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Czy akademia ulokowana przy ulicy Czekoladowej w XXI wieku, może jeszcze rozbudzać 

czyjąkolwiek wyobraźnię? Wierzymy, że tak! Dlatego chcemy zachęcić dzieci i młodzież do 

podjęcia twórczej aktywności. 

W 2021 r. przypada 75. rocznica pierwszego wydania "Akademii pana Kleksa" Jana Brzechwy. 

Ta ponadpokoleniowa i ponadczasowa książka latem przeobrazi placówki MBP w Gliwicach w 

„Bibliotekę pana Kleksa”. W tym czasie zaprosimy dzieci i młodzież wraz z rodzicami do wzięcia 

udziału w warsztatach, spotkaniach i wystawach, które udowodnią, że duch wielkiego 

profesora jest nadal obecny. Wszystkie wydarzenia staną się także okazją do podkreślenia 

uniwersalnych wartości, które prezentują postacie i świat stworzony przez J. Brzechwę ponad 

75 lat temu. 

Szczególnie zachęcamy uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych do udziału w konkursie 

plastycznym „Biblioteka Pana Kleksa”. Nagrodami w konkursie są bilety wstępu do Wytwórni 

Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” w Katowicach. Regulamin konkursu znajduje się 

na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. 

Poniżej znajduje się plan wakacyjnych zajęć dla dzieci. Więcej informacji można uzyskać, 

dzwoniąc do konkretnej filii MBP. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak, 

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zarezerwowanie miejsca. 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/


    

         

     

       

 

        

        

 

 

         

   

 

    

        

 

      

  

    

        

 

         

    

      

   

      

  

    

        

 

            

  

   

   

    

  

    

        

 

  

        

   

BIBLIOTEKA CENTRALNA, SALA WYSTAWIENNICZA, UL. KOŚCIUSZKI 17 

15.07 – 12.08 Jan Brzechwa – wystawa Wydawnictwa Nasza Księgarnia poświęcona 

twórczości Jana Brzechwy z ilustracjami Artura Gulewicza, Magdaleny 

Kozieł-Nowak, Joli Richter-Magnuszewskiej oraz Marianny Sztymy. 

BIBLIOTEKA CENTRALNA, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 33, UL. KOŚCIUSZKI 17 

15.06 – 31.08 Wystawa strugawek, czyli ostrzałek do ołówków i kredek z bogatej 

kolekcji Olgi Palecznej. 

20.07, godz. 11.00 Magiczne guziki szpaka Mateusza – zajęcia plastyczne, w trakcie 

których wykorzystamy kolekcję guzików i bogactwo wyobraźni do 

stworzenia czegoś nowego. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 26 63 lub mailowo: o-33@biblioteka.gliwice.pl). 

27.07, godz. 11.00 Kleksografia dla każdego – zajęcia plastyczne, podczas których 

powstaną kolorowe abstrakcje. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 26 63 lub mailowo: o-33@biblioteka.gliwice.pl). 

10.08, godz. 11.00 Tajemnice chińskich tabliczek pana Kleksa – dzięki książkom z biblioteki 

odbędziemy podróż do Chin, poznamy ich największe zabytki 

i wynalazki, odbędziemy też pierwszą lekcję pisma chińskiego 

i stworzymy słynne chińskie lampiony. Wszyscy pilni uczniowie 

bibliotecznej Akademii Pana Kleksa zostaną nagrodzeni za sukcesy 

w nauce kolorowymi piegami. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 26 63 lub mailowo: o-33@biblioteka.gliwice.pl). 

17. 08, godz. 11.00 Co prawe oko pana Kleksa widziało na Księżycu? – sprawdzimy, 

czy podczas podróży na Księżyc rzeczywiście udało się dostrzec 

księżycowych ludzi, poznamy ciekawostki o naszym naturalnym satelicie 

i na koniec stworzymy własne księżyce z gliny samoutwardzalnej. 

Wszyscy pilni uczniowie bibliotecznej Akademii Pana Kleksa zostaną 

nagrodzeni za sukcesy w nauce kolorowymi piegami. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 26 63 lub mailowo: o-33@biblioteka.gliwice.pl). 

