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KSIĄŻKA MÓWIONA 

     Od początku 2009 roku Biblioteka Publiczna poszerzyła swoje zbiory, proponując 

czytelnikom w szczególności niewidomym i niedowidzącym kilkadziesiąt tytułów "książki 

mówionej" zapisanych na płytach CD w formacie mp3 . Wśród naszych propozycji czytelnicy 

znajdą takich autorów jak : A. Christie ,D. Brown ,H. Sienkiewicz, J. Hasek, H. Coben, J. 

Austen , M. Szwaja i wielu innych.A oto kilka wybranych tytułów :  

"Kod Leonarda da Vinci" D. Browna,  "Jestem nudziarą" M. Szwaji, "Układ" E. Kazana, 

"Życie Pi" Y. Martel.  "Zielona mila" S. Kinga, "S@motność w sieci" J.L. Wisniewskiego, 

"Potop" H. Sienkiewicza. "Anna Karenina" L. Tołstoja, "Morderstwo w Orient Expressie" 

A.Christie, Świat Zofii" J.Gaarder 

 

    

KONKURS „NASZA EUROPA 

   W piątek, 30 stycznia 2009 r., w Czytelni Biblioteki odbył się po raz IX powiatowy etap 

konkursu pt. "Nasza Europa" organizowanego corocznie przez Towarzystwo Samorządowe z 

Konina. W skład komisji wchodzili: przewodniczący Marek Adamski - dyrektor PiM-GBP w 

Grodzisku Wlkp., zastępca przewodniczącego Grażyna Sterczak - naczelnik Wydziału 

Oświaty i Kultury, Kamila Zimna i Małgorzata Gracz z grodziskiego Starostwa Powiatowego. 

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z Sespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie. . Zwycięzcami 

tegorocznej edycji zostali:  Marlena Wieczorek /ZSP Grodzisk Wlkp./ i Piotr Nowak /ZSP 

Kotowo/, którzy będą reprezentować powiat grodziski w etapie wojewódzkim. Każdy 

uczestnik został nagrodzony upominkiem ufundowany przez Starostwo Powiatowe w 

Grodzisku Wielkopolskim, a laureaci otrzymali nagrody książkowe. 
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BŁYSKOTLIWY MALUCH 

    W każdy czwartek w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej odbywają się zajęcia o 

charakterze adaptacyjno - edukacyjnym  dla dzieci w wieku 2 - 5 lat pod nazwą "Błyskotliwy 

maluch". Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę nauczania początkowego Panią Lidię 

Jędrzejewską. Dzieci mają okazję rozwijać swoje umiejętności i zdolności twórcze, nauczyć 

się samodzielności i współdziałania w grupie rówieśników, poprzez zabawę nauczyć się wielu 

nowych rzeczy. Dotychczas uczestniczy w nich 9 dzieci. Są jeszcze wolne miejsca w grupie. 

Zainteresowanych zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16.00 do Oddziału dla dzieci przy ul. 

Kolejowej. Koszt zajęć to 10 zł miesięcznie.   

  

 

   

 

    

FERIE W PTASZKOWIE 

     Bardzo atrakcyjnie przebiegały Ferie w Filii Biblioteki w Ptaszkowie. W poniedziałek 16 

lutego dzieci zamieniły się w "Tropicieli niebezpieczeństw". Zabawa polegała na tropieniu 

niebezpiecznych sytuacji w domu, na ulicy, w szkole, na podwórku, na śniegu. Sytuacje te 

dzieci przedstawiły na samodzielnie wykonanych plakatach. Korzystając z ładnej pogody i 

śniegu na boisku szkolnym ulepiły bałwana. Jednak jak widać na załączonych zdjęciach 

wyszedł im jak same powiedziały niedźwiedź... ale liczą się dobre chęci. 

 We wtorek świętowano Światowy Dzień Kota. 



 

 

Na zajęciach dzieci rozmawiały o znajomych kotach domowych, co lubią robić, czym się 

żywią oraz jakie znają rasy. Dzieci wykonują portrety kotów dowolną techniką, kredkami, 

farbami, wyklejają skrawkami materiałów. 

Środa upłynęła pod hasłem "Zima...zima, jedzmy dużo warzyw i owoców". 

Czytano wiersze, w których bohaterami są warzywa i owoce np. "Na straganie", "Rzepa i 

miód" i inne. Dzieci malowały farbami, lepiły z plasteliny warzywa i owoce. 

 

  

       

  

 W czwartek uczestnicy ferii udali się w "Podróż po świecie z Koziołkiem Matołkiem" 

Czytano książki Kornela Makuszyńskiego pt. "Przygody Koziołka Matołka". Dzieci 

pokazywały na mapie miejsca, które odwiedzał nasz bohater. Przeprowadzono też 

błyskawiczny "Konkurs z wiedzy o Koziołku".  

 

  



BEZPIECZNE FERIE 

   W czwartek, 19 lutego 2009 r.  w ramach realizowanego przez placówki biblioteczne 

programu "Bezpieczne Ferie" w bibliotece przy ulicy Kolejowej oraz na Osiedlu Wojska 

Polskiego z dziećmi spotkali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Wlkp. Tematem przeprowadzonej pogadanki było omówienie bezpieczeństwa dzieci, a w 

szczególności przepisy ruchu drogowego. Policjanci zwrócili dzieciom uwagę na tematy 

związane z  podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, w momencie kiedy pozostają same w 

domu. Podkreślono zachowania wobec obcego ( w tym kim jest obcy i jak się wobec niego 

zachować ) Omówiono zagadnienie dotyczące zachowania w momencie zagrożenia życia lub 

zdrowia podkreślając znaczenie numerów alarmowych 997, 998, 999 lub 112. Dzieciom 

przypominano zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu, w tym organizacje kuligów 

oraz innych zorganizowanych form zabawy. Dodatkową atrakcją była możliwość przejażdżki 

radiowozem. 

 

     

   
   

 

 



GOŚCIE Z UKRAIŃSKIGO MIASTA DOLYNA  
   

   

W piątek, 20 lutego w bibliotece przy ul. Kolejowej przebywała delegacja z ukraińskiego 

miasta Dolyna. Delegacja z partnerskiego, zaprzyjaźnionego miasta gościła w Grodzisku 

Wlkp. w ramach wymiany partnerskiej do Klubu Europejczyka w L.O. Jednym z punktów 

było zapoznanie gości z pracą naszej książnicy. Gości szczególnie zainteresował 

komputerowy system biblioteczny, umożliwiający automatyczne wypożyczanie książek, 

przeglądanie katalogów on-line oraz systemu rezerwowania książek. Goście zapoznali się 

działalnością informacyjną, oświatową i  kulturalną biblioteki zwiedzając Czytelnię, Oddział 

dla dzieci, Dział Gromadzenia i Wypożyczalnię. 

           

 

           



    

WIZYTA STRAŻAKÓW 

     

   We wtorek, 24 lutego w ramach realizowanego programu "Bezpieczne ferie" w bibliotece 

przy ul. Kolejowej oraz w Filii na os. Wojska Polskiego z dziećmi spotkali się strażacy z PSP 

w Grodzisku Wlkp. W prezentacji multimedialnej przedstawili trudną pracę strażaka i zakres 

prowadzonych akcji ratowniczych. Na bazie filmu Bolek i Lolek strażacy przypomnieli 

zagrożenia z jakimi mogą spotkać się dzieci w domu, na drodze, na spacerze itp. oraz 

wskazali dzieciom sposoby zachowań w razie wypadku. Zademonstrowali dzieciom sposób 

zachowania się w przypadku ataku psa. Przypomnieli o telefonach alarmowych i sposobach 

informowania  odpowiednich służb o zauważonych niebezpieczeństwach. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz ubioru strażaka i jego wyposażenia używanego 

w akcjach ratowniczych. Dzieci miały okazję zobaczyć i przymierzyć aparat tlenowy i hełm 

strażacki. Następnie na parkingu zaprezentowano samochód strażacki używany w 

ratownictwie drogowym. 

 

 

 

  



 

        

   

 

SPOTKANIA AUTORSKIE Z ELIZĄ PIOTROWSKĄ  
   

      

     W poniedziałek, 16 marca gościem naszej biblioteki była Eliza Piotrowska - znana i 

lubiana autorka i ilustratorka wielu książek dla dzieci. Ukończyła historię sztuki na 

Uniwersytecie Poznańskim i studia specjalizacyjne na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. 

Jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Stale współpracuje z "Misiem" i 

"Świerszczykiem". Jest autorką i ilustratorką m.in. książek: Alfabecik dla dzieci, A ja nie 

pozwolę nudzić Wam się w szkole! Franek, Hela, Bobas i koń trojański, Jest w muzeum obraz 

taki... O godz. 8.00 -  w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej autorka spotkała się z uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 1 w grodzisku Wlkp. O godz. 9.30 - odbyło się spotkanie z przedszkolakami w Filii na os. 

Wojska Polskiego a ogodz. 11.00 - spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Filii w Ptaszkowie. 

