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 Chodów, 24.08. 2016r. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH 

Z/S W CHODOWIE 

ZA  

2016 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  2016 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 2016  roku działają następujące sekcje artystyczne i 

zespoły: 

 taneczny „Murena” – Strzała  

 latino aerobic – Strzała 

 pracownia plastyczna – GOK Chodów 

 sekcja plastyczna – świetlica w Golicach  

 sekcja plastyczne – świetlica w Żaboklikach  

GOK 
S I E D L C E  
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 sekcja plastyczne – Filia biblioteczna w Wołyńcach  

 sekcja plastyczna – remizo – świetlica w Pruszynku  

 studio gitary i piosenki – GOK Chodów 

 studio gitary i piosenki – świetlica Pruszyn 

 studio gitary i piosenki – świetlica w Golicach  

 zespół śpiewaczy "Białki"  

 zespół śpiewaczy "AleBabki" /Pruszyn – Pieńki/ 

 zespół śpiewaczy „Chodów” 

 zespół 50 plus 
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Wykaz imprez kulturalnych 

zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach 

z/s w Chodowie 

w  2016 roku  

 

 

Święto Trzech Króli 

W dniu 6 stycznia z inicjatywy lokalnej społeczności w Białkach, Stowarzyszenia 

Aktywności Lokalnej ,,Nasze Białki” we współpracy z GOK, po raz trzeci 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. Następnie czas przybyłym mieszkańcom umiliły występy kapel: Wiśniewianki, grupa 

śpiewacza Białki oraz kabaret Urle.  

Impreza podkreśla tradycje świętowania narodzin Jezusa Chrystusa poprzez wspólne 

śpiewanie kolęd i pastorałek. 

 

I Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek  

 W dniu 7 stycznia w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim odbył się I Gminny Festiwal 

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

do prezentacji różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami i  zwyczajami okresu  

Bożego Narodzenia.  

Głównymi celami zorganizowanego festiwalu było kultywowanie ludowej tradycji 

kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży, przedstawianie zwyczajów  

i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej oraz 

wyłonienie najlepszych artystycznie dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych z terenu 

Gminy Siedlce.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  na Szopkę Bożonarodzeniową  

W dniu 10 stycznia rozstrzygnięto konkurs plastyczny Rodzinne Majsterkowanie – Szopka 

Bożonarodzeniowa. Główne cele konkursu to: kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego 

Narodzenia i rodzinnej tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych, rozwijanie wyobraźni 
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estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie 

talentów i pobudzanie aktywności twórczej.  

Nadesłane na konkurs prace oceniała komisja  konkursowa, która przyznała następujące nagrody 

oraz wyróżnienia: 

 

I miejsce 

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach 

Weronika Kruszewska , 11 lat 

Blanka Kruszewska, 6 lat  

Gminne Przedszkole w Mokobodach 

Alicja Cołoś, 5 lat 

Marta Ślaz, 5 lat 

Ewelina Sobiecka, 5 lat 

Wiktor Dębski, 5 lat 

  

II miejsce 

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach 

Justyna Krypska, 7 lat 

Rafał Dziedzic, 15 lat 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 

Natalia Chibowska, 9 lat 

Paulina Chibowska, 15 lat 

Rodzice: Joanna i Andrzej Chibowscy 

  

III miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 

Dawid Móżdżonek, lat 9 

Piotr Komosa, lat 9 

Dawid Markiewicz, lat 9 

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach 

Agata Zawistowska, lat 11 

Agnieszka Zawistowska, lat 49 
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WYRÓŹNIENIA: 

Gminne Przedszkole w Mokobodach 

Karolina Kąkol, 5 lat 

Krystian Talacha, 5 lat 

Mateusz Królak,  5 lat 

Gminne Przedszkole w Mokobodach 

Dawid Dębski, 5 lat 

Szymon Paczuski, 5 lat 

Kacper Dębski, 5 lat 

Maja Rytel, 5 lat 

 

Koncert Kolęd i Pastorałek grupy śpiewaczej „AleBabki” dla osób niewidomych.  

W dniu 12 stycznia w Kościele pod wezwanie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 

w Siedlcach o godzinie 14.00 z koncertem kolęd i pastorałek dla osób niewidomych wystąpiła 

grupa śpiewacza „AleBabki” z miejscowości Pruszyn Pieńki.  

 

Otwarcie pokonkursowej wystawy „Szopka Bożonarodzeniowa”  

W dniu 17 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie odbyło 

otwarcie wystawy pokonkursowej Rodzinne Majsterkowanie ,,Szopka Bożonarodzeniowa”.  

Nagrodzone i wyróżnione prace można było oglądać w Galerii GOK w Chodowie.  

Głównym celem wystawy jak również samego konkursu było pokazanie jak kultywowana 

jest tradycja wykonywania szopek i wiedza na temat symboliki Świąt Bożego Narodzenia. 

Wystawa była okazją do prezentacji talentów dzieci i młodzieży, ich aktywności twórczej  

i wyobraźni przy tworzeniu szopek. 

 

Koncert noworoczny ,,Z nadzieją i kolędą w Nowy Rok”  

W niedzielne popołudnie, 17 stycznia, sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury  

w Siedlcach z/s w Chodowie wypełniła się po brzegi gośćmi z całej Gminy Siedlce. Tego dnia 

odbył się uroczysty Koncert Noworoczny pt. ,, Z kolędą i nadzieją w Nowy Rok” w wykonaniu 

artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru  

Muzycznego w Łodzi, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz scen warszawskich. 

Koncert poprowadził Pan Ryszard Nowaczewski. Przybyłych gości przywitał p.o. dyrektor GOK 

Jan Osiej i wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Zgromadzona publiczność zachęcona przez 

artystów wspólnie wykonywała najbardziej znane utwory.  
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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. 

 

Harmonogram: 

 10.01.2016r. – świetlica w Białkach, 

 23.01.2016r.  – szkoła w Pruszynie 

 23.01.2016r. – świetlica w Grabianowie  

 24.01.2016r. – zajazd Tip – Top w Nowych Iganiach  

 31.01.2016r. - świetlica w Strzale  

 02.02.2016r. - świetlica w Błogoszczy  

 06.02.2016r. - świetlica ,,Neptun” w Wołyńcach  

 07.02.2016r. - świetlica w Żaboklikach  

 07.02.2016r. - świetlica w Ujrzanowie 

  

Podczas imprez choinkowych uczestnicy mieli zagwarantowaną zabawę przy muzyce                           

oraz liczne konkursy dla dzieci i ich rodziców. Na zakończenie do wszystkich zawitał Mikołaj 

przynosząc dzieciom upominki. 

 

Ferie zimowe z GOK CHODÓW 

W okresie ferii zimowych 2016 podobnie jak w latach ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury  

w Chodowie przygotował dla wszystkich chętnych bogaty program bezpłatnych zajęć, wśród 

których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Program ferii był bogaty w różnorodne atrakcyjne  

zajęcia przygotowane oraz prowadzone przez instruktorów GOK.  

Odbywały się m.in. doświadczenie chemiczne,  zajęcia muzyczne, sportowo – rekreacyjne, 

plastyczne oraz animacyjne.  

 

Harmonogram ferii z GOK: 

 01. 02.2016r. (poniedziałek) – świetlica Pruszynek  

 01.02. 2016 r. (poniedziałek) – świetlica Pruszyn 

 02.02.2016 r. (wtorek) – Biblioteka w Stoku Lackim  

 02.02.2016 r. (wtorek) – remizo - świetlica w Błogoszczy  
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 02.02.2016 r. ( wtorek) –świetlica w Wołyńcach  

 03.02.2016 r. (środa) – Biblioteka w Stoku Lackim  

 03.02.2016 r. (środa) – świetlica Pruszyn Pieńki  

 03.02.2016 r. (środa) – świetlica w Grubalach  

 04.02.2016 r. ( czwartek) – świetlica w Białkach  

 04.02.2016 r. ( czwartek) – świetlica w Grabianowie  

 05.02.2016 r. (piątek) – filia biblioteczna w Nowym Opolu 

 05.02.2016 r. (piątek) – świetlica w Golicach 

 05.02.2016 r. (piątek) – świetlica w Rakowcu  

 08.02. 2016 r. ( poniedziałek) – świetlica w Strzale 

 09.02.2016 r. (wtorek) – filia biblioteczna w Nowym Opolu  

 09.02.2016 r. (wtorek) – świetlica w Wołyńcach  

 09.02.2016r. (wtorek) -GOK Chodów 

 10.02.2016r. ( środa) – świetlica w Ujrzanowie  

 10.02.2016 r. ( środa) – świetlica w Żaboklikach  

 11.02.2016 r. ( czwartek) – świetlica w Starym Opolu 

 12.02.2016 r. (piątek) – świetlica w Strzale  

 12.02.2016 r. (piątek) – GOK Chodów  

 

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. Dzieci podczas zorganizowanych ferii mogły rozwijać swoje 

zainteresowania i zamiłowania, kształtować osobowość oraz współdziałanie w grupie ale przede 

wszystkim odpocząć.  

 

Zimowe warsztaty plastyczne w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim                                                             

i  Fili Bibliotecznej w Nowym Opolu   

W  okresie ferii w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim oraz w Filii Bibliotecznej 

 w Nowym Opolu  odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci.  Oprócz zajęć kreatywnych, 

sportowych, rekreacyjnych mających na celu wyzwalanie się i rozwijanie uzdolnień twórczych, 

prowadzone były zajęcia pod kątem kulturalno-rozrywkowym. Ponieważ ferie to czas odpoczynku, 
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zabawy i gry były elementem uzupełniającym podczas wszystkich zorganizowanych form 

działalności. 

W ciągu dwóch tygodni młodzi czytelnicy oprócz zajęć zorganizowanych, mogli korzystać 

również z gier stolikowych. Zajęcia odbywały się wyłącznie na terenie poszczególnych placówek 

bibliotecznych, a nad bezpieczeństwem dzieci czuwały prowadzące je bibliotekarki.  

 

,,Poznaj metody i techniki pracy animatora kultury” - szkolenie dla opiekunów świetlic  

z Gminy Siedlce 

17 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie zorganizowane  

i poprowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

skierowane do opiekunów świetlic. Szkolenie miało na celu przybliżenie przybyłym osoby pracy  

z innymi ludźmi oraz pobudzenie do działania oraz aktywności w społeczeństwie lokalnym.  

 

Warsztaty ,,Robienia kwiatów z bibuły do Palm Wielkanocnych” 

W Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim oraz filii bibliotecznej w Nowym Opolu zostały 

zorganizowane warsztaty tworzenia kwiatów do palm wielkanocnych. Prowadząca warsztaty pani 

Maria Woźniak, pokazała przybyłym osobom techniczne podstawy wykonywania różnych 

gatunków kwiatków.  

 

Spotkanie autorskie z Zbigniewem Masternakiem  

3 marca w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim odbyło się spotkanie autorskie  

z prozaikiem, dramaturgiem oraz autorem scenariuszy filmowych panem Zbigniewem 

Masternakiem. Spotkanie było skierowane do uczniów z gimnazjum. Zajęcia dotyczyły różnych 

rodzajów akceptacji, jakim można poddać prozę. Spotkanie pobudziło wyobraźnie uczestników, 

bowiem przybyli uczniowie mieli za zadanie stworzyć scenariusz do filmu, którego akcja mogłaby 

rozgrywać się w Stoku Lackim.  

 

Uroczysta gala połączona z zakończeniem konkursu ,,Kobieta aktywna społecznie w Gminie”. 

Koncert artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Teatru Muzycznego w Łodzi, 

Orkiestry Reprezentacyjnej WP i Scen Warszawskich  

6 marca, na hali sportowej Zespołu Oświatowego w  Stoku Lackim odbyła się uroczysta 

gala ,,Kobieta aktywna społecznie w Gminie”. Po raz pierwszy z inicjatywy Wójta Gminy Siedlce 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury impreza z okazji Dnia Kobiet odbyła się w takiej formie. Ideą 

wydarzenia było promowanie wszelkiej aktywności społecznej kobiet zaangażowanych w naszej 
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gminie. Celem konkursu było nagrodzenie wyjątkowych kobiet i ich osiągnięć.  Organizatorzy 

imprezy zadbali o świetną atmosferę oraz wspaniałe atrakcje. Galę uświetnił występ artystów 

Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Orkiestry Reprezentacyjnej WP 

i Scen Warszawskich. Artyści wykonali światowe przeboje, gwarantując niezapomniane wrażenia 

oraz przyjemnie spędzony czas.  

 

Warsztaty malowania pisanek woskiem  

W dniu 8 marca w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim oraz filii bibliotecznej  

w Wołyńcach odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią 

Annę Kicman. Pani Ania przypomniała wiele zwyczajów dotyczących jajka, które odgrywało 

ważną rolę w naszej tradycji. Po prezentacji każdy mógł samodzielnie wykonać pięknie ozdobione 

woskiem jajko.  

 

Spotkanie autorskie z Jerzym Kostowskim  

10 marca w świetlicy wiejskiej ,,Neptun” w Wołyńcach odbyło się spotkanie autorskie  

z panem Jerzym Kostowskim, autorem książki ,,Przywilej wyboru”. Podczas spotkania przybyłe 

osoby mogły poznać życie autora. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, nie zabrakło pytań do 

autora, dotyczących książki, na które odpowiedział w bardzo interesujący sposób.  

 

Recital Marleny Uziębło z okazji Dnia Kobiet  

12 marca w świetlicy wiejskiej w Rakowcu odbył się recital Marleny Uziębło. Wykonała 

ona piękne piosenki Hanki Ordonówny. Podczas koncertu została przedstawiona historia życia 

słynnej polskiej aktorki. Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność. 

Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Żelków Kolonia 

odbyły się warsztaty kosmetyczne, dietetyczne oraz badanie ciśnienia i pomiaru cukru.  

 

Dzień Kobiet i Walentynki w świetlicy w Pruszyn- Pieńkach  

  W programie imprezy zorganizowanej 13 marca znalazły się m.in. występy  grup 

śpiewaczych: „AleBabki”, „Białki” oraz  koncert muzyki tanecznej w wykonaniu grupy  

„Route 66”. Przybyli goście byli usatysfakcjonowani przygotowaną uroczystością.  Wykonawcy 

zaprezentowali publiczności piękne polskie i światowe standardy muzyczne.  
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 Warsztaty ,,Kompozycje Wielkanocne” – Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim, Filia 

Biblioteczna w Nowym Opolu.  

W dniu 14 marca w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim oraz 17 marca w filii 

bibliotecznej w Nowym Opolu  odbyły się warsztaty organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Chodowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 

Oddział w Siedlcach.  

