
Filia nr 2

ul. Świtezianki 4

tel. 89 533 50 52

Podróżniczy Klub Obieżyświata poznaje Europę

Termin: każdy czwartek, godz. 11:00                              

02.07.2015 – Podróże po Polsce z Koziołkiem Matołkiem

09.07.2015 – Sherlock Holmes na tropie angielskiej przygody

16.07.2015 – Wielka przyjaźń Asteriksa i Obeliksa we Francji

23.07.2015 – Wyprawa do włoskiego buta z Pinokiem

30.07.2015 – Mity przepustką do poznania Grecji

06.08.2015 – Szalone wakacje czyli podróż z rondlem po Szwecji w towarzystwie Pippi 

         Langstrump                                                                   

13.08.2015 – Opowieści z mchu i paproci - opowiada Rumcajs i Hanka z Czech      

                                               

Filia nr 5

ul. Orłowicza 27

tel.89 542 79 59

Zajęcia edukacyjne i plastyczne

Uwaga! Prosimy o przynoszenie na każde zajęcia po trzy dowolne rośliny, które zostaną 

zasuszone, a pod koniec wakacji staną się częścią wspólnego zielnika

Termin: każdy czwartek, godz. 12.00



02.07.2015 – W lesie na spacerze

09.07.2015 – W lesie na spacerze (zajęcia plastyczne)

16.07.2015 – U babci w ogródku

23.07.2015 – U babci w ogródku (zajęcia plastyczne)

30.07.2015 – W wiejskiej zagrodzie

06.08.2015 – W wiejskiej zagrodzie (zajęcia plastyczne)

13.08.2015 – Żaglówką po jeziorach Warmii i Mazur

20.08.2015 – Żaglówką po jeziorach Warmii i Mazur (zajęcia plastyczne)

27.08.2015 – Tworzenie zielnika

Filia nr 6

ul. Orłowicza 27

tel. 89 542 79 59

Wakacje w bibliotece – zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat

Czerwiec

30.06.2015, godz. 13:00 – Wakacje z Mikołajkiem (warsztaty literacko-plastyczne) 

Lipiec

02.07.2015, godz. 13:00 – Czwartkowy Klub Przyrodnika (warsztaty literacko-ekologiczne)

07.07.2015, godz. 13:00 – Wakacyjne zabawy z Mikołajkiem (warsztaty literacko-ruchowe)

09.07.2015, godz. 13:00 – Czwartkowy Klub Przyrodnika (warsztaty literacko-ekologiczne)

Sierpień

04.08.2015, godz. 13:00 – Wakacyjne wędrówki z Mikołajkiem (warsztaty literacko-

        podróżnicze)

06.08.2015, godz. 13:00 – Czwartkowy Klub Przyrodnika (warsztaty literacko-ekologiczne)

11.08.2015, godz. 13:00 – Wakacyjne przygody Mikołajka (warsztaty literacko-

        detektywistyczne)

13.08.2015, godz. 13:00 – Czwartkowy Klub Przyrodnika – warsztaty literacko - 

        ekologiczne



18.08.2015, godz. 13:00 – Zagadki Mikołajka (gry i zabawy literackie)

20.08.2015, godz. 13:00 – Czwartkowy Klub Przyrodnika (warsztaty literacko-ekologiczne)

25.08.2015, godz. 13:00 –  Pożegnanie z Mikołajkiem (warsztaty literacko-plastyczne)

28.08.2015, godz. 11:00 –  Rodzinny Piknik Rycerski na zakończenie wakacji zorganizowany 

przez pracowników filii nr 13, 5 i 6. Piknik odbędzie się w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. 

Barcza (duży plac zabaw między Nagórkami a Jarotami)

Filia nr 9

ul. Żołnierska 47

tel. 89 533 20 75

Trochę bajkowo, ciut awangardowo i diabelnie zabawnie, czyli wakacje bez nudy w biblitece

Termin: każdy wtorek i czwartek, godz. 12:00 (czas trwania: 60 minut)

Uwaga! Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat

Lipiec

02.07.2015 – Krowa Matylda wyjeżdża na wakacje (zajęcia edukacyjne, literackie i 

         plastyczne)

07.07.2015 – Paczka dla sąsiadki, czyli co wymyśliła wścibska sąsiadka (zajęcia literacko-

plastyczne)

09.07.2015 – Skąpa krawcowa (zajęcia literacko-plastyczne)

14.07.2015 – Trochę ludowo, ciut awanturniczo i diabelnie zabawnie (zajęcia literacko 

plastyczne)

