
AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2017”
PROPOZYCJE FILII:

NR
FILII

DANE ADRESOWE FILII
(ulica, kod pocztowy,

miejscowość, 
adres e-mail, telefon)

OFERTA KULTURALNA 
SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY 

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2017 
(16-29 stycznia 2017)

2 ul. Peowiaków 12 
21-007 Lublin 
filia2@mbp.lublin.pl
tel. 81 4666202

Ferie zimowe w Filii 2 przebiegną pod hasłem nietypowych świąt. 
Warsztaty będą połączeniem nauki i zabawy. W czasie ich trwania 
odbywać się będą zajęcia plastyczne i ruchowe odnoszące się do 
konkretnego święta.
16.01.2017, w godz. 11.00 - 12.00 - Niebieski poniedziałek (dzieci 
w wieku 4-8 lat).
18.01.2017, w godz. 11.00 - 12.00 - Dzień Kubusia Puchatka (dzieci 
w wieku 4-8 lat).
23.01.2017, w godz. 11.00 - 12.00 - Dzień pisma ręcznego (dzieci 
w wieku 8-14 lat).
25 stycznia, w godz. 11.00 - 12.00 - Dzień kryptologii (tworzenie 
szyfrów i odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości) (dzieci w wieku 
8-14 lat).

3 ul. Hutnicza 20a 
20-218 Lublin 
tel. 81 7462963
filia3@mbp.lublin.pl

16 i 23.01.2017, w godz. 12.00-14.00 - „Baju, baju, baj - głośne 
czytanie książek dla dzieci i rodziców”.
18 i 25.01.2017, w godz. 12.00-14.00 - „Zakręcone ferie - gry 
planszowe i układanie puzzli”.
20.01.2017, w godz. 12.00-14.00 - „Dzień Babci i Dziadka - tworzenie 
kartek okolicznościowych”.
27.01.2017, w godz.12.00-14.00 - „Książka rozkwita jak kwiat - jak 
powstaje książka /warsztaty/”.

6 Poniatowskiego 4
20-060 Lublin 
filia6@mbp.lublin.pl
tel. 81 5330713

Zajęcia plastyczne: 
16-20.01.2017, godz. 10.00 - Wykonanie plakatu z wykorzystaniem 
cekinów i brokatu pt. ,,Zima w mieście''.
Zajęcia literackie:
23.01.2017, godz. 10.00 - Omówienie książki M. Przewoźniaka pt. 
,,Jak podróżować - wesołe wycieczki po Polsce.
24.01.2017, godz. 10.00 - Dlaczego chcemy naśladować Danutę 
Siedzikównę ,,Inkę''? - Lekcja biblioteczna.
26.01.2017, godz. 10.00 - Czytanie baśni o tematyce zimowej.
25.01.2017, godz. 10.00 - Konkurs gier planszowych.
27.01.2017, godz. 10.00 - Jak pomagać zwierzętom zimą? - 
pogadanka.

7 ul. Kunickiego 35 
20-417 Lublin
filia7@mbp.lublin.pl
tel.81 472 53 93

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii, w godz. 10.00 - 12.00 
/oprócz wtorków/.
16 i 23.01.2017, poniedziałki - rozgrywki w grach planszowych 
i komputerowych. Przegląd aktualnej prasy dla dzieci. Rozwiązywanie
rebusów i krzyżówek.
18.01.2017 - zajęcia plastyczne i nauka piosenki o Lublinie.
25.01.2017 - spotkanie z Panią Haliną Danczowską, autorką książki 
o naszej dzielnicy Dziesiąta.
12 i 19.01.2017, czwartki - pokazy i warsztaty sztuki cyrkowej. 



Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci dostępnych w Filii nr 7.
13 i 20.01.2017, piątki - zajęcia plastyczne: warsztaty biżuterii, 
wykonanie kartek walentynkowych.

8 ul. Zuchów 2
20-047 Lublin
filia8@mbp.lublin.pl
tel. 81 534 10 73

16-29.01.2017 - Głośne czytania, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
ruchowe (codziennie w godzinach otwarcia biblioteki). 

