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JÓZEF  WYBICK          -       200.  ROCZNICA  ŚMIERCI 
 
 

ROK  2022  ROKIEM  ROMANTYZMU  POLSKIEGO 
200.   ROCZNICA  URODZIN  EPOKI 

 

STYCZEŃ 
 

 ROMANTYZM NASZ NARODOWY 

  
 Najważniejsze dla polskiej kultury i literatury dzieła polskich 
wieszczów powstały w trudnym czasie niewoli narodowej. 
 Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, 
Zygmunt Krasiński byli wybitnymi twórcami epoki romantyzmu. Ich 
dzieła podtrzymywały na duchu wiele pokoleń Polaków. Swoją 
twórczością służyli Polsce podzielonej między zaborami. Ich 
dorobek – wybitne dzieła, które do dziś zachwycają poetyckim 
kunsztem, mistrzostwem języka i wizjonerstwem – przeszedł do 
historii polskiej literatury. 
 Ważnym przesłaniem romantyzmu dla współczesności jest 
nadal jego misja: rozwijać to, co zaczęli nasi przodkowie, 
i stać na straży narodowych wartości. 

 



  
„ POLSKIE LEGIONY WE WŁOSZECH „ 

 
225. rocznica utworzenia Legionów Polskich we Włoszech 

 
 „  Przyszłość macie wielką i świetną, ale ufajcie tylko samym 
sobie i budujcie tylko na własnej sile... „ 

J.H. Dąbrowski  -  testament 

  
 Generał Dąbrowski, 
 Bohater wielbiony, 
 Wiódł do Polski z ziemi włoskiej 
 Waleczne  legiony. 
  Wiekopomna chwała 
  Nad wodzem płonęła, 
  I piosenka nad nim brzmiała: 
  „  Jeszcze nie zginęła „ 
    A.  Oppman – Abecadło wolnych dzieci. 

 
 Wystawa 

 

„PRZED ŚWITEM „   - BOLESŁAW LEŚMIAN 
145. rocznica urodzin  85. rocznica śmierci 

  

 

  Poeta, prozaik, eseista i tłumacz w najpiękniejszy z 

możliwych sposobów - czyli wierszem - mówił o miłości. 
 
„ Miłość jest siłą, podstawową energią, 
bez której ani człowiek, ani świat, 
nie mogą harmonijnie się rozwijać i zaznać szczęścia.  
  Gazetka      

 
LUTY 

 
  „ O  TADEUSZU  GAJCYM „ 

100.  rocznica  urodzin 
 

   Poeta czasu wojny i żołnierz Armii Krajowej. Mimo iż  zginął 
tragicznie w wieku zaledwie 22 lat, jeszcze za życia został  
doceniony przez innych poetów. 



 
 „  Poeta  największych  nadziei „  -  Leopold  Staff. 
  
 „ Gajcy ! Wybuchowy, pełen radości życia, chciwy życia. Z  
tego powodu jego śmierć była tak dla mnie bolesna. Wtedy 
sądziłem nawet, że  Gajcy ma większe możliwości niż Baczyński. 
Trudno tu snuć przewidywania, kiedy ktoś umiera w tak młodym  
wieku” - Czesław Miłosz. 
Gazetka. 

   
“ ZYGMUNT  KRASIŃSKI “ 

210. rocznica urodzin 
 

   Poeta,  dramaturg, powieściopisarz,  jeden  z  trzech   
wielkich  wieszczów  epoki  romantyzmu.  W  swoich  Psalmach  
przyszłości  wzywał  do  dotrzymania  wiary  ojców  i  przestrzegał  
przed  porzuceniem  wartości  chrześcijańskich,  bo  tyko  dzięki  
nim  można  odbudować  niepodległą  Polskę. Najważniejsze dzieła 
Zygmunta Krasińskiego : “ Irydion”, “ Nie-Boska Komedia “, “ 
Przedświt “, “ Psalmy przyszłości “. 
 
Wystawka 

 
 

„ PIEŚŃ  SPEŁNIONYCH  NADZIEI  „ 
 

  Ta marszowa pieśń, nazwana później Mazurkiem  
Dąbrowskiego, która miała zagrzewać serca polskich legionistów  
do walki z zaborcami, była od roku 1831 naszym hymnem  
narodowym, a od 1927  -  już w wolnej Ojczyźnie  - hymnem  
państwowym. 
 Słowa  „ Jeszcze Polska nie zginęła  … „  były przez długie  
lata marzeniem i zawołaniem Polaków, za które płacili tułaczką,  
nędzą, więzieniem lub życiem. 
 Słyszymy ją zawsze w  chwilach podniosłych i uroczystych  dla 
Polaków. Jest ona jednym z trzech symboli, obok godła i barw  
narodowych, reprezentuje nasze państwo w świecie. Zawiera w  
sobie część naszej historii i tradycji narodowych. 
 
95. rocznica  ogłoszenia  Mazurka  Dąbrowskiego polskim  



hymnem  państwowym. 
 
Wystawa 

 

MARZEC 
 

1  MARCA  PAMIĘTAMY 
 

NARODOWY  DZIEŃ  ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH 
 

       „  Ponieważ  żyli  prawem  wilka 

 historia  o  nich  głucho  milczy 
 pozostał  po  nich  w  kopnym  śniegu 
 żółtawy  mocz  i  ten  ślad  wilczy 
   szybciej  niż  w  plecy  strzał  zdradziecki 
   trafiła  serce   mściwa  rozpacz 
   pili samogon  jedli  nędzę 
   tak  się  starali  losom  sprostać  [ … ] „  
 
     Zbigniew  Herbert,  Wilki,  fragment 
Gazetka. 
 