16.07.2015 – Czarodziejski kwiat pana G. (zajęcia literackie, muzyczne i plastyczne)

21.07.2015 – Tajemnicze mikstury, lekcje latania i zaklęć rzucania (zajęcia edukacyjne, 

literackie i plastyczne)

23.07.2015 – Ahoooj, przygodo! – Pacynek i oko pirata (zajęcia literackie, ruchowe  i 

plastyczne)

28.07.2015 – Jak zasłużyć na ciasteczko z leśnymi poziomkami? (zajęcia literacko-plastyczne)

30.07.2015 – Modne bajki (zabawy literackie)



Sierpień

04.08.2015 – Uwungulema. W świecie bajek afrykańskich (zajęcia edukacyjno-literackie)

06.08.2015 - Każdy może zostać odkrywcą! (zajęcia literackie i ruchowe)

11.08.2015 – W labiryncie fantazji (zabawy literacko-plastyczne)

13.08.2015 – Kamera…! Akcja! (zajęcia filmowe, ruchowe i plastyczne)

18.08.2015 -  Z pierogami w kosmosie (zajęcia edukacyjne, literackie i plastyczne)

20.08.2015 – Mama Mu na huśtawce (teatrzyk przy stoliku, zajęcia literacko-plastyczne)

21.08.2015 – Familiada Czytelnicza

Planeta 11

al. Piłsudskiego 38

tel.  89 535 44 88

Kino Letnie Na Życzenie

Termin: każdy poniedziałek i piątek, godz. 9:00-16:00

Na życzenie Czytelnika włączamy wybrany film na telewizorze za szafą (pod warunkiem, że 

telewizor nie będzie już zajęty)

- DODATKOWO  dla grup zorganizowanych – w czwartki w godzinach: 9:00-12:00 

(kontakt tel.: 89 535 44 88)

EkoPoranki - edukacyjne zajęcia filmowe dla młodzieży od 13 lat (dla grup zorganizowanych)

Termin: 14.07, 11.08, 25.08 (wtorki) 

Zapisy telefoniczne: 89 535 44 88

Info: kamila.radziminska@planeta11.pl

Zgrane Wtorki 

Termin: wtorki (daty i godziny już wkrótce na stronie: www.planeta11.pl)

              ~ Turnieje na PS3 – dla wszystkich chętnych

              ~ Nauka i granie w gry bitewne - dla młodzieży i dorosłych



Info i ew. zapisy: dariusz.materna@planeta11.pl

Tablety w bibliotece 

Termin: każda środa, godz. 12:00

- zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem tabletów i aplikacji – dla młodzieży od 13 lat

(liczba uczestników na zajęciach: 1 do 9 osób):

       ~ „Google Earth – Palcem po mapie 3D” – 1.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.07

       ~ „Pstryk Komiks” – 8.07, 22.08, 5.08, 19.08

Info: kasia.prejs@planeta11.pl

Letnia Manufaktura Planety 11 

Termin: 9.07, 30.07, 6.08, 27.08 (czwartki), godz. 16:00 (czas trwania: ok.1,5 h)

- otwarte zajęcia rękodzielniczo-plastyczne dla młodzieży i dorosłych

Info oraz ew. zapisy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

Wakacyjne spotkania z planszówkami 

Termin: 16.07, 30.07, 27.08 (czwartki), godz. 16:00-18:00 

– otwarte spotkania dla wszystkich chętnych (młodzieży i dorosłych), na których będziemy 

grać w gry planszowe - udostępnione przez nas oraz przyniesione przez uczestników

Filia Abecadło

al. Piłsudskiego 16

tel. 89 527 28 10

Wakacje w Abecadle

Termin: od 06.07.2015 do 27.08.2015 w każdy:

- poniedziałek, godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki (zajęcia plastyczne dla dzieci + 6 lat, 

prezentujące różne techniki malarskie, rozwijające twórczość i 

wyobraźnię dzieci)



- wtorek, godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie (warsztaty bajkoterapeutyczne wspierające 

   emocjonalny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – dzieci w    

   wieku 4-6 lat z opiekunami) [na zajęcia obowiązują zapisy]

- środa, godz. 12:00 – Czytanie w Altanie (głośne czytanie, gry i zabawy w Parku 

  Centralnym) w razie niepogody zajęcia odbywać się będą w bibliotece

  Abecadło

- czwartek, godz. 12:00 – Bajkowe Pogotowie (warsztaty bajkoterapeutyczne wspierające 

      emocjonalny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – dzieci w 

      wieku 4-6 lat z opiekunami) [na zajęcia obowiązują zapisy]

Uwaga ! Oferta wakacyjna biblioteki Abecadło nie dotyczy grup zorganizowanych.

