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styczeń 

Suchy pastel - w bibliotecznej galerii „Odrobina Kultury” 

Urszula Wróblewska, jak profesor Wiktor Zin w programie „Piórkiem i węglem”, pokazała 

uczestnikom spotkania „co jest ładne”. Nie tylko pokazała, ale przede wszystkim opowiedziała 

o swoim zamiłowaniu do rysunku i gliny. W dowcipny, a jednocześnie bardzo profesjonalny 

sposób wprowadziła uczestników spotkania w wybrane tajniki historii techniki pasteli. 

Opowiedziała o znanych artystach tworzących w tej technice oraz ich wielkich dziełach. 

Ulubionym tematem prac Urszuli Wróblewskiej są kwiaty. Zdobią one obrazy jak również 

wyroby ceramiczne. Prace wykonane w technice suchego pastelu oraz ceramikę można było 

oglądać do 15 stycznia w Galerii Odrobina Kultury. 

    

Media o nas 
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źródło: http://podlasie24.pl/siemiatycze/region/-o-zdrowym-stylu-zycia-

3400e.html?fbclid=IwAR1vRTwdhhmRazlZEcGjpziyCULoI3FKq8rqobwQzzJ75bpJd8Rydg7zHW

g 

data odczytu: 12.01.2023 

Lidia Karbowska – wystawa malarstwa 

18 stycznia w bibliotecznej galerii Odrobina Kultury otwarto wystawę malarstwa Lidii 

Karbowskiej. Zaczynała od farb akrylowych, potem dołączył do nich piasek kwarcowy i już się 

z nim nie rozstaje. Autorka mówi o sobie tak - "Jestem autodydaktą, maluję od 8 lat, moją 

wielką słabością jest miłość do szeroko pojmowanej sztuki". Jej obrazy są pojedyncze, tworzy 

"unikaty, zawsze tylko jeden egzemplarz, aby osoba posiadająca coś z mojej pracowni miała 

poczucie wyjątkowości". 

 

Zimowe konkursy MBP 

Ferie zimowe to czas na zabawę z dzieckiem. Oddział dla Dzieci naszej biblioteki zaprosił dzieci 

i młodzież do udziału w dwóch konkursach: rysunkowym "Zimowe historie kredką malowane" 

oraz fotograficznym "Fotograficzne zabawy z książką". 
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luty 

Legimi w bibliotece 

W 2022 serwis internetowy Legimi (wirtualna czytelnia książek) rozszerzyła swoją ofertę dla 

bibliotek o audiobooki i synchrobooki. Jako członek podlaskiego konsorcjum bibliotek i 

subskrybent serwisu, MBP w Siemiatyczach oddała do dyspozycji czytelników 20 kodów (liczba 

miesięczna) zapewniających bezpłatny dostęp do wybranych publikacji w wersji cyfrowej. 

Lidia Karbowska - wspólne malowanie i finisaż wystawy 

28 lutego w bibliotece odbyły się warsztaty malarskie z Lidią Karbowską. Przy sztalugach, 

szpachelka przy szpachelce, spotkali się zainteresowani tworzeniem piękna, wyrażaniem 

emocji i uczuć poprzez obraz. Chociaż początkowo nieśmiało, z każdym kolejnym rozłożeniem 

farby coraz śmielej i odważniej wszyscy uczestnicy spotkania mieli swój udział w stworzeniu 

dwóch obrazów. Obrazy zawisną w bibliotecznej przestrzeni stanowiąc zaskakująca pamiątkę 

spotkania z malarką kochająca rzeźbę. 
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Media o nas 

 

źródło: http://podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/o-malowaniu-rysowaniu-i-lepieniu-w-glinie-

3432a.html?fbclid=IwAR1i98MQ7FeKPUJ_cVo0_LrPFG5PkRNzMuRGj_FhP1c9X4meHRbRVu2

4t0A 

data odczytu: 12.01.2023 
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marzec 