 



                   

  

  

"WIOSNA" - SPOTKANIE W ODDZIALE DZIECIĘCYM  
    

     W środę Oddział dziecięcy odwiedziła 11 osobowa grupa dzieci ze Stowarzyszenia 

Gospodarczo - Edukacyjnego "Dobro dziecka" z Gradowic. Przewodnim tematem spotkania 

była zbliżająca się wiosna. Dzieci wysłuchały opowieści o wiośnie, poznały nazwy 

wiosennych kwiatów oraz ptaków, które przylatują do Polski, uczestniczyły w zabawach i 

konkursach oraz samodzielnie dekorowały suknię "Pani Wiosny". Zapoznały się też  z 

organizacją grodziskiej biblioteki, regulaminem i zasadami wypożyczeń oraz wysłuchały 

"próśb książki". 

 



 

 

 

 



W OBIEKTYWIE FOTOAMATORA - WYSTAWA PRAC ALFONSA 

CHRÓSTA  
 

   

    Od 16 marca do 30 kwietnia w Galerii Biblioteki Publicznej  można oglądać wystawę prac 

Alfonsa Chrósta (1925-2007) wieloletniego nauczyciela Szkoły nr 2 w Grodzisku 

Wielkopolskim, w której przepracował 48 lat na stanowisku nauczyciela fizyki, w tym 15 lat 

jako zastępca dyrektora szkoły. 

    Łączył pracę zawodową z zajęciami pozalekcyjnymi, do których należało m.in. kółko 

fotograficzne. Wykształcił wielu pasjonatów fotografii.  Autor wielu ciekawych zdjęć, 

wykonanych na żywo w bardzo trudnych warunkach w latach 60. Prezentowane fotografie 

ukazują świat gadów, płazów, ssaków i owadów. Autor był członkiem Amatorskich 

Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, wielokrotnie nagradzany w Konkursie Fotografii 

Artystycznej, w Biennale Fotografii Przyrodniczej, w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii 

Przyrodniczej "Zwierzęta i My", zorganizowanej przez Photographic Association of Poznań. 

Wyeksponowane prace ukazują skromny wycinek Jego bogatego dorobku artystycznego. 

 

 



 

 

 



 

 

  

   



    

WIELKANOCNE SPOTKANIE 

 

     W środę, 1 kwietnia w Oddziale dziecięcym odbyły się zajęcia dla grupy przedszkolaków 

w wieku 6 lat z Przedszkola im. Krasnala Hałabały - Oddział w Kobylnikach. Grupa 18 osób 

wysłuchała bajki o "Wielkanocnym zajączku", którą przeczytał Dyrektor Biblioteki Marek 

Adamski. Głównym tematem zajęć były zbliżające się Święta Wielkanocne. Dzieci poznały 

tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami. Spotkanie przebiegało w formie quizu. Były 

pytania ale również i zadania do wykonania, np. narysowanie kurczaczka, zrobienie pisanki, 

ułożenie puzzli z ilustracja wielkanocną, rozwiązanie zagadek. Zajęcia były przeplatane 

śpiewaniem piosenek. 

 

 



 

 

ZACZAROWANA GMINA - ELEMENTARZ DEMOKRACJI  
   

    

     W środę, 29 kwietnia w ramach cyklu  "Bajkowe Poranki", w Filii na  Os. Wojska 

Polskiego odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego "Zaczarowania Gmina 

- elementarz demokracji"; (samorząd, legendy i gminy partnerskie). Podczas poprzednich 

spotkań, które odbyły się w lutym i marcu dzieci przedszkolne (zerówki) poznały 

podstawowe pojęcia związane z demokracją, takie jak np. radni, sesja, wójt, burmistrz, 

prezydent miasta. Dowiedziały się jaki wpływ na życie miasta, w którym żyjemy może mieć 

każdy z nas. Poznały też legendy związane z naszym miastem (legenda o studni św 

Bernarda), a także jedną z legend naszego regionu, jakim jest Wielkopolska (Legenda o 

poznańskich koziołkach). 

   W dniach 27, 28 i 29 kwietnia odbyły się następne spotkania z tego cyklu, dotyczące tym 

razem gmin, z którymi Grodzisk Wlkp podpisał umowy o współpracy. Jest takich gmin 

sześć, położonych w całej Europie. Dzieci dowiedziały się jakie to miasta, wskazywały na 

mapie, obejrzały pamiątki przywiezione stamtąd. Szczególny nacisk położono na Betton we 

Francji. Po omówieniu krótkiej charakterystyki tego miasteczka, bibliotekarka przekazała 

kilka informacji o Francji - z czego słynie, co można tam zobaczyć i - oczywiście 

przedstawiła znanego autora bajek dla dzieci : Charlesa Perrault. Następnie po 

przeczytaniu  baśni "Czerwony Kapturek" , przyszedł czas na zabawę : zagadki, puzzle z 

herbem Betton. 



 

 



 

  

   

XVI WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE 

TERYTORIALNYM     

       

     W środę, 29 kwietnia br., w Czytelni Biblioteki odbył  się XVI Wielkopolski Konkurs 

Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 2008/2009. W konkursie uczestniczyło czterech 

ucznów z Gimnazjów w Jabłonnie oraz w Ruchocicach, którzy przeszli eliminacje 

gimnazjalne.   

      W skład komisji konkursowej weszli:  Marek Adamski - dyrektor PiM-GBP w Grodzisku 

Wlkp., Grażyna Sterczak  - naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury oraz Małgorzata Gracz - 

Wydział Oświaty i Kultury z grodziskiego Starostwa Powiatowego.  Zwycięzcami zostali 

następujący uczniowie: Arkadiusz Szczerkowski (Gimnazjum Jabłonna) oraz Szymon Adler 

(Gimnazjum Jabłonna), którzy jednocześnie uzyskali prawo uczestnictwa w finale 

wojewódzkim. Miejsce III zajął Mateusz Michalski (Gimnazjum Ruchocice), a IV Artur 

Bartkowiak (Gimnazjum Ruchocice). 

 

   



 

SPOTKANIA Z BARBARĄ GAWRYLUK 

      W czwartek, 7 maja gościła w Bibliotece Barbara Gawryluk, autorka wielu książek dla 

najmłodszych. O godz.11.00 w Filii na os. Wojska Polskiego pisarka spotkała się z 

pięćdziesięcioosobową grupą przedszkolaków z klas "O" z Przedszkola "Krasnala Hałabały" 

i "Wiercipięta". O godz. 12.30 w Oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie z przedszkolakami 

z Kobylnik. Nasz gość przeczytał dzieciom fragmenty książek: "Kaktus, dobry pies" i 

"Gwizdek nie chce spać". Młoda publiczność z zaciekawieniem słuchała opowiadania o 

zawodzie pisarza i pracy w radio. Dowiedzieli się oni także, że pani Barbara jest miłośniczką 

twórczości Astrid 

Lindgren, a książką, która wywarła największy wpływ na jej życie są znane wszystkim 

"Dzieci z Bullerbyn". Pani Barbara Gawryluk odpowiadała również na liczne pytania 

uczniów, m.in. skąd bierze pomysły do swoich książek, czy bohaterowie jej książek istnieją. 

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości  były autografy rozdawane przez pisarkę, po 

które dzieci ustawiły się w długiej kolejce.             

 



 

 



 

 

                      



DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 

      W piątek, 8 maja w Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W spotkaniu zorganizowanym przez naszą bibliotekę 

uczestniczyli pracownicy Biblioteki Publicznej a także koleżanki z bibliotek szkolnych, z 

biblioteki pedagogicznej, dyrektorzy szkół, przedszkoli, przedstawiciele władz gminnych. 

Była to okazja do refleksji nad zawodem bibliotekarza, podsumowania dotychczasowej 

działalności, podziękowań za współpracę, którego dokonał dyrektor biblioteki. Spotkaniu 

towarzyszyła prezentacja działalności biblioteki w 60 - leciu jej istnienia. Spotkanie 

zakończył koncert Tomka Grdenia - "Mężczyzna - kontrabas i śpiew. 

 

 

 



 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
  



FINAŁ KONKURSU GWAROWEGO - SPOTKANIE Z JACKIEM 

HAŁASIKIEM  
 

    W środę, 20 maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu gwarowego "Glupki, skrzyczki, 

deczka, czyli po naszymu". Organizatorem konkursu byli bibliotekarze Biblioteki Szkolnej 

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy  Grodzisk Wlkp., która ufundowała nagrody. Konkurs przeznaczony był dla uczniów 

szkół gimnazjalnych naszej gminy. Jego celem było m. in. upowszechnienie i podkreślenie 

wartości i specyfiki gwary mieszkańców okolic Grodziska Wlkp., pokazanie bogactwa 

gwary wielkopolskiej i jej popularyzację wśród młodzieży gimnazjalnej, przybliżenie 

uczniom języka, którym posługiwali się mieszkańcy naszego regionu. W konkursie wzięło 

udział 121 uczniów. W czytelni biblioteki oraz w Filii w Ptaszkowie odbyły sie spotkania 

uczestników konkursu z redaktorem Jackiem Hałasikiem - dziennikarzem, prezenterem 

radiowym, milośnikiem i znawcą  gwary poznańskiej.  

