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Bieżące

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Racibórz Prozą Zaczarowany"
Miejsce:
Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Godzina:
18:00
Data:
2021-06-01 do 2021-11-05
Celem konkursu literackiego „Racibórz prozą zaczarowany” jest promocja Raciborza poprzez literackie
przedstawienie naszego miasta oraz popularyzacja czytelnictwa i wzrost zainteresowania kulturą i
literaturą. Tematem VIII edycji konkursu jest parafraza tytułu znanego klasyka: "Racibórz w czasach
zarazy". Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace napisane prozą (nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10
stron maszynopisu). W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat. Rozstrzygnięcie: 5
listopada 2021 Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.

Kosmiczne Lato z Biblioteką
Miejsce:
Eureka - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Godzina:
11:00-14:00

Data:
2021-06-10 do 2021-08-26
Wyrusz rakietą na podbój kosmosu i spotkaj mieszkańców innych planet, obserwuj niebo z Galileuszem i
Kopernikiem, zachwyć się Mleczną Drogą i zajrzyj do czarnej dziury. Biblioteka zaprasza na odjechane w
kosmos wakacje! Ruszyły zapisy na wakacyjne zajęcia organizowane przez bibliotekę. Zapisy na zajęcia
przyjmowane są w każdej filii bibliotecznej od 10 czerwca do 28 czerwca. Formularz zapisu i regulamin do
pobrania poniżej. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 lat. Zajęcia Kosmicznego Lata z Biblioteką
startują 1 lipca i potrwają do 26 sierpnia. W każdy wtorek i czwartek wakacji, w godzinach od 11.00 do
14.00 biblioteka zamieni się w mini centrum studiów kosmicznych. Oprócz zajęć na miejscu zaplanowano
dwie wycieczki – w lipcu do Wytwórni Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach „Bajka Pana Kleksa”, w
sierpniu do Fabryki Robotów w Mosznej oraz Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki ROSENAU
Zaginione miasto w Pokrzywnej. Zgłoszenia na wycieczki przyjmowane będą w trakcie trwania zajęć,
najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką. Termin Temat Prowadzący 01.07 Rakiety i pojazdy
kosmiczne Marzena Mróz 06.07 Podróże w czasie Magdalena Wieder 08.07 Mikołaj Kopernik Ewa
Bedrunka 13.07 Mars i Marsjanie Anna Strojny 15.07 Kiedy Ziemia była płaska Mateusz Wiecha 20.07
Wycieczka Bajka Pana Kleksa – Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach 22.07 Mirosław
Hermaszewski - pierwszy polski astronauta Marek Walczuch 27.07 Galileusz i wszechświat Jolanta
Sienkiewicz 29.07 Kosmiczni przyjaciele: WALL.E i E.T Natalia Rogowska 03.08 Czarne dziury Katarzyna
Rzytki 05.08 Stephen Hawking Paulina Michalak 10.08 Słońce i inne gwiazdy Bożena Plis-Grochowicz
12.08 Księżyc Dominika Karpińska 17.08 Droga Mleczna Ewa Florek 19.08 Z Tytusem TU i TAM – Od
astronomii po kosmos Małgorzata Michalczyk 24.08 Wycieczka Fabryka Robotów - Moszna oraz
Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki ROSENAU Zaginione miasto Pokrzywna 26.08 Zakończenie
Kosmicznego Lata z Biblioteką

