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Cóż może być bardziej cennego 
od codziennych spotkań z mądrymi książkami. 

 
Lew Tołstoj  

 
  
 Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale 
(późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni 
stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie 
kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, 
księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za 
początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce. 

 Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet 
Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 
2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa 
oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem: 

650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI. 

 Powołany został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE 
KSIĄŻKI, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i jej 
upowszechnianiem. Wszystkie organizacje i instytucje tworzące Komitet uznają 
Jubileuszowy Rok 2014: 

ROKIEM CZYTELNIKA. 

Za stroną internetową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 
 Czytelnicy to bogactwo każdej biblioteki, także twardogórskiej. Poświęcony 
temu skarbowi rok chcemy spożytkować na działania z czytelnikiem i na rzecz 
czytelnika.  
 Pragniemy, aby w centrum tych działań była książka, obiekt pożądania 
każdego zapalonego czytelnika. Będziemy więc głośno czytać, promować 
księgozbiór biblioteki z różnych dziedzin, zachęcać do recytacji i śpiewu, 
organizować spotkania z pisarzami, a przede wszystkim wspólnie i twórczo spędzać 
czas, najchętniej międzypokoleniowo. 
 A więc WWW: 
Wiwat Czytelnik! 
Wiwat Książka! 
Wiwat Wszystkie Pokolenia! 
 
 Zaczynamy i serdecznie zapraszamy wszystkich w gościnne progi Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze oraz jej filii w Goszczu i Grabownie 
Wielkim. 
 
 



Styczeń 
 

1. „Gwiazda bożonarodzeniowa” - wystawa pokonkursowa prac plastycznych, 
(Twardogóra), 

2. Kurs j ęzyka angielskiego dla dorosłych prowadzony przez nauczycielkę 
Agatę Górkową, (styczeń – czerwiec) poniedziałki godz. 15.00 i 16.00, 
(Twardogóra) 

3. „Mi ędzynarodowy dzień Kubusia Puchatka” - 18 stycznia, głośne czytanie 
w ramach kampanii „Cała polska czyta dzieciom”, (oddział dla dzieci), 

4. „Bezpieczeństwo w sieci” - zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalistów, w ramach kampanii „Cała polska czyta 
dzieciom”, cały rok, (oddział dla dzieci), 

5. Bajki, powiastki, wierszyki – odnajdujemy na nowo i głośno czytamy utwory 
polskich autorów w Roku Oskara Kolberga, (oddział dla dzieci), 

6. „Jak mówi ć, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby usłyszeć”  - zajęcia 
dla rodziców prowadzone metodą warsztatową, przygotowane przez 
bibliotekark ę Mart ę Mazepę w ramach projektu „Dobre spotkanie - jak to 
zrobić?”  22 stycznia godz. 16.00, (Twardogóra), 

7. „Spotkanie wśród gwiazd”  – warsztat z astronomem Stanisławem 
Nowakiem z Dąbrowy, spotkanie przygotowane przez nauczycielkę Bożenę 
Hołubkę w ramach projektu „Dobre spotkanie - jak to zrobić?”  20 stycznia, 
godz. 16.00, (Twardogóra), 

8. „Oczy astronomów – 400 lat teleskopu” - pierwsze spotkanie Koła 
Astronomicznego prowadzone przez astroamatora Henryka Krgiela, 
(Twardogóra) 

9. Zaawansowany kurs komputerowy dla osób 50+ – (styczeń – marzec), 
czwartki godz. 11.00, (czytelnia internetowa), 

10. FunEnglish – e-lerningowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 
lat, piątki 17 i 31 stycznia godz. 16.00, (czytelnia internetowa), 

11. „Plastyka przez cały rok”  - zajęcia artystyczne w każdy poniedziałek o godz. 
16.00, (czytelnia internetowa), 

12. Spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką dla dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych, 24 stycznia, (oddział dla dzieci), 

13. Astronomia w praktyce – zajęcia warsztatowe z teleskopem w ramach 
działalności Kola Astronomicznego prowadzonego przez astroamatora 
Henryka Krygiela,  17 i 24 stycznia, godz. 17.30, (Moszyce – łąka 
naprzeciwko przystanku PKS), terminy zależne od warunków pogodowych, 

14. „Kol ędowanie dla dorosłych” – impreza czytelnicza w Goszczu, 22 stycznia, 
15. „Ksi ążka terapeutyczna” - całoroczny cykl głośnego czytania dla 

najmłodszych w filii bibliotecznej w Goszczu,  
16.  „Lekcje biblioteczne przez cały rok” - dla dzieci i młodzieży, wszystkie 

placówki, 
17. „Cośrodowe spotkania członków Związku Emerytów,  Rencistów 

Inwalidów z Goszcza” w bibliotece, 



18. „Mój wymarzony zawód”  - cykl zajęć dla uczniów szkoły podstawowej na 
podstawie czasopisma „Junior”, styczeń-maj, filia biblioteczna w Grabownie 
Wielkim, 

