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BŁYSKOTLIWY MALUCH  
   

     

      W czwartek, 13 i piątek 14 stycznia 2011 r. w Oddziale dla dzieci odbyły się pierwsze w 

nowym roku zajęcia z cyklu "Błyskotliwy maluch". W spotkaniu wzięło udział 30 dzieci wraz 

z opiekunami. Pod bacznym okiem prowadzącej pani Lidii Jędrzejewskiej, maluchy 

wykonywały papierowe ozdoby, rysowały. brały czynny udział w grach i zabawach 

zespołowych oraz uczyły się piosenek. 

 

 

 

  

   



 

STYCZNIOWE SPOTKANIE DKK     

 

    W czwartek, 20 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem klubowicze zajęli się literaturą skandynawską a konkretnie 

książką Pt. "Dom Augusty" szwedzkiej pisarki i dziennikarki Majgull Axelsson.. Jest to 

współczesna opowieść o losach trzech kobiet Augusty, Alicji - najmłodszej z nich oraz 

Angeliki - dziecka, która nie mogąc znieść bezduszności, tyrani ucieka z rodzinnego domu 

odnajdując spokój i ukojenie w domu Augusty. To bardzo smutna i przepełniona bólem 

powieść. Nawet odnośniki do świata baśni skandynawskich nie są optymistycznie. Wręcz 

przeciwnie opowiadają o przemijaniu i umieraniu. Na pewno nie jest to książka do 

"poczytania" Jest to historia do przeczytania - proza, którą należy dawkować sobie w małych 

ilościach - niczym cierpkie wino, którego kropla goryczy niweluje wszelką słodycz. 

 

  

   

FERIE W BIBLIOTECE  
   

 

 

   



  
  

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW  
   

 

      27 i 28 stycznia 2011 roku w Oddziale dla dzieci odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci 

uczestniczących w zajęciach "Błyskotliwy Maluch". Dzieci przybyły w pięknych strojach. 

Były królewny, wróżki, Indianki, rycerze i supermani. Głównym celem imprezy było 

kultywowanie tradycji zabaw kostiumowych w okresie karnawału oraz integracja grupy. 

Wszystkie maluchy bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach. 

 

 

 



 

  

   

"WYPRAWA DO AFRYKI"  

    

   W środę, 2 lutego obejrzeliśmy komediowe widowisko z cyklu "Nowe przygody Tomka 

Wszędobylskiego" pt. "Wyprawa do Afryki" wystawione przez Poznańską Scenę Lalkową 

WSZĘDOBYLSKI. Widowisko spotkało się z dużym zainteresowaniem małych widzów, 

dlatego też skorzystaliśmy z gościnnej Sali CK Rondo. Podczas spektaklu dzieci żywo 

reagowały na toczącą się akcję, były czynnie zaangażowane w to, co się działo na scenie. 

Poza samym przedstawieniem, wiele radości licznie zgromadzonym dzieciom, sprawiła 

przesympatyczna, gadająca żabka, która w dodatku rozdawała nagrody, a wśród nich takie 

smakołyki jak: pączki w majonezie, komar w miodzie, czy mucha w śmietanie. 

 

 



 

  

   
 

WARSZTATY PLASTYCZNE  
   

 

   W czwartek, 3 lutego o godz. 9.15 w Oddziale dla dzieci odbyły się warsztaty dla naszych 

najmłodszych czytelników pt. " Jak powstaje książka" Przeprowadziła je Pani Elżbieta 

Krygowska - Butlewska, ilustratorka książek. Dzieci uczestniczące w "Feriach w Bibliotece" 

zapoznały się z techniką wykonywania ilustracji książki, techniką druku oraz samodzielnie 

wykonały ilustracje do Bajki o Chomiku, 

Elżbieta Krygowska - Butlewska zajmuje się ilustracją książkową, rysunkiem satyrycznym, a 

także projektowaniem graficznym. Ukończyła Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1972 r. Dyplom został wyróżniony 

Nagrodą Miasta Poznania. Jest nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w 

Poznaniu. Uczy rysunku i projektowania graficznego. 

 



 

 

 



 

 

  

 

FERIE W PTASZKOWIE  
   

 

      W dniach od 31 stycznia do 4 lutego w Filii w Ptaszkowie trwały zorganizowane wspólnie 

ze Szkołą Podstawową Ferie zimowe. W pierwszym dniu o bezpieczeństwie i zagrożeniach 

dla dzieci i młodzieży mówił sierżant Kamil Sikorski oraz st. post. Anna Jóśkowiak z Zespołu 

Prewencji Kryminalnej. W drugim dniu mówiliśmy o zasadach zdrowego odżywiania. 

Konkurs na wykonanie najzabawniejszej kanapki wygrała Monika Rutkowska, II miejsce 

Klaudia Ciołek , III miejsce Daniela Wesoła, wyróżnienie Mikołaj Adamczak. W trzecim 

dniu czytaliśmy o ulubionych bohaterach literackich. Dzieci tworzyły prace różnymi 

technikami. Brały udział w zabawach ruchowych, konkursach. W czwartym dniu ferii 

planowano zabawy w plenerze oraz lepienie bałwana. Niestety z braku śniegu, bałwany 

wspólnie wyklejaliśmy krepą, materiałami z gazet oraz rysowaliśmy. Choć pogoda nie 

sprzyjała, wszyscy chętnie smażyli kiełbaski przy ognisku. W piątym ostatnim dniu zajęć 

robiliśmy dekoracje i kartki walentynkowe, po czym odbył się najbardziej oczekiwany przez 

dzieci był balik. 

 



 

 

 



 

 

  

   

FERIE NA OS. WOJSKA POLSKIEGO  
   

 

      W czasie ferii zimowych w Filii na Osiedlu Wojska Polskiego zajęcia dla dzieci odbywały 

się w drugim tygodniu, tj. w dniach 07 - 11 lutego. W pierwszym dniu ogłoszony został 

konkurs na najpiękniejszą Walentynkę, którego rozstrzygnięcie zaplanowano w piątek. 

Codziennie odbywały się zabawy w grupach :  ruchowe oraz zabawy przy stolikach - 

krzyżówki, łamigłówki i kolorowanie. Czwartek był dniem zajęć plastycznych. Tematem 

zajęć zarówno tych plastycznych, jak i ruchowych była ZIMA. Powstało wiele ciekawych 

prac wykonanych z niebanalnych materiałów. W piątek dominował temat zbliżających się 

Walentynek : walentynkowe zagadki, kolorowanki i walentynkowa poczta. Pod koniec 

zajęćnastąpilo podsumowanie konkursu na najpiękniejszą Walentynkę. Wszystkie prace były 

bardzo interesujące i starannie wykonane, więc wybór był bardzo trudny. Postanowiono 

nagrodzić wszystkie. W zabawach udział brało codziennie 28-32 dzieci. Po uśmiechniętych 

buziach widać, że było ciekawie. 



 

 

 



 

 
 

   
 

SEMINARIUM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK  
   

 

    W środę, 23 lutego o godz. 9.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się seminarium dyrektorów i 

pracowników Bibliotek Powiatu grodziskiego. Tematem dominującym był Program Rozwoju 

Bibliotek - II edycja oraz udział w programie placówek bibliotecznych Powiatu.    

W drugiej części spotkania Magda Giemza-Żurawska - instruktor Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Poznaniu zapoznała uczestników z projektem WBP i CAK  "Czego nas uczy 

Czesław Miłosz" oraz przeprowadziła zajęcia warsztatowe w związku z ogłoszonym przez 

Bibliotekę konkursem na scenariusz imprezy z okazji obchodzonego Roku Miłosza. 



 

 

 
 

   
 



SPOTKANIE DKK  
   

 

   W czwartek, 24 lutego w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie DKK, które upłynęło pod 

znakiem wspomnień a wszystko to pod wpływem lektury Jacka Dehnela "Lala". Jest to 

opowieść rodzinna, która zaczyna się jeszcze przed rewolucja rosyjską. Rodzina naszej 

tytułowej bohaterki, Lalki Bienieckiej, przeżywa wielkie  zawieruchy dziejowe rewolucję i 

wojnę. Wszystkie te ważne sprawy opisane są w sposób dowcipny i  zabawny.  Lektura ta 

wywołała wśród naszych czytelniczek wspomnienia z rodzinnych albumów i taką 

nostalgiczna refleksje, że niestety dużo rodzinnych wspomnień znika wraz z seniorami rodu, 

bo mało jest takich Jacków Dehneli mających cierpliwość i chęć słuchania drugiego 

człowieka. 

 

 



 

  

   

DIETA ABY ŻYĆ...CZY ŻYĆ DLA DIETY ?  
   

 

      Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu  "Porozmawiajmy o..." zostało zorganizowane 

wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych -  Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych w Grodzisku Wlkp. i odbyło się w czwartek 24 lutego o godz. 16.30 pod 

intrygującym hasłem "Dieta aby żyć....czy żyć dla diety". Gościem spotkania była 

nauczycielka w/w ZSP Pani Małgorzata Piaskowska. Temat spotkania był tak ciekawy, że 

słuchacze bardzo często wdawali się w dyskusje z prelegentką. Padało wiele pytań 

dotyczących różnych znanych diet a przede wszystkim najistotniejsze pytanie czy istnieje 

tzw. "cudowna dieta".Okazało się, że temat diet i zdrowego odżywiania można rozpatrywać w 

wielu aspektach dlatego też już dziś zapraszamy na kolejne spotkania z Panią Małgorzatą 

  

 

 



 

 
 

   
 

"KRÓLOWA ŚNIEGU" W ODDZIALE DLA DZIECI  
   

 

      24 i 25 lutego br. w Oddziale dla dzieci odbyły się kolejne spotkania z cyklu "Błyskotliwy 

Maluch". Na dzieci czekała niespodzianka - teatrzyk kukiełkowy pt: ,,Królowa Śniegu" 

wystawiony przez dzieci z klasy 2 c Szkoły Podstawowej nr 1. Swobodną adaptację utworu 

opracowała wychowawczyni Pani Lidia Jędrzejewska, która była również reżyserem 

przedstawienia. Kukiełki oraz scenografię, których nie powstydziłby się żaden profesjonalny 

teatr wykonały dzieci biorące udział w przedstawieniu. Druga część spotkania przeznaczona 

była na zabawy, śpiewy i prace plastyczną - Panią Zimę. Spotkanie przebiegło w miłej i 

radosnej atmosferze. 



