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              Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej  

              w Wilkołazie w latach 2002 - 2014 roku 

 

 

2002 rok 

 

12.04.  "Moja miejscowość w fotografii " - konkurs 

02.06.   Kiermasz książki 

14.07 . "Święto Malin"/ stoisko promocyjne Gminy Wilkołaz/ 

01.08.   Kiermasz książki 

08.08.  "Dożynki Powiatowe 2002" - /stoisko promocyjne Gminy Wilkołaz/ 

 

2003 rok 

 

27.01.- 08.02.  Ferie zimowe dla dzieci/ gry, mini konkursy, zabawy/ 

06.05.    Eliminacje gminne konkursu "Dobro - Prawda - Piękno" 

13.07.   "Święto Malin 2003" - wystawa rękodzieła artystycznego 

07.09.   "Dożynki Powiatowe 2003" - /wystawa rękodzieła artystycznego/ 

14.09.   "Dożynki Gminne 2003" - /kiermasz książki, wystawa rękodzieła artystycznego/ 

21.09.   "Festyn Ekologiczny" - / kiermasz książki/ 

20.11 - 08.12.  "Stroik Świąteczny" - konkurs 

 

2004 rok 

 

10.03. - 06.04.  "Pisanka, Palma Wielkanocna" - konkurs 

29.04.   "Moja Biblioteka" - konkurs 

04.05.     Kiermasz książki 

04.05 - 30.06.  "Krajobrazy Gminy Wilkołaz" - konkurs fotograficzny 

29.08.     "Dożynki Powiatowe 2004 "- /wystawa rękodzieła artystycznego / 

05.09      "Dożynki Gminne Wilkołaz 2004" - / wystawa rękodzieła artystycznego , kiermasz 

książki/ 

30.09.     Uroczyste zakończenie konkursu "Na najaktywniejszą Gminną Bibliotekę powiatu 

kraśnickiego" 

 

 

2005 rok 

 

17 - 29.01.   Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci/ zabawy, gry, mini konkursy, 

zajęcia plastyczne/ 

01.02. - 15.03.   Wystawa obrazów olejnych Katarzyny Smolarskiej 

01 23.03.    "Pisanka , Palma wielkanocna" - konkurs 

22.04.  "Portret rodziny we wnętrzu" - eliminacje gminne konkursu 

01.07.    Podsumowanie konkursu "Baśnie Andersena dla każdego" 

03.09.    Dożynki Powiatowe 2005 -/stoisko promocyjne gminy Wilkołaz/ 

11.09.    Kiermasz książki 

10.11. - 15.12.  "Zdrowy wolny od dymu tytoniowego styl życia" - eliminacje gminne 

konkursu literacko - plastycznego 
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01. - 20.12.   "Szopka Bożonarodzeniowa"- konkurs 

 

2006 rok 

 

22.01.  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

30.01. - 10.02.   Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci/ gry, zabawy, zajęcia plastyczne/ 

07.03 -05.06.  "Korzenie naszych rodzin" - konkurs 

07.03. -26.06.  "Tam ,gdzie ptaki śpiewają" - konkurs 

20.03. - 12.04.  "Pisanka, Palma Wielkanocna" - konkurs 

03.04. - 30.06. Wystawa malarstwa Haliny Świątkowskiej 

04.05. - 20.06.   Kiermasz książki 

22.06. - 30.07.  "Narzędzia pracy naszych przodków" - wystawa 

                          "Dożynki Powiatowe Kraśnik 2006" - wystawa rękodzieła artystycznego 

23.07.  "Święto Malin" - wystawa rękodzieła artystycznego 

03.09. "Dożynki Gminne Wilkołaz 2006" - wystawa rękodzieła artystycznego 

09.11. -15.11.  Wystawa rzeżby Szczepana Ignaczyńskiego ph. "Czy strach być Polakiem?", 

09.11.  Wernisaż wystawy rzeżb Szczepana Ignaczyńskiego 

08.12.- 05.01.  "Każdy papieros niszczy twoje zdrowie" - konkurs 

05.12. 05.01.  "Stroik świąteczny" - konkurs 

 

2007 rok 

 

