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Grudzień 2006. BIBLIOTEKA NAGRODZONA W KONKURSIE 

„PREZENT DLA KUBUSIA PUCHATKA” 

  

 
     Z okazji obchodów Urodzin Kubusia Puchatka, Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta 

Dzieciom przeprowadziła ogólnopolski "Konkurs na Najładniejszy lub Najciekawszy Prezent 

dla Kubusia Puchatka". Jak podają organizatorzy do Konkursu przystąpiło blisko 300 

placówek: szkół, przedszkoli, bibliotek, domów kultury, świetlic itp. Do Fundacji nadesłano 

ponad 1500 prac! 

 

Jury Konkursu oceniało prace w następujących kategoriach prezentów: 

 

- rysunk 

 

- prace przestrzenne 

 

- najbardziej oryginalne prezenty 

 

- prace zbiorowe 

 

- prace literackie. 

  

 
 



Z wielką ochotą do rysowania ciekawych prezentów dla swego ulubieńca, przystąpiły 

również dzieci, biorące udział w zajęciach plastycznych, które odbywają się w Filii 

Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego w Grodzisku 

Wlkp.  Na cotygodniowe zajęcia, które prowadzi pani Grażyna Piechota-Napierała  

uczęszcza 16 dzieci. Powstało wiele interesujących prac, spośród których najciekawsze 

wysłane zostały do Fundacji. 

 

Jury przyznało wiele nagród i wyróżnień, w tym także dla naszych młodych adeptów sztuk 

plastycznych.  

 

W kategorii: Rysunki - drugie miejsce zajął Aleksander Glapa lat. 5, z Grodziska Wlkp. 

 

W kategorii: Prace zbiorowe - trzecie miejsce przyznano Powiatowej i Miejsko Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Grodzisku Wlkp. za pracę zbiorową uczestników zajęć 

plastycznych w Filii na os. Wojska Polskiego.  

 

Fundacja ufundowała zwycięzcom nagrody książkowe, które 2 lutego br. wręczył Dyrektor 

Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. Marek Adamski. 

 

 

 
 



        
 

 

 

 
 

 



Wystawa grafik Marii Bearwald  

     W galerii biblioteki prezentowana była wystawa grafik Marii Baerwald - "Sceny z 

Nowego Testamentu". Była to pierwsza ekspozycja prac nieżyjącej już malarki. Maria 

Baerwald urodziła się w Rawiczu, ale większość życia spędziła w Grodzisku Wlkp. Jak 

wspomina jej córka Barbara Hoffman, swą artystyczna działalność rozpoczynała od 

układania kompozycji kwiatowych w kościołach. Właśnie duchowny, doceniwszy jej talent, 

namówił ją do zobrazowania scen Pisma Świętego. Wykonanie ich zajęło kilka lat. Służyły 

później jako pomoc w nauczaniu religii. Malowała również akwarele i obrazy olejne, których 

głównym motywem były krajobrazy.   

 

 
 

 

 

 
 



Gwiazdkowe spotkania z przedszkolakami  

 
W  dniach 18-21 grudnia w Filii na os. Wojska Polskiego oraz Oddziale dla dzieci przy ul. 

Kolejowej odbyły się gwiazdkowe spotkania z przedszkolakami. Tradycyjnie goszczące w 

bibliotece dzieci i ich wychowawczynie z Przedszkoli na os. Wojska Polskiego i ul. Chopina 

miały okazję wysłuchać wierszy o tematyce Bożonarodzeniowej. W Oddziale dla dzieci 

maluchy obejrzały jasełka w wykonaniu aktywu czytelniczego. Całości towarzyszył 

oczywiście quiz na temat choinki i tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz wspólne 

śpiewanie kolęd.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Magia dzwonka. Spotkanie z Marianem Łysakowskim 

     12 grudnia w Czytelni odbyło się spotkanie z Marianem Łysakowskim - podróżnikiem, 

pilotem wycieczek ale przede wszystkim kolekcjonerem dzwonków. Ma ich w swojej 

kolekcji około 400 pochodzących z ponad 30 krajów które odwiedził. Do Grodziska 

przywiózł te najważniejsze: pierwszy z kolekcji, który jako 15-  letni chłopak odczepił od 

sanek, miniaturę milenijnego dzwonu papieskiego odlanego przez firmę Marinelii, typowy 

bułgarski janczar oraz dzwonki pochodzące z Indii, Singapuru, San Marino Afganistanu.....  

