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JASEŁKA W BIBLIOTECE     

     W środę, 17 grudnia w Oddziale dla dzieci odbyły się cykliczne zajęcia dla 

przedszkolaków. Bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola w Kobylnikach. Dzieci sprawiły 

pracownikom biblioteki miłą niespodziankę prezentując Bożonarodzeniowe jasełka. W 

spektaklu wzięło udział 17 dzieci, które przygotowały się pod okiem wychowawczyni Pani 

Marii Młynarczyk. Był to bardzo udany występ przeplatany śpiewaniem kolęd. W dalszej 

części spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Astrid Lindgren "Boże Narodzenie w 

Bullerbyn", które przeczytał dyrektor Biblioteki Marek Adamski. W trakcie zajęć dzieci 

zapoznały się z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia oraz wykonywały ozdoby choinkowe, 

którymi przystroiły biblioteczną choinkę. 

  

 



 

 



 

        

        

  

 

  



    

STROIKI ŚWIĄTECZNE NA WIGILIJNYM STOLE 

    W poniedziałek, 15 grudnia w Czytelni Biblioteki odbył się pokaz. "Stroiki 

świąteczne na wigilijnym stole". Jak i z czego wykonać stroik świąteczny 

prezentowała Jolanta Floraszyk. Dwugodzinny pokaz połączony z zajęciami 

warsztatowymi wprowadził uczestników w świąteczny nastrój. Każdy miał okazję 

spróbować swych sił i własnoręcznie, pod bacznym okiem i za radą Pani Jolanty 

wykonać swój świąteczny stroik. 

 

 

             

   



            

         

        

  



 

PORANKI W KRAINIE BAJEK  

 

     W środę, 3 grudnia w Oddziale dla dzieci odbyły się zajęcia z cyklu Poranki w Krainie Bajek. 

  

 

 

 

 

   



TURCJA - KRETA - EGIPT WYSTAWA AKWAREL ZDZISŁAWA 

POŁĄCARZA  

 
   

   W piątek, 28 listopada w Czytelni Biblioteki, w obecności licznego grona przyjaciół, i 

znajomych artysty, odbyło się otwarcie wystawy akwarel Zdzisława Połącarza  "Turcja - 

Kreta - Egipt". Na 52 akwarelach można podziwiać najpiękniejsze zakątki i zabytki, które 

artysta uwiecznił podczas pobytów w tych krajach. Jak stwierdza największe i 

niezapomniane wrażenie robią krajobrazy i zabytki Turcji. Jest to 143 indywidualna wystawa 

artysty. 

Zdzisław Połącarz urodził się w Oświęcimiu. Mieszka i tworzy w Nowym Tomyślu. 

Wypowiada się w różnych technikach plastycznych - między innymi rysunku, pastelu oraz 

malarstwie olejnym akwarelowym.  Wystawa czynna będzie do 9 stycznia 2009 r. 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

   



SPOTKANIE Z BAJKOWYMI MISIAMI 

 

 

 

   

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
 

   

   Z okazji przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia odbyło się 

szereg spotkań z dziećmi. W poniedziałek 24 listopada w Filii na os. Wojska Polskiego 

gościliśmy starszaki z Przedszkola Osiedlowego. We wtorek na spotkanie z bajkowymi 

misiami przybyły dwie grupy sześciolatków z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. W środę 

Filię Biblioteki odwiedziły dzieci z prywatnego Przedszkola Wiercipięta oraz 4-5 latki z 

Przedszkola Osiedlowego.  W Filii publiczno - szkolnej w Ptaszkowie odbyło się spotkanie 

z 5 - 6 latkami. Oddział dla dzieci przy ul. Kolejowej gościł dzieci z Przedszkola Krasnala 

Hałabały i Kobylnik. 