 
„  NAUCZYCIEL  HISTORII  POLSKI  „ - JÓZEF IGNACY 

KRASZEWSKI 
135 rocznica śmierci 

 
  Kraszewski był tytanem pracy, napisał blisko tysiąc  
tomów literatury różnych gatunków i niezliczoną ilość artykułów do  
czasopism polskich i zagranicznych. Malarstwo i rysunek uważał  
za swoje życiowe pasje,  amatorsko zajmował się muzyką, a w  
swej zawodowej karierze był dyrektorem teatru. Sława  
Kraszewskiego już za życia była wielka i wykraczała poza Polskę.   
Trylogią saską zaczytywały się w XIX wieku damy na wszystkich  
europejskich dworach. 

 
Wystawa 

„ A  ŹRÓDŁO  WCIĄŻ  BIJE  … „ 

 
65.  rocznica  urodzin  JACKA  KACZMARSKIEGO 

 



 Poeta, prozaik, bard, który za życia stał się legendą. Jego  
twórczość głęboko zakorzeniona w historii i kulturze Polski. Mocny  
głos, piękna polszczyzna, porywająca muzyka, niezwykłe teksty.  
Słynny utwór „Mury „ stał się hymnem najważniejszego ruchu w  
komunistycznej Polsce - „ Solidarność „, a Kaczmarskiego  
okrzyknięto jego bardem. 
 Pozostawił po sobie setki wierszy, piosenek, kilka książek.  W 
swoich tekstach kierował do słuchaczy przesłanie: nic  was nie 
zwalnia z obowiązku samodzielnego  myślenia. 
 
Wystawka 
 

KWIECIEŃ 
 

 KATYŃ  W  LITERATURZE: 
MIĘDZYNARODOWA ANTOLOGIA POEZJI, DRAMATU I PROZY 

 

 Katyń – to miejsce i nazwa, które pozostaną na zawsze w 

pamięci każdego Polaka. 
 

 Żołnierzom naszym 
 Jeńcom wojennym 
 Zamordowanym 
 W Katyniu – Katyniach 
 Krzyże wznieśmy... 
 Krzyże pamięci 
 Krzyże chwały 
 I krzyże święte. 
 Dajmy im miejsce 
 Miejsce godne 
 Godne i trwałe 
 W nas 
 W rodzinach naszych 
 W narodzie 
 W historii 
 W działaniach naszych. 
Gazetka. 

 
 



 
 

ŚWIĘTO  CHRZTU  POLSKI 
14 kwietnia 

 
“ TYLKO  POD  TYM  KRZYŻEM, TYLKO  POD  TYM  ZNAKIEM, 

POLSKA JEST POLSKĄ, A POLAK POLAKIEM “ 
Adam  Mickiewicz 

 
„ Dziewięćset  sześćdziesiąt  sześć  -  to  był  pamiętny   rok, 

Inne  gdzieś  przepadły,  okrył  je  historii  mrok. 
Gall  Anonim  spisał  to,  co  najważniejsze  jest, 
Mieszko  -  książę  Polan  -  przyjął  chrzest !  „ 

 
Rok  966  hymn  napisany  na  1050.  rocznicę  Chrztu  Polski. 

 
 Wiara chrześcijańska, stała się podstawą polskiej kultury, 
tradycji oraz historii, pozwalając również narodowi zachować swoją 
tożsamość. 

 
Gazetka 

„ LEONARDO  DA  VINCI „ 
570.  rocznica  urodzin 

 
 Dziedzictwo  Leonarda  da  Vinci  do  dziś  budzi  respekt  i  
szacunek.  Mimo  że  nie  odebrał  formalnego   wykształcenia  i  
sam  siebie  nazywał  „  człowiekiem  bez  wykształcenia „, jako  
artysta,  myśliciel  czy  konstruktor  talentem  i  intelektem  
przewyższał  współczesnych  sobie,  a   jego  dociekania  
inspirowały  i  nadal  inspirują  kolejne pokolenia. 
 
Wystawa 
 

MAJ 
 

 “ REYMONT  NAUCZYCIELEM  SZACUNKU DO TRADYCJI “ 
155.  rocznica  urodzin 

 
 Jeden z bardziej rozpoznawalnych pisarzy polskich.  Wystawa 
obejmuje całokształt  życia i twórczości Reymonta, stanowiąc 



ciekawy przyczynek do poznania tego wielkiego człowieka. Autor 
powieści “ Chłopi “ , za którą otrzymał  Nagrodę Nobla w dziedzinie 
literatury.  Dzięki niej poznajemy codzienne życie wsi polskiej XIX 
wieku w zmieniających się porach roku. 
Autor szczegółowo opisuje zajęcia, zwyczaje i obrzędy ludowe. 
 
Wystawa. 

 
DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA  I  BIBLIOTEK   

Spotkanie 
 
 

„ŁOWCA  DUSZ  -  ŚWIĘTY  I  PATRON  POLSKI „ 
365.  rocznica  śmierci  Ks.  ANDRZEJA  BOBOLI 

 
 Patron  Polski,  jezuita,  misjonarz  i  kaznodzieja.  Dzięki  
poświęceniu,  z  jakim  sprawował  swą  kapłańską  posługę  na  
Kresach  Wschodnich,  nazywany  Apostołem  Polesia.  Poniósł  
męczeńską  śmierć,  nie  chcąc  wyrzec  się  wiary  katolickiej.  W  
połowie  XIX  wieku  ogłoszony  błogosławionym,  a  w  1938  roku  
świętym.   Po  śmierci  ciało  Boboli  wędrowało  przez  kilkaset  lat  
z  miejsca  na  miejsce. Z  Pińska  przez  Płock  do  Moskwy,  
następnie  przez  Odessę  i  Konstantynopol  do  Rzymu,  aż  
ostatecznie  złożono  je  w  warszawskim  sanktuarium. 
 Jest patronem Polski, archidiecezji warmińskiej i patronem 
kolejarzy. 
 