Przez całe wakacje: 

10 pytań doktora Paj-Chi-Wo – w bibliotece ukryliśmy 10 zagadek. Na tych, którzy udzielą 

prawidłowych odpowiedzi czekają drobne upominki. 

mailto:o-33@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-33@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-33@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-33@biblioteka.gliwice.pl


   

       

    

      

    

    

      

 

       

     

    

    

     

 

         

         

  

    

     

 

         

         

  

    

     

 

          

    

     

 

  

        

         

        

  

 

       

 

 

 

 

BIBLIOFORUM, UL. LIPOWA 1 

6.07, godz. 14.00 Tworzymy makietę Akademii Pana Kleksa – zajęcia plastyczne, podczas 

których wykorzystamy karton, bibułę, patyczki po lodach, kolorowy 

papier oraz inne materiały do stworzenia makiety Akademii 

z ul. Czekoladowej. Niech kreatywność weźmie górę! 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 500 550 772 lub mailowo: bf@biblioteka.gliwice.pl). 

13.07, godz. 14.00 Warsztaty z kolorowymi guzikami – guziki posłużą nam do stworzenia 

tematycznych wyklejanek i przeobrażą się w stemple, przy pomocy 

których stworzymy prace plastyczne. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 500 550 772 lub mailowo: bf@biblioteka.gliwice.pl). 

10.08, godz. 14.00 Photon w Akademii Pana Kleksa – zajęcia z kodowania dla dzieci 

w wieku 5-8 lat, podczas których razem z robotem Photonem będziemy 

szukać bezpiecznej drogi do Akademii. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 500 550 772 lub mailowo: bf@biblioteka.gliwice.pl). 

12.08, godz. 14.00 Photon w Akademii Pana Kleksa – zajęcia z kodowania dla dzieci 

w wieku 5-8 lat, podczas których razem z robotem Photonem będziemy 

szukać bezpiecznej drogi do Akademii. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 500 550 772 lub mailowo: bf@biblioteka.gliwice.pl). 

17.08, godz. 14.00 Nowe życie dla starych przedmiotów – warsztaty upcyklingowe. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 500 550 772 lub mailowo: bf@biblioteka.gliwice.pl). 

Przez całe wakacje: 

Księga Pana Kleksa – przez całe wakacje tworzymy księgę, do której dzieci mogą dołączyć 

swoje prace plastyczne, rymowanki, opinie na temat przeczytanych książek. 31 sierpnia 

o godzinie 14.00, podsumujemy cykl spotkań i uhonorujemy drobnymi podarunkami dzieci, 

które wzięły udział w zabawie. 

Jan Brzechwa, którego nie znamy – wystawa online poświęcona życiu i twórczości Jana 

Brzechwy. 

mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl


 

         

        

      

    

    

       

 

        

   

     

    

        

 

          

  

       

   

    

        

 

      

        

   

    

        

 

         

       

           

  

 

         

        

    

        

 

         

    

      

FILIA NR 5, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 34, UL. PERKOZA 12 

10.08, godz. 12.00 Autoportret Pana Kleksa – kolorujemy oraz ozdabiamy twarz Pana 

Kleksa, a na koniec z kolorowej bibuły oraz papieru zrobimy szalony busz 

włosów. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 232 13 33 lub mailowo: o-34@biblioteka.gliwice.pl). 

17.08, godz. 12.00 Kleksografia – nauka robienia najpiękniejszych kleksów w Akademii 

Pana Kleksa, która mieści w pewnym mieście przy ulicy Czekoladowej. 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 232 13 33 lub mailowo: o-34@biblioteka.gliwice.pl). 

24.08, godz. 12.00 Guziki szpaka Mateusza – zajęcia, podczas których zapoznamy się 

z historią szpaka Mateusza, a następnie przy pomocy małych guzików 

każdy stworzy swój jeden, ale zaczarowany guzik. Zajęcia plastyczne dla 

dzieci w wieku od 8 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 232 13 33 lub mailowo: o-34@biblioteka.gliwice.pl). 

31.08, godz. 12.00 Zgadnij kto to? – rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wykreślanek 

związanych tematycznie z „Akademią Pana Kleksa”. Zajęcia edukacyjne 

dla dzieci w wieku od 8 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 232 13 33 lub mailowo: o-34@biblioteka.gliwice.pl). 

Ponadto, każde dziecko, które weźmie udział w wakacyjnych zajęciach w filii otrzyma „buźkę”, 

którą ozdobi według własnych upodobań i nazwie ją imieniem rozpoczynającym się na literę 

A. Za każdą obecność na zajęciach lub wizytę w bibliotece dostanie piega, którym dodatkowo 

ozdobi swoją pracę. 

FILIA NR 9, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 38, UL. CZWARTAKÓW 18 

29.06, godz. 10.00 Witajcie w naszej (bańce) bajce – zabawy wodą i bańkami. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 94 24 lub mailowo: o-38@biblioteka.gliwice.pl). 

