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Projekt „EkoBiblioteka – z miłości do Ziemi i książek” realizowany był 

przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  

w partnerstwie z Agnieszką Kazałą – pisarką, ilustratorką mieszkającą  

i tworzącą na Targówku oraz Dominikiem Dobrowolskim – ekologiem  

i podróżnikiem, pomysłodawcą i organizatorem wielu znanych akcji 

ekologicznych w Polsce i Europie. Projekt sfinansowany został przez  
m.st. Warszawę: http://www.um.warszawa.pl w ramach Funduszu Edukacji 

Kulturalnej. 
 

To inicjatywa łącząca edukację kulturalną z edukacją ekologiczną.  
 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 
 

„Z miłości do Ziemi” 

W placówkach Biblioteki ekspert ds. edukacji ekologicznej, Sławomir 

Brzózek – dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ENERIS, 
współzałożyciel inicjatywy Faceci w Zieleni – przeprowadził warsztaty  

o tematyce ekologicznej przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych  

„od juniora do seniora”. 

Warsztatom towarzyszyły: 

– wystawki książek o tematyce ekologicznej, które dostępne są w Bibliotece, 

– zbiórka zużytych baterii. 
 

„Z miłości do książek” 

Przeprowadzone zostały plenerowe warsztaty kreatywne „Wyczytane, 

zaczytane – przerób, nie wyrzucaj (drugie życie książki)”. Każdy  

z warsztatów poprzedziło minispotkanie autorskie z Agnieszką Kazałą, 

któremu towarzyszyła rozmowa o książkach, pisaniu, procesie tworzenia 
warstwy narracyjnej i ilustracyjnej książek i o tym, co czytelnicy lubią  

lub chcieliby czytać. 

Warsztatom towarzyszyły wystawki książek: 

– autorskich prowadzącej warsztaty kreatywne, 

– o tematyce ekologicznej, które są dostępne w placówkach Biblioteki. 

Uczestnicy warsztatów stacjonarnych i plenerowych otrzymywali drobny 

podarunek w postaci nasion. 
 

Przeprowadzona została także zabawa facebookowa, która polegała  

na zebraniu pod postem na profilu autorskim Agnieszki Kazały – Kazałka – 

stworzonych przez użytkowników Facebooka familijnych fraszek 
ekologicznych. Zostały one opracowane i wydane w postaci e-booka.  
 

I oto one! Mamy nadzieję, że Wam się spodobają.  

http://www.um.warszawa.pl/
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Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zabawy facebookowej  

na moim profilu autorskim – Kazałka – za zaglądanie na stronę 
autorską, za wysiłek twórczy i ofiarowanie fraszek, wierszyków  

oraz rymowanek o tematyce ekologicznej.  

Jak widać, letnia zabawa była owocna.  
Zachęcam: wpadajcie na mój profil, odwiedzajcie bibliotekę,  

sięgajcie po nasze książki. 
Czekamy   

Agnieszka Kazała 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Osoby biorące udział w zabawie facebookowej, zamieszczając 
swoje utwory pod postem na profilu Kazałka, wyraziły tym 

samym zgodę na umieszczenie ich w tejże miniantologii. 
 

 Całość profesjonalnym okiem obejrzał i korekty dokonał: 

Piotr Drozdowicz 

 O skład i  oprawę graficzną postarała się:  

Agnieszka Kazała 
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ur. 04.05.1969 w Warszawie.  

Autorka książek dla dzieci: Zegar  

z Miaukułką, Pieszki Agnieszki, Kram  

z marzeniami,  Nietoperz Leon, Karate 

Lemur, Tofik i przyjaciele, Amelka, 

Bajka o kolorowym kocie, Michał  

i UFO, Czarownica Magda, Rozwód to 

jeszcze nie koniec świata oraz powieści 

dla dorosłych: Apetyt na życie, Cela 78, 

a także kilku felietonów prasowych  

o podróżach. Ilustratorka m.in. takich 

opowieści jak: Pelargonka, Jak babcia listy pisała. Graficzka i autorka okładek 

do książek swoich i cudzych, m.in: Nasza Paczka, Wcale mi nie zależy, Sercem  

i piórem oraz wielu innych. Ilustratorka 22 numerów działu dziecięcego 

kwartalnika muzycznego „Presto”. Zajmuje się fotografią, uprawia malarstwo 

sztalugowe, a czasem popełni jakiś wiersz. Od wielu lat współpracuje z Biblioteką 

Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy realizacji projektów, 

czego efektem są np.: antologia wierszy Zakochany Targówek, zbiór opowiadań 

sąsiedzkich Z bajką przez pokolenia, Bajka z okienka – młodzież tworzy bajki 

Kamishibai dla przedszkolaków, Bajki-pomagajki. (bajki dla przedszkolaków  

z tłumaczeniem na ukraiński). Lokalnie współpracuje również z Domem Kultury 

„Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i klubem osiedlowym Nasz 

Klub. 
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Małgorzata U. Laska 

 

1. 
 

