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POPLĄTANE SZLAKI - OPOWIEŚCI BEATY I MARCINA BRUDŁO  
    

    W czwartek, 14 stycznia w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu: 

"Porozmawiajmy o...". Tym razem gośćmi byli grodziszczanie - Beata i Marcin Brudło. Od 

kilku lat ich wielką pasją są podróże oraz turystyka górska. W swoich opowieściach pt. 

"Poplątane szlaki" - przedstawili zgromadzonej publiczności  cztery niesamowite krainy, w 

których zmagali się z zimnem, upałem i własnymi słabościami. Dzięki urzekającym 

widokom, uchwyconym przez obiektyw aparatu (autor: Beata Brudło), autorzy przenieśli 

widzów w świat: urzekających gór Norwegii, niesamowitej kultury północnych Indii, 

majestatycznego królestwa ośmiotysięczników Nepalu (Annapurna - 8091 m n.p.m., 

Dhaulagiri - 8167 m n.p.m., Manaslu - 8156 m n.p.m.) oraz wypraw na lodowe pola i szczyty 

Alp. Na zakończenie autorzy zaprezentowali specjalistyczny sprzęt do wspinaczki górskiej. 

Efekt prawie dwugodzinnego niezwykle miłego spotkania został nagrodzony przez grodziską 

publiczność gromkimi brawami. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

FERIE W BIBLIOTECE 

 

 

 



 

  
 

   

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI 
 

      W piątek, 15 stycznia w Filii na os. Wojska Polskiego odbyły się warsztaty teatralne dla 

50 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie. Warsztaty przeprowadziły instruktorki Centrum 

Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO. Poprzez zabawę dzieci poznały wiele pojęć 

związanych z teatrem, jego tworzeniem i przebiegiem samego spektaklu. Podzielone na trzy 

zespoły wcieliły się w role scenarzystów, muzyków a także aktorów. Po krótkim wstępie, 

małym ćwiczeniu ruchowym, podczas niespełna dwugodzinnych zajęć powstało niewielkie 

przedstawienie teatralne, którego tematem była zima, Nowy Rok i dwanaście miesięcy. 

Zadziwiające, jak szybko dzieci opanowały swe role, zdążyły przygotować kostiumy, a także 

bilety dla widzów. Na pytanie zadane jednej z uczennic, czy podobają jej się takie zajęcia, ta 

odpowiedziała krótko: No pewnie! To najlepsza recenzja. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

   W czwartek, 21 stycznia w Filii na os. Wojska Polskiego świętowano Dzięń Babci i 

Dziadka. Do tego wydarzenia przygotowywano się od kilku dni. Po krótkim przedstawieniu 

słowno-muzycznym dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane 

upominki: obrazki i ramki do zdjęć. Było dużo życzeń i miłych słów pod adresem 

ukochanych babć i dziadków. Była też wspólna zabawa, bo zgodnie z receptą na długie i 

zdrowe życie, którą dzieci odczytały: ".... Z wnukiem ważna jest zabawa! Z wnukiem 

młodszy się poczujesz, gdy zabawy z nim spróbujesz". Wspólna zabawa - rozwiązywanie 

zagadek, rebusy itp. pozwoliła lepiej poznać się wzajemnie, rozruszać ręce, nogi, głowę i 

stworzyła okazję do rozmów o dzieciństwie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMILIA KRAKOWSKA NA GRODZISKIEJ SCENIE 

     

 

     W środę, 27 stycznia w Sali widowiskowej Centrum Kultury "Rondo" odbyło się 

spotkanie z Emilią Krakowską. Popularna aktorka gościła w Grodzisku Wielkopolskim z 

okazji obchodów 65 rocznicy wyzwolenia miasta. Spotkanie poprzedził spektakl "Taki to 

mroczny czas" w wykonaniu Koła teatralnego "Arlekin". Po spektaklu obecna na widowni 

Emilia Krakowska podziękowała grupie teatralnej i jej opiekunce Hannie Mańkowskiej za 

przywołanie tradycji, wspomnień z własnego dzieciństwa. Zaprezentowała swój kunszt 

aktorski i kulturę słowa prezentując utwory poetyckie Juliana Tuwima. Dała też się poznać 

jako aktorka kabaretowa w monologu ,,Agencja Towarzyska Złota rybka". Publiczność 

żywo reagowała na słowa artystki, zadawała pytania dotyczące jej życia prywatnego i 

zawodowego. 

 

 



 

 

 

  
 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
   

 

    W czwartek, 28 stycznia w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem czlonkowie klubu dyskutowali na temat książki 

Wiktora Pielewina "Empire V". Autor należy do młodego pokolenia pisarzy rosyjskich. 

Również w Polsce Pielewin ma coraz liczniejsze grono swoich fanów. "Empire V " - o 

wampirach, ale na darmo szukać w niej krwawych scen, jakie znamy z filmów tego 

gatunku. To ostra groteskowa satyra na wszelkie formy zniewolenia. Główny bohater Roma 

Sztorkin to typowy nieudacznik, który zawsze w życiu ma "pod górkę". Pewnego dnia 

podąża za strzałkami, znalezionych na chodniku. Strzałki prowadzą go do ciemnego pokoju  

 



 

gdzie przebywa tajemniczy człowieka, który oferuje mu inne życie Roma długo nie 

namyślając się zgadza się Brahma przekazuj mi swoją wampirzą moc. Nasz bohater nie ma 

już drogi odwrotu. Zostaje poddany "wtajemniczeniu" 

 

 

 
 

   

 

 

 

 
   



 

 

BŁYSKOTLIWY MALUCH - BALIK KARNAWAŁOWY  

 

    W czwartek, 28 stycznia w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Karnawałowy. W baliku 

wzięli udział nasi najmłodsi czytelnicy w wieku 2-5 lat uczęszczający na cotygodniowe 

zajęcia pt. Błyskotliwy Maluch. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godz. 16.00. Już od 

wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Jedne dzieci wchodziły do Oddziału już 

w kostiumach, a inne dźwigały zapakowane w reklamówki aby przebrać się na miejscu. 

Były wróżki, biedronki, księżniczki, motylki, Myszki Mickey, kowboje, marynarze, piraci i 

wiele innych postaci. Tańce, zabawy przerywane były licznymi konkursami, grami oraz 

słodkim poczęstunkiem. 

 

  



 

 

  

 

  

                                 

  



  

  
 

FERIE W ODDZIALE DLA DZIECI  
   

 

    Jak co roku w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej zorganizowane "Ferie w 

Bibliotece". Zajęcia  cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci, o czym świadczyć 

może wysoka frekwencja uczestników. Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 11.00, jednak 

chętni do zabawy przychodzili o wiele wcześniej. Atrakcji nie brakowało. Dzieci chętnie 

uczestniczyły w zajęciach plastycznych, konkursach, zabawach z książką, składaniu 

origami, rozwiązywaniu quizów i krzyżówek. Dużą radość sprawiały im zabawy ruchowe. 

Poza tradycyjnymi zabawami postanowiliśmy przenieść się w zaczarowany świat Królewny 

Śnieżki oraz Anaruka chłopca z Grenlandii. Powstał wspaniały kolorowy zamek oraz wyspa 

Grenlandia. Na zakończenie ferii w Bibliotece odbył się balik karnawałowy z różnego 

rodzaju grami i zabawami. 

 

     

 

 

FERIE W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO  
   

 

    Atrakcyjny program ferii zimowych przygotowała także Filia na os. Wojska Polskiego. 

Dzieci mogły tu codziennie spędzić czas na zajęciach plastycznych, zabawach ruchowych 

oraz grach rozwijających umysłowo. W pierwszym tygodniu skupiliśmy się na święcie 

Babci i Dziadka. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały upominki dla babci i dziadka. 

Przeprowadzono również małe warsztaty teatralne, w czasie których przygotowano montaż 

słowno - muzyczny, przedstawiony na spotkaniu w czwartek, kiedy to zaprosiliśmy babcie 

i dziadków do biblioteki na wspólną zabawę. Hasłem drugiego tygodnia był karnawał. 

Dzieci poznały historię karnawału i różne jego oblicza. Wykonywały różne maski 

karnawałowe (m.in. na wzór weneckich). Dużą popularnością cieszyły się wspólne zabawy 

ruchowe. Na zakończenie ferii odbył się balik przebierańców, na którym nie zabrakło 

modelek, duchów, księżniczek. Zawitała nawet Julia Capuletti. 

  



 

 

 

  

 



 

             

            

 

  
 

   



 

  

FERIE W FILII W PTASZKOWIE  
   

     

      Atrakcyjnie przebiegały Ferie w Filii Biblioteki w Ptaszkowie. Dzieci uczestniczące w 

zajęciach spotykały się w bibliotece uczestnicząc w zajęciach plastycznych,  zabawach, 

grach, rozwiązując zagadki. Dostępne były również stanowiska komputerowe, na których 

można było korzystać z Internetu. Korzystając z ładnej pogody i śniegu na boisku 

szkolnym zorganizowano gry i zabawy, rozgrzewając się przy rozpalonym na tą okazję 

ognisku. Upieczone kiełbaski były przepyszne !!! 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

   

 

KONKURS !!! POŻERACZ KSIĄŻEK CZYLI INDIAŃSKIE 

PODRÓŻE PO LITERATURZE  
 

   

CELE KONKURSU: 

- mobilizowanie dzieci i młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy 

- rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury 

- pobudzanie ciekawości świata 

- popularyzacja wartościowej literatury 

- uaktywnienie czytelników 

          



 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 

Grodzisku Wlkp. 

2. Konkurs realizowany jest w Oddziale dla Dzieci, Filii na Os. Wojska Polskiego, Filii w 

Ptaszkowie oraz Filii w Kąkolewie. 