Warsztaty odbyły się pod znakiem nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Przybyłe na 

spotkanie panie pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty przygotowały świąteczne stroiki.  

Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze. 

 

Wystawa Beaty Kozaczyńskiej ,,Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny” 

19 marca w świetlicy w Białkach eksponowana była wystawa ,,Ocalone z transportu Dzieci 

Zamojszczyzny”. Autorem wystawy była pani dr Beata Kozaczyńska. Na otwarcie wystawy 

przybyło wiele osób, pragnących poznać historie swojego regionu. Pojawili się także uczestnicy 

tamtych wydarzeń: dzieci ocalone wówczas przez mieszkańców Siedlec i okolic m .in Tadeusz 

Szponar oraz Stefania Łopacińska.  

 

Warsztaty florystyki okazjonalnej – świetlica w Strzale  

21 marca w świetlicy w Strzale odbyły się warsztaty florystyki okazjonalnej  o tematyce 

wielkanocnej. Każdy z uczestników warsztatów zobowiązany był do przyniesienia części 

potrzebnych materiałów, pozostałe niezbędne elementy do pracy zapewniał organizator. 

Uczestniczki warsztatów na początku spotkania zapoznały się z technikami  wykonywania 

stroików, a następnie przeszły do wykonywania własnych ozdób. Każda z uczestniczek wykonała 

swój indywidualny projekt, wzorując się i wspierając poradami prowadzącej warsztaty.  

Na zakończenie spotkania odbyła się wystawa powstałych dekoracji i wspólna dyskusja na 

temat zdobytych doświadczeń. Całe spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.  

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu na Palmę Wielkanocną  

W dniu 18 marca rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”, którego 

głównym celem było promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej, kultywowanie 

tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat świąt Wielkanocy.   

Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie konkurs 

spotkał się z dużym zainteresowaniem, a poziom wykonanych palm był bardzo wysoki 

i wyrównany.  
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Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę samodzielność wykonania, oryginalność formy 

plastycznej, a także ogólny wyraz artystyczny. Po dokonaniu przeglądu prac nadesłanych 

na konkurs, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia 

w poszczególnych grupach wiekowych: 

 

KATEGORIA PRACA ZBIOROWA  

I miejsce 

Dzieci ze świetlicy szkolnej 

 Zespół Oświatowy  Żelków Kolonia 

Opiekun - Ewa Zadrożna 

 

II miejsce 

Klasa II gimnazjum 

Zespół Oświatowy  w Pruszynie 

Opiekun - Renata Seroczyńska 

II miejsce  

Rodzice i dzieci z gr I 

Gminne Przedszkole  w Mokobodach 

 

III miejsce 

Uczniowie kl.  V 

Zespół Oświatowy w Pruszynie 

Opiekun Monika Solnica 

 

WYRÓŹNIENIE  

5 – latki 

Zespół Oświatowy w  Strzale 

Nauczyciel – Dorota Blaszkiewicz – Wołosiak 

 Monika Nasiłowska 

Weronika Nasiłowska 

I Liceum Ogólnokształcące  im. B. Prusa 

Opiekun  Ewa Raubo 
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KATEGORIA PRACA INDYWIDUALANA 

I miejsce  

Wioletta Mikołajczuk  Kl. V 

Zespół Oświatowy w Pruszynie 

Opiekun - Monika Solnica 

 

 II miejsce 

Mateusz Pastor 

Publiczne Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach 

Opiekun Agnieszka Kamińska – Ławecka 

 

 III miejsce 

Karina Szurek 

Zespół Oświatowy  w Pruszynie 

Opiekun -  Monika Solnica 

III miejsce  

Katarzyna Księżopolska 

Gminne Przedszkole w Mokobodach 

Opiekun – Księżopolska Kamila 

 

WYRÓŻNIENIE 

Kurowska Karolina 

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Strzale 

 Mateusz Krasuski 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 

Opiekun – Paulina Gabryszewska 

 Wiktoria Soszyńska 

Publiczne Gimnazjum  nr 2 Siedlce 

Opiekun – Anna Grześkowicz 

Jarosław Siek 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach 

Joanna Staręga 

Zespół Oświatowy  w Stoku Lackim 

Opiekun - Anna Duk 
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Otwarcie pokonkursowej wystawy konkursu plastycznego „Palma Wielkanocna”  

21 marca odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej. Nagrodzone i wyróżnione prace 

można było oglądać do 31 marca 2016 r  w Urzędzie Gminy Siedlce.  

Głównym celem wystawy jak również samego konkursu było pokazanie talentów dzieci  

i młodzieży, ich aktywności twórczej i wyobraźni przy tworzeniu prac z użyciem symboli Świąt 

Wielkanocnych. 

 

Wystawa prac plastycznych z sekcji plastycznej GOK Chodów 

W dniach 30 marca – 9 kwietnia zorganizowana została wystawa prac plastycznych dzieci  

z sekcji plastycznej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie. 

Instruktorką zajęć plastycznych była pani Katarzyna Buzuk.  

 

Warsztaty taneczne  zespołu Murena w świetlicy w Strzale  

W dniu 31 marca odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Agnieszką 

Lipińską, tancerką, instruktorką, która oprócz znakomitego warsztatu technicznego, jest również 

świetnym pedagogiem. Efekt warsztatów można podziwiać podczas cyklicznych prezentacji 

artystycznych formacji.  

  

Spotkanie organizacyjne ,,Koła szachowego” 

Dnia 2 kwietnia w świetlicy w Starym Opolu odbyło się spotkanie organizacyjne 

miłośników szachów. Podczas spotkania dzieci i młodzież mogły poznać podstawowe zasady tej 

strategicznej gry a także rozwinąć już posiadane umiejętności.  

 

185 rocznica Bitwy pod Iganiami 

W dniu 8 kwietnia o godzinie 12.00 pod pomnikiem w Nowych Iganiach odbyły się 

uroczystości upamiętniające 185 rocznicę Bitwy pod  Iganiami. W obchodach wzięły udział 

delegacje z  gminnych zespołów oświatowych, kombatantów i  związków wojskowych, radni 

gminni wraz z Wójtem Gminy Siedlce na czele, przedstawiciel Starosty Powiatu Siedleckiego, 

Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Zarząd PTTK, Harcerze, przedstawiciele Muzeum 

Regionalnego w Siedlcach, zastępy OSP Gminy Siedlce. W trakcie uroczystości złożono kwiaty 

i zapalono znicze pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości uczniowie z Zespołu Oświatowego 

w Nowych Iganiach wykonali piękny koncert patriotyczny.  
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 VI Festiwal Kultury Chodów 2016 

W okresie od 4 do 9 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

odbywał się VI Festiwal Kultury Chodów 2016. Główne cele festiwalu to: prezentacja, 

propagowanie i upowszechnianie szeroko rozumianej kultury wśród dzieci i młodzieży, jak również 

rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym wyrażającym się w pielęgnowaniu gwary, 

zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańca. Inne cele to: wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwój 

współpracy pomiędzy szkołami oraz promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie 

kultury poprzez prezentację dorobku artystycznego w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. 

Festiwal ma również na celu konfrontację artystyczną dokonań szkół, ośrodków kultury z terenu 

powiatu siedleckiego oraz powiatów sąsiadujących.  

 

VI FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2016 – Dzień Plastyki  

– wyniki konkursu: 

W dniu 11 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie odbył się konkurs 

plastyczny „Na żywo” w ramach VI Festiwalu Kultury Chodów 2016.  

Powołana przez organizatora komisja konkursowa w składzie Mirosław Greluk, Aleksandra 

Rykało, Robert Szymani dokonała przeglądu wykonywanych prac i postanowiła przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 

PRZEDSZKOLE 

I MIEJSCE – Łucja Wojtowska, Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach  

II MIEJSCE - Łukasz Kruś, Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach  

II MIEJSCE – Maksymilian Oryl, Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Klasa I – III 

I MIEJSCE – Igor Kryński, kl. I, STO w Siedlcach   

I MIEJSCE – Marysia Kuryło, kl. III , SP 4 w Siedlcach  

III MIEJSCE-  Zuzanna Romaniuk, kl. I, ZOW w Strzale  

III MIEJSCE –Kinga Drozd, kl. III , SKK ,,Lech”  

 

WYRÓZNIENIA: 

Hanna Mierzejewska, kl. II c, SP 11 w Siedlcach  

Karolina Niedziółka, kl. III, Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach  

Gabriel Kępkowicz, kl. I, SP w Dąbrówce Stanach  

Lena Chromińska, kl. II c, SP 11 w Siedlcach  
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Patrycja Stefaniuk, kl. II, ZOW w Strzale  

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA,  Klasa IV – VI 

 

NAGRODA SPECJALNA JURY  - Magdalena Chomka, GOK Zbuczyn  

I MIEJSCE -  Agnieszka Kulesz, ZOW w Strzale  

II MIEJSCE –Klaudia Rombel , kl. VI, SP 11 w Siedlcach  

 

WYRÓŻNIENIA 

Zuzanna Kukla, SP w Skórcu  

Weronika Niedziałek, kl. VI, SP w Dąbrówce Stanach  

Adriana Bielak, kl. VI, ZO w Pruszynie  

Julia Chmielewska, kl. IV, ZO w Strzale 

 

 GIMNAZJUM 

 

NAGRODA SPECJALNA JURY - FORMA PLAKATOWA  

Julia Wakuła, kl. III, Społeczne Gimnazjum  STO w Siedlcach  

I MIEJSCE – Paulina Marciniuk, GOK Zbuczyn  

II MIEJSCE-  Urszula Jagiełło, kl. III, ZO w Pruszynie  

II MIEJSCE –Angelika Kozioł, kl. I, PG 1 w Siedlcach  

 

WYRÓŹNIENIA: 

Natalia Jakubiak, kl. II ZO w Stoku Lackim  

Natalia Popis, PG 3 w Siedlcach  

Monika Mirosław, PG 1 w Siedlcach  

Karolina Gałachowska, kl. III, Społeczne Gimnazjum  STO w Siedlcach  

Martyna Adamczyk, kl.  II, ZOW  PG w Strzale 

 

VI  FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2016 – Dzień Tańca   

– wyniki konkursu: 

W dniu 12 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie odbył się 2 dzień Festiwalu 

Kultury Chodów 2016 – Dzień Tańca.  Układy taneczne i choreograficzne w wykonaniu dzieci  

i młodzieży oceniała powołana komisja konkursowa w składzie: Iwona Kopiwoda, Marek Glinka,   
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Przemysław Gizak która po obejrzeniu wszystkich występów postanowiła przyznać następujące 

miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:  

 

PRZEDSZKOLE – Taniec Nowoczesny 

 

I MIEJSCE – Indigo Dance Art Kids Mordy – MGOK w Mordach 

 

PRZEDSZKOLE – Taniec Ludowy, Narodowy 

 

I MIEJSCE  – Kubusie – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach  

II MIEJSCE – Starszaki – Gminne Przedszkole w Mokobodach  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Klasa I – III 

 

Szkoła podstawowa I-III – Taniec Ludowy , narodowy 

 

II MIEJSCE – Psotki – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siedlcach  

 

Wyróżnienie – Papieskie Iskierki – ZO Stok Lacki  

 

Szkoła podstawowa I-III - Taniec nowoczesny  

 

I MIEJSCE – Indigo Dance Art. Kids Kotuń – Świetlica wiejska w Kotuniu   

II MIEJSCE-  Trzpioty – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach 

III MIEJSCE –  Slajd 3 – GOK w Zbuczynie  

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA Klasa IV – VI 

 

Taniec Nowoczesny  

 

I MIEJSCE -  Indigo Dance Art. Kotuń – Świetlica wiejska w Kotuniu 

I MIEJSCE -   Szkolna Grupa Cheerleaders Dwójeczki – Szkołą Podstawowa Nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim 

II MIEJSCE –Impuls Szkołą Podstawowa Nr 11 w Siedlcach ( Na boisku szkolnym) 
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III MIEJSCE – Szkolny Zespół Taneczny Duet – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim  

 

GIMNAZJUM 

 

Taniec Towarzyski 

 

I MIEJSCE – Zespół Tańca Towarzyskiego PG3 Siedlce Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach 

 

Taniec Nowoczesny  

 

I MIEJSCE – Indigo Art  Kotuń i Mrozy – Świetlica wiejska w Kotuniu i Centrum Kultury Mrozy  

II MIEJSCE-  Slajd 1 – GOK Zbuczyn 

III MIEJSCE –  Murena I – GOK Chodów  

 

Taniec Ludowy , narodowy  

 

I MIEJSCE  - Zespół Pieśni i Tańca Niwa – GOK Zbuczyn 

 

 

VI FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2016 – Dzień muzyki  

– wyniki  konkursu.  

W dniu 13 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 3 dzień  VI Festiwalu Kultury 

Chodów 2016 – Dzień Muzyki.  Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Markiewicz, Wojciech 

Ciekot i Marlena Uziębło, po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych wykonawców postanowiła 

przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Klasa I – III 

 

I MIEJSCE – Kreatywne Dzieciaki – ZO w Żelkowie kolonii   

II MIEJSCE – Zuzanna Romaniuk – ZOW  w Strzale 

II MIEJSCE-  Julia Wolanin – ZOW w Strzale  

III MIEJSCE – Marcelina Ratyńska, Kinga Matejczuk – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach  
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SZKOŁA  PODSTAWOWA Klasa IV – VI 

 

I MIEJSCE -  Julia Perz- Szkoła Podstawowa w Skórcu   

II MIEJSCE – Olga Jagieło – ZO w Pruszynie  

II MIEJSCE – Szymon Korbus – Szkoła Podstawowa w Skórcu  

III MIEJSCE - Aleksandra Wysokińska – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Siedlcach  

 

WYRÓŻNIENIA: 

Olga Wujkowska – ZO w Stoku Lackim 

Anna Michalak – ZO w Stoku Lackim  

Marta Maliszewska – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siedlcach 

  

GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIE 

  

I MIEJSCE – Maria Tarasiuk – ZO Stok Lacki 

I MIEJSCE – Jakub Leśniowski – PG 1 w Siedlcach  

I MIEJSCE – Weronika Czapska , Jakub Uziębło – PG 1 w Siedlcach 

I MIEJSCE – Olga Ślepowrońska – MOK Siedlce  

II MIEJSCE – Beata Wielgórska – ZO Żelków Kolonia   

II MIEJSCE – Dorota Ratuska – ZO Żelków Kolonia  

 

 

VI FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2016– Dzień Teatru  

– wyniki konkursu: 

W dniu 14 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie rozpoczął się 4 dzień   

Festiwalu Kultury Chodów 2016 – Dzień Teatru. Komisja konkursowa w składzie: Izabela 

Kuniewicz, Robert Protasiewicz, Magdalena Kąca,  po obejrzeniu wszystkich spektakli postanowiła 

przyznać następujące miejsca:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Klasa I – III 

 

I MIEJSCE –  Czary Mary – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Siedlcach  
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II MIEJSCE -  Nasz Teatr – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach  

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA Klasa IV – VI 

 

I MIEJSCE -  Świetlik- Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

I MIEJSCE – Fantazja – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach 

 

GIMNAZJUM 

 

I MIEJSCE –  Adamatorzy – Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 

 

Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 

W dniu 21 kwietnia  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie odbył 

się Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Na konkurs każdy 

uczestnik musiał przygotować  jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Łączny czas 

prezentacji dwóch utworów nie mógł przekroczyć 5 minut. 

Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Tomaszewski, Barbara Maksymiuk, Izabela 

Kuniewicz  po długich obradach wyłoniła najlepszych recytatorów w dwóch grupach wiekowych.                             

Jury w swojej ocenie zwracało uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa 

oraz ogólny wyraz artystyczny. W konkursie przyznano następujące miejsca: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Klasa I – III 

 

I MIEJSCE – Wojciech Paprocki - Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale   

II MIEJSCE – Weronika Kruk – Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

III MIEJSCE – Aleksandra Podniesińska - Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale 

Wyróżnienia: 

Eliza Wałkuska – Zespół Oświatowy w Pruszynie 

Ługowski Tomasz – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach 

Maja Strzałek – Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii 

Smyk Julia – Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 

Milena Księżopolska – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale 

Iga Niżnikowska – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale   

Oliwia Barciak- Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 
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SZKOŁA  PODSTAWOWA Klasa IV – VI 

 

I MIEJSCE -  Maja Harasim - Zespół Oświatowy w Pruszynie   

II MIEJSCE – Paulina Szczepańska – Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii 

II MIEJSCE – Natalia Paczuska -  Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale   

Wyróżnienia: 

Nina Barczak – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale 

Staręga Zuzanna – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach   

Julia Pieńkowska – Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

Michał Kamiński - Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale 

Oliwia Urban - Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

  

Laureaci miejsc I, II, III wystąpiły w eliminacjach powiatowych w dniach 11,12 maja w Domu 

Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach. 

 

Przegląd piosenek Krzysztofa Klenczona  

W sobotę 30 kwietnia na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie odbył 

się  Przegląd Piosenek Krzysztofa Klenczona. 

Celem przeglądu była  popularyzacja postaci i twórczości „Polskiego Johna Lennona” - Krzysztofa 

Klenczona. W przeglądzie wzięli  udział soliści, zespoły wokalne oraz wokalno - instrumentalne   

którzy wykonali piosenki  z repertuaru Krzysztofa Klenczona. Następnie odbyły się koncert zespołu 

Trzy Gitary – jednej z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i 

Trzech Koron. 

. 

Piknik w Żelkowie ,,Zabawa i Zdrowie”   

W niedzielę 15 maja, w Żelkowie Kolonii o godz. 13.30, przy współpracy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Chodowie, Dyrektora i Rady Rodziców Zespołu Oświatowego w Żelkowie – 

Kolonii oraz Rady Sołeckiej zorganizowany został Piknik pod hasłem „Zabawa i zdrowie”. Na 

scenie wystąpiły renomowane i wschodzące gwiazdy polskiej muzyki tanecznej, takie jak: 

Freestyle, Tarzan Boy, Miejska Orkiestra Dęta z Węgrowa oraz Dj MacAron. Podczas imprezy nie 

zabrakło licznych konkursów z nagrodami oraz atrakcji dla dzieci prowadzonych przez Klub 

Czerwonego Noska. Ponadto odbył się pokaz rowerowy Grupy Akrobatycznej, rozgrywki sportowe 

oraz bezpłatne badań medyczne.  

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 
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Warsztaty kulinarne w Pruszyn Pieńskach 

W czwartek, 19 maja w świetlicy wiejskiej w Pruszyn Pieńkach odbyły się warsztaty 

kulinarne. Podczas zajęć na warsztatach kulinarnych uczestnicy mieli możliwość uzupełnienia  

i poszerzenia zasobu swoich wiadomości i umiejętności na temat roli pożywienia dla organizmu 

człowieka. Uczyli się przygotowania prostych, zdrowych, wartościowych sałatek oraz surówek.  

Warsztaty poprowadziła pani Alina Borkowska z Mazowieckiego Centrum Doradztwa 

Rolniczego.  

 

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Szkół Gminy Siedlce ,, Bajkowe Piosenki dla mamy” 

W piątek, 20 maja w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbył się Międzyszkolny 

Festiwal Piosenki Szkół Gminy Siedlce ,,Bajkowe Piosenki dla mamy”.  Inicjatorem festiwalu był 

Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawował Wójt 

Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Współorganizatorem festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury  

w Siedlcach z/s w Chodowie.  

 

Przegląd Zespołów i Grup śpiewaczych  Białki – świetlica wiejska w Białkach 

W niedzielne popołudnie 22 maja o godzinie 14.00  w świetlicy wiejskiej w Białkach odbył 

się Przegląd Zespołów i Grup śpiewaczych. Głównym celem imprezy była prezentacja 

najciekawszych grup oraz kultywowanie  tradycji. Muzyka grana była wyłącznie na żywo, 

dominowały tradycyjne instrumenty akustyczne, takie jak: akordeon, skrzypce, perkusja, saksofon, 

trąbka itp. Program przeglądu został podzielony na dwie części. W pierwszej części przeglądu   na 

scenie odbył się konkurs, do którego zgłosiły się zespoły rodzinne, grupy śpiewacze, zespoły 

wykonujące muzykę ludowo - biesiadną. Po części konkursowej, zostały ogłoszone wyniki  

i wręczone pamiątkowe statuetki i dyplomy.  

 

Koncert Laureatów oraz zaproszonych gości Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Szkół 

Gminy Siedlce  

Dnia 31 maja 2016 roku odbył się finałowy Koncert Laureatów wraz z uroczystym 

rozdaniem nagród Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce „Bajkowe Piosenki 

dla mamy”. Inicjatorem gali był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. Patronat honorowy nad 

Festiwalem sprawował Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Współorganizatorem festiwalu był 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.  
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Na zakończenie przygotowano montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu 

Oświatowego w Nowych Iganiach i pod opieką Izabeli Skwarek oraz występ Izabeli Kiryluk – 

nauczycielki muzyki, współorganizatorki festiwalu. 

 

I Gminny Motopiknik Rodzinny  

W sobotę 4 czerwca odbył się I Gminny Motopiknik Rodzinny organizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie i Stowarzyszenie Free MotorBikers Siedlce. 

Zaplanowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Można było postrzelać z łuku, 

obejrzeć pokaz jazdy crossowej i wziąć udział w konkursie wicia wianków. Odbył się także pokaz 

grupy Strzelec z Siedlec. O dobrą atmosferę zadbały zespoły grające muzykę z gatunków disco polo 

i rock. Wystąpiły: Etrips, Gregor, Freestyle, Cegła, Fars-z A-Band, Cold Beer, Rostkowski Country 

Band, Distinct Way. 

 

„Dzień Dziecka” na terenie gm. Siedlce 

Na przełomie maja i czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie we współpracy z 

radami sołeckimi poszczególnych miejscowości na terenie gminy Siedlce zorganizował imprezy z 

okazji „Dnia Dziecka”. 

Imprezy odbywały się według poniższego harmonogramu: 

• 26.05.2016r. (czwartek) – godzina 15.00 – plac przy świetlicy w Ujrzanowie  

• 29.05.2016r. (niedziele) – godzina 15.00 – plac przy świetlicy w Strzale 

• 1.06.2016r. (środa) – godzina 16.00 – świetlica w Żaboklikach 

• 5.06.2016r. (niedziela)- godzina 14.00 - plac zabaw dla dzieci w Nowych Iganiach 

•           5.06.2016r. (niedziela) – godzina 15.00 - plac przy remizo – świetlicy w Nowym Opolu 

• 12.06.2016r. (niedziela) – godzina 14.00 – plac przy świetlicy w Golicach 

• 10.06.2016r. (niedziela)- godzina 15.00- plac zabaw Żelków Swoboda 

• 26.06.2016r. (niedziela) – godzina 15.00 – plac zabaw przy remizo - świetlicy w Pruszynku 

  

Dzień Dziecka to święto dedykowane najmłodszym mieszkańcom Gminy, w związku z tym 

został dla nich przygotowany szereg atrakcji i niespodzianek. Dla wszystkich dzieci czekały liczne 

atrakcje; gry i konkursy z nagrodami. Była też trampolina, zamek z piłeczkami oraz dmuchana 

zjeżdżalnia. Jak co roku dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności w przeróżnych 

konkurencjach: wokalnych, tanecznych oraz sportowych. Dla uczestników wszystkich imprez 

organizatorzy przygotowali ciekawy program pełen atrakcji, gier i zabaw zarówno dla dzieci jak  

i rodziców, w których do wygrania były ciekawe nagrody rzeczowe. 



   

- 24 - 

 

6 Dzień Rodziny w Stoku Lackim 

W dniu 11 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie we współpracy 

 z Zespołem Oświatowym w Stoku Lackim  zorganizował obchody kolejnego 6 już Dnia Rodziny, 

które w  tym roku połączone były z obchodami Dnia Dziecka. Od godziny 10.00 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.  

 

Piknik rodzinny w Pruszynie 

W dniu 5 czerwca na boisku przy Zespole Oświatowym w Pruszynie rozpoczął się piknik 

rodziny o charakterze sportowo – rekreacyjnym. W programie imprezy przygotowanych było wiele 

interesujących atrakcji m.in.: malowanie twarzy, degustacje potraw, konkurencje sportowe, pokazy 

strażackie. Na scenie wystąpili uczniowie, a na finał zagrał zespół Kryters. Organizatorami pikniku 

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

 

Finał VI Festiwalu Kultury Chodów 2016 

W środę 15 czerwca o godz. 10.00, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

w Chodowie odbył się Finał VI Festiwalu Kultury Chodów 2016. Podczas trwania imprezy odbyło 

się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów laureatom poszczególnych dni tematycznych. Podczas 

finałowego koncertu na scenie wystąpili laureaci w kategorii taniec i muzyka. Całość imprezy 

zwieńczyła wystawa prac plastycznych wykonanych na żywo podczas festiwalu. 

 

Zakończenie roku kulturalno – oświatowego GOK 

W dniu 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie odbyło się 

zakończenie roku kulturalno – oświatowego. W zorganizowanym spotkaniu wzięły udział dzieci i 

młodzież ze wszystkich grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz zaproszeni przez 

nich goście. Uczestnicy zorganizowanego spotkania mogli wspólnie podziwiać występy grup 

tworzących zespół „Murena” oraz twórczość dzieci należących do sekcji plastycznej i nagrodzić 

każdego z tancerzy gromkimi brawami przy odbiorze  pamiątkowego dyplomu.  

 

Wernisaże sekcji   plastycznej  

W czerwcu w świetlicy wiejskiej w Wołyńcach, Żaboklikach, Błogoszczy oraz remizo 

świetlicy w Pruszynku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac sekcji plastycznej. 

Wystawa był doskonałą okazją do pokazania prac wykonywanych przez dzieci i młodzież. Każdy z  

podopiecznych  sekcji odbył w ciągu roku fascynującą wyprawę w głąb sztuki poznając  tajniki 
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różnych technik artystycznych, odkrywając i rozwijając indywidualne zdolności twórcze podczas 

zajęć z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby, niekiedy wzbogaconymi ćwiczeniami  

z dziedziny architektury wnętrz i krajobrazu.                                          

W zaprezentowanych na wystawie pracach można było dostrzec, iż na zajęciach                              

każdy ma okazję wyrażać siebie, swoje emocje i  przeżycia poprzez sztukę, czując przy tym  radość  

tworzenia.      

 

,,Witamy Lato w Golicach” – festyn rodzinny 

W niedzielę 2 lipca o godzinie 18.00 przy świetlicy w Golicach odbył się festyn rodzinny ,, 

Witamy Lato w Golicach”. W trakcie trwania festynu dzieci i dorośli uczestniczyli w rozmaitych 

grach oraz konkursach.  Rozrywkową częścią festyny był z pewnością występ ,,Podlaskich 

babeczek” z Białegostoku. Natomiast oprawę artystyczną imprezy zapewnił zespół Orion.  

 

 

IV Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim 

W niedzielę, 3 lipca o godz. 15.00 w Stoku Lackim, odbył się  IV 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, łączący muzykę 

estradową oraz biesiadną. Festiwal jest organizowany cyklicznie od 2012 roku.  

Festiwal rozpoczął się od konkursu Zespołów Biesiadnych.  

Podczas  IV Festiwalu Biesiadnego  wystąpiły takie zespoły jak Route 66 oraz  Cygańskie Czary. 

Niewątpliwą atrakcją był też występ kabaretu EWG. Dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji i 

konkursów z nagrodami. Gwiazda wieczoru był Ivan Komarenko, który zgromadził przed sceną 

liczną publiczność.  

 

Warsztaty Kulinarne w Pruszyn Pieńkach  

W czwartek, 21 lipca w świetlicy  w miejscowości Pruszyn – Pieńki, odbyły się warsztaty 

kulinarne, którym tematem przewodnim było  robienie koreczków oraz pieczenie ciasta. Spotkanie 

zakończyło się degustacja sporządzonych potraw oraz meczem w piłkę nożną.  

Warsztaty kulinarne prowadziła pani instruktor z M.O.D.R W Siedlcach.  

 

IV Święto Wsi Białki  

W niedzielę, 24 lipca odbyło się IV Święto Wsi Białki. Impreza rozpoczęła się biegiem 

ulicznym, upamiętniającym pożar wsi z 1944 roku. Bezpieczeństwo podczas biegu zapewnione 
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zostało przez policję z Siedlec, strażaków z Nowego Opola oraz mieszkańców wsi. Po wręczeniu 

medalów zwycięzcom odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem.  

Po uroczystym rozpoczęciu publiczność przeniosła się na plac przed świetlicą, aby wspólnie 

świętować podczas koncertów przybyłych grup śpiewaczych oraz zespołów.  Jako pierwsze na 

scenie zaprezentowały się grupy śpiewacze: Ale Babki, Białki, Gręzowianki. 

