
ARCHIWUM  

ROK 2002 

18 grudzień 2002 - Emilia Waśniowska 
 

     18 grudnia 2002 r. gościem naszej Biblioteki była Emilia Waśniowska. Autorka spotkała 

się z czytelnikami w Czytelni Biblioteki, w Przedszkolu nr 1 przy ul. Chopina oraz w Zespole 

Szkół w Ptaszkowie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIA WAŚNIOWSKA urodziła się 20 września 1954 roku w Poznaniu. Absolwentka 

poznańskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej, ukończyła filologię 

polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz (1977). Nauczycielka języka polskiego, od 

dziesięciu lat jest dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, słynnej z wielu 

projektów edukacyjnych, przybliżających dzieciom prawdziwą sztukę. Autorka wierszy i 

opowiadań dla dzieci, publikowała początkowo lirykę m.in. na łamach "Tygodnika 

Powszechnego", "Tygodnika Kulturalnego", "Życia Literackiego". Ogłosiła debiutancki 

arkusz poetycki Przychylić ziemi (Warszawa 1983), a następnie dla dzieci tomy wierzy Mili-



lili-lawi (Warszawa 1988), Przychodzę do Ciebie (Warszawa 1989), Beskidzkie obrazki 

(Poznań 1997, 1999), Kiedy słychać ptaki (Poznań 1988) oraz prozy Kajtek (Warszawa 1986) 

i Powrót Wojciecha (Gniezno 1997). W druku znajduje się wybór jej wierszy dla 

najmłodszych Pokochać Babę Jagę. Jest autorką ponad stu tekstów piosenek śpiewanych 

przez zespoły dziecięce, jej wiersze publikowane są w podręcznikach szkolnych i antologiach. 

Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  

 

 

Głos Wielkopolski, nr 301 s. 7 napisane przez: joga 

 

 

Ma doskonały kontakt z młodzieżą i dzięki temu może swobodnie rozmawiać, tak na temat 

warsztatu pisarskiego, jak i kwestii dokonywania wyborów - wyraził swoje zdanie Marek 

Adamski, dyrektor grodziskiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Na jego 

zaproszenie Emilia Waśnikowska z Poznania, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, 

spotkała się w czytelni z uczniami miejscowej szkoły podstawowej.  

Swoją sylwetkę poznańska pisarka nakreśliła maluchom z przedszkola na Osiedlu Wojska 

Polskiego w Grodzisku oraz gimnazjalistom z  

 

Ptaszkowa. Spotkała się także z uczniami jednej z grodziskich podstawówek, którzy 

stwierdzili, iż z pisarką mieli oni okazję nie tyle porozmawiać o tworzeniu, co zastanowić się 

nad kwestią bycia sobą, nad tym, co ważne w życiu i co zależy od nich samych. Przy okazji 

autorka zwróciła uwagę na poprawne wysławianie się dzieci, a co za tym idzie na częste 

czytanie przez nich książek.  

Chcąc przybliżyć postać Emilii Waśniowskiej, w szczególności naszym najmłodszym 

czytelnikom, dodajmy, że oprócz tego, że pisze ona dla dzieci, jest również polonistką, a od 

dziesięciu lat dyrektorem Szkoły Podstawowej numer 34 w Poznaniu. Jest autorką ponad stu 

tekstów piosenek śpiewanych przez zespoły dziecięce. Jej wiersze publikowane są zarówno w 

podręcznikach szkolnych, jak też w antologiach. 

 
* * * 

 

 

Gazeta Poznańska nr 296 s. 2 napisane przez: BA  

 

Przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 

spotkali się w środę z Emilią Waśniowską. Spotkanie odbyło się w czytelni miejscowej 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

Poetka, prozaik, autorka książek dla dzieci oraz krytyk literacki zaprezentowała uczniom 

swoją twórczość. Prezentacja wierszy przeplatana była autentycznymi anegdotami z życia 

autorki bądź innych bardziej lub mniej znanych osób. Spotkanie miało też wydźwięk 

edukacyjny. Uczniowie sami uczyli się bowiem tworzyć rymowanki, a potem rymowane 

wierszyki. 