Laureatami konkursu, a zarazem najlepszymi znawcami gwary wielko-polskiej zostały: 

Gimnazjum Grodzisk: 

      I miejsce Paulina Garcon klasa Ic 

      II miejsce Anita Kaczmarek klasa IIa 

      III miejsce Agata Klóska klasa IIIf 

 

Wyróżnienia:   

Agata Stempin klasa IIIe,  Iza Nowak klasa IIIe,  Agnieszka Napierała klasa IIIe 

Gimnazjum w Ptaszkowie: 

      I miejsce Paulina Wojnowiak klasa III 

      II miejsce Weronika Dubska klasa Ib 

      III miejsce Paulina Nowicka klasa III   

 



 

 

 



 
   

    

 

MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ 

   W sobotę, 23 maja w Czarnej Wsi odbył się Festyn "Majówka z książką",  zorganizowany 

Bibliotekę Publiczną przy współpracy UM w Grodzisku i Gospodarstwa Agroturystycznego 

"Zacisze". Ideą festynu była przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa w szczególności 

wśród dzieci, ale również młodzieży i dorosłych. Jedną z inicjatyw, które miały na celu 

właśnie popularyzacje czytelnictwa był ogłoszony w lutym konkurs o tytuł "Pożeracza 

książek" skierowany do dzieci w wieku od 0 do 13 lat, a którego finał oraz nagrodzenie 

zwycięzców odbyło się podczas festynu. Bibliotekarze przygotowali i przedstawili teatrzyk 

kukiełkowy pt.:Biblioteka dobre miejsce dla czlowieka, ktorego tematem przewodnim była 

wyższość książki nad innymi środkami przekazu m. in. komputerem i telefonem 

komórkowym. 

 



 

 

 



 W trakcie festynu można było obejrzeć wystawę wycinkowo przedstawiającą działalność 

biblioteki przez ostatnie 60 lat jej istnienia. 

   

    Festyn uświetniły występy dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, które 

zaprezentowały przedstawienie pt.: "Rzepka" oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 

przedstawieniu "Bąbelkowa wierszykalnia", Aplauz blisko tysięcznej publiczności wzbudził 

także występ grup tanecznych "Jedyneczki" i "Małe Jedyneczki z Szkoly podst. Nr 1 . 

 

 

 Niemałą atrakcją dla zgromadzonej publiczności był pokaz psiej tresury.   Występy 

sceniczne przeplatane były pokazami jazdy konnej w wykonaniu amazonek a także pokazy 



zaprzęgów konnych ze stajni Gospodarstwa Agroturystycznego Zacisze Czarna Wieś. 

 

 

 



 

Jednym z punktów programu był występ zespołu WIARUCHNA z Urbanowa, który 

nawiązując do jednego z konkursów ogłoszonych przez Bibliotekę przybliżył publiczności 

gwarę wielkopolską. Końcowym punktem programu było losowanie loterii fantowej 

zorganizowanej przez GA Zacisze. Przez cały czas trwania festynu w związku z ogłoszoną 

przez Bibliotekę abolicją istniała możliwość zwrotu przetrzymanych książek bez ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji. W trakcie festynu istniała możliwość skorzystania z takich 

atrakcji jak jazda konna, przejażdżki bryczkami, przeloty helikopterem. 

 



Niebanalny program, niebanalne miejsce, niebanalne towarzystwo...- czyli o "Majówce 

z książką" słów kilka 

Czy książka może mieć coś wspólnego z rzepą uprawną, pomponami albo siodłem? Jak 

najbardziej. "Majówka z książką" zorganizowana przez grodziską bibliotekę oraz 

Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze w Czarnej Wsi 24 maja dała nam na to 

niepodważalny dowód. Jaki jest wspólny mianownik dla wymienionych tu, na pozór bardzo 

odległych od siebie, rzeczy? Świetna zabawa, relaks oraz aktywizacja najmłodszych 

czytelników- bo tak właśnie należy opisać efekty, które przyniósł organizowany po raz 

pierwszy, ale z całą pewnością nie ostatni, biblioteczny festyn. Pomimo, spowodowanej 

złymi warunkami pogodowymi, zmiany terminu "Majówki z książką", Mieszkańcy 

Grodziska i okolic bardzo licznie przybyli na tę, dość nietypową, imprezę. Nietypowość jest 

zaś tutaj określeniem jak najbardziej pozytywnym.  Dlaczego "Majówka z książką" to festyn 

nietypowy? Kiedy zwykle wybieramy się na podobne imprezy, z góry wiemy, czego 

możemy się spodziewać, nawet jeśli nie zerknęliśmy do programu. Śpiew, piwo, karuzela, 

piwo, karuzela i śpiew - tylko kolejność i ilość owych atrakcji przy okazji uczestniczenia w 

kolejnych festynach ulegają zmianie. "Majówka z książką,", to impreza, nad która pieczę 

miał organizator dość szczególny, nic zatem dziwnego, że atrakcje, które zapewniono 

przybyłym były o wiele bardziej oryginalne i, co szczególnie ważne, pożyteczne. Opowieści 

snute przez bajkowe postaci w które wcielili się grodziscy bibliotekarze , taniec z 

pomponami, pokaz jeździectwa, przedstawienie "Rzepka" w wykonaniu grodziskich 

przedszkolaków, pokaz tresury psów oraz konkurs gwarowy to tylko niektóre z punktów 

programu. Pożyteczna rozrywka to hasło, które można porównać do duchów. Wielu o nich 

mówi, ale nikt ich nie widział. Dzięki organizatorom "Majówki z książką" oraz licznym 

sponsorom, którzy umożliwili tę imprezę, mieliśmy okazję przekonać się, że pożyteczna 

rozrywka może istnieć. Jakie są majówkowe pożytki? Wszyscy, którzy 24 maja przybyli do 

Czarnej Wsi świetnie się bawili, bo nawet najbardziej oporni na rozrywkę, uśmiechali się od 

ucha do ucha na przykład wtedy, gdy przedszkolaki usiłowały wyrwać ze sceny rzepkę. Bez 

wątpienia u wielu przybyłych, szczególnie tych najmłodszych, wzrosła chęć sięgnięcia po 

książkę, a to zdaje się być na dłuższą metę korzyścią największą. Majówkowicze mogli 

zobaczyć to, czego na codzień nie mają okazji oglądać: nasze psy raczej nie mogą 

konkurować z tymi, które zaprezentowały swoje umiejętności podczas festynu. No i niestety 

znacznie częściej oglądamy nie książkowe obwoluty, a ekran telewizora. Tańczące 

Jedyneczki, które zasłużenie za swój taneczny występ zebrały od publiczności gromkie 

brawa, dały nam widowisko o wiele bardziej interesujące, niż tańczący w programach 

telewizyjnych celebryci. Również miejsce, w którym odbył się festyn zapewniło nam 

doznania w dużej mierze odbiegające od tych, do których każdy uczestnik festynów jest 

przyzwyczajony. Nie sposób nie wspomnieć o przepięknym krajobrazie. Rozległa polana 

nieopodal lasu, stawek...- Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze to na mapie okolic 

naszego miasta miejsce niewątpliwie szczególne. Przybyłych za sprawą grodziskiej 

biblioteki gości przywitały nie tylko piękne widoki, ale też domownicy tego zakątka. Sarny, 

konie, owce, kozy i, cieszące się tego dnia chyba największą liczbą odwiedzin, szczeniaki. 

Niebanalny program, niebanalne miejsce, niebanalne towarzystwo! Tak należy opisać 

"Majówkę z książką" i chyba właśnie tak można wytłumaczyć powodzenie festynu, o którym 

świadczy chociażby liczba gości i ich zadowolone miny. Nie mieliście okazji uczestniczyć w 

tegorocznej Majówce? Jeśli powiemy nic straconego, skłamiemy, bo takich atrakcji nie 

sposób nie żałować. Jednak ten festyn to, jeśli chodzi o niebanalną rozrywkę, dopiero 

pierwsze słowo naszej biblioteki, a nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii ma ona do 

powiedzenia naprawdę wiele... 



 

KONKURS O TYTUŁ POŻERACZA KSIĄŻEK ROZSTRZYGNIĘTY  
   

 

     Konkurs o tytuł "Pożeracza książek" trwał od 1 lutego do 5 maja br. Spośród blisko 200 

wydanych kuponów wróciło do nas 79 (27 w Oddziale Dla Dzieci, 35 w Filii - OWP, 17 w 

Filii w Ptaszkowie). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się wszyscy uczestnicy z 

grup: I - do lat  5 i II - 6-7 lat. Ponadto 21 osób w grupie III - 8-10 lat i 22 osoby w grupie 

IV - 11-13 lat.  Drugi etap naszego konkursu polegał na rozwiązaniu testu i odbył się 

podczas "Majówki z książką w dniu 23 maja br.  Pytania dotyczyły treści trzech książek z 

naszej Listy Książek Zalecanych. Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu wyłoniono 

laureatów. 

