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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH 

Z/S W CHODOWIE 

ZA 

2017 ROK 

 

Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców 

Gminy Siedlce poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. Ponadto celem 

działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie 

działalności bibliotek na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, 

fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami gospodarczymi w dziedzinie działań 

kulturalnych. 

W 2017 roku ośrodek współpracuje m.in. z: Radami Sołeckimi, Radnymi Gminy 

Siedlce, Gminnymi Zespołami Oświatowymi, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 

Wychowawczym w Stoku Lackim, Domem Pracy Twórczej w Chlewiskach, Bankiem 

Żywności, OSP Gminy Siedlce, Stowarzyszeniem „Nasze Iganie”, Mazowieckim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Siedlcach 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2017 roku działają następujące sekcje artystyczne 

i zespoły: 

 taneczny „Murena” – Strzała 

  zumba– Strzała, Pruszyn Pieńki  

  pracownia plastyczna – GOK Chodów 

 sekcja plastyczna – świetlica w Golicach 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE   

Chodów, ul. Sokołowska 75   

08   -   119  Siedlce   
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 sekcja plastyczne – świetlica w Żaboklikach 

 sekcja plastyczna – remizo – świetlica w Pruszynku 

 sekcja plastyczne – świetlica w Białkach  

 sekcja gitary i piosenki – GOK Chodów 

 sekcja gitary i piosenki – świetlica w Pruszynie 

 sekcja  gitary i piosenki – świetlica w Golicach 

  sekcja gitary i piosenki – świetlica w Stoku  Lackim 

  sekcja gitary i piosenki – świetlica w Nowym Opolu 

  sekcja gitary i piosenki – świetlica w Starym Opolu 

 sekcja fortepianu – GOK Chodów  

  zespół śpiewaczy "Białki" 

 zespół śpiewaczy "AleBabki" /Pruszyn – Pieńki/ 

 zespół śpiewaczy „Chodów” 

  zespół 50 plus 
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WYKAZ IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH 

Z/S W CHODOWIE 

W 2017 ROK 

 

 

 

II Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Gminy Siedlce pt. ,,Zaśpiewajmy 

Jezuskowi”  -  04.01.2017 r.  

W dniu 4 stycznia w świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim odbył  się  II Gminny Festiwal 

Kolęd i Pastorałek Szkół Gminy Siedlce pt. ,,Zaśpiewajmy Jezuskowi”,  który był doskonałą 

okazją  do wykazania się zdolnościami i umiejętnościami muzycznymi. Głównymi celami 

zorganizowanego festiwalu było kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej 

upowszechnianie w środowisku dzieci oraz wyłonienie najlepszych artystycznie dziecięcych 

grup kolędniczych z terenu Gminy Siedlce. Organizatorem II festiwalu był Zespół Oświatowy 

w  Stoku Lackim, współorganizatorem  Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie. Honorowy 

patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Siedlce, Henryk Brodowski.  

 

Święto Trzech Króli w Białkach - 06.01.2017 r. 

 W dniu 6 stycznia w Białkach z inicjatywy lokalnej społeczności w Białkach we współpracy 

z GOK, po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Święta Trzech Króli. Na spotkanie 

przybyło wiele osób. Najważniejszym punktem wspólnego świętowania był przemarsz 

barwnego orszaku przez miejscowość Białki i pokłon Świętej Rodzinie w miejscowej 

świetlicy. Potem były jasełka w wykonaniu  dzieci z SP w Białkach. Następie odbył 

się  koncert kolęd oraz pastorałek. Na scenie zaprezentowali się Andrzej Głogowski, Agata 

Struzik  - Nawrocka, Arkadiusz Nawrocki, Tomasz Struzik. Był to moment wspólnego 

kolędowania. 

  

Choinki dla dzieci  z GOK na terenie Gminy Siedlce 

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z radami sołeckimi gminnych miejscowości, tradycyjnie 

w styczniu i lutym na terenie Gminy Siedlce zorganizował zabawy choinkowe dla dzieci. 
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Noworoczne zabawy dla dzieci - harmonogram: 

8.01– Choinka dla dzieci - Stok Lacki, Stok Lacki Folwark – świetlica w Stoku Lackim 

14.01- Choinka dla dzieci – Stare Opole – świetlica w Starym Opolu 

15.01- Choinka dla dzieci - Pruszyn Pieńki – świetlica w Pruszyn Pieńkach 

21.01 - Choinka dla dzieci - Wołyńce, Wołyńce Kolonia – świetlica w Wołyńcach 

22.01 - Choinka dla dzieci – Nowe Opole, Opole Świerczyna, Ostrówek – świetlica 

w Nowym Opolu 

28.01- Choinka dla dzieci - Pruszyn – świetlica w Pruszynie 

04.02 – Choinka dla dzieci - Ujrzanów, Joachimów – świetlica w Ujrzanowie 

05.02 – Choinka dla dzieci - Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia – świetlica 

w Żaboklikach 

11.02 – Choinka dla dzieci - Pruszynek, Wólka Leśna – świetlica w Pruszynku 

12.02– Choinka dla dzieci - Białki – świetlica w Białkach 

13.02– Choinka dla dzieci - Żelków Kolonia, Żelków Swoboda – ZO w Żelkowie Kolonii 

13.02- Choinka dla dzieci - Iganie Nowe, Iganie Stare – ZO w Nowych Iganiach 

15.02 – Choinka dla dzieci - Chodów – sala widowiskowa GOK Chodów 

18.02– Choinka dla dzieci - Rakowiec – świetlica w Rakowcu 

19.02 – Choinka dla dzieci -  Grabianów – świetlica w Grabianowie 

22.02 – Choinka dla dzieci - Błogoszcz – świetlica w Błogoszczy 

25.02 – Choinka dla dzieci -  Grubale, Biel, Pustki, Osiny – świetlica w Grubalach 

26.02- Choinka dla dzieci - Golice, Golice Kolonia- świetlica w Golicach 

 

W styczniu i w lutym odbyło się 19 zabaw noworocznych dla dzieci – 17 na terenie świetlic 

wiejskich, 2 w Zespołach Oświatowych  w Nowych Iganiach oraz w Żelkowie. Instruktorzy 

GOK przeprowadzili autorskie programy, które cieszyły się ogromnym zadowoleniem wśród 

dzieci. Podczas imprez choinkowych uczestnicy mieli zagwarantowaną zabawę przy 

muzyce  oraz liczne konkursy dla dzieci i ich rodziców. Na zakończenie imprezy Mikołaj 

rozdawał dzieciom słodkie upominki.  

  

Ferie zimowe z GOK CHODÓW - 13-24.02.2017 r.  

W okresie ferii zimowych 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie przygotował dla 

wszystkich chętnych bogaty program bezpłatnych zajęć, wśród których każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, sportowo – rekreacyjne i plastyczne. 

Każde z przeprowadzonych zajęć miało na celu nie tylko zintegrowanie osób, ale również 
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urozmaicenie ferii dzieciom z ternu Gminy Siedlce. Dzieci bardzo chętnie brały udział  

w spotkaniach.  

 

Warsztaty kulinarne w Nowym  Opolu - 15.02.2017 r.   

15 lutego w świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu w ramach ferii odbyły się warsztaty 

tworzenia pizzy. Kulinarne atrakcje poprowadziła instruktorka  z MORD w Siedlcach. 

Podczas warsztatów uczestnicy poznawali tajemnice tworzenia pizzy. Warsztaty zakończyły 

się degustacją. 

 

Warsztaty dla dzieci - Rakowiec - 16.02.2017 r.  

16 lutego w świetlicy wiejskiej w Rakowcu Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach  

z/s w Chodowie zorganizował zajęcia dla dzieci oraz młodzieży. Były to warsztaty plastyczne 

oraz muzyczne jak i zajęcia integracyjne. Dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniu.  

Dużym zainteresowaniem  cieszyły się zajęcia muzyczne, ponieważ podczas nich powstała 

piosenka o Rakowcu, która została zaprezentowana na choince gminnej.  

  

 Warsztaty kulinarne dla dzieci w świetlicy w  Pruszyn Pieńkach – 20.02.2017 r.  

Dnia 20 lutego w świetlicy w Pruszyn – Pieńkach odbyły się zajęcia kulinarne organizowane 

przez grupę śpiewaczą AleBabki połączone z warsztatami muzycznymi oraz plastycznymi, 

przeprowadzone przez instruktorów GOK Chodów. Celem spotkania było zachęcenie 

uczestników do czerpania radości ze wspólnego spędzania czasu. Dzieci  

i dorośli zaangażowali się w przygotowanie i organizację warsztatów. W trakcie warsztatów 

powstały pomysłowe, niezwykle twórcze prace plastyczne. Spotkanie nie obyło by się bez 

wspólnego śpiewania piosenki, która powstała na warsztatach o miejscowości Pruszyn Pieńki. 

Najsmaczniejszym i chyba najbardziej wyczekiwanym punktem warsztatów była wspólna 

degustacja faworków. 

 

 Warsztaty dla dzieci w świetlicy w Pruszynku – 20.02.2017 r.  

 20 lutego w świetlicy w Pruszynku odbyły się warsztaty plastyczne oraz muzyczne dla 

dzieci. Zajęcia przeprowadzili instruktorzy GOK. Spotkanie przebiegało w miłej 

i sympatycznej atmosferze. Tematem przewodnim były serca. Warsztaty rozpoczęła rozmowa 

z uczestnikami na temat miłości. Takie wprowadzenie pozwoliło ośmielić przybyłe 

na zajęcia dzieci. Po takiej twórczej rozgrzewce dzieci miały trudniejsze zadanie, musiały 
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ułożyć piosenkę o swojej miejscowości. Ich wyobraźnia zaskoczyła zarówno instruktorów jak 

i rodziców, którzy byli publicznością podczas ich występu na zakończeniu zajęć.  

  

Warsztaty dla dzieci w świetlicy w  Starym i Nowym Opolu – 21.02.2017 r.  

 21 lutego w Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu oraz w świetlicy w Starym Opolu odbyły się 

warsztaty artystyczne dla dzieci. Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Pierwsza cześć 

to zajęcia plastyczne, gdzie była rozwijana kreatywność uczestników. Druga część spotkania 

to zajęcia muzyczne, podczas której powstała piosenka o Nowym Opolu i Starym Opolu. 

Warsztaty zakończyły się prezentacją utworu przed rodzicami. 

 

Warsztaty dla dzieci w świetlicy w Grubalach - 23.02.2017 r.  

Serca można było własnoręcznie wykonać na warsztatach artystycznych w świetlicy wiejskiej 

w Grubalach. Tym razem głównym materiałem był papier. Uczestnicy bardzo szybko dali się 

wciągnąć w papierowe szaleństwo. Podczas spotkania odbyły się także warsztaty muzyczne. 

Dzieci przygotowały samodzielnie piosenkę o swojej miejscowości, która można było 

usłyszeć na gminnej choince w Grubalach. W trakcie warsztatów zarejestrowano wykonanie 

piosenki. Magia wykonanych serc oraz radosnej piosenki sprawiła, że każda osoba wyszła 

z warsztatów zadowolona. 

 

I Festiwal Walentynkowy Piosenki Miłosnej w Chodowie – 14.02.2017 r.  

14 lutego odbył się koncert walentynkowy w GOK Chodów. Celem Festiwalu było rozwijanie 

aktywności twórczej oraz artystycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, propagowanie 

piosenek miłosnych oraz zachęcanie do wykonywania starych utworów w nowych 

interpretacjach oraz aranżacjach. Wykonawcy śpiewając piosnki miłosne oczarowały 

zgromadzoną publiczność. Zgłosiło się 66 wykonawców. Festiwal miła formę otwartą.  

 

Sukces Kariny oraz Klaudii  

Karina Szurek oraz Klaudia Kudelska laureatki I Walentynkowego Festiwalu Piosenki 

Miłosnej w Chodowie zwyciężyły w Węgorzewie podczas festiwalu ,,Manewry Artystyczne 

Wojska Polskiego – 2017”.  Zakwalifikowały się do II etapu w kategorii soliści 10-12 lat, 

który odbył się w Gdyni. Karina oraz Klaudia są mieszkankami gminy Siedlce.  
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Akcja pod hasłem ,,Medyk dla zdrowia u urody” - świetlica w Strzale - 03.03.2017 r.  

,,Medyk dla zdrowia i urody" - pod tym hasłem odbyło się spotkanie poświęcone dbaniu 

 o zdrowie i urodę w świetlicy w Strzale. Zgromadzone panie uzyskały informację jak dbać  

o swój wygląd oraz zdrowie 

 

Piaf po Polski- koncert najpiękniejszych piosenek Edith Piaf- świetlica w Golicach – 

05.03.2017 r.  

5 marca w Golicach odbył się koncert "Piaf po polsku", były to najpiękniejsze piosenki Edith 

Piaf śpiewane w polskich tłumaczeniach Andrzeja Ozgi oraz Wojciech Młynarskiego. 