9 ul. Krańcowa 106
20-320 Lublin
filia9@mbp.lublin.pl
tel. 81 744 17 18

Spotkania z książką:
16.01.2017 - Renaty Piątkowskiej „Oko w oko ze zwierzakiem” - 
czytanie opowiadań o niezwykłych zwierzętach, wykonanie zimowego
kolażu.
18.01.2017 - Juliana Tuwima „Lokomotywa” - czytanie wiersza, 
tworzenie ilustracji do utworu.
20.01.2017 - Wandy Chotomskiej „Rodzinna herbatka” - czytanie 
wierszy, wykonanie laurek dla Babci i Dziadka.
23.01.2017 - Małgorzaty Strzałkowskiej „Straszna książka czyli 
upiorna zabawa w rymy”; „Straszydło nam nie straszne” - spotkanie z 
Agnieszką Maciochą z Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, zabawy 
ruchowe i rękodzieło.
25.01.2017 - Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy”, tworzenie 
kompozycji z figur geometrycznych.
27.01.2017 - Zabawy ruchowe, gry planszowe, kalambury. 
Przygotowanie strojów karnawałowych.

10 ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
filia10@mbp.lublin.pl
tel. 81 747 10 23

17 i 19. 01.2017 oraz 24 i 26.01.2017, w godz.11.00-12.00 - „Koziutek
zdobywa zamek'' - odkryjmy Lublin w formie teatrzyku KAMISHIBAI. 
Zajęcia z dziećmi i rodzicami. 

12 ul. Żelazowej Woli 7
20-853 Lublin
filia12@mbp.lublin.pl
tel. 81 741-52-73

W okresie ferii zimowych przedszkolaki z pobliskiego Przedszkola nr 
75 będą pracowały z mapą poznając regiony geograficzne Polski. 
Jest to autorski projekt Dominiki Litwińskiej, przygotowany jako 
codzienne zajęcia dla tej grupy czytelników.
Dla wszystkich pozostałych chętnych do wspólnej zabawy 
przewidziano następujące zajęcia:
16.01.2017, w godz.14.00 -17.00 - Robimy ozdoby z filcu.
17.01.2017, w godz. 13.00 -15.00 - Poznajemy gry planszowe 
dostępne w filii.
18.01.2017, w godz.14.00 -17.00 - Głośne czytanie wybranych 
tekstów i tworzenie do nich ilustracji. 
19.01.2017, w godz.13.00 - 15.00 - Gramy w gry planszowe.
20.01.2017, w godz.14.00 -17.00 - Historia maski karnawałowej, 
robimy maski na bal.
23.01.2017, w godz. 14.00 - 17.00 - Turniej gier planszowych.
24.01.2017, w godz13.00 -15.00 - Zajęcia plastyczne.
25.01.2017, w godz14.00 -17.00 - Czytamy ulubione wiersze, 
poznajemy poetów piszących wiersze dla dzieci.
26.01.2017, w godz.13.00 - 15.00 - Zajęcia plastyczne - robimy ramki 
na zdjęcia.
27.01.2017, w godz. 14.00 -17.00 - Gry planszowe. Podsumowanie 
i zakończenie zajęć.



13 ul. Grażyny 13
20-605 Lublin
filia13@mbp.lublin.pl
tel. 81 525 08 85

16-29.01.2017 - Gry planszowe (codziennie w godzinach otwarcia 
biblioteki). 

16 ul. Kasztanowa 1
20-138 Lublin
filia16@mbp.lublin.pl
81 444 77 55

16-20.01.2017, w godz.10.30-11.30 oraz 23.01-27.01.2017, 
w godz.10.30-11.30 - „Poznajemy legendy lubelskie” - głośne czytanie
oraz zajęcia plastyczne.
16-20.01.2016, w godz.14.00-15.00 oraz 23-27.01.2017, w 
godz.14.00-15.00 - „Zagramy?” - turnieje gier planszowych.

