
Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zaplanowane na 2014 rok 
GBP w Łukowie- Alicja Śledź 
Filie:  
Aleksandrów-Anna Wąsiewicz 
Dąbie- Henryka Sadło 
Dminin- Renata Niewęgłowska 
Gręzówka- Marta Ponikowska 
Krynka- Danuta Soćko 
Strzyżew- Barbara Siemionek 

 
 

Legenda: 
Kolor czarny-      zajęcia, imprezy biblioteczne organizowane przez poszczególne filie 
Kolor zielony-    zajęcia, imprezy biblioteczne organizowane przez wszystkie filie GBP w Łukowie 
kursywa-             zajęcia, imprezy organizowane przy współpracy z GOK 

Hasło Krótki opis 
 

Data Osoba odpowiedzialna 

Rok 2014     
Międzynarodowy 
Rok Rodziny 

 
- gazetki, wystawki 
- przy zakupie książek uwzględnianie tego tematu 
 

 
-cały rok 
 
 

 
-wszystkie biblioteki 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Rok Czytelnika 
„650 lat w służbie 
książki” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2014 rokiem 
Oskara Kolberga 
(etnograf, folklorysta 
i kompozytor) 

- Festyn rodzinny z okazji Gminnego Dnia Dziecka 
konkursy, zabawy, spotkanie autorskie z Wiolettą 
Piasecką 
 
-bal karnawałowy, ozdoby świąteczne, ogniska, 
rodzinny turniej szachowo-warcabowy, konkursy,  
zabawy, wspólne czytanie: dzieci, rodzice, 
dziadkowie; impreza międzypokoleniowa 
 
- Praca z czytelnikiem 
 i dla czytelnika 
 
 
 
- „Mistrz Pięknego Czytania”,  
  „Turniej Ortograficzny”- 
spotkanie rodzin, którego celem jest zwiększenie 
zainteresowania książką, propagowanie 
czytelnictwa, promowanie poprawnej polszczyzny, 
podkreślenie roli czytelnika i bibliotek. 
 
-„Spotkania z bajkami”- zajęcia tematyczne  
dla dzieci: czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry  
i zabawy ruchowe, projekcja bajek i filmów 
 
 
 
 
-wyjazd do Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze 
 
 
 

 
- 01.06.2014 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
-maj 
 
 
 

-wszystkie bibliotekarki 
z Gminy Łuków 
 
 
-D. Soćko 
 
 
 
 
-wszystkie bibliotekarki  
z Gminy Łuków 
 
 
 
A. Wąsiewicz 
 
 
 
 
 
 
A. Śledź 
M. Ponikowska 
 
 
 
 
 
-Renata Niewęgłowska,  
(wspólnie z ZS w Gołąbkach) 
 
 



 
 
 
 
 
 

-niecodzienne spotkanie  
z folklorem- spotkanie 
 z zespołem ludowym 

-lipiec -R. Niewęgłowska 

Seniorzy 
w bibliotece 

-Współpraca z seniorami 60+ 
(szukamy informacji na stronach WWW,  
 zajęcia nornic Walking) 
 
 
-spotkania karnawałowe 
 przy akordeonie 
-wieczór poezji czytanej  
 i śpiewanej 
-Dzień Seniora 
-wigilia dla osób starszych 

-cały rok 
 
 
 
 
-luty 
 
-maj, listopad 
 
-październik 
-grudzień 

-R. Niewęgłowska 
 
 
 
 
-D. Soćko 

Edukacja regionalna -warsztaty edukacyjne 
 o miejscowości, gminie,   regionie, prezentacja 
starych fotografii 
-spotkania z osobami reprezentującymi różne 
profesje i zamiłowania 
-przygotowanie i stworzenie strony internetowej 
wsi Krynka 

cały rok D. Soćko 
(współpraca ze Stowarzyszeniem  
wsi Krynka) 

Zajęcia plastyczne - warsztaty plastyczne dla dzieci i mlodzieży -cały rok -D.Soćko 
(współpraca 
z instruktorem plastyki) 

„Capoeira” -treningi i pokazy capoeiry -cały rok -R. Niewęgłowska 
Angielski  
dla przedszkolaków 

-lekcje języka angielskiego -cały rok -R. Niewęgłowska,  
 Katarzyna Sobczak 

Spotkania 
humanistyczne 

-prezentacje multimedialne 
-analiza tekstów, podań,  legend itp. 