12.01. - 04.02.  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

12 -24.02   Wypoczynek zimowy dla dzieci /mini konkursy, zabawy, gry, zajęcia plastyczne/ 

02.03 - 05.04.  Konkurs na Pisankę i Palmę Wielkanocną 

08.05.   XXVI Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne 

10.06.  Festyn ekologiczny - kiermasz książki 

15.06. - 20.07.  Wystawa rękodzieła artystycznego Małgorzaty Trepiak 

22.07.   "Maliniaki 2007" - wystawa rękodzieła artystycznego 

23.07. - 30.08.  Wystawa serwet Henryki Mazurek 

02.09.  "Dożynki Powiatowe 2007" - wystawa rękodzieła artystycznego 

09.09.  "Dożynki Gminne 2007" - wystawa rękodzieła artystycznego 

01. 20.12. "Stroik Świąteczny" - konkurs 

28.12.  IX Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych - eliminacje gminne 

 

2008 rok 

 

14. - 26.01. Wypoczynek zimowy dla dzieci / gry, mini konkursy, zabawy/ 

07, 20.02.  2 lekcje wprowadzające "W naszej bibliotece" 

01. -14.03.  Konkurs na "Palmę, Pisankę Wielkanocną" 

28.03. 30.06.  Wystawa prac Urszuli Karamon 

15.04.  "Zareklamuj swoją Bibliotekę" - eliminacje gminne konkursu 

25.04.  XXVII Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne 

02.- 30.05.  "Lokomotywa pełna bajek" - eliminacje gminne konkursu 

02.05. - 30.06.  Kiermasz książek 

06 - 19.06.  "Planeta Ziemia" - konkurs plastyczny 

07.09.  Stoisko promocyjne Gminy Wilkołaz na Dożynki Powiatowe 2008/ wystawa 

malarstwa, rękodzieła artystycznego/ 

20.09.  "Dożynki Gminne 2008" - /kiermasz książki, wystawa rękodzieła artystycznego/ 

01 - 20.12.   "Stroik świąteczny" - konkurs 

30.12.   X Przegląd Kolęd i Pastorałek - eliminacje gminne 

 

2009 rok 

 

18.01.  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

02. - 15.02.  Wypoczynek zimowy dla dzieci/ gry, zabawy, mini konkursy/ 
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02.03 - 30.04.  Wystawa fotografii Adrianny Mitrut 

14.03 -  17.04.  Konkurs na "Oryginalną Pisankę i Palmę Wielkanocną" 

14.04.   XXVIII Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne 

14.05.   I Festiwal Dziecięcej Radości "Rymy, rytmy i rysunki" - eliminacje gminne 

14.06.   Festyn ekologiczny - / kiermasz książki/ 

30.08.  Dożynki Gminne 2009 -/ kiermasz książki, wystawa rękodzieła artystycznego 

Bożeny Małyszek, Anny Babiarz/ 

06.09. " Dożynki Powiatowe 2009" / wystawa rękodzieła artystycznego Bożeny Małyszek, 

Anny Babiarz/ 

24.09.  Spotkanie autorskie z Wandą Chotomską 

15.10 - 30.11  Kiermasz rękodzieła artystycznego Anny Babiarz  

01 20.12.  "Ozdoba Choinkowa" - konkurs 

 

2010 rok 

 

24.01.  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

04.02. 31.03.  Wystawa malarstwa uczniów z Zespołu Szkół w Zakrzówku i wystawa 

malarstwa Haliny Świątkowskiej 

15 - 28.02.  Wypoczynek zimowy dla dzieci 

10.03 - 01.04.  "Wesołe Pisanki i Palmy Wielkanocne" - konkurs 

30.04.  XXIX Mały konkurs Recytatorski - eliminacje gminne  

05.05.  "Konstytucja 3 Maja"- dzieło patriotów polskich - prelekcja 

27.05.  II Festiwal Dziecięcej Radości "Rymy rytmy i rysunki" - eliminacje gminne 

13.06.  VI Festyn ekologiczny / kiermasz książki, kiermasz rękodzieła artystycznego/ 

11.07.  "Maliniaki 2010" / kiermasz rękodzieła artystycznego/ 

22.08.  " Dożynki Gminne Wilkołaz 2010" / kiermasz rękodzieła artystycznego 

05.09.  "Dożynki Powiatowe 2010" / kiermasz rękodzieła artystycznego/ 

09.11.  "Cud nad Wisłą" - prelekcja 

01 - 20.12.  "Ozdoba Choinkowa" - konkurs 

 