 

Ma w swojej kolekcji całą paletę dzwonków rowerowych, które kolekcjonuje jako wielki 

entuzjasta turystyki rowerowej. 

 

Marian Łysakowski - na co dzień pilot wycieczek międzynarodowych i wykładowca 

turystyki w sulechowskiej uczelni o dzwonkach i podróżach opowiadać może godzinami. 

Najbardziej "niebezpieczne" są tybetańskie i hinduskie, które zdobyłem podczas wycieczek - 

wyjaśnia. - Mogą być w nich zaklęte dobre lub złe duchy. Lepiej więc obchodzić się z nimi 

ostrożnie, nie trzymając demona za twarz. Wiele z prezentowanych w bibliotece dzwonków 

ma niewątpliwie dużą wartość, ale Pan Marian twierdzi, że dzięki swoim umiejętnościom 

handlowym, których nauczył się od tureckich kupców nie zdarzyło mu się wydać na 

dzwonek więcej niż 5 dolarów. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



        
 

 
 



 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

     We wtorek 21 listopada do Filii PMiG Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego, 

przybyły sześciolatki z Przedszkola im. Krasnala Hałabały wraz z nauczycielkami - p. Anną 

Gapik i Bożeną Jankowską. Okazją był Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 listopada).  

Po zapoznaniu się z historią pluszowych niedźwiadków, dzieci wysłuchały fragmentów 

książek, których bohaterami są misie. Wspólnie recytowały wiersz Jana Brzechwy: Miś. 

Wykonały też wystawę książek o misiach, które znajdują się w bibliotece ale które trzeba 

było odszukać spośród wielu innych. 

Znalazły się na niej m.in.: "Kubuś Puchatek", "Wędrówki i przygody misia Uszatka" i dalsze 

części tych popularnych książeczek Cz. Janczarskiego, "Mis Paddington" i wiele innych. 

Były też zabawy i konkursy, np. zlizywanie "małego co nieco", wykonanie tortu z plasteliny 

dla misia, a także tańce w rytm "misiowych" piosenek. Wszystkiemu przyświecało motto 

tego spotkania: "Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś". Jest to motto jak 

najbardziej aktualne, bowiem pluszowe zabawki są, jak się okazuje ulubionymi maskotkami 

dzieci. Dowodem na to jest fakt, iż każde dziecko miało ze sobą swojego ulubionego misia. 

 

 

 

 

                



        

 

       

 

 



Ilustrujemy książki o Muminkach - podsumowanie konkursu  

     W czwartek 16 listopada odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Ilustrujemy 

książki o Muminkach" ogłoszonego przez Filię Biblioteki na os. Wojska Polskiego. 

Komisja konkursowa w składzie Natalia Flaum, Grażyna Piechota - Napierała, Alicja 

Łukarska, Hanna Hildebrand dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów spośród 30 prac 

nadesłanych przez dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

 

W kategorii dzieci do lat 8 przyznano 4 równorzędne nagrody, które otrzymali: 

 

Wiktoria Rozmus  - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie gm. Psary  

Anna Bartkowiak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.  

Rozalia Kurek  - Gminne Przedszkole os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. 

Martyna Czarnecka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



W kategorii dzieci od lat 9 do 12 przyznano 3 równorzędne nagrody, które otrzymali:  

Aleksandra Beker - Szkoła Podstawowa w Słocinie  

Paulina Garcon - Szkoła Podstawowowa w Kąkolewie,  

Sandra Kasperkowiak -  Szkoła Podstawowa w Kąkolewie 

 

 

 
 

 
 

Przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymali: 

Dawid Gromek  - Szkoła Podstawowa w Jabłonnie 

Julia Przyborowska  - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie gm. Psary. 

 

 
 

Wręczenia nagród dokonał Dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 

Marek Adamski oraz Kierownik Filii Natalia Flaum.  

Wszystkie prace można oglądać na wystawie w siedzibie Filii na os. Wojska Polskiego. 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Warsztaty dla maturzystów  

     W dniach od 24 października do 9 listopada odbywały się w czytelni Biblioteki 

"Warsztaty dla maturzystów".  

 

Warsztaty to zwieńczenie działań bibliograficzno - metodycznych  nauczycieli polonistów, 

część projektu edukacyjnego przeprowadzanego w latach 2004 - 2006 we współpracy 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatową i Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w 

Grodzisku Wlkp. oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu - powiedziała Bożena 

Klapa - pomysłodawca i główny organizator zajęć. 

