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ZIMOWA AKADEMIA DETEKTYWISTYCZNA 

 

Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału               

w przygotowanych na ferie wydarzeniach, warsztatach, balach i spektaklach.  

W tym roku każdy może zostać detektywem! Zapraszamy wszystkie dzieci do Zimowej Akademii 

Detektywistycznej! Rozwiążemy zagadki, poćwiczymy spostrzegawczość i logiczne myślenie oraz 

zwinność.  

Każdy dobry detektyw znajdzie u nas swoje miejsce i będzie mógł puścić wodze fantazji biorąc udział 

w niezapomnianej przygodzie! Razem z Biblioteką młodzi detektywi poznają tajne szyfry, zbadają 

odciski palców i wykonają portret pamięciowy.  

Przez całe ferie skupimy się na odnajdywaniu poszlak i śladów oraz…. pssst… reszta to tajemnica!  

Aby odkryć wszystkie tajemnice i zagadki koniecznie odwiedźcie nas w ferie! 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, czasami jednak, ze względu na ograniczoną liczbę 

uczestników, prosimy o odebranie zaproszenia lub zarezerwowanie miejsca.   

Plan ferii jest pełen atrakcji również dzięki naszym partnerom. Dziękujemy: 

- Spółdzielni Mieszkaniowej Sikornik 

- Spółdzielni Mieszkaniowej Milenium 

- Radzie Osiedla Trynek 

- Radzie Osiedla Ostropa 

- Radzie Osiedla Zatorze 

- Radzie Osiedla Baildon 

- GCOP Strefa Aktywności Społecznej 

 

 



2 

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 
 
wtorek, 12.02.2019 r., godz. 12:30 

DETEKTYWISTYCZNE WARSZTATY KOMIKSOWE 
          Tworzenie własnego komiksu z zagadką detektywistyczną. 

środa, 13.02.2019 r., godz. 17:00 
Poczytanki po angielsku 
Zajęcia z czytania angielskich książek przeznaczone dla dzieci w każdym wieku, niezależnie od znajomości języka.   
Prowadzenie: pani Agnieszka Gronowicz 
 

poniedziałek, 18.02.2019 r., godz. 12:30 
DZIEŃ KOTA Z DETEKTYWEM PERRY’M PANTHEREM 
Głośne czytanie i zajęcia plastyczne. 
 

środa, 20.02.2019 r., godz. 12:30 
TAJEMNICA TEATRZYKU KAMISHIBAI 
Warsztaty teatralno-plastyczne. 
 

czwartek, 21.02.2019 r., godz. 15:00-19:00 
WARSZTATY Z RYSUNKU CYFROWEGO – poziom podstawowy 
Zapraszamy na zajęcia z obsługi tabletu graficznego i budowania cyfrowego obrazu. W pierwszej części omówiony 

zostanie digital painting z cennymi poradami i uwagami dotyczącymi  pracy nad obrazem krok po kroku. Następnie 

skupimy się na ćwiczeniach dotyczących: podstawowego szkicu, zaplanowania przestrzeni, dodawania szczegółu oraz 

efektów (dodatkowe oświetlenie, zabarwienia, niedoskonałości). Zajęcia dedykowane są początkującym 

rysownikom, młodzieży w wieku 13+, którzy myślą o rozpoczęciu przygody z digital paintingiem. Warsztaty 

poprowadzi ilustrator Adam Łapko. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem tel. 32 238 26 63. 

 
Przez całe ferie, czyli od 11 lutego do 23 lutego - wystawa figurek postaci z „Epoki lodowcowej” oraz konkurs 
detektywistyczny „Tajemnica biblioteki”. 