2011 rok 

 

01 - 12.01.  XII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych - eliminacje 

gminne 

16.01.  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" - festiwal 

17 -22.01.  Wypoczynek zimowy dla dzieci / gry, zabawy, mini konkursy/ 

23.03. - 15.04.   "Wesołe Pisanki i Palmy Wielkanocne" - konkurs 

29.04.   XXX Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne 

09.05.-31.05.  "Synowie ziemi wilkołaskiej na szlakach II wojny światowej" - wystawa 

19.05.   III Festiwal Dziecięcej Radości "Rymy, rytmy i rysunki" - eliminacje gminne 

11.09.   " Dożynki powiatowe Wilkołaz 2011" / kiermasz książki, wystawa rękodzieła 

artystycznego Małgorzaty Trepiak, Bożeny Małyszek/ 

01. - 20.12.  "Ozdoba Choinkowa" konkurs 

 

2012 rok 

 

04.01. "XIII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych" - eliminacje 

gminne 

18.01.- 30.03.  Wystawa rękodzieła artystycznego Urszuli Karamon  

29.01.   Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

24.01 - 24..03.  Wystawa rękodzieła artystycznego Ewy Janczarek 

01 14.02. Ferie zimowe dla dzieci 2012 / gry, zabawy, mini konkursy/ 

04.02. - 15.03. Wystawa rękodzieła artystycznego Anny Babiarz 

07.03.   3 wycieczki do Biblioteki dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie 

30.03.   XXXI  Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne 

20.03. 18.04.  "Wilkołaskie Palmy i Pisanki" -  konkurs 
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08, 09, 11.05.   3 wycieczki do Biblioteki dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie 

20.05.  "Wilkołaski Piknik Rodzinny" - / kiermasz książki/ 

22.05.    IV Festiwal Dziecięcej Radości "Rymy, rytmy i rysunki" - eliminacje gminne 

19.08.   "Dożynki Gminne 2012" - / kiermasz książki, wystawa rękodzieła artystycznego/ 

02.09.   "Dożynki Powiatowe 2012 " - / wystawa rękodzieła artystycznego/ 

16 -31.10   "Droga Karola Wojtyły do Watykanu" - wystawa 

11 -14.11.  "Polskie Drogi do Niepodległości" - wystawa 

15.11. - 15.12.   Wystawa malarstwa i ceramiki Elizy Rożmiej - Opalińskiej 

15, 16, 23.11.   5 wycieczek do Biblioteki dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie 

01 -30.12.   "Ozdoba Bożonarodzeniowa" - konkurs    

06. - 30.12.   Kiermasz rękodzieła artystycznego Ewy Krawczyk 

19.12.   "XIV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych" - eliminacje gminne 

 

 

2013 rok 

 

27.01. Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" 

Organizatorami Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Wilkołazie był Urząd Gminy,   

Przedszkole Gminne, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie. 

W festiwalu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Gminnego i młodzież szkolna ze szkół 

podstawowych i gimnazjum. Ogółem  udział wzięły 73 osoby i 11 osób wystąpiło poza 

konkursem. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody 

pocieszenia. Gwiazdą festiwalu była Dominika Drdzeń. 

 

31.01. Spotkanie z dziećmi z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie w ramach akcji "Cała 

Polska Czyta Dzieciom". W spotkaniu uczestniczyły dzieci 5,6 letnie , ogółem udział 

wzięło 17 osób. Bibliotekarka milusińskim czytała na głos najpiękniejsze bajki 

polskich autorów. 

 

25.02. - 23.03.   "Wilkołaskie Palmy i Pisanki" - konkurs.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie organizuje od wielu lat cyklicznie co roku 

konkurs. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz 

wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek  

i robienia palm. W konkursie udział wzięły 62 osoby. Były to dzieci, młodzież szkolna i osoby 

dorosłe. Dla zwycięzców były nagrody dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. 