3. Czas trwania: od 1 lutego 2010 do 14 maja 2010 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-6, 

5. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach. 

6. Etap pierwszy polega na wypożyczeniu i przeczytaniu jak największej ilości książek, w 

tym pozycji o tematyce indiańskiej i trwać będzie od  01.02. 2010r. do 07.05. 2010r. 

7. Drugi etap przeprowadzony będzie w formie testu. Pytania dotyczyć będą zalecanych 

książek o tematyce indiańskiej. Test odbędzie się      14 maja 2010r w placówce, w której 

została wydana karta konkursowa. 

8. Na pytania uczestnicy odpowiedzą pisemnie. Prace oceni  i podsumuje komisja 

wyłoniona spośród bibliotekarzy. 

9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas "Majówki z książką" w dniu 22 

maja 2010 r. 

10. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaszczytny tytuł POŻERACZA 

KSIĄŻEK 

 

 

   

 

CZYTAMY Z FRANKLINEM  
   

 

     W dniach od 15 do 18. 02.2010 r. w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w 

placówkach Biblioteki Publicznej czytamy książki o przygodach Żółwika Franklina.  



 

 

Program czytania.  

Poniedziałek 15 lutego w godz. 9.00 do 14.00 - Filia Biblioteki w Ptaszkowie,  

Wtorek 16 lutego w godz. 10.00 do 13.00 - Filia na os. Wojska Polskiego, 

Środa 17 lutego w godz. 9.00 do 11.00 - Filia w Kąkolewie, 

Czwartek 18 lutego w godz. 8.10 do 12.30 oraz od godz. 15.30 do 16.30 - Oddział dla 

dzieci. Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzony zostanie mini konkurs 

rysunkowy z nagrodami.  Niewątpliwą atrakcją spotkań będą honorowi goście - Żółw 

Franklin i jego przyjaciel Miś w oryginalnych strojach dostarczonych przez Wydawnictwo 

Debit, będące również fundatorem nagród książkowych dla zwycięzców konkursów. 

 

 

   

 

 

ŻÓŁW FRANKLIN i MIŚ PRZYJECHALI !!!  
   

 

     W piątek o godz. 14.00 z wydawnictwa Debit przyjechał do nas Żółw  Franklin oraz 

jego przyjaciel Miś. W progach Oddziału dziecięcego zostali przywitani przez dyrektora 

Marka Adamskiego, kier. Oddziału Judytę Jóźwiak oraz kier. Filii Natalię 

Flaum.  Następnie nasi honorowi goście imprezy "Czytamy z Franklinem" odbyli krótki 

spacer po bibliotece i przywitali się z bibliotekarkami i  czytelnikami. 

 



 

 

Przypominamy, że od poniedziałku 15 lutego do czwartku  18 lutego w placówkach  

 

bibliotecznych trwać będzie impreza w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" 

CZYTAMY Z FRANKLINEM. 

 

 



 

 

 

 

  
 

   

CZYTAMY Z FRANKLINEM  

    

     W ramach Ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Oddział dla 

dzieci zorganizował bardzo atrakcyjną imprezę czytelniczą. Od poniedziałku 15 lutego do 

czwartku 18 lutego w placówkach Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim 

odbywały się spotkania z najmłodszymi czytelnikami pt. "Czytamy z Franklinem". 

Niewątpliwą atrakcją spotkań były postaci ze znanych dzieciom książeczek i filmów : 

Żółw Franklin i jego przyjaciel Miś. Postać żółwia Franklina stworzyła kanadyjska pisarka  



 

 

dla dzieci Paulette Bourgeois. Spod jej pióra wyszło ponad trzydzieści książeczek o 

Franklinie. Postacie wykreowane przez autorkę są wzorem nie tylko dla dzieci lecz także 

dla rodziców, a ich przeżycia pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach życiowych.  

Przygody Franklina w wersji książkowej ukazały się w Polsce nakładem bielskiego 

wydawnictwa DEBIT, z którym Biblioteka nawiązała współpracę. 

Po powitaniu w piątkowe popołudnie bohaterowie książek bardzo pracowicie spędzali 

czas, odwiedzając kolejno wszystkie placówki biblioteczne. Wszędzie spotkali się z 

owacyjnym przyjęciem. Dzieci wysłuchały i obejrzały inscenizację opowiadania pt. 

"Franklin zaprasza Misia", reagując bardzo żywiołowo i spontanicznie włączając się do 

wspólnej zabawy. 

W poniedziałek spotkali się z najmłodszymi czytelnikami z klas I-III  w Filii Biblioteki w 

Ptaszkowie. 

We wtorek byli gośćmi Filii na Osiedlu Wojska Polskiego gdzie spotkali się z dziećmi 

uczęszczającymi na "Bajkowe Poranki" oraz dziećmi z grodziskich przedszkoli: 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały i Prywatnego Przedszkola "Wiercipięta" a w 

środę  gościli w Filii Biblioteki w Kąkolewie. 

Czwartek był ostatnim dniem pobytu Franklina i Misia w grodziskich bibliotekach. W 

Oddziale dla dzieci spotkali się z przedszkolakami, uczniami klas pierwszych oraz 

najmłodszymi uczestnikami zajęć "Błyskotliwy Maluch". 

Podczas mini-konkursu, który odbywał się po każdym spotkaniu dzieci odpowiadały na 

wiele, pytań dotyczących życia, zwyczajów i przygód Franklina oraz rysowały portret 

ulubionego bohatera.  Wszystkim dzieciom uczestniczącym w konkursach Franklin 

wręczył naklejki i kolorowanki ufundowane przez Wydawnictwo DEBIT z Bielska-Białej 

 



 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

        



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



           

  

 

 

 

  

   

SPOTKANIE Z TADEUSZEM CHUDECKIM  

    

     W czwartek, 4 marca o godz. 16.30 w Czytelni przy ul. Kolejowej odbędzie się kolejne 

spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." Tym razem gościem Biblioteki będzie Tadeusz 

Chudecki - polski aktor filmowy i teatralny znany między innymi z telewizyjnego serialu 

M jak miłość, który ma, jak się okazuje, jeszcze jedną pasję - podróżowanie. W każdej 

wolnej chwili przemierza Stary Kontynent w poszukiwaniu miejsc niezwykłych. Odwiedził 

już mnóstwo znanych i mniej znanych zakątków Europy i, jak twierdzi, wcale nie trzeba 

być milionerem, aby tego dokonać. Niedawno ukazała się jego książka "Wspaniałe 

podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro". Autor w nader barwny sposób  



 

przedstawia wybrane kraje naszego kontynentu. To przewodnik, w którym opisy 

przeplatają się z wątkami wspomnieniowymi, anegdotami i praktycznymi informacjami 

oraz fascynującymi fotografiami. 30 tras wycieczkowych po najciekawszych miejscach - 

zwiedzisz miasta, ich zabytki i muzea, odwiedzisz magiczne zakątki, zobaczysz urzekające 

krajobrazy. Liczne wskazówki - jak przygotować się do wyjazdu, jak zaplanować budżet 

wyprawy, jaki środek lokomocji wybrać, o jakiej porze roku najlepiej pojechać. 

 

  
 

   

SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE. KONKURS !!!  
   

 

      Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzi się w poszukiwaniu wiedzy i 

informacji, miejscem pilnego studiowania i archiwalnych poszukiwań. Czasem - co się we 

współczesnych bibliotekach dzieje coraz częściej - jest przestrzenią wystaw, spotkań, 

koncertów, odczytów i innych form uczestniczenia w kulturze. Ale w wyobraźni i 

doświadczeniu wielu z nas biblioteka jest także labiryntem, do którego wejście otwiera się 

tylko czasami. Jest miejscem odosobnienia i kontemplacji.                 Opisz spotkanie w 

bibliotece, o jakim marzysz - w gronie przyjaciół, z udziałem rodziców albo dziadków, 

swoich dzieci czy wnuków, w gronie pasjonatów lub ze sławną postacią. A może marzysz 

o tym, by w bliskiej sobie bibliotece spotkać się z filmem, fotografią, nowymi ideami lub 

nową dziedziną wiedzy? Czy do organizacji wymarzonego spotkania potrzebne Ci są nowe 

technologie? Czy będziesz współorganizować to spotkanie? 

Szczegóły:  www.biblioteki.org/konkurs 

 

http://www.biblioteki.org/konkurs


  

 

PTASZKOWO. "ŚWIATOWY DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA 

POLARNEGO"     

    W piątek, 26 lutego Filia Biblioteki Publicznej w Ptaszkowie wraz ze Świetlicą 

Socjoterapeutyczną, przygotowały spotkanie z okazji Światowego Dnia Niedźwiedzia 

Polarnego. W trakcie spotkania w bibliotece, dzieci dowiedziały się dużo interesujących 

rzeczy o tych niezwykle ciekawych zwierzętach. Przede wszystkim jaki tryb życia 

prowadzą niedźwiedzie polarne, jakie są różnice pomiędzy życiem niedźwiedzi 

mieszkających w innych zakątkach świata a tymi mieszkającymi w najzimniejszych 

zakątkach naszego globu. Prócz wysłuchania bajek o niedźwiedziu polarnym dzieci chętnie 

rysowały jak same wyobrażają sobie takiego polarnego misia. Wspólne bawiły się także w 

bardzo znaną zabawę "stary niedźwiedź mocno śpi". Na zakończenie zbudowały 

niedźwiedzicy  spokojne miejsce gdzie może odpocząć przed kolejnym polowaniem 

 

 



 

 

 
 

   

SPOTKANIE KLUBU PRZYJACIÓŁ ŻÓŁWIKA FRANKLINA  
   

 

    W środę, 3 marca 2010 r. w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom do Oddziału dla 

dzieci przybyły na spotkanie Klubu Przyjaciół Żółwika Franklina 4 i 6 - latki z Przedszkola 

im. Krasnala Hałabały wraz z opiekunkami. Hasłem przewodnim na miesiąc marzec były 

"Magiczne słowa". Przedszkolaki zapoznały się z kolejną przygodą o żółwiu Franklinie pt. 