Lipiec 2015

06.07.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Kolorowy świat Almy 

        Woodsey Thomas

07.07.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "To, co najbardziej lubię… 

 Rodzina"

08.07.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Dorota Gellner „Zamkowe Bajeczki”

09.07.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie – "Przyjaciele" – przyjaźń i 

   koleżeństwo

13.07.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Tsuruko Yamazaki

14.07.2015  (wtorek), godz. 10:00  – Bajkowe Pogotowie - „Niedźwiedź łowca motyli" – 

  pomoc innym, radość

15.07.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Wanda Chotomska „Zabawy z 

         Czerwonym Nosorożcem”

16.07.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "Albert i potwór” – agresja, 

   krzywda, poczucie winy

20.07.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Gaston Chaissac i art 

        brud



21.07.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "O Melanii, Melchiorze i panu 

przypadku" - nieśmiałość, brak wiary w siebie

22.07.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Zbigniew Dmitroca „Kotka Trajkotka”

23.07.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "Królewna Lenka nie chce być 

    grzeczna" – złe zachowanie u dzieci

27.07.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Gustav Klimt złota 

        secesja

28.07.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "Żółw i zając" - rywalizacja, 

nadmierna pewność siebie, wytrwałość

29.07.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Agnieszka Frączek 

        „W Straszydłowie”

30.07.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "Potwory w nocy" - lęk przed 

    ciemnością

Sierpień 2015

03.08.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Pablo Picasso twórca 

        kubizmu

04.08.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - "Nowa w przedszkolu" - tolerancja,

akceptacja w grupie

05.08.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Łukasz Dębski „Krówki i mrówki”

06.08.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie – „Próba odwagi” - bezpieczne 

   zachowania w różnych sytuacjach, samodzielność

10.08.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Alighiero Boetti – 

        Lettrism

11.08.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - „Mecząca koza” – lęk przed 

zwierzętami

12.08.2015 (środa), godz. 12:00  – Czytanie w Altanie – Ludwik Jerzy Kern „Niespodzianka”

13.08.2015 (czwartek), godz. 10:00  – Bajkowe Pogotowie - „ Jajuńciek” - odwaga i pomoc 

    słabszym



17.08.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Paul Signac – Pointylizm

18.08.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - „ Franio i Lusia” - kłótnia 

i rozwiązywanie konfliktów

19.08.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie – Małgorzata Strzałkowska

20.08.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - „Kotek, który merdał ogonem” - 

   tolerancja i akceptacja odmienności

24.08.2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – Letnia Akademia Sztuki – Wernisaż wystawy prac 

        plastycznych wykonanych w Letniej Akademii 

        Sztuki

25.08.2015 (wtorek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - „Tupcio Chrupcio jest 

kłamczuszkiem” – kłamstwo i skrucha

26.08.2015 (środa), godz. 12:00 – Czytanie w Altanie i wakacji wesołe pożegnanie

27.08.2015 (czwartek), godz. 10:00 – Bajkowe Pogotowie - „Pożegnanie z krainą bajek” – 

   emocje pozytywne i negatywne

Filia 12

ul. H. Sawickiej 2

tel. 89 526 96 37

Odkrywany Warmię i Mazury - zajęcia literacko-plastyczne na podstawie utworów :

Marii Zientary-Malewskiej, Ireny Kwintowej  a także wydawnictw „Warmiacy i Mazurzy” 

i „Antologia Warmińska”

Termin: wskazane poniżej dni, godz. 16:00

25.06.2015 – Legenda o sierocie, co miała złote serduszko (papieroplastyka)

26.06.2015 – Legenda o św. Jakubie (malowanie form)

27.06.2015 – O dobrym Jasinku i złotym ziarenku (model srebra)

29.06.2015 – Ptaszek najświętszej panienki (kapliczka, collage)

30.06.2015 – O różnych kłobukach (papieroplastyka)



Lipiec

1.07.2015 – Legenda o Św. Lipce (sgrafitto)

2.07.2015  – Legenda o krzaku róży i złej czarownicy (róża, papieroplastyka)

3.07.2015  – Legenda o złotym koniu w Klewkach (malowanie form)

Sierpień

10.08.2015 – Jak wyznaczono granicę między Purdą a Marcinkowem (malowanie kamienia)

11.08.2015 – Jak powstały poziomki w lasach warmińskich (modelina na folii)

12.08.2015 – Legenda o krzyżu w kościele bartąskim (modelowanie krzyża)