-cały rok - D. Soćko 
(współpraca z doktorantką etnologii  



 -wykład z okazji Roku Oskara Kolberga 
-wykład z okazji Wielkiego Jubileuszu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i filozofii) 

„Spotkanie 
 z bajkami” 

-całoroczne zajęcia tematyczne dla dzieci: 
czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
ruchowe, projekcja bajek 
i filmów 
 
-konkursy, zabawy, zagadki 

Cały rok - A. Śledź 
 M. Ponikowska 
 
 
 
-D. Soćko 

Cztery pory roku 
w GBP i GOK-u 
 
 

-Gminny Konkurs „Figury na śniegu” 
-Gminny Konkurs Plastyczny „Uroki zimy” 

styczeń GBP i GOK 

„Koncert kolęd” Koncert przygotowany 
 z dziećmi i młodzieżą- wykonany  
dla użytkowników biblioteki i zaproszonych gości 

styczeń -R. Niewęgłowska 

Joanna Papuzińska- 
autorka książek  
z dzieciństwa 

75. rocznica urodzin Joanny Papuzińskiej (1939)- 
polskiej poetki, autorki książek dla dzieci; gazetka 
tematyczna i lekcja biblioteczna dla uczniów 

styczeń -M. Ponikowska 

„Karnawał  
z seniorami” 
 

-Spotkanie dla seniorów: 
część artystyczna, konkursy, zabawy, wspólne 
śpiewanie pieśni biesiadnych, tańce 

styczeń/luty -D. Soćko 

Ferie zimowe  
z biblioteką 
 

-„Z książką przez świat”: 
cykl zajęć dla dzieci  
i młodzieży 
 
-Maratony filmowe dla dzieci  i młodzieży 
 
-zajęcia cykliczne: 
 czytanie bajek, zajęcia 
 plastyczne, bal, gry i zabawy  
 ruchowe, projekcja filmów 

styczeń/luty 
 
 
 
 

- A. Wąsiewicz 
 
 
 
-R. Niewęgłowska 
 
-A. Śledź 
M. Ponikowska 
 
 



 
-zajęcia z młodzieżą szkolną pod hasłem „Książka 
uczy i bawi” 
 
-spotkania cykliczne  
z dziećmi: czytanie bajek, zajęcia plastyczne, 
zabawa na śniegu, dyskoteka 
 
 
-bal karnawałowy 
-gry i zabawy ruchowe 
-warsztaty teatralno-bajkowe 
-warsztaty biżuterii 
-turniej tenisa stołowego 
-zajęcia literacko- plastyczne 
-projekcja bajek i filmów 
-zajęcia komputerowe 

 
-B. Siemionek 
 
 
 
-H. Sadło 
 
 
 
-D. Soćko 

Nornic Walking  
w Gminie Łuków 

Zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne w postaci marszu 
z kijkami w technice nornic walking 

 Od lutego 
(cykliczne zajęcia)  

Gręzówka 

Zumba  
Fitness Session 

Zajęcia relaksacyjno- rekreacyjne, zabawy z 
tańcem i ruchem w rytmie latynoski 
„Walentynki z Zumbą” 

Od 14 lutego- 
Zajęcia cykliczne 
(raz w miesiącu) 
 

Gręzówka 
 

V Memoriał szachowy  
im. Tadeusza 
Białeckiego 

Turniej szachowy  
z nagrodami 

22 luty Krynka 
 

„Kusakowe ostatki” - impreza dla dorosłych czytelniczek mająca na 
celu kultywowanie dawnych tradycji i obrzędów 

luty -A. Wąsiewicz 

„70-ta rocznica 
Powstania 
Warszawskiego” 

- wyjazd z czytelnikami  
 do Muzeum Powstania Warszawskiego w 
Warszawie 

luty -H. Sadło 

„Senior w roli -kuchnia regionalna w oparciu o literaturę luty -R. Niewęgłowska 



głównej” 
Maraton filmowy  
 

-projekcja bajek i filmów  
dla dzieci i młodzieży 

luty -R. Niewęgłowska 

Światowy Dzień Kota 
 

Zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci  
z przedszkola; prezentacja pozycji wydawniczych 
związanych  
z tym świętem- literatura piękna  
i popularnonaukowa 

luty M. Ponikowska 
 

„Kocham książkę 
dlatego, że 
wprowadza mnie w 
mój własny świat, że 
odkrywa we mnie 
bogactwa, których 
nie przeczuwałem”- 
120-ta rocznica 
urodzin Jarosława 
Iwaszkiewicza 