"Franklin mówi przepraszam". Po głośnym czytaniu nastąpiła dyskusja na temat dobrego 

wychowania, był też czas na zajęcia plastyczne. Tym razem dzieci wykonywały kwiatki z 

magicznymi płatkami oraz słoneczka dobrego wychowania. 

 

 

 



 

  

 

 
 

  

 

"NASZA EUROPA"  
   

 

      W środę, 3 marca w Czytelni Biblioteki odbyły się powiatowe eliminacje 

wojewódzkiego etapu konkursu "Nasza Europa" organizowanego przez Towarzystwo 

Samorządowe z Konina. W konkursie wzięły udział dwie czteroosobowe 

reprezentacje  uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E Kwiatkowskiego  oraz 

Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp.  Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: 

Sebastian Tomaszewski i Rafał Wawrzyniak z LO , którzy będą reprezentować Powiat  



 

grodziski w etapie wojewódzkim. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem i 

upominkiem ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

SPOTKANIE Z TADEUSZEM CHUDECKIM  
   

      

       W czwartek, 4 marca o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie 

z cyklu "Porozmawiajmy o..." Tym razem gościem Biblioteki był Tadeusz Chudecki - 

polski aktor filmowy i teatralny znany między innymi z telewizyjnego serialu M jak 

miłość, który ma, jak się okazuje, jeszcze jedną pasję - podróżowanie. W każdej wolnej 

chwili przemierza Stary Kontynent w poszukiwaniu miejsc niezwykłych. Odwiedził już 

mnóstwo znanych i mniej znanych zakątków Europy w efekcie czego powstała jego 

książka "Wspaniałe podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro", którą 

zaprezentował osiemdziesięcioosobowej publiczności. W czasie blisko dwugodzinnego 

spotkania autor w barwny, czasami humorystyczny sposób przedstawił wybrane kraje 

naszego kontynentu oraz udzielił licznych wskazówek - jak przygotować się do wyjazdu, 

jak zaplanować budżet wyprawy, jaki środek lokomocji wybrać, o jakiej porze roku 

najlepiej pojechać. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 



 

 

  

 

  
 

 

WYRÓŻNIENIE DLA BIBLIOTEKI  
   

    

      Z przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka została wyróżniona w Konkursie na 

najlepiej przeprowadzona kampanie społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom w roku 

szkolnym 2008/2009 ogłoszonym przez fundacje ABC XXI. Wyróżnienie to przyznawane 

jest tym wszystkim, którzy poprzez swoja działalność często niekonwencjonalną 

rozpowszechniają czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ubiegły rok obfitował w wiele 

wydarzeń, które sprzyjały właśnie temu celowi. Wspomnieć należy o wielu spotkaniach z 

autorami książek dla dzieci,  m in. z Elizą Piotrowską, Ewą Gawryluk, ale także o 

cyklicznych zajęciach, jakie proponuje Biblioteka swym najmłodszym czytelnikom tj.: 

Bajkowe poranki i lekcje biblioteczne-spotkania podczas których dzieci dowiadują się 

najważniejszych rzeczy o książce a uwieńczeniem których jest pasowanie na czytelnika;  

 



 

Błyskotliwy maluch - zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 2 do 5 lat . Co 

roku obchodzone są tez Światowe Dni Pluszowego Misia w których uczestniczą grupy 

przedszkolne i najmłodsze klasy szkół podstawowych naszej gminy. 

Aktywnie włączamy się również w organizowany co roku przez Fundacje ABC XXI w. 

"Tydzień czytania dzieciom" zapraszając znanych grodziszczan by aktywnie uczestniczyli 

w  obchodach tego tygodnia. W ub. roku TCD zainaugurowali ks. Dziekan Jacek 

Markowski oraz sekretarz UM Jan Koza. W kolejne dni gościliśmy Panią doktor Ewę 

Pankowską-Sosnowską - pediatrę, panów Tomasza Górnego - policjanta, Pawła 

Gowarzewskiego - strażaka, Grzegorza Pełko-Prezesa SM i Andrzeja Chrósta - kustosza 

Grodziskiej Izby Muzealnej  Ubiegły rok to również po raz pierwszy zorganizowany festyn 

"Majówka z książką" w nietypowej scenerii GA Zacisze w Czarnej Wsi.  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 człowieka", którego tematem przewodnim była wyższość 

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

Ferie zimowe i wakacje letnie to także czas, kiedy proponujemy naszym małym 

czytelnikom zabawy tematycznie związane z książką i nie tylko. Ferie zimowe przebiegały 

pod hasłem "Bezpieczne ferie" ,natomiast latem pod hasłem "Wakacje w Bibliotece? 

Dlaczego nie? zaproponowaliśmy m. in. zajęcia plenerowe pt. "Spotkajmy się na ulicy 

Szerokiej". 

W ubiegłym roku gościliśmy również Panią Ewę Kowalską - "Kropeczkę" z programem 

edukacyjny dla klas pierwszych i "zerówek" z gminy Grodzisk Wlkp.  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. W roku szkolnym 2008/2009 

przeprowadzono wiele innych, równie atrakcyjnych spotkań i programów które zostały 

nagrodzone przez Fundację ABC XXI a o których możecie Państwo dowiedzieć się z 

naszej strony internetowej www.biblioteka.gro.pl na które serdecznie zapraszamy. 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim instytucją w tym 

szczególnie szkołom i przedszkolom naszej gminy którzy są współtwórcami naszego 

sukcesu . 

 

http://www.biblioteka.gro.pl/


  

   

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW  

    

   W środę, 24 marca w ramach akcji "Cała Polska Czyta dzieciom, do Oddziału dla dzieci 

przybyły dwie 25 osobowe grupy dzieci z Przedszkola w Słocinie z opiekunkami Panią 

Renatą Nowak i Marią Młynarczyk. Na początku spotkania dzieci przypomniały sobie jak 

należy zachowywać się w bibliotece oraz prośby książek. Miłym zaskoczeniem dla dzieci 

było pojawienie się w Oddziale Kubusia Puchatka, który chętnie przywitał się z dziećmi i 

zaprosił do wspólnej zabawy. W trakcie spotkania z bajkowym przyjacielem dzieci 

wysłuchały bajki pt. "Kubuś i leśne maluchy". Druga część zajęć była na temat 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dzieci zapoznały się z tradycjami i obyczajami 

najstarszego i najważniejszego święta wszystkich chrześcijan. Część plastyczna zajęć 

polegała na wykonaniu koszyczków w kształcie zajączka. Zajęcia przerywane były 

licznymi piosenkami, zabawami ruchowymi oraz zagadkami. 

 

 

 



 

 

 

 
 



   

 

MARCOWE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

    W czwartek, 25 marca o 15.30 w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie coraz 

bardziej licznego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem "przemierzaliśmy mroki 

średniowiecza" a naszym przewodnikiem był jeden z bardziej poczytnych polskich 

autorów Andrzej Bart. Jego Książa "Don Juan" opowiada historię nieszczęśliwej i chorej 

miłości Joanny Kastylijskiej do zmarłego męża Filipa I Pięknego. Zakochana bez pamięci 

Królowa podróżuje ze zwłokami swojego męża po Hiszpanii nie pozwalając ich pochować. 

Obok tego wydarzenia toczy się brutalna walka o władzę, intrygi dworskie i papieskie, 

szaleje inkwizycja i alchemia To wszystko stwarza nastrój mrocznej, ale przeto 

niezmiernie ciekawej historii... 

 

 

 



 

 
 

   

 

WYSTAWA POKONKURSOWA 

     

       Od poniedziałku, 29 marca w galerii biblioteki przy ul. Kolejowej prezentowana jest 

wystawa będąca efektem konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Grodziski 

Uniwersytet III Wieku. Konkur na zdjęcie z letnich wakacji ogłoszony został w trzech 

kategoriach: Pejzaż, Architektura, Ciekawostka. Wzięło w nim udział pięć osób: Jolanta 

Budzińska, Władysława Cebula, Danuta Grzanowska, Elżbieta Śródecka, Ryszard 

Śródecki.  W dniu 8 marca 2010 r Komisja w składzie: Ireneusz Biechowiak - Kodak 

Express - przewodniczący jury, Aleksandra Chwalisz - członek Barbara Iwaszkiewicz - 

członek oceniła nadesłane zdjęcia i wyłoniła zwycięzców. 

 

I miejsce Klif nad Bałtykiem - autor Ryszard Śródecki 



 

 

II miejsce Kasztany - autor Danuta Grzanowska 

 

 

III miejsce Zamek w Eggu - autor Władysława Cebula 

 



  

 

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM  
   

 

   W czwartek, 8 kwietnia w Czytelni Biblioteki odbyły się eliminacje powiatowe XVII 

Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W konkursie 

uczestniczyło trzech uczniów: Artur Bartkowiak i mateusz Michalski z Gimnazjum 

Ruchocicach oraz Arkadiusz Szczerkowski z Gimnazjum w Jabłonnie.   

Po upływie regulaminowego czasu 45 minut i ocenie wypełnionych testów,  komisja 

konkursowa w składzie: Marek Adamski - przewodniczący, Grażyna Sterczak, 

Małgorzata Gracz, Anna Koza podjęła decyzję, iż zwycięzcami zostali następujący 

uczniowie: Mateusz Michalski - 25 pkt. (Gimnazjum Ruchocice) i Arkadiusz 

Szczerkowski - 23,5 pkt. (Gimnazjum Jabłonna) , którzy jednocześnie uzyskali prawo 

uczestnictwa w finale wojewódzkim. Miejsce III zajął Artur Bartkowiak 20 pkt. 