   

 

 



 

 

  

  
 

NASZA EUROPA - KONKURS  
   

      W piątek, 4 marca w czytelni Biblioteki odbył się etap powiatowy XI Wielkopolskiego 

Konkursu "Nasza Europa". Tym razem do rywalizacji przystąpiło ośmiu uczniów z Liceum 

Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. W 

regulaminowym czasie 45 min. uczestnicy musieli odpowiedzieć na 20 pytań testowych ze 

znajomości zagadnień związanych z Unią Europejską. Za każdą prawidłową odpowiedź 

uczestnik otrzymywał 1 pkt. Najwięcej, bo aż 18 zgromadził Łukasz Łakomy a drugie miejsce 

z 15 punktami zajął Mateusz Michalski, obaj z grodziskiego L.O ( opiekun: Jadwiga Łacheta). 

Oni też. 25 marca br. wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu. 



 

 

 



 
 

   
 

SYRIA. STAROŻYTNOŚĆ I RAMADAN Z DYKTATURĄ W TLE.  
   

 

   We wtorek 22 marca o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z 

cyklu "Porozmawiajmy o...". Tym razem, gościem Biblioteki był Leszek Szczasny -

  absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z zamiłowania 

podróżnik, niezależny globtroter. W trakcie dwugodzinnego spotkania połączonego z 

pokazem fotografii opowiedział publiczności o swoim pobycie  w Syrii we wrześniu 2008 

roku. Podróżnik przedstawił słynne miejsca starożytne: Palmyra, Apamea, Bosra, budowle 

średniowieczne (zamki krzyżowców). "Zaprosił" także do dwóch syryjskich metropolii 

Aleppo i Damaszku, nie stroniąc od komentarzy dotyczących smutnej rzeczywistości 

społecznej tego zniewolonego kraju. Wielką atrakcją pokazu były bezpośrednie szczegóły 

ramadanu - przez cały czas obecności w Syrii trwał bowiem muzułmański post.  

W dniach od 16 do 29 marca w Galerii Biblioteki czynna będzie wystawa fotografii z 

podróży do Syrii.  

   

 



 

 

 
 



   

BAJKOWE PORANKI  
   

 

    We wtorek 15 marca w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

"Bajkowe poranki". W związku ze zbliżającą się wiosna czytaliśmy wiersze o tej tematyce: 

"Wiosna" - Ryszarda Twardocha i "O ślimaku co szukał wiosny"- Wandy 

Grodzieńskiej.  Wspólnie szukaliśmy też kwiatów, które posłużyły do przystrojenia sukienki 

Pani Wiosny" Dzieci wysiały też rzeżuchę. Przy każdej wizycie w Bibliotece będą 

obserwowały, jak się zazieleni i z małego ziarenka wyrosną roślinki. Kolejne spotkanie  z 

cyklu "Bajkowe poranki" odbędzie się 19 kwietnia o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych. 

 

  

   
 

KONKURS RECYTATORSKI  
   

    

        W piątek 18 marca w Ptaszkowie odbył się konkurs recytatorski pt  "Wiosna słowami 

kwitnąca", którego współorganizatorami była Filia PiMG Biblioteki Publicznej i Biblioteka 

Szkolna Zespołu Szkół w Ptaszkowie. Dzieci i młodzież poprzez piękne sfory poezji 

przywoływały wiosnę, gdyż każdy już tęskni za piękną słoneczną porą roku. W konkursie 

wzięło udział wzięło 27 osób w czterech kategoriach wiekowych.. Poziom recytacji był 

bardzo wysoki i wyrównany.  Zwycięscy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 

wiekowej otrzymali: dyplomy, nagrody w postaci książek i przyborów szkolnych. Dla 

pozostałych uczestników współorganizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody pocieszenia.  



 

 

  

 



 

  

  

  

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
   

 

     "Dwukropek"  Wisławy Szymborskiej to kolejna książka, którą omawiano na spotkaniu 

Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 24 marca w Czytelni Biblioteki. Tym razem 

spotkanie składało się z dwóch części. W części pierwszej członkowie DKK oraz zaproszona 

młodzież uczestniczyli w montażu słowno muzycznym przygotowanym przez uczennice z 

ZSP w Grodzisku Wlkp. :  Paulinę Kubaczyk, Martę Koźlik , Agnieszkę Wróbel i Monikę 

Michalak pod bacznym okiem Pani Grażyny Wiśniewskiej - nauczycielki J. polskiego oraz 

pani Hanny Pauby - opiekunki DKK. Jeszcze raz okazało się, że poezja W. Szymborskiej jest 

ponadczasowa i z powodzeniem może być wykorzystywana przez artystów takich jak 

Grzegorz Turnau lub co bardzo zaskoczyło publiczność zespół rokowy Maanam ( Nic dwa 

razy się nie zdarza) Po części artystycznej już tylko w gronie członków DKK dyskutowano 

o twórczości i postaci poetki. 

 



 

 

 



  

   

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM  
   

 

    W czwartek, 31 marca w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim gościł 

Wiesław Drabik, popularny autor książeczek dla dzieci. O godz. 12.00  pisarz spotkał się z 

uczniami klas 1 - 4 Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. 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 

Autor kilkudziesięciu książeczek dla dzieci ukazujących się od 1995 r. w wydawnictwach: 

Skrzat, Debit, Wilga i Pascal. Są to pełne humoru, wierszowane bajeczki chętnie czytane i 

oglądane przez najmłodszych, ale i rodzice czytający je swoim pociechom nie będą się 

nudzić... Przyczyniły się do tego wspaniałe ilustracje Marka Szala, Doroty Szoblik i Andrzeja 

Kłapyty. Najbardziej znane książeczki to: "Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał 

Kraków", "Awantura na podwórku", "Łakomczucha", "Kocie łakocie", "MAŁa mYSZ skacze 

czyli myszomania". Niektóre z książek były prezentowane w programie telewizyjnym pt. 

"Książki z górnej półki", pokazano je również na Międzynarodowych Targach Książki w 

Bolonii w 2003 roku. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się seria Zostań Mistrzem 

opisująca drogę do medali naszych najlepszych sportowców (występujących pod postaciami 

zwierzątek). 

 



 

 

 



 

 

 

  
 

  

MALARSTWO WODNE ELŻBIETY ANNY BRUDŁO  
   

 

       Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Elżbiety Anny Brudło  MALARSTWO 

WODNE - PRZYRODA, która prezentowana jest w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 12, 

w dniach od 1 do 22 kwietnia 2011 r. 

Elżbieta Anna Brudło  - Autorka szeregu prac malarskich wykonywanych techniką 

malarstwa wodnego. Twórczyni wirtualnych galerii malarstwa (Drzewa, Pejzaże) - 

www.ela.brudlo.decoart.pl - wyróżnionych przez Portal Sztuki Polskiej. Kilkakrotnie 

prezentowała prace malarskie w swoim miejscu pracy - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Granowie. Uczestniczyła w wielu zbiorowych wystawach prac malarskich. Na 

Ogólnopolskim Konkursie Malarskim dla nauczycieli Natura moich okolic (Zielona Góra 

2006 ), otrzymała 1. nagrodę. W roku 2009 odebrała w Paryżu nagrodę specjalną La Nature 

dans tout ses arts. Jej prace trafiły do wirtualnej galerii światowego malarstwa przyrody 

Galerie Jardin, prowadzonej przez francuskie stowarzyszenie Communic`Art. 

http://www.ela.brudlo.decoart.pl/


 
 

 

WIELKANOCNE SPOTKANIE     

 

     We wtorek, 12 kwietnia, Oddział Dla Dzieci odwiedziły dzieci z grup "Kreciki" i 

"Motylki" grodziskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Spotkanie poświęcone było 

"Tradycjom Wielkanocnym". Dzieci opowiadały z czym kojarzą im się Święta Wielkanocne, 

jakie znają zwyczaje świąteczne oraz co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka. Dzieci 

wysłuchały bajeczki Edyty Wygonik pt. "Wielkanocne Zajączki" oraz wymyślały historyjkę o 

zajączkach na podstawie pokazanych im obrazków. Chętnie też odgadywały zagadki i pięknie 

pokolorowały pisanki i papierowe zajączki. Na zakończenie wspólnie odczytaliśmy list od 

Zajączka, który kazał dzieciom odszukać ukrytą w Bibliotece niespodziankę - czekoladowe 

jajeczka. Spotkanie wprowadziło dzieci w przedświąteczny nastrój i po wzajemnym złożeniu 

sobie życzeń przedszkolaki z zadowolonymi minami  pożegnały się z Biblioteką i wróciły do 

Przedszkola. 

 



 

 

  

   

EKOLOGIA - MODA CZY POTRZEBA CHWILI ?  
   

 

    We wtorek, 20 kwietnia w Czytelni Biblioteki młodzież klas drugich  z  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych    im.   E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. uczestniczyła w lekcji 

multimedialnej p. t  Ekologia - Moda czy potrzeba chwili ?.  

Prowadząca zajęcia Pani Hanna Pauba - pracownik Czytelni, po krótkim wprowadzeniu i 

wyjaśnieniu terminu ekologia, przedstawiła najważniejsze problemy ekologii  i ochrony 

środowiska na świecie obrazując omawiane zagadnienia przygotowaną prezentacją 

multimedialną. 



 

 

  

   

ŚWIATOWY DZIEŃ LASU  
   

 

     We wtorek 19 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego 

obchodzono Światowy Dzień Lasu. Z tej okazji w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z 

leśnikiem, specjalistą ds. edukacji leśnej i BHP mgr inż. Mariuszem Zielińskim z 

Nadleśnictwa Grodzisk. Zgromadzona młodzież z ZSP i Gimnazjum wysłuchała prelekcji o 

podstawowych zasadach zachowania się w lesie, o tym co można a czego nie należy w nim 

robić. Prelegent podkreślił, że przede wszystkim wszyscy użytkownicy lasów muszą 

pamiętać, że to nie miejsce na śmietnik. Zwrócił uwagę, że las to miejsce gdzie mieszkają 

różne zwierzęta i im też należy się spokój. Spotkanie pokazało nam jak ważne są sprawy lasu 

i wiele wysiłku musimy włożyć żeby być pełnoprawnymi jego użytkownikami. 

