Filia Krynka
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieŜy prowadzone w kaŜdą sobotę w dwóch grupach
wiekowych przez instruktora plastyka Agnieszkę Czerską Pawlak.
1. 61 spotkań udział- 423 osób
Cel spotkań:
-rozwijanie wśród dzieci i młodzieŜy zainteresowań plastyką i malarstwem
-plastyczne przedstawianie odczuć otaczającego świata
-wyraŜanie własnych myśli za pomocą kredki czy pędzla
-organizowanie dzieciom wolnego czasu
Wieczory szachowe organizowane dla młodzieŜy i starszych
spotkania odbywają się co tydzień; piątek, sobotę lub w niedzielę)
2. 19 spotkań udział- 145 osób
DruŜyna naszych szachistów zajęła:
- I miejsce w turnieju szachowo-warcabowym o puchar dyrektora GOK w Ławkach
- I miejsce w turnieju szachowym o puchar wójta Gminy Wiśniew
- II miejsce w turnieju „Ferie z OSIR-kiem 2009”
Cel spotkań:
-poznanie zasad gry dla początkujących
-wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji
-dostarczanie dzieciom, młodzieŜy i dorosłym dobrej rozrywki
-zaprezentowanie swoich moŜliwości na róŜnego rodzaju turniejach

Zabawy dla dzieci pod hasłem „Bawimy się i tworzymy”- rozwiązywanie krzyŜówek,
zabawy z tytułami ksiąŜek, konkursy literackie, -organizowane podczas ferii i dłuŜszych
weekendów.
3.
5 spotkań udział- 44 osób
Cel spotkań:
-pobudzenie dzieci do aktywnego udziału
-umiejętność pracy w zespole
-organizowanie dzieciom wolnego czasu

Lekcja biblioteczna „ZagroŜenie Ŝycia na ziemi” – uczniowie klasy III Szkoły
Podstawowej odpowiadali na szereg pytań dotyczących zagroŜenia środowiska, wykonali
szereg ćwiczeń nawołujących do ekologicznych zachowań . W ramach tego spotkania
obejrzeli wystawę prac plastycznych wykonanych na konkurs „Plakat ekologiczny”
zorganizowany przez tą bibliotekę.
4.
1 spotkanie- udział 19 osób
Cel spotkania:
-przekazanie wiedzy ekologicznej
-wymiana doświadczeń z zakresu ekologii i ochrony środowiska
-budzenie świadomości ekologicznej u dzieci

Wieczór pamięci poświęcony mieszkańcom Krynki- ofiarom niemieckiego terroru
w latach II wojny światowej. W spotkaniu uczestniczyli najstarsi mieszkańcy Krynki –
uczestnicy tamtych wydarzeń.
5.
11 spotkań indywidualnych w domach mieszkańców
1 spotkanie w bibliotece udział 11 osób
Cel spotkań:
-ustalenie imiennej listy osób zamordowanych przez okupanta bezpośrednio
we wsi, w obozach koncentracyjnych oraz wywiezionych na roboty przymusowe
-zamieszczenie w/w informacji w aneksach do ksiąŜki „Parafia rzymsko-katolicka pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krynce- Studium historyczne” autorstwa Andrzeja
i Danuty Łucji Soćko.
KsiąŜka została wydana z okazji jubileuszu 25-lecia parafii prezentująca w sposób
przekrojowy dzieje istniejącej od 1984 roku parafii, ukazane w kontekście dziejów wsi oraz
najbliŜszej okolicy. Jest ona odpowiedzią na często zadawane pytania, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieŜy o rodowód wsi, pochodzenie jej nazwy, waŜniejsze wydarzenia z jej historii.

