


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni  w 2020 r. 
została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki.  
 
Projekt pt. „Magia kolorów w książce i życiu” otrzymał dofinansowanie w kwocie 
23800,00  zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury oraz 6000,00 zł w formie dotacji celowej z Gminy 
Alwernia. 
  
W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizowała szereg 
literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych w tym 60 plus.  





Partnerami w realizacji projektu byli:  
 

 Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty,  
 Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni,  

 Stowarzyszenie Młoda Alwernia,   
 Stowarzyszenie Seniorzy Alwerni,  
 Stowarzyszenie Alwernia Plus  

 Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu UM w Alwerni. 
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Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni 



Spotkanie online z Panem Poetą dla dzieci 
z przedszkola „Tęczowa Kraina” w Alwerni 



11 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie online dla dzieci z Panem Poetą. 
Uczestniczyły w nim przedszkolaki z „Tęczowej Krainy” w Alwerni. Autor bajek 
edukacyjnych uczył dzieci samoakceptacji, tolerancji i wprowadził ich w bajkowy 
świat ptasich bohaterów swoich opowieści. Wspomniał również o Zalewie 
Skowronek oraz nawiązał do genezy miasta Alwernia.  







Spotkanie z Krzysztofem Wielickim 



10 września ze swoimi fanami w Alwerni spotkał się wybitny taternik, alpinista  
i himalaista Krzysztof Wielicki. Spotkanie obfitowało w opowieści i zdjęcia z wielu 
jego wypraw do Tatr, Kaukazu, Pamiru, Hindukuszu oraz Himalajów. Miłośnicy gór 
słuchali jego opowieści o doświadczeniach górskich, przygodach, sukcesach, 
porażkach i o trudach wspinaczkowych.  









Spotkanie online z Justyną Bednarek dla uczniów 
klas IV Szkoły Podstawowej w Alwerni 



15.10.2020 r. uczniowie klas IV SP w Alwerni spotkali się z autorką książek 
dla dzieci  Justyną Bednarek. Autorka opowiadała o swojej pracy 
tłumaczki, dziennikarki i pisarki. Wspominała od kiedy rozpoczęła się jej 
przygoda z pisaniem oraz co daje jej inspiracje do tworzenia swoich 
historii. W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć opowieści o jednej  
z najbardziej znanych i nagradzanych książek autorki czyli 
„Niesamowitych przygodach dziesięciu skarpetek”.  







Spotkanie online z Agnieszką Frączek dla uczniów 
klas I Szkoły Podstawowej w Alwerni  



20 października 2020 r. uczniowie klas I SP w Alwerni spotkali się z autorką 
książek dla dzieci Agnieszką Frączek. Pisarka odpowiadała na pytania 
zadawane przez dzieci i wspomniała jak dochodzi do powstawania jej książek, 
jak rozpoczęła przygodę z pisaniem oraz skąd czerpie pomysły. W trakcie 
spotkania zaprezentowała wiele spośród swoich wierszy i wiele uwagi 
poświęciła książce z listy lektur szkolnych „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim 
został poetą”. 







Biblioteka w Grojcu 



Przedstawienie online pt. „Śmieciaki ratują świat” 

w wykonaniu Teatru TAK dla przedszkolaków i uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Grojcu 



28 września 2020 r. uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej i przedszkolaki 
z Grojca obejrzały on-line spektakl teatralny o tematyce ekologicznej pt. 
”Śmieciaki ratują świat” w wykonaniu Teatru Tak. Uświadomił on dzieciom 
konieczność segregacji i recyklingu śmieci w celu ponownego ich 
wykorzystania oraz promował prawidłowe zachowania np. oszczędzanie 
wody, prądu czy szanowanie roślin i zwierząt.  
 