 



 

 
 

   

 

 

KWIETNIOWE BAJKOWE PORANKI  
   

 

       Wtorek 19.04.2011 r. Kwietniowe Bajkowe Poranki nawiązywały tematyką do 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Po powitaniu i krótkiej zabawie dzieci wysłuchały 

bajek: "Pisanka", autorstwa Zofii Poletyło i "Wielkanocne zajączki" napisanej przez Edytę 

Wygonik z książki pt. "Bajki wielkanocnego zajączka". W przerwie malowały swoją pisankę, 

a później wyklejały wielkanocny koszyczek z pisanek. Wszystko oczywiście z papieru. Dzieci 

bardzo dumnie prezentowały potem swoje koszyczki. Może wielkanocny zajączek włoży do 

nich coś słodkiego? Następne Bajkowe Poranki odbędą się 17 maja - jak zwykle o godz. 

10.00. 



 

 

 
 

   



 

 

 
 

 

POZNAJEMY KSIĄŻKI O PAPIEŻU  
   

 

    W piątek,  29 kwietnia, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, Filie Biblioteki w 

Ptaszkowie odwiedziły dzieci z kl. III. Z uwagą słuchały opowieści o 27 letnim pontyfikacie 

Ojca Świętego, w którym często spotykał się z dziećmi na wszystkich kontynentach, które 

odwiedzał. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem dotyczącym papieża. Z zainteresowaniem 

oglądały książki i albumy o Janie Pawle II, których Biblioteka posiada okazały zbiór. 

Na koniec zajęć pokolorowały rysunki z postacią Jana Pawła II. 

 

 



  

   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - LEGENDA JANKA WIŚNIEWSKIEGO  
   

      

W poniedziałek, 9 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w Czytelni Biblioteki odbyło się 

spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...." Gościem Biblioteki był red. Zbigniew Branach, 

który zgromadzonej, głównie młodej publiczności opowiedział historię tragicznego 

Grudnia'70 i jego bohatera - Janka Wiśniewskiego, właśc.. Zbigniewa Godlewskiego, 

pracownika Stoczni Gdyńskiej, zastrzelonego w czasie wydarzeń grudniowych i uważanego 

za symbol ofiar Grudnia '70. 

Zbigniew Branach : Wieloletni dziennikarz.  W 1980 roku uczestniczył jako reporter w 

strajkach sierpniowych na Wybrzeżu. .Rejestrował w reporterskiej formie najważniejsze 

wydarzenia "karnawału Solidarności". Plonem były najpierw liczne publikacje prasowe, a 

następnie książki z dziedziny literatury faktu w III RP. Autor książek: GRUDNIOWE 

WDOWY CZEKAJĄ (1990), TAJEMNICA ŚMIERCI KSIĘDZA ZYCHA (1994, 1997, 

2005, 2008), PIERWSZY GRUDZIEŃ JARUZELSKIEGO (1998, 2006), SAM PŁONĄŁ I 

NAS ZAPALAŁ - PRÓBA WYJAŚNIENIA ZBRODNI ZABÓJSTWA KS. STANISŁAWA 

SUCHOWOLCA (2001, 2005), CZERWONY PARASOL (2002), OSKARŻONY 

JARUZELSKI I INNI (2004, 2009), PIĘTNO KSIĘŻOBÓJCY (2004, 2008), MIT OJCÓW 

ZAŁOŻYCIELI - AGONIA KOMUNIZMU ROZPOCZĘŁA SIĘ W POLSCE (2005, 2008), 

POLITYKA STRZELANIA (2008), ZBRODNIA PRZY POWĄZKOWSKIEJ (2009).  

 



 

 

 
 

   



 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - WRÓŻKA (O)CZROWAŁA NIE TYLKO 

DZIECI...  

 
   

      Bajkowa wróżka w Grodzisku ? To nie bajka a najprawdziwsza prawda. Działo się to 

wszystko we wtorkowe popołudnie 10 maja  na grodziskich ulicach. W ramach Tygodnia 

Bibliotek zaprosiliśmy na spotkania znaną i bardzo popularną autorkę baśni i bajek dla dzieci 

- Wiolettę Piasecką. Dzieci spotkały się z przebrana za wróżkę pisarką na Starym Rynku skąd 

w barwnym korowodzie przeszły na czarodziejsko - bajkowe spotkanie w Oddziale dla dzieci. 

Wszystkim napotkanym osobom Wróżka rozdawała balony z zaproszeniem do biblioteki. Od 

godz. 16.00, Oddział dla dzieci stał się prawdziwą Baśniową Krainą. Spotkanie było niemałą 

atrakcją zarówno dla dzieci , jak i ich rodziców. Mamy maluchów musiały wykonywać trudne 

ćwiczenia językowe i świetnie sobie z nimi radziły, choć śmiechu było mnóstwo. Wróżka 

opowiadała o zabawnych sytuacjach, z których czerpie pomysły na swoje książki. Na 

zakończenie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz nabyć książkę z autografem 

niezwykłego Gościa. W środę Wróżka spotkała się dziećmi w Filii na os. Wojska Polskiego. 



 

 

 



 

 

 

  



   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - "WITAMY" ZAPRASZAMY TU GDZIE 

MIESZKAMY     

 

    W dniach od 9 do 12 maja Filia Biblioteki Publicznej oraz Biblioteka Szkolna w 

Ptaszkowie przygotowały cykl spotkań  p.t. "Witamy! Zapraszamy tu gdzie mieszkamy" 

Dzieci z klasy "0", wysłuchały wierszy ze " Skarbnicy wierszy" polskich klasyków. 

Opowiadały o swoich ulubionych książkowych bohaterach oraz bawiły się przy muzyce. 

Uczniowie Klasy I z zainteresowaniem wysłuchali przygód o "Bobku" B. Ostrowieckiej, a 

następnie wykonali ilustrację do tekstu. Mówili też o zachowaniu się w bibliotece i 

poszanowaniu książek. Dzieci z klasy II brały udział w zabawach, konkursach ze słodkimi 

nagrodami. Na koniec spotkania rysowały bibliotekę. Klasa III poznała szczegółową budowę 

książki na podstawie lektury "Awantura o Basię". Dzieci projektowały okładkę do "swojej" 

książki. Natomiast klasa IV zapoznała się z encyklopediami, słownikami znajdującymi się w 

bibliotece. Utrwalała informacje poprzez ćwiczenia praktyczne. Młodzież z klas V 

dowiedziała się więcej o dziejach pisma, książek i bibliotek. Na tekturkach pokrytych 

plasteliną "ryli hieroglify". Temat zajęć dla klasy VI to: Czytam, słucham, oglądam, czyli jak 

zdobyć informacje. Praca ze słownikami, czasopismem-" Victor Junior" oraz wyszukiwanie 

informacji w internecie. 

 

 



 

 
 

   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - NATURA W TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA 

MIŁOSZA. WYKŁAD DR DARIUSZA TOMASZA LEBIODY     

    W czwartek 12 maja w Czytelni Biblioteki dr Dariusz Tomasz Lebioda wygłosił wykład 

pt.  "Natura w twórczości Czesława Miłosza". Uczestnicząca w spotkaniu młodzież 

grodziskich szkół średnich miała okazję poznać nieznane fakty z życia poety, jak również 

wysłuchać interesującej analizy twórczości polskiego Noblisty.  

Dariusz Tomasz Lebioda jest poetą i krytykiem literackim.  Pracuje w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Visiting proffesor The State University of New York at 

Buffalo (2002). Jest członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Bydgoskiego 

Stowarzyszenia Artystycznego. Wydał ponad 20 zbiorów wierszy. Jest autorem wielu książek 

eseistycznych poświęconych poezji dziewiętnastego i dwudziestego wieku, w której się 

specjalizuje. 



 

 

 



 

 

  
 

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU 

KSIĄŻKI     

W piątek 13 maja w czytelni Biblioteki obyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie 

grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Opiekunka Pani Hanna Pauba dokonała 

podsumowania działalności, a klubowicze podzielili się swoimi uwagami o doborze lektur. 

Cieszy bardzo, że grodziski Klub DKK to stabilna, ciągle powiększająca się grupa 

miłośników książek. Ilustracją spotkanie była książka "Słońce Scortów", w której autor 

Laurent Gaude w niezwykle lekki sposób opowiada historię pięciu pokoleń rodziny Scortów 

zamieszkującej ubogie miasteczko Montepuccio na południu Włoch . To powieść o rodzinnej 

"hańbie", która dzięki miłości do rodziny i ziemi zostaje z rodu zmyta. Zachęcamy do 

uczestniczenia w zajęciach Klubu. 



 

  

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - WYDAWNICTWA INFORMACJI 

BEZPOŚREDNIEJ     

 

         W trwającym od 9 maja Tygodniu Bibliotek  w Czytelni Biblioteki odbywały się liczne 

lekcje biblioteczne przeznaczone dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Tym razem na 

naszych zajęciach "powróciliśmy do korzeni". W trakcie 18 godzin lekcyjnych uczniowie 

zapoznani się z wydawnictwami informacji bezpośredniej. Poznawali rodzaje najbardziej 

popularnych encyklopedii i słowników oraz sposoby wyszukiwania informacji. Kolejny raz 

okazało się, że praca bezpośrednio z książką może przynieść dużo radości. 

 



  

   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA 

DOROSŁYCH     

 

        W czwartek 12 i piątek 13 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w czytelni Biblioteki 

odbyły się warsztaty biblioteczne dla studentów Uniwersytety III Wieku. Uczestnicy tych 

spotkań mogli poznać warsztat naszej pracy, zobaczyć, czym jeszcze oprócz wypożyczeń 

książek zajmuje się nasza placówka, poznać nasze zbiory regionalne i dokumenty życia 

społecznego. Studenci zaznajomili się z katalogiem elektronicznym. Poznali, jaka jest różnica 

między zwykłą biblioteką, a biblioteką cyfrową i poprzez Internet odwiedzili największą 

bibliotekę elektroniczną  - Bibliotekę Unii Europejskiej - EUROPEANY. 

 

 



  

   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - ZANIM KSIĄŻKA TRAFI DO BIBLIOTEKI  
   

 

   "Zanim książka trafi do Biblioteki..." - to cykl lekcji bibliotecznych i spotkań, które 

odbywały się w Tygodniu Bibliotek w Oddziale Dla Dzieci.  W poniedziałek, 9 maja, 

bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I SP nr 1 z nauczycielką p. Agnieszką Pichetą, a 

następnie dzieci z grup "Jaskółki" i "Sowy" Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Dzieci 

wysłuchały podstawowych informacji o bibliotece, zapoznały się z budową książki, same też 

opowiadały czym jest dla nich biblioteka i co można w niej robić. 

