
Żeby można było,
kiedy rok się kończy 
pozamykać smutki,
co zmartwienia łączy.

Zabrać z sobą tylko
te radosne chwile,
szczęściem przeplatane
i sercu tak miłe. 

Co energii nam doda,
by w tym Nowym Roku,
stale iść do przodu
i nie zwalniać kroku.
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I nasze pragnienia
co na dnie się skryły,
wystawić na światło
by się nam spełniły.   

  

Żeby można było
nie żebrząc o nią,
otrzymać miłość szczerą
blaskiem wypełnioną.

Autor nieznany
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w innych językach ….
po Angielsku ... Happy New Year
po Arabsku ... ةكرابم ةيداليم ةنس 
 (sanatun miilaadiyyatun mubaarakatun)
po Baskijsku ... Urte Berri On
po Bułgarsku ... Щастлива Нова Година 
 (Shtastliva Nova Godina)
po Chińsku  ... 
po Chorwacku ... Sretna Nova Godina
po Czesku ... Šťastný Nový rok
po Duńsku ... Godt nytår
po Filipińsku ... Manigong Bagong Taon
po Fińsku ... Onnellista Uutta Vuotta
po Francusku ... Bonne Année
po Grecku ... Καλή Χρονιά (Kalí Chroniá) 
po Hebrajsku ... הבוט הנש (shana tova)
po Hiszpańsku ... Feliz año nuevo
po Indonezyjsku ... Selamat Tahun Baru
po Islandzku ... Forsælt Komadi ár
po Japońsku ...
po Katalońsku ... Bon any nou
po Koreańsku ... 
 (sae-hae bok ma-ni ba-deu-se-yo)
po Litewsku ... Laimingų Naujųjų Metų
po Łacinie ... Felix sit annus novus
po Łotewsku ... Laimīgu Jauno Gadu
po Niemiecku ... Glückliches Neues Jahr
po Norwesku ... Godt nyttår!
po Persku ... کرابم ون لاس 
 ( Saale no mobarak )
po Portugalsku ... Bom ano novo 
 lub Feliz ano novo
po Rosyjsku ... Счастливого Нового Года 
po Rumuńsku ... La mulţi ani
po Serbsku ... Срећна Нова година 
 (Srećna Nova godina)
w Suahili ... Heri Ya Mwaka Mpya
po Szwedzku ... Gott nytt år
po Węgiersku ... Boldog Újévet
po Wietnamsku ... Chúc Mừng Năm Mới
po Włosku ... Buon Anno 

Szczęśliwego Nowego Roku 
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Kalejdoskop
wrażeń 
w bibliotekach 
Rejonu Południe

Rok 2013 dla bibliotek Rejonu Południe obfitował w wie-
le wydarzeń kulturalnych i oświatowych. Kontynuowane były 
stałe zajęcia dla czytelników z różnych grup wiekowych. 
Oferta dla przedszkolaków obejmowała m. in. cykl zajęć „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie”, „Z Karolinką po Górnym 
Śląsku”, wizyty wróżki Woluminki, tematycznie związane z 
bieżącymi wydarzeniami, „Kuferek Niespodzianek”, oferują-
cy dzieciom możliwość wypożyczania książek i dzielenia się 
nimi z przyjaciółmi oraz IV Zlot Wróżek pt. „Przyjaciółki 
Czerwonego Kapturka”. Młodym czytelnikom filie bibliotecz-
ne dawały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętno-
ści w szeregu literackich, plastycznych i czytelniczych kon-
kursów, np. „Hobbit czyli tam i z powrotem” (przygotowany 
przy współpracy wszystkich rejonów MBP), „Detektyw Ci-
sowski na tropie”, „Sport w poezji dziecięcej”, „W magicz-
nym świecie Karolci”, „Urodziny Kubusia Puchatka”, „Wy-
bieramy Mistrza Pięknego Czytania” czy „Zaproszenie do 
Polski” (IV edycja konkursu z okazji Międzynarodowego Ty-
godnia Pisania Listów). W związku z Rokiem Tuwima biblio-
teki przygotowały dla dzieci konkurs plastyczny „Zilustruj 
wiersz Tuwima” oraz konkurs recytatorski „Potyczki Tuwi-
mowskie”, a także „Tuwimiadę” (cykl przybliżający poezję 
Tuwima połączony z konkursem recytatorskim). Rejon Połu-
dnie zaprosił młodzież do udziału w konkursie „Kreujemy 
memy” oraz na wycieczki do Centrum Informacji Naukowej i 
Biblioteki Akademickiej w Katowicach i do kopalni „Guido” 