 
 

Biblioforum, ul. Lipowa 1 
 
 

poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 12.30 

TAJEMNICA AUTOPORTRETU   

Wspólne czytanie fragmentów przygód Pana Samochodzika oraz tworzenie kolażu z wykorzystaniem fotografii 

i kolorowego papieru.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 
 

środa, 13 lutego 2019 r., godz. 10.00                                                                                                                     

TAJEMNICA BRĄZOWEGO NOTESU   
Głośne czytanie fragmentów  przygód Lassego i Mai, bohaterów książek Martina Widmarka i tworzenie notesów dla 
małych detektywów.  
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

 

 

poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 17.00 
TAJEMNICA LASU   
Głośne czytanie książki „Co kryje las?” i tworzenie zwierząt z papierowych talerzy i kolorowej bibuły. 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

                                                                                                                       

środa, 20 lutego 2019 r., godz. 16.00 
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TAJEMNICA ZAGINIONEGO DOKUMENTU   
Wspólne czytanie fragmentów książki z serii „Biuro detektywistyczne nr 2” i tworzenie teczki na notatki.  
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

 

piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 17.00  
TAJEMNICA ROBOTA  
Zajęcia z podstaw programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon.  
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

 

Przez całe ferie można wziąć udział w literackiej zabawie detektywistycznej oraz zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. 

 

Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 
 

 

Gry, puzzle i zagadki detektywistyczne dla dzieci, codziennie w godzinach pracy biblioteki. 
 

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 
 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r,. godz. 11:00  

”LAMPA ALADYNA”  
Teatrzyk w wykonaniu Teatru „Sztuka”.  
Ilość miejsc ograniczona. Wejście z zaproszeniami. Zapisy w bibliotece. 

 

wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 12:00  
„SZTUKA ROBIENIA POMPONÓW” 
Zajęcia plastyczne. 

 
czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 12:00  

 „GLINA NA WESOŁO” 
Zajęcia plastyczne. 

 
sobota, 23 lutego 2019 r., godz. 11:00 – 13.00  

BAL KARNAWAŁOWY.  
Ilość miejsc ograniczona. Wejście tylko z zaproszeniami. Zapisy w bibliotece. 
 
 
 

Filia nr 7, ul. Junaków 4            
 

 
poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 17.00  

ŚLADAMI DINOZAURÓW 
Warsztaty plastyczne z szycia filcu dla dzieci. Świętujemy Dzień Dinozaura. 
Obecność opiekuna obowiązkowa. 

 
wtorek 12 lutego 2019 r., godz. 9:30  

DETEKTYWI NA TROPIE 
Przedszkolaki poznają zawód detektywa. Zbadają odciski palców, zrobią portret pamięciowy i znajdą zaginioną 
osobę. 

 
środa, 13 lutego, 2019 r., godz. 17:00 

TAJEMNICA ZAGINIONEJ KSIĄŻKI 
Rozwiążemy zagadkę zaginionej książki. Poznamy tajne szyfry, zagadki, skupimy się na odnajdywaniu poszlak                        
i śladów. 

 
piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 16:00  

mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
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„DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE” 
Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa – bardzo ciekawa                                  
i wciągająca opowieść, która przeniesie dzieci w niezwykły świat podróży i przygód. Przedstawienie w humorystyczny 
sposób pokaże na czym polega praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi bohaterami będą przemierzać egzotyczne 
rejony świata i poznawać kulturę innych krajów. 
Wyjątkowa inscenizacja, w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „KRAK – ART” z Krakowa. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece. 

 
sobota, 16 lutego 2019 r., godz. 11:00  

ROZGRYWKI GIER PLANSZOWYCH 
Zapraszamy na rozgrywki gier planszowych. Mile widziane zespoły. Wymagana obecność opiekuna dla młodszych 
dzieci. Zapraszamy do zabawy! 

 
poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 17:00  

SZTUKA KAMUFLAŻU 
Zostaniemy detektywami. Skompletujemy strój i akcesoria potrzebne przy rozwiązywaniu zagadek. 