We wtorkowe przedpołudnie w bibliotece spotkały się "Kreciki" i "Motylki". Przedszkolaki 

dowiedziały się jaką drogę musi przejść książka zanim trafi do rąk czytelnika. Poznały 

zawody związane z książką, od pisarza i ilustratora poprzez drukarza, redaktora, księgarza aż 

do bibliotekarza. Dzieci wykonywały książeczkę z własnymi ilustracjami i na jej podstawie 

opowiadały przedstawioną historyjkę. 

W środę, Oddział Dla Dzieci odwiedziła klasa I, której wychowawczynią jest p. Barbara 

Glapa. Wspólnie z uczniami ustaliliśmy zasady jak należy dbać o książki a także w ramach 

zajęć bibliotecznych dzieci wykonały piękne zakładki do książek. 

Następną grupą przedszkolną były "Mrówki", które również miło spędziły czas w bibliotece i 

zapamiętały jak należy zachowywać się w bibliotece. Maluchy również wykonały swoje 

książeczki. 

W czwartek zaprzyjaźniona z Oddziałem Dla Dzieci klasa II z nauczycielką p.Lidią 

Jędrzejewską oraz klasa III współpracująca z Filią na Os. Wojska Polskiego, wraz z 

wychowawczynią p.Grażyną Piechotą-Napierałą, uczestniczyły w zajęciach zatytułowanych 

"Artystyczne spotkania z Biblioteką", które prowadziły panie z Centrum Rekreacji i Terapii 

Ruchowej RECREO. Zajęcia odbywały się w plenerze i obejmowały elementy arteterapii. 

Na poranne piątkowe spotkanie w bibliotece przybyła klasa II z nauczycielką p.Beatą Kluj. 

Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki oraz szanowania książek, a także 

wykonały zakładki do swoich książeczek. Tydzień Bibliotek zakończył się, ale myślę, że 

hasło tego tygodnia będzie obecne z nami przez cały rok "Bilioteka zawsze po drodze - nie 

mijam wchodzę" 

 



 

 

  

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - ARTYSTYCZNE SPOTKANIA Z 

BIBLIOTEKĄ     

   W czwartek 12 maja zaprzyjaźniona z Oddziałem Dla Dzieci klasa II ze szkoly 

Podstawowej nr 1 z nauczycielką p.Lidią Jędrzejewską oraz klasa III współpracująca z Filią 

na Os. Wojska Polskiego, wraz z wychowawczynią p.Grażyną Piechotą - Napierałą, 

uczestniczyły w zajęciach zatytułowanych "Artystyczne spotkania z Biblioteką", które 

prowadziły panie z Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO. Zajęcia odbywały się w 

plenerze i obejmowały elementy arteterapii. 

  



 

 

 

 
 



   
 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA  
   

 

    W środę, 18 maja w Czytelni Biblioteki odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza 

i Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli; Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego 

Honorata Kozłowska, pracownicy Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, 

bibliotekarki z bibliotek szkół podstawowych i średnich oraz kierownik Biblioteki 

Pedagogicznej. Była to okazja do złożenia życzeń, podziękowań za współpracę, refleksji i 

podsumowania działalności Biblioteki, której dokonał dyrektor Marek Adamski. Odczytał też 

życzenia złożone przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  Henryka Szymańskiego i 

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Helenę Bednarską. 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z MIŁOSZEM  
   

     Grupa teatralna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

prowadzona przez polonistki: Annę Majcherek i Grażynę Wiśniewską zaproponowała "nowe 

czytanie" poezji Czesława Miłosza. W czwartek 19 maja w czytelni grodziskiej Biblioteki 

zgromadzona widownia miała okazję przekonać się, że Miłosz to "nie nudziarz" lecz autor 

współczesnych tekstów, które można interpretować na wiele sposobów. Występujący to 

przede wszystkim uczniowie klas pierwszych: Mirella Napierała, Daria Banach, Weronika 

Dzierla, Michał Poznaniak, Mateusz Darcz, Magda Waligóra, Agnieszka Bartkowiak, 

Przemysław Borowiak, Rafał Adamczak, Patryk Tomaszewski, Stanisław Tomczak, Norbert 

Zacios, Adrian Zebrucki. 



 

 
 

   
 

  

KSIĄŻKI, WRÓŻKI...WOJOWNICY CZYLI 3 MAJÓWKA Z 

KSIĄŻKĄ     

    W sobotę, 21 maja w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbyła się 3 Majówka 

z Książką zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. 

Pogoda dopisała, publiczność również, bo też program imprezy przedstawiał się bardzo 

atrakcyjnie. Po uroczystym otwarciu, którego dokonali zastępca Burmistrza Honorata 

Kozłowska i dyrektor Biblioteki Marek Adamski scena zapełniła się dziećmi, uczestnikami 

konkursu na Najpiękniejszy baśniowy strój. Zwyciężyła Zuzanna Barańska przebrana za 

wróżkę. Całość uświetniły występy dzieci ze SP w Kąkolewie, które przedstawiły swoje 

talenty w przedstawieniach "W świecie Bajki". "Pani na Opak" oraz w muzycznym występie 

p.t. "Klarnet, akordeon gitara". W trakcie majówki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 



czytelniczego o tytuł "Pożeracza Książek". W grupie I - III zwyciężyła i tytuł "Pożeracza 

Książek 2011 otrzymała Weronika Skubel, a w grupie klas IV - VI zwyciężyła Julia 

Marciniak. Atrakcją imprezy byli średniowieczni wojowie z Grupy rekonstrukcji 

historycznych "Swarożyc" a także spektakl p.t. "Podróż z wesołymi piratami" w wykonaniu 

agencji artystycznej "Dobry Teatr". Alejkami przechadzał się autentyczny Kataryniarz, który 

umilał czas swoją muzyka. Nie zabrakło także stoisk z książkami na których można było 

kupić po atrakcyjnych cenach naprawdę wiele ciekawych tytułów. 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

  

   
 

ŚWIĘTO MIŁOSZA W GRODZISKU  
   

    W czwartek, 25 maja br. w kameralnej czytelni grodziskiej Biblioteki  miało miejsce 

niebanalne wydarzenie:  samorządowcy "Czytali Miłosza".  Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego uczestniczy w projekcie "Miłosz odNowa" i to 

właśnie na zaproszenie koordynatorów projektu odpowiedzieli : Zastępca Burmistrza 

Honorata Kozłowska, Wicestarosta Antoni Kłak, członkowie zarządu powiatu grodziskiego 

Wanda Socha i Sławomir Górny, wieloletni radny powiatu Ludwik Pluta 

oraz   współgospodarze spotkania dyrektorzy  Anna Matysiak i Marek Adamski. Zaproszeni 

goście czytali zarówno prozę, jak i poezję, a więc skala trudności była niemała. Na licznie 



zgromadzonej młodzieżowej publiczności  wrażenie zrobiła interpretacja tekstów. Politycy, 

ludzie czynu na tę chwilę odsłonili swoją wrażliwość. Człowiek  chcący wywierać wpływ na 

ludzi musi znać niuanse języka, ale z zupełnie inną jego formą  obcuje  pełniąc funkcje 

publiczne. Tym większa chwała za podjęcie wyzwania i sprostanie mu. Punktualnie o godz. 

12.00, gdy po mieście niosły się znajome dźwięki hejnału z okien grodziskiego ratusza 

wypuszczono 100 balonów  w stulecie urodzin Poety. Cytaty dołączone do biało - różowych 

balonów niósł grodziski wiatr. Trafiały w ręce dzieci i  dorosłych, którzy choćby z czystej 

ciekawości "czytali Miłosza". To był piękny dzień, to było prawdziwe Grodziskie Święto 

Miłosza. 

 

 
 

   
 



X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

     

     Z przyjemnością zapraszamy wszystkich entuzjastów i sympatyków książki i czytania do 

udziału w jubileuszowym X Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. W naszej 

Bibliotece czytamy w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011. Tegoroczna Inauguracja 

odbędzie się 1  czerwca o godz. 11.00 w Sali widowiskowej CK Rondo. 

30 maja (poniedziałek)  

godz. 10.00 - Filia os. Wojska Polskiego 

31 maja (wtorek)  

godz. 9.30 - Oddział dla dzieci 

godz. 10.00 - Filia os. Wojska Polskiego 

1 czerwca (środa)  

godz. 11.00 - Sala duża CK Rondo 

2 czerwca (czwartek) 

godz.12.00 Oddział dla dzieci 

godz. 10.00 - Filia os. Wojska Polskiego 

15.30 - Oddział dla dzieci.  

3 czerwca (piątek) 

godz. 9.30 - Oddział dla dzieci 

godz. 10.00 Filia os. Wojska Polskiego   

   

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

     W środę, 1 czerwca w Bibliotece Publicznej odbyła się inauguracja X Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem p. t.   "W Świecie 

Baśni" , przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Następnie blisko 

150 osobowa widownia złożona z grodziskich przedszkolaków wysłuchała wiersza p.t. 

"Lokomotywa" J. Tuwima, który przeczytali: Zastępca Burmistrza Honorata Kozłowska, 

dyrektor Biblioteki Marek Adamski, autorka książek dla dzieci Agata Widzowska - Pasiak 

oraz bibliotekarki Natalia Flaum, Renata Garcon, Violetta Murawska. Gościem specjalnym 

była wielkopolska autorka książek dla dzieci Agata Widzowska - Pasiak. Prezentując swą 

twórczość w barwny i humorystyczny sposób wprowadziła dzieci w świat baśni. Maluchy 

spontanicznie włączały się w zaproponowane przez poetkę zabawy. Z okazji przypadającego 

Dnia Dziecka, w imieniu Burmistrza Henryka Szymańskiego serdeczne życzenia wszystkim 

obecnym dzieciom przekazała Honorata Kozłowska  - Zastępca Burmistrza. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

  

   

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

      W X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, zaangażowanych jest już blisko 6400 

Koordynatorów i Liderów oraz 2600 miejscowości z całego kraju w tym także Grodzisk 

Wielkopolski. W grodziskiej Bibliotece Publicznej, podobnie jak w latach minionych 

dzieciom czytali  zaproszeni goście. W poniedziałek w Filii na os. Wojska Polskiego 

dzieciom z Przedszkola w Słocinie książeczkę "Krecik i telewizja" czytał Dyrektor 

Biblioteki  Marek Adamski. We wtorek  Filię odwiedziły przedszkolaki z przedszkola 

"Wiercipięta" i wysłuchały bajki w interpretacji pracownika Muzeum Ziemi Grodziskiej 

Andrzeja Chrósta. W Oddziale dla dzieci wesołe przygody Żółwia Franklina dzieciom z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały przeczytał Dyrektor ZEAS Artur Kalinowski. W czwartek 



dzieciom z grodziskich przedszkoli czytał Waldemar Łyczykowski - Dyrektor CK Rondo oraz 

policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej sierż. Kamil Sikorski. W piątek w Filii na os. 