w Zabrzu. Od ubiegłego roku prężnie działa Klub Kulturalnie 
Zakręconych, który swoją ofertę kieruje do osób dorosłych, 
interesujących się zagadnieniami z zakresu filmu, sztuki, lite-
ratury, teatru oraz nowych mediów. W jego ramach uczestnicy 
mieli okazję spotkać się z Bohdanem Butenko na III Katowic-
kich Targach Książki, dyskutowali na temat obrazu czarownic 
w kulturze, zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, po-
wiązanych z zajęciami z florystką czy debatowali nad filmo-
wymi i teatralnymi adaptacjami literatury, które połączone zo-
stały z wyjazdami na seans „Wielki Gatsby” oraz na spektakle 
„Kogut w rosole” i „My Fair Lady”. Najstarszych czytelników 
stale już gości „Biblioteka dla Seniora”, która w tym roku 
przygotowała dla uczestników zajęcia związane z nocą świę-
tojańską, mitologią, śląską gwarą i obchodami 150. rocznicy 
urodzin Marii Rodziewiczówny.

Każdego roku biblioteki Rejonu Południe włączają się 
także w ogólnopolskie akcje, takie jak: Tydzień Bibliotek, na 
który przygotowana została II edycja gry bibliotecznej „The 
LibraryShip Game” oraz wydano po raz 7. gazetkę „Wolumin-
ka”, Akcja Zima (obchody Dnia Zakochanych i wyjazd na lo-
dowisko) oraz Akcja Lato, która przebiegła pod hasłem „Roz-
tańczona Biblioteka” i oferowała młodym czytelnikom świet-
ną zabawę w postaci tanecznego ruchu, przybliżając jednocze-
śnie genezę powstania danego tańca.

Przyszły – 2014 – rok zapowiada się równie ekscytująco, 
zapraszamy więc już teraz do udziału w naszych inicjatywach!
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Media biją na alarm: w Polsce przybywa dzieci dotkniętych problemem nadwagi i otyłości. 
Już prawie 18 proc. uczniów do lat 16 zmaga się z tym narastającym problemem cywilizacyj-
nym. Prowadzone w ostatnich latach badania pokazują, że  w grupie polskich dzieci w wieku 
7–9 lat nadwaga występuje u 15% chłopców i 15,8% dziewcząt, z czego otyłych jest 3,6% chłop-
ców i 3,7% dziewcząt. Te niepokojące dane i nawyki żywieniowe oraz styl życia dzieci i młodzie-
ży zaobserwowane szczególnie w ostatnich pięciu latach wskazują na konieczność podjęcia 
działań zmierzających do zmiany. 

W odpowiedzi na ten narastający problem społeczny już 
w kwietniu 2014 roku będziemy realizować projekt pod nazwą 
Zdrowie na Bank! Jego głównym celem jest promowanie zdrowe-
go stylu życia, racjonalnego odżywiania wśród dzieci i młodzieży, 
a także wsparcie rodziców i opiekunów w edukacji prozdrowotnej.

Ogólnoświatowe badania HBSC (Health Behaviour 
in School-aged Children) przeprowadzone w 2010 r. poka-
zują, że prawie połowa polskich dzieci i nastolatków przed 
wyjściem do szkoły nie jada śniadań, a brak niezbędnych 
do funkcjonowania kalorii uzupełnia tzw. śmieciowym je-
dzeniem. Spora w tym wina nas rodziców. Według badań 
dr Grażyny Sikorskiej-Wiśniewskiej z Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, jedną z przyczyn złego odżywiania dzieci 
jest pozostawiona przez rodziców swoboda – dostają kilka 
złotych na coś do jedzenia. Nikt jednak nie jest w stanie 
skontrolować, czy dziecko zjadło ciepły, pełnowartościo-
wy posiłek, czy kupiło sobie chipsy i popiło je colą. Tak 
więc decyzja należy do dziecka. Aby była słuszna, dziecko 
musi znać podstawowe zasady racjonalnego żywienia, 
musi wiedzieć, jakie mogą być konsekwencje złych nawy-
ków, musi być świadome swej decyzji. To kolejny czynnik 
przemawiający za taką tematyką projektu.