Niepowtarzalnych klimat tego koncertu zbudował charakterystyczny głos wokalistki Doroty 

Lulka oraz subtelne aranżacje utworów przygotowane przez akordeonistę Pawła Nowaka.  

 

Koncert ,,Przyniosę Tobie 7 czerwonych róż...”, w wykonaniu Artystów: Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery 

Kameralnej, Polskiej Orkiestry Radiowej, scen łódzkich i warszawskich. Uroczysta gala 

połączona z zakończeniem II konkursu ,, Kobieta aktywna w Gminie” - ZO w Nowych 

Iganiach – 08.03.2017 r.  

Ideą wydarzenia jest promowanie wszelkiej aktywności społecznej kobiet zaangażowanych  

w  gminie Siedlce. Życzenia, poezja, śpiew oraz umiejętności aktorskie i muzyczne 

zaprezentowali artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej, 

Warszawskiej Opery Kameralnej, Polskiej Orkiestry Radiowej, scen łódzkich i warszawskich. 

Artyści zaprezentowali zgromadzonej publiczności najpiękniejsze i światowe standardy 

muzyczne.  

 

Ogłoszenie konkursu wielkanocnego – Palma wielkanocna – 10.03.2017 r.  

Celem konkursu było propagowanie oraz kultywowanie tradycji i folkloru związanego 

ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm 

w obrzędowości ludowej. Konkurs stworzył okazję do indywidualnej działalności 

artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia 

palm. Konkurs zakończył się prezentacją palm w Urzędzie Gminy Siedlce.  
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Spotkanie dla kobiet ,,Dekoratorstwo potraw i stołu” - świetlica Nowe Opole – 

10.03.2017 r.  

W dniu 10 marca w świetlicy w Nowym Opolu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

poświęcone dekorowaniu potraw i stołu. Zgromadzone tego dnia w świetlicy panie 

pod czujnym okiem instruktorów z MODR w Siedlcach, z ogromną pasją i zaangażowaniem 

wykonywały ozdoby z warzyw.  

Celem warsztatów było nabycie przez uczestników umiejętności rzeźbienia motywów 

kwiatowych w owocach i warzywach, a następnie użycie ich do dekoracji potraw jak również 

stołu. Warsztaty były doskonałą okazją do wspólnej integracji mieszkańców Nowego Opola, 

gdyż nic tak nie jednoczy jak wspólny stół..    

 

Spotkanie kobiet ,,Porozmawiajmy o naszych potrzebach”. Występ solistki Anny 

Rogowiec - świetlica w Rakowcu – 11.02.2017 r.  

Spotkanie w Rakowcu było doskonałą okazją do wspólnej integracji mieszkańców.  

Specjalnie dla kobiet z okazji ich święta swoje umiejętności wokalne zaprezentowała pani 

Anna Rogowiec. Każda z pań podczas spotkania mogła znaleźć coś dla siebie, wzbogacić 

swoją wiedzę oraz spędzić sympatycznie wieczór z dala od codziennych obowiązków. 

 

Tradycje świąteczne - warsztaty " Kompozycje Wielkanocne" – świetlica w Nowym 

Opolu– 21.03.2017 r. 

W dniu 21 marca odbyły się warsztaty wielkanocne skierowane do dzieci, zorganizowane 

i przeprowadzone w świetlicy w Nowym Opolu. Dzieci  poznały podstawowe sposoby 

dekorowania styropianowych jajek, ozdabiały je różnymi technikami, następnie zabrały je 

do domu. Warsztaty umożliwiły przygotowanie ozdób, które z pewnością staną się elementem 

do przygotowania wiosennych kompozycji na wielkanocny stół. 

  

Powitanie wiosny – topienie Marzanny (współorganizacja ze specjalny ośrodek szklono - 

wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach ) - GOK Chodów -23.03.2017r.  

23 marca uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej 

w Siedlcach odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie aby wspólnie 

świętować Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie zgodnie ze staropolskim zwyczajem „Topili 

Marzanę” nad rzeką Liwiec w Chodowie, a po powrocie z krótkiej wycieczki przygotowywali 

piękne kanapki na wspólną kolację. Wychowawcy uczniów-  dołożyli wszelkich starań aby 

wyjazd był udany, pełen atrakcji oraz serdeczności. Atmosfera była bardzo ciepła i pełna 
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entuzjazmu. W ramach podziękowań dostaliśmy oznaki wiosny oraz świąt   - własnoręcznie 

wykonane przepiękne tulipany oraz koguciki. 

 

Tradycje świąteczne - warsztaty ,,Kompozycje Wielkanocne " – Nowe Opole –  

28.03. 2017 r.  

28 marca w świetlicy w Nowym Opolu odbyły się kolejne warsztaty w ramach tematycznych 

zajęć. Tym razem motywem przewodnim były zbliżające się święta wielkanocne. Do udziału 

w warsztatach były zaproszone wszystkie chętne dzieci. Podczas pracy twórczej dzieci 

wykonywały kurczaki metodą qullingową oraz piękne kartki świąteczne. Miła atmosfera 

sprawiła, że wszystkie dzieci z ogromną radością i zaangażowaniem wykonywały świąteczne 

dekoracje. 

 

Spotkanie ,,Żywienie osób starszych. Jak mądrze się odżywiać i być sprawnym"- 

świetlica w Strzale 30.03.2017 r.  

Uczestnikami warsztatów byli seniorzy, program obejmował zarówno wspólne przygotowanie 

potraw odpowiednich dla osób starszych, jak i prezentacje tematyczne. Seniorzy często nie 

mają wiedzy o właściwym odżywianiu, dzięki zorganizowanemu spotkaniu poznali jak się 

odżywiać.  

 

 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego ,, Cztery pory roku w gminie Siedlce" - 

etap ZIMA – 31.03.2017 r.  

31 marca 2017 roku komisja dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs 

fotograficzny Cztery pory roku w Gminie Siedlce i przyznała 3 miejsca. Wystawa zdjęć 

odbyła się podczas dożynek Gminy Siedlce.  

  

Rozstrzygnięcie Konkursu Palmy Wielkanocne –GOK Chodów – 07.04.2017 r.   

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. 

W dniu 07 kwietnia 2017 roku komisja konkursowa dokonała przeglądu prac konkursowych. 

Komisja podczas oceny brała pod uwagę samodzielność wykonania prac, oryginalność 

a także ogólny wyraz artystyczny oraz pomysłowość. 
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Pokonkursowa wystawa "Palmy Wielkanocne "- Urząd Gminy Siedlce – 06.04.2017 r.  

Głównym celem wystawy było pokazanie talentów dzieci oraz młodzieży i osób dorosłych, 

ich aktywności twórczej i wyobraźni przy tworzeniu prac z użyciem symboli świąt 

wielkanocnych. 

 

Polskie tradycje wielkanocne – warsztaty wielkanocne na terenie gminy Siedlce 

Jak co roku GOK oraz Biblioteka Publiczna wraz z filiami realizuje cykl zajęć poświęconych 

tradycjom wielkanocnym(stroiki wielkanocne, szycie zajączków, kompozycje wielkanocne, 

kartki świąteczne, ozdoby z opłatka, malowanie woskiem pisanek). Celem zajęć jest 

przybliżenie  tradycji oraz zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

 

Warsztaty stroiki wielkanocne-  Pokaz ,, Twórczość Ludowa”  

05.04.2017 r. – Nowe Opole 

06.04.2017 r. – Strzała  

 W świetlicy w Nowym Opolu oraz w Strzale odbył się pokaz wykonywania stroików 

wielkanocnych zorganizowany przez GOK Chodów oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Siedlcach.  

 Przybyłe panie pod kierunkiem pani instruktorki z MODR w Siedlcach  poznały technikę 

tworzenia stroików wielkanocnych. Były to zajęcia twórcze podczas których powstały 

wielkanocne stroiki na świąteczny stół.  

 

186 rocznica bitwy pod Iganiami. Uroczystości pod pomnikiem w Iganiach – współpraca 

z ZO w Nowych Iganiach – 10.04.2017r.  

W poniedziałek 10 kwietnia w Iganiach odbyła się uroczystość upamiętniająca 186 rocznicę 

zwycięskiej Bitwy pod Iganiami. W trakcie uroczystości złożono kwiaty  i zapalono znicze 

pod pomnikiem. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania oferowany był poczęstunek 

w postaci gorącej grochówki.  

 

 Warsztaty ,,Wielkanocne tradycje i obrzędy w Stoku Lackim – 11.04.2017 r.  

11 kwietnia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim odbyły się 

warsztaty edukacyjne dla uczniów tej szkoły  pt. „Wielkanocne  tradycje i obrzędy” .  Zajęcia 

poprowadzili  pracownicy GOK. 

Podczas warsztatów uczniowie wysłuchali opowieści o tradycjach oraz zwyczajach 

wielkanocnych,  chętne osoby mogły wziąć udział w przygotowaniu palm i pisanek. 
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W czasie warsztatów oprawę muzyczną przygotował i poprowadził instruktor GOK. 

Zwieńczeniem warsztat było wspólne oblewanie się wodą czyli śmigus –dyngus .  

 

 Przegląd twórczości dzieci podczas VII Festiwalu Kultury Chodów 2017, mającego 

na celu wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych wśród dzieci oraz młodzieży 

24.04 -VII Festiwal Kultury Chodów 2017 – Dzień Muzyki – GOK Chodów,  

25.04- VII Festiwal Kultury Chodów 2017 – Dzień Tańca – GOK Chodów, 

26.04 - VII Festiwal Kultury Chodów 2017 – Dzień Teatru – GOK Chodów,  

27.04 - VII Festiwal Kultury Chodów 2017 – Dzień Plastyki – GOK Chodów,  

VII Festiwal Kultury Chodów 2017 - Literatura - zgłoszenia prac do 12.05 

Główne cele festiwalu to prezentacja, propagowanie oraz upowszechnianie 

szeroko  rozumianej kultury wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania 

dziedzictwem kulturowym wyrażającym się w pielęgnowaniu gwary, zwyczajów, pieśni 

 i tańca. Festiwal to również nawiązywanie i rozwój współpracy między szkołami oraz 

promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnieć w dziedzinie kultury poprzez prezentacje 

dorobku artystycznego w dziedzinie tańca, teatru, muzyki oraz plastyki.  Festiwal ma na celu 

konfrontacje artystyczną dokonań szkół, ośrodków kultury z terenu powiatu 

siedleckiego  oraz powiatów sąsiadujących. Organizatorzy powołali komisje konkursowe, 

które składały się z profesjonalistów oceniających poszczególne kategorie festiwalowe.  

Podczas festiwalu nagrodzonych oraz wyróżnionych zostało 63 osoby oraz 40 zespołów.  

  

Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – 28.04.2017 r.  

W dniu 28 kwietnia  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W zmaganiach  

o miano najlepszego recytatora wzięło udział 28 recytatorów wytypowanych przez Zespoły 

Oświatowe z terenu Gminy Siedlce. Na konkurs każdy uczestnik musiał przygotować  jeden 

wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora.  

 Zwycięzcy gminnego konkursu recytatorskiego otrzymali nagrody książkowe i dyplomy oraz 

zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego dla dzieci im. 

Kornela Makuszyńskiego. 

 

Spektakl ,,Witajcie w naszej bajce" propagujący czytanie książek -16.05.2017 r.  

Dnia 16 maja 2017 roku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury  

w Siedlcach z/s w Chodowie zorganizował dla przedszkolaków z ZOW w Strzale, ZO  
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w Stoku Lackim oraz ZO w Pruszynie spektakl interaktywny pt. ”Witajcie w Naszej Bajce”. 

Dzieci podczas przedstawienia odbyły wspaniałą podróż po świecie bajek i spotkały swoich 

ulubieńców: Jasia i Małgosię, Kopciuszka, Pinokia, Zosie Samosię.  

Przesłaniem spektaklu było zachęcenie dzieci do czytania książek i rozwijania wyobraźni. 

Dzieci twórczo uczestniczyły w przedstawieniu. Spotkania przebiegły w miłej i radosnej 

atmosferze. 

 

II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Szkół Gminy Siedlce ,, Bajeczna muzyka” – ZO 

w Nowych Iganiach -19.05.2017 r.  

19 maja w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, pod patronatem Wójta Gminy Siedlce 

– Henryka Brodowskiego, odbył się II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Szkół Gminy 

Siedlce „Bajeczna muzyka”. Festiwal przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, 

szkół gimnazjalnych oraz oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Gminie Siedlce. 

Festiwal ma na celu promowanie młodych artystów oraz jest okazją do wzmocnienia 

motywacji dzieci i młodzieży do rozwijania uzdolnień muzycznych.  

 

Piknik rodzinny – Żelków Kolonia  - ZO Żelków Kolonia – 21.05.2017 r.  