(Gimnazjum Ruchocice). Każdy uczestnik został nagrodzony upominkiem ufundowanym 

przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. 

 

 

 



 

 

 

 
 

   

 

FAJNIE JEST W BIBLIOTECE...  
   

       

     Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia o charakterze adaptacyjno - edukacyjnym 

z cyklu "Błyskotliwy Maluch" W każdy czwartek nasi najmłodsi czytelnicy spotykają się 

w Oddziale dla dzieci by w towarzystwie swych mam,  pod bacznym okiem nauczycielki 

nauczania początkowego Lidii Jędrzejewskiej oraz kierownik Oddziału Judyty Jóźwiak  



 

 

rozwijać swe umiejętności i zdolności twórcze. Poprzez zabawę dzieci mogą nauczyć się 

wielu nowych rzeczy a także  samodzielności oraz współdziałania w grupie rówieśników. 

              

 

 

         



                  

 

         

 

 

         

 

 

 

 



 

 
 

   

 

SPOTKANIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ  
   

 

      W czwartek, 22 kwietnia o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 

odbędzie się wieczór z "Sagą Sigrun". Gościem spotkania będzie autorka sagi Elżbieta 

Cherezińska "Saga Sigrun" stanowi pierwszą część zapowiadanej trylogii nazwanej 

"Pólnocna droga", która będzie opowieścią o dziejach społeczności Wikingów. 

 

  



   

 

REGION WIELKOPOLSKA - TO WARTO ZOBACZYĆ     

    

      We wtorek, 20 kwietnia w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie promujące nowy 

portal internetowy "Region Wielkopolska' - to warto zobaczyć, przygotowane przez 

Pracownie Krajoznawczą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie prowadziła 

Aleksandra Warczyńska a uczestniczyli w nim przedstawiciele działów promocji gmin 

powiatu grodziskiego, regionaliści, bibliotekarze oraz przedstawiciele muzeów.   

 "Region Wielkopolska - to warto zobaczyć..." takie hasło towarzyszy nowej stronie 

internetowej poświęconej Wielkopolsce. 

Strona www.regionwielkopolska.pl prezentuje opisy ponad 600 obiektów i dzieje 

kilkudziesięciu miast, proponuje trasy wycieczek pieszych, wodnych i rowerowych, a 

wszystko to w połączeniu z interaktywną mapą.   System wewnętrznego olinkowania 

pozwala harmonijnie wędrować po stronie, poznając historię, przyrodę, kulturę ludową i 

liczne ciekawostki dotyczące Wielkopolski. 

 

 

 

  

  

http://www.regionwielkopolska.pl/


 

 

SPOTKANIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ - AUTORKĄ "SAGI 

SIGRUN"  

 

   

 

"Saga Sigrun" to tętniąca energią życia powieść i takie tez było spotkanie z Elżbietą 

Cherezińska , która 22 kwietnia gościła w grodziskiej Bibliotece. Z wielkim 

zainteresowaniem Pani Elżbieta wprowadziła czytelników w świat Wikingów i mitologii 

skandynawskiej o których pisała w powieściach "Saga Sigrun" i "Ja jestem Halderd" 

stanowiących  dwie pierszwsze części cyklu "Droga Północna". 

Wprawdzie podczas spotkania dominowała tematyka związana z Norwegia, ale poruszany 

był również temat holocaustu o którym autorka opowiedziała w książce pt.: "Byłam 

sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum" czyli historia łódzkiego getta widziana 

od kulis. Książka ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony 

recenzentów, jak i czytelników. Również wielkim zainteresowaniem cieszyła się jedyna 

literacka biografia Szewacha Weissa -wieloletniego ambasadora Izraela w Polsce pt. "Z 

jednej strony, z drugiej strony". Książka spełniająca jakże ludzką potrzebę zajrzenia 

znanemu politykowi pod marynarkę. Skomponowana jest jak zwielokrotniający wizerunki 

gabinet luster albo jak niekończąca się rozmowa Tewiego Mleczarza z Bogiem: z jednej 

strony, z drugiej strony.  

 



 

 
 

   

 

WIESŁAW DRABIK GOŚCIEM GRODZISKIEJ BIBLIOTEKI  
   

 

    W piątek, 23 kwietnia gościł u nas Wiesław Drabik, popularny autor książeczek dla 

dzieci. O godz. 8.30 w Oddziale dla dzieci pisarz spotkał się z uczniami klas 1 - 3 Szkoły 

Podstawowej w Grąblewie. Następnie w Filii na os. Wojska Polskiego autor spotkał się z 

naszymi najmłodszymi czytelnikami z Przedszkola "Wiercipięta" a o godz. 11.30 z 

dziećmi klas "0" z oddziału przedszkolnego w Słocinie. Podczas godzinnego spotkania 

dzieci mogły zapoznać się z najnowszymi bajkami oraz dowiedzieć się skąd ich autor 

czerpie pomysły i inspiracje Młodzi czytelnicy mieli także okazję wypytać autora o 

warsztat i stronę techniczną tworzenia śmiesznych historyjek dla dzieci. Autor przytaczał 

zabawne anegdoty, czytał fragmenty tekstów, pokazywał jak przygotowuje się książeczki 

do druku oraz zadawał pytania dotyczące znajomości bajek. Dzieci, którym udało się 

udzielić odpowiedzi na największą ilość pytań wyróżnione zostały drobnymi upominkami 

oraz kolorowymi książkami. Po spotkaniach młodzi czytelnicy mieli okazję zakupić 

książeczki oraz uzyskać specjalną dedykację z autografem. Wiesław Drabik na 

zakończenie wpisał się do honorowej kroniki gości Biblioteki oraz obiecał odwiedzić 

Grodzisk w przyszłości. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

   

PTASZKOWO - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI  
   

 

     W piątek, 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki w filii  Biblioteki Publicznej 

w Ptaszkowie odbyły się dwa spotkania. Młodzież z klasy piątej uczestniczyła w 

zajęciach których tematem były "Dzieje Książki, a szczególnie roli i znaczenia książki w 

czasie zaborów Polski i II Wojny Światowej". Uczniowie w grupach wykonali plakaty 

zachęcające do codziennego czytania. Natomiast dzieci z klasy pierwszej brały aktywny  



 

udział w spotkaniu na temat zawodów związanych z powstaniem książki, od momentu 

wytworzenia papieru  aż do chwili w której mogą ją wypożyczyć z biblioteki. Dzieci 

malowały bibliotekę oraz projektowały okładki swoich ulubionych książek. Z 

wykonanych prac powstała interesująca wystawa, którą mogą obejrzeć wszyscy 

odwiedzający bibliotekę. 

 

 



 

 

 

 



  

   

 

TYDZŃ BIBLIOTEK. BIBLIOTEKA - SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY  

 

8-15 maja: 

* " Z życia Biblioteki - wystawa zdjęć , kronik, albumów ( galeria Biblioteki ) 

10 maja (poniedziałek) 

* Dzień malucha w Bibliotece - czyli zwiedzanie bibliotecznych zakamarków ( Oddział 

dla  dzieci godz. 9.30 ) 

* Biblioteka - ważne miejsce w mojej szkole ( Filia w Ptaszkowie) 

11 maja (wtorek) 

* Uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza ( godz. 15.00 "Promesa") 

12 maja ( środa ) 

* W bibliotece można się bawić - krzyżówki, zgadywanki ortograficzne 

( Filia Ptaszkowo) 

* Biblioteka dawniej i dziś - podróż w czasie - lekcje biblioteczne ( Filia Ptaszkowo) 

* "Czytam, słucham i oglądam - czyli jak zdobywać informacje ( godz. 10.00 Oddział dla 

dzieci ) 

13 maja ( czwartek) 

* "Czytam, słucham i oglądam - czyli jak zdobywać informacje ( godz. 10.00 Oddział dla 

dzieci ) 

* Mali ale mądrzy - droga książki do biblioteki, głośne czytanie książki Pt. "Franklin i 

książka z biblioteki" (Filia Ptaszkowo) 

* Parada postaci literackich - bal w świecie książek - zajęcia z cyklu "Błyskotliwy 

Maluch" ( godz. 15.30  Oddział la dzieci) 

* Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  ( godz. 15.30 Czytelnia ) 

14 maja (piątek) 

* Biblioteka - moje miejsce - lekcja biblioteczna "Biblioteka na przestrzeni wieków"- 

Filia w Ptaszkowie 

* Konkurs o tytuł  "Pożeracza Książek - "Cudowna kraina Franklina" II etap 

* Konkurs o tytuł  "Pożeracza Książek - "Indiańskie podróże po literaturze" -  II etap 

* "Co książeczki lubią" - czyli zwiedzanie bibliotecznych zakamarków ( Oddział 

dla  dzieci godz. 9.00 ) 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - FILIA OWP  
 

   

      Tegoroczny Tydzień Bibliotek ( 8- 15 maja) przebiegał pod hasłem: Biblioteka - 

słowa, dźwięki, obrazy. Do tego tematu nawiązywały również spotkania z 

cyklu  "Bajkowe Poranki" odbywające się  w Filii na Osiedlu Wojska Polskiego. 

