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Jesienny wiatr niesie złote liście ze starych drzew cmentarnych tutaj,  
To złote krople łez jakie spadają na pamięć Twoją jako więź przy-
jaźni zawsze,– 
Długie Twoje życie zapisało stronice księgi Twego ziemskiego mię-
dzy nami żywota,– 
Anioł – boski bibliotekarz przyj mię ją jako dar do bibliotecznej 
niebieskiej skarbnicy,– 
Bogactwo wątków żywota, będzie nam przypominało Twą postać 
wśród nas i dla nas,  
Poszczególne wątki przelatały Twoje życie miłością i odpowiedzial-
nością wobec pracy,– 
Treść zadań czerpałaś codziennych zadań jakie stawiał powołania 
umiłowania życia los,– 
Wartość widziałaś nie przemijającej formie zapisu myśli ludzkiej 
jakim jest dokument,– 
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Umiejscowiłaś osobę i czyn w fakcie, by tworzył chronologię dzie-
jów ludzkości,– 
To wszystko czytałaś i czytać z pożytkiem dla dobra intelektu ludz-
kiego uczyłaś,– 
Wskazywałaś i integrowałaś nas przyjaźni zawodowej przyjacielski 
krąg,– 
Pokazywałaś i pouczałaś, ze poprzez słowo drukowane przemawia 
wielka siły moc,– 
Ukazywałaś, że każdy dokument promieniuje nauki niezgłębioną 
siłą,– 
Wybór tego zawodu stał się iskrą co zapalał światło, aby wskazywać 
dobroć i jasność chwil,– 
Każdy twórca książki był dla Ciebie nauczycielem czytelniczych 
szerokich ludu mas,– 
Przemawiała przez Twój warsztat pokora i zaduma nad każdym pra-
cowitym dniem,– 
A poprzez bogaty warsztat instrukcyjno — metodyczny wskazywa-
łaś druku moc,– 
Realizowałaś świętą zasadę zawodu naszego ...Do pojęcia Ojczyzny 
należy Książka ... ,– 
Myśl zawodowa i twórcza docierała tam gdzie potrzebna była rada i 
pouczenie nas,– 
Myśl ukryta w słowie drukowanym przemieniała się poprzez naukę i 
ludzki czyn,– 
Myśl ludzka, którą budowałaś nowe wątki zawodowe dla przyszłości 
zawodu,– 
Pozostanie wątek pamięci po Tobie wspólnych z nami bliskich zaw-
sze chwil,– 
Pisząc dzieje Twojego życia można ,by je zamienić biblioteczny 
tom,– 
Nam pozostanie po Tobie pamięć i cmentarne razem deszczem łzy,– 
A Ty pozostań nadal z nami już tylko jako Biblioteczny Anioł,– 
Pamiętać, będziemy że tworzyliśmy wspólny biblioteczny życia 
trud,– 
A na kartach ksiąg odczytać czym jest śmierć jako ziemski życia 
kres. 
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