W niedzielę 21 maja, w Żelkowie Kolonii, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury  

w Chodowie, Dyrektora i Rady Rodziców Zespołu Oświatowego w Żelkowie – Kolonii oraz 

Rady Sołeckiej zorganizowany został XV Piknik rodzinny. Na scenie zaprezentował się 

zespół Verdis oraz iluzjonista Maciej Pęda. Podczas imprezy nie zabrakło licznych 

konkursów z nagrodami oraz atrakcji dla dzieci prowadzonych przez instruktorów GOK i 

nauczycieli ZO w Żelkowie. Ponadto odbył się event naukowy – Kosmiczna Stacja 

Alchemiczna.  Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 

 

 Spektakl ,,Witajcie w naszej bajce" propagujący czytanie książek -22.05.2017 r.  

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, 22 maja zawitał do ZO w Białkach, ZO w Nowych 

Iganiach, ZO w Żelkowie Kolonii na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury Krakowski 

Teatr Edukacyjny Edu-artis. Aktorzy zaprezentowali dzieciom spektakl pt. ,,Witajcie w naszej 

bajce”, propagujący czytanie książek. Artyści zabrali przedszkolaków w świat kolorowych 

przygód bohaterów znanych z bajek. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawianiu a na ich 

twarzach można było zobaczyć zadowolenie.  
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Koncert laureatów II Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce  

,, Bajeczna muzyka” – ZO w Nowych Iganiach – 23.05.2017 r.  

Dnia 23 maja 2017 roku odbył się finałowy Koncert Laureatów wraz z uroczystym rozdaniem 

nagród Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce „Bajeczna Muzyka”,  

a inicjatorem gali był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. Patronat honorowy nad 

Festiwalem objął Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Współorganizatorem festiwalu był 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie. 

Podczas festiwalu  można było usłyszeć  piosenki z bajek, seriali i filmów. Na koniec 

uroczystość instruktorzy GOK wykonali krótkie przedstawienie dla przybyłych gości.  

 

Dzień Mamy  „Nasza kochana mama”- impreza współorganizowana ZO w Pruszynie -

26.05.2017 r.  

26 maja 2017 r. obie grupy Oddziału Przedszkolnego we współpracy z Filią Biblioteczną 

w Pruszynie i GOK zorganizowali Dzień Mamy i Taty. Dzieci przygotowały dla swoich 

rodziców przepiękne przedstawienia, śpiewały wzruszające piosenki i recytowały wiersze.  

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, 

pani Elżbieta Łęczycka - Przewodnicząca Rady Gminy Siedlce oraz pani Zofia Guzek - 

Radna Gminy. Animatorzy z Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

przygotowali  wiele zabaw dla dzieci i ich rodziców.  Po części artystycznej przedszkolaki, 

w dowód swojej miłości i wdzięczności, wręczyły rodzicom i przybyłym gościom drobne 

upominki. Uroczystości przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze. 

 

Dzień Strażaka  w Pruszynku -28.05.2017 r.  

28 maja w Pruszynku  swoje święto obchodzili strażacy. Uroczystości rozpoczęła Msza św.  

w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie Następnie  odbył się 

przemarsz strażaków i zaproszonych gości do remizo- świetlicy w Pruszynku. Nie zabrakło 

oczywiście defilady i okolicznościowych przemówień.  

 Impreza została uświetniona koncertem uczniów z ZO w Pruszynie oraz Zespołu FreeStyle,  

a na zakończenie nie zabrakło również tradycyjnej strażackiej grochówki dla wszystkich 

druhów oraz dyskoteki. 
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 Dzień Dziecka w Stoku Lackim - współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Stoku Lackim – 01.06.2017r.  

Gminny Ośrodek Kultury włączył się w udział w Pikniku Rodzinnym w  Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Stoku Lackim, który odbył się 1 czerwca 2017 roku. 

Dla najmłodszych przygotowano sporo atrakcji, dzięki którym wraz z rodzicami mogli miło 

spędzić czas. Spotkanie dotyczyło głównie wychowanków internatu i ich rodzin ale nie 

zabrakło licznych gości.  

Tegoroczny piknik rozpoczął się występami artystycznymi uczniów oraz życzeniami z okazji 

Dnia Dziecka. Druga część piknikowych atrakcji to zabawy taneczno – muzyczne 

przygotowane przez instruktorów GOK. Kolejna część pikniku odbyła się na boisku 

szkolnym,  rozegrany został mecze piłki nożnej z udziałem kleryków z Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Rozgrywki piłkarskie przeplatane były 

wieloma konkurencjami sprawnościowymi dla dzieci i rodziców. 

Na pikniku nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców 

oraz ogniska.  

 

Dzień Rodziny w Stoku Lackim - współpraca ze szkołą, impreza plenerowa przy ZO 

w Stoku Lackim -03.06.2017 r.  

W dniu 3 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie we współpracy 

 z Zespołem Oświatowym w Stoku Lackim  zorganizował obchody kolejnego 7 już Dnia 

Rodziny, które w  tym roku połączone były z obchodami Dnia Dziecka. Od rana  na terenie 

szkoły w Stoku Lackim trwała wspólna zabawa uczniów, ich rodzin i nauczycieli.  

W bogatym programie imprezy i szeregu licznych atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

 

Dzień Dziecka Wołyńce – impreza plenerowa przy świetlicy w Wołyńcach – 04.06.2017 r.  

4 czerwca dla przybyłych dzieci do Wołyniec czekało wiele atrakcji.  „Dzień Dziecka” 

w Wołyńcach  miał w sobie wyjątkowy czar. W tym dniu każdy, niezależnie od wieku choć 

na chwilę stał się dzieckiem. Największą atrakcją było jedyne w swoim rodzaju kino 

sferyczne, czyli mobilne planetarium. Atmosfera kina i zabaw przeniosła dzieci w bajkowy 

świat.  
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Dzień Rodziny w Pruszynie – współpraca ze szkołą, impreza plenerowa przy ZO 

w Pruszynie – 04.06.2017 r.  

W dniu 4 czerwca na boisku przy Zespole Oświatowym w Pruszynie rozpoczął się VI piknik 

rodziny o charakterze sportowo – rekreacyjnym pt. „Z rodziną zdrowo, bezpiecznie, wesoło”. 

 W programie imprezy przygotowanych było wiele interesujących atrakcji m.in.: malowanie 

twarzy, degustacje potraw, konkurencje sportowe, pokazy strażackie. Organizatorami pikniku 

byli: Zespół Oświatowy w Pruszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s  

w Chodowie. Na koniec wszyscy bawili się przy zespole muzycznym Freestyle. 

 

Ognisko integracyjne w Strzale -08 .06.2017 r.  

W dniu 8 czerwca przy świetlicy w Strzale odbyło się ognisko integracyjne dla 

wychowanków z internatu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii 

Grzegorzewskiej w Siedlcach. Młodzież aktywnie włączyła się w przygotowanie spotkania. 

W czasie biesiady młodzież świetnie się bawiła, śpiewając wspólnie piosenki. Znakomita 

atmosfera ogniska przyczyniła się do lepszego poznania kolegów i koleżanek. 

Pracownicy GOK oraz wychowawcy  dzieci dokładali zaś wielu starań, aby dzieci podczas 

spotkania czuły się dostrzeżone oraz potrzebne. Niewątpliwie im się to udało. Z pewnością 

dołożyli wszelkich starań, aby ognisko było niezapomnianym wydarzeniem, które na długo 

zostanie w pamięci uczestników.  

 

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom VII Festiwalu Kultury- sala widowiskowa 

GOK Chodów – 09.06.2017 r.  

Gala wręczenia nagród VII Festiwalu Kultury Chodów 2017 odbyła się w  sali widowiskowej 

GOK Chodów, 09.06.2017r. Podczas uroczystej gali wystąpiły chętne zaproszone zespoły 

taneczne oraz wokaliści. W trakcie rozdawania nagród i pamiątkowych dyplomów  

w poszczególnych kategoriach Festiwalu Kultury: muzyka ,taniec, teatr, plastyka 

oraz literatura - można było oglądać wystawę prac plastycznych.  

 

Dzień Dziecka w Żelkowie Swobodzie –współpraca Rada sołecka - 11.06.2017 r.  

Dzień Dziecka to święto dedykowane najmłodszym. 11 czerwca został zorganizowany  

w Żelkowie Swobodzie na placu zabaw piknik, przygotowano dla najmłodszych szereg 

atrakcji i niespodzianek. Dla wszystkich dzieci czekały gry i konkursy z nagrodami. Jak co 

roku dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności w konkurencjach wokalnych, 
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tanecznych oraz sprawnościowych. Dla uczestników imprezy przygotowany był ciekawy 

program pełen atrakcji, gier i zabaw.  

 

Z cyklu wieczór z gwiazdą  ,, światowe przeboje… we dwoje”. Anna i Romuald 

Spychalscy – 11.06.2017 r.  

Anna i Romuald Spychalscy byli gwiazdami koncertu z cyklu „Wieczór z Gwiazdą”, który 

odbył się 11 czerwca w Białkach. Artyści wykonali światowe hity muzyki rozrywkowej  

i porwali publiczność do śpiewania oraz zabawy. Covery wykonali w oryginalnych wersjach 

językowych i własnych aranżacjach. Były piosenki m.in. Leonarda Cohena "Hallelujah", 

Domenico Modugno "Volare" czy Whitney Houston "One moment in time".  

 

Dzień Dziecka w Chodowie – 18.06.2017 r.  

W niedzielę, 18 czerwca w Chodowie świętowano Dzień Dziecka. W słoneczne popołudnie 

atrakcji nie brakowało. Na terenie placu zabaw dużym zainteresowaniem cieszył się 

darmowy, dmuchany plac zabaw do którego w kolejce co chwila ustawiali się chętni.  

Program przygotowany przez GOK obfitował w wiele atrakcji. W konkursach i sportowych 

zabawach wzięli udział najmłodsi. W trakcie imprezy odbyła się prezentacja talentów 

wokalnych dzieci i młodzieży. Kulminacyjnym punktem imprezy był darmowe lody. 

Animacje  w wykonaniu pracowników GOK porwały wszystkich najmłodszych do wspólnej 

zabawy. Najlepszą recenzją całej imprezy są uśmiechy wszystkich dzieciaków, które 

aktywnie brały udział w wydarzeniu.  

 

Z cyklu wieczór z gwiazdą. Recital Haliny Kunickiej  - sala widowiskowa GOK Chodów 

-20.06.2017 r.  

20 czerwca w sali widowiskowej GOK Chodów wystąpiła Halina Kunicka. Gwiazda wielką 

popularnością cieszyła się w latach 60. i 70.Zgromadzona publiczność była zachwycona 

wrażliwością muzyczną artystki. Zaprezentowała widzom swoje wielkie przeboje: "Orkiestry 

dęte", "Niech no tylko zakwitną jabłonie", "To były piękne dni", "Upływa szybko życie", "Od 

nocy do nocy", "Czumbalalajka", "Gwiazda miłości", "Lato, lato czeka", "Co się stało z naszą 

klasą". Publiczność wykonywała znane piosenki razem z artystką.  
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Zakończenie roku kulturalno – oświatowego GOK- świetlica wiejska w  Strzale -

23.06.2017 r. 

W dniu 23 czerwca w świetlicy w Strzale odbyło się zakończenie roku  kulturalno – 

oświatowego GOK Chodów. W zorganizowanym spotkaniu wzięły udział dzieci i młodzież 

ze wszystkich grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury na terenie gminy Siedlce 

oraz zaproszeni przez nich goście. Uczestnicy zorganizowanego spotkania mogli wspólnie 

podziwiać występy grup tworzących zespół „Murena”, sekcję Karate Kyokushin Strzała 

oraz twórczość dzieci należących do sekcji plastycznej (pracownia plastyczna GOK 

CHODÓW,  Stare Opole, Pruszynek, Białki, Żabokliki, Golice, Błogoszcz) 

i nagrodzić każdego gromkimi brawami przy odbiorze pamiątkowego dyplomu. Cała sala  

w świetlicy w Strzale wypełniona została w przepiękne prace wykonane na zajęciach 

plastycznych w świetlicach przez cały rok.  

 

Piknik w Rakowcu ,, Wianki w Rakowcu” – plac przy świetlicy w Rakowcu - współpraca 

Rada sołecka - 24.06.2017r. 

24 czerwca  na placu przy świetlicy wiejskiej odbył  się festyn "Wianki w Rakowcu".           

W programie, oczywiście, konkurs wicia wianków, a także: gry, konkursy i kiermasz 

zabawek. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw i darmowe lody. Przygotowano też 

animacje, które prowadzili instruktorzy GOK. W części artystycznej zaprezentował się Zespół 

Śpiewaczy z Chodowa oraz Dina, która w rytmie disco polo porwała publiczność do tańca.  

