci konkursu otrzymali m.in. gadżety gminne od Burmistrza Chełmka pana 

Andrzeja Saternusa. Pięknie dziękujemy.  

Poniżej przedstawiamy nagrodzone i wyróżnione wiersze. 

I miejsce - Wiesław Niemczyk 

„Moc literek” 

 
Skaczą oczy po literkach, 

wyobraźni budząc świat. 

Tutaj ptaszek Ci zaćwierka. 

Tam zakwitnie wiosną kwiat 

Innym razem, znowu słońce, 

gdy po horyzoncie pomyka, 

rozdając promienie kojące, 

czule ciepłem Cię dotyka. 

 
Wchodząc w moce tajemne, 

za dnia ,czy też nocą......... 

Nic Ci nie jest obojętne. 

I przeżywasz z całą mocą. 



 
W wyobraźni pobudzonej, 

treści książek kadr......... 

Przez autora nakreślonej, 

pisemnej myśli Jego ślad. 

             
   
II miejsce - Walentyna Iwanek  

„Biblioteka moja” 

 
Kiedy życie Ci doskwiera, 

kiedy brak Ci przyjaciela, 

wtedy książkę weź do ręki. 

 
Kiedy smutki Cię dopadną, 

kiedy nawet miarą żadną 

nie możesz się ogarnąć. 

 
Wtedy idź do biblioteki, 

jak po leki do apteki, 

i wypożycz sobie książki. 

 
One uczą i wzruszają, 

często mądrze doradzają. 

Będą Twoim przyjacielem, 

z nimi będzie Ci weselej. 

 

III miejsce – Iwona Widera  

„Mój Księgozbiorze” 

 

Skarbnico Mądrości, pełna ksiąg i katalogów! 

Pamiętam jak w dziecięcych latach, 

Wracając ze szkoły podziwiałam Cię wśród rododendronów. 

Niegdyś drewniana, 

Tam gdzie Topolowa 

Dziś nowoczesna tętnisz życiem, 

Tam gdzie Aleja Parkowa. 

Tu regały pachnące przeszłością 

Spotykają się z e-literaturą - 

Dzisiejszą nowoczesnością, 

Tu Mickiewicz, Korczak, Tokarczuk z półek spoglądają, 

By zabrać nas w magiczną podróż, 

W świat spotkań z nowymi przyjaciółmi, 

Wspomnień, które już na zawsze z nami pozostaną. 

Dziś jesteś nie tylko Literatury Skarbnicą, 

Ale też miejscem spotkań, warsztatów, 

Dyskusji, 

Niejako „Mównicą”. 

Dziś odpocząć można w Twoim towarzystwie, 

Wśród pergoli, 

I chciałoby się rzec jak Kochanowski: 



„Gościu, siądź pod mym liściem (…)”, 

Niczym w „hesperyjskim sadzie”, 

W otoczeniu swej Biblioteki 

Możesz porzucić wszystkie dzienne troski. 

 

Wyróżnienie - Marianna Sitek 

„Moja Biblioteka” 

 
Biblioteka Publiczna – duży zbór książek 

podróże dalekie w głąb serca i świata zakątek. 

Tak: „ Kto czyta książki żyje podwójnie”, 

w czasie trudnym lepiej się te myśli rozumie. 

Moja Biblioteka – prężne ognisko kultury, 

przyjazne dla mieszkańców małych i dużych. 

Moja Biblioteka nie zna przeszkód i barier, 

gotowa ze wszystkimi na szeroką współpracę. 

 

Do mojej Biblioteki z przyjemnością kieruję kroki 

tam Zespół kreatywnością piękne rzeczy tworzy. 

Liczne spotkania uczą, bawią, aktywują mocno. 

nawet przechodzień ciekawie patrzy w okno. 

 

Moja Biblioteka to wizytówka Chełmka, 

treścią działań bogata – społeczności potrzebna. 

Tam Pasjonata efektywnie pracuje, planuje, 

mrugnięciem oka wypuszcza dobra strumień. 

 

Wyróżnienie - Józefa Ostrowska 

„Biblioteka Publiczna w Chełmku” 

 

Miejsce spełniające ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy. 

Miejsce, gdzie tętni życie! 

Mimo pandemii działa, stale się rozwija. 

Nowoczesna, świetnie wyposażona. 

W centrum miasta położona. 

Przy placu Niepodległości. 

Na imprezach wielu mieszkańców gości. 

Życie lokalnej społeczności integruje. 

Skupia dzieci, młodzież i dorosłych. 

Każdego czymś zainteresuje, Czas w 

sposób ciekawy zagospodaruje. 

Wspaniale promuje czytelnictwo! 

Nie tylko tu mogę pożyczyć książkę! 

Mogę skorzystać z wielu ofert, które organizuje. 

Ma ich wiele! 

Oferty organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Działania aktywizujące osoby starsze. 

Imprezy, inicjatywy, spotkania z pisarzami, z twórcami kultury. 

Wystawy malarstwa, warsztaty, wieczory poezji. 



Wiele osób tu znalazło swoje miejsce. 

Ja też! 

Tu częściowo się realizuję. 

Działalność pracowników podziwiam. 

Ich kreatywność i zaangażowanie. 

Są z nami! 

Czasu nie liczą! 

Stwarzają swoisty klimat każdej imprezy. 

Serdecznie gratuluję! 

Składam podziękowanie. 

 

Wyróżnienie - Piotr Zgudziak 

„Zachęta” 
 

Czytelniczko, czytelniku ! 

Idź w pośpiechu do Biblioteki, 

Zabierz książkę, niech Cię ona rozweseli, 

I rozgoni troski twe… 

 
Gdy zajrzysz do świata powieści, wierszy, treści 

Znajdziesz tego wielki sens. 

To odmieni Twoje życie i uczyni je lepszym. 

 
Będziesz mądrze i z rozwagą  

podążać Twoją indywidualną ścieżką… 

Rozbudzaj wyobraźnię,  

niech twa dusza ujrzy krainę pisaną słowem. 

 
Najgorzej to pierwszy raz,  

a potem zarażasz swoim czytaniem i zachęcasz innych. 

To łatwe i przyjemne ! 

Daj przykład i pokaż, jak to się robi. 

 
Świat biblioteki stoi przed Tobą otworem,  

Więc nie wahaj się… 

Wstąp do niego i wybierz początek nowej historii 

Twojej historii… 

 

Wyróżnienie - Julia Gawlik 

„Nasza biblioteka” 

 

Książki czyta się wspaniale, 

mieszkają one  

na publicznym regale. 

Książka nudzie radę da, 

bo magiczną moc ma. 

 
Czystości ksiąg strzeże biblioteczna policja: 

dwie Anny i jedna Alicja. 

 

Zatem czytelniku, usiądź i czytaj, zawsze do nas zawitaj!!! 



 

Wyróżnienie - Kalina Więcek 
„W bibliotece” 
 

W bibliotece książek wiele, więc czytajcie przyjaciele. 

Każdy tam dla siebie znajdzie  

to, co czytać chce najbardziej. 

Geografia, polityka, język polski i fizyka. 

Kryminały lub romanse, lecz są także duże szanse,  

że dla malucha 

znajdzie się bajka i kolorowa poducha. 

Tak więc wszyscy moi mili już nie traćmy ani chwili! 

Książki wciąż wypożyczajmy, 

Świat fantazji odkrywajmy! 


