
1.  Dwie paletki i piłeczka,  
a pod spodem jest książeczka. 

Kto na plac zabaw zajdzie, wnet ją odnajdzie 

 
2.  Na placu zabaw domek dla dzieci 

w środku książeczka- szukajcie dzieci 

 
3.  Przy Urzędzie górka mała 

książka się tam gdzieś schowała 

 
4.  Przy cmentarzu wielka szkoła 

Przyjdźcie po mnie- książka woła 

 
5.  Kolega Lolka cement sprzedaje 

A dzisiaj także książki rozdaje 

 
6.  Idąc za cmentarz szukaj świętego 

znajdziesz tam książki drogi kolego 

 

7.  Tam skarb jest, gdzie orły białe 

 
8.  Szukaj książki tam, gdzie z pociągu  

przesiadasz się na rower 

 

9.  Na Pekaesie hula wiatr, lecz może TY znajdziesz tam 
skarb 

 
10.  Na końcu promenady opodal krzaczka mieszka dziś 

książka, lecz nie dziwaczka. 

 

11.  Przy kamieniu na promenadzie książki poszukaj a 
może znajdziesz 

 



12.  Na promenadzie zejście nad wodę 

Może tam dzisiaj znajdziesz nagrodę. 

 
13.  Święty Nepomucen skarbu strzeże 

 

14.  Mała dolina przy ogólniaku, ukryła książki przy 
jednym z krzaków 
 

15.  W bibliotece jest podwórze, 
 na podwórzu trzepak stoi, 

Niechaj każdy szuka skarbu, 
kto się do nas wejść nie boi. 
 

16.  Kiedyś „Jedynka” dziś numer trzy, książkę ukryła na 
schodach swych 
 

17.  Przy szkole „trójce” rybki pływały, 

Dziś piękne kwiaty powyrastały 

I w swoich liściach skarb ukrywają? 

 
18.  Kaplica przy sklepie skarby ukrywa. 

Kto chce je znaleźć niech tam przybywa. 

 
19.  Zielona żabka sklepu pilnuje i szukającym skarb 

oferuje. 

 
20.  Miejsce pełne eksponatów  

zwabi książek pasjonatów 

 
21.  Za fenigi zbudowany stoi kościół murowany 

W dużym parku się ukrywa 

kto chce książkę niech przybywa. 

 



22.  W dużym parku, w wąwozie, schowane książki 
odnajdziesz może 
 

23.  Tam kultura, tam nauka, gdy zielone szybko ruszaj, 
na czerwonym się zatrzymaj, książki znajdziesz, no i 
finał ! 

 
24.  Pomnik Lompy gmachu strzeże. 

Książki znajdziesz? Ja nie wierzę! 

 
25.  Na Pieloka lekarz czeka, szukaj książki i nie zwlekaj. 

 

26.  Grająca ławeczka książki strzeże. 

 
27.  Znajdź książeczkę dziś z wieczora 

na Dworcowej u Seniora 

 

28.  Szukaj książki tam, gdzie rodzice  zaprowadzają 
najmłodszych Oleśnian. 

 
29.  Przy „Okrąglaku” na „Modeo” moście 

szukajcie książeczki nasi mili goście. 

 

30.  Dziś nie szukaj tutaj pracy, ale książki do czytania! 

 
 


