
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Zajęcia realizowane  w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży
podczas Ferii Zimowych

                                                                 
Zaproszenia na zajęcia  edukacyjne  zaplanowane w czasie  ferii  zimowych w bibliotece
w formie plakatów i ulotek dostarczono do wszystkich hajnowskich przedszkoli i szkół.
Informacja „Fantastyczne ferie w bibliotece” wraz z programem i określonymi terminami
planowanych  zajęć  umieszczono  na  stronach  www.biblioteka.hajnowka.pl
i www.hajnowka.pl. Załącznik Nr 1. Plakat. Załącznik Nr 2 Zaproszenie

23.01.2015 r. godz.17.00
Promowano  zajęcia  edukacyjne  planowane  do  realizacji  w  czasie  ferii  zimowych
w  bibliotece.  Miało  to  miejsce  podczas  prezentacji  książki  „Bajki  z  czystej  kartki”
zawierającej teksty napisane przez osadzonych w Areszcie Śledczym, do których ilustracje
wykonały dzieci z Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 5 w Hajnówce. Publikacja  wydana
została  staraniem  Fundacji  na  rzecz  budowy otwartego  społeczeństwa  ONI  –  TO MY
w partnerstwie z Aresztem Śledczym w Hajnówce. „Bajki z czystej kartki” czytane były
również w trakcie zajęć z dziećmi podczas ferii.

24.01.2015 r. godz.10.00
Inauguracja Ferii w Bibliotece
Inauguracja  Ferii  Zimowych  w  Bibliotece  odbyła  się  w  sobotę,  w  tygodniu
poprzedzającym ferie. Program uwzględniał: Rozmowy o zainteresowaniach, rozmowy o
książce. Głośne czytanie baśni i  fragmentów m.in. „Bajek z czystej kartki”. Gry i zabawy
ruchowe.  Oglądanie  filmów animowanych.  Były też zajęcia  warsztatowe:  malowanki  i
kolorowanki wybranych postaci bajkowych, nauka sztuki origami i uczenie się technik
wykonywania  papierowych  sówek,  drzewek,  ośmiornic  i  robotów.  Efekty  prac  dzieci
eksponowano na wystawie w Oddziale dla Dzieci.  Załącznik Nr 3  Inauguracja Ferii  w
Bibliotece

26.01.2015 r. godz.10.00
„Mój ulubiony bohater baśni Grimm”  
Podsumowanie miejskiego konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater baśni Grimm”
ogłoszonego w ramach obchodów 230 rocznicy urodzin pisarzy Braci Grimm. Konkurs
był adresowany dla dzieci w wieku 5 lat. Wpłynęło 45 prac.  Do konkursu przystąpiły
wszystkie  Przedszkola  Samorządowe  a  także  „  Leśna  Kraina‘’  i  „Kraina  Radosnych
Maluchów” w Dubinach. Po uroczystym podsumowaniu wyników konkursu, odbyło się
wręczenie  laureatom  dyplomów,  nagród  i  podziękowań.  Dyplomy  i  nagrody  wręczał
Burmistrz  miasta  Pan  Jerzy  Sirak  i  Zbigniew  Budzyński  –  przewodniczący  komisji
konkursowej. Po uroczystościach część dzieci została w bibliotece na zajęciach. Załącznik
Nr 4    
                  
27.01.2015 r. godz.10.00
Kino za regałem „Smerfy”. 
28.01.2015 r. godz.10.00

http://www.biblioteka.hajnowka.pl/
http://www.hajnowka.pl/


Kino za regałem  „Kubuś Puchatek”.
29.01.2015 r. godz.10.00
Kino za regałem „Gumisie”.
07.02.2015 r. godz.10.00
Kino za regałem „Muminki”.
To nowa forma spotkań których celem jest  ukazanie biblioteki  jako miejsca spędzenia
wolnego czasu. Wielbiciele Smerfów, Kubusia Puchatka, Gumisów obejrzeli kilkanaście
odcinków. Film i książka – obie formy przekazu ciekawe. jednak konkurujące ze sobą.
Naszym celem było zainteresowanie książkami o przygodach Smerfów, Kubusia Puchatka,
Gumisów. Równorzędnie, obok w czytelni odbywały się zajęcia plastyczne i techniczne.
Dzieci  malowały przygotowane malowanki.  Inne wybierały  gry planszowe,  wycinanki
naklejanki.  Do  zabaw z  dziećmi  zaprosiliśmy  wolontariuszy.  Było  tez  głośne  czytanie
baśni. Załącznik Nr 5                      