 

Piknik w Nowych Iganiach- 570 lecie Nowych Igań – uroczystości przy pomniku i placu 

przy ul. Prądzyńskiego w Nowych Iganiach – 25.06.2017 r.  

W dniu 25 czerwca Iganie obchodziły jubileusz 570-lecia swego istnienia. Rady sołeckie 

Nowych i Starych Igań, Stowarzyszenie Nasze Iganie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Chodowie i Gminą Siedlce zorganizowały obchody tego jubileuszu.  Święto 

rozpoczęło się pod Pomnikiem bitwy igańskiej wspólną modlitwą.   

Atrakcją bez wątpienia były pokazy broni i umundurowania z czasów Powstania 

listopadowego. po czym nastąpiła degustacja przygotowanego tortu urodzinowego. Druga 

część obchodów w formie festynu zaczęła się już na placu przy ul. Prądzyńskiego  

w Nowych Iganiach. Pierwsze godziny festynu bez wątpienia ucieszyły najmłodszych 

mieszkańców, którzy mogli bezpłatnie korzystać z kilku dmuchanych zjeżdżalni, darmowych 

lodów oraz wziąć udział w animacjach prowadzonych przez instruktorów GOK. 
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Po oficjalnym otwarciu festynu odbyły się trzy biegi na 570- lecie Igań w różnych 

kategoriach wiekowych. Odbyły się również pokazy nordic walking oraz pokazy młodych 

sportowców z klubu WLKS Nowe Iganie. Następnie na scenie zaprezentował się bluesowy 

zespół Route 66. Po występie odbył się konkurs wiedzy o Iganiach. Gwiazdą wieczoru był  

zespół Hoyraki. Dynamiczna muzyka z nutą folkloru wschodniego porwała zgromadzoną 

widownię do wspólnej zabawy. Podczas imprezy  można było zobaczyć wystawę pamiątek 

związanych z Iganiami, skorzystać z darmowych badań krwi i ciśnienia, które prowadziły 

Panie z Centrum Medyczno – Diagnostycznego, Policja z Siedlec bezpłatnie znakowała 

rowery. 

 

IV Rodzinny Piknik integracyjny ,,Jesteśmy tacy sami” – parafia św. Teresy, 

stowarzyszenie Mgiełka, współpraca GOK Chodów – 25.06.2017 r.  

„Jesteśmy tacy sami”- to hasło Integracyjnego Pikniku Rodzinnego jaki odbył się w niedzielę, 

25 czerwca na placu przy kościele św. Teresy w Siedlcach. Festyn poprzedziła Msza św.,  

w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, odprawiona w kościele p.w. św. Teresy. 

W słoneczne, niedzielne popołudnie uczestnicy festynu mieli okazję obejrzeć występy 

wokalne i taneczne oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych i konkursach.  

Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się dmuchane zamki, 

zjeżdżalnie oraz trampoliny. Nie zabrakło chętnych do malowania twarzy.  

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 

„Mgiełka”, przy współpracy z GOK Chodów.  

 

Pokaz dekoratorstwa potraw- sala widowiskowa GOK Chodów – 30.06.2017 r.  

W piątek 30 czerwca   w  GOK Chodów odbyły się warsztaty kulinarne tym razem  dotyczyły 

dekorowania potraw i stołu. Przybyłe panie nie tylko nauczyły się jak stworzyć z warzyw 

piękna dekorację ale także dowiedziały się jakie szkło stosuje się do konkretnego napoju.  

 

V Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim -02.07.2017 r.  

W niedzielę, 2 lipca  w Stoku Lackim, odbył się  V Festiwal Biesiadny, zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie oraz Stowarzyszenie Mieszkańcy  

i Przyjaciele Stoku Lackiego.  Impreza ta  propaguje polską kulturę, łączącą muzykę 

estradową oraz biesiadną, a jest organizowany cyklicznie od 2012 roku.  Festiwal rozpoczął 

się od konkursu zespołów biesiadnych oraz ludowych.  Podczas  V Festiwalu Biesiadnego  

wystąpiły takie zespoły jak Babeczki Podlaskie oraz zespół  Kress.  
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Niewątpliwą atrakcją był też występ gwiazdy wieczoru zespół Focus, który zgromadził przed 

sceną liczną publiczność.   Dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji i konkursów z nagrodami, 

poprowadzonych przez instruktorów GOK. Gościnnie wystąpił pan Wiesław Iwanowski, 

wykonując piękne ludowe melodie, którego komisja konkursowa nagrodziła pamiątkowym 

pucharem.  

  

Wakacyjne zajęcia plastyczne w Nowym Opolu – 04.07.2017 r.  

4 lipca  odbyły się w świetlicy i Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do twórczego działania poprzez rozbudzanie 

w nich wyobraźni plastycznej. Uczestnicy warsztatów podczas zajęć doskonalili swoje 

umiejętności manualne i poznały nowe techniki artystyczne.  

 

Kulinarne wakacje w Nowym Opolu – 06.07.2017 r.  

6 lipca  w świetlicy i Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się warsztaty kulinarne dla 

dzieci. Prowadziła je pani instruktor z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Tym razem kulinarną przygodą była przygotowana przez najmłodszych  beza. Dzieci 

z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, co bardzo cieszy organizatorów. 

Oprócz słodkiego tortu dzieci poznały historię powstania bezy, którą z wielkim 

zainteresowaniem opowiedziała prowadząca.  

 

Warsztaty Truskawkowe szaleństwo – świetlica w Pruszyn Pieńkach- 06.07.2017 r.  

6 lipca w świetlicy  w miejscowości Pruszyn – Pieńki, odbyły się warsztaty kulinarne, którym 

tematem przewodnim były truskawki. Sezon  truskawkowy w  pełni dlatego w świetlicy 

w Pruszyn Pieńkach odbyły się warsztaty kulinarne. Warsztaty skierowane były przede 

wszystkim do dzieci. Truskawkowymi wypiekami zainteresowali się także opiekunowie 

dzieci. Zajęcia kulinarne  poprowadzili instruktorzy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. Zajęcia okazały się bardzo udane,  truskawkowe wypieki były znakomite. 

Wszyscy uczestnicy dostali przepisy na słodkie wypieki. 

 

Piknik w Nowym Opolu - 09.07.2017 r.  

9 lipca na placu przy świetlicy w Nowym Opolu odbył się piknik rodzinny. Impreza 

rozpoczęła się blokiem artystycznym skierowanym do dzieci. Następnie odbyło się 

widowisko zaprezentowane przez zespół cygański.  Uczestnikom pikniku czas umilał zespół 

disco polo  - Dina. Repertuar zespołu porwał do tańca zarówno dorosłych jak i dzieci.  
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Najmłodsi mieszkańcy oraz ich rodzice przez całą imprezę mogli skorzystać  z wielu atrakcji- 

plac zabaw, fotobudka, poczęstunek od Rady sołeckiej. Program imprezy dostosowany był 

zarówno dla dzieci jaki i dorosłych.  

 

Piknik w Golicach – 16.07.2017 r.  

W niedzielę 16 lipca przy świetlicy w Golicach odbył się piknik rodzinny.  

W trakcie trwania festynu dzieci i dorośli uczestniczyli w rozmaitych grach oraz konkursach 

prowadzonych przez instruktorów GOK.  Rozrywkową częścią festyny był z pewnością 

wieczór integracyjny przy ognisku.  

 

V Święto Wsi Białki- 23.07.2017 r.  

W niedzielę, 23 lipca odbyło się V Święto Wsi Białki. Impreza rozpoczęła się biegiem 

ulicznym, upamiętniającym pożar wsi z 1944 roku. Bezpieczeństwo podczas biegu 

zapewnione zostało przez policję, strażaków z Nowego Opola oraz mieszkańców wsi. Po 

wręczeniu medali zwycięzcom odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem.   

W programie m.in. bieg uliczny, widowisko plenerowe pt. "Żniwa dawniej", występy kapel  

i animacje dla dzieci. Organizatorzy przeprowadzili obrzęd żniwny w plenerze  z udziałem 

licznie przybyłych kośników oraz odbieraczkami. Widowisko było wiernym odtworzeniem 

dawnych żniw. Po powrocie na plac przy świetlicy  organizatorzy przygotowali poczęstunek 

w postaci chleba z miodem, podpiwku oraz drożdżowego ciasta. Uczestnicy imprezy mogli 

korzystać z przejażdżek konnych, zrobić sobie zdjęcia w fotobudce, wysłuchać koncertów 

kapeli Wieśki Cześki, zespołów Chodów i Białki. Podczas imprezy pan wójt Henryk 

Brodowski dokonał otwarcia  nowej Sali w świetlicy. Gwiazda wieczoru – kapela Staśka 

Wielanka zachwyciła wszystkich swoim występem.  

 

Lato z GOK 2017 – 17-21.07.2017 r.  

Podczas wakacji w okresie od 18 lipca do 21 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie 

zorganizował cykl wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie 

gminy Siedlce. Warsztaty twórcze i zajęcia o charakterze kulturalno-rozrywkowym odbywały 

się w:  

18.07, godz. 10.00 -Wakacje z GOK - świetlica w Grubalach  

19.07, godz. 10.00- Wakacje z GOK - plac u Państwa Rostkowskich w Topórku  

19.07, godz. 13.00 - Wakacje z GOK - Żytnia, altana  

20.07, godz. 10.00- Wakacje z GOK - boisko w Purzecu  
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21.07, godz. 10.00 - Wakacje z GOK - plac przy  świetlicy w Grabianowie  

21.07, godz. 13.00- Wakacje z GOK - plac przy świetlicy w Ujrzanowie  

Głównym założeniem organizatorów oraz instruktorów przeprowadzających warsztaty dla 

dzieci i młodzieży było przygotowanie ich do mądrego i racjonalnego wykorzystania czasu 

wolnego oraz promowanie i szerzenie atrakcyjnych metod, form aktywnego i pożytecznego 

spędzania czasu wolnego. Podczas tegorocznych wakacji instruktorzy GOK starali się 

odwiedzić przede wszystkim takie miejscowości, w których nie ma świetlicy.   

W malowniczych plenerach dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach artystycznych. 

Wszystkie zorganizowane spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Zajęcia prowadzili 

instruktorzy GOK.  

  

Koncert z Cyklu Wieczór z Gwiazdą… - Andrzej Rybiński- 30.07.2017 r.  

30 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie zorganizował w świetlicy w Starym  Opolu  

koncert Andrzeja Rybińskiego z cyklu "Wieczór z gwiazdą..." . Wokalista, gitarzysta 

 i kompozytor zaśpiewał swoje najlepsze przeboje. W programie takie przeboje jak: "Nie liczę 

godzin i lat...", "Pocieszanka", "Czas relaksu". Artysta przyciągnął komplet widzów. 

Poczucie humoru oraz umiejętności wokalne sprawiły, że każdy kto się pojawił na koncercie 

z  pewnością spędził miły wieczór.  

  

Festyn rodzinny w Grabianowie – 13.07.2017 r.  

13 sierpnia na placu przy świetlicy w Grabianowie odbył się festyn rodzinny. Dla dzieci 

zorganizowany  został specjalny blok gier oraz konkursów. Darmową atrakcja były również 

zamki dmuchane oraz malowanie twarzy.  W części artystycznej na scenie wystąpił zespół 

cygański Buteleczka Wina  oraz zespół Kryters.  Festyn zakończył się zabawą taneczną.   

 

Wakacyjnie  w Żaboklikach- 20.07.2017 r.  

20 sierpnia dzieci aktywnie spędziły czas w Żaboklikach w trakcie zajęć zorganizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach. Dzieci mogły liczyć na wiele zabaw 

zorganizowanych przez opiekunów. Zajęcia muzyczne, plastyczne, edukacyjne oraz sportowe 

składały się m. in.  ze śpiewu, karaoke,  prac plastycznych, gier planszowych.   
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Pożegnanie wakacji w Pruszynku dla dzieci- 27.08.2017 r.  

27 sierpnia w świetlicy w Pruszynku odbyło się pożegnanie wakacji. W programie nie 

zabrakło – piosenek śpiewanych przez dzieci, pokazów artystycznych  oraz zabawy  

z instruktorami GOK.  

  

Żegnajcie wakacje w Ujrzanowie – 27.08.2017 r.  

W dniu 27 sierpnia dzieci z Ujrzanowa pod okiem animatorów bawiły się wspólnie. Był plac 

zabaw, fotobudka i wiele innych atrakcji. Pomimo ulewnego deszczu impreza cieszyła się 

popularnością Współorganizatorami była Rada sołecka i radny wsi Ujrzanów.  

 

Żegnajcie wakacje w Błogoszczy – 30.08.2017 r.  