     Dzieci zapoznały się z historią pluszowego misia, wysłuchały fragmentów książek o 

misiach, zarówno autorów angielskich (A.A. Milne, Michael Bond), jak i naszego dobrze 

wszystkim znanego misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego. Dużo czasu 

poświęcono tym razem misiowi Paddingtonowi, który obchodzi w tym roku swe 

pięćdziesiąte urodziny. Był też czas na zabawę z misiami, które dzieci przyniosły ze sobą, 

tańce w rytm hip-hopowej piosenki o Misiu Uszatku, miodową sztafetę do Kubusia 

Puchatka. Dzieci bardzo lubią takie wesołe spotkania z książeczką dziecięcą, daje im to 

niebanalny kontakt z literaturą. 



 

 



              

 

  

POROZMAWIAJMY O...  

AFRYKA KAZIKA "ROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄD"  

 
   

     We wtorek, 18 listopada w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

"Porozmawiajmy o..." Gościem spotkania był podróżnik Łukasz Wierzbicki - odkrywca i 

popularyzator postaci polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, który w latach 30 

dwudziestego wieku przemierzył rowerem Afrykę,  autor książki "Rowerem i pieszo przez 

Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931- 1936", w której zebrał i opracował 

wspomnienia i listy Kazimierza Nowaka z jego afrykańskiej wyprawy. Łukasz Wierzbicki 

przybliżył publiczności mało znaną postać Kazimierza Nowaka, przedstawił trasę jego 

podróży. 

  



  

 

          



 

 ROK ZBIGNIEWA HERBERTA - LEKCJA Z PANEM OD POEZJI  
    

     28 lipca minęło 10 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych 

polskich poetów i myślicieli a rok 2008 ogłoszony został "Rokiem Zbigniewa Herberta" Z 

tej okazji, w piątek 7 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z prof. 

Przemysławem Czaplińskim - krytykiem literackim, badaczem prozy współczesnej, 

profesorem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. 

      Warsztaty literackie pt. "Lekcja z Panem od Poezji" odbyły się w ramach programu 

edukacyjnego realizowanego przez WBP w Poznaniu pt. "Spotkania z Panem Cogito" 

dofinansowanego przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła w 

nich mlodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim. 

   

 



 
  

 

 

 

 

 

XXXI MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI  
 

   

      W czwartek, 6 listopada gościliśmy w grodziskiej Bibliotece uczestników 

odbywającego się w Poznaniu XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego - 

imprezy organizowanej przez poznański Oddział Związku Literatów Polskich. Inauguracja 

MLP odbyła się w środę 5 listopada w Auli UAM. Nasi goście spotkali się z młodzieżą w 

dwóch miejscowościach powiatu grodziskiego. Stefan Rusin - z młodzieżą w Gimnazjum 

w Kamieńcu, Lam Quang My z Wietnamu z młodzieżą z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Grodzisku Wielkopolskim.  

 



 

 

 
  
 



 

PORANKI W KRAINIE BAJEK. JUŻ W ŚRODĘ 5 LISTOPADA ! 

 

 

   

 

 

   

ZAJĘCIA LITERACKO - PLASYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW  
 

 

 

 

 

 

 

    W środę, 29 października w Oddziale dziecięcym odbyły się zajęcia literacko - plastyczne dla 

grupy przedszkolaków w wieku 6 lat z Przedszkola im. Hałabały - Oddział Kobylniki. 

Bibliotekarka Judyta Jóźwiak przypomniała dzieciom zasady zachowywania się w bibliotece, 

korzystania z księgozbioru oraz procedury zapisu. Zajęcia przeprowadzono na kanwie książki 

Lucyny Krzemienieckiej "Z przygód Krasnala Hałabały". Po wysłuchaniu bajki dzieci 

odpowiadały na pytania, wykonywały czapeczki krasnala Hałabały, śpiewały piosenki ora 

wykonały portret krasnala. 