     Warsztaty  przeprowadzane były  w  dwóch ściśle  ze sobą  powiązanych  etapach. 

Pierwszy - "Źródła informacji, katalogi biblioteczne, wyszukiwanie informacji w 

bibliotecznych systemach katalogowych" - przeprowadzany był przez Panią Hannę 

Hildebrand - pracownika Biblioteki Publicznej oraz Panie Mirelę Jany i Halinę Klimaszyk - 

bibliotekarki reorganizującej się biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.    

Drugi - przeprowadzały nauczycielki języka polskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych; 

Panie ; Bożena Klapa, Anna Majcherek, i Grażyna Wiśniewska. 

Obejmował część humanistyczną, związaną ściśle z wybranym zagadnieniem maturalnym: 

"Motywy, wartości w literaturze - omówienie zagadnień na wybranych przykładach"  

,Postacie literackie. ( Kreacje bohaterów na wybranych przykładach z literatury, sztuki....)", 

"Wojna, holocaust, przemiany moralne - omówienie zagadnień na wybranych przykładach" 

 W zajęciach udział wzięło 150 tegorocznych maturzystów, którzy z odpowiednim 



wyprzedzeniem czasowym mogli zdobyć niezbędne umiejętności teoretyczne i praktyczne. 

Warsztaty  prowadzone przez profesorów dały młodzieży szereg bezcennych wskazówek jak 

dobrze zrobić "prezentację" ale też jak się zachować ?, w co się ubrać? 

"To bardzo wartościowe zajęcia" "Oby więcej" Skorzystałam bardzo dużo" "Trochę mniej 

boję się matury" to tylko niektóre z wypowiedzi uczestników warsztatów. 

     Projekt edukacyjny, który prezentujemy wart jest rozpowszechnienia i kontynuacji, czego 

dowodem są pozytywne opinie  uczestników. 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 



XXIX Międzynarodowy Listopad Poetycki 

 
  

     W czwartek 9 listopada w ramach odbywającego się w Poznaniu XXIX 

Międzynarodowego Listopada Poetyckiego organizowanego przez poznański Oddział 

Związku Literatów Polskich gościliśmy w Bibliotece w Grodzisku Wlkp. czwórkę poetów.  

Po powitaniu i spotkaniu w bibliotece, o godz. 11.00 w szkołach i bibliotekach grodziskich 

odbyły się lekcje poetyckie. Z czytelnikami spotkali się : 

Wiesław Ciesielski - w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. Stefan Jurkowski - w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im.   E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 

Dariusz Tomasz Lebioda - w Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 

Eugeniusz Kasjanowicz - w Filii Biblioteki Publicznej w Ptaszkowie. 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

"Ilustrujemy książki o Muminkach" - konkurs  

    Dobiegł końca termin składania prac na konkurs " Ilustrujemy książki o Muminkach" 

Wpłynęło ok. 30 prac dzieci w wieku od 5 do 7 lat. 

 

 

 



Z książką na walizkach  

     5 października w ramach  akcji „ Z książką na walizkach” przebywał w Grodzisku 

Wlkp.  Kazimierz Szymeczko – autor "Historii Polski w opowieściach", "Pomolowanej 

historii", wielu popularnych książek dla młodzieży oraz dziesiątków opowiadań dla 

młodszych dzieci, które publikował w „Świerszczyku”. O godz. 9.00 odbyło się spotkanie z 

czytelnikami w bibliotece w Granowie. Następnie pisarz spotkał sie z uczniami klas 4-5 w 

Bibliotece w Ptaszkowie oraz z gimnazjalistami w  Czytelni Biblioteki w Grodzisku Wlkp. 

Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie Śląskiej. Ukończył filologię polską na 

Uniwersytecie Śląskim. Jest nauczycielem i doradcą metodycznym bibliotek szkolnych. 

Laureat konkursu literackiego "Uwierz w siłę wyobraźni". Prywatnie - jak mówi o sobie - 

patentowany leń; w wolnym czasie biega po lesie, gra w siatkówkę, na gitarze i w szachy  

( ale nigdy równocześnie ), organizuje sesje gier fabularnych i tropi zagadki historyczne.  

( źródło: www.szymeczko.pl )  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.szymeczko.pl/


 
 

 

 

 



 
 

 
 



 

Czytanie rozwija wyobraźnię 4 - 10 czerwca 2006  

    Bardzo intensywnie przebiegał w bibliotekach grodziskich V Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom. Rozpoczęty już w piątek wspólnym odczytaniem "Lokomotywy" J. 