30 sierpnia dzieci oraz młodzież z Błogoszczy spotkała się wspólnie przy ognisku aby 

pożegnać wakacje i powspominać najpiękniejsze chwile z 2  miesięcznego odpoczynku.  Dla 

wszystkich uczestników pikniku przygotowano konkursy z nagrodami. Po sportowych 

rywalizacjach przy muzyce można było skosztować pieczoną kiełbaskę. Pomimo zakończenia 

wakacji spotkanie przebiegało w bardzo wesołej atmosferze, każdy  

z uczestników mógł sobie zrobić zdjęcie w fotobudce. Organizatorami imprezy dla dzieci była 

Rada Sołecka Błogoszcz, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie oraz 

opiekun świetlicy, który zadbał aby wszystko przebiegało idealnie.  

  

Dożynki Gminy Siedlce w Strzale - 10.09.2017 r.  

W niedzielę, 10 września w Strzale odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość dożynek 

gminnych rozpoczęła się Mszą świętą polową sprawowaną przez Biskupa Siedleckiego 

Kazimierza Gurdę. Wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, wspólnie ze starostami dożynek 

podzielili dożynkowy chleb. Podczas tej uroczystości  wręczono stypendia dla  uzdolnionej 

młodzieży. Tradycyjnie podczas dożynek został wybrany wieniec dożynkowy. Celem 

konkursu jest kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze świętem 

plonów oraz promocja walorów wsi polskiej.  W części artystycznej wystąpiły takie zespoły 

jak: Kapela Warszawska Staśka Wielanka, Buteleczka Wina, gwiazda wieczoru Zespół 

Masters, zespoły śpiewacze: Chodów, Białki, Pruszyn Pieńki. Podczas Dożynek można było 

obejrzeć także pokaz skoków ze  spadochronem w wykonaniu członków  Związku Polskiego 

Spadochroniarzy oddział w Siedlcach. Wydarzenia związane ze świętem plonów zakończyły 

się występami zaproszonych zespołów i dyskoteką „pod gwiazdami”. Imprezie towarzyszyła 
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wystawa fotograficzna ,,Cztery pory roku w Gminie Siedlce” oraz konkurs wiedzy  

o samorządzie. 

 

Festyn rodzinny w Strzale- współpraca ze szkołą- 16.09.2017 r.  

W niedzielę, 16 września w Zespole Oświatowy w Strzale odbył się piknik rodzinny 

,,Bawimy się na progu jesieni”. Był to już trzeci festyn organizowany wspólnie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, którego ideą jest wspólne działanie.  W części artystycznej było można 

zobaczyć uczniów szkoły oraz  ich rodziców, którzy włączyli się w organizacje pikniku.  

Przygotowane atrakcje przerosły oczekiwania uczestników. Oprócz występów można było 

korzystać ze stoisk ze smakołykami przygotowanymi przez dzieci oraz ich rodziców.  

 

IV święto Opieńki w Pruszyn Pieńkach. Konkurs na największego grzyba, plac przy 

świetlicy w Pruszyn Pieńkach- 17.09.2017 r. 

17 września w miejscowości Pruszyn Pieńki odbyło się IV Święto Opieńki. Była to impreza  

o charakterze ekologicznym, akcentująca naturalne walory pruszyńskich okolic. Podczas 

imprezy przygotowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla starszych odbiorców.  

Przez cały czas trwania festynu możliwa była degustacja potraw regionalnych. Dla dzieci 

przygotowano pokazy, dmuchany plac zabaw oraz liczne konkursy z nagrodami.  Głównym 

punktem programu był występ grup śpiewaczych.  Gwiazdą wieczoru był zespół Fantastic 

Boys. Zabawie w plenerze nie przeszkodziły opady deszczu oraz grzmoty. IV Święto Opieńki 

zgromadziło spora grupę dzieci, młodzieży oraz dorosłych.   

 

Gminny Konkurs Literacki ,,Iganie literacko" –wydanie publikacji "Iganie. Pieczęć 

między wiekami" - 21.09.2017 r.  

W dniu 21 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego ,,Iganie Literackie” 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Siedlce Henryka Brodowskiego. Tomik 

"Iganie. Pieczęć między wiekami" prezentuje utwory 30 uczestników konkursu "Iganie 

literacko" zorganizowanego w związku z 570-leciem miejscowości Iganie przez GOK 

 w Siedlcach z/s w Chodowie oraz Stowarzyszenie Nasze Iganie.  

 

Koncert z cyklu Wieczór z Gwiazdą – Jerzy Połomski – 08.10.2017 r.  

W dniu 8 października w świetlicy wiejskiej w Żaboklikach odbył się koncert Jerzego 

Połomskiego. Artysta wykonał wiele swoich autorskich piosenek. Pomimo sędziwego już 
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wieku jego popularność jednak nie przemija. Koncert zgromadził liczną publiczność. Imprezę 

poprowadził pan Tomasz Markiewicz, znany dziennikarz muzyczny Tygodnika Siedleckiego.  

 

II  Międzyszkolny Festiwal  Pieśni i Piosenki Patriotycznej– ZO w Golicach,  współpraca 

ze szkołą – 24.10.2017 r.  

W dniu 24 października 2017 r. w ZO Golice odbył się Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej pod honorowym patronatem Wójta Gminny Siedlce - p. Henryka 

Brodowskiego. Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio 

Podlasie i portal podlasie24.pl. Wszystkie występujące osoby  zostały nagrodzone wielkimi 

brawami.  

          

Wystawa historyczna ,, Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny”, recital muzyczny 

Chabry Poligonów, świetlica w Stoku Lackim – 05.11.2017 r.  

W dniu 5 listopada  w świetlicy w Stoku Lackim zgromadzone osoby uczestniczyły 

w wystawie historycznej „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”. 

Pokaz opatrzony  był wykładem pani Beaty Kozaczyńskiej.   Prezentacja  w formie lekcji 

historii dokładnie przybliżyła  problem przesiedleń „Dzieci Zamojszczyzny”. 

Podczas  prelekcji widownia mogła zapoznać się  z bogatym zbiorem zdjęć. Spotkanie to było 

również okazją do zadawania pytań prowadzącej.    Po lekcji historii można było wysłuchać 

recitalu muzycznego w wykonaniu zespołu ,,Chabry Poligonów”.  

 

Gminne Obchody Święta Niepodległości  ,,W listopadowej zadumie Gmina Siedlce 

Niepodległej”  -11.11.2017 r.  

11 listopada odbyły  się gminne obchody Święta Niepodległości. Tego dnia został 

przygotowany dla  mieszkańców  gminy  Siedlce oraz  gości  bogaty program artystyczny 

-  ,,W listopadowej zadumie Gmina Siedlce Niepodległej”.   

Uroczystość  rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Starym Opolu z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy świętej  

w ZO w Nowych Iganiach odbył się koncert artystyczny w wykonaniu artystów z Warszawy 

oraz laureatów gminnego festiwalu piosenki i pieśni patriotycznej. Zgromadzona publiczność 

z wielkim poruszeniem przyjęła interpretacje patriotycznych pieśni w wykonaniu artystów 

oraz młodych mieszkańców gminy Siedlce. Po wysłuchaniu utworów uroczyste 

przemówienia wygłosił Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski oraz zaproszeni goście.   
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Z cyklu wieczór z gwiazdą … - Krystyna Giżowska, świetlica w Nowym Opolu- 

19.11.2017 r.  

W niedzielne popołudnie w świetlicy  wiejskiej w Nowym Opolu odbył się koncert pani 

Krystyny Giżowskiej – piosenkarki, która wykonała swoje sztandarowe utwory - ,,Złote 

obrączki”, ,,Przeżyłam z tobą tyle lat”. Sala świetlicy została zapełniona po brzegi fanami jej 

muzyki. W koncercie uczestniczyli  władze samorządowe z wójtem naszej gminy.  

 

Wokół tradycji Bożego Narodzenia – 23.11.2017 r.  

23 listopada   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim odbyły się 

warsztaty edukacyjne dla uczniów tej szkoły  pt. „Wokół tradycji  Bożego 

Narodzenia”.  Zajęcia poprowadzili  pracownicy. W świątecznej atmosferze  uczniowie 

wysłuchali opowieści o tradycjach oraz zwyczajach bożonarodzeniowych. 

Zwieńczeniem warsztatów  było wspólne kolędowanie oraz wykonanie kartki świątecznej. 

 

Warsztaty ozdób choinkowych- świetlica w Grabianowie i Nowym Opolu – 2-3.12.2017r.  

2 oraz 3 grudnia w świetlicy w Nowym Opolu oraz w Grabianowie odbyły się warsztaty 

tworzenia choinek z szyszek oraz ze sznurka. Uczestnicy z dużą wytrwałością pracowali nad 

swoimi dziełami. Zajęcia wywołały sporo radości, w szczególności dekorowanie 

własnoręcznie przygotowanej choinki. Wszystkie prace powstałe podczas warsztatów, dzieci 

zabrały ze sobą aby móc pochwalić się swoją twórczością przed najbliższymi.  

 

Zajęcia świąteczne dla dzieci w świetlicy w Nowym Opolu- 08.12.2017 r.  

8 grudnia w  świetlicy w Nowym Opolu odbyły się kolejne warsztaty w zakresie tworzenia 

ozdób bożonarodzeniowych. Uczestnicy podczas warsztatów poznali ciekawe techniki 

tworzenia ozdób. Powstały piękne, różnokolorowe i błyszczące choinki, które na pewno 

przyozdobią nasze domy. Warsztaty minęły w miłej i życzliwej atmosferze. 

 

Warsztaty artystyczne grup śpiewaczych z Gminy Siedlce – 09-10.12.2017 r.  

W dniach 9-10 grudnia w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach odbyły się 

warsztaty artystyczne dla grup śpiewaczych i wokalnych z Gminy Siedlce zorganizowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie. Pierwszy dzień warsztatów to: 

zajęcia z emisji głosu, autoprezentacji, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, 

sposoby  radzenia sobie z tremą na scenie oraz wspólne kolędowanie. Drugi dzień warsztatów 
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to praca nad wspólnym projektem, który zostanie zaprezentowany w dniu 6 stycznia 2018 

roku podczas obchodów święta Trzech Króli w Białkach.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu GMINNA CHOINKA - OZDOBA CHOINKOWA, ogłoszenie 

wyników 

Tegoroczna choinka w Urzędzie Gminy Siedlce została  udekorowana własnoręcznie 

wykonanymi bombkami, przez uczestników konkursu zorganizowanego przez GOK 

w Siedlcach z/s w Chodowie ,,Gminna choinka – konkurs na ozdobę choinkową”. W dniu 14 

grudnia 2018 r. grupa dzieci ze szkoły ze Strzały wraz z wychowawczynią udekorowali 

gminną choinkę. W dekorowaniu pomagał pan Henryk Brodowski i dyrektor GOK pani 

Elżbieta Wojtyra.  

  

Warsztaty świąteczne w Starym Opolu- 13.12.2017 r.  

W dniu 13 grudnia w świetlicy w Starym Opolu odbyły się zajęcia dla dzieci pt. „Ozdoby 

bożonarodzeniowe”. Podczas warsztatów wykonywane były dekoracje bożonarodzeniowe 

 z ozdobnych sznurków, kaszy gryczanej, ryżu oraz szyszek. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 

zadowoleni, a wykonane ozdoby z pewnością będą wyjątkowym prezentem dla najbliższych.  

Zajęcia wprowadziły dzieci w świąteczny nastrój.  

 

Warsztaty dla dorosłych ,,Stroiki świąteczne" w świetlicy w Strzale, współpraca 

z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach- 14.12.2017 r.  

14 grudnia w świetlicy w  Strzale można było poczuć zimowy klimat oraz aurę  zbliżających 

się świąt Bożego Narodzenia. W świetlicy został zorganizowany pokaz ,,Twórczość ludowa- 

wykonywania stroików bożonarodzeniowych”, zorganizowany przez GOK Chodów oraz  

 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach. Przybyłe panie pod 

kierunkiem instruktorów z MODR w Siedlcach  poznały technikę tworzenia stroików.  

 

Scena mobilna – 14.12.2017 r.  

Dzięki konstruktywnym działaniom Wójta Gminy Siedlce  Henryka Brodowskiego oraz Rady 

Gminy Siedlce została zakupiona na imprezy plenerowe w gminie Siedlce  mobilna 

scena. Prezentacja odbyła się 14 grudnia przy świetlicy w Strzale.  
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Spotkanie wigilijne – świetlica w Strzale i poświęcenie feretronu – 17.12.2017 r.  

W wiejskiej świetlicy w Strzale, na opłatkowym wieczorze 17 grudnia spotkali się 

mieszkańcy Chodowa, Strzały i Żytniej. Po mszy świętej odprawionej przez proboszcza 

parafii św. Józefa  w świetlicy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. 

Spotkanie zakończyła degustacja typowych potraw wigilijnych przygotowanych przez 

miejscowe gospodynie.  Spotkanie zorganizowała Rada sołecka.  

 

Spotkanie wigilijne ,, Podziel się ze mną opłatkiem” -17.12.2017 r.  