  



 

 



 

  

 

SPOTKANIA Z CYKLU "BAJKOWE PORANKI"  
 

 

  

    W cyklu spotkań "Bajkowe poranki"  w Filii na os. Wojska Polskiego odbyły się spotkania 

z przedszkolnymi. W poniedziałek 20 października bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola 

osiedlowego a w czwartek dwie grupy sześciolatków z przedszkola przy ul. Chopina. W środę 

w zajęciach uczestniczyły dzieci z prywatnego przedszkola "Wiercipięta". Tematem 

przewodnim wszystkich spotkań była "Bajka o jesiennym szalu" autorstwa Ewy Ostrowskiej. 

Po wysłuchaniu, dzieci wspólnie odtwarzały treść bajki, rozwijając tym samym umiejętność 

liczenia. 

Dzieci chętnie odpowiadały na zagadki tym razem ( bo przecież jesień ). schowane w liściach. 

Zajęcia przerywane były śpiewaniem piosenek, które dzieci uczą się na zajęciach w 

przedszkolu. Na zakończenie wysłuchały bajki relaksacyjnej pt. "Jak Bari polubił Szarusia" 

autorstwa naszej koleżanki Natalii Flaum - kierownika Filii na os. Wojska Polskiego. 

 



 

 

 
  



       

WIZYTA GOSTYŃSKICH BIBLIOTEKARZY 

 

     6 października 2008 r.  gościliśmy czterdziestoosobową grupę bibliotekarzy z powiatu 

gostyńskiego z dyrektorem Pawłem Hubnerem na czele. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją 

działalności grodziskiej biblioteki. Bibliotekarze odwiedzili poszczególne działy biblioteki: 

czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, Oddział 

dla dzieci,  zapoznając się z ich funkcjonowaniem i wymieniając się doświadczeniami. 

Odwiedzili także Filię na os. Wojska Polskiego gdzie Kierownik Natalia Flaum przedstawiła 

bogatą ofertę działań kulturalnych i edukacyjnych tej placówki.  

    W dalszej części wizyty goście odbyli spacer ulicą Szeroką poprzez Stary Rynek do 

grodziskiego Muzeum, którego pracownik - Andrzej Chróst przybliżył historię miasta oraz 

zaprezentował bogate zbiory. Po wizycie w muzeum goście zwiedzili kościół farny p.w. św. 

Jadwigi. Po obiedzie udali się do Woźnik gdzie zwiedzili barokowy Kościół i Klasztor 

Franciszkanów. 

 



 

 

 



 
  

 

KSIĄŻKA NA TELEFON 

    Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wlkp.  podjęła działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych wprowadzając nową usługę „KSIĄŻKA 

NA TELEFON” 

Osobom zainteresowanym w każdą pierwszą środę miesiąca bibliotekarze bezpłatnie 

dostarczą książki do domu. Chcemy przełamywać bariery związane z niepełnosprawnością, 

pomagać czytelnikom w przetrwaniu i przezwyciężeniu choroby przez dobór odpowiedniej 

lektury, a także rozwijać zainteresowania literaturą. Może obok Ciebie jest właśnie taka 

osoba, jeśli tak to podziel się z Nią tą informacją. 

  

 



  

    

ZAJĘCIA Z PRZEDSZKOLAKAMI 

   W środę, 1 października Oddział dla dzieci odwiedziła grupa 6 -  latków z przedszkola im. 

Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. Podczas godzinnych zajęć prowadzonych przez 

bibliotekarkę Judytę Jóźwiak dzieci zapoznały się z biblioteką oraz wysłuchały bajki "Jesień 

w stumilowym lesie". Zajęcia przerywane wykonywaniem kolorowych ilustracji i śpiewaniem 

piosenek rozpoczęły cykl regularnych zajęć bibliotecznych z przedszkolakami prowadzonych 

przez Oddział dla dzieci przy ul. Kolejowej i Filię na os. Wojska Polskiego.     

  

        

       

                         

 

 

  



 

 

"MOJA WAKACYJNA PRZYGODA" - PODSUMOWANIE 

KONKURSU 
 

  

   

     W czwartek, 25 sierpnia w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się podsumowanie 

konkursu plastycznego " Moja wakacyjna przygoda". Na konkurs napłynęło 47 prac.  