W grupie I do lat 5  

I miejsce i tytuł "Pożeracza książek otrzymał  Oskar Patalas 

II miejsce - Mikołaj Szuman 

III miejsce - Julia Stasik 

Wyróżnienia :    Dominika Kostańska i Emilia Urban 

 

W grupie II   6-7  

I miejsce i tytuł "Pożeracza książek otrzymał Dawid Wróbel 

II miejsce - Amelia Wyrwa 

III miejsce  - Emilia Napierała 

Wyróżnienia: Eliza Krengiel,  Bartosz Cieżuch,  Emilia Konieczna, Damian 

Śmieszek,  Daniel Gromek,  Aleksandra Kawala. 



W grupie III   8-10 lat  

I miejsce i tytuł "Pożeracza książek otrzymała  Julia Marciniak 

II miejsce - Julia Krengiel 

III miejsce  - Dominika Sławińska 

Wyróżnienia : Hubert Skubel,  Luiza Staśkowiak,  Klaudia Ciołek, Roksana 

Baraszkiewicz,  Adrianna Sporna. 

W grupie IV   11-13 lat 

I miejsce i tytuł "Pożeracza książek" otrzymała Olga Wawrzyniak 

II miejsce - Aleksandra Banach 

III miejsce - Agnieszka Adamczewska 

Wyróżnienia: Natalia  Juja,  Agnieszka  Karczmarek,  Magdalena  Ratajczak, 

Jagoda  Nowaczyk,  Justyna  Pawlak. 

 

 



 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy aby wasza przygoda z literaturą miała ciąg 

dalszy, bowiem - wszystkie książki lubią być "pożerane". Czekają one na Was w naszej ( i 

nie tylko naszej) bibliotece. Zapraszamy. 

 

 

BŁYSKOTLIWY MALUCH - BAJKOWY BAL Z OKAZJI DNIA 

DZIECKA  

 

 

 

 

 

 

      

       W czwartek 28.05.2009 w Oddziale dla dzieci odbył się Bajkowy Bal z okazji Dnia 

Dziecka. W baliku wzięli udział nasi najmłodsi czytelnicy w wieku 2-5 lat. Tego dnia 

wszystkie dzieci wyglądały inaczej niż zwykle, zamiast zwykłych milusińskich od godz. 

15.30 zaczęły pojawiać się postacie z bajek: wróżki, czerwone kapturki, księżniczki, 

motyle, Myszki Mickey, kowboje, marynarze, piraci i wiele innych postaci. Tańce - hulańce 

przerywane były licznymi konkursami, grami oraz słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie 

każdy uczestnik balu otrzymał miły upominek na Dzień Dziecka. Wszyscy jesteśmy 

przekonani, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci dzieci, które z wielkim 

entuzjazmem i radością brały udział w zabawie. 

 



 



       

       

  

 



   

VIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM - 

INAUGURACJA  

 
   

     Przy szczelnie wypełnionej sali widowiskowej Centrum Kultury Rondo odbyła się w 

poniedziałek 1 czerwca gminna inauguracja VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom. Uroczystość rozpoczęło przedstawienie teatrzyku kukiełkowego pt. "Biblioteka 

dobre miejsce dla człowieka" w całości przygotowanego przez pracowników biblioteki. 

Następnie blisko 300 osobowa widownia złożona z grodziskich przedszkolaków wysłuchała 

"Lokomotywy" J. Tuwima, którym to wierszem tradycyjnie otwieramy Tydzień 

Czytania.  Inauguracji dokonali : Jan Koza - sekretarz Urzędu Miejskiego, ks. Jacek 

Markowski - proboszcz parafii św. Jadwigi, Marek Adamski - dyrektor Biblioteki oraz 

Natalia Flaum - kierownik Filii OWP  i Judyta Jóżwiak - Oddział dla dzieci. Dzieci 

wysłuchały również fragmentów opowiadania A. Lindgren - "Emil ze Smalandii". Z okazji 

przypadającego Dnia Dziecka, w imieniu Burmistrza Henryka Szymańskiego serdeczne 

życzenia wszystkim obecnym dzieciom przekazał  Sekretarz Gminy. 

           

 

 



 

 

 



 

 

    



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA 

DZIECIOM  

 

    Bardzo intensywnie przebiegał w grodziskich placówkach VIII Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom, którego inauguracja odbyła się w poniedziałek 1 czerwca. Inauguracji 

dokonali : Jan Koza -  sekretarz  Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.,  ks. Jacek 

Markowski - proboszcz parafii św. Jadwigi, Marek Adamski - dyrektor Biblioteki oraz 

Natalia Flaum - kierownik Filii OWP  i Judyta Jóżwiak - Oddział dla dzieci, czytając 

dzieciom "Lokomotywę J. Tuwima oraz fragmenty opowiadania A. Lindgren - "Emil ze 

Smalandii".  Do akcji Czytania Dzieciom przyłączyli się również grodziscy policjanci. We 

wtorek 2 czerwca  w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego policjant Tomasz 

Górny  czytał grupie dzieci  z Przedszkola "Wiercipięta".     

               

 

W środę, 3 czerwca w Oddziale dla dzieci gościła dr Ewa Pankowska - Sosnowska. 

Bibliotekę odwiedziła klasa II Szkoły Podstawowej nr 1 z Panią Hanną Gruch. Pani dr E. 

Sosnowska przeczytała dzieciom książkę z serii "Kamilka". Podczas rozmowy dzieci 

dowiedziały się kto to jest lekarz pediatra, kogo leczy, czy zawód wykonywany przez 



lekarza jest trudny, ale także m.in. jaką ulubioną książkę Pani Doktor lubiła czytać jak była 

mała, czy mimo braku czasu związanego z wykonywanym zawodem nadal czyta oraz co 

należy zrobić aby zostać lekarzem. 

 

W czwartek 4 czerwca w Filii na os. Wojska Polskiego strażak z Komendy Powiatowej PSP 

w Grodzisku Wlkp. sekc. Paweł Gawarzewski czytał dzieciom opowieść "Jak Wojtek został 

strażakiem". 

 



 

W Oddziale dla dzieci Andrzej Chróst - pracownik grodziskiej Izby Muzealnej przybliżył 

dzieciom grodziskie legendy. 

 

Na zakończenie w piątek 5 czerwca z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 spotkał się prezes 

grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grzegorz Pełko oraz Marek Adamski -dyrektor 

Biblioteki. Przygody Emila ze Smalandi oraz Koszmarnego Karolka zaciekawiły blisko 100 

osobową publiczność.  



 

 
   

 

 

 
  

 



 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

  W poniedziałek, 8 czerwca w  Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się uroczyste 

pasowanie na czytelnika. Do grona czytelników biblioteki przyjęto 12 dzieci z grupy 

"Pszczółki" z Przedszkola osiedlowego. Nim to nastąpiło dzieci wzięły udział w 

przedstawieniu "Biblioteka dobre miejsce dla człowieka" odgrywając główne role : książki, 

komórki, komputera, Koziołka Matołka, Kubusia Puchatka....Pasowanie na czytelnika 

poprzedził całoroczny cykl zajęć, na których dzieci poznawały zasady korzystania z książek 

i biblioteki, poznawały baśnie Andersena oraz polskie podania ludowe. 

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

postępować z książkami aby nie niszczyć ich i aby mogły służyć przez dłuższy czas również 

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

dokonał dyrektor Marek. Adamski, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. 

 

 



 

 



 
   

 

WYSTAWA GRAFIK WOŁODYMYRA 

CZORNOBAJA  

 

   

    Od 26 czerwca br. w Galerii Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Grodzisku Wlkp. można oglądać wystawę grafik Wołodymyra Czornobaja. Artysta 

pochodzi z Tarnopola (Ukraina). Jest absolwentem Lwowskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej. Zajmuje się witrażem klasycznym, malarstwem 

sztalugowym, grafiką. Od roku 1989 uprawia także malarstwo na szkle. Jest czlonkiew 

Związku Artystów Ukrainy. Prace artysty były prezentowane na przeszło kilkudziesięciu 

wystawach w Polsce, na Słowacji i Ukrainie, Niemczech, Bułgarii i Hiszpanii. W holu 

Biblioteki wyeksponowano grafiki wykonane techniką sitodrukową. Wystawa 

kilkudziesięciu prac ukraińskiego artysty czynna będzie do 22 sierpnia br. Serdecznie 

zapraszamy. Wystawa potrwa do 22 sierpnia 2009  

 



  

 

 

 

 



 
   

    

 

TU MIGAMY 

     Mamy przyjemność poinformować, że nasza biblioteka poprzez permanentne 

dokształcanie kadry dołączyła kolejny raz do grona bibliotek, które dążą do likwidacji 

barier komunikacyjnych i rozszerzania oferty dla osób niepełnosprawnych. Nasza koleżanka 

Małgorzata Cybal ukończyła właśnie kurs języka migowego, który został zorganizowany 

przez Bibliotekę Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu a który został poprowadzony 

przez wykładowców Polskiego Związku Głuchych. 