Wystawa 
 

 
 

“ UCZYŁA NAS PATRIOTYZMU “ 
180.  rocznica  śmierci  MARII  KONOPNICKIEJ 

 
 Jedna z najwybitniejszych  pisarek w dziejach polskiej  
literatury, zyskała ogromną popularność i autorytet dzięki liryce 
patriotycznej i społecznej. Autorka  pieśni patriotycznej “ Rota”  /  
napisała  w  proteście  przeciwko  polityce Prus wobec Polaków/.    
Tworząc swój bogaty dorobek literacki, nie zapomniała o 
najmłodszych czytelnikach pisząc liczne wiersze i bajki. 



  
Wierszem, prozą i piosenką z twórczością  Marii  Konopnickiej. 
 
Wystawa. Spotkanie 

 
 

„ MIESZKO  I  KSIAŻĘ,  KTÓRY  OCHRZCIŁ  POLSKĘ  „ 
1030.  śmierci  Mieszka  I,  władcy  Polski. 

 
  Syn Siemomysła a prawnuk Piasta 

 Na polskim tronie zasiada: 
 Wznosi świątynie, buduje miasta, 
 Liczne biskupstwa zakłada. 
  Kraj swój oświeca w Chrystusa wierze: 
  I siłą swego oręża 
  Walczy z Niemcami, Brandenburg bierze, 
  Dzikich Lutyków zwycięża. 
    Władysław Bełza 

 

 Celem wystawy jest przybliżenie postaci pierwszego władcy 
naszego kraju, jego żony Dąbrówki i  życia codziennego. 
  
Wystawa 

 
PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA 

 
SPOTKANIE  AUTORSKIE  DLA  DZIECI 

 

CZERWIEC 
 

„ BAJKI  POLSKICH  MISTRZÓW  „ 
 

 Podróż  sentymentalna  i  powrót  do  bajek  i  utworów  
naszego  dzieciństwa,  dzieciństwa  naszych  rodziców,  dziadków,  
a  nawet  i  dawniejszych  pokoleń.   Wszystkie  z  prezentowanych  
utworów  wydano  w  czasie,  gdy  Polski  nie  było  na  mapie  
świata. 
Wystawa. Spotkanie. 
 

„MUZYKA  PANA  MONIUSZKI „ - STANISŁAW  MONIUSZKO 

150.  rocznica  śmierci   



 
 Stworzył, oryginalne, autorskie dzieła oparte na motywach  
polskiej muzyki, w tym ludowej. Inspirował się narodową poezją  
Jana Kochanowskiego czy Adama Mickiewicza. Bogaty dorobek   
kompozytora to nie tylko opery, ale pieśni, kantaty, utwory religijne,  
symfoniczne i operetki. Wybitny kompozytor romantyzmu. 
 Nauczyła go nut mama, 
 na organach grał od rana. 
 Nieustannie komponował, 
 czasu wcale nie marnował. 
 Był Opery dyrektorem 
 i jej organizatorem. 
 Kiedy “Halkę “ skomponował, 
 tłum mu długo wiwatował. 
 W baletach, operach, pieśniach 
 usłyszysz melodie swojskie ..                                        
 Zasłużył się naszej muzyce, 
 jest ojcem opery polskiej. 

   Stanisław Moniuszko  - P. Wojtkowiak - Skóra 
 
Wystawa 

 
LIPIEC 

“ ARMIA ANDERSA – SZLAK NADZIEI” 
130.  rocznica  urodzin 

 
 Wystawa przedstawia losy jednego z najwybitniejszych 
polskich dowódców wojskowych na tle wydarzeń historycznych, 
takich jak kampania wrześniowa, podpisanie układu Sikorski – 
Majski, utworzenie armii, ewakuacja polskiej ludności cywilnej z 
terenu Związku Sowieckiego, bitwa o Monte Cassino.              
Wielki patriota. 
 “ Drugi Polski Korpus – zanotował < Le Journal D`Egipte >-pod 
dowództwem generała Andersa przeprowadził wspaniałą w celu 
wydarcia Niemcom tak bardzo ważnych pozycji w masywie Monte 
Cassino. Dzięki swym brawurowym atakom, wykonanym z 
nadzwyczajną odwagą i entuzjazmem, zdołał on przełamać silny i 
fanatyczny opór Niemców i dzisiaj chorągiew polska powiewa na 
ruinach historycznego opactwa “.   
  Czy pamiętasz? - Twego serca 



  łomot w piersi zachłyśniętej 
  spazmem szczęścia – chwili świętej ! 
  Dla niej życie swe poświęcał 
  w krwawej bitwie dni pamiętnych. 
         Dla niej walczył i umierał 
  z pieśnią - “ Jeszce nie zginęła “ ! 
    A. W. Chmielewski 

 
Wystawka 

 
„ BAŚNIE  POLSKICH  MISTRZÓW  „ 

 
– O !  wierz !  istnieją  wody  wskrzeszające,  drzew  śpiewające, 

ptaki,  które   mówią  jak  ludzie,  i  ludzie,  którzy  kochają  jak 
bogi;  tylko,  aby  to  wszystko  ujrzeć  i  posiąść,  trzeba 
przebyć siedem  mórz,  siedem  gór,  siedem  lasów  i  wejść w  
krainę – Baśni. 

  
      Eliza  Orzeszkowa.  Baśń. 
Wystawa. Spotkanie 

 
 

SIERPIEŃ 
 

POLSKIE  POWSTANIA  NARODOWE 
 

“ WARSZAWO - MOJA ŚWIĘTA “ 
 

 Byliśmy młodzi. Wojna odebrała im miłość, rodziny, spokój. 
Wiedzieli, że muszą szybko dorosnąć, chwycić za broń. 
 Walczyli o przyszłość pokoleń, o spokój, o wolną Ojczyznę. 
 

“ Chcieliśmy być wolni 
i wolność sobie zawdzięczać” 

J.ST. Jankowski 
 
 

  Jesteśmy silni – nie orężem 

  Lecz wolą twardą, nieugiętą 
  I świadomością, że walczymy 
  Za sprawę świętą. 