19. „Mam prawo”  - cykl zajęć dla uczniów szkoły podstawowej na podstawie 
książki Grzegorza Kasdepke, przez cały rok szkolny, filia biblioteczna w 
Grabownie Wielkim, 

20. „Dolina Baryczy odkryta”  - wystawa pograntowa, styczeń-luty, filia 
biblioteczna w Grabownie Wielkim, 

 

Luty: 
 

1. Walentynki dla dorosłych – romantyczne spotkanie dla dorosłych 
czytelników biblioteki, 12 luty  godz. 16.00, (dział dla dorosłych), 

2. Ferie w bibliotece 17 luty – 3 marca (wszystkie placówki): 
− zajęcia plastyczne, 
− głośne czytanie, 
− bezpieczeństwo w sieci, 
− turnieje gier komputerowych, 
− X-BOX – gry sprawnościowe, 
− wyświetlanie bajek, 

3. Tworzenie komiksów na komputerach, zajęcia w czytelni internetowej, (5, 
12, 19, 26 lutego), 

 

Marzec: 
 

1. „Wystawa fotografii Tadeusza Ostrowicza” – z cyklu promujemy lokalnych 
twórców, (Twardogóra), 

2. „Układ słoneczny” - drugie spotkanie Koła Astronomicznego prowadzonego 
przez astroamatora Henryka Krgiela, (Twardogóra), 

3. Warsztaty bibliograficzne dla maturzystów, dział dla dorosłych, 
4. ,,Matma nie taka straszna jak ją malują”  - cykl lekcji przygotowujących do 

testu szóstoklasisty z części matematyczno – przyrodniczej. Zajęcia 
prowadzone przez Teresę Witiw, nauczycielkę matematyki z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im.  Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, czytelnia 
internetowa, 

5. ,,Tydzień z Internetem” - międzypokoleniowe spotkanie w czytelni 
internetowej, 

6. Ogłoszenie regulaminów konkursów recytatorskich i plastycznych: 
 - „Architektura Hiszpanii”,  
 - „Świąteczna ozdoba okna – witraż, wianek”, 
 - „XXIII Gminny Konkurs Recytatorski uczniów klas I-IV szkół 
 podstawowych” 
 - „III  Gminny Konkurs Recytatorski przedszkolaków ”, 



7. „Decoupage w bibliotece” – międzypokoleniowy warsztat dekoratorski, 
(Twardogóra), 

8. „Studio animacji”  – zajęcia dla dzieci i młodzieży w czytelni internetowej, (3, 
10, 17, 24, 31 marca), 

9. „Ka żdy problem można rozwiązać” - spotkanie z logopedką i 
biblioterapeutką Iwoną Podlasińską z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej 
im. Tadeusza Mikulskiego, (filia biblioteczna w Grabownie Wielkim), 

10. „Poezja, jako terapia” -spotkanie z poetą Bolesławem Grobelnym dla 
dorosłych w Goszczu, 

 

Kwiecień: 
 

1. „Pisanka wielkanocna” – międzypokoleniowy warsztat plastyczny z Sylwią 
Wawrzyniak z Bukowiny Sycowskiej, (Twardogóra), 

2. „ Świąteczna ozdoba okna – witraż, wianek” - otwarcie wystawy 
pokonkursowej połączone z rozdaniem nagród laureatom, (Twardogóra), 

3. „XXIII Gminny Konkurs Recytatorski uczniów klas I-I V szkół 
podstawowych”, środa 9 kwietnia, godz. 14.00, (Twardogóra), 

4. „III  Gminny Konkurs Recytatorski przedszkolaków”, czwartek 3 kwietnia, 
godz. 9.00, (Twardogóra), 

5. Poznajemy kraje Unii Europejskiej, coroczna impreza rodzinna w bibliotece 
przygotowana we współpracy z koalicjantką Nadiją Łomanową- Barańską, 
„Rok 2014 – Hiszpania – kraj, ludzie, obyczaje, kuchnia”,  (Twardogóra), 

6. „Architektura Hiszpanii”  - otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z 
rozdaniem nagród laureatom na imprezie rodzinnej poświęconej Hiszpanii, 
(Twardogóra), 