W grupie dzieci do lat 8 jury przyznało trzy równorzędne nagrody dla: Jakuba Bendowskiego, 

Patrycji Musiał, Ali Piaskowskiej.  

     Nagrody pocieszenia otrzymali: Maciej Ciesielczak, Weronika Perz, Karolina Ciesielczak, 

Kacper Dudziński, Remigiusz Dudziński, 

     W grupie dzieci od 8 do 13 lat nagrody otrzymali: Anna Hulalka, Monika Kurek, Dorota 

Pisarek. Jury wyróżniło także prace: Mateusza Sołtysiaka, Jakuba Reicha oraz Natalii 

Śmieszek. 

                 

            



 
  

 

 

"MIEJSCA ZAPOMNIANE... GRODZISKIE BROWARY"  
 

 
   

    Od 21 sierpnia br. w galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 można oglądać wystawę 

fotografii autorstwa Marty Łeske i Macieja Bogaczyka pt. "Miejsca zapomniane... grodziskie 

browary. Na 24 czarno białych i barwnych fotografiach autorzy utrwalili nieopisany urok i 

stan obecny miejsc tak nierozerwalnie związanych z historią miasta. Wystawa czynna będzie 

do 30 wrzesnia br. w godzinach pracy Biblioteki. 

 

 

 



 

 

 

ZAJĘCIA LITERACKO - PLASYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW  
 

   

    W środę, 29 października w Oddziale dziecięcym odbyły się zajęcia literacko - plastyczne 

dla grupy przedszkolaków w wieku 6 lat z Przedszkola im. Hałabały - Oddział Kobylniki. 

Bibliotekarka Judyta Jóźwiak przypomniała dzieciom zasady zachowywania się w bibliotece, 

korzystania z księgozbioru oraz procedury zapisu. 

Zajęcia przeprowadzono na kanwie książki Lucyny Krzemienieckiej "Z przygód Krasnala 

Hałabały". Po wysłuchaniu bajki dzieci odpowiadały na pytania, wykonywały czapeczki 

krasnala Hałabały, śpiewały piosenki. Na zakończenie wykonały portret krasnala. 

  

 

 



 

  

 

SPOTKANIA Z CYKLU "BAJKOWE PORANKI"  

 

 
   

     W cyklu spotkań "Bajkowe poranki"  w Filii na os. Wojska Polskiego odbyły się spotkania 

z przedszkolnymi. W poniedziałek 20 października bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola 

osiedlowego a w czwartek dwie grupy sześciolatków z przedszkola przy ul. Chopina. W środę 

w zajęciach uczestniczyły dzieci z prywatnego przedszkola "Wiercipięta".  

    Tematem przewodnim wszystkich spotkań była "Bajka o jesiennym szalu" autorstwa Ewy 

Ostrowskiej. Po wysłuchaniu, dzieci wspólnie odtwarzały treść bajki, rozwijając tym samym 

umiejętność liczenia. 

Dzieci chętnie odpowiadały na zagadki tym razem ( bo przecież jesień ). schowane w liściach. 

Zajęcia przerywane były śpiewaniem piosenek, które dzieci uczą się na zajęciach w 

przedszkolu. Na zakończenie wysłuchały bajki relaksacyjnej pt. "Jak Bari polubił Szarusia" 

autorstwa naszej koleżanki Natalii Flaum - kierownika Filii na os. Wojska Polskiego. 

 



 

 

 
  



 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA  
    

     W Filii na os. Wojska Polskiego oraz w Oddziale dla dzieci odbyło się pasowanie na 

czytelnika. Oficjalnie przyjęto do grona czytelników 14 dzieci z przedszkola na os. Wojska 

Polskiego oraz 40 6-latków z zerówek w Kobylnikach i Grąblewie. Nim to nastąpiło dzieci 

wcześniej uczestniczyły w cyklu zajęć, na których poznawały zasady korzystania z książek i 

biblioteki. Pasowanie poprzedziło wysłuchanie "skarg i próśb książki". Mówiono o tym jak 

należy postępować z książkami aby nie niszczyć ich i aby mogły słuzyć przez dłuższy czas 

również innym czytelnikom. Przed aktem pasowania, którego symbolicznym "kluczem do 

wiedzy" dokonał dyrektor Marek. Adamski, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie.  