Wojska Polskiego z dziećmi spotkał się Prezes grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Grzegorz Pełko. 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

  
 

   
 

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM - 

PTASZKOWO     

 

      W dniach od 29 do 5 czerwca w  Bibliotece w Ptaszkowie odbywały się spotkania z 

dziećmi. Pięciolatkom czytała Pani Violetta Sokołowicz - sekretarka z Zespołu Szkół w 

Ptaszkowie. Dzieci z klasy "0" z uwagą wysłuchały "Lokomotywy", którą czytała pani Magda 

Grzelewska ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Dzieci wspólnie wykonały lokomotywę z 

wagonami, bawiły się m.in. "w pociąg". Klasie I o przygodach "Kota Piotrusia" czytała 

koleżanka z klasy III Gimnazjum w Ptaszkowie - Agnieszka Gruszecka. Dzieci techniką 

wydzieranki wyklejały portrety kotów. Wykonawcy najładniejszych prac otrzymali słodkie 

nagrody, pozostali cukierki i lizaki. W kolejnym dniu dzieci odwiedzili strażacy z OSP z 

Grodziska Wlkp. i Borzysławia. Jeden ze strażaków przeczytał wiersz pt."Pali się". Dzieci z 

ciekawością wysłuchały opowieści o pracy strażaków i zapoznały się z wyposażeniu wozu 

strażackiego. Wraz z Koziołkiem Matołkiem, który zawitał do Ptaszkowa, szukali ochłody 

pod "strażackim prysznicem". W sobotnie popołudnie w ramach aktywnego weekendu w 

gminie Grodzisk Wlkp. Pani Aurelia Domagała - Sołtys Ptaszkowa czytała "120 przygód 

Koziołka Matołka". Obok siedział Koziołek i słuchał wraz dziecimi o swoich licznych 

przygodach, częstując dzieci lizakami. Na koniec Koziołek pożegnał się z dziećmi i wyruszył 

dalej... 

 



 

 

 



 

  

   
 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA  
   

 

        W czwartek, 9 czerwca w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbyło się pasowanie 

na czytelnika. Dzieci z grupy "Pszczółki" z Przedszkola Osiedlowego, które wraz z 

nauczycielką p. Grażyną Woźniczak przez cały rok szkolny regularnie odwiedzały Bibliotekę 

oraz zaliczyły przedszkolny etap wtajemniczenia czytelniczego otrzymały zaszczytne miano 

CZYTELNIKA  - RYCERZA KSIĄŻKI. Uroczystość "Pasowania" poprzedziła krótka wizyta 

wróżek usiłujących opowiedzieć bajki. Następnie "wkroczyła Książka", uskarżająca się na złe 

traktowanie przez niektórych czytelników. Nie dotyczyło to oczywiście przedszkolaków z 

"Pszczółek". Te dzieci wiedzą doskonale jak należy dbać o każdą książkę. Ponadto znają 

wiele bajek i świetnie poradziły sobie z kalamburami, których rozwiązaniem były tytuły 

utworów dla dzieci. Pasowania na czytelnika dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski 

symbolicznym kluczem, otwierającym każdą książkę. Dzieci otrzymały symboliczny 

upominek. 

 



 

 

 
 



   
 

"BŁYSKOTLIWE MALUCHY" Z WIZYTĄ NA WSI...  
   

 

    W piątek, 10 czerwca, na zakończenie zajęć "Błyskotliwego Malucha", w których w tym 

roku szkolnym uzestniczyło 29 dzieci,  Biblioteka zorganizowała wycieczkę do Gospodarstwa 

Agroturystycznego w Kluczewie. Jak mówili rodzice, niektóre maluchy nie mogąc doczekać 

się wyjazdu czekały z plecakami już od 7.00 rano!! Atrakcją, która rozpoczęła wycieczkę był 

przejazd autokarem - dla niektórych dzieci po raz pierwszy w życiu. Kluczewo powitało nas 

słoneczkiem. Pierwszym punktem wycieczki była przejażdżka bryczką po wyboistej dróżce. 

Na placu zabaw dzieci mogły wyhasać się do woli. 

Następnym punktem programu było zwiedzanie Starej Chaty "U Kowola". "Wujek" Krzysio 

opowiedział nam krótką historię swojej rodziny i oprowadził po domu, gdzie mogliśmy 

zobaczyć jak się przędzie wełnę, dotknąć wrzeciono oraz wysłuchać piosenki babci Teresy. 

Następnie udaliśmy się do kuźni, gdzie byliśmy świadkami procesu powstawania podkowy. 

Gorącą atmosferę panującą w kuźni studziliśmy na ławeczkach popijając herbatkę ze świeżo 

zaparzonej mięty. Nie zabrakło również słodkiej przekąski, jaką były pyszne drożdżowe 

rogaliki. Niemała atrakcją było bezpośrednie spotkanie ze zwierzętami, które dzieci mogły 

karmić. Były więc niczego nie bojące się króliki, żywiołowe kozy i kózki oraz bardzo 

spokojna owca. Dzieci chętnie korzystały z zabawek znajdujących się na podwórku oraz 

mogły "pomieszkać" w Chatce Puchatka. Wielką atrakcją okazał się przejazd na przyczepie - 

maluchy wraz z rodzicami podziwiały uroki Kluczewa. Uczestniczyliśmy również w procesie 

wyrabiania masła. Ostatnim punktem wycieczki było pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz 

zajadanie się chlebem ze smalcem a także świeżo zrobionym masłem. Na zakończenie pobytu 

w Chacie "U Kowola" nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Była też okazja do 

podsumowania całego roku zajęć "Błyskotliwego Malucha" - dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy. 

 



 

  

 



 

 

  

 



 

  

   
 

SPOTKAJMY SIĘ NA ULICY SZEROKIEJ  
   

 

     W środę, 24 sierpnia na zakończenie wakacyjnych zajęć zaproponowaliśmy naszym 

najmłodszym czytelnikom zajęcia w plenerze na ul. Szerokiej w Grodzisku Wlkp. Jak co roku 

zajęcia odbyły się pod hasłem "Spotkajmy się na ulicy Szerokiej". Kilkudziesięcioosobowa 

grupa dzieci przybyła na spotkanie pomimo zbliżającej się burzy i deszczu i korzystając z 

gościnnego ogródka Cukierni Państwa Aliny i Jana Kachlickich  z zapałem rozpoczęła 

"wielkie rysowanie". Tajniki technik rysunkowych odkryła przed dziećmi instruktorka Pani 

Grażyna Piechota - Napierała, która w ciągu roku prowadzi zajęcia plastyczne w Filii na os. 

Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy pleneru rysowali otaczające ich budynki. Zajęciom 

towarzyszyła wystawa fotografii ul. Szerokiej będących w zbiorach Biblioteki, a czas 

uprzyjemniał najprawdziwszy Kataryniarz. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników 

otrzymał słodką niespodziankę w postaci lodów ufundowanych przez Cukiernię A.J 

Kachlickich. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE W PTASZKOWIE  
   

 

       W dniach od 22 do 26 sierpnia w Bibliotece w Ptaszkowie odbywały się wakacyjne 

zajęcia dla czytelników. Młodzież, dzieci oraz najmłodsi w towarzystwie mam uczestniczyły 

w grach i zabawach i świetnie się bawiły. W wyniku spacerów powstał album o 

Ptaszkowie  pt. "Wakacyjne pejzaże". W trakcie czwartkowych zajęć malowaliśmy kredą. 

Powstały barwne ptaki, słoneczniki i łódki na "jeziorze". W środę  24 sierpnia pojechaliśmy 

do Grodziska i braliśmy udział w plenerze malarskim "Spotkajmy się na ulicy Szerokiej" oraz 

bawiliśmy się na placu zabaw. W trakcie zajęć w bibliotece dzieci korzystały z komputerów i 

gier planszowych. 



 

 

 



 

 

  

   

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH  
   

 

      Od 30 sierpnia w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 można oglądać wystawę 

rysunków dzieci uczestniczących w mini plenerze malarskim p.n. "Spotkajmy się na ulicy 

Szerokiej", który odbył się w środę 24 sierpnia i w którym uczestniczyło 35 dzieci w wieku 

od 3 do 13 lat. Wystawa obejmuje 35 prac, przedstawiających najbardziej charakterystyczne i 

najładniejsze zdaniem dzieci budynki na grodziskiej ul. Szerokiej.  

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy biblioteki. 



 

 

 
 

   
 



 

WYCIECZKA DO KRAKOWA NAGRODĄ ZA UDZIAŁ W 

KONKURSIE     

 

     W dniach od 12 do 14 września 14 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  przebywała na wycieczce w Krakowie. Uczestnicy wycieczki to 

laureaci konkursu literackiego zorganizowanego przez Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu. 

W czwartek 3 marca 2011 w Czytelni Biblioteki odbyły się warsztaty interpretacyjne 

przeprowadzone przez wybitnego znawcę poezji Czesława Miłosza prof. Piotra Śliwińskiego. 

Każdy uczestnik tego spotkania mógł napisać esej o jednym z dwóch omawianych utworów. 

Uczestnicząca w warsztatach grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podjęła 

wyzwanie i w efekcie aż 14 osób  zostało nagrodzonych trzydniową wycieczką do Krakowa. 