 
środa, 20 lutego 2019 r., godz. 16.30  

BRELOCZKI Z CHWOSTEM 
Kolejne spotkanie dla dorosłych w „Pracowni Kreatywnej” - tym razem będziemy tworzyć breloczki na klucze z 
chwostami. 

 
czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 9:30 

DETEKTYWI NA TROPIE 
Przedszkolaki poznają zawód detektywa. Zbadają odciski palców, zrobią portret pamięciowy i znajdą zaginioną 
osobę. 

 
 
Przez całe ferie: 
-  DINO Safari - między półkami będziemy poszukiwać  i odgadywać po odcisku stopy prehistorycznych dinozaurów; 

-  szpiegowska foto budka! - zapraszamy do wykonywania zdjęć w godzinach pracy biblioteki. 

 
 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 
 

 
 

poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 16.00    

TAJEMNICZA KARTKA WALENTYNKOWA  
Zajęcia plastyczne. 

 

środa, 13 lutego 2019 r., godz. 17.00    

„DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE” 
Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa. „Detektyw Zagadka na 
tropie…” – bardzo ciekawa i wciągająca opowieść, która przeniesie dzieci w niezwykły świat podróży i przygód. 
Przedstawienie w humorystyczny sposób pokaże na czym polega praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi 
bohaterami będą przemierzać egzotyczne rejony świata i poznawać kulturę innych krajów. 
Wyjątkowa inscenizacja, w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „KRAK – ART” z Krakowa. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece. 

 
piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 16.00    

TAJNA BROŃ DETEKTYWA POZYTYWKI  
         Kaktus z filcu - warsztaty szycia. 
 
poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 16.00    

ŚLEDZTWO W BIBLIOTECE   
Gry i zabawy detektywistyczne.. 
 

środa, 20 lutego 2019 r., godz. 16.00    
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DETEKTYW ŁODYGA NA TROPIE   
Recyklingowe kwiaty - zajęcia edukacyjno-plastyczne. 
 

piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 16.00    

TAJEMNICE SNÓW   
Łapacz snów- zajęcia plastyczne. 

 
Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24 

 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 10:30 

FERIE Z DETEKTYWEM: Z LUPĄ PO OSIEDLU BAILDONA 
Mini gra w agendzie połączona z poznawaniem dzielnicy. 
 

czwartek, 14 lutego 2019 r., godz. 10:00 
MALOWANE HISTORIE 
Tworzenie z różnorakich materiałów. 
 

wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 10:15 
ZABAWY W BIBLIOTECE 
Zabawy dla dzieci z książką w tle. 
 

czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 9:00 oraz 10:30 
LUFCIK NA KORBKĘ – BAŚNIE NA WARSZTATY 
Spotkanie interakcyjne dzieci z bajarzem. 

 

 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56   
 

 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 11:00 

CSI KRYMINALNE ZAGADKI GLIWIC 
Zajęcia edukacyjne. 

 

czwartek, 14 lutego 2019 r., godz. 10:00 

 NA TROPIE ZIMOWYCH TAJEMNIC  

 Głośne czytanie dla najmłodszych. 

 

poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 16:30 

„DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE” 

Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa – bardzo ciekawa i 
wciągająca opowieść, która przeniesie dzieci w niezwykły świat podróży i przygód. Przedstawienie w humorystyczny 
sposób pokaże na czym polega praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi bohaterami będą przemierzać egzotyczne 
rejony świata i poznawać kulturę innych krajów. 
Wyjątkowa inscenizacja, w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „KRAK – ART” z Krakowa.  

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece. 

 

środa, 20 lutego 2019 r., godz. 13:00 

KTO SIĘ UKRYWA? 

Zajęcia edukacyjne. 

 

czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 10:00 

NA TROPIE ZIMOWYCH TAJEMNIC 
Głośne czytanie dla najmłodszych. 
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piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 13:00 

SKLEP DETEKTYWA  
 Zajęcia plastyczne. 

 
 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3            
 
 
wtorek, 12 lutego 2019 r.,  godz. 10:00 – 12:00 

„PREZENT OD DZIADKA”  
Zagadka detektywistyczna nr 1. 
 