27.01.2015 r. godz.16.00
„Doctor Who”. 
Prelekcja  dla  młodzieży poświęcona brytyjskiemu serialowi „Doctor Who” wygłoszona
przez Tomasza Popławskiego. Znajomość tematu, precyzja wypowiedzi, sposób oceny i
forma przekazu Tomasza Popławskiego wywarły wielkie wrażenie,  wywołały dyskusję.
Pojawiły się ciekawe rozważania młodych ludzi ….także o życiu. Załącznik Nr 6

30.01.2015 r. godz. 9:00 
Nasze skarby: dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej, 
Wykład i warsztaty  prowadziła Ewa Moroz-Keczyńska z BPN. Wykład był połączony z
prezentacją multimedialną i  aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy zdefiniowali
dziedzictwo,  tradycję,  istotę  wytworów  materialnych,  religii  z  całym  bogactwem  jej
wartości,  wierzeń  i  zachowań,  oraz   obrzędów,  zwyczajów,   stosowanych  praktyk  i
wzorców instytucji itp. Wspaniałą zabawą były puzzle tradycji i odrysowanie kształtów
ozdobnych  narożników  umieszczanych  na  okiennicach  podlaskich  domów  oraz
pomalowanie  wzorów fantazyjnych  haftów ręczników dawniej  ręcznie  wyszywanych.
Warsztaty  były  lekcją  wiedzy  przekazaną  w  formie  zabawowej.  Wszyscy  uczestnicy
zostali uhonorowani nagrodami. Załącznik nr 7

02.02.2015 r. godz. 9:00
Sztuka komiksu:
Wykład  i  warsztaty  prowadził  Tomasz  Samojlik.  Prezentacja  postaci  komiksowych,
autorskich  bohaterów  literackich  Tomasza  Samojlika,  Jego  komunikatywność,  dowcip
wypowiedzi  wywoływały  kolejne  emocje,  zaś  wszystkich  ucieszyła  wiadomość  o
planowanej animacji filmowej żuberka Pompika. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie
narysować  minę;  wesołą,  zdziwioną,  groźną,  bardzo  złą,  Drugim  zadaniem  było
narysowanie  postaci  komiksowej,  a  kolejnym  narysowanie  czterech  scen  komiksu.
Powstawały fantastyczne komiksy, czyżby na warsztaty przyszli  uzdolnieni plastycznie
zastanawiał  się  Tomasz  Samojlik.  Była  zabawa  przy  przedstawianiu  poszczególnych
komiksów.  Zaskoczył,  wręcz  wszystkich  przeraził  komiks  o  chłopcu  który  zniszczył
Facebooka.  Załącznik nr 8



03.02.2015 r.  godz.9:00 
Bezpieczny Internet. 
Zajęcia  warsztatowe dla  gimnazjalistów prowadzone przez Allę  Gryc,  Dyrektora MBP.
Nasze  obserwacje  osób korzystających z  Czytelni  Internetowej  wykazały  że,  młodzież
namiętnie korzystająca  z Internetu, nie zna podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie jest
świadoma  zagrożeń  czyhających  w  Internecie,  mimo,  że  wszyscy  są  przekonani,  ze
wszystko wiedzą najlepiej.  Celem zajęć było uczulenie na wszystkie niebezpieczeństwa
cyberprzestrzeni.  Warsztaty  zakończyliśmy  prezentacją  stron:  WWW.hajnowka.pl i
WWW.biblioteka.hajnowka.pl Załącznik nr 9

03.02.2015 r.  godz.10:00 
„Hajnówka w czasie drugiej wojny światowej” to  spotkanie zorganizowane dla młodzieży
Bractwa  Prawosławnego  z  hajnowianinem  pamiętającym  wydarzenia  w  Hajnówce  w
czasie  drugiej  wojny  światowej.  Tym  razem  o  wydarzeniach  widzianych  oczami
kilkunastoletniego chłopca opowiadał młodzieży szkolnej Tadeusz Sztyler. Pana Tadeusza
Sztylera  można nazwać gawędziarzem,  doskonale  pamięta  i  ciekawie opowiada ….  o
samolotach nad Hajnówką, o spadających bombach. Młodzież zadawała kolejne pytania,
na które pan Tadeusz odpowiadał ze wzruszeniem. Te historyczne wspomnienia zostały
spisane. Załącznik nr 10