J. Iwaszkiewicz (1894-1980) polski pisarz, poeta, 
eseista, dramatopisarz: gazetka tematyczna, 
prezentacja pozycji wydawniczych związanych 
z tym pisarzem 

luty M. Ponikowska 

Międzynarodowy 
Dzień Języka 
Ojczystego 

Lekcja biblioteczna dla uczniów związana  
z tym dniem 

luty M. Ponikowska 

„W kręgu polskich 
tradycji”  
 

Spotkania cykliczne  
z młodzieżą, mające na celu przybliżenie polskich 
tradycji i zwyczajów ludowych 

marzec-  
inauguracja 

M. Ponikowska 

„Ocalić od 
zapomnienia”- 
Koncert z okazji 
Dnia Kobiet 2014 

Okolicznościowy koncert  
w wykonaniu aktorów 
z Teatru Zwierciadło 
i Teatru Nowego z Łodzi 

07 marzec Łazy 

„Czym bez nich 
byłby świat”- 
spotkanie z racji 
Dnia Kobiet 

-impreza biblioteczna 
 dla przyjaciół biblioteki połączona z dyskusją na 
temat przeczytanych książek 
 

marzec -H. Sadło 
 
 
 



-cykliczna impreza dla kobiet-mieszkanek Gręzówki 
i okolic; podczas spotkania przewidziano konkursy, 
część artystyczna 

 
-A. Śledź 
M. Ponikowska 

-Czytajmy razem 
 
 
 
 
-Międzynarodowy 
Dzień Pisarza, 
Międzynarodowy 
Dzień Poezji 
 
-Międzynarodowy 
Dzień Książki 
Dziecięcej 
 
 
 

-spotkanie maluchów wraz z rodzicami: czytanie 
bajek, gry, zabawy 
 
 
 
lekcje biblioteczne dla dzieci nawiązujące do tych 
świąt 
 
 
 
j.w. 
 
 
 
 

marzec 
 
 
 
 
-marzec 
 
 
 
 
-kwiecień 
 
 
 
 
 
 

-H. Sadło 
 
 
 
 
-M. Ponikowska 
 
 
 
 
-M. Ponikowska 
-B. Siemionek 

„Pani wiosna  
w poezji” 
 
 
-„Witaj wiosno” 

Z racji, „Pierwszego dnia wiosny” i 
Międzynarodowego Dnia Poezji” zaplanowano 
maraton czytania wierszy o wiośnie 
 
-Spotkanie z najmłodszymi, mające na celu 
przybliżenie charakterystycznych cech wiosny, 
rozwijanie fantazji  i inwencji twórczych, 
dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie 
pod wpływem różnych czynników- szukamy 
wiosny w literaturze dziecięcej 
-„Święto wiosny i radości”- spotkajmy się  
  na wesoło 

marzec 
 
 
 
 
 
 
 

-A. Wąsiewicz 
 
 
 
- B. Siemionek 
 
 
 
 
 
-D. Soćko 



„Wesołych Świąt 
Wielkanocnych” 

Konkurs na kartę z życzeniami,  
stroik wielkanocny 

marzec -A. Wąsiewicz 

„Warsztaty teatralne  
dla dzieci” 

- wyjazd do teatru marzec -R.Niewęgłowska 

„Witaj wiosno” -spotkanie z czytelnikami w wieku 7-10 lat: mające 
na celu rozwijanie fantazji i inwencji twórczej 

marzec -B. Siemionek 

Międzynarodowy 
Dzień Zdrowia 

Projekcja filmów i zajęcia edukacyjne dla kobiet kwiecień M. Ponikowska 

„Warsztaty 
wielkanocne” 

-wyjazd do Muzeum  
w Łukowie 

kwiecień H. Sadło 
(współpraca z Agnieszką Pniewską-
nauczyciel SP) 

„Barka”-    Festiwal 
Papieski  

Prezentacja zespołówi wokalistów w kategorii 
piosenki papieskiej, autorskiego wiersza o Papieżu 
Janie Pawle II, recytacja dzieł Jana Pawła II 

kwiecień Kościół Parafialny w Dąbiu 

„Jan Paweł II-  
w przeddzień 
kanonizacji” 

