
Wakacje z duchami

Przerażające opowieści, koszmarne historie i upiorne zabawy - to tylko niektóre z atrakcji, które Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaworznie proponuje swoim najmłodszym czytelnikom podczas tegorocznego 
letniego wypoczynku. Inspiracją do opracowania „strrrrrasznego” planu stała się książka Adama 
Bahdaja pt. Wakacje z duchami, której filmowa adaptacja bawi widzów do dnia dzisiejszego. Oprócz 
bohaterów tej powieści, uczestnicy lata z biblioteką, spotkają również najbardziej znane literackie zjawy,
senne mary, potwory czy upiory. Nie lada gratką będą również wizyty Białych i Czarnych Dam, które od 
wieków straszą w polskich zamkach. Ich historie przybliżymy za pomocą czytanych legend i opowieści. 
Podczas zajęć, zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele – zdrowy DUCH” nie zabraknie czasu na 
aktywne zabawy na świeżym powietrzu, których zadaniem będzie także wzmocnienie pozytywnych 
relacji w grupie, współdziałanie i wzajemna integracja. Zdobytą energię warto będzie wykorzystać przy 
okazji warsztatów artystycznych, pomagających rozwijać wyobraźnię oraz zdolności manualne. 
Szczegółowy plan wydarzeń prezentujemy na plakatach. Zachęcamy do skorzystania z bibliotecznej 
„dusznej” propozycji.

Lato z Biblioteką 2022 r.

Biblioteka Główna

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

LIPIEC

04,11,18,25.07.2022 (godz.12.00-14.00) Książkowo zatrważający seans - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/
05,12,19,26.07.2022 (godz.12.00-14.00) Koszmarnie kreatywne opowiadanie - zajęcia edukacyjne dla 
dzieci /zapisy/
06,13,20,27.07.2022 (godz.12.00-14.00) Wstrząsająco gibkie podskakiwanie - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/
07,14,21,28.07.2022 (godz.12.00-14.00) Artystycznie upiorna technika - zajęcia artystyczne dla 
dzieci /zapisy/
08,15,22,29.07.2022 (godz.12.00-14.00) Strasznie ciekawa historia - zajęcia rozrywkowe dla dzieci 
/zapisy/
09,16,23,30.07.2022 (godz.12.00-14.00) Zjawiskowo rodzinne przebywanie - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/

SIERPIEŃ

01,08,22.08.2022 (godz.12.00-14.00) Przerażająco ciekawa opowieść - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/
02,09,16,23.08.2022 (godz.12.00-14.00) Okropnie mądre spotkanie - zajęcia edukacyjne dla dzieci 
/zapisy/
03,10,17,24.08.2022 (godz.12.00-14.00) Przeraźliwie rozmaite turnieje - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/
04,11.18,25.08.2022 (godz.12.00-14.00) Potwornie szybkie rozgrywki - zajęcia rozrywkowe dla dzieci 
/zapisy/
05,12,19,26.08.2022 (godz.12.00-14.00) Wstrząsająco interesujące oglądanie - zajęcia rozrywkowe dla 
dzieci /zapisy/
06,13,20,27.08.2022 (godz.12.00-14.00) Porażająco familijne spotkania - zajęcia rozrywkowe dla dzieci
/zapisy/



Dział Multimedialny

LIPIEC

W każde wtorki, środy, czwartki (godz. 11.00) Strrraszne poranki - zajęcia rozrywkowe 
05,07,26,28.07.2022 (godz.13.00) Duchy kontra roboty. Spotkanie z robotami, czyli jak łączyć naukę i 
zabawę - warsztaty dla dzieci od 6 lat
 06,21.07.2022 (godz. 15.00) Upiorna Komiksiada! Klub Komiksowy dla młodzieży (od 13 lat)