Nauczymy dzieci jak unikać pułapek żywieniowych, co to 
jest racjonalne odżywianie, zdrowy styl życia,  zwrócimy uwagę 
na wartości warzyw i owoców, pokażemy jak zły wpływ mają 
tzw. przekąski i dlaczego trzeba jeść śniadanie. Poznają czym jest 
żywność przetworzona a czym produkty naturalne. Ułożą własną 
piramidę żywieniową, poznają znaczenie przypraw i ziół. Uczy-
nimy to w sposób zachęcający, atrakcyjny a nawet zaskakujący. 
Proponowany projekt, którego głównymi adresatami są dzieci 
i młodzież, to kompleksowe działania mające na celu zmianę po-
staw i nawyków żywieniowych oraz umiejętność dostrzegania 
potrzeby prawidłowego odżywiania się. Pokażemy, że ruch i ak-
tywność fizyczna mogą dawać radość i zadowolenie.

Na projekt składa się cykl różnorodnych działań skierowa-
nych głównie do dzieci w wieku od lat 5 do 16. Spotkania w za-
leżności od ich rodzaju i charakteru będą angażowały różne gru-
py wiekowe, dla zapewnienia jak największej liczby uczestników 
biorących udział w całym przedsięwzięciu. Projekt został skon-
struowany tak, by wyzwolić w dzieciach aktywność intelektual-
ną, twórczą i fizyczną. Zaplanowano Warsztaty Zumby dla dzieci 
starszych  w wieku od 12 do 16 lat, które prowadzone będą przez 
instruktorkę zumby fitness. Dla młodszych uczestników projektu 

zaplanowano spotkanie pod nazwą „Kraina Zdrowia”, mające na 
celu rozbudzenie zainteresowań n/t własnego zdrowia i rozumie-
nie znaczenia witamin. Dzieci wspólnie będą układać jedną, dużą 
piramidę żywieniową z przygotowanych wcześniej odpowiednich 
obrazków, będą zagadki, tworzenie zbiorów tematycznych (np. 
warzywa, owoce), zabawy mimiczne (rozpoznawanie różnych 
dyscyplin sportowych) oraz zabawy edukacyjne typu prawda – 
fałsz. „Podwieczorek z Lwem Lucjanem” to spotkanie kulinarne 
dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat, w trakcie którego uczestnicy sa-
modzielnie przygotują zdrowy posiłek – sałatkę owocową, kok-
tajl lub kanapkę. Dzieci poznają wartości odżywcze poszczegól-
nych produktów i będą układać jadłospis na pięć posiłków. 
W maju zaplanowano założenie w ogrodzie biblioteki rabatki 
z ziołami. Zostanie ogłoszony otwarty konkurs plastyczny pod 
nazwą „Ze Skarbca Natury”. Zadanie będzie polegało na stworze-
niu obrazu o dowolnej tematyce z roślin przyprawowych, ziół  
i takich produktów jak nasiona zbóż, grochu, kaszy, ryżu,  itp.  
Dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 do 7 lat zaplanowano 
„Dzień Marchewki”, mający na celu kształtowanie u małych 
dzieci postawy prozdrowotnej. Także dla nich odbędzie się przed-
stawienie teatralne z Profilaktyczno-Edukacyjnego teatru Morali-
tet pod nazwą „Smoczy Festyn”. 

Atrakcyjność projektu zapewni też zorganizowanie gry tere-
nowej w pobliskim parku w Świerklańcu dla starszych uczestni-
ków projektu. Kolejną atrakcją będzie spotkanie plastyczne, 
w czasie którego powstanie duża gra planszowa n/t zdrowego 
stylu życia i odżywiania. Do prototypu gry wykonanej wspólnie, 
zostanie stworzony regulaminem, potem planujemy jej powiele-
nie. Zamierzamy zorganizować spotkanie z dietetykiem adreso-
wane do rodziców i opiekunów, który zwróci uwagę na zagroże-
nia dla zdrowia dzieci związane z nieprawidłowym żywieniem. 
Zamierzamy też wspólnie z bibliotekarzami i starszymi uczestni-
kami projektu wyruszyć na około 10 kilometrową trasę  Nordic 
Walking. 

Projekt jest laureatem konkursu Fundacji ING Dzieciom 
w ramach akcji „Dobry Pomysł” i jest finansowany z jej środków.

Zdrowie na Bank