6.07, godz. 10.00 Odkryj sekrety relaksu z dr Paj-Chi-Wo – warsztaty kreatywne, podczas 

których stworzymy świeczniki. Uczestnicy spotkania są proszeni 

o przyniesienie małych słoików bez etykiety. 

mailto:o-34@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-34@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-34@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-34@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-38@biblioteka.gliwice.pl


    

        

        

  

    

        

 

      

      

     

 

 

      

     

  

 

   

        

 

 

     

      

     

      

    

   

   

    

        

 

          

     

    

        

 

          

     

       

        

  

  

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 94 24 lub mailowo: o-38@biblioteka.gliwice.pl). 

13.07, godz. 10.00 Bransoletki przyjaźni Adasia Niezgódki – warsztaty tworzenia 

bransoletek z muliny. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 94 24 lub mailowo: o-38@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 11, UL. BŁ. CZESŁAWA 24 

8.07, godz. 10.00 Biblioteczna Brzechwomania – przybliżanie twórczości J. Brzechwy 

dzieciom przedszkolnym. Zajęcia dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego 

„Irysek”. 

15.07 Biblioteczna Brzechwomania – przybliżanie twórczości J. Brzechwy 

dzieciom przedszkolnym. Zajęcia dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego 

„Irysek”. 

Przez całe wakacje: 

Pociąg do książek – wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie na 

najładniejszą okładkę książki dziecięcej. 

FILIA NR 15, UL. PIASTOWSKA 3 

8.07, godz. 9.30 Dzień piegów – na piegowatym spotkaniu pojawi się sam Pan Kleks, 

który uwielbiał piegi i nosił je w tabakierce. Codziennie rano nakładał 

świeże piegi na swoją twarz, uważając, że świetnie wpływają na pracę 

mózgu i chronią przed.. katarem. Uczestnicy dowiedzą się o super 

sposobach, jak polubić, a nawet pokochać swoje piegi. Naszym 

poczęstunkiem będą rodzynkowe piegi! 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 230 19 58 lub mailowo: filia15@biblioteka.gliwice.pl). 

13.07, godz. 9.30 Makieta Akademii Pana Kleksa – tworzenie z klocków LEGO oraz innych 

materiałów kolorowej i fantazyjnej makiety słynnej Akademii. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 230 19 58 lub mailowo: filia15@biblioteka.gliwice.pl). 

5.08, godz. 9.30 Z Panem Kleksem przez Chiny – w orientalną podróż zaprasza Pan Kleks, 

który swoim edukacyjnym pociągiem zawiezie nas do następujących 

stacji: Hangzhou - plantacja herbaty; Chengdu - Rezerwat Pandy 

Wielkiej; Gù Gōng – Zakazane Miasto oraz Wang Xizhi – szkoła wielkiego 

mistrza kaligrafii pisma chińskiego. Będziemy twórczo rywalizować w 

dziedzinach: kleksografii kontra kaligrafii! 

mailto:o-38@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-38@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia15@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia15@biblioteka.gliwice.pl


    

        

 

         

    

    

    

   

  

    

        

 

         

        

    

        

 

          

     

    

        

  

       

 

    

        

 

          

       

   

    

        

 

       

   

 

    

        

 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 230 19 58 lub mailowo: filia15@biblioteka.gliwice.pl). 

12.08, godz. 9.30 Kuchnia eksperymentalna Pana Kleksa – kuchnia była ulubioną, 

najbardziej magiczną przestrzenią w Akademii, bardziej miejscem 

eksperymentowania niż gotowania. Pan Kleks łączył sztukę kulinarną 

z nauką. Mieszając w pojemnikach różne kolory farb, będziemy tworzyć 

bajecznie kolorowe i niecodzienne potrawy dekorując je bibułą oraz 

innymi materiałami plastycznymi. Smacznego! 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 230 19 58 lub mailowo: filia15@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 16, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 36, UL. PRZEDWIOŚNIE 2 

16.07, godz. 15.00 Lalki szmacianki ze skarpety – tworzymy lalkę. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 07 23 lub mailowo: o-36@biblioteka.gliwice.pl). 

2.08, godz. 16.00 Kleksografia, czyli zabawa inspirowana „Akademią Pana Kleksa” – 

tworzymy zabawne obrazy, do których wykonamy ramkę. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 07 23 lub mailowo: o-36@biblioteka.gliwice.pl). 

