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 W TYM NUMERZE: 

BIBLIOTEKA – MIEJSCE 

BEZPIECZNEGO INTERNETU.  
str. 1 

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY 

w BIBLIOTEKACH. 

str. 3 

FILIA BIBLIOTECZNA 

PRZENIESIONA. 

str. 4 

WSZYSTKO o WIGILII 
str. 6 

 

BIBLIOTEKA – MIEJSCE BEZPIECZNEGO 

INTERNETU. 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

bierze udział w ogólnopolskiej kampanii 

„Biblioteka – miejsce bezpiecznego 

Internetu” realizowanej przez Fundację 

Dzieci Niczyje, Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz 

Microsoft. 

    W ramach tejże akcji w naszej gminie, 

znany aktor Tomasz Sobczak, kierowca 

rajdowy Krzysztof Hołowczyc i piosenkarka 

Ewa Farna będą uczyć dzieci i młodzież 

z gminy Mircze bezpiecznego korzystania 

z Internetu. Nie będą to bezpośrednie 

spotkania lecz warsztaty multimedialne, 

opracowane w formie kursów wideo, 

w których przewodnikami są postaci znane 

z radia czy telewizji. 

    Cała kampania realizowana na terenie 

gminy przez naszą bibliotekę, została 

podzielona na dwa etapy. 

    Pierwszy zostanie przeznaczony dla 

nauczycieli, którzy zechcą poszerzyć wiedzę 

dydaktyczną w zakresie edukacji swoich 

wychowanków na temat bezpiecznego 

korzystania z zasobów sieci Internet. W tym 

celu biblioteka zorganizuje spotkanie 

szkoleniowe, w trakcie którego  

 

zaprezentowane zostaną materiały wideo 

kampanii, gdzie specjaliści z Fundacji Dzieci 

Niczyje zaprezentują formy zagrożeń dzieci 

w Internecie, skalę problemu, oraz 

psychologiczne i prawne aspekty problemu. 

Materiał ilustrowany jest m.in. reklamami 

kampanii "Dziecko w Sieci" oraz 

przypadkami zgłaszanymi do Helpline.org.pl 

- projektu FDN i Fundacji Orange 

udzielającego pomocy w sytuacjach 

zagrożenia dzieci w sieci. Zaprezentowana 

zostanie również oferta edukacyjna 

i pomocowa programu "Dziecko w Sieci". 

Przewodnikiem po kursie, jest aktor Tomasz 

Sobczak. Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 

2012 roku. 

    Część szkoleniową zakończy wspólna 

debata oraz wypracowanie programu zajęć 

dla dzieci i młodzieży w bibliotece, które 

będą składały się na drugi etap kampanii. 

UWAGA!!! 

Przypominamy, iż od 

1 października zmienione 

zostały godziny pracy 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mirczu. 

Biblioteka jest otwarta 

w następujących 

godzinach: 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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    Dzięki spotkaniom, jakie 

zorganizujemy, uczniowie dowiedzą się 

jak bezpiecznie zawierać znajomości 

w Internecie, czym grozi umieszczanie 

w sieci zbyt wielu informacji na swój 

temat, jak uniknąć nękania lub 

szantażowania przy użyciu Internetu. 

Zapoznają się też z zagadnieniami 

dotyczącymi poszanowania własności 

intelektualnej i problemem uzależnienia 

od Internetu. 

    Dla dzieci ze szkół podstawowych 

przygotowano kreskówki z udziałem 

Krzysztofa Hołowczyca. Gimnazjaliści 

obejrzą talk-show z Ewą Farną w roli 

gospodyni programu. 

    Po zakończeniu realizacji kampanii, 

zajęcia z bezpiecznego korzystania 

z Internetu wejdą na stałe w ofertę 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu 

i zostaną one wcielone w program lekcji 

bibliotecznych. Dzięki temu efekty 

kampanii będą widoczne także 

w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim naszym czytelnikom, 

użytkownikom, przyjaciołom oraz 

odwiedzającym stronę Ośrodka Kultury 

i Biblioteki, życzymy wesołych, białych, 

rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spełnienie wszelkich marzeń 

i pozostawi w sercach niegasnącą radość 

i miłość  na cały Nowy 2012 Rok. 

