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STYCZEŃ 

POLSKIE  POWSTANIA  NARODOWE 

 

„  KU  WOLNEJ  POLSCE  „     160.  rocznica  POWSTANIA    

STYCZNIOWEGO 

„ Z  GŁĘBOKĄ  CZCIĄ  KLĘKAMY  NA  ŚLADACH   KRWI  

NASZYCH  BRACI „ 

 Mróz  styczniowy  ściskał  mocno, 

 Gdy  Polacy  znów  powstali, 

 Gdy  chwyciwszy  szable,  kosy 

 Z  Rosjanami  wojowali. 

  Choć  najmniejszych  szans  nie  mieli, 

  Za  Trauguttem  podążali, 

  Pokazując,  ze  w  niewoli 

  Ducha  walki  nie  stracili. 

 Wielu  za to   śmierć  poniosło 



 Lub  cierpiało  na  zesłaniu 

 Naród  nigdy  nie  zapomni 

           O  ich  męstwie  i  oddaniu.    ( Paszkiewicz A.- Powstanie  

styczniowe )  WYSTAWKA 

 

CZTERY  PORY  ROKU    W  BIBLIOTECE  -  ZIMA  /  

WARSZTATY   DLA  MAŁYCH  CZYTELNIKÓW /  

 

 

LUTY 

WIELCY  POLACY   -    MIKOŁAJ  KOPERNIK 

 

  Mikołaj   Kopernik  był  wszechstronnym  naukowcem.  Oprócz  

astronomii  zajmował  się  matematyką,  medycyną  i  prawem.  Był  też  

kanonikiem   i  ekonomistą.  Pisał  wiersze,  tłumaczył  poezję  z  greki  na  

łacinę  ,  sporządzał  mapy  oraz  opracowywał  reformę  kalendarza.  

Zadziwił  świat,  udowadniając  jako  pierwszy,  że  w  centrum  systemu  

planetarnego  nie  znajduje  się  Ziemia,  lecz  Słońce  i  opisał  w  słynnym  

dziele  „  O  obrotach  sfer  niebieskich „ .  Było  to  jedno  z  największych  

odkryć  w  historii  ludzkości. 

 550.  rocznica  urodzin.  WYSTAWKA 

 

KATYŃ  WCIĄŻ  TRWA  

                                                                                                                                                                                                                                 

1.  ROCZNICA  NAPAŚCI  FEDERACJI  ROSYJSKIEJ  NA  

UKRAINĘ. 

GAZETKA 

 

 



MARZEC 

1  MARCA   NARODOWY  DZIEŃ  ŻOŁNIEŻY  WYKLĘTYCH 

   ŚLADAMI  ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH 

Szlaki  wielki  bohaterów  polskiego  podziemia !  Miejsca  

upamiętnienia – pomniki,  tablice,  muzea,  izby  pamięci,  groby  i  

szczegółowe  drogi  życia  i  działalności  bohaterów  antykomunistycznego  
oporu. 

 

„ NIEPOKORNI  NIEZŁOMNI  WYKLĘCI”   -  CAŁE  ŻYCIE  Z  

POLSKĄ  W  SERCU  

Pod  ich  butami  skrzypi  śnieg 

A  oni  idą,  idą  dalej ! 

Przed  nimi  las  rozciąga  się 

A  w  lesie  ich  dom  na  lat  parę 

 W  tym  lesie  oddział  jak  rodzina 

 Pomoże,  wesprze  w  chwili  złej 

 Daleko  matka,  gdzieś  dziewczyna 

 A  oni  śnią   o  Polsce  sen 

O   Polsce  wolnej,  niepodległej 

O  wolnych  ludziach  wiosek,  miast 

                             O   ciepłym  łóżku,  złotym  chlebie 

                              Chcą  godnie  przeżyć  ziemski  czas.   ( Kruk  G.- A  oni  idą,  

idą  dalej ! )  WYSTAWKA 

 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  POEZJI   -  POLSCY   POECI  

DZIECIOM 

WYSTAWKA 

 



 

KWIECIEŃ 

 

KATYŃ  W    POEZJI 

80.  rocznica  odkrycia  masowego  grobu  ze  zwłokami  3000  
oficerów  polskich  w  Katyniu. 