 Podczas tegorocznej imprezy przeprowadzone zostały dwa konkursy na najciekawszą równiankę 

oraz festiwal bułeczki.  

Kolejnym punktem programu blok zabaw i konkursów dla dzieci. Po nich wystąpił zespół Power 

Beat. Podczas wspólnej zabawy nie zabrakło konkursu tanecznego poprowadzonego przez Jana 

Jaroszyńskiego. Następnie zespół Rostkowski Country Band przeniósł mieszkańców Białk w świat 

country. Grupa Diament i Sól wprowadziła uczestników w taneczny klimat. Oprawę muzyczną 

imprezy zapewnił również zespół Kryters,  którzy porwali zgromadzona publiczność do tańca.  

 

Z WIZYTA W SMERFOWYM LESIE” – spektakl interaktywny dla dzieci  

26 lipca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

odbyło się przedstawienie Grupy Teatralnej Edu Aris pt. ,,Z wizytą w smerfowym lesie”. 

Zgromadzone dzieci przeniosły się do smerfowego świata, gdzie razem ze Smerfami sprzątały las. 

Aktorzy wzbudzili wiele pozytywnych emocji, zaskakiwali humorystycznymi dialogami oraz 

sztuczkami cyrkowymi. W trakcie przedstawienia angażowali dzieci do aktywnego udziału w 

spektaklu, ucząc ich „Smerfnej rymowanki” oraz „Smerfnego tańca”. 

  

 

Lato z GOK 2016 

Podczas wakacji w okresie od 13 lipca do 28 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: 

13.07 – Topórek 

14.07 – Stare Opole 

15.07 – Żytnia 

27.07 – Błogoszcz 

28.07 – Purzec 

 

Głównym założeniem organizatorów oraz instruktorów przeprowadzających warsztaty dla 

dzieci i młodzieży było przygotowanie ich do mądrego i racjonalnego wykorzystania czasu 
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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: Iza Kuniewicz oraz Krzysztof Buzuk.  

 

Warsztaty ,,Malowane Lato” w Stoku Lackim 

W dniach 27.06 – 8.07.2016 r. Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim w partnerstwie z 

Mazowieckim Instytutem Kultury  w Warszawie organizowała  warsztaty plastyczne Malowane 

Lato. W warsztatach wzięło udział 50 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Pod czujnym okiem 

instruktorki Katarzyny Buzuk, powstawały ryby z trampków, maski zwierząt, płaskorzeźby na 

tekturze  z płynnego kleju oraz prace malarskie. 

 

 

Warsztaty ,,Malowane Lato” w Nowym Opolu  

W dniach od 8 do 15 lipca w świetlicy w Nowym Opolu odbyły się warsztaty plastyczne dla 

dzieci Malowane Lato pod Patronatem Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Podczas 

warsztatów dzieci pod czujnym okiem instruktora artysty plastyka Aleksandry 

Rykała i animatora Izy Kuniewicz wykonywały różnorodne prace plastyczne. Nad stroną 

organizacyjną czuwała pani Bożena Nowak - kierownik Biblioteki Publicznej w Stoku 

Lackim. Dzieci pracowały zarówno w pracowni jak i w plenerze, pod przysłowiową chmurką. 

Miały okazję poznać tajniki różnych technik plastycznych tj. malarstwo, rysunek czy rzeźba. 

Powstały wielkoformatowe autoportrety, urokliwe pejzaże, gliniane dzbanki, zwierzaki czy maski 

z papier mache. Dzieci poznały także technikę decoupage'u, którą ozdabiały słoiki czy talerze. 

Warsztatom towarzyszyło mnóstwo koloru, słońca i uśmiechu. Urozmaiceniem zajęć były warsztaty 

z elementami sensoplastyki@ podczas których dzieci mogły do woli eksperymentować 

z naturalnymi barwnikami, aromatami wanilii, pomarańczy czy cytryny i własnoręcznie tworzyć 

ciecz nienewtonowską. 

  

 

Warsztaty ,,Malowane Lato” w Białkach  

W dniach 18-22 lipca w Filii Bibliotecznej w Białkach odbyły się po raz kolejny warsztaty 

plastyczne „Malowane Lato”. Ta ciesząca się wielką popularnością na terenie województwa 
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mazowieckiego akcja plastyczna od wielu lat dociera do małych miejscowości i oferuje dzieciom 

zajęcia plastyczne pod okiem instruktorów, a jej pomysłodawcą jest Mazowiecki Instytut Kultury w 

Warszawie. Instruktorem i zarazem pomysłodawcą merytorycznym warsztatów była p. Katarzyna 

Buzuk, która po raz kolejny zaprosiła dzieci i młodzież do zmagań ze sztuką.  

 

 

,,Wakacje na wsi” – zajęcia wakacyjne w Strzale 

  W terminie od 1 do 12 sierpnia dzieci aktywnie spędziły czas w trakcie zajęć 

zorganizowanych przez Radę Sołecką Strzały oraz 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, zajęć na boisku sportowym, wizyty pani policjant.  

Wielką atrakcją dla dzieci była wycieczka do Wioski Indiańskiej, gdzie mogły sprawdzić się w 

różnorodnych indiańskich konkurencjach. Podczas wyjazdu nie zabrakło pieśni oraz tańców 

indiańskich.  

Rada Sołecka dokonała wszelkich starań aby dwa tygodnie były ciekawe oraz bezpieczne, 

zadbała o cała stronę organizacyjną m.in. odpowiednie wyżywienie uczestników, dobór opiekunów 

oraz miła atmosferę podczas wypoczynku.  

 

Festyn rodzinny w Grabianowie 

 14 sierpnia o godzinie 15.00 przy placu w świetlicy w Grabianowie odbył się festyn 

rodzinny. Bogaty program imprezy sprawił, że plac wokół świetlicy wypełnił się tłumem ludzi.  

Dla dzieci zorganizowany  specjalny blok gier oraz konkursów. Darmowa atrakcja były również 

zamki dmuchane oraz malowanie twarzy.  

Jedną z atrakcji festynu był występ kabaretu ,,Babeczki Podlaskie” , który wprowadziły publiczność 

w rozrywkowy klimat.  

W części artystycznej na scenie wystąpił zespół Trzy gitary oraz zespół 50  + elite songs. 

Festyn zakończył się zabawa taneczną.  

 

 

III Święto Opieńki 

21 sierpnia w miejscowości Pruszyn Pieńki o godzinie 16.00 odbyło się III 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. 
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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 takich jak Ale Babki, Wiśniewiacy, Janko 

Muzykant oraz zespół Szwagry. Publiczność do łez rozbawił Kabaret Eko – Urle. Po nim wystąpiła 

gwiazda wieczoru zespół Cover Family, który w rytmie disco porwał wszystkich do tańca.  

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

zgromadziło spora grupę dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  

 

Podsumowanie warsztatów malowane lato w Nowym Opolu  

26 sierpnia 2016 roku odbyła się wystawa prac dzieci stworzonych w czasie wakacyjnych 

warsztatów plastycznych ,,Malowane Lato” w Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu. Pod kierunkiem 

artysty plastyka powstały prace wykonane różnorodną technika.  

Podczas wernisażu zgromadzone osobę mogły obejrzeć obrazy powstałe w oparciu o muzykę. 

Zaprezentowane pracę pokazały ogrom dziecięcej delikatności oraz wyobraźni. Dzięki 

przedstawionym pracom odwiedzający wystawę mogli spojrzeć na świat oczami najmłodszych.  

 

 

Festyn Rodzinny w Żaboklikach  

 27 sierpnia o godzinie 16.00 odbyła się zabawa dla mieszkańców gminy Siedlce na terenie 

świetlicy wiejskiej w Żaboklikach. Podczas imprezy nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, 

przeciągania liny, wizyty pani klaun, nauki tańca, malowania twarzy oraz wielu konkursów z 

nagrodami.  

Po pokazach dla dzieci  na scenie pojawił się  kabaret ,,Babeczki Podlaskie”, który  rozbawił 

publiczność żartem słownym oraz scenicznym. ,,Babeczki Podlaskie” swoim występem 

zaangażowały publiczność do aktywnego udziału.  

Następnie wszyscy rozpoczęli zabawę przy tanecznych  rytmach zespołu Kress.  

Festyn w Żaboklikach był okazją aby w miłej atmosferze przy muzyce pobawić się i spotkać ze 

znajomymi.  

 

Grupa Śpiewacza AleBabki na festynie w Dziewulach 

28 sierpnia grupa śpiewacza AleBabki zaprezentowała swoje umiejętności na festynie w 

Dziewulach, podczas cyklicznej imprezy zorganizowanej przez GOK w Zbuczynie.   
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Pożegnanie wakacji w Błogoszczy  

31 sierpnia o godzinie 11.00 dzieci oraz młodzież z Blogoszczy 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. Organizatorami imprezy dla dzieci 

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

opiekun świetlicy, który zadbał aby wszystko przebiegało idealnie. 

 

,,Bawimy się na progu jesieni” - piknik w Strzale 

 W niedzielę, 18 września o godz. 15.00 w Zespole Oświatowy w Strzale odbył się piknik 

rodzinny ,,Bawimy się na progu jesieni”. Był to już drugi 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. 

Świetnie prezentował się zespół Kryters, który zachęcił całe rodziny do wspólnej zabawy. 

Przygotowane atrakcje przerosły oczekiwania uczestników. Oprócz występów można było 

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

sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby szkoły. 

 

Radość w Ptaszkach – piknik integracyjny 

 18 września w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z 

filią w Kukawkach odbył się Piknik Integracyjny „Radość w Ptaszkach” zorganizowany z okazji 

obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Głównym celem imprezy było zwiększenie 

wiedzy społeczeństwa o demencji w tym chorobie Alzheimera, sytuacji chorych i ich opiekunów 

oraz zachęcenie do wolontariatu. Na scenie wystąpiły między innymi: Grupa Tańca Cygańskiego 

MIRO IŁO, Zespół Wokalny Uniwersytetu III Wieku,  Dzieci i Młodzież ze Szkoły w Grali 

Dąbrowiźnie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Wojnowa. Ponadto odbyły się konkursy z 

nagrodami i zabawy dla dzieci przeprowadzone przez Iza Kuniewicz z GOK Chodów, wystawa 

prac mieszkańców oraz wspólne grillowanie. W czasie pikniku były do nabycia między innymi 

zioła siedleckie, rękodzieło twórców ludowych, rękodzieło osób niepełnosprawnych, miód z 

tegorocznych zbiorów z pasieki ekologicznej, dania z grilla, słodkości, napoje.  

  

XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 

 3 września odbyły się XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. 



   

- 31 - 

 

Dwudniowa impreza wystawiennicza była połączona z Regionalną Wystawą Zwierząt 

Hodowanych. W niedzielę na scenie odbył się konkurs ,,Na ludową nutę”. Skierowany on był do 

ludowych zespołów śpiewaczych oraz tanecznych jak  i kapel ludowych wykonujących repertuar 

folklorystyczny i ludowy. Jego intencją były: kultywowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, 

aktywizacja społeczności wiejskiej, popularyzacja i ochrona twórczości ludowej. Jury konkursowe 

pani Elżbieta Łęczycka, przewodnicząca Rady Gminy Siedlce, Izabela Kuniewicz, animator 

kultury, instruktor GOK Chodów oraz pani Ania Matyszczak z MODR w Siedlcach miała niełatwe 

zadanie. W konkursie zwyciężyły: 

I miejsce – Zespół ,,Zakrze śpiewa” z Zakrzewa 

II miejsce – Zespół ludowy ,,Przesmyczanki” z Przesmyk 

III miejsce – Zespół wokalny ,,Radość” z Radomyśli 

Poza zwycięzcami na scenie wystąpiły takie zespoły jak: Zespół Pieśni i Tańca Pasieka, Zespół 

Międzypokoleniowy Razem, Ludowy Zespół Sadowianki. 

  

 

Dożynki Gminy Siedlce w Starym Opolu 

 W niedzielę, 11 września w Starym Opolu odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość 

dożynek gminnych rozpoczęła się o godz.14.00 mszą świętą w kościele  pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Starym Opolu. Następnie starostowie dożynek poprowadzili korowód 

dożynkowy na plac przy świetlicy w Starym Opolu. 

W uroczystości nie mogło zabraknąć  dzielenia chlebem dożynkowym, uroczystość wręczenia 

stypendiów uzdolnionej młodzieży oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  

Po przywitaniu gości przez wójta Gminy Siedlce i podziękowaniu rolnikom za włożony trud w ich 

pracę odbyło się przekazanie przez starostów pani Bożeny Zając oraz pana Stanisława Kosyla 

chleba na ręce pana wójta Henryka Brodowskiego, który wraz z przewodniczącą gminy Siedlce 

panią Elżbietą Łęczycką rozdał go wszystkim zgromadzonym. Następnie głos zabrała Pani 

Marszałek Janina Ewa Orzełowska, a w imieniu  Posła Krzysztofa Tchórzewskiego 

Radny Powiatu Siedleckiego  Pan Sławomir  Piotrowski. Na ręce rolników podziękowania 

w imieniu Starosty Powiatu Siedleckiego złożył Przewodniczący  Rady  Powiatu  Pan Zygmunt 

Wielogórski. 

 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 tym roku zwyciężył wieniec wykonany przez sołectwo Stok 

Lacki Folwark. Drugie miejsce zajął wieniec wykonany przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
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Białki, a trzecie Sołectwo Żaboklik. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się część artystyczma. Ne 

scenie odbyły się między innymi Koncert Orkiestry Dętej OSP Liw, zespołów śpiewaczych 

,,,Białki”, ,,Ale Babki”, Gręzowianki, występ Hetmańskich Sarmatów a także aktorzy sceny 

polskiej: Ewa Kuklińska, Jacek Borkowski, Jacek Fedorowicz oraz Zbigniew Lesień.  

Gwiazdą wieczoru jednak był Zespół ,,The Postman”, który wprowadził publiczność w taneczny 

klimat. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną z zespołem Lolek Orkiestra z program włoskiej 

piosenki oraz muzyki pop.  

 

 

Spotkania organizacyjne Zespołu tanecznego Murena 

17 września w świetlicy w Strzale odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu tanecznego Murena. 

Instruktorka wygłosiła krótką prelekcje na temat tańca, wskazywała jak ważny jest ruch w życiu 

człowieka, a w szczególności dzieci. Pokazała, że taniec uczy wytrwałości, odpowiedzialności oraz 

współpracy w zespole. 

 

 

Spotkanie  organizacyjne sekcji plastycznej w Golicach oraz Żaboklikach 

27 września w świetlicy w Golicach oraz Żaboklikach odbyło się spotkanie sekcji plastycznej. Pani 

instruktor stwierdziła, że zajęcia plastyczne cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci. 