 

05.04.   XXXII Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie  od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Dzierzkowicach, włączając się w organizację konkursu, organizuje eliminacje 

gminne tego konkursu. W 2013 roku w eliminacjach gminnych udział wzięło 14 osób. Byli to 

uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wilkołaz. Konkurs daje młodym ludziom 

szansę na interpretację dzieł największych mistrzów pióra i rozwijanie artystycznych talentów. 

 

02 -30.04.   "Jan Paweł II - Droga do Świętości" - wystawa. Biblioteka zorganizowała 

wystawę poświęconą  naszemu rodakowi Ojcu Świętemu. Celem wystawy jest  utrwalanie 

pamięci  o życiu, pontyfikacie i twórczości Jana Pawła II  wśród młodego i starszego 

pokolenia.  

 

16.05. V Festiwal Dziecięcej Radości "Rymy, rytmy i rysunki" - eliminacje gminne konkursu. 

Biblioteka współpracując z Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku i Centrum Kultury  

i Promocji organizuje od wielu lat eliminacje gminne konkursu. Celem konkursu jest 

upowszechnianie i rozwijanie twórczości plastycznej, teatralnej i muzycznej inspirowanej 

utworami pisarzy dziecięcych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. 

Udział wzięło 20 osób. 
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22.- 30.05  "Książka na każdy dzień" - wystawa była zorganizowana dla odbiorcy dorosłego. 

 

06.- 30.06   "Książki szczęśliwego dzieciństwa" - wystawa była zorganizowana dla dzieci. 

 

01. 30.07.     "Młodzież z książką za Pan Brat"    - wystawa skierowana była do dorastającej 

młodzieży, poruszała problemy dorastającej młodzieży 

 

18.08. " Dożynki Gminne 2013"  -  / kiermasz książki, wystawa rękodzieła artystycznego/ 

Biblioteka  włączyła się w organizację stoiska  promocyjnego Gminy Wilkołaz przygotowała 

kiermasz książki oraz wystawę rękodzieła artystów wilkołaskich. 

 

01.09. "Dożynki Powiatowe Annopol 2013" - stoisko promocyjne Gminy Wilkołaz 

/wystawa serwet Bożeny Małyszek, stroików Małgorzaty Trepiak, ceramiki Elizy Rożmiej - 

Opalińskiej/ 

 

01 -27.12.  "Ozdoba Choinkowa" - konkurs zorganizowany dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. Celem konkursu jest podtrzymywanie rodzimych tradycji i rozwijanie twórczości 

artystycznej wśród społeczności wilkołaskiej 

 

19.12.   XV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych - Biblioteka zorganizowała 

eliminacje gminne przeglądu. Przegląd ma na celu utrwalanie tradycji rodzimych,  rozwijanie 

twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży   

   

 

2014 rok 

 

12.01. -  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy" zorganizowała   

Gminna Biblioteka Publiczna  wspólnie  z Przedszkolem Gminnym  

i Zespołem Szkół w Wilkołazie. Festiwal był skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. 

Celem festiwalu jest podtrzymywanie tradycji rodzimych i promowanie młodych talentów. 

Udział wzięło 79 osób. 

 

15 – 30.01. „Stanisław Wyspiański – poeta, malarz, uczeń Jana Matejki” – wystawa  

skierowana do młodzieży i osób dorosłych. Celem wystawy jest przypomnienie twórczości 

Stanisława Wyspiańskiego i jego wkład w dorobek literatury, malarstwa polskiego. 

 

20 – 30.01.  "Wypoczynek zimowy dla dzieci", Biblioteka w  ramach ferii zorganizowała 

spotkania z dziećmi. W ramach spotkań bibliotekarka czytała najmłodszym wiersze poetów 

polskich, były organizowane mini konkursy z różnych dziedzin wiedzy, dla dzieci starszych 

zorganizowano zajęcia plastyczno - techniczne ph. "Drobne upominki dla najmłodszych”. 

Udział wzięło 14 osób.  

 

23.01 – 30.03. Wystawa obrazów olejnych  Barbary i Aleksandry Piekarz., Celem wystawy  

jest  promocja twórców wilkołaskich. 