Konkurs na inicjatywę społeczną 

Na początku marca biblioteka ogłosiła konkurs na inicjatywę społeczną, możliwą 

do zrealizowania w  ramach zadania „Biblioteka ogrodem słów i obrazów”, wspierającego 

lokalne społeczności i ich działania. Konkurs skierowany był do wszystkich społeczników, 

chcących realizować projekty kulturalne (grup nieformalnych, mieszkańców indywidualnych, 

ngo). Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała i skierowała do realizacji następujące 

inicjatywy: 

 „Fotografia otworkowa początek przygody”, warsztaty fotograficzno-filmowe 

(zgłaszający: Młodzieżowa Rada Miasta Siemiatycze) 

 „I Ty możesz pisać wiersze”, warsztaty poetyckie (zgłaszający: grupa mieszkańców) 

 „Księżna Anna Jabłonowska i jej epoka”, spotkania, warsztaty poświęcone historii 

mody, obyczajów, kuchni, zabawom osiemnastowiecznym z pokazem i nauką tańca 

dawnego (zgłaszający: grupa mieszkańców) 

 „Książka jest dobra na wszystko”, zajęcia dla dzieci promujące baśnie z różnych stron 

świata, przedstawienie teatralne, spotkanie z pisarzem (zgłaszający: grupa 

mieszkańców). 

Zadanie "Biblioteka ogrodem słów i obrazów" dofinansowano ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021-2025. 

Laura Łącz w siemiatyckiej bibliotece 

10 marca MBP odwiedziła znana i lubiana aktorka, reżyserka i pisarka - Laura Łącz. 

To nadzwyczajne spotkanie pozwoliło zebranym udać się w poetycko muzyczną podróż po 

literaturze i piosence, zapomnieć na chwilę o szarej rzeczywistości. W programie recitalu 

znalazły się piosenki okresu międzywojennego,  jak również teksty współczesne. Między 

piosenkami usłyszeliśmy poezję Tuwima, Leśmiana, Gałczyńskiego. Podczas spotkania było 

miejsce również na poważne i żartobliwe opowieści z życia artystycznego świata. W spektaklu 

nie mogło zabraknąć takich utworów jak "Pokoik na Hożej", napisanego przez Juliana Tuwima 

dla Miry Zimińskiej czy też słynnej „Galopki” Adama Skorupki. Był także czas na zdjęcia, 

autografy i kuluarowe rozmowy. 
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Media o nas 

 

źródło: http://www.podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/siemiatycka-biblioteka-kipi-

pomyslami-34719.html?fbclid=IwAR3dLb9LKOLPlsbyz-

sBm3Um_VuavjEnSQuVCty9I_D5usla1kR0zHV1zlg 

data odczytu: 12.01.2023 

Lekcje biblioteczne 

Każdego roku stałym elementem oferty bibliotecznej są spotkania z najmłodszymi 

czytelnikami, których celem jest po pierwsze pożyteczne i niezwykle miłe spędzenie czasu oraz 

wymiana opinii o najciekawszych książkach, a po drugie promocja czytelnictwa. 
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Sceneria wiedźmińska 

25 marca gośćmi biblioteki byli Natalia Radziszewska i bohaterowie "Wiedźmina". „Masz lat 

blisko 40, wyglądasz na blisko 30, wyobrażasz sobie, że masz nieco ponad 20, a postępujesz, 

jakbyś miał niecałe 10” – to był taki wieczór, jakbyśmy wszyscy mieli po 10 lat! Podczas 

spotkania z Natalią Radziszewską, fotografką, portrecistką i cosplayerką, goście usłyszeli wiele 

intrygujących historii ze świata fantastyki, przygód związanych z udziałem w festiwalu 

fantastyki Pyrkon, historii tej osobliwej odmiany działalności artystycznej, którą można też 

nazwać spełnianiem marzeń. Co ważne, hobby to nie stawia granic poza wyobraźnią, nie ma 

znaczenia wiek a pomysł. 