Spotkanie online z Justyną Bednarek  
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grojcu 



14.10.2020 r. uczniowie klas I-III SP w Grojcu spotkali się z autorką 
książek dla dzieci i dorosłych, dziennikarką Justyną Bednarek. 
Autorka opowiadała o warsztacie pisarskim, o książkach, czytała ich 
fragmenty, wplatała różne historyjki ze swojego życia. Podkreślała, że 
inspiracje czerpie z otoczenia i stara się by każda opowieść zawierała 
ziarenko prawdy. Spotkanie było okazją do poznania twórczości 
pisarki i bohaterów jej książek.  





Warsztaty online z Katarzyną Kloską pt. „W kuchni  
Pana Kleksa czyli jak smakuje kolor różowy” 



28 października 2020 r. odbyły się online warsztaty czytelniczo-kulinarne dla dzieci 
pt. „W kuchni Pana Kleksa, czyli jak smakuje kolor różowy”. Warsztaty prowadziła 
mieszkanka gminy Alwernia, polonistka i bibliotekarka Katarzyna Kloska. 
Warsztaty związane z Akademią Pana Kleksa rozpoczęły się od czytania 
fragmentów książki o niezwykłym czarodzieju. Wykorzystując wcześniej 
przygotowane szablony p. Katarzyna Kloska wyjaśniła, że bardzo często przy 
gotowaniu potraw potrzebujemy przepisu, czyli zbioru informacji o kolejności 
poszczególnych czynności i etapach postępowania. Jako, że przepis dotyczy nie 
tylko gotowania na zakończenie podała swój własny przepis na pracę plastyczną. 





Biblioteka w Kwaczale 



Spotkanie online z Panem Poetą dla dzieci  
z Przedszkola „Fantazja” w Kwaczale 



22 lipca 2020 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego „Fantazja” w Kwaczale 
wzięły udział w spotkaniu autorskim on-line z autorem książek dla najmłodszych, 
bajkopisarzem Panem Poetą. W czasie spotkania przedszkolaki miały możliwość 
poznać dwóch głównych bohaterów jego książek - kurę oraz sowę, które wspólnie 
z Panem Poetą opowiadały o ciekawostkach z Kwaczały. Były więc wspomnienia 
związane z Biblioteką w Kwaczale, która obchodziła w 2019 r. jubileusz 150-lecia 
istnienia oraz zachwyt arkozą kwaczalską. Na zakończenie spotkania dzieci 
wykonały ptaszka techniką origami. Bawiły się również w robienie kleksów oraz 
zastanawiały się do czego są one podobne. 







Przedstawienie Teatru Uszytego  
Katarzyny i Andrzeja Kopczyków 
pt. „Zupka z blaszanego kubka”  



 

18 lipca odbył się spektakl teatralny pt. „Zupka z blaszanego kubka” w wykonaniu 
Teatru Uszytego Katarzyny i Andrzeja Kopczyków. Aktorzy przedstawili historię dwójki 
piratów, którym zatonął okręt. Trafili oni na bezludną wyspę, gdzie przeżyli mnóstwo 
przygód. Aby umilić sobie czas za pomocą znalezionych przedmiotów tworzą teatrzyk, 
przedstawiający morską wersję Czerwonego Kapturka. Nadzieją na wydostanie się z 
wyspy jest list, który znajdują w butelce. Spektakl w wykonaniu zawodowych aktorów 
był interaktywny, przeplatany piosenkami, a dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnej 
zabawie. 









Spotkanie autorskie z Tanyą Valko 



16 września  w Kwaczale odbyło się spotkanie autorskie z Tanyą Valko, która napisała 
bestsellerową sagę arabską opisującą specyfikę Bliskiego Wschodu. W spotkaniu 
uczestniczył również mąż pisarki, arabista i dyplomata Igor Kaczmarczyk, który wcielił się 
w rolę moderatora. Autorka opowiedziała o swojej fascynacji kulturą Bliskiego 
Wschodu. Zgromadzona publiczność mogła dowiedzieć się także jak powstawały kolejne 
części popularnej „arabskiej sagi”. Wiele historii opisanych w książkach było inspirowane 
prawdziwymi wydarzeniami z życia osób znanych pisarce.  