 

  

 



  

 

 

 

  

   



VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
    

    Kolejny VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom trwał od 1 do 8 czerwca. W 

Bibliotece grodziskiej rozpoczął się już w piątek 6 czerwca wspólnym odczytaniem 

"Lokomotywy". Dzieciom z przedszkola na os. Wojska Polskiego opowiadania Grzegorza 

Kasdepke czytał dyrektor Biblioteki Marek Adamski. W Oddziale dla dzieci z uczniami 

Szkoły Podstawowej  spotkał się kapelmistrz Grodziskiej Orkiestry Dętej Stanisław 

Słowiński.  

W Filii na os. Wojska Polskiego dzieciom czytał także radny Dariusz Matuszewski oraz 

Prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grzegorz Pełko. 

 

  

     
   

 



NEPAL - KRÓLESTWO NA STYKU NIEBA I ZIEMI  

    

     W piątek, 9 maja odbyło się drugi z kolei spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..."  Tym 

razem gościem grodziskiej Biblioteki była Maria Magdalena Kotkowiak, która podzieliła się 

wrażeniami z podróży do Nepalu. "Podróż zaczęła się w Indiach, ale to właśnie Nepal, do 

którego udałam się w dalszej drodze, zrobił na mnie największe wrażenie. To kraj bardzo 

specyficzny, różniący się od innych, azjatyckich państw... mówiła podróżniczka. Spotkaniu 

towarzyszyła wystawa fotografii "Nepal - królestwo na styku nieba i ziemi". 

 

 



 

  

 

 

MOJE CHILE - SPOTKANIE Z IWONĄ SOŁTYSIAK  

    

    W czwartek, 24 kwietnia w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu 

"Porozmawiajmy o....." Gościem spotkania była Pani Iwona Sołtysiak, która podzieliła się 

swymi wrażeniami z podróży do Chile. Barwna opowieść pt. "Moje Chile" ilustrowana 

prezentacją slajdów i fotografii zainteresowała licznie zgromadzoną publiczność. 

Iwona Sołtysiak urodziła się i mieszka obecnie w Nowym Tomyślu. W roku 2006 ukończyła 

Filologię germańską na UAM w Poznaniu.  W tym też roku rozpoczęła studia doktoranckie na 

Wydziale Neofilologii UAM. W czasie rocznego pobytu na stypendium w Bochum poznała 

wiele osób z Ameryki Południowej między innymi z Chile. Dzięki tym 

znajomościom  spędziła dwa miesiące w tym egzotycznym i ciekawym kraju. Dzięki temu 

powstał swoisty "dziennik podróży".  Mogliśmy dzięki niemu przenieś się do tego odległego 

kraju. Zobaczyliśmy jak żyją i czym zajmują się Chilijczycy oraz poznać rodowitych 

mieszkańców tych ziem - Indian i ich kulturę, zajrzeć do kuchni i poznać chilijskie atrakcje 

kulinarne. Dzięki prezentacji fotografii mogliśmy powędrować po pustyni Atacama, 

śnieżnych szczytach Andów , zwiedzić gorące gejzery północy i lodowce południa oraz 

wykąpać się w zimnym morzu w towarzystwie lwów morskich. W tej niezwykle ciekawiej 

prelekcji uczestniczył Renato Jose Agurto Reveco, który odtańczył jeden z tańców ludowych. 