Życzą: Dyrektor i Pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirczu. 

 

 

POLECAMY 

 

Osobliwa, niepokojąca 

i bulwersująca powieść 

o rozczarowaniu Europą, 

autodestrukcji zachodniej 

cywilizacji i demonach, 

które skrywa europejska  

historia. 

Isaac, młody australijski 

fotografik greckiego 

pochodzenia, wyrusza 

w podróż po Europie:  

Wenecja, Praga, Berlin, 

Paryż, Amsterdam, 

Londyn.  Zainspirowany 

opowieściami ojca 

wyobraża sobie Stary 

Świat jako kolebkę 

cywilizacji, wyrafinowaną 

i dostatnią krainę pełną 

skarbów kultury. 

Współczesna Europa 

okazuje się jednak 

światem zglobalizowanym 

i zunifikowanym. 
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POLECAMY 

 

Bohater Kaliguli 

wciągnięty w spisek 

groźniejszy od 

pałacowych intryg 

i krwawej wojny. 

Szkarłat ich tunik zalewa 

kraj jak krew. Ich siła 

rzuca na kolana 

najdumniejszych wodzów. 

Ani modły druidów, ani 

krwawe ofiary składane 

celtyckim bóstwom nie 

ocalą Brytanii. Nikt jeszcze 

nie oparł się potędze 

Rzymu... 

Legiony maszerują na 

Brytanię. Wraz z nim 

wyrusza Rufus - młody 

niewolnik, który od czasu 

śmierci szalonego Kaliguli 

służy nowemu cezarowi. 

Nie wie, że Klaudiusz 

przeznaczył mu specjalną 

rolę w niebezpiecznej 

wyprawie... 

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY 

i MULTIMEDIALNY w BIBLIOTEKACH. 

    Gminna Biblioteka Publiczna 

w Mirczu już otrzymała wsparcie 

sprzętowe w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek. Do mireckiej 

książnicy trafił nowy sprzęt 

komputerowy i multimedialny, 

a mianowicie: dwa zestawy 

komputerowe, laptop, urządzenie 

wielofunkcyjne, drukarka A3, 

projektor, ekran do projektora oraz 

aparat cyfrowy. Dzięki otrzymanemu 

wsparciu biblioteka uruchomiła 

czytelnię internetową z możliwością 

wydruku, skanowania i kopiowania 

dokumentów. Użytkownicy mogą 

korzystać ze sprzętu i dostępu do 

Internetu BEZPŁATNIE, natomiast za 

wydruki pobierane są opłaty zgodnie 

z aktualnie obowiązującym cennikiem.  

Ale nie tylko biblioteka macierzysta 

w Mirczu otrzymała takie wsparcie. 

Obie Filie Biblioteczne – Kryłów 

i Wiszniów, także zostały objęte 

programem rozwoju. Każda 

z placówek otrzymała dwa zestawy 

komputerowe, urządzenie 

wielofunkcyjne i aparat cyfrowy. 

W Kryłowie już można korzystać 

z nowego sprzętu. Natomiast 

w Wiszniowie (bo tam obecnie mieści 

się nasza filia – budynek Szkoły 

Podstawowej), sprzęt zostanie 

udostępniony po zakończeniu prac 

adaptacyjnych pomieszczeń biblioteki. 

Tak jak w Mirczu, użytkownicy filii 

bibliotecznych również będą mogli 

korzystać z usług ksero i wydruku 

dokumentów za opłatą. 

Zapraszamy do bibliotek naszej 

gminy!!! 
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SZKOLENIA KADRY BIBLIOTECZNEJ 

w RAMACH PROGRAMU ROZWOJU 

BIBLIOTEK. 

    Kadra bibliotekarska z Mircza 

uczestniczyła w dniach 16-17 listopada 

w pierwszym panelu szkoleń w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek. 