  Pozornie jesteśmy bezbronni, 
  Ścigani i uciemiężeni 
  Lecz sztandar nasz nosi hasło: 
   Niezwyciężeni ! 
  Choć wciąż naszą drogę męczeńską 
  Znaczą krzyże, stryczek, mogiły 
  My z nich nie rozpacz czerpiemy 
   Lecz nowe siły 
  I chociaż nas garstka zostanie 
  Z szubienic tych, mogił i krzyżów 
   Polska powstanie. 
      
    R. Urban: Niezwyciężeni 
Gazetka. 

 
„ JEDNEGO  SERCA  TAK  MAŁO,  TAK  MAŁO  -  PAMIĘCI  

ADAMA  ASNYKA  „ 
125.  rocznica  śmierci 

 
 Wielki poeta epoki pozytywizmu. Obok utworów treści  
patriotycznej, społecznej i filozoficznej, poezji polemicznej,  
znajdujemy w treści wiersze, w których dawał wyraz swojemu  
zachwytowi dla piękna gór. 
 Melodyjność wielu wierszy Asnyka zachwycała  kompozytorów, 
którzy komponowali do nich muzykę. 
 
Wystawka. 
 

 NASZA  HISTORIA 
 

“ ROK  1920                                                                                  
ZWYCIĘSTWO  RATUJĄCE  POLSKĘ  I  EUROPĘ “ 

 
 Bitwa warszawska została nazwana osiemnastą bitwą     
decydującą o losach świata, ponieważ gdyby nie udało się 
powstrzymać  bolszewików, zagrożone byłby chrześcijaństwo i cała 
cywilizacja  europejska. 

 
Gazetka. 

 
WRZESIEŃ 



 
„  POLSKO !  PAMIĘTAJ  O  TYCH,  CO  WALCZYLI ! 

 
Rocznica   wybuchu   II   Wojny   Światowej 

 
 1 września 1939 roku nad położonym dwadzieścia kilometrów 
od granicy polsko – niemieckiej  Wieluniem  pojawiła się eskadra 
niemieckich samolotów i pierwsze bomby spadły na Szpital  
Wszystkich Świętych.                                                                                 
 17 września armia radziecka – przez nikogo – niezapraszana i 
niezapowiedziana – przekroczyła granicę na wschodzie Polski. 

 
„  Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 

a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły 
nie rozstąpi się w przepaść  „ 

Zbigniew  Herbert,  17 IX 

 
Pamiętamy  o  tych  wszystkich,   
Którzy  mimo  cierpień,  znoju 
Poszli  walczyć  za  ojczyznę, 
Byśmy  mogli  żyć  w  pokoju. 
 Dziś  ich  wielkie  poświęcenie 
 W  naszych  sercach  wdzięczność  budzi. 
 Dzięki  nim  możemy  mieszkać 
 Pośród  innych  wolnych  ludzi. 
Gdy  po  latach  pełnych  strachu 
Nadszedł  wreszcie  czas  spokoju, 
Dbajmy  o  to,  by  już  nigdy 
Świat  nie  zaznał  takiej  wojny. 
    Pamiętajmy – II  Wojna  Światowa. 
 Gazetka 

 
 
 
 

NARODOWE  CZYTANIE 
 

 Od momentu ukazania się “ Ballad i Romansów “ liczymy 
lata polskiego romantyzmu. 
 



200.  rocznica  ukazania  się  w  Wilnie  zbioru  „  Ballady  i  
Romanse  „  Adama  Mickiewicza . 

 
 Narodowe Czytanie i wystawa wpisują się w obchody  Roku  
Romantyzmu Polskiego i przybliżają wizerunek człowieka, którego 
poezja zachwyca, wzrusza i skłania do refleksji, od czasów jej 
powstania po dzień dzisiejszy, kolejne pokolenia Polaków. 

Można za Puszkinem powiedzieć: 
 “ Nie jest dane żadnemu krajowi wydać z siebie więcej niż 
jednego poetę, który stanie najwyższą wartością i punktem 
odniesienia dla literatury swego narodu. Jest Dante we Włoszech, 
Szekspir w Anglii, Puszkin w Rosji, a w Polsce – Mickiewicz”. 
  
 

„ POLSKI  KAZNODZIEJA  NARODOWY  “-    KSIĄDZ   PIOTR 
 SKARGA  „ 

410.  rocznica  śmierci 
 

 Ksiądz jezuita  Piotr Skarga głosił kazania dla  polskich królów. 
Mówił  w nich o miłości do ojczyzny i o szanowaniu Bożych praw. 
Nawoływał do naprawy tego, co w państwie było złe, upominał 
wszystkich, by służyli ojczyźnie, aby była silna i mogła się obronić 
przed wrogiem.  Jest autorem słynnych Kazań sejmowych oraz  
Żywotów świętych.  Ten wielki Polak i  patriota wezwał w 
Kazaniach sejmowych szlachtę, aby zrobiła wszystko, co w jej 
mocy, w celu przywrócenia w Ojczyźnie praworządność i dobrych 
obyczajów, gdyż w przeciwnym razie grozi jej – utrata wolności. To 
dramatyczne wezwanie Skargi, pozostało bez echa i dopiero 
późniejsze losy naszej Ojczyzny pokazały, jak bardzo było 
prorocze. 
 Żywoty świętych, to jedna z najczęściej czytanych polskich 
książek wszech czasów. 
   
Wystawa 

 
 ROK 2022  ROKIEM  JÓZEFA  WYBICKIEGO 

 
200.  rocznica  śmierci 
275.  rocznica  urodzin 

 



 Wybitny humanista epoki oświecenia, prawnik, pedagog, 
geograf, poseł, senator, dramatopisarz i  publicysta. Najbardziej 
znany jako autor słów “ Mazurka Dąbrowskiego “ . Polski hymn 
zapewnił mu miejsce w narodowym panteonie oraz ciągłą pamięć.  
Utwór wpłyną na biografię Wybickiego , że przysłaniał inne 
dokonania autora – jednego z najwybitniejszych Polaków ostatnich 
dziesięcioleci I Rzeczypospolitej i późniejszych czasów. 
 Odznaczony Złotym Krzyżem Legii Honorowej I Orderem 
Orła Białego. 
 