    

kwiecień 

Fotografia otworkowa, początek przygody – warsztaty dla młodzieży 

W kwietniu biblioteka przystąpiła do realizacji jednej z czterech oddolnych inicjatyw, 

realizowanych w ramach zadania BLISKO. Celem przedsięwzięcia było zintegrowanie młodych 

ludzi wokół fotografii i filmu, ich historii oraz współczesnych możliwości oddziaływania 

na widza poprzez obraz. Młodzież zapoznała się z procesem wykonywania fotografii 
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otworkowej i samodzielne wykonała prace w tej technice, wykorzystując metalowe puszki 

i materiał światłoczuły. 

maj 

8 – 15 maja | Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

 

Barbara Supeł – spotkanie autorskie 

23 maja siemiatycka biblioteka miała przyjemność gościć Barbarę Supeł - pisarkę i tłumaczkę 

literatury dziecięcej. Poza głośnym czytaniem mali uczestnicy spotkania wzięli udział 

w zabawach ruchowych i rysunkowych. Bawili się doskonale.  
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"Fotografia otworkowa początek przygody" - wernisaż wystawy 

31 maja odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez młodzież i jej opiekunów 

w ramach inicjatywy lokalnej "Fotografia otworkowa początek przygody". Wernisaż był okazją 

do spotkania społeczności lokalnej, które uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz 

miasta - zastępca burmistrza Henryk Czmut i radni, dyrektorzy szkół. Zaszczytem było gościć 

podczas wydarzenia malarza Antoniego Wróblewskiego i Artura Klepackiego, którzy odwiedzili 

nas z uwagi na niecodzienne działanie, jakim jest tworzenie fotografii otworkowej. Projekt 

zrealizowany w ramach BLISKO - zadanie "Biblioteka ogrodem słów i obrazów". 

    

czerwiec 

Sobótka z Klubem Literackim 

Noc Sobótkowa - święto najdawniejsze z dawnych. Noc Kupały, kwiat paproci, perunowe 

kwiecie, rytuał ognia - któż z nas nie słyszał tych słów, choćby raz? 23 czerwca w ogrodzie MBP 

obchodziliśmy święto przesilenia letniego. Część artystyczną wydarzenia (recytacja, tańce, 

śpiewy) przygotowali członkowie Stowarzyszenia „Klub Literacki”. 
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Księżna Anna Jabłonowska i jej epoka - spotkanie integracyjne z zespołem „La Danse” 

„Księżna Anna Jabłonowska i jej epoka”  był to projekt animacyjno-edukacyjny, realizowany 

w ramach zadania "Biblioteka ogrodem słów i obrazów", a skierowany do społeczności 

lokalnej, poszukującej możliwości kreatywnego włączenia się w życie kulturalne miasta. 

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 25 czerwca i zapoczątkowało cykl przedsięwzięć 

poświęconych historii mody, obyczajów, kuchni oraz zabawom osiemnastowiecznym. Gośćmi 

biblioteki byli członkowie Królewskiego Zespołu Tańca Dawnego „La Danse" z Kutna, 

specjalizującego się w odtwarzaniu tańców dawnych, szczególnie kontredansów. Uczestnicy 

spotkania mieli okazję zobaczyć skomplikowane układy taneczne, a także samodzielnie 

wykonać kilka figur w ramach warsztatów tańca dworskiego. Nowe doświadczenia, być może 

umiejętności - z pewnością wiele pozytywnych emocji przyniosło to letnie popołudnie. Druga 

część spotkania poświęcona była dawnej kuchni. Menu, inspirowane potrawami z przepiśnika 

Księżnej Anny, przygotowały panie realizujące inicjatywę społeczną "Książna Anna 

Jabłonowska i jej epoka" pod fachowym okiem Koła Gospodyń Wiejskich z Grodziska. 

    

Warsztaty z luksografia i cyjanotypii 

W ramach działań partnerskich, realizowanych w zadaniu "Biblioteka ogrodem słów 

i obrazów", przez całe lato w bibliotece odbywały się warsztaty popularyzujące fotografię bez 

użycia aparatu. W zajęciach udział wzięła młodzież i osoby dorosłe. 
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"480 lat Razem" – piknik miejski 

"480 lat Razem"  to hasło towarzyszące jubileuszowi 480. rocznicy nadania Siemiatyczom praw 

miejskich. Jedną z inicjatyw uświetniających to wydarzenie był uroczysty piknik, 

zorganizowany 19 czerwca na Stadionie Miejskim. W przygotowanie imprezy zaangażowali się 

przedstawiciele władz samorządowych, radni, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, 

lokalne przedsiębiorstwa i mieszkańcy. Piknik poprzedziła barwna parada ulicami miasta. 