Spotkanie odbyło się w biłgorajskim 

hotelu DODO. Przez dwa dni 

wytężonej pracy wspólnie z naszymi 

bibliotekami partnerskimi 

z Dołhobyczowa, Kraśniczyna i Suśca, 

zajęliśmy się opracowaniem analizy 

SWOT (słabe i mocne strony, szanse 

i zagrożenia) naszych bibliotek, ich 

misji i wizji oraz przeanalizowaliśmy 

otoczenie naszych bibliotek jako 

instytucji, a także poszukiwaliśmy dla 

nich potencjalnych partnerów. Przed 

nami jeszcze cztery takie spotkania, 

których owocem będzie wieloletni 

Plan Rozwoju Biblioteki. Dzięki temu 

dokumentowi nasza biblioteka będzie 

mogła pozyskiwać granty, nawiązać 

współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, ale przede wszystkim 

zostanie jasno określony obraz tego, 

jak będzie funkcjonować i jaką rolę 

będzie pełniła dla lokalnej 

społeczności. Całość szkolenia była 

prowadzona przez Annę Płoszaj - 

trenerkę CAL.  

    O kolejnych postępach będziemy 

informować Państwa na bieżąco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

Wiedeń, rok 1903. Przed 

jednym z kościołów 

policja trafia na 

makabryczne znalezisko: 

bezgłowe ciało 

zakonnika. Wkrótce 

znajduje też szczątki 

miejskiego radnego. 

Obie ofiary należały do 

grona antysemitów, 

zatem podejrzenia 

padają na wiedeńskich 

chasydów. Detektyw 

Rheinhardt zwraca się 

o pomoc do swego 

przyjaciela, doktora 

Maksa Liebermanna. 

W miarę postępu 

śledztwa racjonalnie 

myślący lekarz zagłębia 

się wbrew sobie w świat 

żydowskiego 

mistycyzmu i kabały. 

W dawnym praskim 

getcie poznaje legendy 

o słynnym kabaliście, 

twórcy golema. 

PRZENOSINY FILII 

BIBLIOTECZNEJ ZE STAREJ WSI 

DO WISZNIOWA 

    Jedna z dwóch filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu zmieniła swoją 

lokalizację, ze Starej Wsi na Wiszniów. Powodem takiej decyzji była spadająca 

liczba wypożyczeń i czytelników oraz brak odpowiedniego lokalu.  

    Nie są to pierwsze przenosiny placówki w Starej Wsi. W dotychczasowej swojej 

historii miała już swoją siedzibę m.in. w budynku szkolnym, prywatnych domach 

i tak zwanej Agronomówce. W ostatnim czasie szanse na pozyskanie nowych 

czytelników albo przynajmniej utrzymanie dotychczasowych były jednak 

niewielkie, ponieważ biblioteka nie znajdowała się przy głównej drodze, 

przystanku autobusowym czy ośrodku zdrowia. Dlatego ostatecznie 

zadecydowano o przeniesieniu placówki do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie. 

    Obecnie placówka pełni dwie funkcje, biblioteki szkolnej i filii Gminnej 

Biblioteki Publicznej.  

    Liczba godzin pracy nie zmieniła się, ale nowe są godziny otwarcia filii. Teraz 

jest ona czynna w poniedziałki i środy od 8.00 do 15.00 oraz w piątki od 11.00 do 

17.00. 

    Serdecznie zapraszamy dotychczasowych czytelników oraz wszystkich 

zainteresowanych do Filii Bibliotecznej w Wiszniowie!!! 
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FUNDACJA ORANGE WESPRZE BIBLIOTEKĘ 

 

    Gminna Biblioteka Publiczna 

w Mirczu przystąpiła do projektu 

„Akademia Orange”, w ramach 

którego prowadzony jest program 

„Biblioteki z Internetem TP”. Dzięki 

fundacji biblioteka otrzyma zwrot 

kosztów utrzymania łącza 

internetowego za 2011 rok. Uzyskane 

w ten sposób fundusze zostaną 

przeznaczone na popularyzację 

 

korzystania z komputera i Internetu. 

    W tym celu GBP będzie 

kontynuować szkolenia komputerowe 

dla dorosłych, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na osoby starsze 

i wykluczone cyfrowo, a także 

przeprowadzone zostaną lekcje 

biblioteczne dla dzieci i młodzieży, 

podczas których młodzi poznają 

możliwości edukacyjne jakie dają 

zasoby sieci Internet. 

