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„Książka w podróży” - PKP S.A. wspólnie z Wydawnictwem Naukowym PWN promują
bookcrossing na dworcach

Stał na peronie zafrasowany, bo choć na pociąg zdążył,
nie był do końca przygotowany – wszak nie wziął ze sobą książek.
Swym roztargnieniem był zawiedziony, lecz szybko znów się rozchmurzył,
kamień spadł serca, uśmiech na twarzy, bo dostrzegł „Książkę w podróży”!
Podróże z książką to, jak wiadomo, najszybsze i najprzyjemniejsze wyprawy. Dlatego PKP S.A.
wspólnie z Wydawnictwem Naukowym PWN, w ramach akcji „Książka w podróży”, zachęcają do
wymiany książek na dworcach. Z myślą o tych, którzy w pośpiechu zapomną spakować coś do
czytania w pociągu, PKP S.A. umożliwia bezpłatne wypożyczenie książek w 11 lokalizacjach.
Półki bookcrossingowe znajdują się w punktach informacyjnych InfoDworzec na stacjach: Bydgoszcz
Główna, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Kraków Główny, Katowice, Łódź Fabryczna, Poznań
Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny.
Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
Ruch bookcrossingowy w Polsce jest niezwykle popularny. W 2013 roku do tej niezwykłej idei
dołączyła także Grupa PKP, otwierając dla uwolnionych książek nową przestrzeń – dworce kolejowe.
Pierwsza półka „Książki w podróży” pojawiła się na warszawskim Dworcu Centralnym. Warto
zaznaczyć, że w akcję zbierania książek regularnie włączają się pracownicy PKP S.A. Kolejnej
odsłonie akcji partneruje PWN zachęcając podróżnych do pogłębiania wiedzy, edukacji oraz
doskonalenia przez całe życie.
Gdzie był i co widział oczami wyobraźni?
Z książką w podróży czuł się znacznie raźniej.
Przeczytał kolejną stronę i kipiał z ekscytacji,
w tak ważnym momencie powieści pociąg dojechał do stacji!
Wysiadł rozdarty, bo książki przywłaszczać nie zamierzał wcale,
ale zwracać też nie chciał, gdy do końca fabuły dobry kawałek!
Otworzył trzecią stronę, spojrzał na naklejkę,
„jestem wolną książką”, więc wsunął ją pod rękę i zabrał ze sobą.
Skończył czytać później, wieczorową porą,

a wracając ze swoich niezwykłych wakacji,
oddał ją na półkę - już na innej stacji.
Zwracał ją z bólem, wszak książka wspaniała,
lecz gdy tylko spojrzał na swojego sąsiada,
co półkę zaczął przeszukiwać starannie,
zrozumiał, że wkrótce ktoś inny tej samej książki zapragnie.
Taka bowiem jest idea książki w podróży,
co raz ktoś inny ją czyta, a ona się nie kurzy!