 

O,  katyński  deszczu, 

Cóżeś  ty  zobaczył, 

Że  po  tylu  latach 

Ciągle  jeszcze  płaczesz  ? 

 

Widziałem  ja  ludzi 

I  widziałem  bestie 

Tego,  co  ujrzałem, 

Zapamiętać  nie  chcę.  …. 

  (  Las  katyński  -  Niepodległa  ) 

 

   

 

ROK  PAMIĘCI  BOHATEREK  I  BOHATERÓW  GETTA  

WARSZAWSKIEGO 

IRENA    SENDLEROWA 

Ona  wszystkim  pokazała, 

Co  to  znaczy  dobrze  żyć, 

Że  na  przekór  złu  i  wojnie 

Warto  wciąż  człowiekiem  być. 



 

 Dzieci  z  getta  ocaliła, 

 Narażając  życie  swe. 

 W  zwykłych  workach,  pudłach,  skrzyniach 

 Sprytnie  ukrywała    je. 

 

O   jej  czynach  pamiętamy, 

Choć  minęło  wiele  lat, 

Bo  ratując  każde  życie, 

Ratowała  cały  świat.  ( A.  Paszkiewicz – Polak  Mały )  
WYSTAWKA 

 

80.   rocznica    WYBUCHU  POWSTANIA  W  GETCIE  WARSZAWSKIM 

 

MAJ 

DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA  I  BIBLIOTEK  -  SPOTKANIE  

AUTORSKIE 

CZTERY  PORY  ROKU  W  BIBLIOTECE  -  WIOSNA  /  

WARZTATY  DLA MAŁYCH  CZYTELNIKÓW / 

 

ŻYCIE,  POEZJA,  RYSUNKI     -   CYPRIAN  KAMIL  NORWID 

 Norwid  dzieła  swoje  tworzył  w  służbie  Boga  i  Ojczyzny.  Bacznie  

obserwował  świat  a  jego  twórczość,  zwłaszcza  rysunkowa,  jest  

kapitalnym  dokumentem  czasów,  w  których  przyszło  mu  żyć.  Był  

prawdziwym  myślicielem.  Przenikał  duszę  człowieka  słowem  i  właśnie  

myślą,  która  do  dzisiaj  pozostała  celna  i  aktualna. 

 140.  rocznica  śmierci  WYSTAWKA 

 

 



CZERWIEC 

ROK  TWÓRCY  „ ZEMSTY „ 

ŚLADAMI  WIELKICH  POLAKÓW     ALEKSANDER  FREDRO 

 Sztuki  Aleksandra  Fredry,  najwybitniejszego  polskiego  

komediopisarza,  bezbłędnie  trafiają  do  przeciętnego  XIX – wiecznego  

widza,  są  atrakcyjne  również  dla  widzów  teatralnych  XXI  wieku.  

Uniwersalny  humor  umieszczony  w  galicyjskich  realiach  i  sceniczne  

postacie  z  tamtej  epoki  ciągle  wydają  się  nam  bliskie. 

  230.  rocznica  urodzin. WYSTAWKA 

 

„ ARTYSTA   MISJI   NARODOWEJ „  -   JAN  MATEJKO 

 Niepodzielnie  zapełnił  wyobraźnię  Polaków    sugestywną  wizją  

wielkich  bitew,  wydarzeń  historycznych,  władców  i  osobistości  z  

dziejów  Polski.   Swoją  sztukę  rozumiał  jako  misję  narodową  w  

zniewolonym  kraju.  Do  śmierci  piastował  funkcję  rektora  Akademii  

Sztuk  Pięknych.  Przed  śmiercią  wypowiedział  słowa  „ Módlmy  się  za  

ojczyznę !  Boże  błogosławiony !  „Gdy  umarł,  na  cmentarz  Rakowiecki  

odprowadzał  go  cały  Kraków   oraz  dźwięk  królewskiego  dzwonu  
„Zygmunta”    z  wawelskiej  katedry. 