SIERPIEŃ

W każde wtorki, środy, czwartki (godz. 11.00) Strrraszne poranki - zajęcia rozrywkowe 
05,07,26,28.07.2022 (godz.13.00) Duchy kontra roboty. Spotkanie z robotami, czyli jak łączyć naukę i 
zabawę - warsztaty dla dzieci od 6 lat
10-12.08.2022; 17-19.08.2022 (godz. 13.00) Duchy kontra roboty. Wakacyjna akademia robotyki z 
klocków Lego Mindstorms - konstruowanie i programowanie robotów - warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 10 lat 
04,16.08.2022 (godz. 15.00) Upiorna Komiksiada! Klub Komiksowy dla młodzieży (od 13 lat)

Filie biblioteczne

Filia Byczyna

LIPIEC

01-31.07.2022 Wakacje wśród duchów - wystawka
04.07.2022 (godz. 10.30) Duuuszki. Bądź szybki jak błyskawica. Gramy w grę planszową - spotkanie 
rozrywkowe
07.07.2022 (godz. 10.30) Malujemy strrraszne historie - zajęcia plastyczne
11.07.2022 (godz. 10.30) Duszki, stworki i potworki - czytamy opowiadanie Doroty Gellner
14.07.2022 (godz. 10.30) Wakacje z duchami. Zagadkowy czwartek - spotkanie rozrywkowe
18.07.2022 (godz. 10.30) Polowanie na Duchy. Gramy w grę planszową - spotkanie rozrywkowe
21.07.2022 (godz. 10.30) Znajdź i pokoloruj ducha w bibliotece - zajęcia plastyczne
25.07.2022 (godz. 10.30) Wakacje z duchami - czytamy fragmenty powieści Adama Bahdaja 
28.07.2022 (godz. 10.30) Łowcy duchów. Czwartkowe kalambury - spotkanie rozrywkowe

SIERPIEŃ

01-12.08.2022 Sierpień z książką - wystawka
01-12.08.2022 Duchy wokół nas. Biblioteka czeka na fotkę książki o duchach

Filia Ciężkowice

LIPIEC

01.07.22 (godz. 9.30-11.00) W zdrowym ciele zdrowy DUCH - spotkanie rozrywkowe dla dzieci z PM 4
08.07.22 (godz. 9.30-11.00) Jak pokonać nocne stwory - głośne czytanie dla dzieci z PM 4
15.07.22 (godz. 9.30-11.00) W zdrowym ciele zdrowy DUCH - spotkanie rozrywkowe dla dzieci z PM 4
22.07.22 (godz. 9.30-11.00) Jak pokonać nocne stwory - głośne czytanie dla dzieci z PM 4
01.07.22 (godz. 9.30 -11.00) W zdrowym ciele zdrowy DUCH - spotkanie rozrywkowe dla dzieci z PM 4



SIERPIEŃ

26.08.22 (godz. 9.30-11.00) Jak pokonać nocne stwory - głośne czytanie dla dzieci z PM 4

Filia Dąbrowa Narodowa

01.07.2022-15.06.2022  Bezpieczne wakacje - wystawka
05.07.2022 (godz. 12.00) Galeria duchów - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
07.07.2022 (godz. 10.00) Pogaduchy - głośne czytanie
08.07.2022 (godz. 14.00-17.00) Strachy na lachy - zajęcia artystyczne dla dzieci
12.07.2022 (godz. 12.00) Galeria duchów - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
14.07.2022 (godz. 10.00) Pogaduchy - głośne czytanie
15.07.2022 (godz. 14.00-17.00) Nie taki duch straszny, jak go malują - zajęcia artystyczne dla dzieci
18-29.07.2022 Z duchami za pan brat - wystawka
19.07.2022 (godz. 12.00) Galeria duchów - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
22.07.2022 (godz. 14.00-17.00) Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to za duszek będzie - zajęcia 
artystyczne dla dzieci
26.07.2022 (godz. 12.00) Galeria duchów - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
29.07.2022 (godz. 14.00-17.00) Duszki, stworki i potworki - zajęcia artystyczne dla dzieci
02.08.2022 (godz. 12.00) Galeria duchów - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
05.08.2022 (godz. 14.00-17.00) Szalony pościg za duchami - zajęcia artystyczne dla dzieci