My także jako Biblioteka miałyśmy swój wkład. Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, 

zaprosiłyśmy nasze Czytelniczki i Czytelników do twórczego przywołania ducha epoki, 

organizując pokaz mody oświeceniowej. Na ulicach Siemiatycz, jak przed laty, pojawiły się 

damy w pokaźnych, barwnych sukniach i misternych fryzurach oraz eleganccy dżentelmeni 

we frakach i pończochach. 
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lipiec 

Warsztaty poezji z Piotrem Janickim 

Czym jest poezja? Co poezją nie jest? Kogo nazywamy poetą i jaka jest jego rola we 

współczesnym świecie? Czy w XXI wieku, dobie powszechnej cyfryzacji i lapidarnych 

komunikatów istnieje jeszcze przestrzeń dla poetów? Zapotrzebowanie na wiersze? 

Na warsztatach poetyckich nie sposób uniknąć podobnych pytań. Stawiają je uczestnicy, 

prowokują prowadzący. Nie obiecujemy sobie jednej, właściwej odpowiedzi - sam proces ich 

poszukiwania okazuje się ciekawy i inspirujący. Mieliśmy okazję gościć w bibliotece poetę 

praktyka - Piotra Janickiego, który wprowadził nas na ścieżkę krytycznego przyjrzenia się poezji 

współczesnej. Na warsztat wzięliśmy m.in. utwory Andrzeja Sosnowskiego, Adama 

Wiedemanna, Emilii Konwerskiej, czy Piotra Sommera. Obserwowaliśmy ich grę z konwencją. 

Następnie przeszliśmy do części praktycznej, podczas której każdy z uczestników spotkania 

stworzył własny wiersz, rozwijając zdanie "Wyszłam/wyszedłem z domu i..." Teksty powstałe 

w ramach ćwiczenia opowiadały o rozmaitych zdarzeniach, niektóre skupiły się na rejestracji 

najprostszych czynności, inne afirmowały otaczający świat. Niezależnie od doświadczenia 

pisarskiego była to dla nas niezwykle ożywcza, pobudzająca i ośmielająca twórczo praktyka. 
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Kierunek - Indie 

Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak, czyli Zakochani w świecie, to operatorsko-

dziennikarskie małżeństwo, które ponownie odwiedziło naszą bibliotekę, przywożąc ze sobą 

moc opowieści i anegdot podróżniczych. Tym razem z pobytu w Indiach. Spotkanie 

zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego 

Centrum Kultury oraz środkom Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (zadanie 

„Blisko”). 

    

sierpień 

Biblioteka bez barier 

Gośćmi biblioteki byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach 

Nadolnych (Gmina Drohiczyn). Wizyta stanowiła doskonałą okazje do promocji Siemiatycz, 

historii miasta, jego zabytków i atrakcji, a także wskazania roli naszej biblioteki, jako instytucji 

kultury. Na zakończenie zaprosiłyśmy przybyłych na spektakl teatru kamishibai. 
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Spotkanie z Jackiem Galińskim 

3 sierpnia naszym gościem był Jacek Galiński, autor znakomitej serii kryminałów komediowych 

z Zofią Wilkońską, szaloną emerytką, w roli głównej. Spotkanie zrealizowano w ramach zadania 

„Blisko”. 

    

Warsztaty lalkarskie z Hanną Kozłowską 

18 sierpnia w MBP odbyły się warsztaty DIY "Lalka ze sznurka", realizowane w ramach 

inicjatywy społecznej „Książka jest dobra na wszystko” (zadanie "Biblioteka ogrodem słów 

i obrazów"). Efektem zajęć była cała rzesza wykonanych ręcznie, mięciutkich, przeuroczych lal 

i aniołków. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych czytelników i ich 

rodzin. 
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Spektakl Teatru The M.A.S.K. 