7. Kurs komputerowy dla osób 50+ i bezrobotnych z Urzędu Pracy (kwiecień 
- maj),  (dział dla dorosłych), 

8. Przedmaturalny kurs z matematyki - zajęcia prowadzone przez Teresę 
Witiw, nauczycielkę matematyki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, (dział dla dorosłych), 

9. Trzeci wykład w ramach działalności Koła Astronomicznego prowadzonego 
przez astroamatora Henryka Krgiela, z gościnną wizytą astronoma  
Stanisława Nowaka, (Twardogóra), 

10. „Jak mówi ć, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby usłyszeć”  - zajęcia 
dla rodziców prowadzone metodą warsztatową, przygotowane przez 
bibliotekark ę Mart ę Mazepę w ramach projektu „Dobre spotkanie - jak to 
zrobić?”, (Twardogóra), 

11. „Tradycje wielkanocne”  - głośne czytanie dla dzieci, filia biblioteczna w 
Goszczu, 

12. „Zwierz ęta naszych lasów w obiektywie Krzysztofa Barszczyka”,  filia 
biblioteczna w Grabownie Wielkim, 

13. „Kamienice, w całości i w szczególe” - międzypokoleniowy konkurs 
fotograficzny, (Twardogóra), 



Maj: 
 

1. „Twardogóra wczoraj i dzi ś”  - wystawa starych fotografii w Kościółku pw. 
Św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze, 

2. Koncert pilarza Marka Niesobskiego i wieczór poetycki Bolesława 
Grobelnego z okazji Dnia Matki, Kościółku pw. Św. Trójcy i Matki Boskiej 
w Twardogórze, 

3. ,,Kopciuszek” - teatrzyk w wersji anglojęzycznej przygotowany przez 
uczniów ze SP w Grabownie Wielkim pod kierunkiem nauczycielki języka 
angielskiego Joanny Zielińskiej, dla uczniów twardogórskich szkół 
podstawowych, (Twardogóra), 

4. „Zwierz ęta naszych lasów” - ogłoszenie regulaminu powiatowego konkursu 
plastycznego, w związku z festynem rodzinnym w Sosnówce „Młodzież, 
przyroda, myśliwy” i imprez ą czytelniczą „Czytanie na Murze”,  
(Twardogóra), 

5. Tydzień bibliotek – tydzień czytania, tradycji i zdrowia: 
 - babcie czytają wnukom, 
 - tradycyjne wypiekanie chleba – międzypokoleniowa wycieczka rowerowa 
 na Lędziny, 
 - zbieramy zioła z panią Kazimierą Pruską -  międzypokoleniowa 
 wycieczka rowerowa do Dąbrowy, 

6. Czwarty wykład w ramach działalności Koła Astronomicznego prowadzonego 
przez astroamatora Henryka Krgiela, z gościnną wizytą astronoma 
Stanisława Nowaka, (Twardogóra), 

7. Spotkania z wrocławską pisarką Małgorzatą Żółtaszek, (filie biblioteczne w 
Goszczu i Grabownie Wielkim), 

 

Czerwiec: 
 

1. Spotkanie z pisarzem w ramach XI akcji „Z ksi ążką na walizkach” 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we 
Wrocławiu, której finał  w tym roku odbędzie się 7 czerwca w Oleśnicy, 
(oddział dla dzieci), 

2. IV  międzypokoleniowy, biblioteczny plener malarski na nowej ścieżce 
rekreacyjnej w Twardogórze, 

3. „Czytanie na murze” - impreza czytelnicza w ramach festynu rodzinnego 
„Młodzie ż, Przyroda, Myśliwi” w Sosnówce, w 25 – rocznicę zburzenia 
Muru Berlińskiego, otwarcie wystawy „Zwierzęta naszych lasów” połączone 
z rozdaniem nagród laureatom, Sosnówka, 

4. Komputer dla dzieci – przedwakacyjny kurs dla najmłodszych, czytelna 
internetowa, (9, 16, 23, 30 czerwca), 

5. ,,Noc Świętojańska – festyn rodzinny w plenerze” - impreza przygotowana 
wraz z Gminną Koalicją na Rzecz Biblioteki,  24 czerwca, (Twardogóra), 



6. ,,Gimnastyka z książką” - zajęcia w terenie dla dziadków, rodziców, dzieci, 
(dział dla dorosłych), 

7. „Obrazy Stanisława Nocha z Niemiec” - wystawa, (Twardogóra), 
8. „Ksi ążka na wakacje” - drugie spotkanie dla klasy VI ze SP w Goszczu z 

logopedką i biblioterapeutką Iwoną Podlasińską, folia biblioteczna w Goszczu, 
9. „Kamienice, w całości i w szczególe” - otwarcie  wystawy pokonkursowej  

i rozdanie nagród w międzypokoleniowym konkursie fotograficznym, (Twardogóra), 
 

Lipiec – sierpień: 
 