Młodzież z opiekunkami Panią Bożeną Klapą (ZSP) i Hanną Paubą (PiMGBP) poznawała 

zakątki urokliwego Kazimierza, podziwiała piękno krakowskich zabytków oraz poznawała 

historię miasta zwiedzając Muzeum Podziemia Rynku. Największym jednak przeżyciem było 

wizyta w krakowskim mieszkaniu Czesława Miłosza, gdzie wszystko pozostało w takim 

stanie jakby poeta miał za chwilę wrócić ze spaceru. Pani Agnieszka Kosińska, ostatnia 

sekretarka Czesława Miłosza w bardzo interesujący sposób opowiadała o swojej pracy z 

pisarzem. Ostatnim punktem wycieczki było złożenie kwiatów na grobie Czesława Miłosza w 

Kościele na Skałce . To była bardzo wyjątkowa nagroda, która niewątpliwie na pewno długo 

pozostanie w pamięci uczestników. 

 

 



 

 

 



 

  

   
 

WYJAZD DO KÓRNIKA  
   

 

    W środę, 21 września członkowie Grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z 

pracownikami  Bibliotek przebywali na wyjazdowym spotkaniu szkoleniowo - edukacyjnym 

w Kórniku. Pani przewodnik przedstawiła nam bardzo ciekawą i barwną historie pałacu oraz 

rodów Zamoyskich i Działyńskich - właścicieli kórnickiego pałacu. Następnie dzięki 

uprzejmości dyrektora Biblioteki Kórnickiej Tomasza Jasińskiego, mieliśmy okazję zobaczyć 

miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających tj. dział starych druków oraz pracownię 

konserwatorską gdzie przywraca się do życia najcenniejsze zabytki piśmiennicze naszej 

kultury. 

 



 

 



 
 

   
 

 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE  
   

 

     We wtorek, 4 października Filię na Os. Wojska Polskiego odwiedziły dwie grupy z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały - Jaskółki i Sowy wraz z nauczycielkami. Dzieci 

wysłuchały i bawiły się przy opowiadaniu "Zgubiony ziemniak". Bibliotekarka przeczytała im 

też wiersz J, Brzechwy: "Grzyby" i fragment tekstu Marzeny Tyburskiej-Kuchty: "Przygody 

Grzybka Tomusia". Przedszkolaki bardzo chętnie odpowiadały na wszystkie pytania, które 

dotyczyły poznanych tekstów i panującej nam nowej pory roku - jesieni. 

  

 



 
 

   
 

PORANKI W KRAINIE BAJEK  
   

 

       "Liski i "Motylki" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały zainaugurowały cykl spotkań 

bibliotecznych "Poranki w Krainie Bajek". Zajęcia odbyły się 3 października w Oddziale Dla 

Dzieci. Tematem spotkania była jesień. Dzieci opowiadały o kolorach, które dominują 

jesienią, z kolorowych liści tworzyły zbiory oraz znakomicie rozpoznały i segregowały dary 

jesieni, wysłuchały również wierszyków o tematyce jesiennej. Na zakończenie zajęć 

przedszkolaki uczestniczyły w zabawie ruchowej "Korale Pani Jarzębiny". 

 



 

 

 



  

  

   

SYBERIA WZDŁUŻ I WSZERZ... SPOTKANIE Z ROMUALDEM KOPERSKIM 

.     

     W poniedziałek, 17 października o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." Gościem Biblioteki był Romuald Koperski, z którym 

licznie zgromadzona publiczność przemierzyła "Syberię wzdłuż i wszerz..." Podróżnik w 

ekscytującym stylu opowiadał o syberyjskich miejscach, których trudno szukać w 

encyklopediach i podręcznikach do nauki geografii. Z pasją opowiedział o cudzie natury 

jakim jest Jezioro Bajkał, o szamanach i grupach etnicznych zamieszkujących Syberię, a 

także o łagrach, zsyłkach, polskich śladach i roli Polaków w badaniu tej bezkresnej krainy. 

Zainteresowanie i podziw wzbudziły ilustrowane barwnymi fotografiami opowieści o 

niesamowitych przygodach, jakie podróżnik przeżył w trakcie swych podróży.  

Romuald Koperski - polski podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw 

samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz 

reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek oraz zawodowy muzyk pianista. Rekordzista 

Guinnessa. Autor książek: "Pojedynek z Syberią", "Przez Syberię na gapę", "1001 Obrazów 

Syberii", "Syberia Zimowa Odyseja", wystaw fotograficznych i wielu publikacji 

poświęconych Syberii. W 1994 przejechał z Zurychu do Nowego Jorku przez Syberię[1]. 

Trasa tej pionierskiej wyprawy wiodła przez bezkresne obszary Syberii, Amerykę Północną, 

Kanadę, Stany Zjednoczone. Fragmenty relacji z tej podróży opublikował w książce 

"Pojedynek z Syberią". Pomysłodawca oraz organizator czterech edycji rajdu 

samochodowego "Transsyberia". Odbył dziesiątki eksploracyjnych wypraw: m.in. Jakucja, 

Chakasja, Ałtaj, Buriacja,  Czukotka, Kołyma, Góry Czerskiego, Mamskie, Sajany, Chaman - 

Daban, Suntar - Chajata, polarne rejony Syberii, Mongolia. W 1998 odbył samotny spływ 

pontonowy po najdłuższej wschodniosyberyjskiej rzece Lenie (długość 4500 km). Za tę 

podróż otrzymał prestiżową nagrodę - Kolosa[2] i tytuł "Podróżnika Roku 1999". O tej 

brawurowej wyprawie napisał książkę "Przez Syberię na gapę". W 2002 zorganizował 

pięcioosobową wyprawę do Jakucji w poszukiwaniu grobu Jana Czerskiego. Odbył pionierską 

zimową wyprawę samochodową wzdłuż wybrzeża Oceanu Arktycznego. Badał trasy dojazdu 

do Cieśniny Beringa.  W styczniu 2010 wykonał najdłuższy koncert fortepianowy na świecie, 

trwający 103 godziny i 8 sekund. 10 marca 2010 Kapituła Księgi Rekordów Guinnessa, 

przyznała mu Certyfikat Nowego Rekordu Świata. 

 



 

 

 



 
  

   

       

PIĘKNO ARCHITEKTURY GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO Z 

SZUFLADY ELŻBIETY ANNY BRUDŁO. 

      Na wystawie prezentowanych jest 36 prac przedstawiających najpiękniejsze zabytki 

architektury Grodziska Wielkopolskiego jak też prace przedstawiające misternie wykonane a 

na co dzień zupełnie nie dostrzegane przez przechodniów przepiękne elementy 

architektoniczne poszczególnych budynków. Prace wykonane są techniką malarstwa wodnego 

(gwasz).  

 

 



  

PRACE, WYSTAWY, NAGRODY 

* Granowo 1997, 2002, 2004, 2008 - Zespół Szkolno-Przedszkolny- prezentacja prac pt. 

"Granowo i okolice". 

* Sielinko 2002 - wystawa prac podczas promocji powiatów województwa wielkopolskiego 

pt. "Artyści naszego regionu". 

* Kotowo 2002 - udział w wystawie na zakończenie międzynarodowego pleneru malarsko-

rzeźbiarskiego pt. "Zabytki powiatu Grodzisk Wlkp.". 

* Kotowo 2004 - udział w wystawie na zakończenie międzynarodowego pleneru malarsko-

rzeźbiarskiego pt. "Piękno wsi wielkopolskiej". 

* Grodzisk Wlkp. 2004 - wykonanie ilustracji do tekstu pt. "Legendy i podania Grodziska 

Wlkp.". 

* Zielona Góra 2006 - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim dla Nauczycieli pt. 

"Natura moich okolic". 

* Rzeszów BWA 2006 - udział w XXII Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Pedagogów 

Plastyki 

* Żary 2008- Galeria Exlibrisu - udział w ogólnopolskiej wystawie pt. "Pasje twórcze 

bibliotekarzy". 

* Paryż 2009 - Communic 'Art et Galerie Jardin - nagroda specjalna w międzynarodowym 

konkursie pt. "Przyroda we wszystkich sztukach". 

* Nowy Tomyśl 2010 - Galeria Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - wystawa 

indywidualna pt. "Malarstwo wodne". 

* Rzym 2010 - Cascina Farsetti - udział w wystawie pt. "Barwy Polski w Rzymie". 

* Paryż - Rueil Malmaison 2010 - "Festival de sens" - "Przyroda we wszystkich sztukach" - II 

nagroda 

* Poznań 2010 - opracowanie graficzne zbioru poezji pt. "Świat wysokiej trawy - strofy 

lednickie". 

* Grodzisk Wlkp. 2011- Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - wystawa 

indywidualna pt. "Przyroda -malarstwo wodne". 

* Łódź 2011- Marquardt Gallery i Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych- udział w 

wystawie pt. "Pejzaż Ziemi Łódzkiej". 

* Łódź 2011- Marquardt Gallery i Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych- udział w 

wystawie pt. "Kwiaty polskie". 

  

   
 

JESIENNE SPOTKANIA W PTASZKOWIE  
   

     

       W dniach 10 i 11 października w bibliotece w Ptaszkowie gościły dzieci z klasy 

"zerowej" oraz "pierwszej". Tematem spotkań była Jesień. Dzieci wysłuchały kilku wierszy i 

opowiadań o jesieni. Następnie przy śpiewie piosenek i zgadywankach o tej pięknej porze 

roku wykonywano jesienne ozdoby. Z kasztanów, żołędzi, ziemniaków oraz dyni powstał 

"kącik krasnoludków", wyrosły borowiki, muchomory. Pięknie pokolorowane i wyklejone 

liście ozdobiły bibliotekę. Na koniec spotkania pani Jesień częstowała dzieci lizakami i 

cukierkami. 



 

 

  
 

   



"CO LUBI , A CZEGO NIE LUBI TWÓJ ORGANIZM ?  
   

 

     W poniedziałek, 24 października w czytelni Biblioteki odbyło sie kolejne spotkanie z 

cyklu Dieta aby żyć...czy żyć dla diety ?, zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Prowadzącą 

spotkanie była Pani Małgorzata Piaskowska, nauczycielka ZSP w Grodzisku Wlkp., która w 

ciekawy sposób przeprowadziła wykład na temat "Co lubi, a czego nie lubi twój organizm". 