Sen o życiu i teatrze, a może o teatrze w życiu? 20 sierpnia Siemiatyczanie mieli okazję przez 

chwilę pobyć w barokowych, dworskich realiach siedemnastowiecznej Hiszpanii, a wszystko 

za sprawą Teatru The M.A.S.K. z Bielska Podlaskiego i sztuce „Księżniczka na opak 

wywrócona”. Artyści z wielkim kunsztem aktorskim ukazali realność postaci i prawdziwość 

ówczesnych problemów, wywołując żywą reakcję publiczności. Jednocześnie doskonale 

przemycili wiele ponadczasowych prawd oraz filozoficznych rozterek człowieka. 

Wyreżyserowana przez Mateusza Sacharzewskiego ta zabawna, kostiumowa hiszpańska 

komedia idealnie wpisała się w ciepły, letni wieczór polskiego pejzażu literackiego 

i przyrodniczego dostarczając zebranym mnóstwo pozytywnych emocji. 
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Media o nas 

 

źródło: http://www.podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/lalka-ze-sznurka-oni-juz-to-potrafia-

35d0d.html?fbclid=IwAR3HHOkqFNNVSvjupBUh0uv22BHTlA8VI0J8Kg3EdvJkCEi1ALVmJhjDfQ

w 

data odczytu: 17.01.2023 

I Festiwal poezji i prozy lokalnej 

24 sierpnia w  upalne popołudnie w ogrodzie MBP w Siemiatyczach odbył się pierwszy 

„Festiwal poezji i prozy lokalnej”. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach partnerstwa 

na rzecz realizacji zadania "Biblioteka ogrodem słów i obrazów". Główną częścią imprezy był 

konkurs na najciekawszy wiersz. Do konkursu zgłoszono blisko 10 utworów. Ich autorzy 

podzieli się z obecnymi swoją wrażliwością, emocjami, uczuciami. Było miło i wzruszająco. 

Po długiej debacie komisja konkursowa wyłoniła troje laureatów. Zwyciężczynią konkursu 

została Irena Różańska. Najwięcej głosów publiczności zdobyła Mariola Brodowska. 
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Lato z biblioteką 2022 

Wzorem lat ubiegłych w naszej bibliotece odbywały się spotkania, zajęcia i warsztaty dla dzieci, 

w których mogli również uczestniczyć rodzice. Przewodnim motywem lata 2022 był teatr 

kamishibai. Uczestnicy oglądali te niezwykłe przedstawienia z wielką uwagą. Na zakończenie 

spotkań powstał stworzony przez nich teatr planszowy, inspirowany baśnią "Królewna 

Śnieżka". 

    

Warsztaty tańca hip-hop 

23 sierpnia w bibliotece odbyły się warsztaty taneczne, skierowane do dzieci i młodzieży, 

prowadzone przez zawodowego tancerza, choreografa i aktywistę Artura „Franza” 

Broniszewskiego. Zajęcia zrealizowano w ramach inicjatywy społecznej "Książka jest dobra 

na wszystko" (zadanie "Biblioteka ogrodem słów i obrazów", dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 BLISKO). 
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wrzesień 

Narodowe Czytanie 

4 września w ogrodzie siemiatyckiej Szkoły Muzycznej odbyło się Narodowe Czytanie, 

w ramach którego zaprezentowano wybrane fragmenty "Ballad i romansów” A. Mickiewicza. 

W rolę lektorów wcielili się: Krzysztof Grzyb, Milena Kosińska, Izabela Panasiuk, Anna 

Kondraciuk, Edyta Pełszyk-Pietronowicz, Ewa Magdalena Iwaniak, Irena Ługowska, Apolonia 

Zawadzka, Szymon Krysiuk, Mariusz Pyzowski, Joanna Gołubkiewicz, Agnieszka Sitarska, Eryk 

Nowik, Marta i Dariusz Waszczeniukowie. Za oprawę artystyczną spotkania odpowiadał Zespół 

Pieśni i Tańca Małe Podlasie. 

