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1) 7.02.2009r. - „Choinka Noworoczna”, w której udział wzięli czytelnicy Filii GBP 

w Dmininie. Dzieci, młodzieŜ oraz rodzice świetnie bawili się przy rytmach muzyki 

tanecznej, a konkursy z nagrodami przyciągały nawet najbardziej nieśmiałych i wstydliwych. 

Główną i ogromnie wyczekiwaną przez wszystkich atrakcją, był program artystyczny 

przygotowany przez naszych czytelników. Humorystyczne skecze kabaretowe rozweseliły 

publiczność, a młodzi aktorzy zostali nagrodzeni brawami i skromnymi upominkami. 

Nie zapomniano równieŜ o najlepszych czytelnikach minionego roku, wręczenie 

pamiątkowych dyplomów z pewnością zmobilizuje ich do dalszej współpracy z biblioteką. 

By nie zabrakło sił do zabawy, rodzice przygotowali słodki poczęstunek. 

Impreza zakończyła się późnym wieczorem, mimo to wszyscy uczestnicy niechętnie 

opuszczali miejsce zabawy. KaŜdy z nich – zadowolony i usatysfakcjonowany będzie             

z pewnością mile wspominał ten czas. 

 

2) 13.02.2009r. – „Konkurs inny niŜ wszystkie!”       

Walentynki – kaŜdy z nas dobrze zna to święto. Ale czy znamy teŜ słynne ksiąŜkowe pary? 

Przekonały się o tym czytelniczki Filii GBP w Dmininie, biorąc udział w zorganizowanym 

tam specjalnym Konkursie Walentynkowym. Zadaniem uczestników konkursu było 

wymienienie jak największej ilości zakochanych par, o których czytamy w bajkach i innych 

utworach.  Nagrodzonych zostało dziewięć osób, jedna otrzymała wyróŜnienie.  Tegoroczne 

Walentynki z pewnością na długo  pozostaną w pamięci czytelników. 

 

3) 6.04.2009r. - Konkurs literacko-plastyczny 

Rok 2009 to sto dziesiąta rocznica urodzin Ewy Szelburg-Zarembiny. Z tej okazji 

bibliotek zorganizowała konkurs dla młodych czytelników. Przygotowani  uczniowie klasy 

I SP w Gołąbkach mieli za zadanie wyrecytować wybrany wiersz poetki i przygotować do 

niego barwną ilustrację. Dziecięca wyobraźnia i fantazja oraz chęć przeŜycia wspólnej 

przygody z bohaterami wiersz Ewy Szelburg-Zarembiny zaowocowała wspaniałymi pracami 

plastycznymi. KaŜdy uczestnik został nagrodzony, oraz wyróŜniony gromkimi brawami. 

Celem naszego konkursu była popularyzacja dorobku literackiego Ewy Szelburg-Zarembiny, 

rozpowszechnienie twórczości autorki, a takŜe podniesienie czytelnictwa wśród dzieci. 

Dzieci zadowolone i uśmiechnięte czekają juŜ na kolejne konkursy.  



 

4) 30.05.2009r. - Czytelniczki z Dminina w Ogrodzie Botanicznym 

Przełom maja i czerwca to najlepszy czas na wycieczkę do ogrodu botanicznego. Dlatego teŜ  

biblioteka przy współpracy z KGW zorganizowała wycieczkę do Ogrodu Botanicznego PAN 

w Powsinie. Podczas spaceru alejkami "botanika", panie podziwiały stawy, kwitnące rośliny, 

róŜnorodne gatunki drzew i krzewów iglastych. Na szczególną uwagę zasłuŜyły róŜaneczniki 

odznaczające się róŜnej wielkości kwiatami w barwach od białych po ciemnoczerwone 

a takŜe w róŜnych odcieniach Ŝółci, pomarańczy i fioletu. Ciekawą grupę roślin tropikalnych 

zwłaszcza rośliny cytrusowe oraz pnącza i kaktusy panie podziwiały podczas zwiedzania 

szklarni. Powrót do domu umiliło ognisko. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego była nie 

tylko ciekawym spotkaniem oko w oko z przyrodą, ale i cennym źródłem informacji, którą 

przekazała nam przewodniczka.  

 

5) Wakacje w bibliotece pt.: „Wyobraźnię swoją budzę i w wakacje się nie nudzę!” 

Biblioteka to nie tylko ksiąŜki. Idealnym dowodem na to jest Filia GBP w Dmininie. KaŜdy 

młody czytelnik moŜe tu miło i poŜytecznie spędzić  wolny czas z rówieśnikami i nie tylko. 

Wspólne gry i zabawy pomagają w nawiązywaniu nowych znajomości, a takŜe zacieśnianiu 

juŜ istniejących. Mali artyści z wielkim poświęceniem wykonują swoje prace plastyczne, 

które prezentowane są na gazetce w bibliotece. A jeśli rysowanie lub wycinanie zacznie 

nudzić, na placu bibliotecznym czekają karuzela i huśtawki. Po  wyczerpujących zajęciach 

wszyscy chętnie sięgają po literaturę. 

 

6) 22.07.209r. – Zajęcia kulinarne z dziećmi. „Gotować kaŜdy moŜe trochę lepiej lub 

trochę gorzej!” 

Przekonały się o tym młode gospodynie w ramach wakacyjnych zajęć dla dzieci. 

Przygotowały „lemoniadę Kacperka”, „ciasteczka mniam-mniam”, „kolorowe kanapki” oraz 

dwie sałatki, według przepisów Grzegorza Kasdepke. Sprawdzanie się w roli kucharek nie 

obyło się bez śmiechu i kilku plam na fartuszkach. Jednak największą przyjemność sprawiła 

dzieciom degustacja smakołyków przy wspólnie nakrytym stole. Many nadzieję, Ŝe spędzony 

w ten sposób czas długo pozostanie w pamięci najmłodszych czytelniczek. 

 

7) 30.07.2009r. – Udział biblioteki w imprezie „NOC W BIBLIOTECE” - Gręzówka. 

Młodzi aktorzy przedstawili w wersji współczesnej teatrzyk pt. „Jaś i Małgosia”. 

 



8) 28.11.2009r.- Andrzejki. 

Andrzejki wg tradycji są świętem obchodzonym tylko przez panny, które poznają na nich 

imię swojego przyszłego męŜa. Dla kawalerów przewidziane były "katarzynki" przypadające 

24 listopada. Obecnie odbiega się od tradycji i andrzejki stały się oczywiście świętem, na 

którym wróŜą sobie wszyscy, wszystkim i wszystko ;) a przepowiednie traktowane są bardziej 

z przymruŜeniem oka. Oczywiście same wróŜby nie wystarczyły, była równieŜ dyskoteka i 

słodki poczęstunek. 

 

Gazetki: 

Styczeń: „Rok Juliusza Słowackiego” 

Luty: „Walentynki” 

Marzec: „Ewa Szelburg-Zarembina pisała dla dzieci”” 

Maj, czerwiec: „Co się u nas działo?” 

Czerwiec: „40-sta rocznica śmierci Marka Hłasko” 

Lipiec: „20-sta rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej” 

Grudzień: „Tradycje BoŜego Narodzenia” 

 