Bibliotekę odwiedziły w tym czasie grupy przedszkolne: Sarenki, Pszczółki i Żabki z 

Przedszkola im Krasnala Hałabały - w tym z Filii osiedlowej, dzieci 2-3 letnie ze swoimi 

rodzicami a także podopieczni Ośrodka Szkolno-Edukacyjno - Wychowawczego w 

Sielinku. Wszyscy uczestnicy zajęć poznali książeczkę "Franklin i książka z biblioteki", 

dowiedzieli się, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, jak korzystać z biblioteki 

i dlaczego ważne jest, aby oddać wypożyczone książki na czas. W wyniku ułożonych 

puzzli powstało kolorowe logo Bajkowych Poranków, a symboliczną papierową doniczkę 

z kwiatami i logo - wykonaną w trakcie zajęć w bibliotece każdy otrzymał na pamiątkę. 

 



 

 

 

 

  

   

     W czwartek 13 maja odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem 

omawiana była książka ?Nie tracąc nadziei? Urszuli Ledzewicz. Z pozoru sentymentalna 

opowieść o losach polskiej rodziny od czasów przedwojennych do współczesności 

okazuje się opowieścią o bardzo trudnych sprawach dokonywania życiowych wyborów. 

Rodzina naszych głównych bohaterów, ma majątek na Ukrainie i właśnie tam zastaje ich 

wojna. Jako wrogowie Rosji zostają zesłani na Syberię W domu, pod opieką ukraińskiej 

mamki pozostawiają malutkiego synka, bo tylko tak postępując mogą zapewnić dziecku 

szansę na przeżycie. Na  dalekiej Syberii zostają rozdzieleni i zmuszeni do niewolniczej 

pracy. Udaje im się jednak przeżyć i po pełnej gehenny wojennej tułaczce wyjechać do  



 

Ameryki. Cały czas nie tracą jednak nadziei na odnalezienie syna, który według 

dokumentów zginął podczas pacyfikacji ukraińskiej wsi przez Niemców. Bohaterowie tej 

powieści wiedzą, co w życiu naprawdę jest ważne i gdzie szukać jego zagubionego sensu. 

Czytając tą książkę zastanawiamy się nad istotnymi wartościami, nad rolą miłości, 

nadziei, wiary i przeznaczenia. 

 

 

  

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - ZWIEDZAMY BIBLIOTECZNE 

ZAKAMARKI     

      

     Od 10 do 14 maja podczas Tygodnia Bibliotek w Oddziale dla dzieci i młodzieży 

odbywały się lekcje biblioteczne.  W tym czasie Bibliotekę odwiedziły 4, 5 i 6 - latki z 

przedszkola im. Krasnala Hałabały wraz z opiekunkami oraz I i II klasy ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej z Grąblewa wraz z wychowawczyniami.  

Główną atrakcją spotkań była wycieczka po Bibliotece, gdzie dzieci miały okazję zajrzeć 

w każdy jej zakamarek. Wszyscy uczestnicy zajęć zapoznali się z funkcjonowaniem 

Oddziału dla dzieci, Wypożyczalni dla dorosłych oraz Czytelni. Na zakończenie spotkania 

miały również okazję zajrzeć do gabinetu Dyrektora Biblioteki. 

 



 

 

 

 



 

  

 

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - FILIA W PTASZKOWIE  
   

      

     W ramach "Tygodnia Bibliotek" od 8 - 15 maja w Filii Biblioteki Publicznej w 

Ptaszkowie odbywały się lekcje i spotkania biblioteczne. Uczestniczące w nich dzieci z 

klas "0", I, II, III dowiedziały się wiele nowych rzeczy o bibliotece, jej zbiorach i pracy 

bibliotekarza. Poprzez zabawę, zgadywanki, krzyżówki utrwalały tę wiedzę. 

Młodzież klasy IV i V odbyła "podróż w czasie", poznając historię biblioteki począwszy 

od jej powstania do współczesności. 

  

 

 



 

 

 
 

   

 

 

PANI ALINA SZKOLNA PIELĘGNIARKA W PRACY - WYSTAWA 

POKONKURSOWA  
 

   

     Od 17 maja br. w galerii Biblioteki przy ul Kolejowej  czynna jest wystawa prac plastycznych pt. "Pani Alina szkolna pielęgniarka w 

pracy" , których autorami są uczniowie z klas  I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. Wystawa jest podsumowaniem konkursu 

plastycznego, który odbył się w grodziskiej Jedynce z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Konkurs, a tym samym 

wystawa są formą podziękowania pani pielęgniarce Alinie Kasprowiak za codzienny trud i pomoc w ochronie zdrowia uczniów. Przy okazji 

wystawy można przeczytać fragmenty wywiadu z panią pielęgniarką (całość znajduje się na stronie szkoły www.sp1grodzisk.edupage.org). 

Serdecznie zapraszamy. 

http://www.sp1grodzisk.edupage.org/


  

CHOPINOWSKIE REMINISCENCJE  
   

 

      W czwartek, 20 maja o godz. 16.30 w ramach obchodów Roku Chopinowskiego w 

Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbył się koncert poetycko - muzyczny pt. 

CHOPINOWSKIE REMINISCENCJE. W pięknych poetyckich słowach ukazano małego 

Fryderyka, który zaczarował klawisze, by za ich pomocą tworzyć obraz polskiego 

krajobrazu.  Nastrojowa muzyka, stroje z epoki romantyzmu, wszystko to złożyło się na 

niepowtarzalny klimat wieczoru poetyckiego. Koncert w całości przygotowała młodzież z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku pod kierunkiem nauczycielki p. Bożeny 

Klapy. Młodzież, która na co dzień uczęszcza do różnych klas (informatycznych, 

technicznych, gastronomicznych), tym razem objawiła swoje zainteresowania i zdolności 

artystyczne. Wystąpili: Natalia Wróbel, Małgorzata Fórmaniak, Anna Domagała, Adam 

Klimczok, Tomasz Marciniak, Marta Szeszuła, Bartosz Paluch, Wojciech Bartkowiak, 

Marcin Jastrząb, Malwina Siennika, Mikołaj Balcerek i Patryk Tomaszewski. 

 

 

 



 

 

 

  

   

MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ  
   

 

     W sobotę, 22 maja odbyła się II Majówka z Książką impreza zorganizowana przez 

grodziską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miejski oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 

"Zacisze". W trakcie pięciogodzinnej imprezy goście mogli między innymi poznać kulturę 

Indian amerykańskich,   obejrzeć taniec indiański i przyjrzeć się indiańskiej wiosce 

"Wokini", poznać tajniki czerpania papieru czy przyglądać się profesjonalnie  



 

przygotowanemu pokazowi jeździeckiemu. Swoje aktorskie umiejętności zaprezentowali 

uczniowie kąkolewskiej szkoły podstawowej, występujący w dwóch przedstawieniach: 

"Kapturek cały czerwony" oraz "Królewna Śmieszka". Koncert piosenek Majki 

Jeżowskiej oraz zabawy ruchowe i różnego rodzaju quizy zaproponowane przez "Dobry 

Teatr" to pozostałe atrakcje. Podczas "Majówki z książką" nastąpiło rozstrzygnięcie i 

nagrodzenie laureatów tegorocznej edycji konkursu "Pożeracz książek". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  

   

 

POŻERACZ KSIĄŻEK - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY  
   

     

     W sobotę, 22 maja podczas Majówki z Książką dokonano podsumowania i 

uroczystego wręczenia nagród drugiej edycji konkursu czytelniczego o tytuł 

POŻERACZA KSIĄŻEK. Wzięło w nim udział 97 osób. Konkurs trwał od 1 lutego do 14 

maja i przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie czytelnicy dokumentowali swoje 

wypożyczenia na specjalnych kuponach konkursowych. Drugi etap polegał na 

rozwiązaniu testu ze znajomości książek o Franklinie - w przypadku dzieci do 3 klasy 

włącznie i książek o Indianach - w przypadku dzieci z klas IV-VI.  

Do drugiego etapu przystąpiło 78 osób. Punktacja obejmowała zarówno wypożyczenia jak 

i test. O zwycięstwie zadecydowała suma punktów za wypożyczenia i za test. 

W grupie I - dzieci do kl. I włącznie  

I miejsce i tytuł POŻERACZ KSIĄŻEK  otrzymała Eliza Krengiel 

II miejsce    Martyna Banaszczak 

III miejsce    Patrycja Bartkowiak 

W grupie II - dzieci z klas II - III  

I miejsce i tytuł POŻERACZ KSIĄŻEK  otrzymała Weronika Skubel 

II miejsce    Julia Marciniak 

III miejsce    Rozalia Kurek 

W grupie "Indiańskie podróże po literaturze"  

I miejsce i tytuł POŻERACZ KSIĄŻEK  otrzymała Dominika Sławińska 

II miejsce      Magdalena Ratajczak 

III miejsce      Adrianna Sporna 

 

 



 

 

 

 



  

   

DZIEŃ MATKI  
   

    We wtorek, 25 maja, w przeddzień Dnia Matki dzieci z klasy II spotkały się w Filii 

Biblioteki Publicznej w Ptaszkowie, aby porozmawiać o swoich mamach. 

Zaśpiewały wspólnie piosenkę o mamie, czytały wiersze oraz wykonywały piękne laurki z 

życzeniami ozdobione serduszkami i bukietami kwiatów. Dzieci wymieniały się 

pomysłami na niespodziankę, którą chcą zaskoczyć swoje kochane mamy. 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - INAUGURACJA  
   

     W poniedziałek, 31 maja odbyła się inauguracja IX Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom. Uroczystość rozpoczęła "Parada Bajkowych Postaci" , w które 

wcieliły się dzieci z grodziskich szkół. Następnie blisko 200 osobowa widownia 

wysłuchała fragmentu baśni Pt. Czerwony kapturek, którą przeczytał Jan Koza - sekretarz 

Urzędu Miejskiego, inaugurując tym samym grodziski tydzień czytania oraz obejrzała 

przedstawienie Pt. "Kapturek cały czerwony" w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Kąkolewie. Na zakończenie Jan Koza oraz Marek Adamski przeczytali dzieciom 

fragmenty baśni "Królowa śniegu". Z okazji przypadającego Dnia Dziecka, w imieniu 

Burmistrza Henryka Szymańskiego serdeczne życzenia wszystkim obecnym dzieciom 

przekazał  Jan Koza - Sekretarz Gminy. 

PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM 

31.05.2010  /Poniedziałek/, godz. 11.30 

Inauguracja. Czyta Jan Koza - sekretarz Urzędu Miejskiego oraz Marek Adamski - 

dyrektor Biblioteki. 

01.06.2010 /wtorek/, godz. 11.30 

Dzieciom czytają bibliotekarze. 

02.06 2010  /środa/, godz. 10.00 

Czytać każdy może, czy to w domu czy na dworze....Spotkanie przedszkolaków na ul. 

Szerokiej i w Muzeum Ziemi Grodziskiej. 

 

04.06.2010 /piątek/, godz. 11.30 

Dzieciom czytają bibliotekarze. 



 

 

 

 

 



 

 

              

 



 

 

 

 



 

 

 

  

   

CZYTAĆ KAŻDY MOŻE, CZY TO W DOMU CZY NA DWORZE...  
   

         W środę 2 czerwca o godz. 10.00 w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, 

zorganizowany został plener czytelniczy pod hasłem: "Czytać każdy może, czy to w domu 

czy na dworze...". Wzięło w nim udział ok. 50 czterolatków z Przedszkola im. Krasnala 

Hałabały. Dzieci dumnie przemaszerowały ulicą Szeroką niosąc transparent z napisem 

"Cała Polska Czyta Dzieciom". Pierwszy przystanek odbył się przy księgarni, gdzie Pani 

Jolanta Hemmerling przeczytała dzieciom wiersz Juliana Tuwima "Okulary" oraz 

oprowadziła po księgarni. Kolejnym miejscem jakie odwiedziły dzieci było muzeum. 

Tam, czekał juz na nas asystent Muzealnej Izby Tradycji Grodziska Wlkp. Pan Andrzej 

Chróst, który przeczytał dzieciom opowiadanie pt. "Jak się napisały krasnalkowe 

przygody" Lucyny Krzemienieckiej, oprowadził nas po muzeum i opowiedział o 

znajdujących się w nim eksponatach. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  
   

          

       W środę, 2 czerwca w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom do biblioteki  na os. 

Wojska Polskiego przybyła Pani Honorata Ciechańska - pracownik Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. Przeczytała ona dzieciom książeczkę pt. "Basia i mama w 

pracy". Bajki wysłuchały "Pszczółki" i "Żabki" - dzieci z Osiedlowego Przedszkola, które 

postać Basi znają już z wcześniejszych spotkań w Bibliotece. Po krótkiej rozmowie o  



 

 

sytuacji bohaterki książki i o pracy naszego gościa przyszedł czas na bajkowe zagadki. 

Dzieci  z ochotą je odgadywały, wykazując się sporą wiedzą. Za prawidłowe odpowiedzi 

pani Honorata  i jej koleżanka wręczyły dzieciom upominki. 

Na kolejne czytanie bajek zapraszamy w piątek o g. 11.30 - tym razem czytać będzie 

bibliotekarka. 

 

 

 
 

   

 

    



 

 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA - RYCERZA KSIĄŻKI  

 

       W środę, 9 czerwca w Filii na os. Wojska Polskiego odbyła się uroczystość 

pasowania na Czytelnika - Rycerza Książek. Do Biblioteki przybyła grupa "Pszczółki" z 

Przedszkola Osiedlowego, która tę placówkę odwiedza regularnie podczas "Bajkowych 

Poranków". Są to dzieci 5-6 letnie, niektóre z nich wkrótce opuszczą przedszkole i 

rozpoczną naukę w szkole. Dla nich właśnie zorganizowano pasowanie na Czytelnika-

Rycerza Książki, zaliczyli bowiem pierwszy etap wtajemniczenia czytelniczego. Dzieci 

wykazały się znajomością bajek, spostrzegawczością i przyrzekły dbać o książki. 

Pasowania symbolicznym kluczem - literą dokonał Dyrektor Biblioteki Marek Adamski. 

Życząc dzieciom wspaniałych, bezpiecznych wakacji, wyraził przekonanie, że książka 

pozostanie już na zawsze ich przyjacielem. Szczególne podziękowania pracownicy 

Biblioteki kierują pod adresem wychowawczyni grupy - pani Grażyny Woźniczak, która z 

Biblioteką współpracuje od wielu lat. 

 

 



 

 

 
 

   



       

 

SPOTKANIE DKK  
   

 

    W czwartek, 10 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza to krótkie omówienie 

książki Mariusza Wollnego "Oblicze Pana'- historii kryminalnej osnutej wokół 

tajemniczego relikwiarza z kryształem górskim, który znajduje się kościele Świętego 

Floriana w Krakowie. Konwencja opowieści przypomina "Kod Leonarda" Dona Browna, 

jednak specyficzne tło historyczne dziejące się w trzech wymiarach czasowych: 

średniowiecznym, w latach 1944-1945 i współcześnie nadaje powieści specyficzny 

klimat, co stawia ją wyżej niż banalną powieść kryminalną. Polecamy warto przeczytać.  

Na specjalne życzenie klubowiczów długą cześć spotkania upłynęła nam z piosenkami i 

tekstami, Aloszy Awdejejewa,  artysty, którego cięty humor, trafne riposty no i przede 

wszystkim piękne piosenki wzbudzają zachwyt wśród jego fanów. 

Następne spotkanie DKK, na które serdecznie zapraszamy odbędzie się we wrześniu. 

 

 



  

   

UROKI AKWAREL. WYSTAWA PRAC ZDZISŁAWA POŁĄCARZA  
   

 

    W poniedziałek, 28 czerwca br.  w galerii Biblioteki, w obecności licznego grona 

przyjaciół i miłośników sztuki odbyło się otwarcie wystawy akwarel Zdzisława 

Połącarza  "Uroki akwarel". Jest to 150 indywidualna wystawa artysty i czwarta w 

grodziskiej Bibliotece. Zorganizowana została z okazji 50 - lecia pracy twórczej artysty. 

Zdzisław Połącarz urodził się w Oświęcimiu jednak 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. 

Wystawa czynna będzie do 15 sierpnia 2010 r. 

 

 



 

 

 

 

  

KONIEC WAKACJI.....  
   

 

       Podczas tegorocznych wakacji grodziska Biblioteka zaoferowała dzieciom 

różnorodną ofertę zajęć. Na początku wakacji wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno -

  Epidemiologiczną w Grodzisku ogłosiliśmy konkurs promujący zdrowy styl spędzania 

czasu bez papierosa pod nazwą "Palenie jest niemodne". Podsumowanie konkursu 

odbyło się 26 sierpnia. W lipcu młodzi czytelnicy mogli uczestniczyć w konkursach i  

 



 

zabawach organizowanych przez Oddział dla dzieci. Były konkursy, zagadki i zabawy 

grupowe. Następnie na zajęcia "W bibliotece bez nudy" zapraszała Filia Os. Wojska 

Polskiego. 

W czasie od 16 sierpnia dzieci brały udział w różnorodnych zabawach: plastycznych, 

ruchowych (np. zabawa ze sznurkiem - pajęczyna), grach planszowych: "szukamy 

skarbu" oraz "grzybobranie inaczej" ( planszę stanowiła podłoga a pionkami byli sami 

uczestnicy). Były też bardzo przez dzieci lubiane - zagadki. W zajęciach tych 

uczestniczyła spora grupa dzieci - tych, które w tym czasie nie wyjechały oraz tych, które 

w tym czasie do Grodziska przyjechały na wakacje. Codziennie zbierała się grupa 

kilkunastu osób. Na zakończenie wakacyjnych zajęć Biblioteka zorganizowała mini 

plener malarski, już po raz drugi, tym razem wspólnie z Centrum Kultury RONDO. Taka 

forma rysowania z natury cieszy się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Poczuli się 

jak prawdziwi artyści, których czasem można było w Grodzisku zobaczyć. W plenerze 

wzięło  udział 25 dzieci w różnym wieku, którym w tej pracy pomagali instruktorzy z 

Centrum Kultury RONDO. Dopingowali liczni przechodnie. Mali plastycy najczęściej 

jako obiekt swej pracy wybierali znajdujący się u zbiegu ulicy kościół p.w. Serca Pana 

Jezusa, lub budynek księgarni. Prace są wystawione w Filii Biblioteki Os. Wojska 

Polskiego. Uśmiechnięte buzie i spora frekwencja świadczy o trafności naszej 

wakacyjnej oferty. 

 

 

 



 

 

 

 



   

   

WAKACJE W PTASZKOWIE  
   

 

       Od 16 do 20 sierpnia w Filii w Ptaszkowie odbywały się zajęcia wakacyjne. Dzieci 

bardzo  chętnie słuchały przygód o "Maji Bursztyn", o "Martynce i jej przyjaciołach nad 

morzem". 