Jest to swego rodzaju nowe wyzwanie dla środowiska bibliotekarskiego, mamy nadzieję, że 

będzie owocować w satysfakcjonujący obie strony dialog. 

 

 



 

KĄCIK MALUCHA 

     Nasi najmłodsi czytelnicy odwiedzający bibliotekę z rodzicami, mogą spędzić czas w 

specjalnie przygotowanym w wypożyczalni dla dorosłych -  "Kąciku Malucha". Podczas 

gdy rodzice zajęci są poszukiwaniem książek dzieci mogą rysować, kolorować sceny z 

bajek bądź też przeglądać książeczki i czasopisma dziecięce 

   

 
   

    

 

 

… NA ULICY SZEROKIEJ 

     W środę, 5 sierpnia młodzi czytelnicy z Biblioteki Publicznej uczestniczyli w zajęciach 

w plenerze na ul. Szerokiej w Grodzisku Wlkp. Zajęcia odbyły się pod hasłem "Spotkajmy 

się na ulicy Szerokiej". Najmłodsi zapoznali się tajnikami technik rysunkowych, które 

odkryła przed dziećmi Grażyna Piechota - Napierała. Następnie kilkunastu uczestników 

pleneru zaczęło rysować otaczające ich budynki. Większość rysowała Kościół NSPJ, który 

od ponad wieku jest wizytówką naszego miasta. Oprócz zajęć plastycznych dzieci 

uczestniczyły w zajęciach teatralnych pod kierunkiem Łukasza Kucharzewskiego. Student 

PWST we Wrocławiu przedstawił czytelnikom kilka sztuczek aktorskich. Dzieci chętnie za 

pomocą gestów i mimiki przedstawiały krótkie scenki czując się jak gwiazdy dużego 

ekranu, ponieważ zebrały gromkie brawa kolegów i koleżanek, ale także przechodniów. 



Wszyscy uczestnicy potwierdzili gotowość uczestnictwa w tego typu zajęciach w 

przyszłości, co wskazuje na to, że takie happenningi są mile widziane wśród nie tylko 

najmłodszych mieszkańców Grodziska. 

  

    

 



 

    

   

 

 
   

 



GRODZISK DAWNY I NIEDAWNY…. 

     Ocalmy obraz naszego miasta z przeszłości, bo ma on wartość dokumentalną i 

sentymentalną. Poznając ludzi na starych fotografiach lepiej rozumiemy historię i siebie w 

niej. 

Biblioteka gromadzi pocztówki, zdjęcia, dokumenty życia społecznego i inne materiały 

dotyczące naszej "Małej Ojczyzny". 

Czekamy na Państwa pamiątki - stanowić one będą materiał na wystawy dotyczące historii 

Grodziska Wielkopolskiego i okolic, a przyszłym pokoleniom będą służyły jako 

świadectwo naszych czasów. 

Wszystkie otrzymane od Państwa materiały po wykonaniu fotokopii zostaną oddane 

osobiście lub odesłane pod wskazany adres. Jeżeli są Państwo w posiadaniu takich 

materiałów, prosimy o dostarczenie do Biblioteki osobiście lub opisane przesłać pocztą na 

adres: 

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk 

Wlkp. 

Można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

bibliotekagrodziskwlkp@gmail.com Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr 

telefonu tel. (0-61) 4445235. 

  

    

 

mailto:bibliotekagrodziskwlkp@gmail.com


   

    

ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

     W środę, 26 sierpnia przygotowano niespodziankę dla dzieci -  uczestników "WAKACJI 

W BIBLIOTECE". Była to wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego ZACISZE w 

Czarnej Wsi. Po przyjeździe na miejsce dzieci zostały podzielone na dwie drużyny i 

przejechały bryczkami do pobliskiego lasu, gdzie rozpoczęła się gra w podchody. 

Znakomicie spisała się grupa "uciekająca" zostawiając cenne wskazówki i zadania do 

wykonania dla grupy "poszukującej" . Dzieci miały m.in. napisać piosenkę o tematyce 

leśnej, wymienić 4 gatunki ptaków mieszkających w lesie, każdy musiał zrobić dziesięć 

przysiadów i pajacyków itp. 

Po przeszło godzinnych poszukiwaniach grupa została znaleziona w gospodarstwie, gdzie 

czekało już na nas ognisko i kiełbaski. Po krótkim odpoczynku były zagadki, za które każde 

dziecko otrzymywało los, a następnie odbyło się losowanie nagród. Gdy przyszedł czas 

odjazdu dzieci z wielkim smutkiem opuszczały progi gospodarstwa, pożegnały się z 

danielami, kucykami oraz końmi. Na pytanie: "Czy podobała Wam się niespodzianka?", 

usłyszeliśmy odpowiedź małej Patrycji : "Jutro też tu przyjedziemy?". 

 



 

 
   



 

GRODZISK DAWNY I 

NIEDAWNY...  

 
   

 

  

 



    

 BŁYSKOTLIWY MALUCH 

     W czwartek, 10 września w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej odbyły się pierwsze po 

wakacyjnej przerwie zajęcia o charakterze adaptacyjno - edukacyjnym  dla dzieci w wieku 2 - 5 lat pod 

nazwą "Błyskotliwy maluch". Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę nauczania początkowego 

Panią Lidię Jędrzejewską. Dzieci mają okazję rozwijać swoje umiejętności i zdolności twórcze, 

nauczyć się samodzielności i współdziałania w grupie rówieśników, poprzez zabawę nauczyć się wielu 

nowych rzeczy. Zainteresowanych zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16.00 do Oddziału dla dzieci 

przy ul. Kolejowej. Koszt zajęć to 10 zł miesięcznie.   

  

 

 



TURCJA - PIERWSZY KROK DO ORIENTU  

    

   W poniedziałek, 14 września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o... ". 

Tym razem gościem Biblioteki był Leszek Szczasny (ur. 1975), z wykształcenia politolog i 

filozof (UJ), a z zamiłowania artysta-fotografik i przede wszystkim niezależny globtroter-

autostopowicz. Turcja - pierwszy krok do orientu". Barwna opowieść przeplatana pokazem 

wykonanych w trakcie podróży do Turcji fotografii. O godz. 12.00 Leszek Szczasny spotkał 

się z grupą młodzieży gimnazjalnej a o godz. 16.30 odbyło się spotkanie otwarte dla 

mieszkańców. 

 

 



 

  

KUFEREK PEŁEN LITEREK 

     W czwartek, 24 września w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta 

Dzieciom"  przeprowadzono program edukacyjny dla klas pierwszych i "zerówek" z gminy 

Grodzisk Wlkp.  Program prowadziła Ewa Kowalska -  "Kropeczka". Polegał on na 

aktywnym czytaniu bajek i wierszy znanych autorów piszących  dla dzieci.  Dzieci 

uczestniczyły  czynnie w czytaniu, wykonując różne niezwykłe zadania. Miał na celu 

zachęcenie dzieci do zaprzyjaźnienia się z książką. Młodsze dzieci na pewno zdopingują po 

nim rodziców do czytania, a starsze same chwycą do ręki różne pozycje - i to nie tylko 

bajki, ale również książeczki popularno-naukowe specjalnie dla nich napisane. Program był 

niezwykle dynamiczny pełen opowieści o tematach, które dzieci znają i lubią - bo dotyczą 

m in. komputerów, wzajemnej pomocy, dostrzegania tego co dobre a co złe. 

  



 

 



 
   

 

 

NAJMŁODSZA LITERATURA POLSKA - PIOTR 

ŚLIWIŃSKI  

   

    

 

       W poniedziałek, 12 października o godz. 9.30 w Czytelni Biblioteki młodzież z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. miała okazje wysłuchać interesującego 

wykładu profesora Piotra Śliwińskiego p t. "Najmłodsza Literatura Polska". Spotkanie 

zostało zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i CAK w Poznaniu. 

Piotr Śliwiński - polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Absolwent I 

LO im. Kompałły i Lipskiego w Ostrowie. Profesor Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzował się w 1995 (rozprawa 

Popularne powieści T. Dołęgi-Mostowicza jako próba krytyki kultury), habilitował w 2002 

(Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej). Autor wielu artykułów i książek 

krytycznoliterackich (m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Świat na 

brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z 

Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z 

Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). 

Od 2006 przewodniczący jury Nagrody Literackiej Gdynia. 



 

 

 



 

 

 

  

   



PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE  
   

      W środę, 15 października w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom", do Oddziału 

dla dzieci i młodzieży przybyły dwie grupy 15-osobowe dzieci z Przedszkola Hałabały - 

filia w Słocinie z opiekunkami Panią Renatą Nowak i Marią Młynarczyk. Na początku 

spotkania dzieci zapoznały się z Biblioteką, jej regulaminem, zasadami zapisania się oraz 

wypożyczania książek. Poznały proces owijania księgozbioru oraz prośby książki. Dzieci 

wysłuchały "Bajki o jesiennym szalu" E. Ostrowskiej, którą czytała Judyta Jóźwiak. W 

trakcie czytania, dzieci przeobraziły się w występujących w bajce bohaterów i naśladowały 

je, układając lub rozrzucając jesienny szal. Następnie kolorowały i wycinały liście.  