Joga dla kręgosłupa
Miejsce:
Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Data:
2021-06-17 do 2021-08-10
Regularne ćwiczenie jogi to praktyka, która pomaga utrzymać zdrowie, radość życia oraz może skutecznie
usprawnić nasze ciało i umysł. Przekonali się o tym uczestnicy zajęć „Joga dla kręgosłupa” odbywających
się raciborskiej bibliotece w ramach projektu „Biblioteka bez barier”. Zajęcia „Joga dla kręgosłupa”
zostały zorganizowane w bibliotece dla najstarszej grupy uczestników projektu „Biblioteka bez barier”. W
okresie od czerwca do początku sierpnia 2021 odbyło się w sumie 20 godzin profesjonalnych treningów
dostosowanych specjalnie do profilu i możliwości uczestników. Początkowo na zajęciach wprowadzono
łagodne ćwiczenia relaksacyjno-ruchowe połączone z technikami oddechowymi. Fizyczna i mentalna
relaksacja są bowiem podstawowym warunkiem na poprawne wykonanie ćwiczeń jogi. Po kilku pierwszych
treningach wprowadzono kolejne ćwiczenia wzmacniające i usprawniające ciało poprzez asany stojące,
siedzące, skręcające i odwrócone, poprawiające funkcjonowanie kręgosłupa, układu oddechowego i
krążenia. Dołączono też bardziej zaawansowane ćwiczenia mentalne – zwiększające dobre samopoczucie.
Na ostatnich zajęciach wszyscy uczestnicy wykonali samodzielnie stanie na głowie, łącznie z najstarszym
w grupie uczestnikiem w wieku 84 lat. Pokazuje to jak dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie
uczestników miały przeprowadzone zajęcia. Wielu z nich zadeklarowało dalsze praktykowanie jogi w
domowym zaciszu oraz chęć uczestnictwa w innych zorganizowanych zajęciach. Projekt „Biblioteka bez
barier” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Galeria - Joga dla kręgosłupa

LATO W MIEŚCIE
Miejsce:
Racibórz
Data:
2021-06-26 do 2021-07-31

Lato, lato - już tuż, tuż!<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png"
alt="

Bezpłatny kurs zawodowy - GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE STRON
WWW
Miejsce:
Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Data:
2021-07-13 do 2021-07-22
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego kursu zawodowego „Grafika komputerowa i projektowanie
stron www” realizowanego w ramach projektu „Biblioteka bez barier” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Kurs jest przeznaczony dla osób biernych zawodowo, zagrożonych utratą
pracy, bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, studentów studiów stacjonarnych lub
przebywających na urlopie wychowawczym. Jedynym warunkiem jest bycie mieszkańcem obszaru objętym
rewitalizacją. Kurs odbędzie się w terminie od 13 lipca do 22 lipca 2021r. w Bibliotece na ul. Kasprowicza
12. Kurs zostanie przeprowadzony przez wysokiej klasy specjalistyczną firmę, kończy się egzaminem i
certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca br.:
Sekretariat MiPBP ul. Kasprowicza 12, poniedziałek-piątek 8.00-15.00 Wiecej informacji na temat oferty
kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń i konsultacji realizowanych w ramach projektu „Biblioteka bez
barier”:https://www.biblrac.pl/pl/site/index/347-projekty/344-biblioteka-bez-barier/351-oferta-dla-bezrobot
nych.html

Kurs zawodowy - GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE STRON WWW
Miejsce:
Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Data:
2021-07-13 do 2021-07-22
W dniach 13-22 lipca przeprowadzono kolejny kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje uczestników
projektu „Biblioteka bez barier”. Tym razem chętni uczestnicy projektu szkolili się w zakresie grafiki
komputerowej i projektowania stron www. Był to jeden z trudniejszych kursów, poświęcony
specjalistycznym zagadnieniom związanym z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do projektowania i
administrowania treści Internetowych. Kurs został przeprowadzony przez wysokiej klasy specjalistyczną
firmę, zakończył się egzaminem i certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu. Kursanci zdobyli
wiedzę m. in. w zakresie multimedialnych technik komputerowych, grafiki rastrowej i wektorowej,
kaskadowych arkuszy stylów CSS, a także poznali podstawy języka HTML/XHTML oraz zarządzania
treścią przy wykorzystaniu systemu WordPress. Z kursu mogły skorzystać osoby spełniające założenia

projektu Biblioteka Bez Barier tzn. m. in. szukające pracy lub zagrożone utratą pracy, studenci studiów
stacjonarnych lub osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Szczegółowe informacje na temat
oferty kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń i konsultacji realizowanych w ramach projektu
„Biblioteka bez barier” znaleźć można na stronie biblioteki po
linkiem:https://www.biblrac.pl/pl/site/index/347-projekty/344-biblioteka-bez-barier/351-oferta-dla-bezrobot
nych.html Projekt „Biblioteka Bez Barier” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.Galeria - Kurs zawodowy "GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE STRON WWW"