9.08, godz. 16.00 Wykonanie postaci Pana Kleksa z materiałów recyklingowych – 

warsztaty plastyczne. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 237 07 23 lub mailowo: o-36@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 17, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 35, UL. SPÓŁDZIELCZA 33a 

7.07, godz. 16.00 Biblioteka Pana Kleksa – tworzenie lapbooków o Akademii Pana Kleksa 

oraz prezentacja gotowych prac. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 270 22 65 lub mailowo: o-35@biblioteka.gliwice.pl). 

14.07, godz. 16.00 Kleksografia - wspólna zabawa przy tworzeniu kleksów oraz nadawanie 

dziełom tytułów i umieszczenie ich na wspólnie przygotowanej 

wystawie. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 270 22 65 lub mailowo: o-35@biblioteka.gliwice.pl). 

mailto:filia15@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia15@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-36@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-36@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-36@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-35@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-35@biblioteka.gliwice.pl


         

    

       

    

        

 

     

   

      

    

    

 

     

   

 

         

         

 

 

         

   

 

          

    

  

    

        

 

           

  

     

   

    

        

 

          

   

    

        

 

25.08, godz. 16.00 Laboratorium doktora Pai-Chi-Wo – warsztaty, podczas których dzieci 

będą uczestniczyły w pokazie różnych eksperymentów, które potem 

będą mogły wykonać w domu samodzielnie lub z pomocą rodzica. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 270 22 65 lub mailowo: o-35@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 20, UL. BERNARDYŃSKA 2 

Przez całe wakacje: 

Portret Pana Kleksa – zajęcia plastyczne, podczas których będziemy dowolną techniką 

wykonywać portret Pana Kleksa. 

Kleksografia – tworzenie kompozycji przy pomocy pieczątek. 

Przez całe wakacje najmłodsi czytelnicy będą mogli odebrać kolorowanki, rebusy, krzyżówki 

do samodzielnego wykonania w domu. 

FILIA NR 21, ODDZIAŁ DLA DZIECI NR 37, UL. SYRIUSZA 30 

1.07 – 31.08 Rozpoznawanie książek po fragmentach ich okładek – zabawa dla 

czytelników. 

1.07 – 31.08 Palcem po mapie - wystawka książek i towarzyszący jej quiz tematyczny 

z nagrodami. 

5.07, godz. 12.00 Nasza makieta Akademii Pana Kleksa – czytamy fragment książki 

J. Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” i wykonujemy jej makietę. Zajęcia 

dla dzieci w wieku od 9 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 10 10 lub mailowo: o-37@biblioteka.gliwice.pl). 

12.07, godz. 12.00 W murach Akademii Pana Kleksa – czytamy fragment książki 

J. Brzechwy „Akademia pana Kleksa”, a następnie bawimy się 

w kalambury i urządzamy turniej wiedzy o baśniach. Zajęcia dla dzieci 

w wieku od 9 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 10 10 lub mailowo: o-37@biblioteka.gliwice.pl). 

21.07, godz. 15.00 Kodowanie na dywanie – zabawy z tabletami i robotami. Zajęcia 

dla dzieci w wieku od 7-8 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 10 10 lub mailowo: o-37@biblioteka.gliwice.pl). 

mailto:o-35@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl


        

   

   

    

        

 

        

   

       

    

        

 

  

     

 

        

      

 

     

       

  

    

        

 

        

    

    

        

 

        

  

    

        

 

      

    

        

 

     

       

  

20.08, godz. 12.00 Nauka w Akademii Pana Kleksa – głośne czytanie połączone z zabawą 

kleksami, przędzeniem liter, geografią i dziwnymi przedmiotami. Zajęcia 

dla dzieci w wieku od 10 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 10 10 lub mailowo: o-37@biblioteka.gliwice.pl). 

25.08, godz. 12.00 Adaś Niezgódka i Reks – czytamy fragment książki J. Brzechwy 

„Akademia Pana Kleksa” a następnie tworzymy filcowy breloczek -

głowę pieska. Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 238 10 10 lub mailowo: o-37@biblioteka.gliwice.pl). 

Przez całe wakacje: 

Quiz wakacyjny z wiedzy różnej. 

Pan Kleks to ja – tworzymy postać głównego bohatera naszych wakacyjnych spotkań. 

Powstałe prace stworzą wystawę, która można będzie zobaczyć w oddziale dziecięcym. 

7.07, godz. 17.00 

FILIA NR 22, UL. SPACEROWA 6 

Kleksografia, czyli zabawa farbami – tworzenie prac plastycznych. 