Filia Długoszyn

01.07.2022 Wakacje z duchami - wystawka
04.07.2022 Książki z dreszczykiem na wakacje - wystawka książkowa dla młodzieży
06-14.07.2022 Wesołe latające duszki - warsztaty artystyczne dla dzieci
17-25.08.2022 Kartonowe duszki do przechowywania drobiazgów - warsztaty artystyczne dla dzieci
01.07-30.08.2022 Daj duchowi kosza - gra zręcznościowa dla najmłodszych
01.07-30.08.2022 Duszek i krzyżyk - gra strategiczna dla młodzieży
01.07-30.08.2022 Kręduszki - gra zręcznościowa dla najmłodszych

Filia Gigant

01-29.07.2022 Upiorny konkurs - konkurs plastyczny dla młodzieży
01-29.07.2022 Opowieści z dreszczykiem - wystawki książek z rekomendacją 
04.07.2022 (godz. 9.30) Nie taki duch straszny jak go malują - warsztaty plastyczne dla dzieci
07.07.2022 (godz. 9.30) Koszmarne opowieści - głośne czytanie dzieciom
11.07.2022 (godz. 9.30) Nie taki duch straszny jak go malują - warsztaty plastyczne dla dzieci
14.07.2022 (godz. 9.30) Koszmarne opowieści  - głośne czytanie dzieciom
18.07.2022 (godz. 9.30) Nie taki duch straszny jak go malują - warsztaty plastyczne dla dzieci 
21.07.2022 (godz. 9.30) Koszmarne opowieści - głośne czytanie dzieciom
25.07.2022 (godz. 9.30) Nie taki duch straszny jak go malują - warsztaty plastyczne dla dzieci
28.07.2022 (godz. 9.30) Koszmarne opowieści - głośne czytanie dzieciom
29.07.2022 (godz. 17.00) Mrocznym szlakiem - gra terenowa dla młodzieży

Filia Jeleń

01.07-26.08.2022 Duszne opowieści - wystawka książkowa
01.07-26.08.2022 Duchy pod poduchy - stoisko do kolorowania
01.07-26.08.2022 Kapelusze dziś mieć muszę - duszny konkurs plastyczny
01.07.2022 (godz.12.00) ZGRAni i kreatywni - duszne kółko i krzyżyk - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
06.07.2022 (godz.12.00) Widmowy balon - zajęcia artystyczne dla dzieci



08.07.2022 (godz.12.00) Booo! Biblioteczny klub filmowy
15.07.2022 (godz.12.00) ZGRAni i kreatywni - wieża strachu - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
13.07.2022 (godz.10.00) Opowieści dusznej treści - głośne czytanie dla przedszkolaków
03.08.2022 (godz.12.00) Upiorny lampion - zajęcia artystyczne dla dzieci
05.08.2022 (godz.12.00) ZGRAni i kreatywni - złap ducha - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
10.08.2022 (godz.12.00) Zamek pełen duchów - zajęcia artystyczne dla dzieci
12.08.2022 (godz.12.00) Booo! Biblioteczny klub filmowy
17.08.2022 (godz.10.00) Opowieści strasznej treści - głośne czytanie dla przedszkolaków
19.08.2022 (godz.12.00) ZGRAni i kreatywni - wystrzałowy duszek - spotkanie rozrywkowe dla dzieci