Rysowały swoje najciekawsze wakacyjne przygody. Szczególnie chętnie budowały 

latawce, w piaskownicy powstawały przepiękne zamki, piekły kiełbaski na grillu, bawiły 

się w "Wakacyjnym namiocie". Dzieci z dużym zainteresowaniem brały udział w 

zabawach ruchowych w bibliotece oraz na świeżym powietrzu. Codziennie dzieci miały 

słodką niespodziankę oraz napoje.W zajęciach pomagała pani Magda ze świetlicy 

socjoterapeutycznej. 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

"JAN PAWEŁ II W GRODZISKIM ALBUMIE"  
   

        

       W dniach od 3 do 15 września  w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 

12 czynna jest wystawa "Jan Paweł II w grodziskim albumie". Na wystawie 

zaprezentowane są fotografie wykonane podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny 

oraz podczas pielgrzymek grodziszczan do Rzymu i audiencji papieskich w 

Watykanie.      Zdjęcia na wystawę z prywatnych zbiorów udostępnili: R. Adamczewski, 

D. Bereszyńska, M. Borowiak, K. Buda,  R. Brudło,  J. Gawron,    R. Jajczyk,       B.  

 



Iwaszkiewicz, E. Kaczmarek, M. Kitkowska, s. Józefa Krupa, o. Alojzy Pańczak, H.E. 

Suszka, H.J. Pioszyk, J.S. Pioszyk, K. Staśkiewicz, K. Zwierzchowski. Wystawa 

czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

   



 

SPOTKANIE Z HANNĄ KOWALEWSKĄ  

 

     W poniedziałek, 4 października gościła w naszej Bibliotece Hanna Kowalewska, 

autorka powieści, książek młodzieżowych , scenariuszy filmowych, teatralnych i 

radiowych, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu w Lublinie. Była nauczycielką 

języka polskiego w Liceum i bibliotekarką. W 1997 Hanna Kowalewska została 

laureatką I nagrody wydawnictwa Zysk i S - Ka. Najbardziej znaną książką autorki jest 

"Tego lata w Zawrociu". Jest to  magiczna opowieść o przemijaniu, poszukiwaniu 

swoich korzeni, dążeniu do spełnienia i miłości. Kontynuacja opowieści o Matyldzie, 

bohaterce Lata w Zawrociu to 'Góra śpiących węzy", "Maska Arlekina" i "Inna Wersja 

Życia".  

Spotkanie odbyło się na zaproszenia działającego od roku przy naszej Bibliotece 

Dyskusyjnego Klubu Książki, do którego zapraszamy każdego, kto lubi czytać Na pewno 

ciekawej lektury i kolejnych spotkań w przyszłości nie zabraknie - Zapraszamy 

 

 

 

 



 

 

  

   

JESIENNE SPOTKANIA  
   

 

     We wtorek, oraz w środę 5 i 6 października. w Oddziale dla dzieci gościły 

przedszkolaki z grup "Kreciki" i "Motylki" oraz uczniowie klas 1-3 ze Szkoły 

Podstawowej w Grąblewie. Maluchy poznały zasady wypożyczeń bibliotecznych i 

szanowania książek. Następnie z wielkim zaangażowaniem słuchały wierszyków o 

jesieni m.in. Jana Brzechwy "Na straganie" czytanych przez Panią bibliotekarkę. Bardzo 

chętnie odpowiadały także na różne pytania i odgadywały zagadki. W dalszej części 

wizyty zaprezentowały piosenki, które nauczyły się wcześniej w przedszkolu oraz w 

szkole. Na koniec wyklejały różnorodne liście kolorowym papierem, przyozdabiały 

suknię "Pani Jesieni" i przeglądały książeczki wyeksponowane na bibliotecznym 

straganie. 

 

 



 

 

  

  
 

   

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EWĄ NOWAK  
   

      

     W czwartek, 28 października o godz. 10.00 w Czytelni Biblioteki przy ul. 

Kolejowej odbyło się spotkanie z jedną z najpopularniejszych obecnie polskich autorek 

książek dla dzieci i młodzieży Panią Ewą Nowak. Spotkanie z uczniami klas pierwszych 

grodziskiego Gimnazjum przebiegało w pogodnej i radosnej atmosferze. Autorka z 

ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoich początkach pisania i obecnej 

twórczości. Młodzież zadawała bardzo dużo pytań na które pisarka cierpliwie i 

wyczerpująco odpowiadała. Słuchacze chcieli wiedzieć przede wszystkim, jak można  

 

zostać pisarzem i czy jest to zawód dla każdego. Pytali również o poszczególne książki i 



losy ich bohaterów. Po spotkaniu pani Ewa rozdawała autografy. 

Ewa Nowak , polska pisarka i publicystka. Autorka felietonów, opowiadań oraz 

powieści dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość podpowiada jak sobie radzić w domu i w 

szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami. Odnosi się do wartości 

takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość i szacunek dla 

drugiego człowieka. Ukończyła XXXVII LO w Warszawie, następnie Wyższą Szkołę 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wydział rewalidacji, kierunek: pedagogika 

terapeutyczna. Pracowała jako nauczycielka i pedagog-terapeuta. Zadebiutowała w 1997 

r. w "Filipince" tekstem dotyczącym zdawania egzaminów ustnych pt. 100% 

skuteczności. Współpracuje z pismami "Cogito", "Victor Gimnazjalista", "Victor Junior", 

"Trzynastka", "Witch", "Edukacja Twojego Dziecka", "Twój Styl", "Przyjaciółka", 

"Filipinka".  W 2002 r. nakładem wyd. Pracownia Słów ukazał się jej debiut książkowy 

pt. Wszystko, tylko nie mięta, od 2003 roku pisarka współpracuje z wydawnictwem 

Egmont. W 2009 roku jej powieść Bardzo biała wrona otrzymała tytuł Książki Roku 

Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY). 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

"GRZYBOBRANIE, OCH WSPANIALE ALE..."  
   

 

     We wtorek, 19 października w Czytelni Biblioteki rozstrzygnięty został konkurs 

rysunkowy wiedzy o grzybach pt. "Grzybobranie, och wspaniale ale ..." zorganizowany 

przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczna w Grodzisku Wlkp.  

 



 

Komisja  konkursowa w składzie: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - Honorata Ciechański, pracownik ds. 

Higieny Dzieci i Młodzieży - Katarzyna Łamaszewska,  pracownik Biblioteki Publicznej 

- Anna Koza, pracownik służby zdrowia - Mirosława Tulińska, nauczyciel Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych - Aldona Starosta oceniła indywidualne, własnoręcznie wykonane 

prace za: 

zgodność wykonanych prac z regulaminem, poprawność merytoryczną, pomysłowość, 

czytelność przekazu, estetykę wykonania. 

Wpłynęło 36 prac uczniów klas I - III  z 4 Szkół Podstawowych (SP nr 1 Grodzisk 

Wlkp., SP nr 4 Grodzisk Wlkp., SP Grąblewo,  Zespół Szkół Ptaszkowo). 

Przyznano następujące miejsca : 

 

1. Natalia Dalaszyńska - SP nr 4 Grodzisk Wlkp. 

2. Rozalia Kurek - SP Słocin 

3. Aleksandra Kurek - SP Grąblewo 

4. Aleksandra Szymańska - SP nr 1 Grodzisk Wlkp. 

5. Alicja Zacharko - SP nr 1 Grodzisk Wlkp. 

6. Stachowiak Mateusz - SP nr 4 Grodzisk Wlkp. 

7. Oliwia Szymańska - SP nr 1 Grodzisk Wlkp. 

8. Klaudia Szymańska - SP nr 1 Grodzisk Wlkp. 

9. Jakub Bączkiewicz -  SP nr 1 Grodzisk Wlkp. 

10. Weronika Brychcy - SP nr 4 Grodzisk Wlkp. 

Wszystkie prace oglądać można na wystawie w Galerii Biblioteki. 

 

 



 

 

 

 
 

   

KONKURS WIEDZY O GRZYBACH  
   

 

      W środę, 20 października. w Czytelni Biblioteki przeprowadzono konkurs  wiedzy o 

grzybach, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną i 

Bibliotekę,  polegający na wykazaniu się wiedzą i znajomością grzybów jadalnych i 

trujących.  Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych 

i  przeprowadzony został w formie testu. Celem obu  konkursów było: uświadomienie, że 

wiedza i znajomość grzybów są ważne dla zachowania zdrowia, zachęcenie dzieci do 

podniesienia poziomu wiedzy o grzybach. 

Komisja  konkursowa w składzie: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - Honorata Ciechański, pracownik ds. 

Higieny Dzieci i Młodzieży - Katarzyna Łamaszewska, pracownik ds. Higieny Żywności 

(grzyboznawca) - Jagoda Jurga, pracownik Biblioteki Publicznej - Anna Koza, 

pracownik służby zdrowia - Mirosława Tulińska, oceniła testy wiedzy (pytania otwarte i 

zamknięte). 

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów klas IV - VI  z 4 Szkół Podstawowych (SP nr 1 

Grodzisk Wlkp., SP nr 4 Grodzisk Wlkp., SP Grąblewo,  Zespół Szkół Ptaszkowo). 

Przyznano następujące miejsca : 

1. Konstanty Kinecki kl. IV SP nr 1 Grodzisk Wlkp. - zdobył 31 punktów/34 możliwe 

2. Filip Łodyga kl. V SP nr 1 Grodzisk Wlkp. - 30p./34 

3. Szymon Nowak kl. VI Zespół Szkół w Ptaszkowie - 28.5p./34 

 



4. Agnieszka Hojrowska kl. VI Zespół Szkół w Ptaszkowie - 28p./34 

5. Hubert Kaczmarek kl. VI SP nr 1 w Grodzisk Wlkp. - 28p./34 

 

6. Aleksandra Cybal kl. VI SP nr 4 Grodzisk Wlkp. - 27p./34 

7. Sara Dąbrowska kl. VI SP Grąblewo - 26p./34 

8. Karolina Migdałek kl. IV SP nr 4 Grodzisk Wlkp. - 23p./34 

9. Katarzyna Dąbrowska kl. V SP Grąblewo - 23p./34 

10. Aleksandra Przybylczak kl. V Zespół Szkół w Ptaszkowie - 22p./34 

11. Weronika Michalska kl. V SP Grąblewo - 21p./34 

12. Serafina Borowczak kl. V SP nr 4 Grodzisk Wlkp. - 21p./34 

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, które zakupiło Starostwo Powiatowe i Biblioteka 

Publiczna w Grodzisku Wlkp., a prace konkursowe zostały wystawione w 

Powiatowej  Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

KOŁO  SZACHOWE W FILII W KĄKOLEWIE  
   

 

         O tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym w godzinach pozalekcyjnych, można 

przekonać się w Filii Biblioteki w Kąkolewie. Z inicjatywy Kierownik Filii Pani Violetty 

Murawskiej powstało koło warcabowo - szachowe. Każdemu, kto choć raz miał 

styczność z szachownicą, znane są nazwy figur, którymi posługują się gracze. 