    

Książka na lato – podsumowanie akcji 

"Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli" - z tą piękną myślą spotkaliśmy się 

5 września w Oddziale dla Dzieci by wyróżnić uczestników letniej akcji "Książka na lato". 

Nagrody otrzymały osoby z największą liczbą wypożyczonych książek. 
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Kraina baśni w bibliotece 

Gośćmi MBP byli Katarzyna Jackowska-Enemuo, Jarek Kaczmarek i Jacek Hałas,  członkowie 

Wędrownej Wytwórni Zdarzeń. Biblioteka wypełniła się po brzegi muzyką, śpiewem i pięknymi 

opowieściami. Ci doskonali muzycy i gawędziarze sprawili, że na dywanie zakwitły kwiaty 

paproci, a bohaterowie baśni wraz z trójgłowym smokiem zatańczyli prowadzeni głosem pani 

Kasi. 

    

Zbigniew T. Nowak – spotkanie autorskie 

15 września w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Nowakiem, 

popularyzatorem wiedzy z zakresu ziołolecznictwa, opiterapii i zdrowego odżywiania. 

Bluszczyk kurdybanek, jeżówka, koniczyna, róża, ostrożeń warzywny, to tylko nieliczne z roślin, 

o których rozmawiano podczas spotkania. Wydarzenie poprowadziła Ewa Moga, 

reprezentująca działający w naszej bibliotece Dyskusyjny Klub Książki. Spotkanie zrealizowano 

w ramach inicjatywy „Literackie lato z biblioteką” (zadanie „Biblioteka ogrodem słów 

i obrazów”). 
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„I Ty możesz pisać wiersze” – inicjatywa społeczna w ramach zadania „Biblioteka ogrodem słów i 

obrazów” 

Wiedzy, umiejętności, doświadczenia nigdy dość – z taką myślą przewodnią spotkali się 

uczestnicy warsztatu recytatorskiego 29 września. Zajęcia poprowadziła Marta Waszczeniuk, 

polonistka z wykształcenia, prywatnie zaś interesująca się słowem pisanym w różnej formie 

(proza, poezja, dramat), ale także tym przekazywanym poprzez recytację. Zebrani mieli okazję 

do wysłuchania wykładu na temat zasad recytacji, doboru treści do zainteresowań i możliwości 

każdego recytującego utwór. Wysłuchali różnych sposobów przedstawiania tekstu 

publiczności a także sami stanęli w roli recytatora, ćwicząc swoje możliwości na wybranym 

tekście. 

    

październik 

W salonie i w kuchni: moda, kulinaria, zabawy, zwyczaje w dobie oświecenia 

19 października, w ramach zadania „Biblioteka ogrodem słów i obrazów” w bibliotece odbyło 

się spotkanie integracyjne. Rozmowy o osiemnastowiecznej kuchni i jej tajnikach prowadziły 

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku, zaś zawiłości i niuanse związane z ówczesną 

modą, zabawami i obyczajami wyjaśniała zawodowa krawcowa, Barbara Pawłowska. Nie 
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zabrakło znakomitej kawy, herbaty, słodkiego "co nieco” a także sprawdzonych receptur 

na smaczne dania z przepiśnika księżnej Anny Jabłonowskiej. 

Jesienne lekcje biblioteczne 

Jesień nie musi być szara i przygnębiająca. Czasami wystarczy sięgnąć po odpowiednią lekturę 

- np. przygody Wróbelka Elemelka i zażyć ruchu na świeżym powietrzu, by świat wydał się 

piękniejszy. 

     

Promocja czytelnictwa wśród młodzieży - warsztaty dla bibliotekarzy 

19 października z przyjemnością i zaangażowaniem uczestniczyliśmy w warsztatach 

prowadzonych przez Dominka Sołowieja, bibliotekarza i edukatora z Książnicy Białostockiej. 