Dzięki podpisanej umowie biblioteka 

otrzyma 759,78 zł wsparcia od 

Fundacji Orange. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

Europa, 1939 rok Nad 

światem zbierają się 

czarne chmury. Wybuch 

wojny jest tylko kwestią 

czasu. Nie przeszkadza to 

jednak elitom w zabawach 

zaspokajających ich 

wyrafinowane pragnienia. 

W egzotycznych 

i ekskluzywnych klubach 

podążają za 

przyjemnościami ciała, nie 

zwracając uwagi na świat 

rozpadający się na ich 

oczach. Eve Marlowe ma 

wszystko czego potrzeba, 

aby wieść dekadenckie 

życie: urodę, majątek, 

pozycję społeczną, 

odwagę … i nienasycony 

apetyt na erotyczne 

przygody. Posiada również 

wyjątkowy skarb – 

perfumy starożytnego 

pochodzenia, które jak 

powiadają, zostały 

przygotowane dla samej 

Królowej Królów – 

Kleopatry. 

BIBLIOTEKI PARTNERSKIE NA SPOTKANIU w MIRCZU 

 

    1 grudnia w mireckiej bibliotece spotkali się przedstawiciele bibliotek z naszego 

partnerstwa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. To właśnie wspólnie 

z bibliotekami z Dołhobyczowa, Kraśniczyna i Suśca, Gminna Biblioteka Publiczna 

w Mirczu przystąpiła do PRB. W trakcie spotkania zajęliśmy się wypracowaniem 

misji i wizji naszych bibliotek, działalnością obecną i przyszłą w pięciu obszarach 

(informacja, wiedza, kultura, edukacja i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej) 

oraz poszerzyliśmy naszą analizę SWOT o udział przyjaciół biblioteki. Nasze obrady 

trwały ponad 4 godziny. Z wypracowanym materiałem udaliśmy się na kolejne 

szkolenie w Biłgoraju, które odbyło się 7 i 8 grudnia. Naszym partnerom serdecznie 

dziękujemy za obecność. 
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WSZYSTKO o WIGILII i NIETYLKO. 

    Wigilia i Boże Narodzenie są obchodzone w całej Polsce przede wszystkim jako 

wielkie święto kościelne, wyznaniowe. Obecnie w obchodach Wigilii relikty 

obrzędów starszych niż chrześcijaństwo zostały związane z tradycją Kościoła 

i otrzymały chrześcijańską interpretację. Wigilia Bożego Narodzenia w całej Polsce 

jest także wielkim świętem rodzinnym. Według wierzeń ludowych w oczekiwaniu 

na cud narodzenia Boga cała ziemia i wszechświat, wszystkie istoty ziemskie 

i pozaziemskie łączą się we wspólnym przeżywaniu tego cudu. 

    Niezliczone legendy opowiadają o kwiatach zakwitających w noc wigilijną, 

o czarodziejskim kwiecie paproci, o drzewach, które o północy, na chwilę, okrywają 

się zielenią, o cudownej przemianie wody w rzekach i studniach w miód i wino 

w płynne złoto i srebro, o tym, że ziemia drży, otwiera się i pokazuje ukryte w niej 

skarby, a kamienie obracają się i podskakują z radości. Według znanego 

powszechnie podania w noc wigilijną o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem. 

Obecne są także podania zaduszne. Powszechna jest wiara, że dusze zmarłych 

mogą z łaski Bożej przychodzić z zaświatów na ziemię i niewidzialne, przebywać 

wśród swych bliskich. W Wigilię pozostawiano dla nich uchylone furtki i drzwi 

wejściowe, resztki jedzenia na stole i okruchy opłatka. Rozścielano także słomę na 

podłodze, przede wszystkim na urodzaj, ale także aby obecne duchy mogły 

wygodnie podejść do stołu. W czasie Wigilii nie używano ostrych narzędzi, aby nie 

zranić przybyłych dusz.  

    W całej Polsce wierzono, że przebieg dnia wigilijnego decyduje o całym 

przyszłym roku. Dlatego starano się Wigilię przeżyć w zgodzie, harmonii i dobrym 

nastroju. 