Filia Jeziorki

LIPIEC

04.07.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Helena z Lubomirskich - „Czarna Dama” z 
Janowca. Prace plastyczne dowolną techniką: jak wyobrażam sobie „Czarną Damę”?
07.07.2022 (godz. 11.00-13.00) „Ignatek szuka przyjaciela” - głośne czytanie książki Pawła Pawlaka. 
Rozmawiamy o przyjaźni. Zagadki, rebusy
11.07.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Teofila Działyńska „Biała Dama” z zamku w 
Kórniku. Konkurs na najbardziej upiorną minę
14.07.2022 (godz. 11.00-13.00) „Potwory i spółka” - głośne czytanie opowiadania Małgorzaty 
Fabianowskiej. Zagadki, rebusy
18.07.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Duch z zamku w Pieskowej Skale. Prace 
plastyczne: rysujemy zamkowego ducha
21.07.2022 (godz. 11.00-13.00) „Portal brunatnej czarownicy” - głośne czytanie zabawnej opowieści 
Renaty Opali. Rozmawiamy o bezpieczeństwie w Internecie
25.07.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Kasztelan Warszycki jako „Czarny Pies” z 
zamku w Ogrodzieńcu. Konkurs plastyczny: Moje wyobrażenie „Czarnego Psa”
28.07.2022 (g. 11.00-13.00) „Wampirki, duchy i potwory” Marii Maneru - głośne czytanie historyjek z 
nieoczekiwanym zakończeniem. Gry i zagadki

SIERPIEŃ

01.08.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Duch Hrabiny w zamku w Bobolicach. Zagadki, 
rebusy
04.08.2022 (godz. 11.00 -13.00) „Wróżki, wiedźmy, czarownice” Marii Maneru - głośne czytanie 
historyjek z nieoczekiwanym zakończeniem. Gry i zagadki
08.08.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Duch Helenki Ostrogskiej z zamku w 
Szamotułach. Zgadywanki czyli rymowanki dla dzieci
11.08.2022 godz. 11.00-13.00) „Operacja mumia” J.L. Horsta i H.J. Sandersa - głośne czytanie 
opowiadania. Burza mózgów: czy w opowiadaniu chodzi o klątwę czy o przeszkodzenie w organizacji 
wystawy?
15.08.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: „Czerwony upiór” duch rycerza w zamku 
Grodziec. Nauka przez zabawę: wierszowane zgadywanki
18.08.2022 g. 11.00 -13.00) „Duch z księgarni pod lasem” - głośne czytanie opowieści z dreszczykiem, 
autorstwa Agnieszki Gadzińskiej. Czym się różni księgarnia od biblioteki?
22.08.2022 (godz. 11.00-13.00) Opowiadamy legendy: Duch Husarza w zamku Krzyżtopór. Nauka 
przez zabawę - wierszowane zgadywanki
25.08.2022 (godz. 11.00-13.00) „Ząb czarownicy” - głośne czytanie opowiadania Joanny Olech. 
Dlaczego lubimy czytać śmieszne historie?
29.08.2022 (godz. 11.00- 13.00) Biała Dama czyli Duch Gertrudy w zamku Czocha na Dolnym Śląsku. 
Nauka przez zabawę: wierszowane zgadywanki



Filia Osiedle Stałe. Oddział dla Dzieci i Młodzieży

05,07.07.2022 (godz. 10.00-12.00) „Wakacje z duchami” Adama Bahdaja - głośne czytanie fragmentów
książki oraz zajęcia artystyczno-edukacyjne
12,14.07.2022 (godz. 10.00-12.00) Scooby Doo i duchy - głośne czytanie w plenerze fragmentów 
książki oraz zajęcia artystyczno-edukacyjne
19, 21.07.2022 (godz. 10.00-12.00) „Mały duszek” Otfrieda Preusslera - głośne czytanie fragmentów 
książki, połączone z wykonaniem pracy plastycznej na jej podstawie
26, 28.07.2022 (godz. 10.00-12.00) „Duch z Niewiadomic” Katarzyny Majgier - głośne czytanie książki 
oraz zajęcia plastyczne
02.08.2022 (godz. 10.00-12.00) „Scooby Doo i duchy” - głośne czytanie w plenerze fragmentów książek
oraz zajęcia artystyczno-edukacyjne
04.08.2022 (godz. 10.00-12.00) Znajdź ducha - gra terenowa połączona ze spacerem do pobliskiego 
parku
09,11.08.2022 (godz. 10.00-12.00) „Łowcy duchów” Cornelii Funke - głośne czytanie fragmentów 
książek oraz zajęcia artystyczno-edukacyjne (wykonanie zakładki do książek z motywem duszków)
16,18,23.08.2022 (godz. 10.00-12.00) Gdzie kryją się duchy? - czytanie legend o nawiedzonych 
zamkach, które można odwiedzić w czasie wakacyjnych podróży, połączone z zajęciami edukacyjnymi 
(krzyżówki, łamigłówki, quizy)
25,30.08.2022 (godz. 10.00-12.00) „Casper - przyjazny duszek” - zajęcia rozrywkowe 