Biblioteka w Okleśnej 



Warsztaty dla dzieci „Z pracowitą pszczółką” 

Prowadzenie: Edward Majchrowski 



21 lipca br. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży  pod hasłem 
„Z pracowitą pszczółką” prowadził prezes Nadwiślańskiego 
Stowarzyszenia Pszczelarzy „Nektar” Edward Majchrowski.  
Było o tajemnicach pszczelego ula, produktach pszczelich, degustacja 
miodu i wykonywanie świec z wosku pszczelego. 
  









Przedstawienie online pt. „W siedem dni dookoła bajek” 

w wykonaniu Teatru TAK dla przedszkolaków i uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Okleśnej 



29 września 2020 r. uczniowie klas I –III oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w 
Okleśnej obejrzały spektakl on-line pt. „ W siedem dni dookoła bajek” zrealizowany przez 
Teatr Tak. Przedstawienie oparte na znanych wierszach i bajkach zachwyciło widzów swoją 
ekspresją i kolorami. Przy dobrej zabawie przypomniały sobie wiersze znanych polskich 
poetów, powtórzyły nazwy kolorów i dni tygodnia po angielsku oraz uświadomiły sobie jak 
ważny jest ruch dla prawidłowego rozwoju. 





Spotkanie online z Anną Czerwińską – Rydel 
dla uczniów klas IV – VIII  

Szkoły Podstawowej w Okleśnej 



23 października 2020 r. uczniowie klas IV - VIII SP w Okleśnej uczestniczyli w spotkaniu 
online z autorką książek dla dzieci i młodzieży Anną Czerwińską - Rydel. Pisarka 
opowiadała skąd czerpie pomysły i w jaki sposób zbiera informacje do swoich książek 
biograficznych o słynnych osobach. Podkreślała, że każda jej opowieść powstaje  
z wielkim zaangażowaniem i pasją. Zdradziła również, że chętnie napisałby historię  
o Ignacym J. Paderewskim, który jest patronem SP w Okleśnej.  





Biblioteka w Porębie Żegoty 



Przedstawienie Teatru Uszytego  
Katarzyny i Andrzeja Kopczyków 

pt. „Kto tam”  



4 sierpnia 2020 r. na placu przed Domem Wiejskim w Porębie Żegoty odbyło się 
przedstawienie Teatru Uszytego pt. „Kto tam?”. 
Była to opowieść o samotnym zajączku, który pragnął poznać inne zwierzątka by 
się z nimi zaprzyjaźnić. Wprowadził on również dzieci w świat teatru lalek, gdzie 
kolejni bohaterowie mieli swoje tajemnice i sekrety. Po spektaklu uczestnicy 
mogli poznać Teatr Uszyty od podszewki, zobaczyć jak zbudowana jest dekoracja 
i brać udział w niezwykłym wywiadzie ze zwierzętami.  









Spotkanie z Edytą Świętek 



W sobotę, 5 września 2020 r. Biblioteka w Porębie Żegoty gościła Edytę 
Świętek, autorkę powieści obyczajowych i bestsellerowych sag rodzinnych: 
"Spacer Aleją Róż", „Nowe czasy”, „Grzechy młodości”. W swoich 
powieściach autorka mocno wchodzi w klimat epoki PRL-u i w pełni oddaje 
realizm tamtych lat. Spotkanie prowadził pisarz, autor książek przygodowo-
detektywistycznych dla dzieci i młodzieży, animator kultury Dariusz Rekosz. 







Spotkanie autorskie online z Barbarą Gawryluk 
dla przedszkolaków i uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Porębie Żegoty 



9 października br. przedszkolaki i uczniowie klas I-III SP w Porębie Żegoty 
uczestniczyli online w spotkaniu z pisarką, tłumaczką literatury szwedzkiej 
i dziennikarką Barbarą Gawryluk. Autorka  opowiadała o swojej wielkiej 
miłości do psów, które stały się bohaterami jej książek. Przybliżyła 
słuchaczom fascynujące i pełne humoru perypetie wybranych bohaterów 
literackich, którzy podbili serca małych czytelników.  