 

Autorka tego samego dnia spotkała się także z miejscowymi przedszkolakami oraz uczniami 

Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. 

 

 



 
 

 
* * * 

 
20 i 21 listopad 2002 - Krzysztof Petek 
 

W dniach 20 i 21 listopada gościem Powiatowej i Miejsko Gminnej Blioteki Publicznej był 

Krzysztof Petek - autor cyklu powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarz, 

reportażysta, organizator wypraw i szkół przetrwania. Jego seria "Porachunki z przygodą" 

cieszy się ogromnym  

powodzeniem wśród młodzieży. Krzysztof  

Petek urodził się w 1970 roku w Wadowicach (Beskidy). Od najmłodszych lat związany był z  

 

harcerstwem, działając w Harcerskim Szczepie Osiedlowym "Kopernikowcy". Od 1987 roku 

przez 7 lat prowadził harcerski Oddział Specjalny powołany do ochrony obozów, biwaków, 

baz harcerskich. Uczestnicząc między innymi w szkoleniach organizowanych przez oddziały 

antyterrorystyczne przeszedł dodatkowe (poza harcerskimi) szkolenia survivalu, walki wręcz, 

psychologii sytuacji krytycznych. Dziennikarzem został w drugiej klasie liceum, 

rozpoczynając publikowanie w ogólnopolskich czasopismach. Studia politologiczne ze 

specjalizacją dziennikarską ukończył w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Publikował w Gazecie Młodych, Sztandarze Młodych, Dzienniku 

Zachodnim, Dzienniku Beskidzkim, Dzienniku Śląskim, Panoramie (tam pracował 1994/95), 

Super Expressie, Polityce, czasopismach lokalnych. Pracował w studiu radiowym SSR 

EGIDA, dla Telewizji Katowice przygotowywał programy dla dzieci i młodzieży.  

 

W środę 20 listopada autor spotkał się z młodzieżą gimnazjalną w Bibliotece Publicznej w 

Wielichowie, Kamiencu i Granowie, a 21 listopada był gościem Biblioteki w Rakoniewicach i 

Grodzisku Wielkopolskim. 

 

 

                     
 



       
 

 

 
* * * 

 
Rozwiązanie konkursu "Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego" 
 

Nasz Dzień po Dniu nr 47 s. 6 napisane przez: MF 

 

W piątek, 15 listopada w grodziskim 

starostwie powiatowym odbyło się 

ogłoszenie wyników konkursu na 

projekt medalu "Zasłużony dla Powiatu 

Grodziskiego". Zdaniem 

konkursowego jury na wyróżnienie 

prace Danuty Bartkowiak i Anny 

Wawrzyniak. 

 

Jesienią ubiegłego roku radni 

zdecydowali w przyjętej uchwale o 

ustanowieniu odznaczenia pod nazwą 

"Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego" 

- W początkowej fazie 

zaprojektowaniem medalu mieli zająć 

się profesjonalni plastycy i osoby 

związane z heraldyką - mówi Władyslaw Chwalisz starosta grodziskiego powiatu. - W 

porozumieniu z Biblioteką Publiczną postanowiliśmy jednak, aby projekt medalu wyłonić na 

drodze konkursu dla uczniów z terenu powiatu. 

 

Ogłoszony w maju tego roku konkurs skierowany był do młodzieży z gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. - Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie medalu "Zasłużony dla 

Powiatu Grodziskiego" - mówi Marek Adamski dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. - Nadsyłane prace musiały posiadać awers i rewers, 

a także powinny być wykonane na papierze w technice rysunku, malarstwa lub grafiki. 

Ostatecznie do udziału w konkursie zostało zgłoszonych osiem projektów. Części z nich nie 

mogliśmy jednak wziąść pod uwagę bowiem nie spełniały konkursowych kryteriów. 