Akcja zagadki nr 1 rozgrywać się będzie w Chinach. Zanim nasz Detektyw zapozna się ze szczegółami śledztwa, 
twórczo będziemy odkrywać kraj najstarszej cywilizacji. Odwiedzimy:  Hangzhou - plantacje herbaty; Chengdu - 
Rezerwat Pandy Wielkiej; Gù Gōng – Zakazane Miasto oraz Wang Xizhi – szkołę wielkiego mistrza kaligrafii pisma 
chińskiego. Na słynnym Chińskim Murze rozwiążemy naszą kryminalną tajemnicę… 

 
piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 13:00 

„DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE”  
Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa – bardzo ciekawa                           
i wciągająca opowieść, która przeniesie dzieci w niezwykły świat podróży i przygód. Przedstawienie w humorystyczny 
sposób pokaże na czym polega praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi bohaterami będą przemierzać egzotyczne 
rejony świata i poznawać kulturę innych krajów. 
Wyjątkowa inscenizacja, w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „KRAK – ART” z Krakowa, będzie 
sponsorowana przez Radę Osiedla Trynek. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece. 

 
wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 10:00 – 12:00 

„MILCZĄCY ŚWIADEK”  
Zagadka detektywistyczna nr 2. 
 
Akcja zagadki nr 2 rozgrywać się będzie w Anglii. Czerwonym, piętrowym autobusem będziemy zwiedzać stolicę 
Anglii – Londyn. Tam zatrzymamy się na herbatce u Królowej Elżbiety w Pałacu Buckingham. Następnie zwiedzimy 
słynny zegar Big-Ben. Na historycznym moście Tower Bridge razem z naszym Detektywem rozwiążemy naszą 
kryminalna zagadkę. 

 
 
czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 10:00 – 12:00 

„PECHOWY STRZAŁ” 
Zagadka detektywistyczna nr 3. 
 
Akcja zagadki nr 3 rozgrywać się będzie na Grenlandii i zamieszani w nią będą Eskimosi. Aby rozwiązać tajemnicę 
pechowego strzału, wybierzemy się do krainy wiecznych śniegów i lodów. Tam w Igloo będą przesłuchani wszyscy 
świadkowie uwikłani w tę sprawę. Natomiast niedźwiedź polarny będzie naszym przewodnikiem po faunie i florze 
tego najzimniejszego regionu. 
 

 
 
 
 
 

Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2 
 

  
poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 17:00 

ROBÓTKI NA PALUSZKACH  
Jak wykonać niewielkie dzianinki bez użycia narzędzi 



7 

 

 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 11:00 

ROZWIĄŻ ZAGADKĘ Z DETEKTYWEM PHOTONEM. 
Zabawa z robotem Photonem, odgadywanie zagadek detektywistycznych. 
 

środa, 13 lutego 2019 r., godz. 17:00 
SLIME 
Wykonywanie odcisku dłoni, zajęcia kreatywne. 
 

czwartek, 14 lutego 2019 r., godz. 11:00 
TURNIEJ DETEKTYWISTYCZNY Z GRĄ CLUDEO 

 

piątek, 15 lutego 2019 r.,  godz. 17:00  
„ANARUK”  
Przedstawienie w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. 
 

poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 17:00 
ŁAPACZE SNÓW 
Zajęcia kreatywne. 
 

wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 11:00 
TAJNIKI KRYMINALISTYKI 
Spotkanie z funkcjonariuszem policji w celu poznania zagadnień związanych z pracą wydziału kryminalnego. 
 

środa, 20 lutego 2019 r., godz. 17:00 
ŁAPACZE SNÓW 
Zajęcia kreatywne. 
 

czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 11:00 
KRYPTOGRAFIA 
Gra w kodowanie. 
 

piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 17:00 
„BIURO DETEKTYWISTYCZNEGO LASSEGO I MAI” 
Wieczór filmowo – detektywistyczny z Lassem i Mają – projekcja filmu. 