Umiejętność ich rozróżniania czy znajomość ruchów, które mogą wykonać, nie  

 



wystarczą jednak, by móc rzec : Umiem grać w szachy....Tu najważniejsze jest logiczne 

myślenie. 

Spotkania koła, które prowadzi Bartosz Grześ,  odbywają się w każdy wtorek w godz. 

16.00 - 17.00 w Filii Biblioteki w Kąkolewie ( Budynek Szkoły Podstawowej). 

Zapraszamy. 

 

 

 
 

   

 

    



JESIEŃ W PARKU I W LESIE  

       

W dniach od 18 do 28 października w Filii na os. Wojska Polskiego odbywały się 

spotkania z cyklu Bajkowe Poranki, które przebiegały pod hasłem "Jesień w parku i w 

lesie". Licznie przybyłe do Biblioteki grupy przedszkolaków poznały takie utwory 

literackie jak: "Grzyby" Jana Brzechwy, "Przygody grzybka Tomusia" autorstwa 

Marzeny Tyburskiej - Kuchta, "Jesień" Ryszarda Twardocha, także "Bajkę o jesiennym 

szalu" Elżbiety Ostrowskiej i "Liście jesienne" Haliny Szayerowej. Dzieci odnalazły 

"Panią Jesień", która skryła się w bibliotece, ale pozostawiła wskazówki, aby łatwiej ją 

było odszukać. Po czym wykonały dla niej upominki: jesienny szal oraz laurki z 

bukietami liści. 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI  
   

      

    W czwartek, 4 listopada br., gościliśmy w Bibliotece 4- osobowe grono poetów - 

uczestników Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, zorganizowanego przez 

poznański Oddział Związku Literatów Polskich, który odbywał sie na terenie Poznania i 

województwa wielkopolskiego. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim z Burmistrzem 

Grodziska Wielkopolskiego Panem Henrykiem Szymańskim goście udali się do 

grodziskich szkół gdzie przeprowadzili lekcje poetyckie. Paweł Buksalewicz, Zbigniew 

Gordziej spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Piotr 

Kitrasiewicz był gościem grodziskiego Gimnazjum a Dariusz Tomasz Lebioda 

przeprowadził spotkanie w czytelni Biblioteki. 

 

 



 

 

 

 



 

  

   

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK  
   

 

      W piątek, 5 listopada w "Dniu Postaci z Bajek" swoje święto obchodzili nasi 

książkowi i telewizyjni ulubieńcy. Z tej okazji Pani Basia i Hania - bibliotekarki z Filii w 

Ptaszkowie zaprosiły wyjątkowego gościa, którym był Koziołek Matołek. Dzieci z klasy 

"0", I , II z radością przywitały niecodziennego gościa. Opowiadały o swoich ulubionych 

bohaterach, oglądały wyświetlone bajki oraz rysowały. Koziołek Matołek opowiadał im 

o sobie i przygodach w wędrówce do Pacanowa. Obiecał że odwiedzi bibliotekę, gdy 

będzie wracał, a dzieci życzyły mu bezpiecznej drogi. Koziołek Matołek dostał na drogę 

jabłuszka i marchewki, w zamian poczęstował dzieci cukierkami. 

 

 

 



 

 

 
 

   



 

WARSZTATY TEATRALNE  
   

 

      W środę, 17 listopada w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbyły się warsztaty 

teatralne prowadzone przez RECREO. W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Słocinie. Początkowo dzieci wykonywały różne ćwiczenia ruchowe, 

pomocne w pracy każdemu - także małemu - aktorowi. Następnie w grupach pracowali 

nad scenerią, warstwą muzyczną oraz dramatyczną przedstawienia. Zwieńczeniem pracy 

było odegranie przedstawienia przed widownią. Tematem przewodnim była jesień. 

Uczniom bardzo się podoba taka forma wtajemniczenia teatralnego i wychodząc 

dopytywali, kiedy będą następne warsztaty. 

 

 

 



 

 

  

   

W MISIOLANDII  
   

       Pluszowe misie to ulubione zabawki wszystkich dzieci, szczególni bohaterowie 

dziecięcych książeczek. W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, 

ustanowiono 25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia. Święto to jest 

wspaniałą okazją do promocji czytelnictwa i biblioteki, dlatego też 18 listopada Oddział 

dla dzieci odwiedziły dwie grupy 6-latków z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. 

"Jaskółki" i "Sowy" miały możliwość poznania historii pluszowego misia oraz wzięły 

udział w misiowych zabawach, następnie dzieci opowiadały o swoich ulubionych 

maskotkach, aktywnie uczestniczyły w dyskusji o sławnych misiach ze znanych bajek,  

 

wierszy i filmów. Oczywiście, najpopularniejszą postacią okazał się, jak można się było 



domyśleć - Kubuś Puchatek! Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez książki i 

głośnego czytania. Dzieci wysłuchały w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" 

wiersza Cz. Janczarskiego pt.: "Naprawiamy misia". Na zakończenie tego pełnego 

wrażeń spotkania dzieci wyklejały z kolorowego papieru  Misia-Pysia oraz częstowały 

się słodkościami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

WIZYTA KUBUSIA PUCHATKA  
   

 

     We wtorek, 22 listopada Biblioteka w Ptaszkowie gościła Kubusia Puchatka. Dzieci 

z klasy "0", "I", "II", świetnie bawiły się z okazji przypadającego w czwartek 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci z ciekawością wysłuchały opowiadań o 

misiach i wierszyków. Kubuś Puchatek opowiedział jedną ze swych niezliczonych 

przygód, które miał z Krzysiem, Prosiaczkiem, Kangurzycą i resztą swoich przyjaciół. 

Dzieci brały udział w zabawach, konkursach oraz rysowały portrety swych 

ulubieńców.  Na zakończenie Kubuś Puchatek częstował dzieci słodkościami. Na 

korytarzu szkolnym Kubuś Puchatek wzbudzał zaciekawienie również wśród 

gimnazjalistów, którzy się z nim witali.  Puchatek obiecał odwiedzić dzieci i młodzież 

za rok. 

 

 



 

 

  
 

   



ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
   

 

      W czwartek, 25 listopada Oddział dla dzieci obchodził Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Odwiedziły nas misie małe i duże, z którymi wszyscy razem świetnie się 

bawiliśmy. Byli to ulubieńcy przedszkolaków z grup "Motylki" i "Kreciki" z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Dzieci przedstawiły swoich milusińskich przyjaciół 

i opowiadały o nich ciekawe historie. W ten sposób maskotki opuściły zaciszne 

dziecięce pokoiki i łóżeczka  W trakcie spotkania dzieci poznały historię powstania 

pierwszego pluszowego misia, były czytane misiowe wiersze, śpiewaliśmy piosenki i 

tworzyliśmy portrety misia z kółek. Na zakończenie wszystkim wręczono słodkie małe 

co nieco. 

 

 

 



 

 

  

   

LISTOPADOWE SPOTKANIA Z MISIEM  
   

 

       25 Listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dlatego też, 

wszystkie listopadowe spotkania z cyklu "Bajkowe Poranki" odbywające się w Filii na 

os. Wojska Polskiego poświęcone były tym sympatycznym pluszakom. Bibliotekę 

odwiedziły grupy dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały: Biedronki, Skowronki, 

Żabki i Pszczółki, Oddziału ze Słocina a także dzieci z Prywatnego Przedszkola 

"Wiercipięta". Chętnie przychodziły też maluchy, które nie uczęszczają do przedszkola. 

W atmosferze wspaniałej zabawy z małymi i dużymi misiami, dzieci poznały postacie 

Kubusia Puchatka, Misia Uszatka oraz Misia Paddingtona. Wspólnie z misiami 

tańczyliśmy i bawiliśmy się. Po odczytaniu wiersza Heleny Bechlerowej: Lekarstwo 

misia, dzieci z zapałem "leczyły" misia miodem. W środę i we czwartek Bibliotekę 

odwiedził Kubuś Puchatek we własnej osobie. Można było z nim porozmawiać i 

wykonać pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie spotkań przedszkolaki rysowały portrety 

poznanych misiów. Dzieci wyszły zadowolone i uśmiechnięte, zwłaszcza, że otrzymały 

od misia słodkie "co nieco" 

 

 



 

 

 
 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
   

    

       Książka Grażyny Plebanek "Niebezpieczne związki'" była kolejną pozycja 

omawianą na spotkaniu grodziskiego Dyskusyjnego Klubu książki, które odbyło się w 

czwartek 25 listopada w bibliotecznej czytelni. Jest to opowieść o młodych ludziach 

wyjeżdżających do pracy za granicą gdzie przewartościowują się priorytety. Żona staje 

się głową rodziny a mąż zajmuje się dziećmi i domem . Na jednym z przyjęć poznaje 

młoda kobietę, która staje się jego seksualną obsesja. Autorka próbuje wcielić się w 

męskiego bohatera. 

  

 

 



 
 

 

 

 

   
 

 

 