  185.  rocznica  urodzin.  WYSTAWKA 

 

LIPIEC 

CZTERY  PORY  ROKU  W  BIBLIOTECE  -  LATO  /  WARSZTATY  

DLA  MAŁYCH  CZYTELNIKÓW / 

 

„ MORZA  SZUM,  PTAKÓW   ŚPIEW  I …  KSIĄŻKA „        

WAKACJE  Z  KSIĄŻKĄ 

 

 

ROK  NOBLISTKI 



LAUREATKA  LITERACKIEJ  NAGRODY  NOBLA    -    WIESŁAWA  

SZYMBORSKA 

Była  jedną  z  największych  indywidualności  poetyckich  współczesnego  

świata.  Sprawiła,  że   ludzie    zaczęli  czytać  wiersze.  Jej  twórczość  

przetłumaczono  na  kilkadziesiąt  języków. 

100.  rocznica  urodzi  WYSTAWKA 

 

SIERPIEŃ 

POLSKIE  POWSTANIA  NARODOWE  -  POWSTANIE  

WARSZAWSKIE 

 

POLSKA  PRZETRWAŁA  DZIĘKI  SWOIM  BOHATEROM 

 

BOHATERSCY  HARCERZE 

Nie  staną  już  nigdy  na  warcie 

Niezłomni  i  dzielni  harcerze, 

Co  w  Szarych  Szeregach  walczyli, 

Swą  młodość  składając  w  ofierze. 

 W  ich  sercach  -  Bóg,  Honor,  Ojczyzna, 

 Dla  przodków  ogromny  szacunek, 

 W  ich  dłoniach  -  karabin  i  granat, 

 W  kieszeni  -  ostatni  meldunek. 

Nie  będą  już  nigdy  malować 

Kotwicy  i  haseł  na  murach. 

Snem  wiecznym  śpią  dzisiaj  pod  krzyżem 

Rycerze  w  harcerskich  mundurach.   (  A. Paszkiewicz – Polak  Mały) .  

WYSTAWKA 

 



BITWA  WARSZAWSKA  1920 

 

EUROPO,  ZAWDZIĘCZASZ  SWOJĄ  WOLNOŚĆ  POLSCE  I  

POLAKOM ! 

 

  „ Ot,  spójrz !  Czerwona  armia  kona… 

  Pożogę,  grabież,  mord  i  głód 

Polsko,  od  Twego  łona 

Odepchnął  Twego  męstwa  cud ! 

    ( L. Belmont,  Pieśń  o  sławie  rycerskiej,  czyli  Polska  

zwyciężająca )  WYSTAWKA 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 

Druga  wojna  światowa  zaczęła  się  od  wspólnej  napaści  na  

Polskę  Hitlera   /01.09.1939 r. /  

  i  Stalina     / 17.09.1939r. / 

 

„ŁATWO  JEST  MÓWIĆ  O  POLSCE,  TRUDNIEJ  DLA  NIEJ  

PRACOWAĆ,  JESZCZE  TRUDNIEJ  ZGINĄĆ,  A  NAJTRUDNIEJ  

CIERPIEĆ „ 

Okrucieństwa  czasu  II   wojny  światowej  oczami  poetów  i  pisarzy.   

WYSTAWKA 

 



NARODOWE  CZYTANIE  -  „ NAD  NIEMNEM  „  Eliza  

Orzeszkowa 

SPOTKANIE 

 

 

ODSIECZ  WIEDEŃSKA  I  SKRZYDLATA  KAWALERIA 

 Jan  III  Sobieski  i  jego  armia  ocalili  Europę  w  XVII  wieku  przed  

inwazją  islamu  i  złamali  potęgę  Imperium  Osmańskiego.  Bitwa  pod  

Wiedniem  jest  uznawana  za  jedną  z  najważniejszych  bitew  w  dziejach  

świata.  Husaria  odgrywała  w  jej  przebiegu  kluczową  rolę.  W 1684  roku  

papież  Innocenty XI   odznaczył   Króla  Polski  Jana  III  Sobieskiego    

tytułem  „ OBROŃCĄ  WIARY „. 