 
 

 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 
 

 

 
poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 12:00   

Z ŻYCIA DETEKTYWÓW 
Zajęcia przybliżające dzieciom postacie znanych detektywów, specyfikę ich pracy oraz związane z  nimi rekwizyty.  
Podczas zajęć dzieci wysłuchają książki pt. „Franklin detektywem”. 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 10:00  

WARSZTATY TWORZENIA KOMIKSU DETEKTYWISTYCZNEGO 
Warsztaty plastyczno-literackie, podczas których uczestnicy: 
- przekonają się o roli obrazu w książkach,  
- dowiedzą się czym są komiksy i poznają krótko ich historię,  
- nauczą się konstruować historię w oparciu o obraz, 
- stworzą własny komiks. 

 
środa, 13 lutego 2019 r., godz. 16:00  

KOSMICZNA HECA.  
Zabawa detektywistyczna. 
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czwartek, 14 lutego 2019 r., godz. 10:00-12:00  

BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY 
 
piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 12:00  

MISTRZ ZAGADEK  
Quiz, w którym dzieci zmierzą się z różnego rodzaju zagadkami. 

 
wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 10:00  

WARSZTATY TWORZENIA KOMIKSU DETEKTYWISTYCZNEGO 
Warsztaty plastyczno-literackie, podczas których uczestnicy: 
- przekonają się o roli obrazu w książkach,  
- dowiedzą się czym są komiksy i poznają krótko ich historię,  
- nauczą się konstruować historię w oparciu o obraz, 
- stworzą własny komiks. 

 
środa, 20 lutego 2019 r., godz. 15:00  

GALERIA DETEKTYWÓW 
Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają detektywów z różnych części świata, metody ich pracy i ich twórców. 

 
czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 10:00  

MISTRZ ZAGADEK  
Quiz, w którym dzieci zmierzą się z różnego rodzaju zagadkami. 

 
piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 16:00  

ŁOWCY SŁÓW 
Wspólna zabawa przy grach planszowych. 
 

 
 

Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2            
 

 

poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 15:00  
 

„O POPIELU I MYSZACH”  
Teatrzyk dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  
 

w dniach 11, 13, 15 i 18  lutego 2019 r., w godz. Od 12:00 do 14:00 

„JAK ZOSTAĆ DETEKTYWEM?”  

Pogadanka na temat pracy detektywa, zabawa w odciski palców, odszukiwanie ukrytych przedmiotów na czas oraz 
zagadki detektywistyczne. 
 

Codziennie zajęcia plastyczne w godzinach pracy filii – rysujemy atrybuty detektywa. 

 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30  
 

 
poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 12:00 

ZOSTAĆ DETEKTYWEM cz. 1 
W czasie zajęć dzieci wykonają legitymacje detektywa, dowiedzą się czym się zajmuje detektyw, jakie ma atrybuty, 
wykonamy potrzebne rekwizyty: okulary, fajkę i wąsy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8 – 10 lat. 
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wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 10:00  
PORANEK Z KSIĄŻKĄ  
Głośne czytanie przygód Detektywa Pozytywki.  
Po głośnym czytaniu: Turniej gier planszowych: „Detektyw Pozytywka” (dla dzieci w wieku 6-9 lat). (liczba miejsc 
ograniczona). 

 
piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 12:00  

ZOSTAĆ DETEKTYWEM cz. 2  
W czasie zajęć dzieci dowiedzą się dlaczego detektyw nosi rękawiczki, co to jest daktyloskopia i zasada 3N, 
poeksperymentują z własnymi odciskami palców i ucha. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8 – 10 lat. 

 
poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 14:00  

„DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE”  
Przedstawienie teatralne wykonaniu aktorów Studia Krak-Art. z Krakowa. Przedstawienie w humorystyczny sposób 
pokaże dzieciom na czym polega praca detektywa. Zapisy w bibliotece. 
 

wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 10:00  
PORANEK Z KSIĄŻKĄ  
Głośne czytanie przygód Detektywa Pozytywki.  
Po głośnym czytaniu zabawy z wykorzystaniem naszych zmysłów (wzroku, węchu, dotyku, słuchu)  - sprawdzamy czy 
nasi mali detektywi dobrze się posługują swoimi zmysłami. Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat. 