 

  

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  
   

      

      W czwartek, 20 października w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Eustachego Rylskiego 

p. t. "Warunek". Jest to opowieść o drugim obliczu wojny. Jej bohaterami są żołnierze 

napoleońscy uczestniczący w marszu na Moskwę:  Książę Andrzej Rangułt - bohater wojenny 

oraz Semen Hoszowski - syn ubogiego popa.  Konflikt między nimi doprowadza do 

przymusowej dezercji i wspólnej ucieczki przez bezkresne obszary coraz bardziej mroźnej 

Rosji. Momentami powieść napisana jest w stylu porównywalnym do Sienkiewicza 

i Gąsiorowskiego, ale zdaniem klubowiczów jest to jednak antypowieść sienkiewiczowska. 

Na pewno nie można przejść obok niej obojętnie, ale czy to powieść, do której się wraca? 

Chyba raczej nie... 

 



 
 

   
 

SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ WOLNY - HAMKAŁO  
   

 

    W poniedziałek, 24 października o godz. 11.00 w Czytelni odbyło się spotkanie z Panią 

Agnieszką Wolny - Hamkało - specjalistą od poezji i prozy współczesnej, poetką, autorką 

sześciu tomików poetyckich i publicystką.  Autorka współpracuje m.in. z "Polityką", "Gazetą 

Wyborczą", "Lampą" i "Bluszczem". W TVP1 w latach 2009 - 2011 współprowadziła 

program "Hurtownia książek".  Na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp., oraz członkami Dyskusyjnego Klubu Książki autorka 

zaprezentowała najnowsze trendy w poezji polskiej. "Poezja jest wszędzie - mówiła... Nawet 

na tych portalach internetowych typu Pudelek.pl, czy nk.pl. Sztuką jest ją tylko odpowiednio 

odczytać i zapisać...". Zdaniem autorki nauka o literaturze w szkołach powinna zaczynać się 

od poezji współczesnej ( bliższej młodemu odbiorcy ze względu na język i zakres tematyczny 

), do poezji klasycznej, a w tej chwili jest odwrotnie....Charyzma, humor  i umiejętność 

nawiązywania kontaktu z publicznością spowodowała skupienie i zainteresowanie blisko 90 

osobowej ! ! ! grupy słuchaczy. 

 



 

 

 



 

 

 

 



  

   

XXXIV MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI  
   

 

    W piątek, 4 listopada gościliśmy grono poetów uczestniczących w XXXIV 

Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim odbywającym się na terenie Poznania i 

województwa wielkopolskiego pod patronatem poznańskiego oddziału Związku Literatów 

Polskich. O godz. 10.15 goście odwiedzili grodziski Ratusz gdzie spotkali się z Zastępcą 

Burmistrza Panią Honoratą Kozłowską. O godz. 11.00  odbyły się spotkania z młodzieżą z 

grodziskich szkół. Lam Quang My z Wietnamu spotkał się z młodzieżą grodziskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Czytelni Biblioteki. Lech Lament  gościł w Bibliotece Gimnazjum w 

Grodzisku Wielkopolskim, a Jurij Zawgorodniy z Ukrainy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.        

                                                                                                

 

 



 

 

  

   
 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE  
   

 

    W poniedziałek, 24 października w ramach cyklu "Bajkowe Poranki' Filię OWP odwiedziły 

"Pszczółki" z Filii Przedszkola Gminnego wraz z wychowawczynią p. Grażyną Woźniczak. 

Bibliotekarka natalia Flaum przeczytała dzieciom książeczkę Barbary Gawryluk: Gwizdek nie 

chce spać, po czym nastąpiła rozmowa o jesiennych zwyczajach niektórych zwierząt, o 

przygotowywaniu się do zimy. Dzieci zapewniały, że będą dokarmiać te ptaki, które z nami 

zostają na zimę. 



Po odśpiewaniu piosenki nastąpiła wspólna zabawa przy książeczce Bajka o jesiennym szalu 

E. Ostrowskiej. Nie zabrakło też zagadek, tak przez dzieci lubianych. Przedszkolaki naklejali 

papierowe, kolorowe liście, przez co powstało piękne jesienne drzewo, zdobiące teraz 

Bibliotekę. 

 

 

   
 

 

BAJKOWE PORANKI  
   

    

     We wtorek, 25 października w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbyły się kolejne 

zajęcia z cyklu "Bajkowe Poranki". Przybyły na nie dzieci, które nie uczęszczają do 

przedszkola wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci wysłuchały "Bajki o jesiennym szalu" E. 

Ostrowskiej i wspólnie się przy tej bajce bawiły licząc i układając liście. Wspólnie z 

opiekunami wykonały jesienne drzewo, które zdobi Bibliotekę oraz jesienny bukiet, który jest 

pamiątkę naszego spotkania. 

 



 

 

  

   

OPOWIEŚĆ O MISJONARZU MACIEJU BRAUNIE...  
   

 

    We wtorek, 8 listopada o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z 

cyklu "Porozmawiajmy o..." Gościem spotkania był Krzysztof Sadowski - Redaktor Radia 

Merkury, który podzielił się swymi wrażeniami z podróży do Tanzanii, gdzie spotkał się z 

grodziskim misjonarzem Maciejem Braunem. Barwna opowieść o tym egzotycznym kraju 

oraz ciężkiej pracy grodziskiego misjonarza, ilustrowana pokazem wykonanych podczas 

podróży zdjęć i filmów zainteresowała licznie zgromadzoną publiczność. Niewątpliwa 

atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia i przymierzenia oryginalnych tanzańskich okryć 

i biżuterii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. 

  

 



 

 

 



  

  

 

 



 

  
 

   

PORANNE PODRÓŻE PO LITERATURZE  
   

 

    W październiku w Oddziale Dla Dzieci rozpoczął się cykl spotkań dla uczniów szkoły 

podstawowej "Poranne podróże po literaturze". W ramach tego cyklu Bibliotekę odwiedzili 

uczniowie klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wykazały się 

znakomitą wiedzą na temat jesiennych zbiorów, samodzielnie rozwiązywały krzyżówkę 

obrazkową oraz udzielały odpowiedzi na zagadki o jesiennej tematyce. Rozpoznawały także 

owoce i warzywa na podstawie kształtu oraz smaku. Atrakcyjną formą zabawy okazała się 

"Sałatka owocowa", która dostarczyła dzieciom sporą dawkę ruchu, ale też niemało śmiechu. 

Dzieci miały również okazję pobudzić swoją wyobraźnię wykonując prace plastyczne, której 

bazę stanowił zasuszony liść oraz kredki. Zajęcia prowadzi bibliotekarka Renata Garcon. 

 



  

  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK  
   

 

    We wtorek, 8 listopada z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek Oddział dla Dzieci 

odwiedziła klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.  Dzieci zapoznały się z 

opowiadaniem "Dorośli nie widzą wszystkiego" z książeczki pt. "Ulica Bajkowych Postaci". 

Następnie odbyły podróż do Krainy Bajek, do której przeniosły się zamykając oczy i 

wypowiadając czarodziejski zaklęcie. Odsłaniając kolejne ilustracje - dzieci gościły w 

poszczególnych bajkach, gdzie musiały wykonywać różne zadania. Pierwszoklasiści 

dowiedzieli się także na jakich zasadach korzysta się z biblioteki, co można a czego nie wolno 

robić w bibliotece oraz zapoznali się z bogatą ofertą działalności kulturalnej prowadzonej 

przez grodziską książnicę. Dzieci miały też okazję zwiedzić Wypożyczalnię dla Dorosłych 

oraz Czytelnię. 

  

 

 

   
 

WIECZÓR AUTORSKI MARII CZUBASZEK  
   

 

       W środę, 16 listopada gościem Biblioteki była Maria Czubaszek - pisarka, dziennikarka, 

satyryk, autorka tekstów piosenek, scenarzystka i felietonistka.   Jeszcze nigdy spotkanie 

organizowane przez naszą Bibliotekę nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, 

zgromadziło bowiem ok. 250 zwolenników poczucia humoru na najwyższym poziomie. 

"Młodość musi się wyszumieć, a starość wypalić" twierdziła Pani Maria - zwolenniczka 

palenia papierosów i dobitny przykład na to, że palenie nie zabija, a już na pewno nie 

poczucia humoru. Spotkanie miało charakter opowieści społeczno - obyczajowej, na którą 

składało się mnóstwo tzw. historii z życia wziętych, dotyczących życia społecznego 

"gwiazd", "gwiazdek" czy też osób z najbliższego otoczenia naszego gościa. Nie zabrakło 



anegdot, żartów czy dygresji, na które zgromadzona publiczność żywo reagowała. Nie mogło 

zabraknąć również tzw. historii nikotynowych, z których znana jest pani Maria. Pani Maria, to 

osoba, której można słuchać godzinami. Podczas spotkania z grodziską publicznością Pani 

Maria dała się poznać jako osoba niezwykle czarująca, z rozbrajającym dystansem do 

otaczającej nas rzeczywistości i do samej siebie, bezbłędnie ujawniająca ludzkie słabostki i 

przywary z własnymi na czele. Historii opowiadanych przez panią Marię można słuchać 

godzinami, bowiem ma nieprzeciętne poczucie humoru i potrafi doskonale z niego korzystać. 

Każdy z uczestników mógł otrzymać pamiątkowy autograf w zakupionej książce Marii 

Czubaszek - "Kazdy szczyt ma swój Czubaszek". Znalazł sie również czas na zrobienie 

pamiątkowej fotografii. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

  

   

BAJKOWE PORANKI  
   

 

    We wtorek, 22 listopada Filię Biblioteki na os. Wojska Polskiego  i dzieci, które przybyły 

na zajęcia, odwiedził sympatyczny miś - Kubuś Puchatek. Przyjechał do nas z okazji 

przypadającego w piątek Światowego Dnia Pluszowego Misia, wprost z książeczki A. A. 

Milne: "Kubuś Puchatek".  Nie każdy uczestnik Bajkowych Poranków był na tyle odważny, 

by podać rękę misiowi. Zapewne trochę inaczej go sobie wyobrażali, chociaż okazał się 

bardzo sympatyczny i nad wyraz łagodny, to nie udało się zgromadzić wszystkich maluchów 

do wspólnego zdjęcia. Miś pozostawił dla dzieci niespodziankę - małe "co nieco" w postaci 

lizaków. 