 340   rocznica  bitwy  WYSTAWKA 

CZTERY  PORY  ROKU  W  BIBLIOTECE    -  JESIEŃ  / 

WARSZTATY  DLA  MAŁYCH  CZYTELNIKÓ / 

 

PAŹDZIERNIK 

 

PAPIEŻ  POLAK  - TEN  WYBÓR  ZASKOCZYŁ  CAŁY  ŚWIAT 

16  października  1978  roku  decyzją  konklawe  nowym  papieżem  po  raz  

pierwszy  w  historii  został  Polak:  Kardynał  Karol  Wojtyła  przyjął  imię    

JAN  PAWEŁ  II.   Jego  działania  zmieniły  oblicze  papiestwa.                           
Do  dzisiaj  jest  autorytetem  dla  ludzi  na  całym  świecie. 

45 .  rocznica  wyboru. WYSTAWKA 

 

 

BIAŁO – CZERWONI 

 



     „  BRAMKARZ,  KTÓRY  W  1973  ROKU  ZATRZYMAŁ  

ANGLIĘ   -  JAN  TOMASZEWSKI 

            50  LAT  TEMU,  17  października  1973 r.,  polscy  piłkarze  w  

meczu  na  stadionie  Wembley zremisowali  z  Anglią  1 : 1  i  po  raz  

pierwszy  od  1938  r.  awansowali  do  turnieju  finałowego  mistrzostw  
świata. 

 Piłka  nożna  jest  jedną  z  naszych  ulubionych  dyscyplin  sportu.  

Chętnie  wspominamy  wielkie  wydarzenia  i  wspaniałych  sportowców  z  

przeszłości.  GAZETKA 

 

LISTOPAD 

 

105 .  ROCZNICA  ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI  PRZEZ  

POLSKĘ  

O  niepodległej  Polsce  marzyli  nasi   poeci,  pisarze  i  kompozytorzy.  

Ponieważ  potrafili  tworzyć  rzeczy  piękne,  poprzez  swoje  dzieła  

rozsławiali  naszą  ojczyznę  i  pokazywali,  że  choć  nie  ma  jej na  mapie,  

to  ona  istnieje.  Wierzyli,  że  Polska  zmartwychwstanie.  

Tęsknotę  za  ojczyzną  pięknie ` wyraził  w  wierszu  „  Moja   

piosenka”  Cyprian  Kamil  Norwid: 

 Do  kraju  tego,  gdzie  kruszynę  chleba 

 Podnoszą  z  ziemi  przez  uszanowanie 

 Dla  darów  Nieba… 

 Tęskno  mi,  Panie… 

  

„ CECHĄ  POLSKIEJ  POEZJI  BYŁO  NAWOŁYWANIE  DO  

NIEPODLEGŁOŚCI „ 

 

DZIŚ  IDĘ  WALCZYĆ,   

MAMO … 



NAJMŁODSI  W  WALCE  O  WOLNĄ  POLSKĘ  1863 – 1989  

Postacie  z  Panteonu  Polskich  Dzieci,  czyli  tych  najmłodszych  

Polaków,  którzy  stawali  w  obronie   ojczystego  języka,  wiary  i 

niepodległości.   Są  wśród  nich: 

- kilkunastoletni  Powstańcy  Styczniowy; 

- strajkujący  uczniowie  Wrześni; 

- nieletni  legioniści  Józefa  Piłsudskiego; 

- Orlęta  Lwowskie; 

- Powstańcy  Warszawscy; 

- Żołnierze  Wyklęci; 

- polegli  w  Poznaniu  w  1956  roku; 

- zabici  przez  komunistów  w  stanie  wojennym.  WYSTAWKA 

 

 

75  LAT   GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  LUBOMINIE 

 

WIERSZ  O  GMINNEJ  BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ  W  

LUBOMINIE 

 

Wakacje  już  za  dni  kilka, 

Nadejdzie  więc  taka  chwilka, 

Że  odpocząć  można  będzie 

Tam,  gdzie  leszcze  i  łabędzie. 