 



Jury w składzie: Marek Adamski 

dyrektor PiMG Biblioteki Publicznej, 

Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska i 

Małgorzata Górna z Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

Starostwa oraz wicestarosta Artur 

Kalinowski, zadecydowało o 

przyznaniu dwóch równorzędnych 

wyróżnień. Pierwsze z nich otrzymała 

Dorota Bartkowiak, która za swoją 

pracę została nagrodzona 

multimedialną encyklopedią. - Swój 

projekt medalu "Zasłużony dla Powiatu 

Grodziskiego" wykonałam w technice 

wyklejanki, w której głównym 

motywem był herb powiatu - mówiła laureatka konkursu, która jest uczennicą grodziskiego 

Liceum Handlowego. Drugie wyróżnienie przyznano Annie Wawrzyniak z Liceum 

Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 

Grodzisku Wlkp. - W swoim projekcie medalu zawarłam m.in. herby poszczególnych gmin 

wchodzących w skład powiatu, motyw lauru symbolizującego nagrodę, a także postać, która 

może symbolizować każdego, kto w przyszłości byłby nagrodzony owym medalem. 

 

Teraz do radnych zależy czy wyróżnione w konkursie projekty zostaną wykorzystane przy 

tworzeniu już ostatecznej wersji powiatowego medalu. 

 
* * * 

 

 

Dzień nr 269 s. 8 napisane przez: BA  

 

Konkurs na projekt medalu "Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego" został rozstrzygnięty. 

Ogłoszenie wyników odbyło się w piątek, 15 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Grodzisku Wlkp. Oceną ośmiu prac, które wpłynęły w regulaminowym czasie zajmowała się 

komisja, w składzie: dyrektor PiMG Biblioteki Publicznej Marek Adamski, pracownice 

Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska i 

Małgorzata Górna oraz wicestarosta 

Artur Kalinowski.  

Za najlepsze uznano projekt Anny 

Wawrzyniak, uczennicy LE ZSP im. E. 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 

oraz Danuty Bartkowiak uczennicy 

liceum handlowego tej samej szkoły. 

- To był konkurs bardzo trudny - 

tłumaczył Marek Adamski. - 

Przygotowanie dobrego projektu 

wymagało zastanowienia się zarówno 

nad formą prezentacji jak i symboliką. 

Obue laureatki zrobiły to bardzo 

dobrze i dlatego zasłużyły na 

wyróżnienie. 



 

Dziewczęta przyznały, że są bardzo dumne z wyróżnienia. 

 

- Postanowiłam wziąć udział w konkursie, gdyż bardzo lubię nowe wyzwania - mówi Anna 

Wawrzyniak. - Nie była to praca łatwa. Zajeła mi całe wakacje, ale teraz wiem że było warto. 

Od początku wiedziałam co powinno znaleźć się na medalu, ale długo zastanawiałam się jak 

to rozmieścić. Bardzo pomógł mi komputer, na którym tworzyłam projekt. 

 

Danuta Bartkowiak, swój projekt medalu tworzyła tradycyjnie, ręcznie. - Wiele razy 

rysowałam ja ma wyglądać awers i rewers medalu i zmieniałam koncepcję, aż w końcu 

uznałam, że to jest to i rozpoczęłam pracę nad moją wyklejanką. 

 

Laureatki powiedziały nam, że będą ciężko pracować, by medale kiedyś wróciły do nich. Już 

teraz jednak uznać można, że zasłużyły się dla powiatu. 

 

Jak zapewniał starosta grodziski Władysław Chwalisz autorki wyróżnionych projektów będą 

informowane na bieżąco. Nie wykluczone też, że pomysły zostaną wykorzystane podczas 

projektowania prawdziwego medalu. 

 
zdjęcia pochodzą ze strony www.powiat-grodzisk.wlkp.pl 

 
Cała Polska czyta dzieciom 
 

 

Filia Biblioteki na os. Wojska Polskiego zorganizowała cykl spotkań z okazji ogólnopolskiej 

akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 

 

Dzieciom z grodziskiego przedszkola czytał m.in.  

- Marek Adamski -Dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  

- Grzegorz Pełko - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.  

- Waldemar Kandulski - Burmistrz Grodziska Wlkp. 

- Władysław Chwalisz - Starosta Powiatu Grodzisk Wlkp.  

 

Dzieci z niecierpliwością czekają na następne spotkania. 