Filia Podłęże 1

06.07.2022 (godz. 11.30) POTWORNIE fajne łamigłówki - quiz online 
08.07.2022 (godz. 11.30) W świecie duchów i duszków - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
27.07.2022 (godz. 11.30) POTWORNIE fajne łamigłówki - quiz online
29.07.2022 (godz. 11.30) Biblioteczne pogaduchy - książki, bajki oraz duchy - głośne czytanie
03.08.2022 (godz. 11.30) POTWORNIE fajne łamigłówki - quiz online 
19.08.2022 (godz.11.30)W świecie duchów i duszków - spotkanie rozrywkowe dla dzieci
24.08.2022 (godz. 11.30) POTWORNIE fajne łamigłówki - quiz online 
26.08.2022 (godz. 11.30) Biblioteczne pogaduchy - książki, bajki oraz duchy - głośne czytanie

Filia Podłęże 2

01-29.07.2022 Ssssstraszne historie - wystawka 
01-31.08. 2022 Tam bym chciała być - wystawka 
Wakacyjne duszne opowieści dla dzieci
04,11.07; 22,29.08.2022 (godz. 10.00) Poniedziałkowe czytanie w altanie z dziećmi z Przedszkola 
Genesis 
05,12.07; 16,23,30.08.2022 Wtorkowe czytanie na trawie z dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 26 
07,14.07; 18,25.08.2022 Czwartkowe czytanie na tarasie z dziećmi ze Żłobka Miejskiego

Filia Podwale

27.06.2022 Motyw ducha w literaturze, sztuce i filmie - wystawka
01.07.2022 Krówka Mumalska i duch łasuch - głośne czytanie dla najmłodszych
04.07.2022 Duchy i inne zjawiska paranormalne - wystawka książkowa
06.07.2022 Wakacyjne anagramy - zabawa interaktywna
15.07.2022 Z duchami zawsze jest wesoło - głośne czytanie dla najmłodszych
20.07.2022 Duszek do duszka - połącz w pary - zabawa interaktywna
29.07.2022 Duch w toalecie - głośne czytanie dla najmłodszych



03.08.2022 Straaaszny wisielec - zabawa interaktywna
26.08.2022 Tajemnicze jajo - głośne czytanie dla najmłodszych
27.06-31.08.2022 Wakacje z duchami na Podwalu - gry planszowe, kolorowanki, zabawy z młodymi 
czytelnikami

Filia Szczakowa

27.06- 31.08.2022 Duchy w literaturze – wystawka
05,07,12,14,19,21,26,28.07.2022 (godz.10.30) Wakacje z duchami - głośne czytanie z cyklu „Czytanie 
na trawie”
12.07.2022 Kto tutaj straszy? - interaktywny quiz literacki na blogu i FB 
15.07.2022 „Wakacje z duchami” - recenzja książki Adama Bahdaja z cyklu „Co czytały nasze mamy?”
04.08.2022 Duchy i duszki - memory - zabawa interaktywna 
09.08.2022 (godz.10.00) Legendy o białych damach - lekcja edukacyjna połączona z głośnym 
czytaniem
12.08.2022 (godz.16.00) Mali pogromcy duchów - tworzenie masek, duchów - warsztaty artystyczne 
18.08.2022 (godz.10.00) Scooby-Doo i duch czarownicy - głośne czytanie 
25.08.2022 (godz.10.00) Tajemnice zamków Polski - zajęcia literacko-edukacyjne