 
środa, 20 lutego 2019 r., godz. 12:00  

Projekcja filmu o przygodach młodych detektywów, znanych z książek szwedzkiego autora Martina Widmarka 
powiązana z prezentacją ciekawych książek detektywistycznych dla dzieci i młodzieży.  

 
piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 15:00 - 18:30 

Feryjne popołudnie z grami planszowymi nie tylko detektywistycznymi. 

 
 
Przez całe ferie – poszukiwanie ukrytych obrazków związanych z tematem ferii. 
 

 
 

Filia nr 22, ul. Spacerowa 6 
 

 
wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 12.00  

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE  
 

środa, 13 lutego 2019 r., godz. 16.00    
BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO 
 

wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 12.00  
UKŁADAMY PUZZLE  
  

środa, 20 lutego 2019 r., godz. 16.00  
BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO  
 

Filia nr 23, ul. Sopocka 2  
 

poniedziałek, 11 lutego 2019 r., godz. 16.00 

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE  
 

środa, 13 lutego 2019 r., godz. 9.00 
PRZEDSZKOLAKI BUDUJĄ Z KLOCKÓW LEGO 

 

piątek, 15 lutego 2019 r., godz. 16.00 
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UKŁADAMY PUZZLE  
 

 
poniedziałek, 18 lutego 2019 r., godz. 16.00 

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE  
 

piątek, 22 lutego 2019 r., godz. 16.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO  
 
 
 

Filia nr 24, ul. Architektów 109  
 
od poniedziałku 11 lutego do  środy 20 lutego 2019 r., (codziennie) w godz. 14:00  - 15:00 

KLUB GRACZA  
układamy konstrukcje z klocków Bamp 
Zgadywanka sensoryczna – zabawa edukacyjna dla dzieci. 
Zabawy z grą planszową „Mali detektywi”. 

  
W KRAINIE ZAGADEK 

czytamy Detektywa Pozytywkę. 

 
ZIMOWE ŁAMANIE GŁOWY   

rozwiązywanie zagadek i łamigłówek. 
Układamy magnetyczne opowieści. 

 
Na zakończenie balonowa niespodzianka dla uczestników. 
 
 
 

Filia nr 25, pl. Jaśminu 20  
 

 
od poniedziałku 11 lutego do  piątku 15 lutego 2019 r., (codziennie)  

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DETEKTYWEM JAK TOMUŚ ORKISZEK 
Poznajemy księgozbiór o tematyce detektywistycznej.  
Praca z książką A. Stelmaszyk „Na tropie szafirowej broszki” – głośne  czytanie.                  
Zabawy plastyczne -portretowanie bohaterów, wykonanie szafirowej broszki z masy plastycznej. 

 
od poniedziałku 18 lutego do piątku 22 lutego 2019 r., (codziennie) 

ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
Zagadki, rebusy, tajemnicze labirynty- detektywistyczne gry planszowe: Detektyw pozytywka na tropie, Gorący 
ziemniak, Zgubione znalezione, Labyrinth Junior.  

 
Zajęcia będą odbywać się w dniach i godzinach otwarcia biblioteki. 