Temat: zwierzęta. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 02 40 lub mailowo: filia22@biblioteka.gliwice.pl). 

14.07, godz. 17.00 Rysujemy portret Pana Kleksa – zajęcia plastyczne. Tworzenie portretu 

Pana Kleksa w dowolnej technice. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 02 40 lub mailowo: filia22@biblioteka.gliwice.pl). 

11.08, godz. 17.00 Kleksografia, czyli zabawa farbami – tworzenie prac plastycznych. 

Temat: kwiaty. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 02 40 lub mailowo: filia22@biblioteka.gliwice.pl). 

18.08, godz. 17.00 Poszukiwanie zaginionych okularów Pana Kleksa. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 02 40 lub mailowo: filia22@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 23, UL. SOPOCKA 2 

9.07, godz. 17.00 Kleksografia, czyli zabawa farbami – tworzenie prac plastycznych. 

Temat: zwierzęta. 

mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
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Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 50 92 lub mailowo: filia23@biblioteka.gliwice.pl). 

16.07, godz. 17.00 Rysujemy portret Pana Kleksa – zajęcia plastyczne. Tworzenie portretu 

Pana Kleksa w dowolnej technice. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 50 92 lub mailowo: filia23@biblioteka.gliwice.pl). 

13.08, godz. 17.00 Kleksografia, czyli zabawa farbami – tworzenie prac plastycznych. 

Temat: kwiaty. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 50 92 lub mailowo: filia23@biblioteka.gliwice.pl). 

20.08, godz. 17.00 Poszukiwanie zaginionych okularów Pana Kleksa. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 301 50 92 lub mailowo: filia23@biblioteka.gliwice.pl). 

FILIA NR 25, PL. JAŚMINU 20 

8.07, godz. 10.00 Wielkie czytanie na leśnej polanie – spotkanie w Przedszkolu Gminnym 

w Smolnicy. Czytanie w plenerze fragmentów „Akademii Pana Kleksa”, 

wielkie kredowanie, czyli malowanie kredą bohaterów z przeczytanych 

fragmentów książki, zabawy ruchowe i quiz literacki „Zgadnij kto to?”. 

22.07, godz. 10.00 Wielkie czytanie na leśnej polanie – spotkanie w Przedszkolu Gminnym 

w Smolnicy. Czytanie w plenerze fragmentów „Akademii Pana Kleksa”, 

wielkie kredowanie, czyli malowanie kredą bohaterów z przeczytanych 

fragmentów książki, zabawy ruchowe i quiz literacki „Zgadnij kto to?”. 

1 – 30.07 Wypożyczamy i czytamy „Akademię Pana Kleksa”. 

Przez całe wakacje najmłodsi czytelnicy będą mogli odebrać kolorowanki, rebusy, krzyżówki 

do samodzielnego wykonania w domu. 

16.08 – 3.09 

FILIA NR 30, UL. PARTYZANTÓW 25 

Jan Brzechwa – wystawa Wydawnictwa Nasza Księgarnia poświęcona 

twórczości Jana Brzechwy z ilustracjami Artura Gulewicza, Magdaleny 

Kozieł-Nowak, Joli Richter-Magnuszewskiej oraz Marianny Sztymy. 

14.07 Akademia Pana Kleksa bez tajemnic – quiz literacki na temat książki 

„Akademia Pana Kleksa”. 
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28.07, godz. 17.00 Poczuj smak przygody w Akademii Pana Kleksa - zajęcia edukacyjne. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 557 70 15 lub mailowo: filia30@biblioteka.gliwice.pl). 

04.08, godz. 17.00 Guzikoplastyka – warsztaty plastyczne. Tworzymy portret Ambrożego 

Kleksa z guzików. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 557 70 15 lub mailowo: filia30@biblioteka.gliwice.pl). 

11.08, godz. 17.00 Bądź budowniczym. Tworzymy Akademię Pana Kleksa - warsztaty 

plastyczne z wykorzystaniem dioramy. Uczestnicy spotkania są proszeni 

o przyniesienie pudełka po herbacie. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 557 70 15 lub mailowo: filia30@biblioteka.gliwice.pl). 

18.08, godz.17.00 Skrzynka Pana Ambrożego - warsztaty plastyczne, podczas których 

stworzymy pudełeczko z patyczków po lodach. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (osobiście, 

telefonicznie: 32 557 70 15 lub mailowo: filia30@biblioteka.gliwice.pl). 

www.biblioteka.gliwice.pl 

www.facebook.com/MBPGliwice 
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