 

Nad  jeziorem  Tonka  właśnie, 

Skąd  pochodzą  dawne  baśnie: 

-  Jak  bóbr  pomógł  ścinać  dęby, 



By  zbudować  grodu  zręby. 

 

-  Jak  Pasłęki, Łyny  wody 

ochroniły  gród  od  szkody, 

gdy  puszczy  ognia  języki. 

-  Jak  bóbr  tamą  na  Pasłęce 

zniszczył  wroga  w  swojej  klęsce. 

 

W  herbie  grodu  bóbr  się  mieści, 

by  wspominać  opowieści. 

Lubomino,  gród  już  inny. 

To  duży  ośrodek  gminny. 

 

W  jego  sercu  b i b l i o t e k a 

w  której  książka  zawsze  czeka. 

Czytelnika  pasowanie  -   

z  książką  stałe  obcowanie. 

 

Więc  od  dzisiaj  moi  mili 

nie  utraćcie  ani  chwili, 

niech  książeczka  zawsze  i  wszędzie 

przyjacielem  waszym  będzie. 

 Wiesław  Piechota    -  ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie’’ 

Uwieńczeniem spotkania autorskiego był pięknie napisany 

wiersz o Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubominie przez Pana 

Wiesława Piechotę w dniu 15 czerwca 2015 roku. Autor zastrzegł 
prawa autorskie kierownikowi GBP w Lubominie- Teresie Piórko. 

 



 

 

 

GRUDZIEŃ 

RZUĆMY  BUDY,  WARTY,  STADA,  NIECHAJ  NIMI  PAN  BÓG  

WŁADA … 

…  A  MY  DO  BETLEJEM !  -  SPOTKANIE 

 

SŁYNNI  POLACY  PIELGRZYMUJĄCY  DO  BETLEJEM  I  

JEROZOLIMY 

GAZETKA 

 

BOŻE  NARODZENIE  W  SZTUCE 

WYSTAWKA 

 

WIELCY  POLACY  -  ADAM  MICKIEWICZ 

 

Wielki  poeta  i  wieszcz  narodu 

Swoją  twórczością  serca  poruszał. 

Słowem  Polaków  jednoczył  w  walce, 

Wierszem  pocieszał,  uczył  i  wzruszał. 

 

Spod  jego  pióra  wyszły  sonety, 

Bajki  z  morałem,  liczne  ballady, 

Konrad  Wallenord,  piękne  lirzki 

I  Pan  Tadeusz,  i  słynne  Dziady. 

 



Dzisiaj  z  pomników  z  dumą  spogląda 

Na  wolną  Polskę  i  naród  dzielny. 

Choć  na  Wawelu  spoczął  przed  laty, 

Dla  nas ,  Polaków,  jest  nieśmiertelny. 

  ( A.  Paszkiewicz  -  Mały  Polak ) 

225.  rocznica  urodzin  .  WYSTAWKA 

 

PISARZE  DZIECIOM  -  JULIAN  TUWIM 

Są  wiersze  i  bajki,  które  bez  względu  na  datę  powstania  nigdy  się  nie  

starzeją.  Przetrwały  próbę  czasu  i  bawią  kolejne  pokolenia  

najmłodszych  Polaków. 

 Julian  Tuwim  był  autorem  wierszy:  Lokomotywa,  Pan  Hilary, 

Słoń  Trąbalski,  Ptasie  radio  czy  Zosia  Samosia.  Słynne  wierszyki,  

bez  których  trudno  wyobrazić  sobie  dzisiejsze  dzieciństwo,  wzruszają  i  

bawią. 