    Do dekoracji domów używano słomy, siana i snopów zbóż, które miały zapewnić 

urodzaj. Pomyślnej wegetacji roślin miały sprzyjać przystrojone zimozielone 

gałązki, które przybijano do ścian, ram obrazów, płotów. Obecnie zostały one 

zastąpione choinkami. Resztki jadła i opłatka zanoszono także bydłu na pomyślny 

wzrost. 

    Głównym momentem polskich domowych obchodów wigilijnych była i pozostała 

do tej pory wieczerza postna, uczta obrzędowa, poprzedzona uroczystą ceremonią 

dzielenia opłatka. Oczywiście znana jest tradycja dwunastu potraw, wśród których 

można było znaleźć m.in. rybę, kutię, kluski z makiem, pierogi z grzybami i wiele 

innych. 

 

POLECAMY 

 

Urodzona na Martynice 

Józefina miała w sobie 

nieodparty egzotyczny 

urok. Gorąca karaibska 

krew zapewniała jej 

powodzenie u wielu 

potężnych 

i wpływowych 

mężczyzn, 

a patrycjuszowskie 

maniery otwarły przed 

nią niejedne drzwi. Jej 

życie obfitowało 

w niebezpieczne 

rozgrywki, niespełnione 

ambicje, ale też 

i uśmiechy losu. Młodo 

wydana za mąż za 

aroganckiego 

francuskiego arystokratę 

niebawem owdowiała, 

sama nieomal tracąc 

życie na gilotynie. 

Jednak uroda, 

zmysłowość i wrodzony 

spryt Józefiny sprawiły, 

iż jej urokowi ulegali 

najświetniejsi politycy 

porewolucyjnej Francji. 
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POLECAMY 

 

 
To opowieść o kuszeniu, 

o uleganiu diabłu, ale 

nie rogatemu biesowi 

z jarmarcznych 

przedstawień, 

a Mefistofelesowi - 

postaci złożonej, 

cierpiącej, 

doświadczonej, 

symbolizującej siły 

rozpadu, niskie żądze, 

erotyzm, destrukcję. 

Diabeł z książki 

Rybkowskiej to 

prawdziwy znawca życia, 

ludzkiej natury, 

pragmatyczny 

przedstawiciel 

racjonalizmu. Powieść, 

precyzyjnie 

skonstruowana, 

zaczynająca się jak 

zabawny, zmysłowy 

romans powoli 

przeistacza się 

w mroczny, duszny 

dramat psychologiczny 

z zapowiedzią 

nieuchronnej zbrodni. 
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    Po wieczerzy przychodził czas na śpiewanie kolęd i słuchanie opowieści 

starszych ludzi o niezwykłych wydarzeniach nocy wigilijnej. Można było paść 

ofiarą żartów; niejeden gospodarz odnajdywał swój wóz, bronę albo pług na 

dachu chałupy lub stodoły. Domy , w których mieszkały panny na wydaniu, łatwo 

rozpoznawano po zamalowanych wapnem oknach. A w Boże Narodzenie nie 

można było ich umyć. 

 

 
 

    Tuż przed północą wszyscy wyruszali na pasterkę. W domach nie gaszono 

światła, bo jak mówiono: „Pan Jezus się narodził, Dzieciątko Boże, jasność – 

i w domu niech będzie jasność”. Na stole pozostawały – aż do św. Szczepana – 

nie uprzątnięte potrawy wigilijne. W dzień Bożego Narodzenia wychodzono tylko 

do kościoła. Resztę czasu spędzano w gronie rodzinnym; zakazane było nawet 

zamiatanie, ścielenie łóżek, rąbanie drewna, gotowanie i przynoszenie wody ze 

studni. Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli gospodarze bacznie obserwowali 

pogodę każdego dnia. Sądzili bowiem, że na tej podstawie można 

przepowiedzieć pogodę na następny rok – każdy dzień odpowiadał kolejnemu 

miesiącowi. 

 

    W drugim dniu świąt mieszkańcy święcili owies i obsypywali się nim podczas 

mszy. Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj i pomyślność. 