 

 



 

 

  

    

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM WIELICKIM 

    W czwartek, 15 października w ramach cyklu spotkań "Porozmawiajmy o...." w Czytelni 

Biblioteki odbyło się spotkanie z jednym z największych polskich wspinaczy - himalaistów, 

zdobywcą wszystkich czternastu ośmiotysięczników - tzw. Korony Himalajów, Panem 

KRZYSZTOFEM WIELICKIM. Blisko 70 osób przybyłych na spotkanie miało okazję 

zapoznać się z historią polskiego himalaizmu oraz wysłuchać fascynujących relacji z 

wypraw na ośmiotysięczniki. Opowieści Pana Krzysztofa ilustrowane były setkami zdjęć i 

filmami obrazującymi zmagania polskich himalaistów.   

Krzysztof Jerzy Wielicki (ur. 5 stycznia 1950 w Szklarce Przygodzickiej, gm. 

Ostrzeszów) - polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Jest piątym człowiekiem na 

Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. 

Na trzy z nich: Mount Everest, Kanczendzongę i Lhotse wszedł zimą jako pierwszy. Na 

Lhotse stanął samotnie w noc sylwestrową w gorsecie, który nosił po uszkodzeniu 

kręgosłupa w górach. Na Broad Peak "wbiegł" solo w ciągu jednego dnia (pierwsze na 

świecie wejście na ośmiotysięcznik w ciągu doby). Na Dhaulagiri (w 16 godzin) i 

Sziszapangmę wspiął się sam, wytyczając nowe drogi. Nikt też nie towarzyszył mu podczas 

wejścia na szczyt Gaszerbruma II. Świadkami samotnego wejścia na Nanga Parbat, jedną z 

największych ścian Ziemi, byli jedynie pakistańscy pasterze obserwujący jego wyczyn z 

oddalonych łąk. Brał udział w czterech wyprawach na K2. Dopiero podczas ostatniej, latem 



1996, wytrwałość została nagrodzona - wszedł na szczyt Filarem Północnym z dwoma 

włoskimi alpinistami. Po biwaku niedaleko szczytu zejście zamieniło się w dramatyczną i 

szczęśliwie zakończoną akcję sprowadzania skrajnie wycieńczonego Włocha. 

Na przełomie lat 2006/2007 podjął kolejna próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, lecz z 

powodu skrajnie trudnych warunków pogodowych musiał wycofać się wraz ze swoim 

zespołem. Krzysztof Wielicki jest członkiem The Explorers Club. W ubiegłym roku to 

blisko stuletnie stowarzyszenie nagrodziło alpinistę prestiżowym odznaczeniem Lowell 

Thomas Award, jest także członkiem ? współzałożycielem Jurajskiego Klubu 

Wysokogórskiego. 

Podbój Korony Himalajów i Karakorum 

* Mount Everest (8848 m n.p.m.) 1980 - I zimowe wejście na ośmiotysięcznik  

* Broad Peak (8048 m) 1984 - I wejście na ośmiotysięcznik i powrót do bazy w jedną dobę 

(21,5 h), wejście solo  

* Manaslu (8163 m) 1984 - nową drogą oraz 1992 ? drogą klasyczną  

* Kanczendzonga (8586 m) 1986 - I zimowe wejście  

* Makalu (8463 m) 1986 - nowym wariantem, w stylu alpejskim  

* Lhotse (8511 m) 1988 - I zimowe wejście, wejście solo, w gorsecie ortopedycznym  

* Dhaulagiri (8156 m) 1990 - nową drogą, wejście solo  

* Annapurna (8091 m) 1991 - drogą Boningtona  

* Czo Oju (8201 m) 1993 - polską drogą  

* Sziszapangma (8021 m) 1993 - nową drogą, wejście solo  

* Gaszerbrum II (8035 m) 1995 - drogą klasyczną, wejście solo ? oraz 2006 ? drogą 

klasyczną  

* Gaszerbrum I (8068 m) 1995 - drogą japońską, w stylu alpejskim  

* K2 (8611 m) 1996 - drogą japońską  

* Nanga Parbat (8125 m) 1996 - drogą Kinschofera, wejście solo 

 

 



      

 

 

 



 

      

 



              

 

 



 

 

 

  

   



ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ  
   

 

     Jeszcze do końca października w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę malarstwa 

Pani Barbary Hoffman. To trzecia wystawa grodziskiej artystki, na której zaprezentowała 

27 prac olejnych na płótnie. Głównym motywem prezentowanych obrazów są krajobrazy, 

przyroda oraz portret  Pani Barbara Hoffman swą pasję malarską odkryła siedemnaście lat 

temu. Od tego czasu maluje krajobrazy, kwiaty, wiatraki, portrety oraz obrazy o tematyce 

sakralnej. Namalowałam chyba 250 obrazów. Wiele z nich wisi w grodziskich domach. 

Maluję to co czuję. Barbara Hoffman od blisko 40 lat prowadzi chór kościelny oraz uczy 

gry na skrzypcach i organach. Na wystawie zaprezentowano również 4 prace rękodzieła 

(gobelin) Pani Danuty Regulskiej. Zapraszamy. 

  

     

   

 

 

POWSTAŁ DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – 

ZAPRASZAMY 

  

   

     20 października 2009 r. w Czytelni Biblioteki odbyło się pierwsze spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Kluby tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy 

pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego 

projektu Instytutu Książki pn. TU CZYTAMY!, który promuje czytelnictwo. DKK 



stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze spotykają się raz w 

miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą 

recenzje omawianej pozycji. Dyskusyjne Kluby działają w Wielkopolsce od kwietnia 2007 

a grodziski jest dziewiętnastym powstałym przy bibliotece publicznej. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Na wtorkowym spotkaniu dyskutowano o książce Krzysztofa Vargi - Gulasz z turtula. To 

swoisty esej historyczny w którym autor przedstawia polskiemu czytelnikowi relacje 

podróżnika, książkę kucharską, rozprawę kulturoznawcza o kraju swojego ojca .Swoje 

wspomnienia porównuje z zapachami i smakami węgierskiej kuchni - ostrej , ciężko 

strawnej a przez to bardzo wyrazistej. Na pewno nie jest to łatwa lektura ale mająca w sobie 

coś takiego co zmusza do refleksji i przemyśleń. W taki sposób została odebrana przez 

naszych klubowiczów. 

 

 



  

 

 

INDIAŃSKI GRODZISK 

    W środę. 21 października na terenie SP Nr 1 stanęło ogromne tipi - namiot indiański. 

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej zawitała tam grupa indian z wioski Wokini 

propagująca i prezentująca folklor i kulturę Indian Ameryki Północnej. W 

spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas 5 i 6, łącznie około 250 osób. Pierwsza grupa zebrała 

się przed szkołą gdzie zostało im pokazane tipi. Każdy miał możliwość spróbować też 

strzelania z łuku to tarczy. Pozostała część dzieci zgromadziła się w sali, gdzie dowiedziała 

się ciekawych rzeczy o Indianach oraz miała okazję  zapoznać się z charakterystycznymi 

dla Indian strojami, pióropuszami oraz innymi indiańskimi przedmiotami, które zostały 

wykonane z oryginalnych materiałów, takich jak: drewno, pióra, koraliki, kolce 

iigłozwierza, skórę, włosy i barwniki. Wybrane dzieci miały możliwość przymierzenia 

naszyjników, kolczyków, czy też mogły zostać uzdrowione przez szamana.  Każdy kto choć 

na moment chciał przenieść się na Dziki Zachód i zostać wojowniczym Indianinem miał 

teraz niepowtarzalną szansę urzeczywistnić marzenia. 

  



 

 



 

  

SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ KALICIŃSKĄ 

   We wtorek, 17 listopada 2009 r. o godz. 18.00 w Sali widowiskowej MGOK odbyło 

się spotkanie z powieściopisarką Małgorzatą Kalicińską, autorką bestsellerowej 

powieści Dom nad rozlewiskiem. M. Kalicińska  jest absolwentką Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, następnie ukończyła 

SGGW-AR. Pracowała w szkołach: Technikum Ogrodniczym w Konstancie-Jeziornie, 

Szkole Podstawowej w Warszawie, Szkole Podstawowej nr 328 w Warszawie. Była 

zbieraczką wiadomości w TVP1 w programie Kawa czy herbata. Współtworzyła 

program Forum nieobecnych, współpracowała przy redagowaniu programu Żyć 

bezpieczniej. Wiele lat pracowała i była współwłaścicielką Agencji Reklamowej 

Camco - Media. Jako pisarka zadebiutowała późno, w wieku 50 lat. Kiedy wydano 

"Dom nad rozlewiskiem", autorka marzyła o tym, by sprzedało się choć 7 tys. 

egzemplarzy. Rzeczywistość przerosła jej najśmielsze oczekiwania - książkę kupiło 

ponad 100 tysięcy Polaków. Także kolejne części sagi mazurskiej "Powroty nad 

rozlewiskiem" i "Miłość nad rozlewiskiem" - cieszyły się i cieszą nadal ogromnym 

powodzeniem. Również w Grodzisku autorka zyskała sobie rzeszę wiernych 

czytelników. Na spotkanie przybyło ok. 80 osób. 