Udział w licznych konkursach plastycznych:
-Konkurs Twórczości Plastycznej- Toruń 2009 pod hasłem „ Zawsze zielono, zawsze
niebiesko”
-VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ogłoszony przez Muzeum Lubelskie pod hasłem
„Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza”
- Konkurs poetycko-plastyczny Poem-Express polegający na wykonaniu plakatu
- Konkurs zorganizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
pod hasłem „Pogoda”
- Regionalny konkurs dla miłośników Ziemi Łukowskiej pod hasłem
„Piękno miejsca w którym mieszkam”; jedna praca wyróŜniona
- Powiatowy konkurs pod hasłem „PodróŜe Jana Pawła II”
W konkursie „ PodróŜe Jana Pawła II” drugie i trzecie miejsce zdobyły prace wykonane
przez Anetę Radomyską i Mirellę Chromińską
- Ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji 90-lecia powstania
Państwowej SłuŜby Hydrologiczno-Meteorologicznej w Warszawie;
(wyróŜnienia zdobyli: Weronika Soćko, Marcin Bilski i Mirella Chromińska)
- Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Miś Paddington- portrety i nie tylko”;
( nagrodę główną zdobyła Klaudia Celińska-Jakubowicz oraz III miejsce Mirella
Chromińska)
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „ W krainie Majów, Azteków i Zapoteków”; (Mirella
Chromińska zdobyła kwalifikacje do wystawy swojej pracy w Sali Widowiskowej
MłodzieŜowego Domu Kultury w Krakowie
W/ w ogólnopolskie konkursy plastyczne zostały zorganizowane przez MłodzieŜowy Dom
Kultury / Grunwaldzka 5 w Krakowie.
Do wszystkich powyŜszych konkursów plastycznych i rysunkowych dzieci
przygotowywała instruktorka p. A. Czerska-Pawlak.
Zakres wszelkich swoich informacji do powyŜszych konkursów dzieci poszerzały na
podstawie zbiorów znajdujących się w tej bibliotece.

Cel konkursów:
-popularyzowanie i podtrzymywanie pewnych tradycji
-umiejętność planowania pracy w bibliotece
-rozwijanie twórczości artystycznych i twórczych
Gazetki i wystawki okolicznościowe
-„Z energią chrońmy Ziemię”- wystawa plakatów
-„3-Maj”- gazetka
-„Dzień Matki”- gazetka
-„ W czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II”- wystawka monet, medali,
czasopism, ksiąŜek
- „Ewa Szelburg Zarębina w 110 rocz. urodzin” -wystawka ksiąŜek
- „śycie dla Innego: Dziecka –Człowieka”/ pamięć o Januszu Korczaku
wystawka ksiąŜek
- 25 lat parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela- wystawka fotograficzna

Cel:
- pamięć o wydarzeniach rodzinnych i narodowych
- przypomnienie historii i działalności naszej parafii; zaakcentowanie jubileuszu

Docieranie do materiałów źródłowych o naszej miejscowości i parafii w celu skompletowania
jak największej ilości dokumentu z okazji jubileuszu 25-lecia naszej parafii.
Wyjazdy do Archiwum Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, Archiwum Państwowego
w Siedlcach, Archiwum Parafialnego w Łukowie.
Promocja ksiąŜki „Parafia rzymsko katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Krynce”
w dniu 5 lipca podczas uroczystej, odpustowej i jubileuszowej mszy św.
Promocja w/w ksiąŜki podczas seminarium szkoleniowego dla bibliotekarzy powiatu
łukowskiego w dniu 19 października.
Udział w seminariach szkoleniowych i wycieczkach organizowanych przez Powiatową
i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.
Wyjazdy do „Hurtowni Taniej KsiąŜki i Lektur” celem zrobienia zakupów.
Wyjazd z grupą dzieci –czytelników do Biblioteki Publicznej w Gręzówce na „Noc
w bibliotece” – współorganizowanie zabaw dla dzieci.
Udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej w Gręzówce
jako najstarszej biblioteki w Gminie Łuków.
Udział w spotkaniu odchodzącej na emeryturę bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbiu p. Barbary Gajdy
Pomoc w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych- mieszkańców Krynki w dniu 20
grudnia; (sala katechetyczna)- około 50 osób