Lato z biblioteką 2021 dla osób z niepełnosprawnościami
Data:
2021-07-19 do 2021-08-09
Raciborska biblioteka realizuje projekt „Biblioteka bez barier” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zapraszamy dzieci i młodzież z
niepełnosprawnościami do udziału w wakacyjnych zajęciach. W programie: dogoterapia, hipoterapia,
zajęcia na basenie, wycieczki, warsztaty teatralne i inne atrakcje. Uczestnikiem może zostać osoba z
niepełnosprawnością w wieku od 7 do 24 lat, mieszkająca w Raciborzu na obszarze objętym rewitalizacją.
Zajęcia realizowane będą w terminie 19.07 – 9.08. 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są w EURECE –
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży do 14 lipca w godzinach otwarcia biblioteki. Regulamin:
https://www.biblrac.pl/pl/site/index/347-projekty/344-biblioteka-bez-barier/350-do-pobrania.html Projekt
„Biblioteka bez barier” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wakacje w powiecie
Data:
2021-07-19 do 2021-08-26
Sportowo, twórczo i turystycznie zapowiadają się „Wakacje w powiecie” organizowane przez Miejską i
Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. Już w lipcu na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Raciborzu odbędzie się Powiatowe EURO w piłce nożnej. O mistrzostwo zagrają
drużyny reprezentujące wszystkie gminy powiatu raciborskiego składające się z piłkarzy w wieku od 8 do
10 lat. W sierpniu dzieci i młodzież sprawdzą się w roli programistów na zestawach kolorowych klocków.
Młodzi adepci programowania LEGO w każdej gminie będą działać na zestawach Mindstorms! Ostatni
akcent „Wakacji w powiecie” to wycieczka trasą: Pietrowice Wlk. - platforma widokowa, tężnia solankowa;
farma wiatrowa w okolicach Pietrowic Wlk.; pałac Tworków - wieża widokowa; Ruiny Pałacu
Eichendorffów w Łubowicach zakończona ogniskiem. W programie: Powiatowe EURO w piłce nożnej 19
lipca, 21 lipca, 23 lipca Początek godz. 10.00 Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu 7 osobowe
drużyny dzieci w wieku od 8 do 10 lat Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 15 lipca Warsztaty robotyki i
programowania LEGO Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat Warsztaty w grupach do 14 osób. Jedna
grupa dzieci od 7 do 10 lat, druga młodzież od 11 do 16 lat Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca Poniżej
daty i miejsce warsztatów: 9 sierpnia 9.30-11.00; 11.15-12.45 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Raciborzu 10 sierpnia 9.30-11.00; 11.15-12.45 Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 11 sierpnia
9.30-11.00; 11.15-12.45 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach 12 sierpnia 9.30-11.00; 11.15-12.45
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku 26 sierpnia Wycieczka dla dzieci i młodzieży - trasą: Pietrowice
Wielkie - platforma widokowa, tężnia solankowa Farma wiatrowa w okolicach Pietrowic Pałac Tworków wieża widokowa Ruiny Pałacu Eichendorffów w Łubowicach Zgłoszenia do 22 sierpnia Gdzie się zapisać?
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z/s w Kobyli Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach Gminna

Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy Miejska Biblioteka
Publiczna w Kuźni Raciborskiej Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Szczegółowe informacje: tel. 32 415 37 24 wew. 28, e-mail: biblioteka@biblrac.pl