17 ul. Przyjaźni 11A
20-314 Lublin 
filia17@mbp.lublin.pl
tel. 81 7462811

19 i 26.01.2017 - „ Nasze ulubione bajki”- głośne czytanie bajek 
w Przedszkolu nr 42.
18.01.2017 - „Mrozem malowane” - zajęcia plastyczne, malujemy 
pastą do zębów.
20.01.2017 - „Wesołe ferie”- układanie puzzli lub komputerowe 
malowanki.
23.01.2017 - Poznajemy życie mieszkańców Arktyki i Antarktydy - 
lekcja biblioteczna dla przedszkolaków upamiętniająca dokonania 
podróżnicze i literackie Czesława Centkiewicza. 
25.01.2017 - „Gry planszowe”- zajęcia dla dzieci.
27.01.2017 - „Zwyczaje i obrzędy Eskimosów” - głośne czytanie 
fragmentów książki „Anaruk chłopiec z Grenlandii”.
27 i 20.01.2017 - „Zimowe inspiracje”- zajęcia plastyczne 
z zastosowaniem różnych technik plastycznych.

18 ul. Głęboka 8
20-612 Lublin
filia18@mbp.lublin.pl
81 5251091

Otwieram moje miasto Lublin (zajęcia dla dzieci w godz. 11.00-12.30)
16.01.2017 - Dzieje miasta - ciekawe wydarzenia, niezwykli ludzie. 
Siedem wieków Lublina - kolaż.
18.01.2017 - Tajemnice lubelskiego koziołka - legendy Lublina. 
Malujemy herb miasta.
20.01.2017 - Dzielnica - mała ojczyzna. Moje miejsce zamieszkania. 
Wykonanie makiety najbliższej okolicy.
23.01.2017 - Koziutek opowiada o zabytkach. Wycieczka po Starym 
Mieście. Plan renowacji wybranego zabytku wg własnego pomysłu.
25.01.2017 - Kultura w Lublinie. W kręgu Hieronima Łopacińskiego - 
znaczenie lubelskich bibliotek. Czechowicz i Dmitroca - poeci znad 
Bystrzycy. Ilustracje do wybranych wierszy.
27.01.2017 - Co nas czeka - miasto przyszłości. Konkurs na 
najciekawszą pracę plastyczną.

19 ul. Kunickiego 89 
20-459 Lublin 
tel. 81 7453144
filia19@mbp.lublin.pl

16-18-20.01.2017 - Prezentacja multimedialna pt. „Rzeka Wisła i 
życie toczące się wokół niej” przybliżająca „królową” polskich rzek w 
aspekcie archeologii, fauny i flory oraz uroków krajobrazowych.
17.01.2017 i 19.01.2017 - Spotkania z legendami i podaniami o rzece 
Wiśle. 
17.01.2017 i 19.01.2017 - Wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek 
o Wiśle, m. in. „Płynie Wisła, płynie”, „Hej ty Wisło, modra rzeko” - 
karaoke.
23.01.2017 - Konkurs plastyczny pt. „Z nurtem Wisły”. 
24.01.2017 - Zgaduj-zgadule, krzyżówki do wysłuchanych treści 
rocznicowych. 
25.01.2017 - Kreatywne warsztaty pt. „Figle i wybryki w krainie 



plastyki”.W programie: malowanie różnymi narzędziami (palcem, 
pędzlem, patykiem), lepienie zimowych ludzików, malowanki, 
wycinanki.
26-27.01.2017 - Przygody z książką w scenerii zimowej pt. „Hu hu ha 
nasza zima zła”.
Przez cały okres ferii - spotkania z grami planszowymi 
oraz komputerowymi.

20 ul. Krężnicka 125
20-515 Lublin
tel. 81-7500926
filia20@mbp.lublin.pl

16 i 23.01.2017 - Prace plastyczne (orgiami, rysowanie, malowanie, 
lepienie z masy solnej).
18.01.2017 - Zajęcia komputerowe
20.01.2017 - Głośne czytanie i konkursy dla najmłodszych 
czytelników.
Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach pracy biblioteki.

21 Rynek 11
20-111 Lublin
filia21@mbp.lublin.pl
tel. 81 532-05-45

Codziennie do dyspozycji dzieci: 
- gry edukacyjne, 
- możliwość korzystania z Internetu w godzinach otwarcia biblioteki.