Tuwima przez Burmistrza Henryka Szymańskiego oraz dyrektora i pracowników 

Biblioteki  trwał od 4 do 10 czerwca. 

W poniedziałek 5 czerwca w przedszkolu na os. Chopina czytał Edmund Kowalski - Prezes 

Banku Spółdzielczego.  

W Oddziale dla dzieci z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej spotkał się Starosta Powiatu 

Grodziskiego Władysław Chwalisz. Legenda o bł. Ojcu Bernardzie bardzo zainteresowała 

młodych czytelników będąc jednocześnie inspiracją do wielu pytań zadanych Staroście 

dotyczących historii miasta. 

 W Filii na os. Wojska Polskiego dzieciom czytała Barbara Radomska Witczak – dyrektor 

Szkoły Podstawowej, Grzegorz Pełko – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Alina Kachlicka 

– radna oraz  Teresa Pawliczak – dyrektor ZUS 

W Bibliotece w Ptaszkowie – dzieciom czytał Rajmund Majcherek – dyrektor Zesp. Szkół 

Ponadgimnazjalnych oraz Marek Adamski – dyrektor Biblioteki  

Piątek 9 czerwca – ksiądz kanonik Władysław Łapawa czytał dzieciom w Oddziale 

dziecięcym.  

 

 



 

 



 

 



Mężczyzna, kontrabas i śpiew. Tomek Grdeń - 10.06.2006  
 

    W piątek 10 czerwca w Czytelni odbył się niecodzienny koncert. Gościem Biblioteki był 

Tomasz Grdeń – laureat ubiegłorocznego Festiwalu Piosenki Kabaretowej OBORA. Artysta 

przygotował publiczności tryskający humorem program, składający się ze starych ale wciąż 

znanych i chętnie śpiewanych szlagierów. Do rytmu utworów takich jak: „Umówiłem się z 

nią na dziewiątą”, „Zimny drań”, Ostatnia niedziela” przygrywał sobie na kontrabasie, bo jak 

sam stwierdził, nigdy się z nim nie rozstaje. Wspaniała dawka dobrego humoru i muzyki – 

oceniła rozbawiona do łez publiczność.  

      

 

  

      

 



V Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  

      W piątek 2 czerwca w Filii Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki  Publicznej w 

Grodzisku Wlkp. Burmistrz  Henryk zymański zainaugurował V  Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom, przebiegający  pod hasłem  „Czytanie rozwija  

wyobraźnię”.  Spotkanie z dziećmi rozpoczęło się wspólnym odczytaniem „Lokomotywy” 

Juliana Tuwima – wiersza, który jest oficjalnym hasłem rozpoczęcia tygodnia czytania. 

Dzieci miały również okazje wysłuchać opowiadania „Nie płacz  koziołku”. 

W przerwie między dalszym ciągiem przygód koziołka dzieci odpowiadały na pytania 

dotyczące losów książkowych postaci, zadając jednocześnie Burmistrzowi mnóstwo pytań 

dotyczących jego pracy, zainteresowań  i życia codziennego.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Spotkanie z Lesterem C. Baszczyńskim 

  
23.05.2006 r. w Czytelni Biblioteki w Grodzisku Wlkp. odbyło się  spotkanie z Lesterem C. 

Baszczyńskim.Pisarz przez wiele lat żył i pracował w Stanach Zjednoczonych. Tam też 

zetknął się z twórczością słynnego  w całej Ameryce rzeźbiarza polskiego pochodzenia 

Korczaka Ziółkowskiego, który tworzył unikalny gigantyczny pomnik wodza indiańskiego 

Crazy Horse’a. Efektem spotkania jest książka "Wielkość zrodzona w 

cierpieniu"   Fascynująca opowieść uzupełniona pokazem przeźroczy i filmu. Uczta dla 

miłośników egzotyki i podróży.  

  

             

  

  

  

     

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Miasta Europy w akwarelach Zdzisława Połącarza - 27.04.2006  
 

W czwartek 27 kwietnia w czytelni Biblioteki odbył się wernisaż wystawy Zdzisława 

Połącarza zatytułowanej „Miasta Europy”. Jest to 129 indywidualna wystawa artysty, na 

której zaprezentowano  79 akwarel przedstawiających architekturę Paryża, Wenecji, Pragi, 

Krakowa, Wiednia i szczególnie bliskich Polakom Lwowa i Wilna. 