WAKACJE W POWIECIE 2021
Data:
2021-07-19 do 2021-08-26
Sportowo, twórczo i turystycznie przebiegły „Wakacje w powiecie 2021” zorganizowane dla dzieci i
młodzieży we współpracy z Starostwem Powiatowym w Raciborzu. W programie znalazły się: "Powiatowe
EURO w piłce nożnej", Warsztaty robotyki i programowania LEGO oraz wycieczka dla dzieci i młodzieży
"Za rogatkami gminy" trasą powiatowych atrakcji i wież widokowych. POWIATOWE EURO W PIŁCE
NOŻNEJ Najpierw wystartowało Powiatowe EURO w piłce nożnej! Zawody odbyły się w dniach 19 lipca i
21 lipca 2021 roku na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu. O mistrzostwo zagrały drużyny
reprezentujące gminy powiatu raciborskiego w wieku od 8 do 10 lat. Turniej rozpoczął się od uroczystej
ceremonii otwarcia. Zawodnicy zostali oficjalnie powitani przez Panią Dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej Małgorzatę Szczygielską oraz Starostę Raciborskiego Grzegorza Swobodę, który
oddał pierwszy gwizdek w turnieju. Do rywalizacji przystąpiło sześć dziecięcych drużyn: nr 1- Racibórz, nr
2 – Racibórz, nr 3 – LKS Tworków, nr 4 – LKS Tworków, nr 5 KS Kornowac, nr 6 - Akademia Piłkarska
Champions, odział Racibórz. Warto nadmienić, że drużyny 1 i 2 to drużyny niezrzeszone w klubach tylko
spontanicznie zorganizowały się w odpowiedzi na planowane powiatowe EURO na Orliku. Kibice jak i
organizatorzy gromko dopingowali zawodników z niecierpliwością czekając na wyniki. I stało się. I miejsce
i złoto zdobyła drużyna nr 2 – Racibórz, II miejsce i srebro drużyna nr 3 – LKS Tworków, III miejsce i brąz
drużyna nr 6 – Akademia Piłkarska Champions, oddział Racibórz. W dalszej kolejności IV miejsce zajęła
drużyna nr 1 – Racibórz, V miejsce drużyna nr 4 – LKS Tworków, VI miejsce drużyna nr 5 – KS Kornowac.
Szczególne podziękowania adresujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu
turnieju w tym opiece medycznej, koordynatorowi zawodów na Orliku oraz sędziom. WARSZTATY
ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA LEGO W dniach 9-12 sierpnia w bibliotekach gminnych powiatu
raciborskiego jak również w raciborskiej książnicy odbyły się warsztaty robotyki i programowania LEGO
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach akcji „Wakacje w powiecie” dzięki
wsparciu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Pod czujnym okiem trenera, przedstawiciela firmy AKTIN
z Sosnowca, uczestnicy warsztatów zgłębiali tajniki robotyki i programowania. W ruch poszły wszystkie
dostępne klocki, tablety oraz nieograniczona wyobraźnia dzieci. Uczestnicy pracowali na edukacyjnych
zestawach LEGO WeDo 2.0 oraz bardziej zaawansowanych Mindstorms. W efekcie powstały m.in. dźwigi,
pojazdy przypominające kosmiczne łaziki i inne roboty. Właściwie zaprogramowane i zdalnie sterowane
poruszały się po pomieszczeniach rozpoznając i omijając przeszkody. Ogromny zapał młodych
programistów w trakcie warsztatów spadał do zera gdy trzeba było zdekonstruować powstałe cuda
techniki. Podczas 4 dni przeprowadzono zajęcia dla aż 16 grup na terenie powiatu, a w sumie
w warsztatach wzięło udział ok. 230 zadowolonych dzieci. Tym samym w powiecie przybyło młodych
entuzjastów programowania i robotyki. ZA ROGATKAMI GMINY - WYCIECZKA SZLAKIEM
POWIATOWYCH ATRAKCJI I WIEŻ WIDOKOWYCH Niestety w dniu wycieczki pogoda nie dopisała ale
entuzjazm młodych uczestników już tak - w mniejszym lub większym deszczu udało się odwiedzić
wszystkie zaplanowane atrakcje. Jako pierwszą uczestnicy odwiedzili wieżę widokową w Pietrowicach
Wielkich, aby następnie odpocząć w tężni solankowej. Nieprzewidzianą wcześniej atrakcją była możliwość
zwiedzenia od wewnątrz drewnianego Kościółka pątniczego pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich i
wysłuchanie historii tego miejsca opowiedzianej przez tamtejszego księdza. Potem wycieczkowicze udali
się w kierunku Tworkowa po drodze przyglądając się farmie wiatrowej w okolicach Wojnowic w gminie
Krzanowice. W Tworkowie czekały na zwiedzenie zrewitalizowane ruiny pałacu wzniesionego w II połowie
XVI wieku na fundamentach zamku średniowiecznego. Na szczęście Biała Dama nie ukazała się
odwiedzającym ruiny. Jak głosi legenda jej ukazanie zawsze zwiastowało jakieś nieszczęście! Ale historia
to nie wszystko. Głównym celem uczestników wycieczki było zdobycie kolejnej wieży widokowej, z której