      

 

 



  

PISARKA - WRÓŻKA W GRODZISKIEJ BIBLIOTECE  

 

 

   

     W dniach 14 i 15 kwietnia gościliśmy w Bibliotece Wiolettę Piasecką. Popularna pisarka 

wprowadziła najmłodszych czytelników w zaczarowany świat baśni i bajek. Autorka pojawiła 

się na spotkaniu przebrana w strój wróżki. Jak się okazało Wioletta Piasecka jest nie tylko 

poczytną autorką bajek dla dzieci ale nawiązuje również żywy kontakt z dziećmi, które w 

bardzo spontaniczny sposób nawiązywały z nią dialog. Umiejętność słuchania i rozmowy z 

najmłodszymi z pewnością przekłada się na późniejsze pisanie opowiadań. Za pośrednictwem 

swoich bohaterów autorka przekazuje dzieciom wiarę we własne możliwości i talent, którym 

według jej słów dysponuje każdy z nas. 

 

     W poniedziałek pisarka spotkała się z najmłodszymi w Bibliotece w Szkole Podstawowej 

nr 1, Przedszkolu oraz Filii na os. Wojska Polskiego. W wtorek odbyły się trzy spotkania w 

Bibliotece Publicznej w Wielichowie, Rakoniewicach oraz Oddziale dla dzieci w Grodzisku 

Wlkp. 

 

 

 

 
   



 

 

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE  
 

      W środę,  26 marca w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim gościł Grzegorz  

Kasdepke jeden z najpopularniejszych obecnie w Polsce pisarzy dla dzieci. O godz. 8.15 w 

Oddziale dla dzieci autor spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci miały 

okazję zapoznać się z twórczością pisarza, który ma w dorobku  20 książek. Przeprowadziły 

też "konferencję prasową" zadając mnóstwo pytań dotyczących życia prywatnego, 

zawodowego i warsztaty pisarskiego ulubionego autora. Mogły też kupić książkę dedykacja 

oraz otrzymać autograf. 

  

    W godzinach późniejszych autor gościł również w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Kobylnikach i Szkole Podstawowej w Słocinie.  

 

        
 

 
  

 



MOJA KARTKA WIELKANOCNA - PODSUMOWANIE KONKURSU  
 

 

 

 

 

 

 

    W czwartek, 20 marca w odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja kartka  

wielkanocna", zorganizowanego przez Oddział dla dzieci. W konkursie mogły brać udział 

dzieci pięcio i sześcioletnie oraz dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie było samodzielne wykonanie kartki wielkanocnej. Prace należało 

wykonać dowolną techniką w formacie A - 4 i dostarczyć do  Oddziału dla dzieci do dnia 17 

marca 2008 r. W regulaminowym terminie do biblioteki wpłynęło 78 prac. Komisja 

konkursowa w składzie: Hanna Pauba - Przewodnicząca, Anna Koza, Krystyna Szawala, 

Małgorzata Cybal, Sebastian Tuliński - członkowie komisji, oceniała pracę w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

 

Wyniki konkursu. 
 

Pięciolatki i "zerówka" 

 

      I miejsce  -  Bartosz Kandulski 

 

      II miejsce  - Katarzyna Schwartz 

 

      III miejsce - Adam Boch 

 

      Wyróżnienia :  

 

        - Weronika Minge 

 

        - Karolina Ciesielczak 

 

        - Kaja Palicka 

 

Dzieci z klas I-III 

 

      I miejsce  -  Marianna Frąckowiak 

 

      II miejsce  - Krzysztof Pięta 

 

      III miejsce Natalia Bobrowicz 

 

      Wyróżnienia : 

  

        - Anna Bartkowiak 

 

 

 

 

 

 



TRADYCJE I OBYCZAJE WIELKANOCNE  
    

     W środę, 19 marca w Oddziale dla dzieci odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu  

Literackiego "Tradycje i obyczaje wielkanocne". Konkurs przeznaczony był dla uczniów 

gimnazjum. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było samodzielne napisanie opowiadania na temat 

rodzinnych tradycji i obyczajów wielkanocnych, ze szczególnym wskazaniem na własną 

refleksję dotyczącą wartości specyfiki świat oraz ich podtrzymaniem w rodzinnych domach. 