To  tylko  część  twórczości  poety.  Jego  teksty  wyśpiewywali  Hanka  

Ordonówna /  Miłość  ci  wszystko  wybaczy,  Na  pierwszy  znak /,  a  

także  Marek  Grechuta  oraz  Czesław  Niemen. 

70.  rocznica  śmierci  .WYSTAWKA 

Opracowała 

 

Teresa  Piórko  Kierownik  GBP  w  Lubominie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILIA  ROGIEDLE 

 

STYCZEŃ 

WYSTAWKI 

13.01.  Irena  Jurgielewiczowa  - powieściopisarka,  pedagog,  autorka  

wielu  książek  dla  młodzieży. 

  120.  rocznica  urodzin 

18.01.  Dzień  Kubusia  Puchatka.  Najpiękniejsze  cytaty  z  Kubusia  

Puchatka. 

GAZETKA 

21/22.01 „ Ogród  miłości  wyrasta  w  sercu  Babci  i  Dziadka”.  Dzień  
Babci  i  Dziadka . 

 

LUTY 

WYSTAWKI 

19.02.  Mikołaj  Kopernik  - polski  astronom  i  matematyk,  twórca   

heliocentrycznej  teorii  budowy  świata. 

550  rocznica  urodzin 

07.02. Aleksander  Minkowski  -polski  pisarz,  reportażysta  i  scenarzysta  

filmowy. 

90.  rocznica  urodzin 

MARZEC 

 WYSTAWKI 

03.03. Międzynarodowy  Dzień  Pisarzy  i  Pisarek  ustanowiony  w  1984 

r.  Przez  Międzynarodowy PEN – Club. 

21.03. Jan  Marcin  Szancer  - polski  rysownik  i  malarz. 



 50.  rocznica  śmierci. 

 SPOTKANIE  Z  LOGOPEDĄ  - warsztaty  dla  dzieci. 

Udział  w  XIV  Obchodach  Światowego  Dnia  Zespołu  Downa  -  

wykonanie  przez  dzieci  kolorowych  skarpetek. 

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. 

MAJ 

GAZETKA 

08.05.  Dzień  Bibliotekarza  i  Bibliotek,  zapoczątkowany  przez  

Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  w  1985  roku. 

08 – 15.05.  Tydzień  Bibliotek,  organizowany  od  2004  roku  przez  
Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  w  celu  promocji  czytelnictwa. 

 WYSTAWKA 

 

12.05. Irena  Sendlerowa  -  polska  działaczka  społeczna ,  Sprawiedliwa  

Wśród  Narodów  Świata. 

 GAZETKA 

26.05.   „  To  jednak   jest  cudne,  że  mama  przytuli  i  troski  znikają”  

Dzień  Matki 

 „  W  świecie  baśni „  - konkurs  plastyczny. 

 Wycieczka  do  biblioteki  -  pasowanie  na  czytelnika. 

01-12.2023  „ Autorzy  na  plan „  -  projekt  czytelniczy. 

CZERWIEC 

01-08.06.  Ogólnopolski  Tydzień  Czytania  Dzieciom – zainagurowany  

01  czerwca  20001 roku przez  Fundację  „ABCXXI  Cała  Polska  Czyta  

Dzieciom,  w  celu  uświadomienia  ogromnego  znaczenia  głośnego  



codziennego  20 – minutowego  czytania  dziecku,  dla  jego  zdrowego  i  

wszechstronnego  rozwoju. 

 WYSTAWKA 

17.06. Joanna  Kulmowa  - polska  poetka,  autorka  książek  dla  dzieci  i  
młodzieży. 

 5.  rocznica  śmierci.  

LIPIEC 

 WYSTAWKA 

02.07.  Wiesława  Szymborska – polska  poetka,  eseistka,  krytyk  

literacki,  tłumaczka,  założycielka  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich,  
Laureatka  Nagrody  Nobla ( 1996 ) 

 100.  rocznica  urodzin. 