W dniu 17 grudnia w świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie odbyło się  spotkanie opłatkowe dla 

osób starszych i samotnych.  Spotkanie zostało zorganizowane prze Panią Sołtys z Ujrzanowa 

oraz Radnego Gminy Siedlce . Podczas wspólnego kolędowania z Wójtem Gminy Siedlce - 

Panem Henrykiem Brodowskim uczestnicy degustowali potrawy wigilijne. Oprawę muzyczną 

zapewnił zespół Route 66.  

 

Kurs komputerowy ,,Internet and Computing Core Certification – IC3 – w ramach 

projektu ,,Komputer dla każdego” - 27.05- 09.07.2017.r.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób 

dorosłych. W projekcie wzięło udział 10 osób – mieszkańców Gminy Siedlce.  

 

Chodów, 13.01.2018r.                                 

Opracowała:   Izabela  Kuniewicz 
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Sprawozdanie  opisowe z działalności 

Biblioteki Publicznej  w Stoku Lackim 

za 2017 rok. 

 

I. Czytelnictwo i wypożyczenia: 

 

Biblioteka Czytelnicy Różnica Wypożyczenia Różnica 

2016 2017 2016 2017 

 

BP w Stoku Lackim 

 

296 

 

304 

 

+8 

 

4743 

 

5549 

 

 

 +806 

 

 

Filia Biblioteczna 

  w Białkach 

 

 

203 

 

206 

 

 

+ 3 

 

4048 

 

3739 

 

   

 - 309 

 

Filia Biblioteczna  

w  Nowym Opolu 

 

150 

 

109 

 

-41 

 

4156 

 

1773 

 

 

  -2383 

 

Filia Biblioteczna  

w Pruszynie 

 

98 

 

131 

 

+33 

 

2066 

 

4449 

 

 

 +2383 

 

Filia Biblioteczna  

  w Wołyńcach 

 

202 

 

180 

 

 

-22 

 

3185 

 

2980 

 

- 205 

 

        RAZEM 

 

949 

 

930 

 

-19 

 

18198 

 

18490 

 

+292 
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              Liczba czytelników na koniec grudnia 2017 roku wynosiła 930, w porównaniu  

z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 19 czytelników. Liczba wypożyczonych książek na 

koniec 2017 roku wyniosła 18490 woluminów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił 

wzrost o 292 wypożyczeń. . 

 

  

Liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy -  5,3 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców gminy -  100 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 6,4 

 

II. Internet 

 

Biblioteka 

 

2016 2017 Różnica 

BP w Stoku Lackim 1127 1921 +794 

Filia w Białkach 150 269  +119 

Filia w Nowym Opolu 666 199 - 467 

 

Filia  w Pruszynie 158 228 +70 

Filia w Wołyńcach 194 186 - 8 

               RAZEM 2295 2803  +508 

   

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości bibliotecznych”  

biblioteka  otrzymała  dotację w wysokości 10 500,00 zł. 

   

 III. Księgozbiór: 

 

Stok Lacki – 12 679 vol. (przybyło z zakupu 376 vol. ,dary -44 vol.)  

Filia Białki - 8971 vol. (przybyło 161 vol., dary-73 vol. ) 

Filia Nowe Opole - 10141vol. ( przybyło 173 vol,  dary- 3 vol.) 

Filia Pruszyn  - 11364 vol. (przybyło 212 vol.,  dary – 2 vol.)  

Filia Wołyńce – 3848 vol. (przybyło 232 vol., dary -24 vol ) 
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   Zakupiono razem 1152 vol. książek (w tym 726  vol. na kwotę –11093,18  zł ze środków 

dotacji samorządowej oraz  426 vol. na kwotę 10 000,00 zł  ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Chodów, 13.01.2018r.                                 

 Opracowała:   Izabela  Kuniewicz 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – EDUKACYJNEJ 

BIBLIOTEK ZA 2017 ROK 

 

 

Filia Biblioteczna w Nowym Opolu 

 

Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka – 20.01.2017 r.  

Dnia 20 stycznia odbyły się warsztaty artystyczne zorganizowane z okazji Dnia Babci 

i Dziadka dla dzieci oraz młodzieży. Uczestnicy warsztatów wykonali samodzielnie serca 

metodą: papierowa wiklina. 

 

 Warsztaty kulinarne – 15.02.2017 r.  

Czas ferii to idealna okazja, aby zorganizować warsztaty kulinarne. Dnia 15 lutego w Nowym 

Opolu uczniowie klasy IV z Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach nauczyli się jak 

prostym sposobem przygotować pizzę. Najpierw pod czujnym okiem    instruktor  z MORD 

w Siedlcach oraz wychowawczyni klasy uczestnicy przygotowali ciasto. Oprócz 

przygotowywania placka uczniowie poznali historię pizzy oraz sposób przyrządzania jej 

w różnych krajach. Zajęcia okazały się bardzo udane, pizza była znakomita.  

 

Warsztaty artystyczne – 21.02.2017 r.  

21 lutego w filii bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci.  

Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Pierwsza cześć to zajęcia plastyczne,  

gdzie była rozwijana kreatywność uczestników. Druga część spotkania to zajęcia muzyczne,  

podczas której powstała piosenka o Nowym Opolu. Warsztaty zakończyły się prezentacją utworu 

przed rodzicami. 
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Warsztaty manualne – 24.02.2017 r.  

24 lutego odbyły się kolejne zajęcia w ramach ferii w bibliotece. Dzieci bardzo chętnie 

i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach manualnych. Uczestnicy przygotowywali 

własną masę plastyczną. Pracy było wiele, ale przyjemności z tworzenia jeszcze więcej. 

 

 

Spotkanie na Dzień Kobiet - 10.03.2017 r.  

W dniu 10 marca w filii bibliotecznej  w Nowym Opolu odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Kobiet poświęcone dekorowaniu potraw i stołu. Zgromadzone tego dnia w świetlicy panie 

pod czujnym okiem instruktorów z MODR w Siedlcach, z pasją i zaangażowaniem wykonywały 

ozdoby. Celem warsztatów było nabycie przez uczestników umiejętności rzeźbienia motywów 

kwiatowych w owocach i warzywach, a następnie użycie ich do dekoracji potraw jak również 

stołu. Ponadto panie uczyły się jak prawidłowo nakrywać do stołu jak również sztuki składania 

serwetek. Warsztaty były doskonałą okazją do wspólnej integracji mieszkańców Nowego Opola, 

gdyż nic tak nie jednoczy jak wspólny stół. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.  

Uczestnicy wymieniali własne doświadczenia kulinarne odnośnie dekorowania potraw i stołu.  

 

 Warsztaty wielkanocne – 21.03.2017 r.  

W dniu 21 marca odbyły się w bibliotece w Nowym Opolu warsztaty wielkanocne. Dzieci 

poznały podstawowe sposoby dekorowania styropianowych jajek, ozdabiały je różnymi 

technikami. Warsztaty umożliwiły przygotowanie ozdób, które z pewnością stały się elementem 

do przygotowania wiosennych kompozycji na wielkanocny stół. 

 

Warsztaty wielkanocne- 28.03.2017 r.  

28 marca w filii bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się kolejne warsztaty w ramach 

tematycznych spotkań wielkanocnych. Do udziału w warsztatach były zaproszone wszystkie 

chętne dzieci. Podczas pracy twórczej dzieci wykonywały kurczaki metodą qullingową 

oraz piękne kartki świąteczne. Miła atmosfera sprawiła, że wszystkie dzieci z ogromną radością 

i zaangażowaniem wykonywały świąteczne dekoracje. 

 

Warsztaty ,,Szyjemy wielkanocnego zajączka" – 04.04.2017r.  

  4 kwietnia w świetlicy w Nowym Opolu zostały zorganizowane dla dzieci bezpłatne warsztaty 
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plastyczne ,,Szyjemy Wielkanocnego Zajączka”. Podczas zajęć dzieci tworzyły 

własnoręczne  zajączki wielkanocne. Zajęcia były świetną okazją do rozmowy na temat świąt 

wielkanocnych oraz rozwijania zdolności manualnych. 

 

Twórczość ludowa - wykonywanie stroików wielkanocnych – 05.04.2017 r. 

W środę 5 kwietnia  w filii bibliotecznej odbył się pokaz ,,Twórczość ludowa - wykonywanie  

stroików wielkanocnych"  zorganizowany przez GOK Chodów oraz Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach.  Przybyłe panie pod kierunkiem instruktora 

z MODR w Siedlcach  poznały technikę tworzenia stroików wielkanocnych.  

Były to zajęcia twórcze  podczas których powstały wielkanocne stroiki na świąteczny stół. 

  

„Od papirusu do e-booka”- spotkanie biblioteczne- 09.05.2017 r.  

Spotkanie odbyło się 9 maja, miało na celu przybliżenie dzieciom  powstanie książki. Podczas  

zajęć  powstały  własne książeczki, które były idealnym prezentem dla mam.  

 

Warsztaty plastyczne w Nowym Opolu -04.07.2017 r.  

4 lipca  odbyły się w świetlicy i filii bibliotecznej w Nowym Opolu warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do twórczego działania poprzez rozbudzanie 

w nich wyobraźni plastycznej. Uczestnicy warsztatów podczas zajęć doskonaliły swoje 

umiejętności manualne i poznały nowe techniki artystyczne. 

 

Kulinarne wakacje w Nowym Opolu -06.07.2017 r.  

6 lipca  odbyły się w świetlicy i filii bibliotecznej w Nowym Opolu warsztaty kulinarne dla 

dzieci. Prowadziła je pani instruktor z Mazowiecki Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Tym razem kulinarną przygodą była przygotowana przez najmłodszych  beza. Dzieci z pełnym 

zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, co bardzo cieszy organizatorów.  

 

Pasowanie na czytelnika- 13.09.2017 r.   

W filii bibliotecznej w Nowym Opolu co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika 

uczniów klas pierwszych. W tym roku pasowanie odbyło się 13 września.  Zagadki o bajkach 

wprowadziły nowych czytelników w świat książek. Następnie nowi czytelnicy zostali zapoznani 

z zasadami wypożyczania, regulaminem oraz wypożyczyli swoją pierwszą lekturę. 
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Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych - 08.12.2017 r.   

8 grudnia w filii bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się  warsztaty w zakresie tworzenia ozdób 

bożonarodzeniowych. Uczestnicy podczas warsztatów poznali ciekawe techniki tworzenia 

choinek. Warsztaty minęły w miłej i życzliwej atmosferze. 

 

 

Warsztaty świąteczne w Nowym Opolu  

9 grudnia w filii bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się kolejne warsztaty poświęcone 

zbliżającym się świętom. Dzieci uczestniczące w warsztatach poznały technikę, tworzenia ozdób 

bożonarodzeniowych. Mimo niełatwej ale przyjemnej pracy powstały piękne anioły oraz choinki 

które z pewnością będą ozdabiały wigilijne stoły. Każde dziecko dzięki wykonanym ozdobom 

stworzy świąteczną atmosferę w swoim domu. Warsztaty minęły w miłej atmosferze. 

  

Grudniowe warsztaty dla dzieci 14.12,15.12,22.12.2017 r.  

Żadna ozdoba świąteczna nie sprawia tyle radości oraz satysfakcji, jak taka która jest wykonana 

samodzielnie. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w grudniowych warsztatach 

świątecznych w filii bibliotecznej  w Nowym Opolu oraz świetlicy w Grabianowie. Podczas 

warsztatów można było wykonać piękne kartki świąteczne, ozdoby z szyszek, makaronu, sznurka 

oraz inne piękne dekoracje które z pewnością stworzą świąteczną atmosferę w każdym domu.  

   

 

Filia Biblioteczna w Białkach 

 

„Z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie” – spotkanie biblioteczne poświęcone 

twórczości A.A.Milne. – 19.01.2017 r. 

Dnia 19 stycznia dzieci uczestniczyły w spotkaniu bibliotecznym w celu popularyzacji 

twórczości A.A. Milne. Po zapoznaniu się z fragmentami utworu „Kubuś Puchatek”, tworzyły na 

dużych arkuszach szarego papieru „Stumilowy Las”. W pracy dzieci wykorzystały przygotowane 

rekwizyty związane z wymienionym utworem.  Rozwijały własną inwencję twórczą. Dzięki 

spotkaniu uczyły się współpracować w grupie. 

 

„Była sobie raz Astrid Lindgren”- spotkanie biblioteczne poświęcone życiu i twórczości 

szwedzkiej pisarki – 26.01.2017 r.  
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Dnia 26 stycznia dzieci uczestniczyły w spotkaniu poświęconym życiu i twórczości Astrid 

Lindgren. Po wysłuchaniu informacji na temat życia i twórczości pisarki, czytały wybrane 

fragmenty książek. Największym zainteresowaniem cieszyły się fragmenty książki ”Emil ze 

Smalandii”.Uczestnicy spotkania chętnie czytali fragmenty z podziałem na role.  