03.02.2015 r.  godz.11:00 
„Z ortografią na wesoło” warsztaty przygotowane i prowadzone przez Joannę Kisielewicz,
starszego kustosza Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr.  Tadeusza  Rakowieckiego.  Na
wesoło, zabawowo uczestnicy warsztatów przypominali i poznawali podstawy ortografii.
Uczestnicy  także  rozwiązywali  rebusy,  krzyżówki  i   zagadki.  Wszystkich  odważnych,
zwycięzców i uczestników uhonorowano symbolicznymi nagrodami. Załącznik nr 11

03.02.2015 r. godz.16:00 
05.02.2015 r. godz.17.00
06.02.2015 r. godz.17.00
Spotkanie Hajnowskiego Klubu Fantastyki
Spotkania  Klubu  Fantastyki  odbywają  się  w  bibliotece  systematycznie.  Założycielska
grupa  składała  się  z  kilku  osób.  Obecnie  na  spotkaniach  klubu  bywa  ponad  20  osób.
Moderatorem  klubu  jest  Paulina  Młodzianowska  Młodszy  Bibliotekarz  MBP.  Fantaści
skupieni w klubie to również wielcy sympatycy książki. Czytają, dyskutują o książkach i
wybranych  bohaterach  literackich,  polecają  innym  książki  warte  przeczytania.  Na
spotkaniach  także  grają  w  gry  planszowe,  karciane.  Rozwiązują  rebusy  i  łamigłówki.
Spotkania  przebiegają  w  fajnej  atmosferze,  nieraz  czyjeś  wypowiedzi  są  przerywane
salwami śmiechu. Zawsze są ciasteczka czy inne słodycze i herbatka. Załącznik nr 12

04.02.2015 r. godz.10.00
„W  świecie  baśni  braci  Grimm” prezentacja  multimedialna,  rozmowy  o  książkach
i  bohaterach  literackich  braci  Grimm  -  zajęcia  dla  dwóch  grup  przedszkolaków
prowadziła Joanna Kisielewicz, starszy kustosz MBP.  Prezentacja multimedialna składa
się  z  kilku  slajdów,  m.in.  pokazuje  portrety  braci  Grimm i  bohaterów literackich  ich
książek.  Pani  Joanna  Kisielewicz  przedstawia  krótka  historię  życia  braci  Grimm,  a

http://WWW.biblioteka.hajnowka.pl/
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bohaterów literackich rozpoznają dzieci. Wzruszającym jest zbiorowe …ooooooch, przy
każdym pokazywanym slajdzie. Dzieci opowiadają o ulubionych bohaterach i czytanych
książkach.  Wszystkim dzieciom naklejamy naklejki  i  rozdajemy ulotki  motywujące  do
czytania książek i korzystania z biblioteki.
 Załącznik nr 13

04.02.2015 r. godz.16.00
„Najpiękniejsze wiersze o miłości” 
Wieczór  poetycki  „Najpiękniejsze  wiersze  o  miłości”  był  uroczystością  adresowaną  do
różnych grup wiekowych hajnowian. Wiersze hajnowian i klasykę poezji polskiej czytali
hajnowianie.  Grupę młodzieży reprezentowała  uczennica  Liceum z  Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego. Podczas uroczystości ogłoszono ogólnopolski konkurs poetycki na
„Najpiękniejsze wiersze o miłości”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
dr.  Tadeusza  Rakowieckiego.  Konkurs  patronatem objął  Burmistrz  miasta  –  Pan  Jerzy
Sirak. Załącznik nr 14

06.02.2015 r. godz.10.00
„Tajemnica wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki”
Hanna Schmidt z BPN. Pani Hanna Schmidt zachwyciła wykładem połączonym z prezentacją
multimedialną.  Prelekcję  rozpoczęła  przedstawieniem  ogólnych  wiadomości  o  Puszczy
Białowieskiej i prezentacją zamieszkujących  ssaków i drapieżników. Widoczne było na twarzach
uczestników zaskoczenie informacjami i ciekawostkami z życia rysi i wilków. Przypomnieliśmy
Czerwonego  Kapturka  i  wilka  jako  bohatera  literackiego,  który  jest  postrzegany  za  groźne  i
niebezpieczne  zwierzę.  Tymczasem  okazuje  się,  iż  nigdy  nie  było  na  świecie  odnotowanego
przypadku ataku wilka na człowieka. W związku z tym nie należy się bać wilków oraz nie robić
im krzywdy. Wilk jest pod ochroną. Po wykładzie wysłuchaliśmy bajki o dobrym wilku. Wszyscy
jednogłośnie oznajmili,  że nie będą się  bać wilka i  z  pewnością  zapamiętają  jego dobre cechy
wygłoszone w bajce. Wielką frajdę były konkursy i zabawa z maskami rysia i wilka. 
Załącznik nr 15