Wyjaśniła, że twórcza praca jest dla nich nie tylko wspaniałą zabawą ale daje im radość oraz 

zadowolenie. 

 

 Spotkanie organizacje sekcji tanecznej i plastycznej w Białkach 

28 wrześnie odbyło się spotkanie organizacyjne sekcji tanecznej oraz plastycznej w Białkach. Pani 

instruktor przekazała dzieciom, że poprzez działanie oraz tworzenie dziecko wyraża siebie. U 

wszystkich dzieci zajęcia plastyczne oraz tameczne  rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję, uczą 

zachowań społecznych. 

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Zjazd siedleckiego latającego Uniwersytetu 

Drobiarskiego  

6 października o godzinie 10.00 w ,,Chodowiaku” odbył się 14 zjazd Siedleckiego Uniwersytetu 

Drobiarskiego. Imprezę  rozpoczęła  inauguracja roku akademickiego 2016/2017 oraz koncert "Od 
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klasyki do rozrywki" w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej, Opery Kameralnej, Teatru w 

Łodzi i Scen Warszawskich. W programie można było także wysłuchać wykładów m. in:  

-prof. Dr hab. Andrzeja Konickiego  ,,Wpływ żywienia i warunków utrzymania na zdrowie 

indyków rzeźnych 

-dr inż. Eugeniusza Wenceka ,,Hodowla i produkcja drobiu w Polsce oraz działania zmierzające do 

zrównoważenia rynku” 

-mgr Maciej Przyborski ,,Sytuacja aktualna i prognozy na rynku mięsa drobiowego” 

Wykładów wysłuchali przedstawiciele branży drobiarskiej z gminy Siedlce i powiatu siedleckiego. 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie był współorganizatorem tej imprezy.  

 

 

Impreza motoryzacyjna Bozamet Rally Sprint  

W niedzielę, 9 października, na terenie zakładu firmy Bozamet odbył się konkurs jazdy na 

czas samochodem na dystansie 1,5 km. W akcji można było zobaczyć niesamowitych kierowców w 

szybkich pojazdach. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 i trwała do godziny 19.00. 

Organizatorzy oprócz jazdy na specjalnym torze przygotowali szereg innych atrakcji dla całych 

rodzin. Tuż przy firmie odbył się piknik motoryzacyjny. Można było podziwiać zarówno te auta 

prosto z salonu jak także stare auta,  

odbył się także pokaz sprzętu militarnego.  

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach pikniku i przygotowali 

specjalnie dla nich dmuchane zjeżdżalnie,  eurobungee oraz samochodziki elektryczne.  

Imprezie towarzyszyła również prezentacja firm związanych z samochodami, z pewnością te 

stoiska przyciągnęły wielu zainteresowanych.  

Bozamet Rally Sprint to impreza samochodowa dla kierowców amatorów nie posiadających 

żadnych licencji sportów samochodowych z wyjątkiem licencji R co-driver i kartingowej. Gminny 

Ośrodek Kultury był współorganizaotrem tej imprezy w zakresie nagłośnienia technicznego.  

 

Muzyczne Impresje w Strzale  

15 października  o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Strzale odbył się koncert pt. ,,Muzyczne 

Impresje” w ramach cyklu wystąpień pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej – Sezon 

X. Przed publicznością zaprezentowała się Orkiestra Politechniki Opolskiej oraz muzycy Orkiestry 

Dętej  oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Grodzickiej Orkiestry Dętej. ‘Dyrygent 

Przemysław Ślusarczyk. W programie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać polskiej  i 

zagranicznej muzyki rozrywkowej.  Utwory były wykonywanej z niezwykłą precyzją oraz 
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wrażliwością, która pozwoliła w jeszcze głębszy sposób przeżyć to wydarzenie. Występ orkiestry 

spotkał się z ciepłym przyjęciem przez publiczność, artyści zostali nagrodzeni wielkim brawami.  

 

Ale Babki w Węgrowie 

17 października w Węgrowskim Ośrodku Kultury w ramach X Mazowieckiego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej Seniorów ,,Węgrowskie Barwy Jesieni” odbyły się prezentacje sceniczne 

w kategoriach : zespoły taneczno -śpiewacze oraz kabarety. Zespół ,,Ale Babki” prezentował swoją 

twórczość podczas przeglądu.  

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego na ozdobę wielkanocną pt. ,, Zawieś swoją ozdobę na 

gminnej choince”.  

18 października został ogłoszony konkurs plastyczny  ,, Zawieś swoją ozdobę na gminnej choince”. 

Celem konkursu było kultywowanie  tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie i kształtowanie 

wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 

umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

 

 

Ogłoszenie konkursu ,,Cztery pory roku w Gminie Siedlce” – etap Jesień  

18 października został ogłoszony konkurs fotograficzny ,,Cztery pory roku w Gminie Siedlce” – 

etap jesień. Celem Konkursu była promocja walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych gminy 

Siedlce; wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem; prezentacja walorów gminy Siedlce 

wraz ze zmianami pór roku.  

 

Jesienne śpiewanie w GOK Wiśniew 

23 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się koncert ,,Barwy Jesieni”. Na 

scenie w GOK-u wystąpiło 9 zespołów z powiatu siedleckiego, łukowskiego oraz radzyńskiego. 

Powiat siedlecki reprezentowały: Zespół Ludowy ,,Chodów”, Zespół ,,Białki” oraz zespół 

,,AleBabki” 

 

 

Polish swing session - Konrad Michalak Szymon Szyszka 

Gminny ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie zaprosił mieszkańców gminy Siedlce na 

niezwykłe wydarzenie muzyczne - ,,Polish swing session” . Koncert odbył się 28 października w 
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Sali widowiskowej GOK. Podczas koncertu zaprezentowane zostały utwory Ewy Bem, Andrzej 

Dąbrowskiego oraz Andrzeja Zauchy.  

 

 

Gminne Obchody Święta Niepodległości  ,,W listopadowej zadumie Gmina Siedlce 

Niepodległej”  

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 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 zaproszenie goście.  

Po koncercie tradycyjnie odbyło się złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem Bitwy 

pod Iganiami.  

  

 Ale Babki  w Radomyśli  

13 listopada o godzinie 14 w Zespole Oświatowy w Radomyśli odbył się Przegląd Pieśni i Piosenki 

patriotycznej ,,Śpiewam Ci Polsko”. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Aktywności 

Lokalnej Radość oraz ZO w Radomyśli  i Sołectwo Radomyśl. Grupa śpiewacza Ale Babki 

prezentowała patriotyczne utwory na tym przeglądzie.  

 

 

Przegląd akordeonistów amatorów 

19 listopada o godz. 15.00 w   sali widowiskowej GOK Chodów odbył  się  Przegląd 

Akordeonistów Amatorów. Przegląd  miał formę koncertu, w którym wystąpili  amatorzy 

prezentując różnorodne brzmienie akordeonu.  Celem przeglądu było  propagowanie akordeonu 

jako instrumentu – który można wykorzystać w różnych gatunkach muzycznych oraz integracja i 

promocja akordeonistów amatorów. Po części koncertowej na scenie zaprezentował się Paweł 

Nowak, znany akordeonista, którego pokaz umiejętności gry na akordeonie zachwycił zgromadzoną 

publiczność. Atmosfera podczas przeglądu była wyjątkowa, podczas imprezy można było obejrzeć 
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wystawę akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka oraz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 

akordeonowych przeprowadzonych przez gwiazdę wieczoru.  

Tegoroczny przegląd pokazał, że akordeon to nie tylko typowy ludowy instrumenty, akordeoniści 

pokazali wszechstronne możliwości tego instrumentu.  

 

 

Sukces w konkursie plastycznym  

21 listopada był dniem wyjątkowym dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, 

Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim oraz Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu oraz Filii 

Bibliotecznej w Białkach. Wiktoria Marciniak uczęszczająca na wakacyjne warsztaty ,,Malowane 

Lato” w Fili Bibliotecznej w Nowym Opolu zdobyła I miejsce w Mazowieckim Instytucie Kultury. 

Wyróżnienia otrzymały również prace Filipa Pasztora z Białk oraz Korneli Kaczmarczyk 

uczęszczającej na warsztaty do Stoku Lackiego. Podczas warsztatów dzieci pod czujnym okiem 

instruktora artysty plastyka Aleksandry Rykała, animatora Izy Kuniewicz w Nowym 

Opolu oraz instruktora nauczyciela plastyki Katarzyny Buzuk w Stoku Lackim 

i Białkach wykonywały różnorodne prace plastyczne.  Wszystkie prace zostały wydane w katalogu,  

można było je podziwiać także na wystawie  w Mazowieckim Instytucie Kultury. 

 

 

Andrzejki dla dzieci  

25 listopada oraz 26 listopada w Nowym Opolu, Pruszynie oraz Grabianowie odbyły się zabawy 

andrzejkowe dla dzieci. Przygotowane tradycyjne wróżby oraz zabawy andrzejkowe cieszyły się 

dużym zainteresowaniem wśród dzieci, były one okazja do wspólnej zabawy oraz miłego spędzania 

czasu.  

  

Zabawa andrzejkowa w  Rakowcu 

Sołectwo Rakowca i Żelkowa Kolonii oraz Gminny Ośrodek Kultury zorganizowali 26 listopada w 

świetlicy w Rakowcu zabawę andrzejkową dla rodzin. Główną atrakcją wieczoru były wróżby i 

zabawy andrzejkowe oraz występ iluzjonisty Macieja Pędy.  

Andrzejkowy wieczór był  pełen  atrakcji oraz przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. 

Andrzejki były okazją do rodzinnej zabawy, przeprowadzane wróżby pozwoliły oderwać się od 

rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. 

Zorganizowana zabawa miała na celu integracje wszystkich rodzin mieszkających na terenie gminy 

Siedlce. Impreza odbyła się w magicznym nastroju.  
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Warsztaty świąteczne w Wołyńcach  

Klimat świąteczny można było już  poczuć podczas warsztatów artystycznych które odbyły się 26 

listopada w filii bibliotecznej w Wołyńcach. Zajęcia poprowadziła bibliotekarka Maria Woźniak 

oraz animatorka Iza Kuniewicz. Podczas warsztatów tworzone były przepiękne kartki świąteczne 

oraz magiczne aniołki.  

 

Spotkanie integracyjne seniorów 

W dniu 3 grudnia w świetlicy w Strzale odbyło się podsumowanie warsztatów na rzecz lokalnych 

Seniorów z gminy oraz miasta Siedlce w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób 

Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Poprzez warsztaty komputerowe, masażu, rękodzieła realizowana była oferta aktywnego spędzania 

wolnego czasu w świetlicach w Strzale , w Starym Opolu, Golicach i Żaboklikach. Stworzono 

grupę uczestników, którzy mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności, nauczyć się nowych rzeczy 

 jak również zintegrować się z rówieśnikami.  

 

Warsztaty ozdób choinkowych  

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 zabierają ze sobą aby móc pochwalić 

się swoją twórczością przed najbliższymi. 

Warsztaty minęły w miłej oraz życzliwej atmosferze 

 

Wyniki Konkursu GMINNA CHOINKA - KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na ozdobę choinkową. 5 grudnia komisja konkursowa w 

składzie : 

Aleksandra Rykała – artysta plastyk 

Magdalena Kąca - instruktor w Klubie Wojskowym w Siedlcach, plastyk 

Izabela Kuniewicz – instruktor, animator 

 

po obejrzeniu wszystkich prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 
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KATEGORIA PRZEDSZKOLE 

  

I MIEJSCE 

Karolina Mazurek, Publiczne Przedszkole w Białkach, 4 lata 

Ksawery Kowalewski, Przedszkole w ZOW Strzała, 4 lata 

  

II MIEJSCE 

Kacper Bogucki, Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach 

  

III MIEJSCE 

Gminne Przedszkole w Mokobodach, opiekun Adriana Skup 

  

WYRÓŻNIENIE 

Tkaczyk Roksana, ZO w Golicach 

Baniak Wiktoria, Białki 

Gołęgowska Alicja, Żelków Kolonia 

  

KATEGORIA KLASY I- III 

  

I MIEJSCE 

Ewelina Kulesz, ZOW w Strzale 

Roksana Radomska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Siedlcach 

  

II MIEJSCE 

Amelia Makówka, ZOW w Strzale 

  

III MIEJSCE 

Marta Piskosz, ZO w Żelkowie Kolonii 

Julia Grabowska, SP Nr 5 w Siedlcach 

  

WYRÓŻNIENIE 

Maja Kalicka, ZO w Golicach 

Adriana Kowalewska, ZOW w Strzale 

Angelika Bogucka, ZO w Nowych Iganiach 
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Jakub Wróbel, ZO w Żelkowie Kolonii 

Eliza Dmowska, ZO w Golicach 

Rosa Kacper, ZO w Żelkowie Kolonii 

Filip Wierzejski, ZOW w Strzale 

Ciok Bartosz 

  

KATEGORIA IV- VI 

  

I MIEJSCE 

Ania Pasztor, ZOW w Białkach 

  

II MIEJSCE 

Szymon Strzałek, ZO w Żelkowie Kolonii 

  

III MIEJSCE 

Dominika Matłacz, ZO w Golicach 

Paula Radomska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Siedlcach 

  

WYRÓŻNIENIE 

Mateusz Ługowski, SP 10 w Siedlcach 

Piotr Piekart, ZO w Golicach 

Łukasz Zakrzewski, ZO w Nowych Iganiach 

Aleksandra Janusz, ZO w Golicach 

Karolina Kurowska, ZOW w Strzale 

Nikola Borkowska , ZO w Golicach 

Dominik Wakuła, ZO w Golicach 

Ola Niedziółka, ZO w Żelkowie Kolonii 

  

KATEGORIA GIMNAZJUM 

 

I MIEJSCE 

Marta Skarus, ZO w Żelkowie Kolonii 

  

II MIEJSCE 
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Damian Tomczak, ZO w Golicach 

  

III MIEJSCE 

Sylwia Korneć, ZO w Golicach 

  

WYRÓŻNIENIE 

Jakub Ostrowski, ZO w Żelkowie Kolonii 

Angelika Łuka, ZO Golice 

  

KATEGORIA DOROŚLI 

  

I MIEJSCE 

Magdalena Bogucka 

  

II MIEJSCE 

Agnieszka Dembończyk 

  

III MIEJSCE 

Katarzyna Kozicka 

  

WYRÓŻNIENIE 

Sylwia Księżopolska 

Joanna Ługowska   

 

 Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo trudno było wytypować zwycięzców, 

gdyż wszystkie prace były bardzo ciekawe oraz pomysłowe, a do ich wykonania wykorzystano 

różnorodne techniki. 