16 i 23.01.2017, godz. 16:30 - Spotkanie tematyczne i zajęcia 
plastyczne pod hasłem ,,O dawnym Lublinie” dla dzieci i młodzieży ze
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. E. Bojanowskiego.
17 i 24.01.2017, godz. 10:00 - W cyklu ,,Ze świata czterech stron”
- zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, 
- wspólne głośne czytanie książek,
- zajęcia plastyczne ,,Krańce świata” dla zorganizowanych grup z 
Przedszkola nr 26. 
19.01.2017, godz. 10:00 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod nr 
tel. 81 532 05 45) - Wspólna wycieczka historyczna - zwiedzanie 
Muzeum na Zamku w 700-lecie lokacji miasta.
27.01.2017, godz. 11:00 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod nr 
tel. 81 532 05 45) - Zajęcia dla dzieci starszych ,,Skarby przeszłości” 
w Izbie Drukarstwa Ośrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN”.

Wystawa ,,Lubelskie ścieżki dziadków i wnuków” przygotowana przez 
słuchaczy Lubelskiej Szkoły Superbabci i Superdziadka, uczestników 
projektu realizowanego w ramach Programu Dzielnice Kultury w 2016 
roku. 

22 ul. Kruczkowskiego14
20-468 Lublin
tel. 81-744-48-16
filia22@mbp.lublin.pl

16.01.2017, w godz. 12.30- 13.30 - Zajęcia plastyczne. 
17.01.2017 - Zagraj z nami - gry planszowe.
18.01.2017, w godz.12.30-13.30 - Zajęcia plastyczne. 
19.01.2017 - Zagraj z nami - gry planszowe.
20.01.2017, w godz. 12.30- 13.30 - Kreatywne zabawy klockami. 
23.01.2017, w godz. 12.30- 13.30 - Zajęcia plastyczne. 
24.01.2017 - Zagraj z nami - gry planszowe.
25.01.2017, w godz. 12.30- 13.30 - Zajęcia plastyczne. 
26.01.2017 - Zagraj z nami - gry planszowe.
27.01.2017, w godz. 12.30- 13.30 - Kreatywne zabawy klockami. 

24 ul. Juranda 7
20-629 Lublin
filia24@mbp.lublin.pl

Ferie z Disneyem:
16.01.2017, w godz. 11.00-13.00
- głośne czytanie bajek,



tel. 81 525 65 03 - zajęcia plastyczne: lodowa makieta techniką kolażu,
- gry planszowe i ruchowe.
19.01.2017, w godz. 11.00-13.00
- głośne czytanie bajek,
- zajęcia plastyczne: malowanie na szkle,
- gry planszowe i ruchowe.
23.01.2017, w godz. 11.00-13.00
- głośne czytanie bajek,
- zajęcia plastyczne: zabawy watą, pastą i czarnym papierem,
- gry planszowe i ruchowe.
26.01.2017, w godz. 11.00-13.00
- głośne czytanie bajek,
- zajęcia plastyczne: zabawa papierem, wycinanki, wyklejanki,
- gry planszowe i ruchowe.

25 Sympatyczna 16, 
20-530 Lublin, 
filia25@mbp.lublin.pl
81 527 21 82

Codziennie w godzinach 13:00-14:30
16.01.2017 – Zajęcia plastyczne: relaksacyjne kolorowanki.
17.01.2017 – Gry planszowe i komputerowe.
18.01.2017 – Zajęcia plastyczne: kolorowe skarbonki.
19.01.2017 – Gry planszowe i komputerowe.
20.01.2017 – Zajęcia plastyczne: laurki dla babci i dziadka.
23.01.2017 – Zajęcia plastyczne: abstrakcyjne malowanki.
24.01.2017 – Gry planszowe i komputerowe.
25.01.2017 – Zajęcia plastyczne: ozdobne lampiony.
26.01.2017 – Gry planszowe i komputerowe.
27.01.2017 – Zajęcia plastyczne: podkładki pod kubki.

26 ul. Leonarda 18
20 -625 Lublin 
filia26@mbp.lublin.pl
tel. 81 525 64 39

16.01.2017 - Koronkowy Las, warsztaty plastyczne.
18.01.2017 - Talerzykowe Zoo, warsztaty plastyczne. 
20.01.2017 - Poezja na bitach, warsztaty hip-hopowe.
23.01.2017 - Teatrzyk Paluszkowy, warsztaty plastyczne.
25.01.2017 - Królowa Śniegu, warsztaty plastyczne. 
27.01.2017 - Poezja na bitach, warsztaty hip-hopowe. 