 

Recenzje: 

 

Głos Wielkopolski 2002 nr 115 s 6 napisana przez: joga 

 

Przygody "Emila z Smolandii" mieli okazję poznać najmłodsi, 

uczęszczający do grodziskego Przedszkola na Osiedlu Wojska 

Polksiego. W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 

perypetie książkowych bohaterów przedstawił im Grzegorz 

Pełko, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku. 

 

- Obowiązkiem każdego dorosłego człowieka jest czytanie dzieciom bajek - przyznał G. 

Pełko, wyjaśniając w ten sposób dlaczego przyjął zaproszenie dyrekcji grodziskiej filii 

bibliotecznej na Osiedlu Wojska Polskiego. Dodał on, że o książki należy dbać i szanować je, 

po latach miło jest bowiem wracać na stronice ulubionych bajek. W tym przekonaniu 

utwierdził on przedszkolaków. 

http://www.powiat-grodzisk.wlkp.pl/


 

Trzeci i ostatni już raz dzieci spotkały się z przygodami "Emila ze Smolandii". Kolejne 

spotkania poświęcone będą kolejnym przygodom, tyle tylko, że bohaterów innych znanych 

publikacji dla dzieci. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na następne propozycje. 

 

 

 
 

 

 

          
 

 

     
  

 

Głos Wielkopolski 2002 nr 132 napisana przez: joga 

 



Społeczną kampanię na rzecz głośnego czytania zainicjowała w roku ubiegłym Fundacja 

ABC XXI - Program Zdrowia Emocjonalnego. Ludzie znani ze świata kina, telewizji i 

polityki czytają dzieciom w wielu miejscach jak stwierdziła Natalia Flaum, kierownik filii 

Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku na Osiedlu Wojska 

Polskiego. W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" również ona poprosiła osoby znane 

ze środowiska lokalnego gminy i powiatu, aby te, włączyły się do inicjatywy przez nią 

podjętej. 

       Na czwartym z cyklu spotkania gościł Władysław Chwalisz, starosta powiatu 

grodziskiego. Najmłodszym czytał on bajkę Jana Brzechwy zatytułowaną "Opowiedział 

Dzięcioł Sowie". W przerwie między dalszym ciągiem przygód bohaterów, przedszkolaki 

odpowiadały na pytania dotyczące losów książkowych postaci, dowodząc jednocześnie, że 

słuchają czytającego. 

 

dysponujemy przestrzenią gotową na przyjęcie dzieci - zaznaczyła Natalia Flaum. - 

Regularnie zapraszamy więc wychowanków z osiedlowego przedszkola. Dzięki współpracy z 

jego dyrekcją oraz przy pomocy nauczycielek Anny Gapik oraz Grażyny Woźniczak, dzieci 

mają systematyczny kontakt z książką - dodaje kierownik filii grodziskiej biblioteki. 

 

Jako pierwszy,  czytał dzieciom Marek Adamski, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grodzisku. Najmłodsi poznali wówczas dzieje "Emila z Smalandii", 

autorstwa Astrid Lindgren. Jego dalsze przygody przybliżył dzieciom Grzegorz Pełko, 

przezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku. Jedną z bajek z cyklu wierszy i opowiadań 

dla dzieci przeczytał także Waldemar Kandulski, burmistrz miasta i gminy Grodzisk. Słodkim 

poczęstunkiem zakończyło sie każde ze spotkań. 

 

        
 

Gazeta Poznańska nr 133 10.06.2002 Basia Stasik 

 

W sumie odbyły się cztery spotkania. Jako pierwszy bajkę "Emili z Smolandii" przeczytał 

dzieciom dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. 

Marek Adamski. Dalsze losy Emila przybliżył przedszkolakom na kolejnym spotakniu prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Grzegorz Pełko. 24 maja dzieci słuchały bajki 

w wykonaniu burmistrza MiG Grodzisk Wlkp. Waldemara Kandulskiego. Ostatnie spotkanie 

przed końcem roku szkolnego odbyło się w czwartek 6 czerwca. Tego dnia, w bibliotece 

spotkało się około 30 przedszkolaków. Wtedy to, bajkę Jana Brzechwy pt. "Opowiedział 

dzięcił sowie" przeczytał starosta powiatu grodziskiego Władysław Chwalisz. Wszystkie 

dzieci w skupieniu słuchały bajki, ponieważ po przeczytaniu fragmentów musiały 

odpowiadać na zadane pytania.  