 

Warsztaty ,,Ozdoby z opłatka" 

We wtorek 6 grudnia w Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu odbyły się warsztaty „Ozdoby 

z opłatka”, które poprowadziła pani Anna Kicman. Rozpoczynając spotkanie pokazała 

własnoręcznie wykonane prace, jako punkt odniesienia. Podczas warsztatów zgromadzone osoby 

wykonywały z białych oraz kolorowych  opłatków delikatne kompozycje, ozdoby tzw. światy. Były 

to niezwykle warsztaty które, przybliżyły  tradycje  bożonarodzeniowe.  
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Warsztaty - ,,Pierniki świąteczne" 

Z okazji Mikołajek dzieci z klasy IV  z Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach  odwiedziły Filię 

Biblioteczną oraz świetlicę w Nowym Opolu. Podczas wizyty odbyły się warsztaty  tworzenia 

oraz zdobienia pierników. Każdy sam przygotowywał swoje pierniczki w dowolnym kształcie, 

w każdej chwili mógł liczyć na pomoc prowadzącej, pani Małgorzaty Zdunek z Mazowieckiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz wychowawczynię panią Agnieszkę Radomyską. 

Po warsztatach dzieci wykonały świąteczne aniołki, które z pewnością będą wspaniałym prezentem 

dla najbliższych. Warsztaty poprowadziły pani Małgorzata Zdunek, z Mazowieckiego Ośrodka 

 Doradztwa Rolniczego oraz Iza Kuniewicz z GOK Chodów. 

 

Warsztaty - ,,Pierniki choinkowe" 

9 grudnia w świetlicy w Nowym Opolu odbyły się świąteczne  warsztaty ,,Pierniki choinkowe”. 

Przeprowadzone zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom tradycji pieczeniem świątecznych 

pierników. Prowadząca zajęcia pani Małgorzata Zdunek z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego zapoznała dzieci z tematyką pierniczków. Każdy uczestnik dostał kawałek ciasta 

z którego wycinał świątecznymi foremkami wybrane przez siebie wzory. Po wyjęciu z piekarnika 

każdy dekorował według własnego pomysłu pierniczki. Powstały prawdziwe arcydzieła. Dzieci 

otrzymały także przepis na pierniczki, aby mogły kultywować tradycje w rodzinnym kręgu. 

Na koniec warsztatów każdy zapakował swoje pierniczki i wręczył rodzicom. 

  

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  

 

Wiejskie Tradycje Adwentowe w Żaboklikach 

W przeżywaniu adwentu pomogły z pewnością warsztaty ,,Wiejskie tradycje adwentowe” 

zorganizowane w świetlicy w Żaboklikach. Zapomniane już dziś tradycje związane z adwentowymi 

wieńcami, świecami zostały przybliżone podczas spotkania które odbyło się 11 grudnia. W 

spotkaniu, cieszącym się sporym zainteresowaniem udział wzięło kilkadziesiąt osób.  
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Warsztaty świąteczne w Starym Opolu  

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. 

 

 

Gdzie jest Mikołaj ? – spektakl teatralny dla najmłodszych 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie wraz z  Agencją Edu- Artis z Krakowa 

w dniu 15 grudnia zorganizował przedstawienia teatralne dla  przedszkolaków ze Strzały 

oraz Żelkowa Kolonii . Przedstawienia zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem.  

 

 

 Grudniowe warsztaty dla dzieci 

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. 

  

 

Stroiki świąteczne w Nowym Opolu 

Święta Bożego Narodzenia już tuż tuż, dlatego 15 grudnia, w filii bibliotecznej w Nowym Opolu, 

zostały zorganizowane warsztaty tworzenia stroików świątecznych. 

Podczas warsztatów instruktorzy pani Małgorzata Zdunek oraz Henryka Borkowska 

z Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Siedlcach zademonstrowały uczestnikom 

wybrane kompozycje świąteczne. Następnie uczestnicy pod okiem instruktorów stworzyli swoje 

świąteczne aranżacje. 

  

Wystawa prac konkursowych na gminnej choince 
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Tegoroczna choinka w Urzędzie Gminy Siedlce została udekorowana własnoręcznie wykonanymi 

bombkami, poprzez uczestników konkursu zorganizowanego przez GOK w Siedlcach z/s 

w Chodowie ,,Gminna choinka – konkurs na ozdobę choinkową” 

 

 Gminny Turniej Szachowy  

W Turnieju wzięło udział 21 zawodników. Najmłodsza uczestniczka liczyła 5 lat.  

I miejsce w Turnieju zdobył Wiktor Zwierzyński, II miejsce Kacper Osiński, III miejsce Krystian 

Ćwiąkała. Sędzią Głównym Turnieju był Pan WIesław Kobryń.  Puchary i medale ufundował Wójt 

Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Nagrody rzeczowe ufundował  Dyrektor Biura Poselskiego Jan 

Niedziółka. Organizatorami Gminnego Turnieju Szachowego byli GOK w Siedlcach z/s w 

Chodowie, ZO w Nowych Iganiach, Klub Szachowy ,,Skoczek”.  

 

Spotkanie wigilijne w Strzale  

W wiejskiej świetlicy w Strzale, na opłatkowym wieczorze 18 grudnia spotkali się mieszkańcy 

Chodowa, Strzały i Żytniej. Po mszy świętej odprawionej w pomieszczeniu w świetlicy, zebrani 

obejrzeli w przygotowane specjalnie na tę okoliczność jasełka, w których występowali zarówno 

dorośli jak i dzieci. Później wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia a spotkanie 

zakończyła degustacja typowych potraw wigilijnych przygotowanych przez miejscowe gospodynie.  

 

 

Spotkanie wigilijnie w Ujrzanowie  

 W dniu 18 grudnia w świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie odbyło się  spotkanie opłatkowe dla osób 

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

Zielińską oraz Radnego Gminy Siedlce - Pana Ludwika Kamińskiego.  Podczas wspólnego 

kolędowania na którym był obecny Wójt Gminy Siedlce - Pan Henryk Brodowski  był skromny 

wigilijny poczęstunek.   Na spotkaniu wystąpiła grupa śpiewacza Białki oraz Anna Rogowiec wraz 

z akompaniującym Łukaszem Jóźwiakiem.  

 

Noc Miłości, Noc Przebaczenia - świąteczny koncert słowno - muzyczny 

Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach i Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w 

Chodowie byli organizatorami świątecznego koncertu słowno-muzycznego ,,Noc Miłości, Noc 

Przebaczenia”. Koncert odbył się 20 grudnia w ZO w Nowych Iganiach. Podczas koncertu można 

było usłyszeć piękne świąteczne utwory w wykonaniu uczniów szkoły. 
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Warsztaty w Żaboklikach 

20 grudnia  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w świetlicy w Żaboklikach  warsztaty 

artystyczne o tematyce świątecznej, podczas których  przybyłe dzieci wykonywały ozdoby 

bożonarodzeniowe. Dzięki pracochłonnej ale zarazem bardzo przyjemnej pracy  powstały piękne 

świąteczne ozdoby. 

  

Wyniki konkursu fotograficznego ,,Cztery pory roku w Gminie Siedlce" (etap JESIEŃ) 

Etap ,Jesień” konkursu fotograficznego “Cztery pory roku w  Gminie Siedlce ” został 

rozstrzygnięty. 

 20 grudnia 2016 roku komisja w składzie: 

Janusz Mazurek – przewodniczący 

Michał Moryl 

Jarosław Kurzawa 

dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny Cztery pory roku w Gminie Siedlce 

Komisja przyznała 3 miejsca. 

I MIEJSCE – Patrycja Pieńkowska ,,Księżyc” 

II MIEJSE – Kalina Kuźma –,, Drzewo Obserwuje” 

III MIEJSCE – Julia Grabowska ,,Pożegnanie” 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Izabela Kuniewicz 
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Sprawozdanie  opisowe z działalności 

Biblioteki Publicznej  w Stoku Lackim 

za 2016 rok. 

 

I.Czytelnictwo i wypożyczenia: 

 

Biblioteka Czytelnicy Różnica Wypożyczenia Różnica 

2015 2016 2015 2016 

 

BP w Stoku Lackim 

 

320 

 

296 

 

- 24 

 

6265 

 

4743 

 

 - 1522 

 

 

Filia Biblioteczna 

  w Białkach 

 

 

221 

 

203 

 

-18 

 

5202 

 

4048 

   

 - 1154 

 

Filia Biblioteczna  

w  Nowym Opolu 

 

151 

 

150 

 

-1 

 

3619 

 

4156 

 

  +537 

 

Filia Biblioteczna  

w Pruszynie 

 

131 

 

98 

 

-33 

 

3824 

 

2066 

 

 -1758 

 

Filia Biblioteczna  

  w Wołyńcach 

 

229 

 

202 

 

-27 

 

3408 

 

3185 

 

- 223 

 

        RAZEM 

 

1052 

 

949 

 

-103 

 

22318 

 

18198 

 

-4120 

 

              Liczba czytelników na koniec grudnia 2016 roku wynosiła 949,  

w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 103 czytelników. Liczba 

wypożyczonych książek na koniec 2016 roku wyniosła 18198 woluminów. W 

porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 4120 wypożyczeń. 

Czytelnicy odwiedzili biblioteki gm. Siedlce w Białkach, Nowym Opolu, Wołyńcach, 

Pruszynie i Stoku Lackim 6165 razy. Z czytelni korzystano 3919 razy, udostępniono 

na miejscu 732 woluminów książek  oraz  72 czasopisma. Wypożyczono do domu 14 

egzemplarzy czasopism.  W bibliotece udzielono informacji 922 razy. 

Przyczyną spadku czytelnictwa w  Filii Bibliotecznej w Pruszynie było 

kilkumiesięczne zamknięcie biblioteki z powodu choroby bibliotekarki.   Skutkiem 

ograniczenia  czasu pracy Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim  przez dwa miesiące 

zastępstwa był także spadek wypożyczeń.  

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim  od stycznia  2016roku r wypożycza  książki  

w systemie komputerowym. 
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Jedyną biblioteką, która odnotowała wzrost wypożyczeń  jest Filia Biblioteczna w 

Nowym Opolu. Wzrost wynika z dobrego zaopatrzenia  biblioteki w nowości 

wydawnicze. 

  

Liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy -  5,3 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców gminy -  4,9 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 106 

 

II. Internet 

 

Biblioteka 

 

2015 2016 Różnica 

BP w Stoku Lackim 1531 1127 - 404 

Filia w Białkach 458 150  - 308 

Filia w Nowym Opolu 713 666 - 47 

 

Filia  w Pruszynie 212 158 - 54 

Filia w Wołyńcach 202 194 - 8 

               RAZEM 3116 2295  - 821 

 

   

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości 

bibliotecznych”  biblioteka  otrzymała  dotację w wysokości 10 500,00 zł. 

   

 III. Księgozbiór: 

 

Stok Lacki – 12 259(przybyło z zakupu 265 vol. na kwotę –6002,07 zł, dary -18 vol.)  

Filia Białki - 8737 vol. (przybyło 154 vol. na kwotę- 3212,97 zł, dary-5 vol. ) 

Filia Nowe Opole - 9965vol. ( przybyło 239 vol. na kwotę –5378,20zł, dary- 6 vol.) 

Filia Pruszyn  - 11152vol. (przybyło 43 vol. na kwotę 962,47 zł,  dary – 9 vol.)  

Filia Wołyńce – 3592 vol. (przybyło 176vol. na kwotę –3808,18 zł, dary -5 vol ) 

 

   Zakupiono razem 877 vol. książek (w tym 386  vol. na kwotę –8 863,89  zł ze 

środków dotacji samorządowej oraz  491 vol. na kwotę 10 500,00 zł  ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Stok Lack, 13.01.2017r.                                 Opracowała:   Bożena Nowak, 

                                                                       Kierownik Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim 
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SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI   KULTURALNO- EDUKACYJNEJ 

BIBLIOTEK  ZA 2016ROK 

 

 

 Filia Biblioteczna w Białkach: 

 

14.01.2016 r. – „Kubuś Puchatek i przyjaciele” – spotkanie biblioteczne. 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Konkurs plastyczny: „Stumilowy Las 

Kubusia Puchatka”.                                                                                                           

28.01.2016 r. – „Czytamy wspólnie z dziadkami” – wspólne czytanie baśni i bajek.                                                                                                                     

09.02.2016 r. – „Bajki Brzechwy kredką i farbą malowane” – popularyzacja 

twórczości Jana Brzechwy. Rozwiązywanie zagadek, konkurs czytelniczy „Zostań 

mistrzem pięknego czytania”, konkurs plastyczny „Zwierzyniec pana Brzechwy”.                                                                                                                                                                                                                                                                           

11.02.2016 r. – „W świecie baśni braci Grimm” – inscenizowanie baśni „Tańczące 

krasnoludki”, tworzenie strojów z bibuły.                                                                                                                                                                                                      

15-18.03.2016 r. – „Palmy i ozdoby wielkanocne” – wykonanie palm wielkanocnych, 

tworzenie wielkanocnej gry planszowej z wykorzystaniem symboliki świąt.                                                                                                                                                             

14.04.2016 r. – „Przyszła wiosna” – przegląd literatury dziecięcej o tematyce 

wiosennej – wykonanie kwiatów z bibuły.                                                                                                                                                                                                                                                                    

28.04.2016 r. – Wystawka najstarszych książek w bibliotece.                                                                                                                                                                                                                              

12.05.2016 r. – „Z Uszatkiem poznajemy i zwiedzamy świat wokół nas” – spotkanie 

biblioteczne poświęcone życiu i twórczości Czesława Janczarskiego. Lepienie misi z 

masy solnej, rozwiązywanie krzyżówki.                                                                                                                                                                                        

19.06.2016 r. – „Ciekawą książkę przeczytałam” – konkurs na najciekawiej 

opowiedzianą treść przeczytanej książki i wykonanej do niej ilustracji.                                                                                                                    

18-22.07.2016 r. – Warsztaty plastyczne „Malowane lato”.                                                                                                                                                                             

09.08.2016 r. – „W bibliotece można się bawić” – zabawy ruchowe i integracyjne na 

świeżym powietrzu, tory przeszkód, rysowanie kredą po kostce, zabawy z chustą 
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animacyjną.                                                                                                                    

10.09.2016 r. – Wernisaż prac dzieci z akcji „Malowane lato”.                                                                                                                                                                            

26.09.2016 r. – „Obrazy zmian zachodzących w przyrodzie jesienią” – zbieranie 

materiału przyrodniczego i wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem wierszy 

Ewy Szelburg-Zarembiny.                                                                                                                                                                                                           

10.10.2016 r. – „Świat baśni” – spotkanie biblioteczne poświęcone rosyjskim 

baśniom ludowym na podstawie „Wielkiej księgi baśni rosyjskich”.                                                                                                                                                                                

24.10.2016 r. – „Witamy nowych czytelników w bibliotece” – pasowanie uczniów 

klasy I na czytelników biblioteki.                                                                                                                                                                              

14.11. 2016 r. – „Warszawa w legendach Artura Oppmana” – zapoznanie z 

legendami, wykonanie rysunków do poznanych legend.                                                                                                                                                                                          

19.12.2016 r. – „Witamy Boże Narodzenie” – ubieranie choinki, rozmowy przy 

choince na temat zwyczajów bożonarodzeniowych, konkurs recytatorski „Czar 

Bożego narodzenia”, śpiewanie kolęd, wykonanie łańcuchów na choinkę. 

