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Gdzie Terminy Tytuł zajęć Opis zajęć 
Osoba do 
kontaktu 

Filia nr 1 
ul. Karczówkowska 20 
tel. 41 345 59 73 

Całe wakacje Pocztówka  
z wakacji pt. Skarpetki 
na wakacjach 

Konkurs rysunkowy dla 
dzieci w wieku 5-11 lat 

W godz. otwarcia biblioteki 
- moŜliwość gry w gry 
planszowe i układanie  
puzzli 

BoŜena 
Naporowska 

Filia nr 2 
ul. Krzemionkowa 1  
tel. 41 345 26 38 

04-08.07.22 

godz.11:00. 
Wstęp wolny 
 

„Moje wakacyjne 
marzenie ” 

 

Zajęcia literacko – 
plastyczne (własnoręczne 
wykonywanie ilustracji 
wakacyjnych ) 

- czytanie pod chmurką 
fragmentów ksiąŜek  
o tematyce wakacyjnej 
- „Ciekawe dlaczego” : 
zagadki, zgadywanki, 
quizy, kolorowanki (na 
podstawie serii wyd. pod 
tym samym tytułem),  
z wykorzystaniem koła 
fortuny 

Ewa Niebudek 

Filia nr 3 
ul. Jagiellońska 36 
tel. 41 345 23 01 

Spotkania 1 lub 
2 razy  
w tygodniu  
w zaleŜności od 
pogody przez 
cały lipiec  
i sierpień.  
Wstęp wolny 
 

Biblioteka w plenerze, 
czyli z lekturą pod 
chmurą 

Cykl spotkań literacko 
plastycznych 
propagujących 
czytelnictwo – czytanie 
opowiadań i wykonywanie 
do nich prac plastycznych. 

Jagoda Kieś - 
Kozak 

Filia nr 4 
ul. Górnicza 64 
tel. 41 344 33 14 

W kaŜdy 
wakacyjny 
wtorek 
(zaczynamy 5 
lipca) 

Rozmaitości 
biblioteczne 

Prezentowanie literatury 
dziecięco - młodzieŜowej, 
zabawy i gry literackie, 
zajęcia plastyczne, 
zabawy z grami 
planszowymi, turnieje 
puzzlowe. 

Renata Kajdan 

Filia nr 5  
ul. Warszawska 147 
tel. 41 331 22 78 

 

6.07.22 (środa) 
godz. 11.00-
13.07.22 (środa) 
godz. 11.00-
12.0012.00 

20.07.22 (środa) 
godz. 11.00-
12.00 

27.07.22 (środa) 
godz. 11.00-
12.00 

Wakacyjny Misz-Masz Zajęcia plastyczne, gry, 
rebusy, wspólne czytanie  

Dorota 
Biskupska 



Filia nr 6 
ul. Wikaryjska 1 
tel. 575 051 210 

8.07.2022 

 

Chodź tu szybko, Złota 
Rybko 

Zabawa w plenerze 
inspirowana bajką pt. 
"O rybaku i złotej rybce” 

Iwona Ozga 

Filia nr 7 
ul. Czarnowska 12  
tel.  

13,27.VII 
10,24.VIII od 
godz. 15:00 do 
20:0 

 6.VII i 7.VIII 
godz. 15:30 

27.VII  
godz. 15:00 

Na zajęcia 
obowiązują 
zapisy 
telefoniczne. 

 

Wakacje z UFO 13,27.VII oraz 10,24.VIII 
od godz. 15:00 do 20:00 
Spotkanie  
z Planszówkami 

 

6.VII i 7.VIII  
Wakacje z Minecraftem 
godz. 15:30 

 

27.VII - Wakacyjne 
warsztaty z VRem  
godz. 15:00 

Łukasz Pająk 

Filia nr 8 
os. Barwinek 31 
tel. 41 361 47 26 

6 i 13 lipca,  

10 i 17 sierpnia 

Godz. 11.00-
13.00 

Wstęp wolny 

Morskie przygody nie 
tylko w deszczowe 
środy 

Zabawy literacko-
plastyczne, gry i zabawy 

Barbara Ząbek 

Filia nr 9  
ul. Okrzei 9 
tel. 41 343 16 10 

Całe wakacje: 
Wtorki i czwartki 
godz.10-12 

 

 

 

 

KaŜda środa 
sierpnia godz. 
11-12 

Termin naleŜy 
ustalić 
telefonicznie 

Kolorowa Biblioteka 

 

 

 

 

 

Porozmawiaj z 
wolontariuszem 

Dla dzieci z Ukrainy, ale 
nie tylko przygotowujemy 
bogatą ofertę ksiąŜek, 
bajek i kolorowanek, 
a takŜe moŜliwość 
przebrania się w bajkowy 
strój i zrobienie sobie 
zdjęcia. 

 

KaŜdy kto chce 
potrenować angielski, 
włoski, arabski  lub chce 
spróbować porozmawiać 
po polsku z naszymi 
wolontariuszami 
Hamza  i  Francesco 
moŜe zajrzeć i spotkać się 
z nimi.  

Robert Ciułek 

Filia nr 10 
ul. Konopnickiej 5 
tel. 42 331 66 46 

6 do 8 lipca 
godz. 11-12 

Zręczne wakacje czyli 
warsztaty plastyczne 
dla dzieci 

Zajęcia plastyczno - 
czytelnicze 

Joanna 
Nowakowska 



Filia nr 11  
ul. J. N-Jeziorańskiego 53 
tel. 41 331 83 46 

Spotkania  dla 
dzieci w wieku 
7-11 lat 
odbywać się 
będą w dniach: 
od 11.07.2022 r. 
do 15.07.2022 r.  
w godz. 10.30-
12.00 

 Wstęp wolny 

Biblioteka pełna 
pomysłów 

Zajęcia plastyczno-
techniczne; zabawy 
ruchowe dla dzieci (gry 
planszowe, gra w kręgle, 
rzucanie;  Kalambury  
(odgadywanie haseł za 
pomocą  gestów i mimiki),  
zabawy                                        
stymulujące kreatywne 
myślenie, 
spostrzegawczość  
i pamięć 

Beata Kamińska 

Filia nr 12 
ul. Zagórska 60 
tel. 41 344 36 71 

25.07. – 
29.07.2022 

 

Wyspa skarbów, czyli 
Wakacje z piratami 

Konkurs plastyczny dla 
dzieci na najbardziej 
pomysłowy rekwizyt 
piracki np. kapelusz, 
skrzynia itp. tworzony  
w ramach spotkań  
w bibliotece we 
współpracy z Osiedlowym 
Klubem „Miniatura” 

Małgorzata 
Szydziak 

Filia nr 13 
ul. Naruszewicza 25 
tel. 41 335 88 21 

KaŜda 
wakacyjna środa  
godz.900-10.00 

Wakacyjne przygody 
Franklina 

zajęcia literacko-
plastyczne 

Katarzyna 
Iwańska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