 

 

 



 

 
 



   

UKRYTE PASJE 

    Wystawa "Ukryte pasje" prezentuje prace osób uczęszczających na warsztaty plastyczne 

odbywające się w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im Jana Pawła II w 

Grodzisku Wlkp. Autorkami prac są: Helena Troszczyńska,  Zofia Szymańska,  Zofia 

Jankowska,  Zdzisława Wawrzyniak,  Jolanta Cyraniak 

Autorki odkryły swoje zdolności, swoje pasje, które udoskonalają na zajęciach. Dzięki nim 

oraz wytrwałości i pracowitości tworzą ciekawe prace, które można do 8 grudnia br. 

podziwiać w Galerii Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej. 

 

  



BAJKOWE PORANKI  
   

 

    We wtorek, 17 listopada w Fili na os. Wojska Polskiego w ramach akcji "Cała Polska 

Czyta Dzieciom" odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Bajkowe Poranki". Tym razem 

przebiegło pod hasłem: Miś w literaturze dziecięcej. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały 

krótkiej bajki pt. "Miś", poznały historię powstania książki "Kubuś Puchatek", dowiedziały 

się, dlaczego znany im Miś Uszatek ma oklapnięte uszko. Był też czas na wspólną zabawę 

(Stary niedźwiedź mocno śpi) i na twórczą pracę - dzieci wykonały z plasteliny torciki dla 

Misia, na jego świąteczne przyjęcie. Jak na poprzednich spotkaniach, tak i teraz uczestnicy 

dostali do domu "Zagadkę dla przedszkolaczka" , do wspólnego rodzicami rozwiązania. 

Polega ona na odszukaniu autora i tytułu podanego fragmentu wiersza dla dzieci. 

Prawidłowe rozwiązania będą nagrodzone na kolejnym "Bajkowym Poranku" - 15 

grudnia, na który serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. 

 

 
 

   



 

DZIEŃ MISIA 

     18 listopada 2009 r. w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej odbyło się spotkanie z 

przedszkolakami (Filia Słocin) z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Pluszowego 

Misia, w którym wzięło udział 19 dzieci w wieku 6 lat. Dzieci specjalnie w ten dzień 

przyniosły do Biblioteki swoje misie i przytulanki, chętnie przedstawiały swoich 

pluszowych przyjaciół, opisywały ich wygląd oraz opowiadały historię otrzymania misia. 

Zabawy ruchowe z pluszakami przeplatane były czytaniem bajki Czesława Janczarskiego 

"Przygody i wędrówki Misia Uszatka", a także opowiadaniem o różnych gatunkach 

niedźwiedzi. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały informacji o życiu, sposobie 

odżywiania się oraz o miejscach występowania niedźwiedzi. Podczas spotkania dzieci miały 

też możliwość rozwijania umiejętności manualnych i plastycznych, układając postać misia z 

przygotowanych wcześniej figur geometrycznych. 

 

 



 
 

   

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - FILIA 

OWP  

 
   

   Tradycyjnie już 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 

listopadowe "Bajkowe Poranki" poświęcone były misiom - postaciom bajkowym. Do Filii 

Biblioteki (Os. Wojska Polskiego) przybyły licznie dzieci przedszkolne wraz ze swoimi 

misiami i nauczycielkami. Spotkania odbywały się przez cały tydzień. Odwiedziły nas 

następujące grupy przedszkolaków: Sarenki z Przedszkola im Krasnala Hałabały, Pszczółki 

i Żabki z Przedszkola Osiedlowego, dzieci z Przedszkola w Słocinie oraz z Prywatnego 

Przedszkola "Wiercipięta". Dzieci poznały historię powstania książeczek o ich ulubionych 

misiach: Kubusia Puchatka, Misia Paddingtona oraz naszego rodzimego - Misia Uszatka. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ?Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ?. 

Podczas wesołej zabawy w takt muzyki dzieci uczyły swoje misie skakania, tańca oraz 

kolorowania i wyklejania misiowych portretów. Jak na dobrze wychowanego gospodarza 

przystało, duży Miś - mieszkający w Bibliotece- poczęstował dzieci miodkiem i lizakami. 

Wszyscy wychodzili z uśmiechem na ustach, obiecując Misiowi jeszcze niejedną wizytę u 

niego w Bibliotece. 



 

 

 
 



   

 

W dniu 25 listopada 2009 roku, Filia Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki 

Publicznej  w Ptaszkowie była miejscem gdzie swoje coroczne święto obchodziły Pluszowe 

Misie. 21 dzieci z klasy "0" z wychowawczynią Panią Grażyną Adamczewską i kier. Filii 

Panią Barbara Nolką bawiło się wraz ze swoimi przyjaciółmi - misiami. Dzieci słuchały 

opowieści o misiu Uszatku, Paddingtonie, Kubusiu Puchatku oraz o tych mniej znanych: 

Misiu Coralgolu oraz Jogi. Opowieści przeplatane były zabawami, kolorowaniem portretów 

ulubionych bohaterów książek oraz ?małym co nie co? - słodkim poczęstunkiem. 

  

 



 

 

  

 
 

   

"PIERWSZAKI" ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ MISIA  
   

 

    W czwartek, 26 listopada oraz w poniedziałek 30 listopada do Oddziału dla dzieci 

przybyły trzy klasy pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. wraz z 

wychowawczyniami Panią Lidią Jędrzejewską, Agatą Paszywiat i Aliną Gęsikiewicz. 

Okazją spotkania był obchodzony 25 listopada Światowy dzień Pluszowego Misia. 

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki. Maluchy poznały historię pluszowego misia oraz 

ciekawostki z życia misiów żyjących w różnych stronach świata. Mali goście mieli także 

okazję zobaczyć wystawę książek, których bohaterami były małe pluszowe niedźwiadki : 

Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Paddington, Coralgol, Gumisie oraz wziąć udział w mini 

quizie "Wiedzy misiowej". Ukoronowaniem spotkania były wesołe zabawy z misiami, 

wspólne śpiewanie piosenek oraz słodkie "małe co nie co" 



 

 



 
 

   

 

KONKURS - "PORTRET ŚW. MIKOŁAJA"     

 

  We wtorek 1 grudnia komisja konkursowa dokonała oceny prac konkursowych PORTRET 

ŚW. MIKOŁAJA oraz wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. 

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w środę 9 grudnia o 

godz. 14.00  w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej 12. 

  

   
 

   

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "PORTRET ŚW. 

MIKOŁAJA"  

 

   

     We wtorek 9 grudnia w Oddziale dla dzieci odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 

plastycznego ?Portret Św. Mikołaja?. Konkurs adresowany był dla dzieci w wieku do 13. W 

regulaminowym terminie do 27 listopada bm. Do biblioteki wpłynęło 130 prac. Komisja konkursowa 

w składzie : Marta Łeske, Marek Adamski, Judyta Jóźwiak, Hanna Pauba dokonała w dniu 1 grudnia 

podsumowania i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. 

W kategorii dzieci do lat 8 

I miejsce   - Mateusz Szulc i Urszula Frąckowiak 

II miejsce   -  Martyna Nowak i Julia Glapa 

III miejsce   -   Jakub Semmerling i Adrian Bielerzewski 

Wyróżnienia   - Łukasz Szulc, Emil Gielek, Mateusz Zabór, Karolina Brauntsch 

W kategorii dzieci w wieku 9  - 13 lat 

I miejsce   -  Daniel Mąkowski 

II miejsce   - Oktawia Kaczmarek 

III miejsce   -   Konrad Kaczmarek 

Wyróżnienia   -   Aleksander Glapa, Paulina Piechocka, Patrycja Kubale, Jakub Wasik. 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=36:aktualnoci&id=178:rozstrzygnicie-konkursu-qportret-w-mikoajaq&format=pdf&option=com_content&Itemid=84
http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=36:aktualnoci&id=178:rozstrzygnicie-konkursu-qportret-w-mikoajaq&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=84
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTE3ODpyb3pzdHJ6eWduaWNpZS1rb25rdXJzdS1xcG9ydHJldC13LW1pa29hamFxJmNhdGlkPTM2OmFrdHVhbG5vY2kmSXRlbWlkPTg0


 

 



 

 



 

 

  



  

STROIKI ŚWIĄTECZNE NA WIGILIJNYM STOLE  
 

 

 

  

 

    W czwartek, 10 grudnia w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej zapanował prawdziwie 

świąteczny nastrój. O godz. 15.30 rozpoczęły się warsztaty oraz  pokaz stroików 

świątecznych. Impreza zorganizowana została przy współpracy z Kwiaciarnią "Azalia" Pani 

Małgorzaty Chełmińskiej, która zaprezentowała różne sposoby i materiały do wykonania 

stroików bożonarodzeniowych. Każdy z przybyłych miał możliwość samodzielnego 

wykonania dekoracji wigilijnego stołu. Przeprowadzony już po raz trzeci pokaz wpisał się 

na stale w kalendarz imprez organizowanych przez grodziską Bibliotekę i cieszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem przybyłej publiczności. W tym samym czasie w holu biblioteki 

dzieci  uczestniczące w programie edukacyjnym "Błyskotliwy Maluch" pod bacznym okiem 

rodziców i  prowadzącej zajęcia Pani Lidii Jędrzejewskiej wykonywały ozdoby i ubierały 

bożonarodzeniową choinkę. Miłą niespodziankę - Jasełka,  przygotowały dzieci 

uczęszczające na zajęcia Kółka plastycznego w Filii OWP, które prowadzi Pani Grażyna 

Piechota - Napierała. Przedstawienie zostało owacyjnie przyjęte przez zgromadzona 

publiczność.  