 Filia Biblioteczna  w Wołyńcach: 

 

2.01.2016r.- ,,Moja miejscowość zimą”-lekcja biblioteczna w plenerze poświęcona 

obserwacji naszej miejscowości  w szacie świątecznej. Podczas spaceru dzieci z 

uwagą obserwowały przystrojone obejścia domostw, a następnie przeniosły swoje 

obserwacje na kolorowe rysunki. 

,,Moje ulubione witraże”. Podczas ferii zimowych  w dni otwarcia biblioteki w  

odbywały się  zajęcia poświęcone  malowaniu  na folii farbami. 

 8.03.2016r.- „Malowania pisanek woskiem.” - warsztaty  z panią Anna Kicman  

 10.03.2016r.-  Spotkanie autorskie dla dorosłych z pisarzem  panem  Jerzym 

Kostowskim. 

 15.03.2016r.- „Palmy wielkanocne”- spotkanie biblioteczne poświęcone nauce 

składania palm wielkanocnych. 
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5.04.2016r.-,,Poczytaj mi mamo poczytaj mi tato”-   spotkanie biblioteczne – głośne 

czytanie bajek z książki  pt:,,Polscy autorzy dzieciom’’ Janiny Porazińskiej, 

dyskusja.  

24.05.2016r.-,,Dzień Matki”- spotkanie  biblioteczne – dyskusja o roli mamy w 

naszym życiu,  wykonywanie  laurki dla Mamy.  

7.06.2016r.- ,,W bibliotece także można się bawić”- mini turniej w plenerze–  

rozwiązywanie rebusów, krzyżówk, zabawy  ruchowe.  

19.07.2016r.- ,, Bibułkowe   kwiaty’’- warsztaty dla dzieci i dorosłych. 

 

23.07.2016r.-
 
,, Czytanie na dywanie”- spotkanie biblioteczne z cyklu  „Cała Polska 

czyta dzieciom” - głośne czytanie książki pt: ,,Lassie wróć ‘’ Erica Knighta 

.Rysowanie ilustracji do przeczytanych fragmentów książki . 

 

26.07.2016r.- ,,Kompozycje kwiatowe’’- zajęcia plastyczne – układanie w 

kompozycje wcześniej zrobionych kwiatów z bibuły do koszyczków . 

4.10.2016r.- ,,Życie na dalekiej północy”- spotkanie  biblioteczne-  dzieci słuchały 

czytanych  głośno fragmentów książki pt:,, Anaruk -  chłopiec  z Grenlandii”, oraz 

dyskutowały na temat  życia  Eskimosów. 

11.11.2016r.- ,, Ułani ,Ułani- malowane  dzieci ”-spotkanie  dla chętnych w rożnym 

wieku , wspominanie  czasów wojny i zrywów patriotycznych.  Wspólne  śpiewanie 

pieśni patriotycznych. 

10.12.2016r.- ,,Mikołajowe święto”- lekcja biblioteczna poświęcona  zwyczajom  

bożonarodzeniowym, wykonywanie ozdób z papieru kolorowego i ubieranie choinki 

w bibliotece. 

 

 Biblioteka  Publiczna w Stoku Lackim: 
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9.02.2016r-„Lepszy Internet zależy od Ciebie!"-spotkanie biblioteczne z okazji Dnia 

Bezpiecznego Internetu” 

3-11.02.2016r- – Ferie zimowe w bibliotece.   

3.02.2016r.–„Kwiaty z bibuły” cz.1- warsztaty  z Marią Woźniak. 

8.02.2016r.
 
– Poznajemy twórczość Jana Brzechwy. Prezentacje wierszy tego autora 

w wykonaniu aktorów („Multimedialny świat Jana Brzechwy”), głośne czytanie 

wierszy, wykonywanie ilustracji do wybranego utworu. 

9.02.2016r.-Oglądanie inscenizacji znanych bajek i baśni Jana Brzechwy: 

„Szelmostwa Lisa Witalisa”’ „Pchła
 
szachrajka”. Parodiowanie bohaterów wierszy 

konkursy, zagadki i quizy literackie. Konkurs ze znajomości utworów Jana 

Brzechwy. Rozpoznawanie tytułu po fragmencie  utworu.  

10.02.2016r 
 
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych ze świadomym 

korzystaniem z nowych technologii. Biblioteka przyłączyła się do akcji edukacyjnej 

Fundacji Panoptykon „Cyfrowa wyprawka w każdej szkole i bibliotece”. 

http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/co-wie-o-tobie-twoj-telefon
 

Granice prywatności w sieci. 

Wizerunek – jak chronić swoje prawa?  

Twój cyfrowy ślad. 

Kto nas śledzi w sieci?  

 

12.02.2016r-Kwiaty z bibuły cz.2  – warsztaty z Marią Woźniak 

 W czasie ferii zimowych warsztaty „Kwiaty z bibuły” odbyły się w  Bibliotece 

Publicznej w Stoku Lackim, Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu , Filii Bibliotecznej 

w Pruszynie oraz  Filii Bibliotecznej w Wołyńcach.  

Tradycje wielkanocne w bibliotekach. 

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim wraz z filiami bibliotecznymi 

realizuje cykl zajęć poświęconych tradycjom  wielkanocnym. Są to warsztaty 

http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/co-wie-o-tobie-twoj-telefon
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wykonywania kwiatów z bibuły do palm, a następnie zwijania palm wielkanocnych, 

warsztaty z malowania pisanek woskiem, warsztaty z wykonywania stroików 

wielkanocnych.  

8.03.2016r.-Pisanki –malowanie woskiem –warsztaty z Anną Kicman. 

 

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone po raz drugi 

warsztaty „Malowanie  pisanek woskiem”. Takie warsztaty odbyły się 8 marca w 

Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim oraz Filii Bibliotecznej w Wołyńcach. 

Prowadziła je p. Anna Kicman. Warsztaty polegają na ozdabianiu rozpuszczonym w 

specjalnym kominku woskiem pokolorowanych jajek. W  warsztatach uczestniczyła  

klasa III A , dzieci niepełnosprawne  z  wychowawczynią p. Małgorzatą  Kowalczyk 

oraz zainteresowani   mieszkańcy Stoku Lackiego. 

 Proponowane warsztaty z rękodzieła to spotkania międzypokoleniowe, gdyż lokalni 

rękodzielnicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi. Celem zajęć jest 

kultywowanie ludowej twórczości artystycznej, pobudzanie zainteresowania tymi 

umiejętnościami w środowiskach lokalnych oraz upowszechnianie informacji o 

ginących rękodziełach oraz twórcach ludowych. 

 

14.03.2016r.- Stroiki świąteczne – warsztaty prowadzone przez pania Annę 

Matyszczak z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach 

Dnia 14.03.2016 r. ” odbyły się w Bibliotece
 
Publicznej w Stoku Lackim warsztaty: 

„Stroiki Wielkanocne. Wzięły w nich udział dzieci niepełnosprawne  ze Specjalnego  

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim wraz z wychowawczynią p. 

Haliną Osiej,  uczniowie klasy III B wraz z wychowawczynią Marzeną Głuchowską,  

mieszkańcy, lokalne działaczki społeczne m.in. Alicja Borkowska- emerytowany 

bibliotekarz.  Pani Alicja zaprezentowała sposób zwijania palmy wielkanocnej.  
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29.03.2016r.-- Warsztaty filmowo- scenariuszowe. Spotkanie autorskie ze  

 Zbigniewem Masternakiem. 

 W Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim odbyło się spotkanie autorskie ze  

Zbigniewem Masternakiem prozaikiem, dramaturgiem i autorem scenariuszy 

filmowych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie gimnazjum. 

3.06.2016r. – I Noc w Bibliotece. 

Dnia 3 czerwca 2016 r. odbyła się pierwsza „Noc w bibliotece” w Stoku Lackim. 

Uczestniczyły w niej dzieci ze Stoku Lackiego oraz harcerze z Białk-16 WDH 

„Dzikie koty” z druhną pwd. Jolantą Sosinowską. W związku z tym, że rok 2016 to 

rok H. Sienkiewicza, harcerze zaprezentowali przedstawienie poświęcone życiu i 

twórczości pisarza  pt. W hołdzie Sienkiewiczowi. Poprowadzili także zabawy 

harcerskie z młodszymi kolegami ze Stoku Lackiego. Oprócz uczty dla ducha była 

też uczta dla ciała. Dużo radości sprawiło dzieciom samodzielne wykonywanie pizzy. 

Nocą uczestnicy  oglądali film Magiczne drzewo, grali w gry planszowe, czytali 

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

Pierwsza „Noc w bibliotece” skończyła się wspólnym śniadaniem. 

 

19.06.2016r. – Udział w szóstej edycji ogólnopolskiej kampanii ODJAZDOWY 

BIBLIOTEKARZ.  

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ -To kampania, na którą składają się przejazdy 

rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i 

rowerów organizowane w całym kraju. Pierwotnie akcja odbywała się podczas 

Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), a od 2012 roku wykracza poza te ramy czasowe(od 

1maja do końca lipca) 

 I Odjazdowy bibliotekarz - Rajd rowerowy do Radzikowa Wielkiego. Spotkanie z 

uczestnikami rajdu z Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance. Spotkanie 

integracyjne trzech bibliotekarek i czytelników z gm. Łosice, Mordy, Siedlce. 
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Wspólne grillowanie w Filii Bibliotecznej w Radzikowie Wielkim (gm. Mordy). 

Długość trasy -36km. 

 

Malowane Lato  – warsztaty plastyczne 27.06-8.07.2016r. 

Warsztaty plastyczne  organizowane są od 2011 roku w porozumieniu z 

Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie. Swoim zasięgiem objęło już trzy 

biblioteki w naszej gminie: w Białkach, Stoku Lackim oraz Nowym Opolu. Na mocy 

porozumienia MIK opłaca koszt pracy plastyka w 1lub 2 bibliotekach. Po stronie 

biblioteki jest zakup materiałów, organizacja wernisażu oraz dowóz dzieci na 

podsumowanie akcji w Warszawie.  Wakacyjna akcja cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem dzieci.(po ok.50 os. w jednej miejscowości) 

28.06.2016r. - Słoniowy świat, czyli obrysy naszych rąk (czarny marker, farby 

akwarelowe, blok A3). grupa młodsza i starsza 

29.06.2016r. -Rysunek tuszem i stalówką ( czarny tusz oraz tusze kolorowe, stalówki, 

blok A3). gr. starsza  

29.06.2016r - Co kryje się w moich bazgrołach? (ołówki, kredki pastelowe, kartka 

50/35).gr.I 

 30.06.2016r.- Renifery z porożem z gałęzi (gazety, bandaż gipsowy, biała farba 

akrylowa, farby plakatowe 

30.06.2016r.- Obrazy z kolorowych taśm pakowych ( taśmy pakowe, nożyczki, blok 

techniczny A3).gr.II 

ANIELSKI W BIBLIOTECE- 

5,7, 11,12.07.2016r. -  Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego prowadzone 

przez wolontariuszkę z USA. 

W dniach 5,7,11 i 12 lipca 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Stoku Lackim 

odbywały się zajęcia  konwersacyjne z wolontariuszką Keryn Welters z organizacji 
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działającej przy uniwersytecie w Harvardzie (USA). To już  kolejny raz podczas 

wakacji dzieci mogły bezpłatnie  uczestniczyć w ciekawych zajęciach i poszerzać 

 swoją wiedzę. Zajęcia  odbywały się dzięki mieszkance Stoku Lackiego pani 

Katarzynie Mroczyńskiej. 

8.07.2016r0- Teatrzyk w bibliotece „Murzynek Mambo”. Ukazanie znaczenia 

tolerancji i akceptacji „inności” w stosunkach koleżeńskich. 

11,12.07.2016r. – Malowanie witraży o tematyce wakacyjnej.  

3.09.2016r. – Współorganizowanie  akcji Narodowego  Czytania  „Qvo vadis” 

Henryka Sienkiewicza  w Mordach.  

18.09.2016r. - Wernisaż prac dzieci biorących udział w warsztatach w akcji 

„Malowane Lato. Wręczenie dyplomów uczestnikom oraz poczęstunek. 

21.11.2016r. – Finał Malowanego  Lata w Mazowieckim Instytucie Kultury w 

Warszawie. Wycieczka uczestników ze Stoku Lackiego, Białk i Nowego Opola. 

Odbiór nagród  i wyróżnień. Wizyta w wytwórni słodyczy „Cukier –Lukier”. 

Samodzielne formowanie lizaków. 

28,30.11.2016r. – Makaronowe Ozdoby Bożonarodzeniowe-  spotkanie biblioteczne. 

6.12.2016r.-  „ Ozdoby z opłatka” - warszaty  z Panią Anną  Kicman (ok.50 

uczestników w II grupach ) 

12.12.2016r. – Ubieranie choinki w bibliotece. Słuchanie i śpiewanie kolęd-karaoke .      

Filia Biblioteczna w Pruszynie: 

 

17.01.2016r.- Sobotnie hece w bibliotece – gry i zabawy literackie , kalambury 

zabawa w głuchy telefon i układanie puzzli. 

FERIE W BIBLIOTECE 
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10.02.2016r.-  Dzień gier planszowych - układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek 

i zagadek. 

12.02.2016r.- „Dekoracja stołu”- spotkanie biblioteczne prowadzone przez  florystkę 

Ewę Iwanek. Zajęcia poświęcone technik dekoracji stołu, składanie  serwetek. 

17.02.2016r.  -Walentynkowe serce- zajęcia plastyczne. 