 

    Dzień Trzech Króli jest wielkim świętem Objawienia Boga światu po grecku 

zwanym Epifaneją, ustanowionym i obchodzonym już w III w. na pamiątkę hołdu, 

jaki Trzej Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu, z Indii, Persji i Arabii - Kacper, 

Melchior i Baltazar - złożyli Dzieciątku Jezus. 

 

    Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie i tradycję 

tę zachowują dotychczas chrześcijanie obrządku wschodniego, wyznawcy 

Prawosławia i greko - katolicy. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła 

Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże 

Narodzenie - 25 grudnia i święto Trzech Króli - Objawienia Pańskiego - 6 stycznia. 

Zamyka ono cykl uroczystości religijnych - cykl świąteczny Bożego Narodzenia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W dawnej Polsce ze świętem tym wiązały się różne zwyczaje domowe. Dzień 

Trzech Króli, szczodry i święty, był ostatnim spośród dwunastu szczodrych dni i 

wieczorów, był więc dniem poczęstunków, odwiedzin, wręczania sobie drobnych 

darów. Do domów przychodzili różni kolędnicy, a wśród nich chłopcy przebrani 

za Trzech Króli, w złotych, tekturowych koronach i - niekiedy - w szatach 

liturgicznych, starych i podniszczonych kapach i ornatach, wypożyczonych z 

zakrystii kościelnej. Tak jak inni kolędnicy, składali gospodarzom życzenia i 

wypraszali datki. 

    Na pamiątkę cennych darów: mirry, kadzidła i złota, które Trzej Królowie, 

przed wiekami, ofiarowali Dzieciątku Jezus, w dniu ich święta królowie polscy 

obdarzali swych dworzan. Za dobre sprawowanie prezenty otrzymywała czeladź 

dworska. Upominki wymieniali pomiędzy sobą krewni z zamożnych rodzin. 

    We wszystkich zaś domach, i na wsi i w mieście, rozdawano dzieciom czerwone 

jabłka oraz orzechy, które miały im zapewnić rumieńce zdrowia i mocne zęby. 

Nikomu w tym dniu nie szczędzono jedzenia i jałmużny. Wszystkich 

przybywających do domu kolędników suto ugaszczano i rozdawano im 

Szczodrakowe bułki. 

    Obecnie święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna, 

podczas której święci się kawałki kredy i mirrę (czyli zmieszane z żywicą zioła). Do 

niedawna, na południu Polski, zwłaszcza na wsi, świeciło się w tym dniu 

przyniesioną z domu, chociażby najskromniejszą biżuterię, aby przynosiła swym 

właścicielom szczęście i bogactwo. Także i w obecnych czasach przyniesioną z 

kościoła do domu, poświęconą kredą opisze się na drzwiach wejściowych datę 

bieżącego roku i poprzedzielane krzyżykami litery K+M+B, pierwsze litery imion 

Trzech Króli.  

    Od 2011 roku Trzech Króli jest także dniem ustawowo wolnym od pracy. 

 

 
(fot. Relikwiarz Trzech Króli w katedrze p.w. św. Piotra i NMP w Kolonii). 
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POLECAMY 

 

Co zaginęło, zostanie 

odnalezione… 

Waszyngton. Harvardzki 

specjalista od symboliki, 

Robert Langdon na 

prośbę swego 

przyjaciela i mentora, 

Petera Solomona, ma 

wygłosić wykład na 

Kapitolu. Kiedy dociera 

na miejsce, okazuje się, 

że na wieczór nie 

zaplanowano żadnego 

odczytu, a po chwili na 

środku rotundy odkryte 

zostaje makabryczne 

znalezisko, niepokojąco 

naznaczone pięcioma 

tajemniczymi 

symbolami. Jego 

przesłanie jest dla 

Langdona oczywiste – to 

zaproszenie do dawno 

zaginionego świata 

skrywającego 

ezoteryczną mądrość. 



ona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTA w BIBLIOTECE 

 
POLECAMY 

 

„Za plecami anioła” to 

współczesna powieść 

o poszukiwaniu swojego 

miejsca na ziemi 

i przezwyciężaniu 

losowych przeciwności.  

Marta niespodziewanie 

dla samej siebie 

zamieszkuje 

w niemieckim Tauburgu, 

sennym miasteczku, 

w którym czas zdaje się 

płynąć innym rytmem. 