Wystawa 

 

PAŹDZIERNIK 
 

„ BOHATER  NARODOWY  POLSKI,  STANÓW  
ZJEDNOCZONYCH  I  HONOROWY  OBYWATEL  FRANCJI „ 

 
205.  rocznica  śmierci  Tadeusza  Kościuszki 

 
 Postać Tadeusz Kościuszki stała się symbolem dążenia  do  
wolności.  Wyprzedzał w poglądach swoją epokę. Jako człowiek  
nowoczesny i wykształcony opowiadał się za zniesieniem  
pańszczyzny i niewolnictwa na wiele lat wcześniej niż to miło  
miejsce. Z tytułu kresowego pochodzenia cenią go również nasi  
wschodni sąsiedzi. 
 
Wystawa 
 
 

 
„ POETA  MAŁYCH  POLAKÓW  -  PIEWCA  POLSKOŚCI  „ 

175.  rocznica   urodzin  WŁADYSŁAWA  BEŁZY 
 
 
 Poeta zaliczany do neoromantyków. Pochodził z uczonej 
rodziny patriotów. Był człowiekiem pogodnym, życzliwym i bardzo  
dowcipnym. Pisał swoje utwory w czasach, gdy Polska była  pod  
zaborami. Nawoływał do bezgranicznego oddania się sprawie  
ojczyzny. Mówił o miłości języka polskiego, o poszanowaniu i czci  
dla polskiej tradycji narodowych. Przekonywał, że “ Jeszcze  



Polska  nie umarła, póki my żyjemy”. 
 Najbardziej znany jest jako autor powstałego w 1900 roku   ”  
Wyznania wiary dziecięcia polskiego rozpoczynającego się słowami  
“ Kto Ty jesteś ? Polak mały”.   
 Platon Kostecki pisał  “ Słowu Bełzy nie była dana... moc 
trąby archanielskiej... moc grzmotów i błyskawic … Bełza 
oddał się apostołowaniu między dziatwą i podrastającą 
młodzieżą “.                                
 
Wystawa. 
 

“  PAPIEŻ  JAN  PAWEŁ  II  -  POSTAĆ NIEZAPOMNIANA “ 
 
 Jedna z najbardziej znaczących postaci historii. Od 1978 roku 
papież Kościoła katolickiego. Teolog, poeta, w którego głos 
wsłuchiwali się nie tylko katolicy. Niekwestionowany autorytet. 
 Gdziekolwiek się pojawił, zjednywał sobie serca wszystkich 
ludzi, najpierw jako Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, kardynał, a potem 
jako papież Jan Paweł II. 
 Wszędzie tam, gdzie zawędrował, zawsze były przy nim dzieci. 
Jan Paweł II nazywał dzieci “ Uśmiechem nieba powierzonym 
ziemi, oraz klejnotami rodziny i społeczeństwa “. 
  
 W Wadowicach uczęszczał do podstawówki, 

 po maturze na rynku jadł smaczne kremówki. 
 Brak rodziców, wojna, potem ciężka praca, 
 Karol ku Panu Bogu wciąż silniej się zwraca. 
 Kapłanem był zawsze najwyższej klasy 
 i z młodzieżą często chadzał w góry, lasy. 
 Wreszcie ważna chwila dla świata wybiła, 
 bo Papieżem został Kardynał Wojtyła. 
 Jan Paweł – tak go pamiętacie 
 i jako Świętego z dumą wspominajcie. 
   Jan Paweł II ( Karol Wojtyła ) - P. Wojtkowiak-Skóra 

 
Gazetka, wspólne czytanie 

 
LISTOPAD 
 

JESZCZE  POLSKA … 



…  NIE  ZGINĘŁA    
 

 Myślą przewodnią jest przypomnienie historii i piękna  polskiej 
poezji patriotycznej, jej znaczenia i jej twórców. Zapisały  się w 
poezji i pieśniach losy Polski i Polaków, którzy ojczyznę swą  
tworzyli, budowali, bronili, odbudowywali  - którzy ją kochali.                                                                                        
   Uwzględniono autorów, którzy zrośli się nierozerwalnie  z  
tradycją patriotycznej poezji, których twórczość składa się na  
katechizm miłości do Polski, i którą powinno się znać jak pacierz. 

Klasyka polskiej poezji patriotycznej z okazji Święta  
Niepodległości. 

  
Wystawa 
 
 
 

“ WIELCY  POLACY “ -  MARIA SKŁOSOWSKA - CURIE 
155. rocznica urodzin 

 
Z Polski do Paryża młodo wyjechała, 
w pracy zmęczona często zasypiała. 
Szukała zawzięcie pierwiastków nowych, 
nie było na to wzorców gotowych. 
Dwa razy Noblem była nagrodzona, 
rzecz to w nauce wielce niesłychana. 
Musiały więc tego być ważne przyczyny, 
choć chemia i fizyka to różne dziedziny. 
Odkryła pierwiastki: polon oraz rad, 
wychwala ją bez przerwy cały wielki świat, 
Oba stosowane do dziś są w medycynie 
i nawet nowotwór od nich szybko ginie. 
  
 M. Skłodowska – Curie – P. Wojtkowiak - Skóra 

 

„  MANIA  DZIEWCZYNA  INNA  NIŻ  WSZYSTKIE „ 
 
 

„ Trzeba życie uczynić marzeniem, a marzenia rzeczywistością” 

 
M. Skłodowska - Curie 

  



  Wszystkie  jej  marzenia  spełniły  się.  Zyskała  uznanie  i 
 szacunek  na  całym  świecie. 
 