 

 



 

  

   

(TY) DZIEŃ MISIA W ODDZIALE DLA DZIECI  
   

 

    W piątek, 25 listopada przypadał Światowy Dzień Pluszowego Misia. Obchody tego święta 

w Oddziale dla Dzieci trwały cały tydzień. Głównym celem cyklu spotkań było rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych, przyrodniczych, artystycznych, jak również kształtowanie 

poczucia szacunku dla zabawek i książek Bibliotekę, która zmieniła się w Krainę Pluszowego 

Misia, odwiedziły  "Mrówki", "Wróbelki", "Biedronki", "Jaskółki", "Sowy", "Motylki" i 

"Liski" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały, oraz uczniowie klasy I a Szkoły Podstawowej nr 

1.  Dzieci poznały historię pluszowego misia i wysłuchały "Bajki o Zbysiu i jego pluszowym 

misiu". Chętnie opowiadały o swoich pluszakach i wykonywały "Misiowy masaż" oraz 

"Misiową gimnastykę". Zapoznały się także z książkami, których bohaterem jest miś - jedna z 

ulubionych postaci w literaturze dziecięcej. Następnie dzieci poznały historię Kubusia 

Puchatka, Misia Paddingtona oraz Misia Uszatka. Miały również okazję skosztować 

przysmaku Kubusia Puchatka - pysznego miodku. W zabawie dydaktycznej "Wesoły miś" 

musiały uzupełnić sylwetkę misia brakującymi elementami. Przedszkolaki bawiły się w znaną 

wszystkim zabawę "Stary niedźwiedź" oraz śpiewały piosenki o misiach. Dzieci dowiedziały 

się również ciekawostek o niedźwiedziach: jak żyją i co lubią oraz kolorowały obrazki z 

"misiowymi" bohaterami w roli głównej. Pierwszoklasiści natomiast wykonywali misia przy 

wykorzystaniu techniki orgiami. Na zakończenie, każdy uczestnik urodzinowego przyjęcia 

otrzymał słodki upominek. 

 



 

 

 



 

  

  

 

  

 

MALUCHY OBCHODZIŁY ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA  
   

 

    W czwartek, 24 listopada odbyły się kolejne zajęcia Błyskotliwego Malucha. Tym razem 

uczestniczyły w nich dwie grupy maluchów, aby wspólnie bawić się i świętować urodziny 

Pluszowego Misia. Atrakcją spotkania było przedstawienie, w którym główną rolę odegrał 

Miś. Wykonawcami byli uczniowie Szkole Podstawowej nr 1 należący do szkolnego Koła 

Teatralnego, którego opiekunem jest pani Agnieszka Picheta. Występ wprowadził wszystkie 

dzieci w wyśmienity nastrój. Następnie maluchy z obu grup miały okazję poznać się podczas 

wspólnych zabaw i tańców. Był także czas na wykonanie misia z kolorowych kółek różnych 

rozmiarów. Na zakończenie urodzinowego przyjęcia dzieci otrzymały słodki upominek. 

 



 

 

 



 

 

  

   

KONKURS RECYTATORSKI "MIŁOSZ 2011"  
   

     

     W poniedziałek, 5 grudnia w Czytelni Biblioteki odbył się powiatowy Konkurs 

recytatorski  "Miłosz 2011"  Do konkurs przystąpiło 13 uczniów z Gimnazjum w Grodzisku 

Wlkp, Ptaszkowie, Rakoniewicach, Wielichowie i Granowie.  Młodzież przedstawiła własne 

interpretacje utworów Czesława Miłosza. Dominowały utwory poetyckie, jednak czworo 

uczestników zdecydowało się na przedstawienie tekstów prozatorskich. Komisja konkursowa 

w składzie: Przewodniczący - Łukasz Kucharzewski - aktor Lubuskiego Teatru im. L. 

Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Magda Żurawska - instruktor Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej, Hanna Mańkowska - nauczycielka języka polskiego w LO w grodzisku Wlkp., 

Marek Adamski - dyrektor Biblioteki, po wysłuchaniu wszystkich uczestników dokonała 

oceny i przyznała następujące nagrody: 



 

I   Nagroda -  Klaudia Gwardzik (Gimnazjum w Rakoniewicach) 

II  Nagroda  - nie przyznano 

III Nagroda -   Justyna Pawlak (Gimnazjum w Ptaszkowie), Łukasz Pięta (Gimnazjum w 

Grodzisk Wielkopolskim.)  

Komisja przyznała trzy wyróżnienia, które otrzymali: Szymon Kalemba (Rakoniewice), Ewa 

Majcherek (Grodzisk Wlkp) oraz Martyna Mueller (Ptaszkowo). 

W konkursie udział wzięli: Zuzanna Napierała ( Granowo), Joanna Jankowiak, Hanna 

Machnicka (Wielichowo), Ewa Majcherek, Aleksandra Pawłowicz, Daniela Grys, Łukasz 

Pięta (Grodzisk Wlkp.), Martyna Mueller, Justyna Pawlak, Joanna Nowaczyk, Patrycja 

Szymanowska ( Ptaszkowo), Klaudia Twardzik. Szymon Kalemba ( 

Rakoniewice)                                                  

  

 

 



 

 

 



 

 

  
 

   

MIKOŁAJKOWE TRADYCJE  
   

 

    W środę, 7 grudnia Oddział dla Dzieci odwiedziły "Biedronki" z Przedszkola im. Krasnala 

Hałabały. Tematem spotkania były "Mikołajkowe tradycje". Dzieci swobodnie wypowiadały 

się na temat tego, co wiedzą o Mikołaju. Pochwaliły się również, jakie prezenty dostały 6 

grudnia. Przedszkolaki zapoznały się z legendą o Świętym Mikołaju oraz wysłuchały 

wierszyków, których bohaterem jest Mikołaj. Dzieci doskonale wiedziały, jaki strój nosi 

Mikołaj i bez problemów poradziły sobie z zagadką obrazkową, a spośród przedstawionych 

obrazków - wskazały jego pojazd. Chętnie też wzięły udział w zabawie ruchowej "Mikołaj 

wybiera się w podróż". Po podsumowaniu wiadomości, każdy przedszkolak wykonał swojego 

Mikołaja i w nagrodę otrzymał słodki upominek. 



 

 

 



 

 

 
 



   

 

 

ŚWIĄTECZNE BAJKOWE PORANKI  
   

      

         Ostatnie w tym roku Bajkowe Poranki, które odbyły się we wtorek 13 grudnia 

przebiegały w świątecznej atmosferze.  Bibliotekarka przeczytała dwa krótkie teksty: "List do 

Świętego Mikołaja" i wiersz Artura Oppmana "Choinka". Dzieci zapoznały się ze zwyczajami 

świątecznymi w różnych krajach. Na choince tradycyjnie nie może zabraknąć bombek. U nas 

pojawiła się choinka z tektury, ale bombki jakiś złośliwy chochlik rozrzucił. Trzeba było je 

odszukać, a następnie nakleić. Maluchy świetnie się z tym zadaniem uporały. Chętnie też 

kolorowały portret św. Mikołaja, który odwdzięczył się upominkami. 

 

 

 



 
 

   

 

WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH STOŁÓW  
   

 

      W Czytelni Biblioteki można oglądać przygotowaną przez uczennice Technikum 

Organizacji Usług Gastronomicznych ZSP w Grodzisku Wlkp. wystawę świątecznych stołów. 

Przedstawione przez młodzież propozycje dekoracji świątecznych stołów zachwycają 

pięknymi barwami, a jednocześnie urzekają prostotą i łatwym sposobem wykonania. Są też 

inspiracją do tego aby samodzielnie zaaranżować u siebie w domu coś podobnego. Łatwo 

dostępne materiały można wykorzystać przygotowując stół wigilijny czy sylwestrowy. 

Wystawę można oglądać do 31 grudnia, w godzinach pracy Biblioteki. 

 



 

 
 

   

 

 

GRUDNIOWE SPOTKANIE DKK  
   

 

     W czwartek 15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki, na którym podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności. A był to wyjątkowo 

intensywny rok. Oprócz co miesięcznych tradycyjnych spotkań uczestniczyliśmy w 

warsztatach miłoszowskich prowadzonych przez prof. Piotra Śliwińskiego z UAM w 

Poznaniu. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych obejrzeliśmy montaż 

słowno - muzyczny  "Szymborska Polska Noblistka" a we wrześniu odbyła się wycieczka do 

Kórnika. Klub liczy obecnie 20 osób i jest jednym z największych w województwie. 



 

 

   

 

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  
   

 

      W ramach cyklu "Poranki w Krainie Bajek" Oddział dla Dzieci odwiedziły dzieci z Filii 

Przedszkola Gminnego w Słocinie oraz "Motylki", "Liski", "Mrówki" i "Wróbelki" z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. Tematem przedświątecznych zajęć 

były tradycje bożonarodzeniowe. Przedszkolaki opowiadały, w jaki sposób przygotowują się 

do świąt i jakie zwyczaje pielęgnuje się w ich domach. Wspólnie ustaliliśmy również 

wigilijne menu oraz zaśpiewaliśmy kilka kolęd. Dzieci zapoznały się z legendą o choince oraz 

świetnie bawiły się naśladując ruchy postaci z opowieści o pewnym dziadku. Próbowaliśmy 

również rozstrzygnąć spór, kto przynosi dzieciom prezenty pod choinkę: Święty Mikołaj czy 

Gwiazdor. Dzieci rysowały swój wymarzony prezent tworząc wspólny list do Mikołaja, a 

także dowiedziały się, jaką niespodziankę przygotował Janek w opowiadaniu "Podarunek dla 

Mikołaja". 

 



 

 

  

   

MIKOŁAJ Z WIZYTĄ U BŁYSKOTLIWYCH  MALUCHÓW  
   

 

     W czwartek, 15 grudnia odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia z cyklu "Błyskotliwy 

Maluch". Dzieci, jak zwykle dobrze się bawiły uczestnicząc we wspólnej zabawie oraz uczyły 

się piosenek o choince i Mikołaju. Wykonywały witrażyki z bibuły oraz ozdabiały wcześniej 

pomalowaną  farbami choinkę. Wiele radości przyniosło maluchom ubieranie choinki w 

samodzielnie wykonany kolorowy łańcuch. Nie mogło również zabraknąć niespodzianki, jaką 

była wizyta Mikołaja. Po zaśpiewaniu kilku piosenek dzieci otrzymały słodkie upominki. 

Tylko nieliczne maluchy odważyły się na samodzielny kontakt z Mikołajem, jednak wszyscy 

cieszyli się z otrzymanych prezentów i pozowali do wspólnej fotografii. 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