 

Spotkania z książką zostaną wznowione wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

 
cześć zdjeć pochodzi ze strony www.powiat-grodzisk.wlkp.pl  

http://www.powiat-grodzisk.wlkp.pl/


 

 

 

22 maj 2002 - Początki III 
 

Biblioteka wsparła wydanie tomiku poezji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Grodzisku 

Wlkp. 

Promocja tomiku POCZĄTKI III odbyła się dnia 22 maja 2002 r. w Filii Biblioteki na os. 

Wojska Polskiego. 

 

Recenzje:  
 

Głos Wielkopolski 23.05.2002 napisana przez: joga  

Co by tu zrobić, żeby się nie nudzić? - taki właśnie cel przyświecał młodzieży jednej ze szkół 

ponadgimnazjalnych w Grodzisku. Na spektaklu słowno-muzycznym spotkali się tomiku 

wierszy "Początki III" 

 

Aby nie zmarnować młodzieńczego zapału tych, którzy pisząc wiernie opowiadają o sobie, w 

1995 roku ukazała się pierwsza część tomiku wierszy. Później były "Początki II"; jak 

twierdzą twórcy, bo okazało się, że poezja wciąż pełni jeszcze funkcję terapeutyczną. W myśl 

tego, wychowankowie Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku 

wydali kolejną publikację. Większość wierszy wyszła spod pióra jedengo tylko autora 

Marcina Szczepka, ucznia klasy II miejscowego Liceum Wieczorowego, I jak twierdzi 

Bożena Klapa, opiekunka "początkujących" jego próby samookreślenia zafascynowały 

młodych tak dalece, że postanowili oni dać szansę jego poezji. W tomiku znaleźć można 

również wiersze laureatów konkursu poetyckiego pod hasłem "to lubię". Są to: Jarosław 

Kajman, Joanna Koza, Magdalena Nowak, Barbara Szypura oraz Romuald Konopka. Gdyby 

nie wsparcie finansowe wydania, jak przyznała B. Klapa, nie byłoby trzeciej edycji 

"Początków". 

     Spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez młodych adeptów poezji, został przyjęty 

bardzo życzliwie i nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Poświęcony twórczości młodych 

wprowadzał w wyjątkowy nastrój, co bardziej jeszcze przypominało jego tajemniczy 

charakter. Przy świecach i w skupieniu koledzy ze szkoły, jej dyrekcja, dyrekcja Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, mieli okazję 

wysłuchać uczniowskiej recytacji, ale nie tylko słownej. Część inscenizacji, oprócz własnej 

interpretacji utworów, można było wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu grupy "Acid 

Flamenco" z Kościana. Na specjalne towarzyszli oni szkolnym aktorom i rozruszali można by 

rzec zebraną widownię w sali filii bibliotecznej na osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygodnik Nowy 2002 nr 22 s iv-v (alza)  

 

"Początki III" - taki właśnie tytuł nosi kolejny tomik wierzy wydany przez uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych im. E. Kwiatkowskiego z Grodziska. Przed kilkoma danimi, podczas 

spotkania słowno - muzycznego, które odbyło się w bibliotece na osiedlu Wojska Polskiego 

spotkali się wydawcy najnowszego tomiku. 

 

Większość opublikowanych wierzy napisna została przez Marcina Szweda - ucznia II klasy 

liceum wieczorowego. Jest to ukoronowanie całej jego dotychczasowej twórczości. Oprócz 

utworów M. Szweda w tomiku znaleźć można także wiersze autorstwa laureatów konklursu 

"To lubię". Na kartach znalazły się dzieła: Romualda Knopka, Magdaleny Nowak, Jarosława 

Kajmana, Joanny Kozy oraz Barbary Szypury. 