28 ul. Nadbystrzycka 85 
20-501 Lublin 
filia28@mbp.lublin.pl 
tel. 81 525 86 44

18 i 25.01.2017, w godz. 10.00-15.00 - Gry planszowe.
19.01.2017, w godz. 12.00-13.30 - „Niezwykłe upominki dla babci 
i dziadka” - zajęcia plastyczne.
24.01.2017, w godz.12.00-13.30 - Ceramika dla dzieci - zabawa z 
gliną.
27.01.2017, w godz.12.00-13.30 - Warsztaty szycia.

29 ul. Kiepury 5a 
20-838 Lublin
filia29@mbp.lublin.pl
tel. 81 741 92 94

16,18,20.01.2017, w godz. 10.30-12.00 - zajęcia literacko-plastyczne
„Nasi dziadkowie” 
- babcia i dziadek w książeczkach dziecięcych,
- wykonujemy upominki na Dzień Babci i Dziadka.
23,25,27.01.2017, w godz. 10.30-12.00 - zajęcia literacko-plastyczne
„Poznajemy bohaterów książek Astrid Lindgren i wykonujemy 
ilustracje różnymi technikami plastycznymi”.
17,19,24,26.01.2017, w godz. 10.30-11.30 - Zagrajmy razem w gry 
planszowe.

31 ul. Nałkowskich 104
20-470 Lublin 

FERIE Z LUBELSKIM KOZIOŁKIEM
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia w godzinach od 11.00 do 



filia31@mbp.lublin.pl
tel. 81 744 71 69

13.00 
16.01.2017 - O herbie Lublina – wykonanie koziołka.
17.01.2017 - Patera na kozie rogi – dekoracje techniką decoupage.
18. 01.2017 - Namaluję najpiękniejsze zabytki Lublina - technika 
kolażu.
19. 01.2017 - Pamiętam o Babci, pamiętam o Dziadku – kartki haftem 
strukturalnym.
20. 01.2017 - Karnawał w Lublinie – wykonanie masek.
23. 01.2017 - Gry planszowe i multimedialne, PS3.
24.01.2017 - Legendy Lublina w witrażu.
25.01.2017 - Gry planszowe i multimedialne, PS3.
26.01.2017 - Legendy Lublina w witrażu.
27.01.2017 - Gry planszowe i multimedialne, PS3.

32 Szaserów 13-15
20-553 Lublin
biblio@mbp.lublin.pl,
tel. 81 311 00 09 

Wybrane dni pomiędzy 16 a 29.01.2017 - pokazy filmowe dla dzieci.

Cykl zajęć teatralnych dla dzieci (10 - 12 lat), codziennie, w zakresie 
około 2-godzinnym.

Wybrane dni pomiędzy 16 a 29.01.2017 - warsztaty z grami 
planszowymi.

34 ul. Judyma 2a
20-716 Lublin
filia3@mbp.lublin.pl
tel. 81 466 59 12

„Koziołkowe harce w Lublinie” – zajęcia literacko-plastyczne:
16.01.2017 – Spacer po Lublinie ze skrzatami – ukazanie Lublina 
poprzez historycznie ważne miejsca i legendy z nim związane – 
prezentacja multimedialna wprowadzeniem do warsztatu 
plastycznego.
18.01.2017 – Tworzenie gry planszowej „Wczoraj i dziś w Lublinie”. 
Kreowanie fabuły, ułożenie zasad gry, tworzenie kart i postaci z nią 
związanych.
20.01.2017 – Zajęcia plastyczne – przygotowanie planszy i pionków 
(cz. 1).
23.01.2017 – Zajęcia plastyczne – przygotowanie planszy i pionków 
(cz. 2).
25.01.2017 – Zajęcia plastyczne – wykonanie w różnych technikach 
płaskich i przestrzennych najważniejszych budowli miejskich i ich 
rozmieszczenie na planszy gry.
27.01.2017 – Zakończenie pierwszego etapu „Koziołkowych harców w
Lublinie” – wspólna zabawa przy grze „Wczoraj i dziś w Lublinie”. Na 
kontynuację spotkań z lubelskim Koziołkiem zapraszamy już w 
wakacje!