WRZESIEŃ 

 

06.09  DZIEŃ  NARODOWEGO  CZYTANIA 

 WYSTAWKA 

23.09.  Zofia  Chądzyńska  - polska  pisarka  powieści  dla  młodzieży 

 20.  rocznica  śmierci 

29.09.  Ogólnopolski  Dzień  Głośnego  Czytania,  ogłoszony  przez  Polską  
Izbę  Książki  w  2001  roku. 

PAŹDZIERNIK 

 WYSTAWKA 

16.09.   45.  Rocznica  wyboru  Karola  Wojtyły  na  papieża ( 1978 ) 

 Cytaty  św.  Jana  Pawła  II. 

LISTOPAD 

 GAZETKI 

05.11.  Międzynarodowy  Dzień  Postaci  z  Bajek, data  wybrana  na  

cześć  urodzin  Walta  Disneya -  konkurs  plastyczny -  wystawa  prac. 

11.11.  Narodowe  Święto  Niepodległości  „ Droga  do   Niepodległości „ 



25.11. Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia , ustanowiony  w  setną  

rocznicę  powstania  pluszowej  zabawki – „ CZYTANIE  Z  MISIEM „ 

GRUDZIEŃ 

12.12.  Wykonanie  dekoracji  świątecznych  z  czytelnikami. 

 WYSTAWKA 

24.12.  Adam  Mickiewicz  - najwybitniejszy  polski  poeta,  wykładowca  

literatur  słowiańskich. 

 225.  rocznica  urodzin 

 

STYCZEŃ / GRUDZIEŃ  -  gry  edukacyjne,  zajęcia  z edukacji  czytelniczej  i  

medialnej,  krzyżówki  przedszkolaka,  mini  konkursy,  zagadki,  

łamigłówki. 

 

 

 

Opracowała    Krystyna  Poczykowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILIA  WILCZKOWO 

 

STYCZEŃ 

 

„ Nic ,  co  jest  rzetelne  i  piękne  między  ludźmi,  nie  ginie „ – ADAM  

BAHDAJ  ( 105.  rocznica  urodzin ) – wystawka. 

 

„ Poprószyło,  że  aż  miło,  zasypało  i  zawiało „ – zima  w  poezji  

dziecięcej  - gazetka. 

 

Kreatywne  warsztaty  zimowe  pt. „ Biblioteczne  bałwanki  
skarpetkowe „ 

 

LUTY 

„ Między  ustami  a  brzegiem  pucharu  wiele  jeszcze  zdarzyć  się  

może” – MARIA  RODZIEWICZÓWNA ‘  ( 160.  rocznica  urodzin ) – 
wystawka. 

 

„ Ostatki – koniec  karnawałowych  szaleństw „ – gazetka 

 

MARZEC 

ALINA  CENTKIEWICZ   (30. Rocznica śmierci) – wystawka. 

 

„ Tak  pisać,  by  słowom  było  ciasno,  a  myślom  przestronnie „  - 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  PISARZY -gazetka. 

 



KWIECIEŃ 

„ Nasza  osobowość – dla  innych  ludzi – jest  tym,  w  czym  się  wyraża.  

A  nasz  dom,  meble,  ubrania,  które  nosimy,  książki,  które  czytamy  

są  środki  ekspresji  naszego  ja „ – HENRY  JAMES (180.   rocznica  
urodzin) – wystawka. 

 

„ Przez  Twe  Wielkie  Zmartwychwstanie,  żywioł  wszelki  budzisz ,  

Panie. Budzisz ze snu,  żywot  dajesz,  w  wszelkim  bycie  
zmartwychwstajesz „  ŚWIĘTA  WIELKANOCNE – gazetka. 

 

MAJ 

„ Wstrzymał  Słońce,  ruszył  Ziemię,  polskie  wydało  go  plemię „ – 

MIKOŁAJ  KOPERNIK  ( 480. rocznica  śmierci ) wystawka. 