Śmieci leżą na ulicy, wyrzucane są w lesie. 
Kto je podniesie? 

 
To żadna dla nas strata 

dołączyć do akcji: Sprzątanie świata. 

 
Nie tylko w trzeci weekend września, ale każdego dnia, 

niech akcja trwa! 

 

2. 
 

Ziemia, nasz dom zielony, 

płynący ściekami, zaśmiecony. 

To mają otrzymać po nas 
przyszłe pokolenia? 

Zatrutą wodę i brak pożywienia? 

Dbajmy o nasze środowisko. 
To wszystko. 
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3. Zielony dom 
 

Jaś rzucił torebkę po cukierkach, 

Zosia opakowanie po lodach, 

Michał złamał młode drzewko… 
Czy to dla natury jakaś szkoda? 

Ola zjadła banana, 
skórkę zostawiła na ławce. 

Hania butelkę po soku 

ukryła w zielonej trawce. 
Krzyś wypluł gumę na chodnik, 

Antoś pozbył się puszki po orzeszkach… 

Przecież to nikomu nie zaszkodzi, 
nikt przecież w parku nie mieszka! 

 

Ptaszek zadławił się gumą. 
W plastikowej torebce utknęła wiewiórka. 

Jeżyk wsadził głowę do puszki. 

Sarenka o zbitą butelkę pokaleczyła nóżki. 
 

Czy w naszych domach ktoś podrzuca śmieci? 

Czy nie dla wszystkich słońce jednakowo świeci? 
Gdy jesteśmy w domu zwierząt, w parku lub na leśnej ścieżce,  

Czy też na ulicy, na miejskiej wycieczce – 

Dbajmy o porządek i czystość. 
Ziemia to nasz wspólny dom – nie wysypisko. 
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Natalia Strągowska 

 

1. 
 

Śmieci do różnych worków wrzucamy, 
Podczas segregacji świetną zabawę mamy. 

Makulaturę zaś w paczki pakujemy 
I potem ciężkie kilogramy do skupu niesiemy. 

 

2.  
 

Baterie i korki regularnie zbieramy, 
W ten sposób o środowisko nieustannie dbamy. 

Potem odpowiednim służbom je przekazujemy  

i selektywną zbiórkę odpadów w naszej rodzinie kultywujemy. 
 

3.  
 

Ekologia – ważna sprawa, 

Dla dzieci i dorosłych to świetna zabawa.  
Zawsze chętnie o środowisko dbamy, 

I do odpowiednich pojemników odpady wrzucamy. 

 

4. 
 

Nasza planeta czystości potrzebuje, 

Dlatego w każdej rodzinie 

selekcję odpadów się kultywuje  
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Anna Gratkowska 

 

 

1. Kosz 
 

Jestem pudło śmieciożerne – 

Zawsze grube, zawsze pełne. 
Mądre dziecko wie, że ja 

Zjadam wszystko, co się da! 

Dzięki temu po zabawie 
Nie ma żadnych śmieci w trawie.  

 

2. Szanuj zieleń 
 

Bądź jak jeleń! 
Szanuj zieleń! 

Nie zostawiaj na trawniku 

Szkła, papierów czy plastiku. 
Dbaj z pupilem o porządki 

I zabieraj „psie pamiątki”. 

Na trawniku, jasna sprawa, 
Może zostać tylko... trawa.  
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Mira Białkowska 

 

1.  
 

O śmieciach wiedzą wszyscy, 
lecz mało kto pamięta, 

że hałas ma zgubny wpływ 
i na ludzi, i na zwierzęta. 

 

2.  
Zamieszkałbym w akwarium, 

bo sąsiad mój bardzo hałaśliwy bywa. 

Moim sąsiadem w akwarium 
byłaby... niemająca głosu… RYBA. 
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Róża Buła 

 

1.  
 

Kapie woda powolutku 
i ucieka w odmęty nurtu 

ze ściekami pomieszana 
już nie wróci do kąpania 

ani picia  

ani kwiatkom do zużycia 
 

więc niech pamięta każdy z nas: 

zakręć wodę,  
niech się przyda na ochłodę, 

do gotowania czy sprzątania, 

ale nie do marnowania! 
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Maria Broda 

 

1. Ku pamięci 
 

Gdy zmęczony wieczorem padasz na twarz, 
Przed zaśnięciem, pamiętaj, żarówkę zgaś!  

 

2.To proste 
 

Kap! kap! Z kranu leci woda. Zęby bielusieńkie, ale wody szkoda! 

Kubeczek obok do Ciebie mruga – jego napełniaj, to prosta obsługa!  