rozpościera się widok na okolice pałacu oraz gminę Krzyżanowice. Z Tworkowa obrano azymut na
Pogrzebień. Tam do pokonania była kolejna wieża widokowa o wysokości 20 metrów, która oferuje 3
podesty widokowe. Pomimo niesprzyjającej pogody z uśmiechem pokonano przewyższenie i oglądano, tym
razem widoki na gminę Kornowac. Pogrzebień to ostatnia wieża jaką zdobyto tego dnia. Jednak wcale nie
był to koniec wycieczki. Kolejnym przystankiem były Łubowice i ruiny Pałacu Eichendorffów gdzie
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa przygotowało krótkie oprowadzanie po ruinach
oraz ugościło uczestników posiłkiem w postaci pieczonych kiełbasek, które smakowały wybornie.
Wycieczka szlakiem powiatowych atrakcji i wież widokowych to ostatni akcent „Wakacji w powiecie 2021”
zorganizowanych dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Relacja wideo z
Warsztatów robotyki i programowania LEGO: Relacja wideo z wycieczki "Za rogatkami gminy": "Za
rogatkami gminy". Galeria - "Za rogatkami gminy" - wycieczkaGaleria - Warsztaty robotyki i
programowania LEGOGaleria - Powiatowe EURO w piłce nożnej 2021

Tydzień pełen wrażeń w bibliotece w Brzeziu
Data:
2021-07-21 do 2021-07-23
Filia nr 9 Brzezie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu zaprasza na wydarzenia
zorganizowane dla mieszkańców dzielnicy w dniach 21 i 23 lipca. 21.07 godz. 9:30-11:30 „Czytaj dalej klub młodego miłośnika książki” Zajęcia pomyślane dla najmłodszych czytelników…. ponieważ wszyscy
chcemy, aby dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Spotkanie literacko-plastyczne,
podczas którego zostanie odczytany fragment książki oraz wykonana wspólna praca plastyczna. Głównym
celem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt z książką. 21.07 godz. 16:00-18:00
„Spotkania z pasją”. Na przygodę z rękodziełem nigdy nie jest za późno! Spotkanie przeznaczone dla
najstarszej grupy odbiorców oraz dla wszystkich miłośników rękodzieła, twórców i kolekcjonerów. Każda
dziedzina kreatywnego rękodzieła może stać się sposobem na pełne satysfakcji i radości spędzanie
wolnego czasu. Spotkanie przy ciastku i kawie, podczas którego z pewnością nie zabraknie tematów do
rozmów, będzie to też okazja do zawiązania nowych znajomości. 23.07 godz. 9:00-11:00 „Kosmiczne Lato z
Biblioteką”. Kolejne zajęcia edukacyjne, tematem których będzie „Słońce i inne gwiazdy”. To warsztaty dla
dzieci łączące naukę i zabawę, w trakcie których omawiana będzie rola Słońca w życiu naszej planety.
23.07 godz. 17:00-19:00 "Rusz głową nad logiczną grą planszową". Comiesięczne, rodzinne spotkanie
z grami planszowymi. Jeżeli nie masz pomysłu na to, jak spędzić piątkowe popołudnie - dołącz do gry w
Bibliotece w Brzeziu. Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Tu każdy znajdzie coś
dla siebie! Ilość miejsc na spotkaniach jest ograniczona - obowiązują wcześniejsze zapisy: mailowo na
adres: f9@biblrac.pl lub telefonicznie: 32 415 68 78. X