16.03.2016r. - Ozdoby wielkanocne wyroby z plasteliny – kształtowanie  pisanek i 

zwierzątek wielkanocnych. 

20.04.2016r. -Wiosenne pejzaże – konkurs plastyczny dla przedszkolaków. 

6.05.2016r.-Międzynarodowy Dzień Strażaka – wycieczka z dziećmi do strażnicy. 

24.06.2016r. -Dni Oświaty Książki i Prasy – lekcja biblioteczna wizyta uczniów w 

bibliotece, czytanie baśni. 

9.07.2016r.- Wakacyjny zawrót głowy- książka w plenerze, krzyżówkowy łamacz 

głowy. 

19.11.2016r.–Serwetkowe origami -  warsztaty dekoracyjnego składania serwetek i 

komponowania kwiatów. 

3.12.2016r.-„ Wieńce adwentowe”-warsztaty. 

17.12.2016r.- „Świąteczne stroiki”- warsztaty. 

17.12.2016r.- Ubieranie choinki  i śpiewanie kolęd- spotkanie biblioteczne.  

 

Działalność   kulturalno-edukacyjna Filii Bibliotecznej  w Nowym Opolu : 

 

04.01.2016r. – ,,Witamy Nowy Rok w Bibliotece”. Czytanie baśni J. Ch. Anderesena. 

Odczytywanie horoskopu na Nowy Rok. Wykonanie albumu o zimie - praca 

grupowa.  
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21.01.2016r. – ,,Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece”. Redagowanie życzeń dla 

Babci i Dziadka – pisanie na komputerze. Wykonywanie własnoręcznie ozdobnych 

kopert.  

29.01.2016 r. –,, Karnawałowy zawrót głowy”. Wykonanie gazetki tematycznej. Jak 

prawidłowo zachować się na balu? – wspólna dyskusja.  

1,4,5,8.11,12. 02.2016 ,,FERIE W BILIOTECE” 

-Bezpiecznie na śniegu i lodzie. Dyskusja na temat bezpieczeństwa zabaw zimowych.  

-Atrakcyjne wykorzystywanie czasu wolnego – praca plastyczna 

-Malujemy sprejem na śniegu – praca grupowa 

-zabawy na śniegu 

-gry stolikowe 

12.02.2016r. - ,,Walentynki w Bibliotece”. Pisanie kartek Walentynkowych. 

Wykonywanie serc z masy solnej.  Czytanie wierszy i słuchanie piosenek o miłości.  

Tydzień z Internetem – zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych  

07.03.2016r. -,,Świętujemy Dzień Kobiet w Bibliotece”. Szukanie pierwszy oznak 

wiosny. Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez 

kobiety. Kształtowanie umiejętności składania życzeń. Wspólne wymyślanie życzeń.  

14.03.2016r. – Tworzenie palm wielkanocnych  

21.03.2016r. - ,,Wielkanocne zwyczaje i tradycje”. Zapoznanie się z tradycjami 

wielkanocnymi w innych krajach. Zwyczaje i tradycje w naszych domach. 

Wykonanie gazetki okolicznościowej. Wykonanie dekoracji świątecznej w 

Bibliotece.  

24.03.2016r. - ,,Pisanki z wydmuszek”. Wykonywanie ozdób wielkanocnych: stroiki, 

zajączki, kurczaczki, koszyczki wielkanocne.  
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KWIECIEŃ 

,,Szukane śladów wiosny”. Spacer po okolicy. Pogadanka o pierwszych oznakach 

wiosny. Rozpoznawanie  i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów.  Nowe 

Opole. 

Na zajęciach wzbogacaliśmy wiadomości dotyczące oznak wiosny. Na początku 

została przeprowadzona z dziećmi rozmowa na temat wiosennych kwiatów. 

Zgromadzone dzieci brały udział w różnych zabawach ruchowych, ale przede 

wszystkim zbierały przeróżne kwiaty, tworząc tym samym kolorowe bukiety, które 

ozdabiały  wnętrze biblioteki.   

Kwiatek z filcu” – praca indywidualna. Wspólne wykonanie gazetki tematycznej o 

zwiastunach wiosny. Nowe Opole. 

Czytelnicy, odwiedzający naszą filię mogli własnoręcznie wykonać kwiaty z filcu. 

Wnętrze naszej biblioteki zamieniło się w ogród  dzięki przepięknym kwiatom 

stworzonym przez dzieci, zgromadzone na warsztatach.  

,,Światowy Dzień Książki w Bibliotece”. Głośne czytanie książek z dzieciństwa 

dzieciom. Historia powstanie Światowego Dnia Książki. Nowe Opole. 

Światowy Dzień Książki Filia Biblioteczna w Nowym Opolu postanowiła uczcić 

wyjątkowo organizując ciekawe zajęcia z książką skierowane do dzieci jak i osób 

dorosłych.   

MAJ 

Zajęcia sportowe na boisku. Gry i zabawy dramowe.  Nowe Opole. 

Zajęcia sportowe pozwolił dzieciom spędzić wolny czas w twórczy, a przy tym 

przyjemny i wesoły sposób. Różnorodność rozrywek, sprawiła, że każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie, a o nudzie nie było mowy.  
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Wspólne czytanie bajek, odrabianie prac domowych. Praca plastyczna – zwierzęta – 

technika origami. Nowe Opole. 

 

,, Dzień Mamy w Bibliotece” . Zaznaczenie roli matki  w rodzinie, rozmowa o 

szacunku dla rodziców. Wykonanie prezentu dla Mam. Nowe Opole. 

Zgromadzone dzieci chętnie wzięły udział w zajęciach zorganizowanych z okazji 

Dnia Mamy. Same  wybierały najciekawsze prezenty dla swoich mam, same 

wykonały makaronowe naszyjniki, które uroczyście wręczyły swoim mamom.  

 

CZERWIEC 

02.06. - ,,Dzień Dziecka w Bibliotece” . Rozmowa na temat praw i obowiązków 

dziecka w rodzinie.  Gry na świeżym powietrzu. Nowe Opole 

Podczas zajęć dzieci przypomniały sobie zasady dobrego wychowania, które są 

niezbędne w życiu każdego młodego człowieka. W świat dobrych manier 

wprowadziła nas książka „Bon czyli ton” Grzegorza Kasdepke. Po przeczytaniu 

książki omówione zostały  zwroty grzecznościowe, zasady zachowania się w szkole, 

domu , na podwórku oraz w czasie wakacyjnych przygód. Następnie dzieci mogły 

spędzić czas na dworze, gdzie odbywały się gry na świeżym powietrzu.  

13.06. - ,,Najciekawsze miejsce w mojej miejscowości” malowanie farbami na 

dworze. Tworzenie makiety o Nowym Opolu.  

Podczas zajęć powstały kartonowe małe cuda: makiety różnych budynków, drzew, 

stawu, placu zabaw, które znajdują się w Nowym Opolu. Dziecięca fantazja nie miała 

granic. Uczestnicy wykorzystali papiery kolorowe, bibuły, nożyczki, kredki, farby, 

plastelinę i wiele innych przyborów. 
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27.06.2016r. - ,, Ptasie radio w Bibliotece”. Zapoznanie dzieci na podstawie wiersza 

pt: „Ptasie radio” z ptakami i ich nazwami -wyszukiwanie  w encyklopedii nazw 

ptaków. Udział w akcji obrączkowania bocianów.   

Podczas pierwszego dnia akcji ornitologom towarzyszyły dzieci. W ramach zajęć 

edukacyjno-przyrodniczych dowiedziały się jak wygląda obrączkowanie bocianów  i 

czemu służy akcja. Miały też niepowtarzalną okazję dotknięcia i pogłaskania ptaków. 

Następnie stworzyły piękne rysunki bocianów.  

 

8-15 lipca -  Warsztaty plastyczne dla dzieci Malowane Lato pod Patronatem 

Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.  

Program „Malowanego Lata” w Nowym Opolu 15.07.2016r. 

 

Grupa młodsza kl.I-III 

 

1.„Kolorowy dywan” – stworzenie dywanu z naszych emocji - warsztat integracyjny  

     z elementami sensoplastyki. Magiczna ciecz czyli jak stworzyć płyn 

nienewtonowski i jak        

     się nim bawić? Barwy podstawowe i barwy pochodne – nauka mieszania barw. 

2. „Maska” – rzeźba z papier maché - cz.1 wyklejanie, cz.2 - polichromowanie. 

3. „Mój portret” – warsztat z elementami arteterapii, malarstwo wielkoformatowe na 

kartonie     

    100x70 cm, praca wałkami malarskimi. 

4. „Decoupage krok po kroku” – ozdabianie przedmiotów metodą decoupage  

     lub  „Gliniane cuda” – rzeźba w glinie samoutwardzalnej. 

5. „Tańczące drzewa” –  poznajemy fakturę. Technika collage’u. 

6. „Ptaki cudaki”- praca pastelami olejnymi. 

Grupa starsza kl.IV-VI + Ew. gimnazjum 
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1.„Księga naszych imion”- zaprojektowanie i wykonanie własnej Eko- torby. 

Warsztat  

     z elementami zabaw integracyjnych. 

2. „Mój pejzaż wewnętrzny” – malowanie metodą drippingu na płótnie, zapoznanie 

się  

z twórczością amerykańskiego artysty Jacksona Pollocka.  

3. „Autoportret” – rysunek węglem. Zapoznanie się z historią portretu w sztuce. 

Omówienie     

      kanonu twarzy ludzkiej. 

4. „Krajobraz ziemią malowany” – praca na tekturze naturalnymi materiałami: 

piasek,    

    ziemia, trawa oraz farby. Przypomnienie wiadomości nt. perspektywy zbieżnej  

    i  powietrznej. 

5. „Mój pamiętnik z wakacji” – książka artystyczna – w technice  frottage’u. 

6. „Martwa natura z Venus Botticellego”- malarstwo. Interpretacja obrazu włoskiego   

     mistrza. Zapoznanie się z treścią obrazu „Narodziny Venus” S. Botticellego. 

 

Podczas warsztatów dzieci pod czujnym okiem instruktora artysty 

plastyka Aleksandry Rykała i animatora Izy Kuniewicz wykonywały różnorodne 

prace plastyczne. Nad stroną organizacyjną czuwała pani Bożena Nowak - kierownik 

Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim. Dzieci pracowały zarówno w pracowni jak 

i w plenerze, pod przysłowiową chmurką. Miały okazję poznać tajniki różnych 

technik plastycznych tj. malarstwo, rysunek czy rzeźba. Powstały wielkoformatowe 

autoportrety, urokliwe pejzaże, gliniane dzbanki, zwierzaki czy maski z papier 

mache. Dzieci poznały także technikę decoupage'u, którą ozdobiały słoiki czy talerze. 

Warsztatom towarzyszyło mnóstwo koloru, słońca i uśmiechu. Urozmaiceniem zajęć 

były warsztaty z elementami sensoplastyki@ podczas których dzieci mogły do woli 

eksperymentować z naturalnymi barwnikami, aromatami wanilii, pomarańczy czy 

cytryny i własnoręcznie tworzyć ciecz nienewtonowską. 
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26.08 – Wernisaż - Malowane Lato w Nowym Opolu – wystawa prac dzieci. 

26 sierpnia 2016 roku odbyła się wystawa prac dzieci stworzonych w czasie wakacyjnych 

warsztatów plastycznych Malowane Lato w Filii Bibliotecznej w Nowym Opolu. Pod 

kierunkiem artysty plastyka Aleksandry Rykało powstały prace wykonane różnorodną 

techniką. Podczas wernisażu można było obejrzeć obrazy wykonane jednym kolorem, 

powstałe w oparciu o muzykę lub cieszące się dużym zainteresowaniem prace 

wykonywanie techniką decoupage'u. Dużo radości oraz zadowolenia sprawiła dzieciom 

praca z innowacyjnymi materiałami, jakimi były warsztaty z elementami sensoplastyki@.  

Dzięki zaprezentowanym pracom odwiedzający wystawę mogli spojrzeć na świat oczami 

najmłodszych.  

W zajęciach uczestniczyło 45 osób w wieku od 6 – 13 lat. Prace  można było podziwiać podczas 

Dożynek Gminnych, które odbyły  się 11 września 2016 roku przy świetlicy w  Starym Opolu. 

 

9.09 – Zajęcia czytelnicze w Bibliotece. Jak dbać o środowisko , kształtowanie ekologicznych 

postaw u dzieci. We wrześnie biblioteka stała sie centrum czytania, rozmów o ekologii oraz 

otaczającej przyrodzie. 

  

 

Andrzejki dla dzieci  

26 listopada w Nowym Opolu odbyły się zabawy andrzejkowe dla dzieci. Przygotowane tradycyjne 

wróżby oraz zabawy andrzejkowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, były one 

okazja do wspólnej zabawy oraz miłego spędzania czasu.  

 

Warsztaty ozdób choinkowych  

2 oraz 3 grudnia w świetlicy w Nowym Opolu 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 zabierają ze sobą aby móc pochwalić się swoją twórczością przed najbliższymi. 

 

Warsztaty - ,,Pierniki choinkowe" 
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9 grudnia w świetlicy w Nowym Opolu odbyły się świąteczne  warsztaty ,,Pierniki choinkowe”. Przeprowadzone 

zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom tradycji pieczeniem świątecznych pierników. Prowadząca zajęcia pani 

Małgorzata Zdunek z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapoznała dzieci z tematyką pierniczków. 

Każdy uczestnik dostał kawałek ciasta z którego wycinał świątecznymi foremkami wybrane przez siebie wzory. 

Po wyjęciu z piekarnika każdy dekorował według własnego pomysłu pierniczki. Powstały prawdziwe arcydzieła. 

Dzieci otrzymały także przepis na pierniczki, aby mogły kultywować tradycje w rodzinnym kręgu. Na koniec 

warsztatów każdy zapakował swoje pierniczki i wręczył rodzicom. 

  

 

 

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  

 

Stroiki świąteczne w Nowym Opolu 

Święta Bożego Narodzenia już tuż tuż, dlatego 15 grudnia, w filii bibliotecznej w Nowym Opolu, zostały 

zorganizowane warsztaty tworzenia stroików świątecznych. 

Podczas warsztatów instruktorzy pani Małgorzata Zdunek oraz Henryka Borkowska z Mazowieckiego Oddziału 

Doradztwa Rolniczego w Siedlcach zademonstrowały uczestnikom wybrane kompozycje świąteczne. Następnie 

uczestnicy pod okiem instruktorów stworzyli swoje świąteczne aranżacje. 

 

 

 

Opracowała:   Bożena Nowak, 

                                                                       Kierownik Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim 

 

 