 

3. Ładnie i z pożytkiem 
 

Baterie zużyte w pudełeczku spokojnie czekają na oddanie, 

Miło Ci będzie, gdy za nie kwiatek w doniczce dostaniesz!  

 

4. Odpoczynek 
 

Gdy w fotelu z książką ciekawie spędzasz wolny czas, 

Wyłącznik w telewizorze wciśnij,  

Wołając: „Teraz odpoczynek masz!”.  
 

5. Przyroda 
 

Upał, skwar, żar leje się z nieba… Ogród prosi: „Wody mi potrzeba!”. 

Twoja głowa nie od parady – w beczce deszczówka i nie ma sprawy!  
 

6. Zielony skarb 
 

Spacer po lesie to dar dla zdrowia! Jak w banku to pewne! 

A przy okazji zbieranie śmieci – premia gwarantowana zapewne!  
 

7. Nauka 
 

Czym skorupka za młodu... Ty to wiesz doskonale! 

Dziecko wafelek zjadło, a papierek w rączce i do kosza!  
Pochwal! O! Jak wspaniale! 
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Agnieszka Niezgoda 

rymowanki ułożone wspólnie z synem Michałem (lat 7) 
 

1.  
 

Poszedł wędkarz nad jezioro, 

A tam ryby dziś nie biorą. 

Bo zatruta cała woda! 
Dla przyrody wielka szkoda! 
 

2.  
 

Gdy z pomocą kubka zęby myjesz –  

rzeki wody nie zużyjesz. 
 

3.  
 

Do śmietnika przyszła Lili, 

„Co ci ludzie napsocili?!”. 

Wszystkie śmieci na podłodze! 
Okolica w wielkiej trwodze!  

 

4.  
 

Nie jedziesz autem, lecz na rowerze,  
dbasz o powietrze, mówię Ci szczerze. 

 

5.  
 

Czy to piasek, czy to woda,  

kiedy brudne – wielka to szkoda. 
 

6.  
 

Ktoś naznosił śmieci do jeziora,  

ryba przez to będzie chora. 
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Marta Korycka 

 

1.  Gra w kosza 
 

Zagraj w kosza dzisiaj z nami — 
nie piłkami. Odpadami. 

Pojemniki już gotowe, 
wszystkie bardzo kolorowe. 

Papier wrzuć do niebieskiego, 

szkło do kosza zielonego, 
żywe bio do brązowego, 

metal, plastik do żółtego,   

a zmieszane do czarnego. 
To naprawdę nic trudnego. 

Zagraj w kosza, zagraj z nami, 

my rzucamy odpadami. 
Segregacja to zabawa! 

Segregacja – ważna sprawa. 

 
 

 

 
 

 

2. Nakręceni 
 

Sok wypiłeś, wodę też, 
więc nakrętkę z butli weź. 

Nic ci złego ci się nie stanie. 

Nakręć się na pomaganie! 
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Aneta Boruta 

 

1.  
 

Gdy sąsiadka mnie rozzłości,  
śmieci segreguję nie tylko dla przykładu,  

ale też ze złości.  
 

Przesegreguję śmietnik cały,  

by odpadki dobrze leżały.  
Do tego przesegreguję śmietnik osiedlowy,  

by Urzędnicy mogli zabrać stary i postawić piękny nowy.  

 

2.  
 

JAK TO ZAPAMIĘTAĆ!? 

Do ŻÓŁTEGO pojemnika wrzucamy plastiki 

Do ZIELONEGO pojemnika szkło i słoiki 
Do BRĄZOWEGO pojemnika to, czego nie zjemy MY, chomiki i króliki 

CZARNY pojemnik zgrozę sieje –  wrzuć do niego zmieszane, nic się nie dzieje,  

gdy już wszystko dobrze posegregowane, czas na rozrywkę  
i słodyczy smakowanie!  

 

3.  
 

Halo, halo! Panie Józku, segreguj 
Pan śmieci,  

bo to potrafią już robić 

najmłodsze dzieci.  
I pamiętaj: jeśli nie segregujesz, 

na szacunek nie zasługujesz. 

 
Pani Krysia śmieci segreguje,  

dlatego codziennie każdy jej 

winszuje.  
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Beata Małgorata Moniuszko 

 

1. Futro 
 

Człowiekowi nie przystoi 
w futro zwierząt się wystroić. 

 

2. Tlen 
 

Nie karczuj lasów! Czemu? 

Bo ci zabraknie tlenu. 

 

3. Rzeka 
 

Kto samochód w rzece myje, 

ten herbatę mętną pije. 

 

4. Deszczówka 
 

Gdy do podlania służy deszczówka, 

ogrodnikowi pracuje główka. 

 

5. Dziki 
 

Kto do dzików strzela z procy, 

będzie szukał sam pomocy. 