1. „R ękodzieło dla dzieci” - zajęcia warsztatowe w czytelni internetowej, (7, 14, 
21, 28 lipca), 

2. „Aniołki z masy solnej”  - zajęcia plastyczne dla dzieci w czytelni 
internetowej, (4, 11, 18 sierpnia), 

3. Literacka loteryjka wakacyjna z fantami dla czytelników działu dla dzieci, 
(11-25 sierpnia), 

4. FunEnglish – zabawy wakacyjne z platformą e-lerningową, czytelnia 
internetowa, 

5. Wystawa „Zwierz ęta naszych lasów”, (Twardogóra), 
6. Wystawa po IV  międzypokoleniowym, bibliotecznym plenerze malarskim na 

nowej ścieżce rekreacyjnej w Twardogórze, 
7. „Zr ęczne ręce” - wystawa w ramach promocji twórców z lokalnego 
środowiska, filia biblioteczna w Grabownie Wielkim, 

8. Udział zespołu Grabowianie w wakacyjnych festynach wiejskich, 
 

Wrzesień: 
 

1. Narodowe czytanie Sienkiewicza – impreza czytelnicza w Rynku, 
(Twardogóra), 

2. Wystawa wieńców dożynkowych - w Kościółku pw. Św. Trójcy i Matki 
Boskiej w Twardogórze, 

3. Kurs j ęzyka angielskiego dla dorosłych prowadzony przez nauczycielkę 
Agatę Górkową, (wrzesień-grudzień), (Twardogóra), 

4. Kurs komputerowy  dla dorosłych na poziomie zaawansowanym ( wrzesień – 
listopad), czytelnia internetowa, 

5. „Fotografie Adama Gładysza” - wystawa, filia biblioteczna w Grabownie 
Wielkim, 

 
 
 
 

Październik: 



 
1. Październik  dla zdrowia i urody, cykl spotkań dla rodziców i dziadków: 

 - Kosmetyki naturalne, czyli co radzą w tej kwestii „Dziewczyny z Gminy” 
 Czernica, 
 - Aby nasze pociechy były zawsze szczupłe i zdrowie, czyli co radzą 
 pracownicy twardogórskiego ZOZ-u w tej sprawie, 

2. Ogłoszenie regulaminów konkursów: 
− XXIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej młodzieży szkolnej, 
− „Stroik bo żonarodzeniowy”, 
− XXIII Gminny Konkurs Recytatorski młodzie ży szkolnej, 

3. „Jak mówi ć, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby usłyszeć”  - zajęcia 
dla rodziców prowadzone metodą warsztatową, przygotowane przez 
bibliotekark ę Mart ę Mazepę w ramach projektu „Dobre spotkanie - jak to 
zrobić?”, (Twardogóra), 

4. „ Bawimy się razem, czy to słońce, czy deszcz...” - międzypokoleniowe 
spotkanie z logopedką i biblioterapeutką Iwoną Podlasińską z Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, dział dla dzieci, 

5. Jesienny cykl wykładów astronomicznych prowadzony przez astroamatora 
Henryka Krygiela w ramach działalności Koła astronomicznego, (październik 
– grudzień), (Twardogóra), 

 

Listopad: 
 

1. XXIII Gminny Konkurs Recytatorski młodzie ży szkolnej, środa 19 
listopada, godz. 14.00, 

2. XXIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej młodzieży szkolnej, środa 26 
listopada godz.14.00, 

3. „Studio animacji”  – zajęcia dla dzieci i młodzieży w czytelni internetowej, (3, 
10, 17, 24 listopada), 

4. „ Święto Pluszowego Misia” - spotkania czytelnicze dla najmłodszych, 
(oddział dla dzieci, filie biblioteczne w Goszczu i Grabownie Wielkim), 

5. „Andrzejki dla dorosłych” - dział dla dorosłych, filia biblioteczna w 
Goszczu, 

 

Grudzień: 
 

1. „Stroik bo żonarodzeniowy” - otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z 
rozdaniem nagród laureatom, (Twardogóra), 

2. ,,Jak minął nam 2014” - spotkanie dla dorosłych podsumowujące rok, (dział 
dla dorosłych), 

 
3. „ Świąteczne pierniczki” - wspólne pieczenie ciasteczek, filia biblioteczna w 

Grabownie Wielkim,  



4. „Tradycje mikołajkowe i bo żonarodzeniowe” - głośne czytanie, wszystkie 
placówki.* 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo przesunięć imprez i zmiany ich terminów oraz prawo dodania nowych wydarzeń do kalendarza. 

 