Górujący nad miastem 

zamek, rodowa siedziba 

rodziny von Tauburgów, 

organizuje życie 

mieszkańcom, którzy, 

początkowo nieufni, 

stają się z czasem 

przyjaciółmi Marty. Ona 

sama, poznając 

członków 

arystokratycznego rodu, 

nieświadomie odkrywa 

mroczną, rodzinną 

tajemnicę. Nowo 

poznani ludzie kryją 

w sobie sekret, którego 

nie potrafi pojąć. 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI 

Opracowany plan będzie bardzo ważnym 

dokumentem dla biblioteki. Dzięki 

niemu będzie można w sposób 

uporządkowany i zorganizowany osiągać 

kolejne cele, by w końcu osiągnąć zapisy 

określone w misji i wizji biblioteki. Plan 

Rozwoju Biblioteki zostanie 

zaprezentowany na sesji Rady Gminy 

Mircze, co pozwoli nakreślić osobom 

decyzyjnym w naszej gminie wizję 

biblioteki oraz jej rolę w lokalnym 

środowisku. 

Ponadto Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, dla 

bibliotek posiadających Plan Rozwoju, 

przygotowała szansę na zdobycie 

grantów wspierających osiąganie działań 

zawartych w planie oraz możliwość 

skorzystania ze specjalnych ofert 

organizacji pozarządowych, które 

koncentrują się przede wszystkim na 

pracy z młodymi ludźmi, przy 

wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych, ale także pomysły 

bazujące na lokalnym dziedzictwie 

kulturowym, skierowane do różnych 

grup użytkowników, np. seniorów. 

   Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

prowadzi prace nad wieloletnim Planem 

Rozwoju Biblioteki. W opracowaniu tego 

dokumentu wspiera nas cykl szkoleń 

w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, 

realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. 

    Szkolenia odbywają się w Biłgoraju 

i oprócz mireckiej biblioteki biorą w nich 

udział także nasze partnerskie biblioteki 

z Dołhobyczowa, Kraśniczyna i Suśca. 

Zanim plan zostanie napisany, muszą go 

poprzedzić analizy i badania, które dotyczą 

zarówno samej biblioteki, jej zasobów 

i kadry, ale przede wszystkim otoczenia 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu, na 

które składa się wiele istotnych czynników 

(instytucje, grupy społeczne i ich problemy 

oraz potrzeby itp.). Ważnym elementem 

planu jest misja biblioteki oraz jej wizja – 

czyli to, jaką instytucją biblioteka będzie 

w przyszłości.  

W Planie Rozwoju znajdzie się także 

dokładna analiza SWOT naszej placówki 

i jej filii oraz jasno określone cele, które 

będziemy chcieli osiągnąć w trakcie 

realizacji planu. 

    Strona 9    Biuletyn Kulturalny – Numer 11-12,  Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA PONOWNIE ZAPRASZA NA CIEKAWE LEKCJE BIBLIOTECZNE. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu już teraz zaprasza nauczycieli do 

współpracy przy kolejnym cyklu lekcji bibliotecznych. Poprzednim razem z takiej 

propozycji skorzystało kilka klas. Ogółem w zajęciach udział wzięło ponad 100 

uczniów. 

Spotkania podobnie jak w poprzednim roku będą się opierały na ćwiczeniach 

w grupach i aktywnych formach edukacji. Tym razem do programu lekcji 

włączony zostanie sprzęt multimedialny (prezentacje wideo). 

W trakcie lekcji bibliotecznej uczniowie poznają zasady pracy biblioteki 

i bibliotekarza, wyrażą swoją opinię o bibliotece a także to jak powinna ona 

wyglądać w przyszłości, poznają źródła informacji, nauczą się jak bezpiecznie 

korzystać z zasobów sieci Internet, zaprezentowana zostanie także strona 

internetowa biblioteki. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel.: 84 65 190 72 

 

 

13 grudnia w budynku Placówki SG w KRYŁOWIE odbyły się uroczystości 

obchodów 10-lecia działalności i powstania Placówki Straży Granicznej 

w Kryłowie. Głównym gościem był Komendant NOSG w Chełmie – Pan gen. bryg. 