 

 

Ferie w bibliotece - warsztaty fotograficzne 

W okresie ferii zimowych kilku czytelników uczestniczyło w warsztatach na temat 

fotografowania. Najpierw dzieci szukały ciekawych obiektów przyrodniczych, wartych 

sfotografowania. Każdy z uczestników szukał obiektu, który jest niepowtarzalny i oryginalny 

Uczestnicy rozwijali zainteresowania fotograficzne. 

 

Konkurs fotograficzny- 16.02.2017 r.  

Dnia 16 lutego w filii bibliotecznej w Białkach odbył się konkurs fotograficzny. Najlepsze  

zdjęcia wykonane podczas zajęć plenerowych wzięły udział w konkursie fotograficznym. 

Omówiono cechy dobrze wykonanego zdjęcia, a autorzy najlepszych zdjęć otrzymali 

symboliczne upominki. 

 

”Maria Kownacka i jej bohaterowie”- spotkania biblioteczne  - 23.02.2017 r.  

Dnia 23 lutego dzieci uczestniczyły w spotkaniu poświęconym życiu i twórczości Marii 

Kownackiej. Bibliotekarka przybliżyła im postać pisarki poprzez czytanie wybranych 

fragmentów książek. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej do wybranego 

fragmentu.  

 

„Kochany zwierzyniec Jana Grabowskiego”- zabawy literackie – 15.03.2017 r.  

W związku ze 135 rocznicą urodzin Jana Grabowskiego – dzieci  w dniu 15 marca uczestniczyły 

w zabawach literackich dotyczących utworów pisarza. Po zapoznaniu się z twórczością J. 

Grabowskiego, wspólnie tworzyły opowiadanie z wykorzystaniem jak największej liczby 

utworów pisarza. Rozwiązywały krzyżówkę z hasłem: „Kochany zwierzyniec Grabowskiego” – 

odpowiadając na zagadki związane ze zwierzętami. Bawiły się w popularną zabawę 

„Kalambury”. Dzieci poprzez zabawę poznały twórczość J. Grabowskiego. 

 

„Tradycje wielkanocne” - spotkanie biblioteczne – 05.04.2017 r.  
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Dnia 5 kwietnia dzieci zapoznały się z tradycjami Świąt Wielkanocnych z wykorzystaniem 

wierszy i informacji zawartych w książce „Opowiedz mi mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy”. 

Dzieci z pomocą bibliotekarki – wykonały palmy wielkanocne z wykorzystaniem bibułkowych 

kwiatów, bazi, tui, barwinku, kolorowej bibuły, kolorowych trawek itp. Dzieci zabrały 

przygotowane palmy do domy, by pochwalić się przed rówieśnikami oryginalnymi palmami  

i zanieść je do kościoła w Niedzielę Palmową. 

 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu -17.05.2017 r.  

Wykorzystując ładną pogodę, 17 maja dzieci bawiły się na świeżym powietrzu przed biblioteką. 

Zapoznały się z dawnymi zabawami: „Gra w klasy”, „Gąski do domu”, „Chodzi lisek” ,„Mało 

nas”. Największym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja w rzędach.Za każdą wygraną 

rywalizację – inna grupa czytała wygranym wybraną książeczkę z cyklu: „Moja pierwsza 

książeczka”. Poprzez ruch i zabawę dzieci poznały również utwory o tematyce dziecięcej. 

 

„Głośne czytanie” – spotkanie czytelnicze- 24.05.2017 r.  

Dnia 24 maja dzieci zaprosiły rodziców do biblioteki, by słuchać bajek czytanych przez 

rodziców. Niewielu dzieciom udało się przyprowadzić swoich rodziców, a właściwie swoje 

mamy. Tatusiowe nie uczestniczyli w spotkaniu. Przyszła jedna babcia. Głośne czytanie bajek dla 

dzieci jest dobrą formą spędzenia czasu dzieci z rodziną. Niewielu rodziców czyta swoim 

dzieciom bajki. Dzięki tej formie pracy z dzieckiem – może więcej rodziców zacznie czytać 

dzieciom książki. 

 

Ogólnopolska Noc Bibliotek – 03 -04.06.2017 

Dnia 3 czerwca, podczas II „Nocy w bibliotece”, zebrali się czytelnicy, harcerze – czytelnicy  

z Białk i ze Stoku Lackiego w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim. Tym samym biblioteki 

włączyły się do Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Podczas spotkania harcerze prowadzili zabawy 

harcerskie na świeżym powietrzu. Późnym wieczorem odbyło się ognisko. Wieczór zakończył się 

wspólnym śpiewaniem harcerskich piosenek. Nocą uczestnicy spotkania oglądali film pt. „Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra”, korzystali z gier planszowych, czytali książki,  

a najbardziej wytrwali, prowadzili „nocne rozmowy” do świtu. 

 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- 06.06.2017 r.  

W dniu 6 czerwca przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Białkach odwiedziły bibliotekę. 
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Miały możliwość zapoznania się z księgozbiorem biblioteki dla najmłodszych czytelników. Te 

najmniejsze z chęcią oglądały książeczki z obrazkami. 

  

Pasowanie na czytelnika – 20.06.2017r.  

W dniu 20 czerwca bibliotekę odwiedziły dzieci sześcioletnie. Odbyło się uroczyste pasowanie 

ich na czytelników biblioteki.. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem dla najmłodszych 

czytelników. Bibliotekarka zachęciła dzieci do odwiedzania biblioteki z rodzicami. Przeczytała 

dzieciom baśń „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej. Dzieci na pamiątkę pobytu w 

bibliotece dostały zakładki do książek.  

 

 

Biblioteka Publiczna w Stoku  Lackim 

 

„Laurka dla  Babci i Dziadka” – 20.01.2017 r.  

Dnia 20 stycznia w  Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim odbyło się spotkanie biblioteczne 

poświęcone wykonywaniu symbolicznych prezentów dziadków.  

 

„Powstanie styczniowe na ziemiach polskich. Przebieg walk w Stoku Lackim 22/23.01.1863 

roku - lekcja biblioteczna dla klasy II gimnazjum – 30.01.2017 r.  

Dnia 30 stycznia młodzież gimnazjalna przyszła na lekcje biblioteczną związaną  

z wydarzeniami w powiecie siedleckim podczas powstania styczniowego 1863 roku. 

Wykorzystano książkę Rafała Dmowskiego „Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu 

Podlasia i Mazowsza podczas powstania styczniowego” oraz prezentację multimedialną. W lekcji 

wzięło udział 32 osoby. 

 

„Buty Mikołajka”- zajęcia edukacyjne na postawie książki „Mikołajek. Niczego się nie 

boję”.- 10.02.2017r.  

Dnia 10 lutego Biblioteka w Stoku Lackim przystąpiła do konkursu wydawnictwa Znak 

polegającym na przeprowadzeniu zajęć w oparciu o zamieszczony na stronie wydawnictwa  

scenariusz. Dzieci zapoznały się z opowiadaniem „Co za wstyd!”, a następnie wykonywały  

pracę plastyczną polegającą na narysowaniu innych zastosowań zielonych butów Mikołajka. 

 

Ferie zimowe z biblioteką. 
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W czasie jednego tygodnia ferii w bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci z podziałem na dwie 

grupy wiekowe. Zajęcia były poświęcone poznawaniu nowych książek oraz grom i zabawom.  

 

Wesołe serduszka” – wykonywanie prezentów z okazji Walentynek- spotkanie biblioteczne 

dla dzieci młodszych- 13.02.2017 r. 

Dnia 13 lutego dzieci przyklejały do wykałaczek szaszłykowych dwa serduszka, które ozdabiały 

cekinami i brokatem. Prace były prezentami dla  najbliższych z okazji Walentynek. 

 

„I Ty możesz zostać poetą” - warsztaty literackie – 13.02.2017 r.  

 13 lutego dzieci starsze miały za zadanie ułożyć wiesz o tematyce walentynkowej. Dzieci 

losowały kartoniki z wyrazami np. „przyjaźń, miłość, dobro, pogoda, uczucie, dawać, brać, Dzień 

Zakochanych” i z tymi wyrazami budowały zdania tak, aby łączyło się ono ze zdaniem osoby 

poprzedniej. Były to twórcze zajęcia i dały dzieciom sporo satysfakcji. 

 

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty integracyjnej oraz zabawy ze śpiewem: „Rolnik 

na dolinie, Różyczka, Chodzi lisek.”- 14.02.2017 r.  

Kolejny dzień ferii poświęcony był zabawie i nauce przez zabawę oraz czytania książki 

,,Rymowanki polskie”. Zabawy grupowe integrują dzieci, uczą zasad współżycia w grupie i są 

atrakcyjna forma spędzania czasu. 

 

„Kwiaty z bibuły”- warsztaty dla dzieci starszych i dorosłych- 14.02.2017 r.  

Dnia 14 lutego odbyła się I część warsztatów z rękodzieła. Warsztaty te od lat cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Sprawnymi palcami uczestnicy wyczarowywali róże 

i mniszki. Warsztaty prowadziła bibliotekarka z Wołyniec.  

 

Malowanie witraży o tematyce zimowej- 15.02.2017r.  

Dnia 15 lutego dzieci młodsze malowały farbami witrażowymi obrazki związane z zimą. Celem 

zajęć było ukazania piękna zimowego krajobrazu, doskonalenie sprawności manualnej i precyzji 

ruchu oraz poznanie utworów literackich o tematyce zimowej np. „O wróbelku Elemelku”  

M. Kownackiej. 

 

„Idzie wąż wąską dróżką, nie porusza żadną nóżką- lingwołamaki - zadania trudne 

dykcyjnie- 15.02.2017 r.  
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Dnia 15 lutego grupa starsza pracowała nad poprawnością wymowy. Celem zajęć było ćwiczenie 

aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia dykcji. Dzieci powtarzały zdania trudne dykcyjnie oraz 

zapoznały się z książkami Małgorzaty Strzałkowskiej: „Wierszyki na gibkie języki”. 

 

Kwiaty do palm wielkanocnych- spotkania biblioteczne - 15.02,22.02, 29.02.2017 r.  

Przez trzy kolejne środy 15,22,29 lutego w bibliotece odbywały się zajęcia poświęcone 

wykonywaniu kwiatów do palm wielkanocnych. Każdy, kto chciał zrobić swoją palmę 

wielkanocną mógł  przyjść w godzinach pracy biblioteki na naukę wykonywania kwiatów. 

 

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – 21.03.2017 r.  

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim w dniu 21 marca gościła autora ponad 200 książeczek dla 

dzieci Wiesława Drabika. Krótkie wierszyki  uczą, bawią i rozwijają wyobraźnię najmłodszych 

czytelników. Spotkanie, w którym wzięło  udział 90 dzieci wraz z nauczycielami z Zespołu 

Oświatowego  w Stoku Lackim obfitowało w dużą ilość   humorystycznych rymowanek 

 i zagadek, za które  dzieci otrzymywały symboliczne nagrody. Autor w charakterystyczny dla 

siebie sposób potrafi nawiązać   kontakt z  dziećmi. Spotkanie z pisarzem na pewno na długo 

zostanie w  ich pamięci. 

 

Wielkanocne ozdoby- spotkanie biblioteczne – 27.03.2017 r.  

Dnia 27 marca dzieci wykonywały ozdoby na Wielkanoc. Dzieci zapoznały się z symboliką  

i tradycjami wielkanocnymi. 

 

 Noc w bibliotece- 03.06.2017 r.  

 Po raz drugi biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Noc w bibliotece”. Tegoroczna 

edycja odbywała się pod hasłem: „Czytanie porusza” i miała miejsce 3 czerwca 2017 r. W Nocy 

w Bibliotece  uczestniczyły  dzieci ze Stoku Lackiego, harcerze z 16 WDH „Dzikie Koty”  

z Białk oraz harcerze z ZHR ze Stoku Lackiego.  Wieczór zakończył się wspólnym śpiewem przy 

ognisku harcerskich piosenek. W Nocy Bibliotek uczestniczyło 46 osób.  

 

„Wisła od źródeł do ujścia”- lekcja biblioteczna dla dzieci sześcioletnich- 19.06.2017 r.  

Dnia 19 czerwca do biblioteki przyszły dzieci sześcioletnie z oddziału przedszkolnego w Stoku 

Lackim. Celem lekcji było zapoznanie dzieci z biblioteką oraz ukazanie uroków i walorów rzeki 

 i całej Polski z okazji Roku Rzeki Wisły. W lekcji wzięło udział 20 dzieci. 
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„Nadwiślańska wędrówka jeży”- lekcja biblioteczna – 20.06.2017 r.  

Dnia 20 czerwca bibliotekę odwiedziła klasa II b. Przedmiotem lekcji było zapoznanie dzieci  

z wierszem A. Pajkowskiej „Nadwiślańska wędrówka jeży”. 

 

 

„Z biegiem Wisły”- konkurs plastyczny – 20.06.2017 r.  