 



 

   

 



   

 

 



 

 



   

 



 

 

 

   



 

 



 

 

  
 



   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
   

 

     W czwartek, 10 grudnia o godz. 15.30  w Czytelni grodziskiej Biblioteki odbyło się 

kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem przewodnim spotkania była 

książka niemieckiego autora Martina Dorry'ego "Moje zranione serce", która wywoła 

burzliwą dyskusję. Jest to historia niemieckiej Żydówki, kobiety wykształconej, lekarki o 

bardzo silnej osobowości, Lilli Jahn. Historia jej życia opowiedziana jest poprzez listy 

pisane przez nią do przyjaciół, przyjaciół do niej a później listy dzieci, kiedy kobieta zostaje 

aresztowana przez Gestapo i osadzona najpierw w obozie pracy a potem zesłana do 

Oświęcimia.  

Dlaczego tak się stało? Bo zdaniem naszych czytelniczek Lilli poślubiła niewłaściwego 

człowieka, Ernesta Jahna, aryjczyka. Ernest też był lekarzem, ale bardzo słabym 

człowiekiem W trosce o własne bezpieczeństwo niepomny na to, że ma pięcioro dzieci 

rozwodzi się z żoną mogąc przewidzieć, że skazuję ją na duże niebezpieczeństwo a być 

może na śmierć Wiąże się z inną kobietą poprzednią rodzinie pozostawiając sama Ta 

decyzja skutkuje tym, że Lilli zostaje aresztowana i osadzona w obozie pracy a potem w 

obozie koncentracyjnym, w którym umiera  

 Jest to też historia II wojny opowiedziana z "drugiej strony", niemieckiej rodziny; wojny 

bez ulicznych łapanek, bez terroru, wszechobecnej śmierci a jednocześnie bardzo dla niej 

tragicznej.  

 To historia opowiedziana w listach przepełnionych miłością rodzinną, nadzieją na to, że 

dzieci kiedyś jeszcze zobaczą matkę i biernością ojca Wszystko to daje przejmujący obraz 

rodziny uwikłanej w faszystowskie idee. 

 



 

Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania 

i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu 

Książki pn. TU CZYTAMY!, który promuje czytelnictwo. DKK stanowią grupy 

czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, 

dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje 

omawianej pozycji. Dyskusyjne Kluby działają w Wielkopolsce od kwietnia 2007  a 

grodziski jest dziewiętnastym powstałym przy bibliotece publicznej. 

 

  

   

    

 

ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ 

     Aniołowie się radują. Dlaczego? Co za pytanie - Przecież zbliża się Boże Narodzenie! Z 

tej właśnie okazji 15 grudnia 46 - osobowa grupa 4 - latków z Przedszkola im. Krasnala 

Hałabały przybyła do Oddziału dla dzieci wraz z opiekunkami Barbarą Pazgrat, Marią 

Stasik oraz Agnieszką Lulek.  W Oddziale dla dzieci zapanowała świąteczna atmosfera. 

Maluchy zapoznały się z tradycjami i zwyczajami świątecznymi, dyskutowały na temat 

Świąt Bożego Narodzenia na podstawie własnych przeżyć, wyruszyły w magiczną "podróż 

saniami" poprzez krainy zagadek, zadań, łamigłówek oraz figur geometrycznych w 

poszukiwaniu podarunków od Św. Mikołaja. Część plastyczna zajęć była przeznaczona na 

wykonywanie ozdób choinkowych - łańcuchów oraz kolorowanie bombek i choinek. W 

ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" bibliotekarka Judyta Jóźwiak przeczytała 

dzieciom bajeczkę pt. "Wesołe Boże Narodzenie". Na zakończenie spotkania dzieci 

znalazły tajemnicze pudełeczko, a w nim słodkie podarunki od Św. Mikołaja. 



 

 



 

 



 

 
 

   

 



PRZEDSZKOLAKI UBIERAŁY CHOINKĘ  
   

 

     Kolejna grupa przedszkolaków wraz z opiekunką Panią Agatą Jakubowicz zawitała w 

środę 16 grudnia do Oddziału dla dzieci na spotkanie z okazji zbliżających się dużymi 

krokami Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie zajęć 6-latki zapoznały się z tradycjami Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wykonywały ozdoby choinkowe, którymi przystroiły biblioteczną 

choinkę. W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" bibliotekarka Judyta Jóźwiak 

przeczytała dzieciom bajkę pt. "Spacer w cudownej krainie Bożego Narodzenia". Na 

zakończenie spotkania dzieci znalazły słodkie podarunki od Św.  Mikołaja. 

  

 

 

 



 

 

  
 



   

GRUDNIOWE "BAJKOWE PORANKI"  

    

     W grudniu Bibliotekę na Osiedlu Wojska Polskiego odwiedziły grupy przedszkolaków z 

Przedszkola w Słocinie z nauczycielkami: Justyną John i Jadwigą Bielawną (wtorek - 8 

grudnia), "Pszczółki" (piątek -11 grudnia), "Żabki" (czwartek -17 grudnia) z Przedszkola 

Osiedlowego, z nauczycielkami: Grażyną Woźniczak i Teresą Karczmarek. Dzieci 

wysłuchały czytanej przez bibliotekarkę kolejnej z serii książeczek o przygodach 

pięcioletniej Basi - "Basia i Boże Narodzenie". Jest to współczesna, zabawna i ciekawa 

seria poszerzająca wiedzę dzieci, pokazująca, jak radzić sobie w różnych trudnych 

sytuacjach. 

Przedszkolaki poznały już bohaterkę w poprzednich miesiącach i słuchały z zaciekawieniem 

co się Basi tym razem przytrafiło. Następnie była gorąca dyskusja na temat jak powinien 

wyglądać list do św. Mikołaja i jak przygotować się do świąt. Kiedy już to wszystko 

ustalono, przyszedł czas na zabawę w poszukiwaczy skarbów-bombek, które zamiast trafić 

na choinkę pochowały się w różnych miejscach w bibliotece. Dużo radości było przy tej 

zabawie i przy naklejaniu bombek na tekturową choinkę. W prezencie od Mikołaja dzieci 

otrzymały obrazki do pokolorowania oraz słodycze. 

Podobnie przebiegło kolejne spotkanie z cyklu "Bajkowe poranki" adresowane do dzieci nie 

uczęszczających do przedszkola. Odbyło się ono we wtorek 15 grudnia. 

Przypominamy, że "Bajkowe poranki" organizujemy w każdy trzeci wtorek miesiąca. Już 

teraz zapraszamy na następny - 19 stycznia 2010 r. 

 



 

 

  
 



   

"BŁYSKOTLIWY MALUCH" - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA  
 

 

 

 

 

 

 

    W czwartek, 17 grudnia w Oddziale dla dzieci odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia 

edukacyjne Błyskotliwy Maluch. Tym razem przebiegały w podniosłej Bożonarodzeniowej 

atmosferze. Zajęcia rozpoczęły się przedstawieniem jasełkowym zaprezentowanym przez 

uczniów klasy I c, ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowanym pod kierunkiem 

wychowawczyni Pani Lidki Jędrzejewskiej. Następnie dzieci odwiedził wzbudzający 

wielkie emocje Św. Mikołaj, który wszystkich uczestników zajęć obdarował  prezentami.  

 

 



 

 



 

 

 

 
 

   

 



WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH  
   

    Po pracowitym popołudniu w Oddziale dla dzieci Św. Mikołaj zawitał również w Filii na 

os. Wojska Polskiego gdzie odbywały się ostatnie w tym roku zajęcia plastyczne. 

Uczestniczące w zajęciach dzieci, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia Pani Grażyny 

Piechoty Napierały wykonywały ozdoby choinkowe, którymi następnie przyozdobiły 

świąteczne drzewko. Na widok Św. Mikołaja schowały się  w kąciku czytelni, by po chwili 

z radością powitać niespodziewanego gościa. Mikołaj po wysłuchaniu piosenek i kolęd, 

którymi "egzaminował" uczestników zajęć oraz kierownictwo biblioteki wręczył wszystkim 

prezenty. 

  

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

  

 