Zdzisław Połącarz urodzony w Oświęcimiu. Od kilkunastu lat mieszka i tworzy w Nowym 

Tomyślu. Wypowiada się w różnych technikach plastycznych - między innymi rysunku, 

pastelu, malarstwie olejnym oraz tym najtrudniejszym jak sam mówi -  akwarelowym. 

Dorobek artystyczny to 129 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, 580 wystaw 

zbiorowych, udział w 265 plenerach krajowych i międzynarodowych, 256 nagród i 

wyróżnień. Autor i wydawca cyklu grafik oraz tomiku fraszek „Taniec z fraszkami”  

Wystawę oglądać można do 31 lipca 2006 r. 

  

 



  



 
 



"Tyrteusz z bibuły”. Literatura drugiego obiegu..." - 16.03.2006  
 

   W Czytelni Biblioteki odbyła się prelekcja dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp., pt. "Tyrteusz z bibuły. Literatura drugiego obiegu 

jako reakcja na wydarzenia lat 1968, 1970, 1976, 1980, 1981", którą wygłosił dr Tomasz 

Mizerkiewicz - pracownik Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku - Instytutu Filologii 

Polskiej UAM w Poznaniu. 

Prelekcja odbyła się w ramach programu edukacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 

związanego z obchodami 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca, na który składa się m. in. cykl 

wykładów związanych tematycznie z ogłoszonym przez WBP i CAK w Poznaniu konkursem 

literacko - historycznym pod tytułem "Za wolność, prawo i chleb. Kalendarz Polski: 

Czerwiec, Grudzień, Marzec, Sierpień".  

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

WALENTYNKOWE WIERSZE - 14 luty 2006 
  
     W środę 13.02.2006 w Oddziale dla Dzieci Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grodzisku Wlkp. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na "Najpiękniejszy 

wiersz walentynkowy" i wręczenie nagród. W konkursie wzięło udział 7 osób. Wszystkie 

wiersze były bardzo piękne, dlatego też komisja jednogłośnie postanowiła jednakowo 

uhonorować wszystkich "małych i średnich poetów". Oto lista nagrodzonych: 

 

1. Julia Jankowska 

 

2. Zuzanna Jankowska 



 

3. Agata Klóska 

 

4. Alicja Klimczyk 

 

5. Weronika Kaczmarek 

 

6. Zofia Sokołowicz 

 

7. Jakub Najs  

A oto najpiękniejsze wiersze: 

 

*** 

Co to jest miłość? Nie każdy to wie lecz odczuje ją kiedy na to przyjdzie pora. Lesz miłość to 

uczucie nieraz zakute w kajdany a nieraz swobodne jak ptak. Gdzie szukać miłości? Nie 

każdy na to odpowie lecz trzeba szukać ją między roślinami, zwierzętami i między nami. 

Więc jeśli dopadnie nas tak miłość powinniśmy ją szanować i też się opiekować.  

(Julia Jankowska lat 15) 

  

*** 

Walentynki coś w sobie mają, że ludzie na cały, świecie się kochają. Kochają się bez pamięci 

lecz na innych progach domu złość i nienawiść czasami się kręci. A poza tym w szkole, w 

domu kartki się daje każdemu. 14 lutego bardzo wzrusza każdego. Dzień to Walentego więc 

wszystkim życzę choć kwiatka małego!!! miłego Walentego!  

(Zuzanna Janowska lat 10) 

  

Walentynkowe wyznanie 

Już przeminął czar choinki czas wysyłać Walentynki. Dla Mojego kochanego ślę wyzwania 

serca mego by buziaki dać Mu skrycie i być z nim przez całe życie.  

(Agata Klóska lat 12) 

Pytanie o miłość 

Gdy uciekam gdzieś bez znaku, 

szukasz mnie nawet w maku. 

Lecz gdy znaleźć mnie nie możesz, 

bo uciekam gdzieś za morze, 

lubię gdy Ty czekasz tam, 

pośród niebezpiecznych fal. 

Czy to znaczy, że mnie kochasz? 



że prawdziwa miłość jest? 

Odpowiedz, czemu wołasz? 

Co znaczy ten gest? 

Miłość, to Puszka Pandory, 

miłość, to sen na jawie. 

Ona wielką jest "story", 

a nie tylko spotkaniem przy kawie. 

Ja Ciebie kocham, 

a ty czy miłością darzysz mnie? 

(Alicja Klimczyk lat 15) 

  

*** 

Moje serce jest malutkie, ale wierne i cieplutkie, 

tylko Tobie jest oddane, 

tylko w Tobie zakochane. 