13.08.2015 – Zatopione złote klucze pod Unieszewem (model ze sznura)

17.08.2015 – Gawęda o wędrownych pachołkach (ozdobne malowanie kulką)

18.08.2015 -  Legenda o św. Jakubie część 2 (muszla)

19.08.2015 – Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim (malowanie form)

20.08.2015 – Jak Jaś poszedł szukać godziny szczęścia (smok, papieroplastyka)

21.08.2015 – Strój warmiński (opis i kolorowanka)

24.08.2015 – Prządki warmińskie (szmaciak klejony bibułą)

25.08.2015 – Czepiec warmiński (papieroplastyka)

26.08.2015 – Wiatrak warmiński (malowanie styropianu)

27.08.2015 – Malowany kafel mazurski (sgrafitto)

28.08.2015 – Skrzynia warmińska (malowanie)

31.08.2015 – Dwojaki warmińskie (ekologiczne modelowanie z opakowań wtórnych)

Filia nr 13

ul. Sikiryckiego 9

tel. 89 543 13 15

Chwyć bajeczkę. Wakacyjne przygody z książką (warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci)

Termin: każdy wtorek oraz czwartek miesiąca począwszy od 2.07., godz. 11:30

Bajanie na trawie (głośne czytanie baśni warmińskich na świeżym powietrzu)



Termin: każda środa miesiąca począwszy od 1.07., godz. 16:30

20.07.2015 (poniedziałek), godz. 18:00 - Teatr przy stoliku, czytanie dramatów w 

        interpretacji olsztyńskich aktorów: „Zwiędłe 

        piwonie” Jerzego Szczudlika. Po czytaniu spotkanie

        z aktorem

21.07.2015 (wtorek), godz. 17:00 - Teatr przy stoliku (warsztaty emisji głosu prowadzone 

przez olsztyńskiego aktora)

28.08.2015 (piątek), godz. 11:00 - Rodzinny Piknik Rycerski na zakończenie wakacji 

         zorganizowany przez pracowników filii nr 13, 5 i 6. Piknik 

         odbędzie się w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Barcza 

        (duży plac zabaw między Nagórkami a Jarotami)

Oferta dla grup zorganizowanych:

Dmuchawce, latawce, wiatr… - warsztaty plastyczne dla grup zorganizowanych, podczas 

których dzieci wykonają latawce.

Rajstopowe szaleństwo - warsztaty plastyczne dla grup zorganizowanych, podczas których 

dzieci wykonają gąsienice z rajstop.

Uwaga! Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu zajęć.

Filia nr 15

ul. Obrońców Tobruku 15/2U

tel. 89 527 35 72

Przygody z książką - zajęcia literacko-plastyczne 

Uwaga! Jeżeli będzie ładna pogoda zajęcia odbywać się będą na osiedlowym Placu Zabaw

Termin: każda środa, godz. 12:00 



Filia nr 18

ul. Żytnia 71

tel. 89 527 89 52

Książki do zadań specjalnych

Termin: każdy wtorek i piątek, godz. 13:30

Lipiec

21.07.2015 - Podróż do świata przygody

24.07.2015 - Bajkowe wakacje (spotkania literacki dla najmłodszych z elementami plastyki, 

         zabawy przy muzyce)

31.07.2015 - Bajkowe wakacje. Spotkania literackie dla najmłodszych z elementami plastyki, 

         zabawy przy muzyce

Sierpień

04.08.2015 - Podróż do ekologii

07.08.2015 - Bajkowe wakacje. Spotkania literacki dla najmłodszych z elementami plastyki, 

        zabawy przy muzyce

11.08.2015 - Podróż do świata zwierząt. Spotkanie z treserkami i hodowcami zwierząt

14.08.2015 - Bajkowe wakacje. Spotkania literacki dla najmłodszych z elementami plastyki,  

         zabawy przy muzyce

18.08.2015 - Podróż do świata bajki

21.08.2015 - Bajkowe wakacje. Spotkania literacki dla najmłodszych z elementami plastyki, 

         zabawy przy muzyce

25.08.2015 - Podróż do świata plastyki

28.08.2015 -  Bajkowe wakacje. Spotkania literacki dla najmłodszych z elementami plastyki, 

zabawy przy muzy

KONKURS NA WAKACYJNĄ FOTOGRAFIĘ

Do 07.09.2015 czekamy na zdjęcia z różnych miejsc z Polski i świata, które będą obrazowały 

ciekawe zdarzenia, piękne, zabawne bądź tajemnicze ujęcia. 