W regulaminowym terminie tj. do 14 marca br. do biblioteki wpłynęły  32 prace z czego 

spełniających warunki regulaminu i podlegających ocenie komisji 32 

 

  

 

Komisja konkursowa w składzie: Hanna Mańkowska - Przewodnicząca, Dorota Adam i 

Agnieszka Cielecka Brychcy po wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanych prac postanowiła 

przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. 

 

I miejsce  -    Marta Górka 

II miejsce  -   Natalia Pięta 

III miejsce -   Jagoda Stachowiak 

Wyróżnienie   -  Monika Piosik 

Autorzy nadesłanych prac:  Katarzyna Gesikiewicz, Tomasz Borowiak, Agnieszka Rzanna, 

Mariusz Jagodzik, Przemek Borowiak, Patrycja Kuśnierek, Szymon Michalski, Paula 

Hemmerling, Maciej Bendowski, Agnieszka Napierała, Marcin Franek, Agnieszka Szczeszek, 

Mateusz Adamczak, Natalia Cech, Paulina Tudorowska, Kamil Gawron, Marta Sawarzńska, 

Karol Bendowski, Ewelina Kandulska, Patrycja Szamer, Maciej Rzanny, Martyna Szajstek, 

Wojtek Nowak, Justyna Klimczyk, Anna Kortus, Maja Witkoś, Monika Adamczak, 

Aleksandra Nolka, Marta Górka, Natalia Pięta, Jagoda Stachowska, Monika Piosik 

 

 

          
  

BAŚŃ O DWUNASTU MIESIĄCACH  

    

   W piątek, 14 marca w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się przedstawienie pt.  "Baśń o 

dwunastu miesiącach" wg J. Porazińskiej. W spektaklu wzięły udział dzieci uczestniczące w 

cotygodniowych zajęciach Kółka Plastycznego. Dzieci własnoręcznie przygotowały 

scenografię oraz stroje.  

 



 
 

 
  

 



MAREK GAŁĄZKA - "LEKCJA STACHURY"  
    

      W czwartek, 14 lutego o godz. 13.30 w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbył  

się recital Marka Gałązki pt. Lekcja Stachury". 

Artysta grający na gitarze akustycznej, i harmonijce zaprezentował kilkanaście najbardziej 

kultowych utworów Edwarda Stachury, do których skomponował muzykę. Blisko 

stuosobowa publiczność, głównie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku 

Wlkp. usłyszała m in.:  "Już jest za późno, nie jest za późno",   "Ach kiedy znowu ruszą dla 

mnie dni", "Smutno", "Biała lokomotywa", Na Brookliński Most", Czy warto?". Artyście 

towarzyszył Mariusz Kawalec grający na saksofonie altowym i sopranowym.  

 

 
 

      



   

 

 
 

     MAREK GAŁĄZKA - muzyk, reżyser, autor tekstów, animator kultury - urodził się 17 

lutego 1954 roku w Szczecinie. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Grudziądzu w 1973 

roku, gdzie już wówczas zajmował się amatorsko twórczością Edwarda Stachury.  Po 

ukończeniu studiów podjął pracę w Oleckim Ośrodku Kultury jako instruktor do spraw teatru. 

Założył teatr AGT i 24.03.1979 roku (równo cztery miesiące przed śmiercią Stachury) wraz z 

teatrem debiutował spektaklem "Wędrowanie" według poezji Edwarda Stachury. W spektaklu 

tym, którego jest scenarzystą i reżyserem, wykonał kilka piosenek Edwarda Stachury z 

własną muzyką. 

 

W 1980 roku założył grupę balladową Po Drodze, z którą otrzymał nagrodę Ministra Kultury 

i Sztuki na festiwalu "Śpiewajmy poezję" (Olsztyn 1981). Potem wraz z grupą  

i teatrem brał udział w programach telewizyjnych, nagraniach radiowych, spektaklach teatrów 

zawodowych w Warszawie i Szczecinie. W latach 1984-86 przebywał w Trójmieście, gdzie 



prowadził Akademicki Ośrodek Teatralny na Uniwersytecie Gdańskim.  