Biblioteka w Regulicach 



Warsztaty dla dorosłych „Czerwone korale” 

Prowadzenie Katarzyna Drabiec 



W dniach 20 i 27 lipca 2020 r. w Regulicach Katarzyna Drabiec prowadziła 
zajęcia z rękodzielnictwa. Uczestnicy filcowali naturalne i ekologiczne 
koraliki z wełny czesankowej, w celu wykonania biżuterii. 







Spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak 



6 sierpnia 2020 r. w sali OSP w Regulicach Biblioteka zorganizowała 
spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak. Pisarka opowiadała o życiu 
osobistym, pasjach, o podróżach z których czerpie pomysły na fabuły swoich 
nowych książek. Wieczór z pisarką osłodziły czekoladowe mufinki, które 
uczestnicy otrzymali w prezencie. 







Spotkanie online z Panem Poetą dla dzieci  
z Przedszkola „Dziecięca Akademia” w Regulicach 



9 lipca 2020 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego „Dziecięca Akademia" w Regulicach 
spotkały się on-line z autorem książek dla najmłodszych, bajkopisarzem Panem Poetą. 
Na spotkaniu z dziećmi w opowiadał o swoich pomysłach i procesie powstawania 
bajek. Wprowadził uczestników w świat stworzonych przez siebie postaci i wplatał do 
zabawy treści edukacyjne, wspominając o źródełku w Regulicach, z którego bije zimna 
woda, o kolei drezynowej, lokalnej winnicy czy zamkniętym kamieniołomie melafirów. 
W części praktycznej Pan Poeta uczył robienia ptaków metodą origami, pisania piórem  
i robienia kleksów z zapomnianego już atramentu. 





Imprezy dodatkowe 



Nordic walking śladem Jana Pawła II w Gminie Alwernia 



29 lipca 2020 r. zorganizowano nordic walking śladem Jana Pawła II w Gminie Alwernia. 
Dwie grupy seniorów wyruszyły z Kwaczały i Regulic, z miejsc oznaczonych na Szlaku 
Papieskim, upamiętniającymi pobyt Karola Wojtyły w Gminie Alwernia. Punktem docelowym 
było Stare Dworzysko w Kwaczale. Na polanie rozpalono ognisko, upieczono kiełbaski, 
degustowano papieskie kremówki i wspominano wyjątkowy Pontyfikat Papieża Polaka. 
Marsz z kijkami szlakiem Jana Pawła II w Gminie Alwernia odbył się z okazji 100. rocznicy 
urodzin naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyły. 











Spotkanie integracyjne dla seniorów  
z występem Grzegorza Poloczka 



8 sierpnia br. odbyło się spotkanie integracyjne seniorów. Gościem specjalnym był 
kabareciarz i satyryk Grzegorz Poloczek. Towarzyszył mu gitarzysta Bartłomiej Kuźniarz  
i Katarzyna Piowczyk. Na program kabaretowego recitalu złożyły się m.in anegdoty 
nawiązujące do pierwszych kroków stawianych w telewizji i na opolskiej estradzie, które 
były przeplatane piosenkami podkreślającymi przywiązanie artystów do Ziemi Śląskiej. 
Grzegorz Poloczek oprócz repertuaru muzycznego jest również autorem książki pt. 
„Historie z mojego placu”, gdzie z nostalgią opisuje czasy młodości, dom rodzinny, 
kolegów z podwórka i życie w familokach. 







               Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

      „Kartka do nieba w stulecie urodzin Jana Pawła” 



W listopadzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Kartka do nieba w stulecie 
urodzin Jana Pawła II”. Na konkurs wpłynęło 90 prac plastycznych.  
Jury w składzie Małgorzata Stoczyńska, Barbara Głuszek – Ziajka, Aldona 
Folga - Taborska wysoko oceniło poziom złożonych prac i przyznało nagrody w 
5 kategoriach wiekowych. 





Wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym 
„Kartka do nieba w stulecie urodzin Jana Pawła II” 

w witrynach MGBP w Alwerni 





Dziękujemy za uwagę. 