Konkurs wiedzy 
 o Janie Pawle II 

kwiecień D. Soćko 
(współpraca z Akcją Katolicką, 
Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju 
wsi Krynka, Zespołem Szkół) 

„Nie palę, nie piję, nie 
biorę- muzykę 
 i taniec wolę”  
Majówka Młodych  
w Gminie Łuków 

Rock Majówka (koncert młodej generacji rocka 
„Kurczat” i „Popiół” oraz kabareton Młodych 
Gminy Łuków, maraton Zumby 

3 maj Łazy- stadion sportowy 

„Tydzień bibliotek” 
 
 
 
 
 
 
 
 

-„Noc w bibliotece”- spotkanie dla czytelników 
wszystkich bibliotek z terenu gminy 
 
-„Biblioteka widziana oczami dziecka” – konkurs 
 
-lekcje biblioteczne, spotkania z dziećmi Zespołu 
Szkół, prezentacja nowości 
i ciekawych pozycji wydawniczych 
-„Dzień Dobrych Uczynków” 

maj 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gręzówka- bibliotekarki Gminy 
Łuków 
 
-H. Sadło 
 
-A. Śledź 
M. Ponikowska 
 
 



„Czerwone maki  
 na Monte Cassino” 

-konkurs literacki z racji 70-tej rocznicy zdobycia 
Monte Cassino 

maj R. Niewęgłowska 

Dzień Dziecka 
w bibliotece 

Święto w plenerze- gry 
 i zabawy sprawnościowe, ognisko 

czerwiec R. Niewęgłowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-„Dzień Strażaka- spotkanie najmłodszych  
ze strażakami OSP 
-„Dzień Bociana Białego”- spotkanie  
 z przedszkolakami 
 
 
-„Zapoznanie z warsztatem informacyjnym w 
bibliotece”-spotkanie z gimnazjalistami 
 
- „Rola biblioteki 
 w społeczeństwie”- pogadanka 
dla dzieci i młodzieży 
 
„Czytanie łączy pokolenia”- 
 
bajka dawniej i dziś 
(spotkanie dzieci i seniorów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-B. Siemionek 
 
 
-A. Wąsiewicz 
 
 
 
-D. Soćko 
 
-R. Niewęgłowska 
 
 

Gminny Festiwal 
„Mamo moja”   

Konkursy o mamie: piosenki, wiersza, listu, laurki-  
z udziałem zaproszonych mam uczestników 
konkursu 
 

28 maj Wólka Świątkowa 



„Niecodzienne 
spotkanie 
z folklorem” 

-spotkanie z zespołem ludowym czerwiec -R. Niewęgłowska 

„Międzynarodowy 
Dzień Rodziny” 

-konkursy, zabawy, wspólne czytanie: dzieci, 
rodzice, dziadkowie; impreza międzypokoleniowa 

maj/czerwiec -D. Soćko 

„Moja przygoda 
  z filmem” 
 

-warsztaty filmowe  
 w plenerze 

czerwiec -R. Niewęgłowska 

„Konkurs 
czytelniczy” 

-podsumowanie czytelnictwa :    dla najlepszych 
czytelników nagrody wręczone podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego  

czerwiec -A. Śledź 
M. Ponikowska 
 
-H. Sadło 

„Spotkajmy  
  się w bibliotece” 

-spotkanie integracyjne dzieci z klas „O” z dziećmi, 
które we wrześniu rozpoczną naukę w szkole: 
wspólne zabawy, konkursy, część artystyczna 

czerwiec -B. Siemionek 

„Lato, lato wszędzie” Gminny Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku 
 w bibliotece i GOK-u” 

lipiec wszystkie biblioteki 

115 rocznica urodzin 
Ernesta Hemingwaya 

Maraton filmowy lipiec R. Niewęgłowska 

70-ta rocznica 
śmierci Antoine´a de 
Saint-Exupéry`ego 
 
-„Dobrze widzi się 
tylko sercem. 
Najważniejsze jest 
niewidzialne dla 
oczu”- A. de Saint-
Exupery- poeta 
wśród chmur 
 
 

-konkurs plastyczny pn. „Ilustracja do książki Mały 
Książę” 
 
 
-prezentacja wybranych fragmentów autora 

lipiec R. Niewęgłowska 
 
 
 