 

Warto tutaj wspomnieć o pierwszej części "Początków", które ukazały się już w 1995 roku. 

Autorami wierzy byli również uczniowie grodziskiej szkoły. Dla wielu z nich jest to jedyna 

okazja do tego, by zaistieć przed większą publicznością. Niestety, wydanie takiej pozycji 

wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Gdyby nie pomoc sponsorów byłoby to po prostu 

niemożliwe. 

 

Formą promocji "Początków III" było spotkanie słowno-muzyczne, które okraszone zotało 

występem znanego zespołu "Acid Flamenco". Jak przystało na tego typu spotkanie, nie mogło 

odbyć się bez popisów autorskich. Recytowane wiersze słuchane były nie tylko przez 

uczniów ZSZ w Grodzisku, ale także przez dyrekcję szkoły, władze samorządowe gminy i 

powiatu grodziskiego, a także zaproszonych gości. 

 

Dla młodych poetów było to niewątpliwie bardzo duże przeżycie. Debiut literacki na długo 

pozostaje w pamięci. Być może o niektórych z nich jeszcze usłyszymy. Każdy poeta musi 

kiedyś zacząć. 

 
*** 

 



Gazeta Poznańska 2002 nr 122 s. 2 BA 

 

Pierwszy tomik uczniowskiej poezji pt. "Początki I" wydane zostały w 1995. Incjatorką 

pielęgnowania młodzieńczych zapałów jest nauczycielka j. polskiego w ZSZ w Grodzisku 

Wlkp. Bożena Klapa. Wkrótce pojawił się drugi tomik zatytułowany "Początki II" 

 

22 maja w budynku filii Biblioteki Publicznej 

na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. 

młodzież zaprezentowała natomiast wiersze z 

trzeciej już książeczki "Początki III". Tym 

razem, większość utworów należała do jednego 

ucznia Marcina Szczepka. Kilka natomiast 

było autorstwa laureatów konkursu 

poetyckiego "To lubię". Wspaniałe wiersze to 

jednak nie jedyna atrakcja jaką przygotowałą 

organizatorka. Dodatkowy nastrój podczas 

muzyczno słownego spektaklu stwarzała 

boweim starannie i oryginalnie dobrana scenogrfia, która była dziełem Haliny Klimaszyk. 

Oprawę muzyczną natomiast przygotował zespół muzyczny ACID FLAMENCO z Kościana. 

W spotkaniu poetyckim oprócz młodzieży udział wzięli także burmistrz MiG Grodzisk Wlkp. 

Waldemar Kandulski, wicestarosta grodziski Artur Kalinowski, dyrektor ZSZ w Grodzisku 

Wlkp. Anna Matysiak oraz nauczciele. Na ręce Bożeny Klapy delegacje władz 

samorządowych oraz grona pedagogicznego ZSZ założono zasłużone gratulacje. 

 

 

 
 

18 luty 2002 - Rozwiązanie konkursu literackiego (walentynkowego) 
 

Recenzje: 

 

Głos Wielkopolski 2002 nr 42 s 11, napisana przez: joga 

 

Dla tych, którzy od dawna interesują się literaturą piękną, dyrekcja Powiatowej Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Grodzisk zorganizowała walentynkowy konkurs literacki. 

Wiadomo już, kto zdobył nagrody. 

 

Konkurs ten był przeznaczony dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, którzy za pomocą 

publikacji książkowych postanowili przenieść się w literacki świat opisujący miłość. Rzecz 

polegała na tym, aby na specjalnie przygotowanym kuponie konkuroswym rozpoznać autora 

przedstawionego utworu i jego tytuł. Na kuponie młodzież mogła znaleźć dwie części. 