W pierwszej części spotkania odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy i nauczycieli „Książka, 

smartfon, Internet. Jak promować kontakt z literaturą w świecie nowoczesnych technologii", 

zaś w drugiej - lekcja pokazowa z udziałem młodzieży „Książka, czyli coś dla wielbicieli seriali, 

gier komputerowych i social mediów. Rozmowa o literaturze i nowoczesnych technologiach". 

Zajęcia zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2022. 
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Pierwsza wizyta studyjna w naszej bibliotece 

Nasza Biblioteka po raz pierwszy była gospodarzem przyjmującym gości w ramach wizyty 

studyjnej. Wizyta studyjna to wyzwanie, ale też ogromne wyróżnienie. Podczas całodniowego 

spotkania 22 października miałyśmy możliwość przedstawienia swoich osiągnieć i sposobów 

rozwiązywania problemów oraz poznania sukcesów i doświadczeń naszych gości – 

bibliotekarzy, samorządowców, dyrektorów, przedstawicieli lokalnego środowiska 

i organizacji pozarządowych z Przyłęku oraz powiatu zwoleńskiego. Poza aktywną pracą był też 

czas na odpoczynek i zwiedzanie. Zabrałyśmy gości w podróż po mieście i gminie. 

Odwiedziłyśmy „Kasztelik Koronę Podlasia”, gdzie zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte przez 

właściciela, Jerzego Korowickiego. Zajrzałyśmy do Mielnika, gdzie punktem obowiązkowym 

była Gminna Biblioteka Publiczna skąd pod opieką Małgorzaty Kuzio udałyśmy się do 

niezwykłego, prywatnego muzeum skamieniałości prowadzonego przez Adama Borowskiego. 

Kolejnym przystankiem był Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej oraz punkt widokowy 

na odkrywkową kopalnię kredy. Nie mogło zabraknąć na naszym szlaku także wizyty na św. 

Górze Grabarce. Część popołudniową wypełniły warsztaty kreatywne z Hanną Kozłowską. 

    

Konferencja BLISKO 2022 

27 października odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadania pozytywnie 

zaopiniowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO. Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć w bibliotece 

przedstawicieli władz lokalnych, które reprezentowała pani Elżbieta Rakszawa, Sekretarz 

Miasta Siemiatycze, dyrektorów siemiatyckich placówek edukacyjnych będących partnerami 

biblioteki w realizacji zadania "Biblioteka ogrodem słów i obrazów": panią Joannę 

Gołubkiewicz, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, pana Radosława 

Kondraciuka, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny Jabłonowskiej z Sapiehów, 
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pana Józefa Dołotę, Prezesa Stowarzyszenia Klub Literacki; dyrektorów placówek edukacji 

przedszkolnej: panią Małgorzatę Śnieżko, Dyrektora Przedszkola Nr 5, panią Beatę Krzywicką, 

Dyrektora Przedszkola Nr 1, panią Barbarę Terpiłowską, Dyrektora Przedszkola Nr 3. Naszymi 

gośćmi byli także lokalni liderzy, autorzy projektów zrealizowanych w ramach zadania 

"Biblioteka ogrodem słów i obrazów", bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze oraz 

mieszkańcy miasta. 

    

Media o nas 

 

źródło: https://www.podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/moc-bibliotekarek-pod-jednym-

dachem-363de.html 

data odczytu: 18.01.2022 

https://www.podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/moc-bibliotekarek-pod-jednym-dachem-363de.html
https://www.podlasie24.pl/siemiatycze/kultura/moc-bibliotekarek-pod-jednym-dachem-363de.html
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Depozyt Biblioteczny 

Biblioteka w Siemiatyczach nawiązała partnerstwo z Depozytem Bibliotecznym – serwisem 

przeprowadzającym digitalizację interesujących, rzadkich publikacji i umożliwiającym ich 

zdalne wypożyczenie. Biblioteka była pierwszym partnerem z Podlasia. 

 

listopad 

Mała książka wielki człowiek 2022 - nowa odsłona kampanii 

Celem projektu ,,Mała książka– wielki człowiek” jest popularyzacja czytelnictwa wśród 

najmłodszych. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę otrzymało 

nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą (książkę wraz z broszurą dla rodziców) oraz Kartę Małego 

Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 

z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu był 

uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym czytelnicze zainteresowania. 