– jako  jedyna  z  pierwszych  w  historii  kobiet  zdała 
egzaminy  wstępne  na  wydział  fizyki  i  matematyki  
Sorbony 

– jest  jedyną  do  tej  pory  kobietą  na  świecie,  która dostała   
dwukrotnie  Nagrodę  Nobla  w  różnych  dziedzinach  
naukowych 

– jest  jedyną  osobą  na  świecie,  która  dostała  Nagrodę 
Nobla  z  chemii,  chociaż  jej  nie  studiowała 

– jako  jedyna  z  pierwszych  kobiet  na  świecie  uzyskała 
prawo  jazdy,  w  tym  też  prawo  jazdy  na  samochody 
ciężarowe 

– jako  pierwsza  na  świecie  wprowadziła  zdjęcia 
rentgenowskie  do  szpitali  polowych  na  polach  bitew 

– była  pierwszą  kobietą  profesorem  na  Sorbonie 
– jest  jedyną  z  pierwszych  znanych  kobiet,  które  łączyły 

pracę  zawodową  z  rolą  mamy 
– jest  jedyną  cudzoziemką  pochowaną  w  paryskim 

Panteonie  i  jedyną  kobietą,  która  została  w  ten  sposób 
uhonorowana  za  własne  zasługi 

 
Wystawa 

 
“PRZYGODA  Z  PLUSZOWYM  MISIEM”                        

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA „ 
 
 “ Czy to jutro, czy to dziś, 
 Wszystkim jest potrzebny miś “. 
    H. Bechlerowa – Otwórz okienko. 

 
Spotkanie 
 
 

 
„   ARTYSTA SŁOWA, OBRAZU I BARWY  „  -  STANISŁAW  

WYSPIAŃSKI 
115.  rocznica śmierci   

 



„  Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz  epoce, w 
której żyją  „ 

Karol  Szymanowski 

 
 Dramatopisarz i teoretyk  teatru ogromnego, reformator  
polskiej sceny, poeta, malarz, grafik, syn rzeźbiarza, uczeń i  
współpracownik Jana Matejki.      
 
Wystawa 

 
GRUDZIEŃ 
 

„  ZAMKI  I  KLASZTORY  W  LEGENDACH  I  BAŚNIACH  
POLSKICH  „ 

 
… Pięknych baśni słuchać wolę, 
 Co się działy w dawnej dobie, 

  „ By raz sobie... By raz sobie... „ 
     Wieczornica  -  Leopold  Staff 

 

 Jest to wędrówka zapomnianymi ścieżkami naszych  
pradziadów do miejsc, które odwiedzali i znali, a do których dzisiaj  
tylko nieliczni sięgają wspomnieniem. 
                      Wystawka. Spotkanie. 

 
 

ZAMKI  I  KLASZTORY  W  LEGENDACH I  BAŚNIACH     
WARMIAII I  MAZURY 

 
– Tajemnica  Anny  i  Mikołaja 
– Dzielny  Piekarczyk  z  Elbląga 
– Więzień  z  lidzbarskiego  zamku 
– Legendy  o  Świętej  Lipce 
– Ostatnia  droga  Bursztynowej  Komnaty 

 
– Spotkanie. 

 
 
 

“ PATRIOTYCZNE  WIGILIE  ŹRÓDŁEM  NATCHNIENIA  DLA 
ROMANTYKÓW “ 



 
 

 “ Niech się królestwo stanie, 
 nie krzyża lecz zbawienia. 
 O daj nam, Jezu Panie, 
 Twą Polskę objawieniem “. 

Stanisław Wyspiański – Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia. 
 

Gazetka 

 
ŚWIĘTA  NARODZENIA  PAŃSKIEGO 

  . 

 Boże Narodzenie jest wielkim świętem kościelnym jak  również 
świętem domowego ogniska i rodziny. Wśród zwykłych  radości – 
choinki,  wigilijnych  potrwa i prezentów  -  uroczystość  wigilijna 
wyróżnia się śpiewem ku czci  Dzieciątka  Bożego.  Ich  źródłem 
zawsze i  wszędzie są  miłość i  zachwyt do małego Jezusa  i  
Świętej  Rodziny. 
 Najpiękniejsze są polskie kolędy, których urok i niepowtarzalny 
charakter są doceniane na całym świecie.   W kolędach  odnaleźć  
można czystą poezję, najpiękniejsze pomysły  muzyczne oraz  
historię narodową. Wiemy, że najsłynniejsze kolędy  pisali  wybitni  
polscy  twórcy  tacy  jak:  Franciszek  Karpiński,  Piotr  Skarga,  
Teofil  Lenartowicz,  Jan  Kochanowski,  Mikołaj  Sęp  Szarzyński,  
Andrzej  Morszczyn,  Juliusz  Słowacki.   

 
 “A WCZORA Z WIECZORA” 

 
“ A wczora z wieczora, a wczora z wieczora 
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora. 
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina: 

Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna. 
 

       Przytoczony tekst pierwszej zwrotki kolędy barakowej otwiera 
wystawę, która  prezentuje: najpiękniejsze z kolęd....,kolędy 
średniowieczne, kościelne, domowe, kolędy dla dzieci, kolędy 
kołysanki, kolędy patriotyczne. Uzupełnieniem wystawy są obrazy 
uwieczniające Dzieciątko Jezus i Świętą Rodzinę pędzla  
najwybitniejszych malarzy – Sandro Botticellego, Paula Petera 
Rubensa, Bartolome Estebana Murillo czy Fra Filippo Lippiego. 



 
Wystawa 

 
“ NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE “ -  wspólne  kolędowanie. 

 
“ Nie było miejsca dla Ciebie 

w Betlejem w żadnej gospodzie 
i  narodziłeś się, Jezu, 

w stajni, w ubóstwie i chłodzie. …” 
  
 A dzisiaj czemu wśród ludzi 
 tyle łez, jęków, katuszy? 
 Bo nie ma miejsca dla Ciebie 
 w niejednej człowieczej duszy.” 