Dnia 20 czerwca biblioteka ogłosiła wakacyjny konkurs plastyczny związany z obchodami Roku 

Rzeki Wisły. Rok 2017 został przez Sejm ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Rok Rzeki Wisły to 

okazja do prezentowania uroków nie tylko samej rzeki, ale całej Polski. 

Cele konkursu: 

 promocja Polski, ukazanie jej bogactwa, piękna, różnorodności, 

 pokazanie fauny i flory Wisły, 

 ukazanie piękna miast nad brzegiem Wisły, 

 poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat Wisły i jej znaczenia dla kraju, 

 krzewienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony środowiska naturalnego, 

 rozwijanie warsztatu twórczego, zdolności i umiejętności dzieci. 

 

Tydzień Czytania Dzieciom- 21-28.06.2017 r.  

W dniach 21-28 czerwca z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom biblioteka 

zorganizowała cykl zajęć poświęconych zapoznaniu dzieci z legendami krakowskim. 

Każdego dnia dzieci zapoznawały się z inną legendą.m.in:- „O dwóch wieżach Kościoła 

Mariackiego”, „O hejnale z wieży Mariackiej”, „O koniku zwanym Lajkonikiem”, „O sercu 

dzwonu”. Dzieci przedszkolne zapoznawały się z tradycyjnymi polskimi rymowankami; 

„Krasnoludki”, „Jadą, jadą misie”, „Ślimak”, „Siała baba mak” itp. 

 

Odjazdowy bibliotekarz - rajd rowerowy – 30.06.2017 r.  

Biblioteka w Stoku Lackim po raz drugi wzięła udział w inicjatywie Łódzkiej Fundacji Normalne 

Miasto –Fenomen „Odjazdowy Bibliotekarz”. Dnia 30 czerwca bibliotekarki ze Stoku Lackiego 

oraz Pruszyna wraz ze swymi czytelnikami, miłośnikami książek, rowerów i stałymi bywalcami 

bibliotek wyruszyły w rajd rowerowy. Trasa wiodła przez: Stok Lacki- Żabokliki -Golice –

Błogoszcz -Pruszynek -Pruszyn- Pruszyn Pieńki-Grubale-Stok Lacki. W II rajdzie Odjazdowy 

Bibliotekarz uczestniczyło 29 osób w wieku od 7 do 68 lat.  
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Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego - 

03.09.2017 r.  

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  3 września odbyło się w Bibliotece 

Publicznej  w Stoku  Lackim . W czytaniu dramatu  udział wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych: z-ca wójta Jan Osiej, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Łęczycka, 

Radny   Andrzej Rymuza, ksiądz Marek Chomiuk, sołtys Stoku  Lackigo – Hieronim 

Izdebski,  sołtys wsi Pruszyn Pieńki – Jadwiga Jasińska, harcerki, nauczyciele  z Zespołu 

Oświatowego w Stoku  Lackim, bibliotekarki  oraz czytelniczki . Biblioteka przyłączyła   się do 

akcji po raz pierwszy. 

 

„Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan poświęcone życiu i twórczości Marii 

Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej z okazji 50 rocznicy śmierci poetki – 24. 10.2017 r.  

24 października w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim odbyło się spotkanie autorskie 

z Mariolą  Pryzwan – polonistką, publicystką, bibliotekarką. Spotkanie poświęcone było życiu 

 i twórczości Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej z okazji 50 rocznicy śmierci poetki.  

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum z ZO w Stoku Lackim z nauczycielami.  

 

 

Filia  Biblioteczna  w Wołyńcach  

 

Spotkanie Biblioteczne z okazji najstarszego święta chrześcijańskiego – 07.01.2017r.  

Dnia 7stycznia w filii bibliotecznej w Wołyńcach odbyło się spotkanie biblioteczne z okazji 

święta Trzech Króli. Wzięli w nim udział czytelnicy w różnym wieku. Uczestnicy spotkania 

śpiewali kolędy oraz wspominali tradycje związane z tym  świętem. 

 

 „Życie ludzi w dalekiej północy - lekcja  biblioteczna – 04.02.2017 r.  

Dnia 4 lutego  w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna poświęcona życiu ludzi na  północy 

w krainie lodu. Dzieci szukały informacji w książkach dostępnych w bibliotece oraz  

w Internecie, a następnie zdobytą wiedzę przenosiły na papier, tworząc kolorowe  rysunki. 

 

„Być dziewczyną, być  kobietą”- spotkanie biblioteczne- 03.03.2017 r. 
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W dniu 3 marca odbyło się spotkanie biblioteczne połączone z warsztatami dla dzieci  

w wieku do 11 lat. W czasie spotkania dzieci wykonały drobne ozdoby z koralików i innych 

materiałów ozdobnych dla dziewczyn i kobiet. 

 

„Wielkanoc za pasem” - warsztaty plastyczne- 25.03.2017 r.  

W dniu 25 marca w bibliotece  odbyły się warsztaty robienia kwiatów z bibuły dla 

czytelników w różnym wieku . Uczestnicy uczyli się zwijać kwiatki na palemki wielkanocne. 

Warsztaty plastyczne – 01.04.2017 r.  

W dniu 1 kwietnia odbyła się druga część warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych  

w czasie których uczestnicy wykonywali kwiaty z bibuły. 

 

Palmy wielkanocne - warsztaty plastyczne -08. 04.2017 r.  

Dnia 8 kwietnia odbyła się trzecia część warsztatów plastycznych poświęconych zwijaniu 

palm z wykonanych wcześniej kwiatków. 

 

Dzień Mamy w bibliotece - spotkanie biblioteczne – 13.05.2017 r.  

W dniu 13 maja w bibliotece odbyło się spotkanie biblioteczne poświęcone mamom. Dzieci 

na tym spotkaniu rozmawiały o roli Matki, a następnie wykonały laurki dla swoich mam oraz 

wpisały przez siebie wymyślone wierszowane życzenia. 

 

Dzień Dziecka w bibliotece – 01.06.2017 r.  

1 czerwca odbyło się spotkanie dla dzieci poświęcone ich świętu. Uczestnicy spotkania 

rozwiązywali rebusy oraz bawili się w różne zabawy ruchowe.  

 

,,Wakacje z Rzeką Wisłą” - 04.06.2017 r.  

,,Wakacje z Rzeką Wisłą’’- 4 czerwca odbyło się spotkanie biblioteczne dla tych dzieci które 

wyraziły chęć kontynuowania spotkań przez okres wakacyjny na temat rzeki Wisły. Na 

spotkaniu czytano opowiadania i legendy dostępne w naszej bibliotece o rzece Wiśle.  

W zajęciach wzięło udział 6 dzieci . 

 

,,Wakacje z Rzeką Wisłą” - 10.06.2017 r.  

,,Wakacje z Rzeka Wisłą’’- na tym spotkaniu zorganizowano wirtualną wycieczkę do źródeł 

Rzeki Wisły. Była to kontynuacja wakacyjnych spotkań.  
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,,Wojenne drogi’’- lekcja biblioteczna - 09.10.2017 r.  

,,Wojenne drogi’’- 9 września w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna na której były 

prezentowane książki o tematyce wojennej które są dostępne w bibliotece. 

 

,,Witaj Nowy Czytelniku”- pasowanie – 3.10.2017 r.  

3 października  w bibliotece odbyło się spotkanie biblioteczne dla nowych młodych 

czytelników, dzieci zapoznały się z zasadami przyjęcia w poczet czytelników w bibliotece. 

,, Dzień Pluszowego Misia”- warsztaty dla dzieci – 18.11.2017 r.  

18 listopada w bibliotece odbyło się spotkanie w formie zajęć plastycznych na których dzieci 

dowolną technika wykonały swoją przytulankę. 

 

Warsztaty świąteczne – warsztaty   - 26.11.2017 r. 

Klimat świąteczny można było już  poczuć podczas warsztatów artystycznych które odbyły 

się 26 listopada w świetlicy w Wołyńcach. Zajęcia poprowadziła bibliotekarka oraz 

animatorka instruktor GOK . Podczas warsztatów tworzone były przepiękne kartki świąteczne 

oraz magiczne aniołki.  Warsztaty minęły w miłej atmosferze.  

 

.,,Mikołajkowe święta” – 10.12.2017 r.  

10 grudnia w bibliotece odbyło się spotkanie z dziećmi chętnymi wykonać własnoręcznie 

ozdoby choinkowe, omawialiśmy wspólnie tradycje związane z Bożonarodzeniowymi 

świętami. 

 

 

Filia Biblioteczna w Pruszynie 

 

„Kornelowe bajki” – spotkanie biblioteczne- 07.01.2017 r.  

Dnia 7 stycznia odbyło się spotkanie z czytelnikami poświęcone głośnemu czytaniu 

opowiadania Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Następnie 

dzieci wyszukiwały w Internecie informacji na temat życia i twórczości pisarza. 

 

 „Zimowy pejzaż”- spotkanie biblioteczne- 03.02.2017 r.  

 Dnia 3 lutego odbyły się zajęcia poświęcone zimie, jej urokom oraz zapoznanie dzieci  

z książkami związanymi z ta porą roku. Dzieci  oglądały książki: „Cztery pory roku” L.Łącz,  

„Pani Zima i inne bajki” itp., a następnie malowały zimowy pejzaż. 
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 „Książki, które pomagają”- spotkanie biblioteczne- 04.03.2017 r.  

Dnia 4 marca odbyło się spotkanie poświęcone książce. Dzieci głośno czytały ulubione 

fragmenty książek, czytały wiersze i aforyzmy o książce oraz odbyła się pogadanka na temat:  

„W jakim celu sięgam po książkę?” 

 

 

Warsztaty Wielkanocne- 07.04.2017r.  

 Dnia 7 kwietnia dzieci ozdabiały styropianowe jajka. Wykonane prace zabrały do ozdoby 

swoich domów. 

 

 „ Nasza kochana Mama”- impreza biblioteczna- 26.05.2017r.  

W dniu 26 maja w świetlicy w Pruszynie odbyła się uroczystość współorganizowana  

z Przedszkolem, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz rodzicami dzieci. Dzieci przedstawiły 

część artystyczną składającą się z piosenek i wierszy wręczyły mamom maki wykonane przez 

pracowników biblioteki oraz własnoręcznie wykonane laurki. Po części artystycznej odbyły 

się zabawy prowadzone przez pracowników GOK. Spotkanie zakończyło się słodkim 

poczęstunkiem dla rodziców i zaproszonych gości. 

 

 „Witaj przedszkolaku!” -lekcja biblioteczna – 07.06.2017 r.  

Dnia 7 czerwca do bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolaków. Maluchy dobrze czuły się  

w krainie książek, były bardzo zafascynowane kolorowymi książkami i przedmiotami, które 

znajdują się w bibliotece.  

 

   „Odjazdowy  bibliotekarz” - rajd rowerowy – 30.06.2017 r.  

Filia biblioteczna w Pruszynie współuczestniczyła w organizacji rajdu „Odjazdowy 

bibliotekarz”. 30 czerwca w  kierunku Stoku Lackiego ruszyła 9–osobowa grupa miłośników 

książek i aktywnego wypoczynku. Byli wśród nich rodzice z dziećmi. Po połączeniu z grupą 

ze Stoku Lackiego  trasa prowadziła przez Żabokliki -Golice –Błogoszcz - Pruszynek – 

Pruszyn – Stok Lacki.  

 

''Wakacyjne spotkanie z Koziołkiem Matołkiem” – 08.07.2017r.  

8 lipca w filii bibliotecznej w Pruszynie odbyły się warsztaty czytelnicze i rysunkowe.  Dzieci 

czytały  wybrane  fragmenty oraz ilustrowały ulubione obrazy.  
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''Wspomnienia wakacyjne'' – 09.09.2017 r.  

 9 września odbyło się spotkanie dotyczące wspomnień wakacyjnych.   Dzieci opowiadały  

a następnie spisywały przygody które przytrafiły im się podczas letniego wypoczynku.  

 

 

 

Spotkanie biblioteczne  - 06.10.2017 r.  

6 października odbyło się spotkanie biblioteczne pt. ''I Ty zostań mistrzem pięknego czytania” 

Warsztaty miały na celu zachęcenie 'dzieci które chcą być czytelnikami do głośnego czytania. 

 

''Andrzejkowe wróżby'' – 25.11.2017 r.  

Celem spotkania było zapoznanie się z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi  

z andrzejkami. Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów. Obecnie 

andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim i wspaniałą zabawą.  

 

Witamy Boże Narodzenie – 16.12.2017 r.  

16 grudnia odbyły się warsztaty z robienia ozdób choinkowych. Każdy z uczestników 

wykonał swoje indywidualne pomysły. Celem spotkania było poznanie zapomnianych 

tradycji i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  

  

 

 

 

 

Chodów, 13.01.2018r.                                 

 Opracowała:   Izabela  Kuniewicz 
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