Inicjatorami akcji są Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



 

             Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach                   26                               

 

Podziękowanie Prezydenta RP 

Od kilku lat jako organizator Narodowego Czytania w Siemiatyczach biblioteka otrzymuje 

okolicznościowe wydanie bieżącej lektury wraz z listownym podziękowaniem Prezydenta RP. 

W 2022 były to ilustrowane „Ballady i romanse” Mickiewicza. 

 

Opowiem Ci bajkę 

"Opowiem Ci bajkę" – to nazwa spotkania animacyjno-edukacyjnego, skierowanego 

do młodych czytelników. Biblioteka zaprosiła dzieci do udziału w głośnym czytaniu, 

rozwiązywaniu zagadek i odkrywaniu zawartości tajemniczego kufra. Zajęcia dofinansowano 
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ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 (kierunek interwencji 4.1. BLISKO, zadanie 

„Biblioteka ogrodem słów i obrazów”). 

    

Warsztaty poetyckie dla młodzieży 

"I Ty możesz pisać wiersze" – to nazwa warsztatów poetyckich dla młodzieży, które 

zrealizowano w ramach zadania "Biblioteka ogrodem słów i obrazów". Udział w zajęciach 

wzięli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach. 

Lekcja historii 

11 listopada i miejskie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości to znakomite tło dla 

przybliżenia historycznych faktów najmłodszym czytelnikom i zapoznania z mapą. 

    

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zaprosiłyśmy Czytelników 

do udziału w fotokonkursie na Facebooku, a w Oddziale dla dzieci odbyły się wyjątkowe lekcje, 

poświęcone misiom w literaturze. 
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Jesienne spotkanie DKK 

28 listopada odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Bohaterką rozmów była książka 

„Zanim wystygnie kawa” Toshikazu Kawaguchiego, opowiadająca o niepozornej tokijskiej 

kawiarni, umożliwiającej gościom podróże w czasie. 

     

Klub Literacki 

Przestrzeń biblioteki jest chętnie wykorzystywana przez organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne. Od lat stanowi siedzibę siemiatyckiego Klubu Literackiego, umożliwiając mu 

realizowanie działań statutowych oraz pracę twórczą. 
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grudzień 

"Biblioteka ogrodem słów i obrazów"  - zamknięcie 

"Biblioteka ogrodem słów i obrazów", projekt realizowany przez dwa lata, został zakończony 

i zarchiwizowany. Ogrom przedsięwzięć okołoliterackich (warsztaty, spotkania autorskie, 

szkolenia, konkursy, wystawy, dokumentacja filmowa i zdjęciowa) był możliwy 

do zrealizowania dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu NPRCz 2.0. 

 

Dr Artur Gaweł – spotkanie autorskie 

8 grudnia w bibliotece odbyło się spotkanie z dr. Arturem Gawłem, etnografem, badaczem 

i znawcą regionu. O tym, że Podlasie to niezwykła kraina, nikogo nie trzeba przekonywać. 

Niezwykłość ta zapewne wiąże się z różnorodnością zarówno narodowości jak i wierzeń. 

Mieszanka społeczności i wzajemne przenikanie się różnych narodowości i wyznań wpływają 

z jednej strony no bogactwo, z drugiej uwrażliwiają na inność, rozbudzają ciekawość czy uczą 
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akceptacji. Podstawą zaś wszelkich powyższych niezwykłości i kompetencji społecznych jest 

pamięć, pamięć kulturowa, ludowa. O tym w właśnie rozmawialiśmy. 

 

Biblioteczny kalendarz adwentowy 

W oczekiwaniu na Gwiazdkę biblioteka zaprosiła najmłodszych do udziału w niezwykłej 

zabawie czytelniczej. W budynku biblioteki czekały na nich zakodowane zagadki, związane 

z zimą i Świętami. Do odczytania ich treści niezbędna była pomoc rodziców bądź starszego 

rodzeństwa, posiadających telefon komórkowy, czytający kody qr. 

 

 