 
 

 
Opracowała: 

Teresa Piórko  Kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Lubominie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILIA    WILCZKOWO 

KALENDARIUM  ROCZNIC  I  OBCHODÓW  NA  2022  ROK 

 

STYCZEŃ 

„Życie to nie książka, nie powinno się go odkładać na półkę, gdy 

nam coś w nim nie pasuje” - Marta Fox (70. rocznica urodzin) – 

wystawka; 

 

 Gazetka z okazji Dnia Kubusia Puchatka pt.: „Dziś nas spotkała 

nie lada gratka - są urodziny Kubusia Puchatka”; 

 

Warsztaty zimowe pt.: „Biblioteczne zwierzaki CD-aki”; 

 

LUTY 

„ Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się 

kochać ludzi i wszystko, co je otacza” - Maria Kownacka (40. 

rocznica śmierci) – wystawka; 

 

  Gazetka z okazji 95. rocznicy ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego 

hymnem państwowym pt.: „Siła słów- tekst hymnu warto 

rozumieć”; 

 

MARZEC 

 „Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu 



myśl wymienić” - Gabriela Zapolska (165. rocznica urodzin) – 

wystawka; 

 

 Gazetka z okazji Dnia Kobiet pt.: „Każda kobieta to fortepian – 

tylko trzeba umieć grać”; 

 

KWIECIEŃ 

 „Są chwile, dla których warto się było urodzić i dla których warto 

umrzeć” - Joanna Chmielewska (90. rocznica urodzin) – 

wystawka; 

 

 Gazetka pt.: „W Wielkanocny dzień do domu przyszły białe 

bazie w gości, by pisankom po kryjomu kolorów zazdrościć”; 

konkurs plastyczny na wykonanie kukiełki do wybranych polskich 

bajek pt.:” „Uwaga! Bajkowe kukiełki”; 

 

MAJ 

„I miasto, i wioska to jeden nasz świat! I wszędzie, dziecino, twa 

siostra, twój brat” - Maria Konopnicka (180.rocznica urodzin) – 

wystawka; 

 

  Gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka pt.: 

„Strażacy-druhowie i z miasta i wsi, czuwają by człowiek 

bezpiecznie mógł żyć”; 

 kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Wilczkowa; 

 



CZERWIEC 

 „Na chwilę go nie można pozostawić samym, żeby wnet nie napisał 

trzyaktowej dramy” - Jerzy Broszkiewicz (100. rocznica urodzin) – 

wystawka; 

 

 Gazetka z okazji Dnia Ojca pt.: „Dobry ojciec jest jak mądra 

książka...” 

 

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I Szkoły Podstawowej w 

Wilczkowie; 

 

LIPIEC 

 „W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie” - Józef 

Ignacy Kraszewski (210.rocznica urodzin, 135. rocznica śmierci) – 

wystawka; 

 

 Gazetka pt.: „W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar boży …” - 

letnia poezja; 

 

Wakacyjne warsztaty pt.: „Magia kwiatów ukryta w powietrzu 

bibliotecznym”; 

 

SIERPIEŃ 

„Dziecko musi mieć w otoczeniu ludzi czytających. Książka musi 

być w zasięgu wzroku, najlepiej jeśli jest w rękach rodzica” - Wanda 

Chotomska (5. rocznica śmierci) – wystawka; 



 

WRZESIEŃ 

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” - Stephen 

King (75. rocznica urodzin) – wystawka; 

 

 Gazetka pt.: „Wrzesień 1939. Pamiętamy”; 

 

PAŹDZIERNIK 

„O Kościuszko, piękny wzorze, jako ojczyznę miłować! W każdej 

życia swego porze, pragniemy cię naśladować ...” - Tadeusz 

Kościuszko (205. rocznica śmierci) – wystawka; 

 

 Koncert pieśni Maryjnych pt.: „Nieba i Ziemi Królowo”; 

 

Gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pt.: 

„Starość przychodzi dopiero wtedy, gdy zaczynamy mieć 

więcej wspomnień niż marzeń”; 

 

LISTOPAD 

 „Nowe książki pachną tak ładnie, że po prostu czuje się po 

zapachu, jak przyjemnie będzie je czytać” - Astrid Lingren (115. 

rocznica urodzin) – wystawka; 

 

 Gazetka pt.: „ Andrzeju, Andrzeju prosimy dziś Ciebie, pozwól 

nam zobaczyć co pisane nam w niebie”; 

 



GRUDZIEŃ 

 „Boże Narodzenie w literaturze dziecięcej” - wystawa książek 

 

 Gazetka pt.: „Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku, wielu 

dzielnych pracuje górników”; 

 

SPORZĄDZIŁA: 

AGNIESZKA FRĄGNOWSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FILIA    ROGIEDLE 

KALENDARIUM ROCZNIC I OBCHODÓW NA 2022 ROK. 

 

STYCZEŃ 

WYSTAWKA 

01.01.1952 r. urodziła się Marta Fox, prozaik, krytyk 

literacki i teatralny autorka m. in. książek dla młodzieży: Magda 

doc, Paulina w orbicie kotów, Karolina XL … 

70. rocznica urodzin 

 

GAZETKA 

21,22.01. Dzień Babci i Dziadka „Bez Was smutny byłby świat. 

Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku 100 lat” 

 

LUTY 

GAZETKA 

17.02.  Światowy Dzień Kota, święto obchodzone w Polsce od 

2006 roku. 

“ Kot posiada kota, nie musi się obawiać samotności “  Daniel  

Defoe. 

 



WYSTAWKA 

25.02.1842 r. urodził się Karol May, powieściopisarz niemiecki. 

Autor licznych powieści podróżniczych i przygodowych, które 

zdobyły trwałą poczytność wśród młodzieży: Winnetou, Skarb 

w Srebrnym Jeziorze 

180. rocznica urodzin 

 

GAZETKA 

17.02. Światowy Dzień Kota, święto obchodzone w Polsce od 

2006 roku. 

„Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności” 

Daniel Defoe 

 

MARZEC 

WYSTAWKI 

21.03. Międzynarodowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy 

UNESCO jesienią 1999 roku w celu promowania poezji. 

– Konkurs recytatorski „Witaj wiosno” 

 

23.03.1912 r. urodził się Roman Pisarski, pisarz, autor tekstów 

piosenek, wierszy i słuchowisk radiowych oraz książek dla dzieci. 

Autor zbeletryzowanych reportaży z wypraw do egzotycznych 

krajów , m. in. Podróże małe i duże, Wakacje w Zoo … 

110. rocznica urodzin 

 

SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ – warsztaty dla dzieci (marzec) 



Udział w XIV Obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa 

– wykonanie przez dzieci kolorowych skarpet.(marzec) 

 

 

KWIECIEŃ 

GAZETKA 

02.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony od 

1967 roku w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena. Ma na celu 

rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 

czytelnictwa przez najmłodszych. 

 

WYSTAWKI 

07.04. Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony od 1950 roku. 

„Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje 

życie” Curzio Malaparte 

 

20.04.1942 r. zmarła Lucy Maud Montgomery, pisarka 

kanadyjska, autorka cieszącego się cyklu powieści o Ani z 

Zielonego Wzgórza, zaliczanego do kanonu klasyki literatury 

 dla dziewcząt. 

80. rocznica śmierci 

 

MAJ 

GAZETKI 

02.05. Dzień Flagi. 

 



08.05. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zapoczątkowany przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku. 

 

08-15 maja Tydzień Bibliotek, organizowany od 2004 roku przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy w celu promocji czytelnictwa. 

 

WYSTAWKA 

23.05.1842 roku urodziła się Maria Konopnicka, poetka, 

nowelistka, tłumaczka, krytyk literacki autorka utworów  dla dzieci, 

m. in.: O Janku Wędrowniczku, Na jagody, Co słonko widziało… 

180. rocznica urodzin 

 

GAZETKA 

26.05. Dzień Matki. „Bóg nie może być wszędzie, dlatego 

wynalazł matkę”  M. Arnold 

 

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z książki” (maj) 

- przedszkolaki 

 

Wycieczka do biblioteki – Życzenia książki – pasowanie na 

czytelnika.(maj) 

 

CZERWIEC 

GAZETKA 

01.06. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Najpiękniejsze cytaty 

o dzieciństwie. 



 

01 – 08.06 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 

zainaugurowany 01 czerwca 2001 roku przez Fundację „ABCXXI 

– Cała Polska Czyta Dzieciom”, w celu uświadomienia 

 społeczeństwu ogromnego znaczenia głośnego codziennego 20 

 – minutowego  czytania dziecku, dla jego zdrowego i 

wszechstronnego rozwoju. 

 

WYSTAWKA 

06.06.1922 r. urodził się Jerzy Broszkiewicz, eseista, autor 

powieści dla dzieci i młodzieży, m. in.: Wielka, większa i największa 

 Kluska, Długi deszczowy tydzień… 

100. rocznica urodzin 

 

LIPIEC 

WYSTAWKA 

16.O7.1877 r. urodziła się Maria Buyno- Arctowa, 

powieściopisarka, redaktorka pism dziecięcych, autorka książek 

 dla dzieci i młodzieży, m. in.: Słoneczko, Figa Kazia … 

145. rocznica urodzin 

 

SIERPIEŃ 

 

WYSTAWKA 

02.08.2017 roku zmarła Wanda Chotomska, potka, dziennikarka, 

prozaik, autorka utworów dla dzieci, m. in.: Dzieci pana 



Astronoma, Legendy polskie, Kareta z piernika … 

5. rocznica śmierci. 

 

WRZESIEŃ 

 

06.09. DZIEŃ NARODOWEGO CZYTANIA. 

WYSTAWKA 

11.09.2012 r. zmarła Maria Ziółkowska , pisarka,, tłumaczka, 

autorka powieści dla młodzieży, m. in.: Szukaj wiatru w polu, 

 Ostatnie wagary… 

10. rocznica śmierci. 

 

29.09. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez 

Polską Izbę Książki w 2001 roku. 

 

PAŹDZIERNIK 

WYSTAWKI 

04.10 Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony w rocznicę 

śmierci św. Franciszka z Asyżu, uważanego za patrona zwierząt. 

 

23.10.1927 r. urodził się Leszek Kołakowski, filozof, eseista, 

publicysta, autor setek tekstów, kilkudziesięciu książek, także 

literackich , a wśród nich 2 dla dzieci 

130. rocznica śmierci. 

 

LISTOPAD 



 

GAZETKI 

05.11. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, data wybrana na 

cześć urodzin Walta Disneya- konkurs plastyczny – wystawka prac. 

11.11. Narodowe Święto Niepodległości „Bohaterowie 

Niepodległej” 

25.11. Światowy Dzień Pluszowego Misia, ustanowiony w setną 

rocznicę powstania pluszowej zabawki- konkurs plastyczy 

„MISIOWY PORTRET” 

WYSTAWKA 

18.11.1827 r. zmarł Wilhelm Hauff, prozaik poeta niemiecki, 

autor m. in.: znanego zbioru dla dzieci Kalif bocian i inne 

opowiadania. 

195. rocznica śmierci. 

 

GRUDZIEŃ 

12.12. Wykonanie dekoracji świątecznych z czytelnikami. 

GAZETKA 

05.12. „ Tradycje i zwyczaje nadchodzących świąt”- album. 

INNE 

Styczeń/grudzień – projekt czytelniczy “ Lokomotywa wierszy 

przybywa “. 

Styczeń/grudzień - gry edukacyjne, zajęcia z edukacji 

czytelniczej i medialnej, krzyżówki przedszkolaka, 

mini konkursy, zagadki, łamigłówki. 

 



Sporządziła: 

Krystyna Poczykowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 