 

„ Jeśli  wyginą  pszczoły,  człowiekowi  zostaną  cztery  lata  istnienia „  

- ŚWIATOWY  DZIEŃ  PSZCZÓŁ – gazetka. 

 

Warsztaty  plastyczno-techniczne „ MAJOWY  BUKIET „ 

CZERWIEC 

„ Biada  narodowi,  który  traci  szacunek  dla  samego  siebie „ -
ALEKSANDER  FREDRO  (  230.  rocznica  urodzin ) – wystawka. 

 

„ Gdy  się uśmiechają  dzieci  serce  zaraz  mocniej  świeci” DZIEŃ  

DZIECKA – gazetka. 

 

„ Jeśli  nie  chcesz  mojej  zguby,  krokodyla  daj  mi  luby „  

ALEKSANDER  FREDRO ( 230.  rocznica  urodzin )  - spotkanie. 

LIPIEC 

„ Książka  to   mędrzec  łagodny  i  pełen  słodyczy,  który  puste  życie  

napełnia  światłem,  a  puste  serce  wzruszeniem „ KORNEL  

MAKUSZYŃSKI (  70.   rocznica  śmierci ) -  wystawka. 



 

„ Wierności  i  przebaczenia  ucz  się  od  psa „  ŚWIATOWY  DZIEŃ  PSA  
- gazetka. 

 

SIERPIEŃ 

„  Z  ludźmi  jest  jak  z  zegarkami.  Najważniejsze  jest  to,  co  mają  w  

środku „  JAN  BRZECHWA  ( 125.  rocznica  urodzin )  - wystawka. 

 

WRZESIEŃ 

„ Zwierciadełko,  powiedz  przecie,  kto  jest  najpiękniejszy  w  świecie 
?” JACOB  LUDWIK  KARL  GRIMM ( 160.  rocznica  śmierci ) wystawka. 

 

„ Serce  nie  sługa,  rozumu  nie  słucha „ ŚWIATOWY  DZIEŃ  SERCA – 
gazetka. 

 

PAŹDZIERNIK 

„ Uczymy  się  na  cudzych  błędach,  bo  sami  wszystkich  popełnić  nie  

zdążymy „  JOANNA  CHMIELEWSKA  ( 10.  rocznica  śmierci  )  - 
wystawka. 

 

„ Jedź  warzywa !  Chrup  warzywa ! Bo  od  warzyw  sił  przybywa „ 
ŚWIATOWY  DZIEŃ  OWOCÓW  I  WARZYW „ – gazetka. 

 

„ Uwaga  !  Bajkowe  kukiełki „ – konkurs  plastyczny  na  wykonanie  

kukiełki  do  wybranych  polskich  bajek. 

 

LISTOPAD 

„ … chyba  nigdy  nie  jest  za późno  i  na  nic  nie  jest  za  późno,  kiedy  

w  grę  wchodzi  człowiek.  Nawet  tego,  który  odszedł,  można  

dogonić, nie  dopędza  się  tylko  pociągów ! „ – KRYSTYNA  SIESICKA  
(95.  rocznica  urodzin ) – wystawka. 



„ Żeby  mieć  dobry   użytek  z  życia,  należałoby  mieć  w  młodości  

doświadczenie  wieku  dojrzałego,  a  w  starości  wigor  młodości”  

OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  SENIORA – gazetka. 

 

„ Wesołe  jest  życie  seniora „  - występ  z  okazji  DNIA  SENIORA . 

 

GRUDZIEŃ 

„ Dwa  szczęścia  są  na  świecie: jedno  małe – być  szczęśliwym,  drugie  

wielkie – uszczęśliwiać  innych „  - JULIAN  TUWIM  ( 70.   rocznica  
śmierci ) – wystawka. 

 

„ Niech  świątecznie  Was  nastraja  wiersz  o  Mikołajach „  MIKOŁAJKI  
- gazetka. 

 

Opracowała     Agnieszka  Frągnowska 

 