SG Jarosław FRĄCZYK, ks. ppłk SG Mirosław KURJANIUK – kapelan NOSG 

w Chełmie, przedstawiciele służb mundurowych oraz władze samorządowe 

gminy i powiatu. Komendant NOSG gen. bryg. SG Jarosław Frączyk wraz 

z Komendantem Placówki SG w Kryłowie mjr SG Markiem WRONĄ wręczyli  

podziękowania przedstawicielom władz współpracujących z placówką, zaś 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NOSG – Pan 

kpt. SG Grzegorz JURAK wręczył okolicznościowe odznaczenia. 

Uroczystości zostały uświetnione występem młodzieży należącej do III Drużyny 

Harcerskiej Służby Granicznej w Kryłowie, z którą Placówka SG w Kryłowie 

aktywnie współpracuje, występem zespołu „Na Granicy”, w którego skład 

wchodzi 2 funkcjonariuszy z Placówki SG w Kryłowie i prezentacją multimedialną 

obrazującą 10 lat funkcjonowania placówki SG. Ponadto wykonana została 

wspólna fotografia przed obiektem Placówki SG w Kryłowie. Uwieńczenie 

imprezy stanowiło spotkanie opłatkowe przygotowane w miejscowej świetlicy 

OSP  w Kryłowie, na które udali się wszyscy zaproszeni i przybyli goście wraz 

z funkcjonariuszami. 

 

10-lecie Placówki Straży Granicznej w Kryłowie 

POLECAMY 

 

Akcja powieści rozpoczyna 

się w weekend 

poprzedzający Święto 

Pracy, które w USA wypada 

w pierwszy poniedziałek 

września. Właśnie wtedy, 

lokalnym centrum 

handlowym, do którego 

13-letni Henry wybrał się 

wraz z matką, 

zakrwawiony mężczyzna 

o imieniu Frank zaczepia 

chłopca, prosząc o pomoc. 

Matka Henry'ego zabiera 

mężczyznę do domu i zaraz 

potem dowiaduje się, że 

Frank jest zbiegłym 

skazańcem, człowiekiem 

oskarżonym o morderstwa, 

których jakoby nie 

popełnił. Od tej chwili 

między tą trójką zawiązuje 

się szczególna więź. 

Opuszczona przez męża 

i rozczarowana życiem 

Adele znajduje we Franku 

mężczyznę, który nauczy ją 

miłości; jej wrażliwy i nieco 

wyobcowany syn  

człowieka, który na krótko 

zastąpi mu ojca, a przy 

okazji nauczy go, jak rzucać 

piłkę baseballową, jak 

upiec idealne ciasto 

brzoskwiniowe i jak 

okazywać uczucia... 
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Miłym dla nas akcentem było odznaczenie pamiątkowym medalem Dyrektor GOK 

Mircze – Marianny Sobczuk. Warto tu wspomnieć o wspaniałej wieloletniej 

współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Mirczu a Placówką SG w Kryłowie, 

której efekty najbardziej widoczne są w trakcie Pikników Historycznych w Kryłowie. 

Ostatnio funkcjonariusze SG zaprezentowali się także podczas II Rodzinnego 

Wieczoru w Bibliotece. 

 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu można oglądać wystawę prac 

plastycznych Natalii Szpyrka – uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej w Mirczu. 

 

 

 

    Informujemy, iż w roku 2011 Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu otrzymała 

2.558,00 zł dotacji na zakup nowości wydawniczych dla sieci bibliotek Gminy 

Mircze. Za te środki GBP zakupiła wiele pozycji książkowych z literatury pięknej dla 

dorosłych, dzieci i młodzieży a także popularnonaukowej. 
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Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

 w Mirczu 

 

ul. Kryłowska 45 

22-530 Mircze 

 

Tel./fax 

/84/ 65 190 72 

 

Pracujemy: 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 20:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

 

 

Adres e-mail: 

 biblioteka.mircze@vp.pl 

Witryna sieci Web: 

www.gokmircze.pl 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: 

Damian Otkała 

 

 

 

WYSTAWA 

 

DOTACJA MKiDN 

mailto:biblioteka.mircze@vp.pl
http://www.gokmircze.pl/