Pierwsza z nich jako podstawowa zawierała fragmenty utworów autorów znanych młodym 

ludziom chociażby z podreczników szkolnych. Ich zadaniem, w oparciu o tę właśnie część, 

było, jak wspominaliśmy wyżej, rozpoznanie twórcy i tytułu wiersza o tematyce miłosnej, a 

następnie wpisanie go w odpowiednim na kuponie miejscu. Ten, kto chciał mógł poprzestać 

na tym zadaniu albo podjąć się rozwiązania tak zwanej wersji dla ambitnych. Część druga, bo 

o niej mowa, składała się z dwóch etapów. Oprócz podstawowej, biorący udział w konkursie 

musieli rozpoznać fragmenty prozy i utworów dramatycznych. Wszystkie one pochodziły z 

kanonu lektur szkolnych, z tym, że podanie autora i tytułu dzieła nie wystarczył. W tym 

przypadku, należało podać jeszcze parę kochanków, którzy odegrali istotną rolę w danym 



utworze. Dla utrudnienia, cytowane fragmenty nie zawsze były początkowymi wersami. 

 

Jak poinformowały Natalia Flaum, kierownik filii bibliotecznej na osiedlu Wojska Polskiego 

w Grodzisku oraz Renata Garcon, bibliotekarka, rozdano 30 kuponów konkursowych. 19 z 

nich powróciło, na 14 z nich tylko, znalazły się prawidłowe odpowiedzi. Spośród nich 

rozlosowano słownik wyrazów obcych, słownik współczesnych pisarzy dzieł, a także słownik 

gatunków literackich. Pierwsze miejsce zdobyła Joanna Ruciak, drugie miejsce zajęła 

Agnieszka Szymańska. Na trzecim miejscu natomiast, znalazła się Ewelina Wojciechowska. 

Nagrody pocieszenia również w formie wybranych pozycji książkowych otrzymali: Anna 

Nowak, Katarzyna Perz, Natalia Borowiak, Julita Drożdżyńska, Ewa Flaum, Marta Miś, 

Katarzyna Jany i Sebastian Tuliński. 

 

W walentynkowym konkursie literackim wykorzystano utwory, między innymi, Adama 

Asnyka, Adma Mickiewicza, Aleksandra Fredro, Bolesława Prusa, Kazmierza Przerwa-

Tetmajera, Williama Szekspira, Wiesławy Szymborskiej oraz Haliny Poświatowskiej. 

 

*** 

 

 

Nasz Dzień po Dniu 2002 nr 8 str. 17, napisana przez MF 

 

Filia na Osiedlu Wojska Polskiego Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Grodzisku Wlkp. była organizatorem "Walentynkowego konkursu literackiego". 

 

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Na nasze 

zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie odpowiedziało około 30 osób - informuje Natalia 

Flaumn, kierowniczka osiedlowej filii. - Poprzez organizację tego typu zabawy chcieliśmy 

zachęcić młodzież szkolną do odwiedzenia naszej biblioteki i przypomnienia sobie utworów 

już znanych, a także próbowaliśmy zachęcić do przeczytania nowych pozycji. 

Uczestnicy konkursu musieli udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tego: kim jest autor 

danego fragmentu wiersza lub prozy oraz jaki jest tytuł utworu. W drugiej, trudniejszej części 

konkursowe pytanie polegało na wskazaniu postaci literackich, których dotyczyły 

przytoczone fragmenty. A ponieważ był to konkurs walentynkowy prawidłowe odpowiedzi 

dotyczyły znanych książkowych par, takich jak: Romeo i Julia, Pan Wołodyjowski i Basia, 

Izabella Łęcka i Stanisław Wokulski czy Klara i Papkin. 

 

Spośró wszytskich uczestników konkursu prawidłowo na zadane pytania odpowiedziało 14 

osób: Joanna Ruciak, Natalia Borowiak, Julita Drożdżyńska, Katarzyna Perz, Agnieszka 

Szymańska, Marta Miś, Anna Nowak, Magda Miś, Ania Jany, Kasia Jany, Sebastian Tuliński, 

Ewelina Wojciechowska, Kinga Rupa i Ewa Flaumn. 

 

Aby spośród tej czternastki, która równie dobrze odpowiedziała na konkursowe zadania, 

wyłonić zdobywcę pierwszego miejsca dokonano losowania. Szczęście uśmiechnęło się do 

Joanny Ruciak, która zdobyła pierwszą nagrodę w postaci słownika wyrazów obcych. 

Wszyscy pozostali uczestnicy także zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi. 
  

 