-M. Ponikowska 



 
„Wakacje  
  z biblioteką” 

-„Wakacyjne spotkania  
 w bibliotece”, „Wśród książek”: spotkania, 
zabawy, konkursy, ognisko 

lipiec/sierpień -A. Wąsiewicz 
-H. Sadło 
-A. Śledź 
M. Ponikowska 

Noc w bibliotece -m.in. zabawy i zajęcia sprawnościowe sierpień -R. Niewęgłowska 
Dożynki Gminne Uroczysta msza św., korowód dożynkowy, występ 

zespołów ludowych, konkurs wieńca dożynkowego, 
gry i zabawy ruchowe, zabawa 

sierpień Teren ZS Zalesie 

„Wieczór fraszek” W 430-tą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego sierpień R. Niewęgłowska 
„Gminny Dzień 
Ziemniaka” 

Spotkanie integracyjne KGW, sołectw, występy 
artystyczne, konkurs wiedzy o ziemniaku, konkurs 
potraw ziemniaczanych, gry i zabawy 

wrzesień Ryżki 

„Zachowajmy  
w pamięci” 

„W 75-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej”-
spotkanie dzieci i młodzieży z osobami, które 
przeżyły II wojnę światową 

wrzesień R. Niewęgłowska 

„Spotkania z 
przedszkolakami” 

Pasowanie na czytelnika  wrzesień D. Soćko 

Ogólnopolska Akcja 
„Narodowe czytanie” 

-czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza- akcja pod 
patronatem Prezydenta RP (biblioteki uczestniczą  
po raz drugi) 

wrzesień -wszystkie bibliotekarki Gminy 
Łuków 

„Polska złota jesień” Gminny Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku  
w bibliotece i w GOK-u” 

październik wszystkie biblioteki 

„36. rocznica wyboru  
Karola Wojtyły  
na papieża” 

-konkurs plastyczny i wiedzy 
 skierowany do młodzieży 

październik -H. Sadło 

150. rocznica urodzin 
Stefana Żeromskiego 

-konkurs wiedzy o życiu 
 i twórczości autora 

październik R. Niewęgłowska 

Dzień Seniora - spotkanie z osobami starszymi październik R. Niewęgłowska 
„Dowód osobisty 
książki” 

-zapoznanie z katalogiem bibliotecznym październik -B. Siemionek 

„Wieczór -spotkania andrzejkowe   połączone z zabawami  listopad -A. Śledź 



Andrzejkowy” i wróżbami M. Ponikowska 
-A. Wąsiewicz 
-H. Sadło 
-R.Niewęgłowska 

„Zadaniem kobiety 
jest pamiętanie  
o drobiazgach. One 
stanowią o spokoju 
lub niepokoju domu, 
a dom to jest 
państwo”- dorobek 
literacki Marii 
Rodziewiczówny 

70. rocznica śmierci Marii Rodziewiczówny. 
Gazetka tematyczna, prezentacja pozycji 
wydawniczych związanych z tą pisarką 

listopad M. Ponikowska 

„W świecie bajek” -z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek -
spotkanie różnych bohaterów bajkowych  
w przebraniu; impreza dla przedszkolaków 

listopad -D. Soćko 

„Boże Narodzenie  
w tradycji i kulturze 
regionu” 

-„Bóg się rodzi”- jasełka bożonarodzeniowe 
 
-zajęcia plastyczne dla dzieci mające na celu 
zachowanie tradycji- warsztaty w Muzeum 
Regionalnym w Łukowie 
 
 
- „Ozdoby świąteczne” 
zajęcia plastyczne dla dzieci 
 
 
-„Wigilia dla osób samotnych” 
 
 
 
- Zajęcia plastyczne- ozdoby, stroiki 

grudzień -H. Sadło 
 
-H. Sadło 
(wspólnie z nauczycielką SP) 
 
 
 
-R. Niewęgłowska 
 
 
 
-D. Soćko 
(współpraca  
z Akcją Katolicką) 
 
-A. Wąsiewicz 



 
 
-„XV Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy- Witraż 
bożonarodzeniowy” adresowany do przedszkoli,  
SP i gimnazjów z terenu gminy- przewidziano 
wystawę pokonkursową w UG Łuków 
 
 

 
 
-A. Śledź 
M. Ponikowska 
 
 
 

 