 
 
 

Filia nr 30, ul. Partyzantów 25  
 
Chcesz być jak Sherlock Holmes lub bohaterowie książek Martina Widmarka – Maia i Lasse? Odwiedź w trakcie ferii 
zimowych Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach! Z nami rozwiniesz detektywistyczne umiejętności oraz 
rozwikłasz niejedną zagadkę. Gwarantujemy, że poczujesz się jak prawdziwy agent biura śledczego! 
 

wtorek, 12 lutego 2019 r., godz. 10:00   
PRZEBRANIE DETEKTYWA 
Zajęcia plastyczne. Kapelusz Sherlocka Holmesa. 
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środa, 13 lutego 2019 r.  godz. 13:00  
AS WYWIADU 
Spotkanie z grami planszowymi rozwijającymi spostrzegawczość oraz zdolność logicznego myślenia. 

 
czwartek, 14 lutego 2019 r., godz. 10:00  

HISTORYJKA KRYMINALNA 
Tworzenie komiksu detektywistycznego w aplikacji ToonDoo. 

 
wtorek, 19 lutego 2019 r., godz. 10:00  

TWÓRCZE DAKTYLOGRAMY 
Zajęcia plastyczne. Tworzenie obrazków z odbitek linii papilarnych. 

 
środa, 20 lutego 2019 r., godz. 13:00  

BIBLIOTECZNE BIURO ŚLEDCZE 
Spotkanie z planszowymi grami detektywistycznymi. 

 
czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 10:00  

KRYPTONIM „ŁABĘDZI ŚPIEW” 
Rozwiązywanie zagadek. Zabawa typu Escape Room. 

 
Ilość miejsc ograniczona. 
Wymagane są zapisy w bibliotece oraz pod numerem telefonu (32) 557 70 15. 

 
 

Przez całe ferie w bibliotekach: 
 

- półki z fantastycznymi książkami do Twojej dyspozycji – szukaj, jak długo chcesz, na pewno znajdziesz 
świetną lekturę na zimowy wieczór! 

- gry planszowe – zagraj z innymi i spędźcie razem miło czas, 
- w filiach nr 1, 9, 16, 21, 25 i Bibliotece Centralnej konkursy literackie i plastyczne, 
- spektakle teatralne w filiach nr 5, 7, 9, 13, 15, 16, 21 
 
 
 

W zimowe poranki i popołudnia pamiętaj, że w BIBLIOTECE  jest zawsze 
CIEPŁA atmosfera! 
 
Bliższych informacji na temat zajęć szukajcie na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl oraz w wymienionych 
bibliotekach: 

 
Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17, tel. 32 238 26 63 
Biblioforum ul. Lipowa 1, tel. 32 335 74 47 
Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3, tel. 32 231 97 54 
Filia nr 5 os. Sikornik ul. Perkoza 12, tel. 32 232 21 29 
Filia nr 7 os. Żwirki i Wigury ul. Junaków 4, tel. 32 230 07 40 
Filia nr 9 os. Wojska Polskiego ul. Czwartaków 18, tel. 32 237 94 24 
Filia nr 11 ul. bł. Czesława 24, tel. 32 231 85 53 
Filia nr 13 os. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego 56, tel. 32 279 95 82 
Filia nr 15 os. Trynek ul. Piastowska 3, tel. 32 230 19 58 
Filia nr 16 Sośnica ul. Przedwiośnie 3, tel. 32 237 07 23 
Filia nr 17 os. Milenium ul. Spółdzielcza 33a, tel. 32 270 22 65 
Filia nr 20 ul. Bernardyńska 2, tel. 32 279 35 33 
Filia nr 21 os. Kopernika ul. Syriusza 30, tel. 32 238 10 10 
Filia nr 22 Bojków ul. Spacerowa 6, tel. 517 083 674 
Filia nr 23 Brzezinka ul. Sopocka 2, tel. 32 301 50 92 
Filia nr 24 Ostropa ul. Architektów 109, tel. 32 301 10 34 
Filia nr 25 Wilcze Gardło pl. Jaśminu 25, tel. 32 300 94 80 
Filia nr 30 Łabędy ul. Partyzantów 25, tel. 32 557 70 15 

Regulamin imprez MBP w Gliwicach:  http://www.biblioteka.gliwice.pl/regulamin_imprez_mpb_w_gliwicach.php 