35 ul. Bursztynowa 20 
20-576 Lublin, 
filia35@mbp.lublin.pl
tel. 81 311 00 02

17 i 24.01.2017 - Zimowe podróże - zajęcia literacko-plastyczne dla 
dzieci z klas I-III.
19 i 26.01.2017 - Bajkowe poranki dla dzieci do lat 3 (z opiekunami).
18 i 25.01.2017 - Gry planszowe dla dzieci z klas I - III.
20 i 27.01.2017 - Gdzie mieszka muzyka - zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci przedszkolnych.
Informacje i zapisy w bibliotece.

36 ul. Zygmunta Augusta 15 
20-283 Lublin 
filia36@mbp.lublin.pl 

26.01 - 29.01.2017, w godz. 11.00 - 13.00- Zimowe warsztaty 
artystyczne z Astrid Lindgren.
Obowiązują zapisy.



tel. 81 311 00 16

37 ul. Bazylianówka 85
20-144 Lublin
filia37@mbp.lublin.pl
tel. 81 742 12 87

16-20.01.2017, w godz. 10.00-13.00
W pierwszym tygodniu w Filii nr 37 odbędzie się już czwarta edycja 
ferii organizowanych we współpracy z parafią pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP Księży Marianów. W tym roku będziemy spotykać pod 
hasłem „Kosmiczne przygoda”.
16.01.2017 - Zamiana biblioteki w kosmiczną krainę. 
17.01.2017 - Stworzenie postaci zamieszkujących inne planety 
i przestrzeń kosmiczną.
18-19.01.2017 - Rozwiązywanie quizu wiedzy, przygotowanie 
spektaklu teatralnego.
Ponadto w tych dniach filia codziennie przewiduje czas na zajęcia 
plastyczne dla najmłodszych, zajęcia rękodzielnicze, wspólne gry 
i zabawy (ping-pong, piłkarzyki, chusta animacyjna), gry planszowe 
oraz gry multimedialne.
23-27.01.2017 r. (w godzinach otwarcia biblioteki)
W drugim tygodniu ferii można będzie zagrać w gry planszowe, w 
ping-ponga, piłkarzyki oraz wziąć udział w zabawach z 
wykorzystaniem konsoli PlayStation. 

38 ul. Relaksowa 25 
20-819 Lublin
filia38@mbp.lublin.pl
tel. 81 311 01 12

Ferie to sztuka - II edycja:
16.01.2017 - „Surrealistyczne malowanie snów” - warsztaty 
plastyczne.
18.01.2017 - „Dzikie kolory, dzika sztuka fowizmu” - warsztaty 
plastyczne.
20.01.2017 - „Każdy może być artystą - czyli jak to robili dadaiści?” - 
warsztaty literacko-plastyczne.
23.01.2017 - „Kwadraty kolorowe - geometryczne układanki” - 
warsztaty plastyczne.
25.01.2017 - „Twoja twarz na plakacie - magia Pop-artu” - warsztaty 
plastyczne.
27.01.2017 - „Wyraź siebie i twórz - action painting w bibliotece” - 
warsztaty plastyczno-ruchowe.

39 ul. Głuska 138
20-380 Lublin
filia39@mbp.lublin.pl
tel. 81 532 05 29

17.01.2017, godz.10.00 - Dzień Babci i Dziadka. Zajęcia plastyczne 
związane z wykonaniem prezentu dla Dziadków.
19.01.2017, godz. 10.00 - Babciu poczytaj mi bajkę. Głośne czytanie 
bajek. 
24.01.2017, godz. 10.00 - Krzyżówki, zgadywanki, łamigłówki, 
literackie zagadki związane z zimą.
25.01.2017, godz.13.00 - Zajęcia plastyczne: Zimowy pejzaż.
26.01.2017, godz.10.00 - Lepimy bałwanki. Konkurs na wykonanie 
dowolną techniką zimowego bałwanka.