07.02.2015 r. godz.14.00
Maraton filmowy z Doctorem Who.
Jak wskazuje nazwa maraton, wielbiciele Doctora Who obejrzeli kilka odcinków filmu.
Każdy odcinek był przedyskutowany. Menadżerem dyskusji była Paulina Młodzianowska,
Młodszy Bibliotekarz MBP. Maraton filmowy to nowa forma organizacji czasu wolnego,
której  celem jest  pokazanie biblioteki jako atrakcyjnego miejsca na spędzanie wolnego
czasu  dla  młodzieży.  Udział  w  dyskusji  rówieśniczej,  dyskusji  ambitnej  i  umiejętnie
prowadzonej przez Paulinę Młodzianowską był dla wielu nowym doświadczeniem.  

NON STOP: gry i zabawy, konkursy, malowani i kolorowanki, głośne czytanie,  oglądanie
bajek, zajęcia plastyczne oraz techniczne…

Dzieci  przychodziły  do  biblioteki  grupkami  lub  pojedynczo,  pod opieką  rodziców lub
dziadków, w różnych godzinach, bowiem zajęcia trwały od samego rana do zamknięcia
biblioteki. Do zabaw z dziećmi włączyliśmy wolontariuszy.



Wystawy eksponowane w bibliotece podczas ferii zimowych:

 „Mój ulubiony bohater. W świecie baśni braci Grimm”. Pokonkursowa wystawa
prac  plastycznych  przedszkolaków  ciesząca  się  zainteresowaniem  dzieci  i
dorosłych.

 Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Tajemnica wilka i  rysia  w prastarej
Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki” towarzyszyła warsztatom Hanny
Schmidt. Wystawa cieszy się zainteresowaniem, były tu eksponowane prace dzieci
hajnowskich, laureatów konkursu.

 Pierwsza Wojna Światowa w Hajnówce. Ekspozycja dokumentów i fotografii ze
zbiorów  Kolekcji  Regionalnej  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr.  Tadeusza
Rakowieckiego  w  Hajnówce.  Wystawa  składa  się  z  kilkunastu  unikalnych
fotografii.  Największym  zainteresowanie  dzieci  i  młodzieży  cieszy  się  Dowód
osobisty z odciskiem palca zamiast podpisu.

 Wystawy książek przygotowane przez bibliotekarzy korespondujące z aktualnymi
tematami zajęć dla dzieci. 

PLAKAT REKLAMUJĄCY FERIE W BIBLIOTECE



27.01.2015 r. Inauguracja ferii w Bibliotece  




26.01.2015 r.  Podsumowanie miejskiego konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater
baśni Grimm”  pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka Pana Jerzego Siraka.



27.01.2015 r. Kino za regałem „Smerfy”  



27.01.2015 r. Zajęcia plastyczne  



Prace plastyczne dzieci

27.01.2015 r. Doctor Who. Prelekcja poświęcona brytyjskiemu serialowi „Doctor Who” -
Tomasz Popławski.



30.01.2015 r. Nasze skarby: dziedzictwo kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej, 



Wykład w formie prezentacji i warsztaty Ewy Moroz Keczyńskiej.

02.02.2015 r. Sztuka komiksu, Wykład i warsztaty Tomasza Samojlika.





03.02.2015 r.  godz.10:00 Bezpieczny Internet. Zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów.



03.02.2015 r.  godz.10:00  Spotkanie z Tadeuszem Sztylerem. Hajnówka w czasie drugiej
wojny światowej.



03.02.2015 r.  godz.11:00  „Z ortografią na wesoło” Warsztaty - Joanna Kisielewicz Starszy
Kustosz MBP



          03.02.2015 r.05.02.2015 r. 06.02.2015 r.  Spotkania Hajnowskiego Klubu Fantastyki





04.02.2015 r. godz.10.00 „W świecie baśni braci Grimm”. Wykład i warsztaty Joanny 
                                               Kisielewicz  - Starszy Kustosz MBP.



04.02.2015 r. godz.16.00 Wieczór poetycki „Najpiękniejsze wiersze o miłości” 





06.02.2015  r.  godz.10.00„Tajemnica  wilka  i  rysia  w  prastarej  Puszczy  –  jak  polubić  i
chronić duże drapieżniki. Wykład i warsztaty Hanna Schmidt.