 
 

 

 
 

6. Szanuj zieleń! 
 

Dobre wychowanie podpowiada, 

by nie niszczyć kwiatów u sąsiada. 
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7. Pszczółki 
 

Kto przeganiał z łąki pracowite pszczółki, 

zamiast słojów miodu ma dziś puste półki. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Iwona Pastuszka-Vedral 

Dorzucam pszczółkę do fraszek  
Beaty Małgorzaty Moniuszko 
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8. OSZCZĘDZANIE 
 

Nie do wiary! W samą porę. 

Nagle – TRACH! Wyskoczył korek! 

Właśnie jest przemeblowanie, 
tata wstawił w pralce pranie. 

Ciasto siedzi w piekarniku, 
mokre buty na grzejniku, 

Kuba włożył do zmywarki: 

łyżki, kubki, noże, garnki. 
Dziadek się w łazience goli, 

Piotr śle maile do przedszkoli, 

Basia sprząta odkurzaczem. 
Nawilżają nawilżacze. 

Świecą jasno dwa kinkiety, 

lampa, lampki też –  niestety, 
Kuba włączył w kuchni czajnik: 

– Robię grzanki! – fakt oznajmił. 

Cóż, w potrzebie jest lodówka, 
a w lodówce też żarówka, 

prąd pobiera zamrażarka, 

pełna grzybów jest suszarka. 
Dzieci grają na konsoli, 

babcia radia słuchać woli, 

mama włącza – PSTRYK – żelazko. 
Od żarówek w domu jasno. 

Gdzie jest więc, panowie, panie, 

elektryczne oszczędzanie? 
A przewody nowe, stare? 

Wszystko dobre, ale w miarę! 

Dziś energia się dość ceni, 
a my, choć wyposażeni, 

oszczędzajmy, gaśmy światło, 

by energii nie zabrakło! 
 

  



~ 19 ~ 
 

Ifero Oramus 

 

1.  
Jeden papierek – 

wina mała… 

Zaśmiecona 
ulica cała. 

 

2.  
Mała wina –  

śmieci lawina. 
 

3.  
Nie musisz być 
Uczony –  

Ziemia lubi kolor 

Zielony. 
 

 

4.  
Nie wymagam 

cudu, 

nie zostawiaj 
brudu! 

 

 

5.  
Posłuchaj śpiewu słowika –  

nie rób z lasu śmietnika. 
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Dorota Frątczak 

 

1. Dobra rada 
 

Żyj z przyrodą za pan brat, 
dbaj o Ziemię, sprzątaj świat, 

bo gdy śmieci zniknie ślad, 
w zdrowiu będziesz żyć sto lat! 

 

2. Ekologia zawsze w modzie 
 

Ekologia zawsze w modzie, 
żyć z przyrodą trzeba w zgodzie. 

Bez przyrody nie ma życia – 

to nie żadna tajemnica. 
 

3. Prąd 
 

To jest mądrość, a nie błąd, 

kiedy się oszczędza prąd. 
Mniej emisji CO2 – 

i od razu czystszy świat. 

 

4. Zdrowie 
 

Idziesz na rów po jeżyny, 

a tu na nich są spaliny. 

Jeśli chcesz owoce zdrowe, 
z auta przerzuć się na rower. 

 

5. Nie wypalaj traw! 
 

Odpal myślenie, 
ono jest w cenie. 

Dobry uczynek spraw, 

nie wypalaj traw! 
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6. Bądźmy EKO! 
 

W jakich my żyjemy czasach?! 

Stosy śmieci i gruz w lasach?! 

To już zaszło za daleko! 
Już nie śmiećmy, bądźmy EKO! 

 

7. Deszczówka 
 

Wie to każda mądra główka, 

że najlepsza jest deszczówka. 

Takiej wody prosto z nieba 
ogródkowi właśnie trzeba. 

 

8. Las 
 

Mamo, tato – krzyczą dzieci – 

czemu w lesie góra śmieci, 
góra śmieci aż do nieba?!  

Szybko ją usunąć trzeba, 

bo gdy w śmieciach zginie las, 
to nie będzie także nas! 
 

9. Pies w lesie 
 

Tę zasadę zapamiętaj zawczasu: 
Gdy z psem wychodzisz na spacer do lasu, 

nigdy nie puszczaj go wolno, bez smyczy, 

zbyt dużo dla niego w lesie zdobyczy. 
A dzikie zwierzęta – jak wieść niesie – 

mają prawo żyć bezpiecznie w lesie. 

Pies może je zagryźć lub okaleczyć, 
gdy się na łonie natury rozwścieczy. 

 

10. Ścieki nie do rzeki 
 

Pragniesz być zdrowy, człowieku? 
Nie wpuszczaj do rzeki ścieków. 
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Za zabawę pięknie dziękujemy   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