(Weronika Kaczmarek lat 7) 

  

"Zakochana" 

Zakochana. 

Nie od dzisiaj, 

nie od rana... 

Zakochana... 

on nie kocha... 

ona nie wie, 

nie rozumie. 

On nic nie czuje- 

� tak ona myśli. 

On ją uwielbia. 

Wieczorami 

Myślą o sobie. 

Zakochani. 

(Zofia Sokołowicz lat 13) 

"Św. Walenty" 

Święty Walenty w niebie myśli sobie 

Głowa mu pęka z wytężenia: 

" Czy tyle amorkowych strzał wystarczy 

bo tych dwoje zakochali się od pierwszego wejrzenia?".  

(Jakub Najs lat 12) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



SPOTKANIE Z TOMASZEM GÓRNYM - 15 luty 2006 

  
 

     W ramach cyklu "Spotkajmy ciekawego człowieka" w środowe popołudnie w Filii na os. 

Wojska Polskiego z uczestnikami ferii zimowych spotkał się mł. Aspirant Tomasz Górny z 

Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. 

 

Tematem spotkania było zachowanie zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na wakacjach 

oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.  

 
 

 
 

  



 

 

SPOTKANIE Z KAPELMISTRZEM STANISŁAWEM SŁOWIŃSKIM - 

22 luty 2006 

  

 
    W środę gościem dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych w Filii na os. Wojska 

Polskiego był Kapelmistrz Grodziskiej Orkiestry Dętej - Stanisław Słowiński. 

 

Towarzyszyła mu najmłodsza część orkiestry, której krótki koncert oraz pokaz musztry 

paradnej zachwycił zgromadzone w bibliotece dzieci. Niewątpliwą atrakcją była możliwość 

spróbowania gry na trąbce, tubie, puzonie, co wcale nie okazało się takie łatwe. Barwne 

opowieści Kapelmistrza o historii orkiestry i tajnikach jej funkcjonowania wzbudziły duże 

zainteresowanie blisko 40 osobowej małej publiczności.  

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

  

 

 



SŁUCHAJ TYGRYSKU.. .Amatorski Teatrzyk Kukiełkowy - 24 luty 2006  
 

    Drugi rok z rzędu Oddział dla dzieci zorganizował teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu 

dzieci spędzających ferie zimowe w bibliotece. W trakcie zajęć plastycznych odbywających 

się w bibliotece dzieci wykonały kukiełki. Na podstawie książeczek o Kubusiu Puchatku 

napisały scenariusz i przygotowały scenografię do przedstawienia. W tym roku zostaly 

przedstawione dwa spektakle, pierwszy pt. "Słuchaj Tygrysku" oraz drugi "Uwierz w siebie". 

W przygotowaniach i przedstawieniu udział wzieli: Iza Kubiak, Julia Jankowska, Zuzanna 

Jankowska, Daniel Jankowski, Karolina Woźniak, Weronika Kaczmarek, Paulina Pracowita, 

Karolina Urban, Joanna Łodyga, Dominika Jędrzejczak. Nad całością jak zawsze czuwała 

Agnieszka Cielecka � kierownik Oddziału dla dzieci. 

 

 

 

 



 

 
 

  

 



BALIK PRZEBIERAŃCÓW - 24 luty 2006  

      W Filii na os. Wojska Polskiego dwutygodniowy cykl zajęć dla dzieci zakończył się 24 

lutego balikiem przebierańców. Oprócz wesołej zabawy w karnawałowym nastroju, były też 

konkursy, gry i zabawy przygotowane i prowadzone przez pracowników biblioteki. W 

trakcie balu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie upominków za wytrwałe 

uczestnictwo we wszystkich zajęciach.  

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

  

****** 

 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



CZYTAJMY POEZJĘ 

  
 

Odradzająca się Grupa teatralna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. zaprezentowała spektakl poetycki - pierwszy z cyklu 

"Czytajmy poezję" - poświęcony życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego. Spektakl odbył 

się w dniu 3 lutego w kameralnym lokalu filii na os. Wojska Polskiego. Spotkanie odbyło się 

w dniu pogrzebu wielkiego poety i jak podkreślała młodzież oraz ich opiekunka Bożena 

Klapa wynikło z potrzeby oddania hołdu wielkiemu poecie. Zaimprowizowany w 

błyskawicznym tempie spektakl był debiutem odradzającego się koła teatralnego. 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

  
 

 