 

11.02; 28.02; 03.04; 07.05.  12.06; 12.11; W tych dniach Biblioteka zorganizowała wycieczki 

do Biblioteki dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie. W spotkaniach ogółem wzięło  

udział  132 osoby. W ramach spotkań bibliotekarka czytała dzieciom utwory polskich poetów 

i pisarzy.  

 

26.02.- 15.03 Wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie. 

Biblioteka wystawiła 10 prac. Celem wystawy jest promowanie młodych talentów. 

 

17.03 – 10.04 „Wielkanocne Palmy i Pisanki 2014” – konkurs skierowany do dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych. Celem konkursu jest kultywowanie Świąt Wielkanocnych, 
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pobudzanie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży oraz 

promocja osób utalentowanych plastycznie. Udział wzięły 63 osoby. 

 

03.04 „Wy jesteście moją nadzieją” - konkurs recytatorski zorganizowany dla dzieci 

Był przygotowaniem dzieci do kanonizacji Papieża Polaka poprzez popularyzację twórczości 

bł. Jana Pawła II – Karola Wojtyły i upowszechnianie jego dorobku poetyckiego wśród dzieci. 

 

30.04 -06.05. „Konstytucja 3 Maja 1791 Roku” – wystawa skierowana do młodzieży i osób 

dorosłych. Celem wystawy jest pielęgnowanie patriotyzmu szczególnie wśród młodego 

pokolenia Polaków. 

 

06.05  XXXIII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne. Konkurs skierowany był do 

uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Założeniem konkursu jest szansa dla 

młodych ludzi na najlepszą interpretację dzieł największych mistrzów pióra.  

W eliminacjach gminnych konkursu udział wzięło 9 osób. 

 

07- 31.05 „Serwety Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkołaza Drugiego” – wystawa serwet 

zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkołazie miała na celu promocję prac  

ludowych twórców wilkołaskich. 

 

15.05  VI Festiwal Dziecięcej Radości „Rymy, rytmy i rysunki” – eliminacje gminne. 

Festiwal skierowany był do dzieci w wieku 3 – 9 lat. Celem festiwalu jest upowszechnianie 

 i rozwijanie twórczości plastycznej, teatralnej i muzycznej inspirowanej utworami pisarzy 

dziecięcych. W eliminacjach gminnych  udział wzięło 27 osób.  

 

04.07 - 25.07 „Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka” – wystawa skierowana  

do młodzieży i osób dorosłych. 

 

24.08 „ Dożynki Gminne Wilkołaz 2014” – Biblioteka zorganizowała stoisko promocyjne 

/ kiermasz książki; wystawę serwet Bożeny Małyszek; wystawę obrazów olejnych  Barbary 

Piekarz/. 

 

30.07 – 30.08 „Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 roku” – wystawa skierowana do 

młodzieży i osób dorosłych. Cel wystawy utrwalanie pamięci o powstaniu, pielęgnowanie 

patriotyzmu zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. 

 

07.09  Dożynki Powiatowe Dzierzkowice 2014 – Biblioteka wspólnie z Urzędem Gminy 

zorganizowała stoisko promocyjne Gminy Wilkołaz / wystawa serwet Bożeny Małyszek, 

i obrazów olejnych Barbary Piekarz./ 

 

14.10 – 06.11  „Panorama twórczości Stefana Żeromskiego” – wystawa przeznaczona dla 

młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Celem wystawy jest przypomnienie twórczości  pisarza  

i jego wkład w dorobek literatury polskiej. 

 

08.11 – 30.11 Wystawa Ikon Anny Dziura. 

 

11.11 – 25.11  „Polskie drogi do niepodległości 1918 rok” – wystawa dla młodzieży i osób 

dorosłych. Celem wystawy jest utrwalanie pamięci o tych  którzy walczyli o naszą wolność 

zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. 

 

01 -18.12  „Wilkołaskie Ozdoby Bożonarodzeniowe” – konkurs skierowany do dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji rodzimych oraz 

promocja  prac wilkołaskich twórców. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród  

odbędzie się dn. 18.12. o godz.13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkołazie. 


