
      Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie 

Książki w 2001 roku. Na patronkę akcji 

wybrano Joannę Porazińską, wybitną pisarkę, 

która wiele swoich książek napisała z myślą  

o dzieciach. Data 29 września to dzień urodzin 

zasłużonej Polki. 

Święto ma na celu propagowanie 

czytelnictwa wśród najmłodszych. Ogólnopolski 

Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest m. in. 

w szkołach i bibliotekach, gdzie organizowane 

są sesje czytelnicze.  

 

Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci,  

rozwijają wyobraźnię i pamięć, poszerzają słownictwo,  

a przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe emocje.  

Głośne czytanie - motyw przewodni dnia, jest z kolei dobrą okazją  

do budowania więzi i wspólnego spędzenia czasu dziecka z dziadkami, 

rodzicami, rodzeństwem czy kolegami.  

 

W tym roku szkolnym w role czytających wcielili się uczniowie 

klasy 8 a. Koleżanki i koledzy wraz z panią bibliotekarką odwiedzili 

dzieci z klas I – III i zaproponowali teksty o wartościach.  

Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań,  

które określają kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych… 

Pozytywne wartości kształtują lepszych ludzi i nadają życiu sens.  

Dzięki nim, dzieci, jak z kompasem, mogą poruszać się w świecie, 

stawiać sobie właściwe cele i podejmować słuszne decyzje. 



Wartości są jak szczepionka - 

chronią przed złym wpływem, zgubnymi 

pokusami i wieloma zagrożeniami. 

Dopełnieniem rymowanych 

historii, a także rozmów o wartościach 

były gazetka tematyczna, która stanęła 

przed biblioteką oraz wystawka stosownych książek.  

Pamiętajmy! 

To WARTOŚCI wpływ największy  

na uczynki nasze mają,  

są powodem naszych działań  

i wszystkiemu sens nadają. 

 Prawdy zawsze szukać będę,  

bo jest życia fundamentem. 

 

 To jest w pięknie najważniejsze,  

że z nim życie jest pełniejsze. 

Warto dostrzegać piękno dookoła 

- i to, co do nas „Tu jestem!” woła, 

i to, co czasem gdzieś się ukryje,  

bo dzięki pięknu - piękniej się żyje! 

 

 Miłość dobra jest i hojna,  

wierna, ciepła i spokojna. 

 

 Zdrowie to jest cenny dar,  

a więc o nie zawsze dbam.  

 



 Tak postąpić mam, czy tak?  

Wolność ma cudowny smak! 

 

 Czas rozkwitu i rozwoju  

niesie tylko czas pokoju. 

 W dobrym świecie dobrze żyć,  

a więc dobrze dobrym być. 

Dobrze być dobrym, bo dzięki temu  

– to znaczy dobru innych i memu –  

dobrze się żyje i mnie, i bratu, 

dobrze się żyje całemu światu. 

 

 Przyjaźń po tym się poznaje,  

że niczego nie udaje. 

 

 Chrońmy życie jak umiemy,  

bo na życie nie ma ceny. 

 

 Nad pazerność oraz chciwość  

stawiam prawość i uczciwość.  

 

 Sprawiedliwość oczekuje,  

że nas równo potraktuje.  

 

 Ten odwagą się odznacza,  

kto swój własny lęk przekracza. 

 

 Zawsze godnie postępuję,  

bo tak honor nakazuje.  

 



 Trzeba szanować, nikt nie zaprzeczy, 

ludzi, zwierzęta, a także rzeczy.  

I, co ciekawe, kto świat szanuje,  

sam w mig szacunek świata odczuje. 

Darzę szacunkiem ojczysta mowę  

i udowadniam to każdym słowem.  

Inność innych akceptuję  

i dlatego ich szanuję.   

 

 Ten, kogo nawet drobiazg raduje, 

dzięki radości swej tak się czuje,  

że mógłby nawet góry przenosić.  

Ty też się raduj. Nie daj się prosić! 

 

 