W 1993 roku reaktywował grupę "Po Drodze" i wziął udział w XX Spotkaniach "Śpiewajmy 

Poezję" w Olsztynie. Wraz z grupą koncertował w całej Polsce oraz Hamburgu, Kownie, a 

samodzielnie w Budapeszcie, Sofii, Grenoble, Lyonie, także w Wielkiej Brytanii w Londynie, 

Kindenminster i Bristolu.        

                                          

W 1994 roku współtworzy i zostaje dyrektorem  "Przystanku Olecko" i "Przystanku Gołdap".  

Od dwudziestu jeden lat jest głównym pomysłodawcą i realizatorem corocznych "Spotkań z 

Teatrem i Sztuką SZTAMA", które odbywają się w Olecku. Był jednym z inicjatorów 

założenia i pomysłodawcą nazwy Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy" z 

siedzibą w Olecku. Od roku 1999 jest jego prezesem.  

W ramach stowarzyszenia zrealizował kilka interesujących projektów artystycznych:  

"Zjawiska Kulturowe", "Kulturotwórcza Rola Prowincji", "Ekologia Sztuki - Sztuka 

Ekologii", "Sztuka awangardowa? Ocalenie, Enklawa, Ucieczka?". 

Z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Edwarda Stachury zrealizował projekt "20 lat później, 

czyli spotkanie z Edwardem Stachurą w mieście O." 

Po nagraniu koncertu z grupą "Po Drodze" w radiu Białystok w styczniu 2000 roku wystąpił 

w programie TVP 3 pt. "Nie zawsze po drodze". W 2001 roku zespół przestał istnieć.  

Od maja 2001 Marek Gałązka zaczął koncertować ze swoimi synami.                     

2002 to rok rozwijającej sie działalności koncertowej z zespołem z synami, kontynuacji 

projektów "Przystanek Olecko" i "Sztama".  

 

Wydał 4 kasety i 4 płyty CD. Nakładem wydawnictwa Dalmafon ukazała się płyta CD pt. 

Marek Gałązka Po Drodze Przystanek Olecko, podsumowująca dorobek Marka 

Gałązki.                                                                    

W tym samym miesiącu ukazała się płyta przy współpracy Tymona Tymańskiego "Tu Stacja 

Sopot" oraz płyta "Piosenki Edwarda Stachury Śpiewa Marek Gałązka".  

 

 
 



 

 

KOŚCIOŁY DREWNIANE WIELKOPOLSKI  
    

     Od 24 stycznia do 29 lutego br. w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę 

grafik  Zdzisława Połącarza  pt. "KOŚCIOŁY DREWNIANE WIELKOPOLSKI ". Wystawa 

obejmuje 45 prac, przedstawiających najbardziej reprezentatywne drewniane obiekty sakralne 

wielkopolski - również te znajdujące się w powiecie grodziskim ( Grodzisk Wlkp, 

Parzęczewo, Ruchocice, Zielecin, Łęki Wielkie). Kościoły drewniane stanowią nierozerwalny 

element krajobrazu architektonicznego i zajmują ważne miejsce w grupie zabytków 

sakralnych. 

Wystawa czynna jest codziennie w godzinach pracy biblioteki. 

 

Zdzisław Połącarz 

 

Urodzony 19.04.1945 r w Oświęcimiu, należy do Grupy Twórców "Na Zamku" w 

Oświęcimiu, jest członkiem Związku Plastyków Warmii i Mazur, członkiem Stowarzyszenia 

Artystów Polskich na Ukrainie. Wypowiada się w różnych technikach plastycznych między 

innymi rysunku, pasteli, malarstwie olejnym i akwarelowym. Jest głównym inicjatorem i 

organizatorem plenerów malarsko - rzeźbiarskich odbywających się corocznie w powiecie 

grodziskim. 

 

 
 



         
 

 

         
  

 

 

 

 

 

 


