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BAJKOWE PORANKI  
 
  

    We wtorek, 10 stycznia odbyło się pierwsze w 2012 roku spotkanie z cyklu Bajkowe 

Poranki. Bibliotekarka przygotowała na te zajęcia wiersz Jana Brzechwy: Tydzień. Dzieci 

powtarzając wspólnie z prowadzącą spotkanie oraz opiekunami treść wiersza, uczyły się go 

na pamięć, poznając przez to następujące po sobie dni tygodnia. Jak zwykle w trakcie 

Bajkowych Poranków, był też czas na zabawę i zajęcia plastyczne - dzieci z pomocą 

opiekunów wykonały ciekawe zegary.  

  

 

 

 



 

 
 

   

 

SPOTKANIE Z MARIĄ ŻMUDĄ     

 

 

     We wtorek, 17 stycznia w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie  z Marią Żmudą autorką  

książki "Bo mój chłopak piłkę kopie", w której jako pierwsza kobieta w Polsce obszernie  

wypowiedziała się na temat piłki nożnej. W trakcie spotkania autorka odpowiadała na liczne  

pytania o piłkarskim życiu sprzed 20 - 30 lat, wspominała postać swojego byłego męża.  

piłkarza, Władysława Żmudy, legendarnego obrońcy "Orłów" Górskiego. Tematyka spotkania,   

na pierwszy rzut oka powszechnie znana, okazała się bardzo ciekawa, gdyż autorka nie skupiła  

się na wynikach i informacjach znanych każdemu z gazet czy telewizji, tylko na znanych niewielu  

osobom kulisach polskiego futbolu. Spotkanie urozmaiciły "piłkarskie piosenki", które wykonała  

Mirosława Nowinka przy akompaniamencie Józefa Wasielewskiego. 

 

 



 

 

 

 



  

 

TYM RAZEM...Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU     

 

 

     W środę, 18 stycznia w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Kierownik Filii 

Biblioteki na os. Wojska Polskiego Pani Natalia Flaum odwiedziła grupy Jaskółki i Sowy w 

Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały. Bibliotekarka przeczytała przedszkolakom 

książkę "Martynka i cztery pory roku", oraz zapoznała ich z książką B. Dawczak i I. Spychał: 

"Reksio poznaje rok". Następnie wspólnie wyrecytowano wiersz Jana Brzechwy: Tydzień, 

ilustrując go papierowymi kukiełkami. Dzieci zaprezentowały się pięknym tańcem i muzyką. 

Była to pierwsza w tym roku ale na pewno nie ostatnia wizyta bibliotekarki w przedszkolu. 

  

 

 



 

 

 
 

   

 

SPOTKANIE KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

     W czwartek, 19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie grodziskiego Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Tym razem pod dyskusje została poddana książka brytyjskiego pisarza Nicka 

Hornby "Długa droga w dół". Jest to opowieść o czwórce nieznajomych, którzy w pewną 

sylwestrową noc spotykają się na dachu wieżowca, zwanego "Domem Skoczka", aby 

popełnić samobójstwo. Każde z nich ma inny powód, aby popełnić ten ostateczny krok, 

niezrozumienie, zawiedziona miłość, choroba czy zmarnowane życie zawodowe i rodzinne. 



Każdy powód dla naszego bohatera jest impulsem do samobójstwa. Książka sprowokowała 

dyskusje o tym, w jaki szybko szczególnie młodzi i bardzo młodzi ludzie rozstają się z 

życiem. Na zakończenie nasza klubowiczka p. Władysława Cebula przedstawiła autorską 

prezentację o naszym mieście i o różach, co pozwoliło nam w spojrzeć na życie bardziej w 

różowych kolorach. 

 

 

 



 

 

  

   
 

SPOTKANIE Z AGATĄ WIDZOWSKĄ PASIAK     

 

 

       W poniedziałek 23 stycznia o godz. 12.00 w Oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie z 

Agatą Widzowską Pasiak - autorką książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z 

klasy II SP Nr 1 w Grodzisku Wlkp. 

AGATA WIDZOWSKA PASIAK jest absolwentką wydziału teatralnego Studium Kultury i 

Oświaty w Warszawie. W roku 2001 zdobyła II nagrodę w konkursie Andrzeja Wajdy 

pt."Pomysł na film współczesny". Jest współautorką książki "Trójkowa Bridget Jones." Pisze 

teksty piosenek i scenariusze przedstawień dla dzieci. W 2004 roku zadebiutowała książką o 

Beatlesach dla dzieci pt. "Bitelsiaki" (www.bitelsiaki.vel.pl). Mama dwójki dzieci, mieszka i 

pracuje w Swarzędzu pod Poznaniem. 

 

http://www.bitelsiaki.vel.pl/


 

 

 

  

   
 

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA     

 

 

     W czwartek 26 stycznia, Filia Biblioteki Publicznej oraz Biblioteka Szkolna w Ptaszkowie 

zorganizowały konkurs "Mistrz Pięknego Czytania". Konkurs adresowany był dla uczniów 

klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Swoje umiejętności interpretacji wybranych 



przez bibliotekarki utworów zaprezentowało 14 osób. Każdy uczestnik czytał wylosowany 

przez siebie fragment prozy oraz wiersz. Jury oceniło uczestników oraz wyłoniło 

zwycięzców: 

I miejsce zajęła Luiza Staśkowiak, II miejsce Katarzyna Pawlak, III miejsce Marta 

Trzepizur 

     Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy 

otrzymali drobne upominki. 

 

 



 

 

  

 

KARNAWAŁOWY BALIK BŁYSKOTLIWEGO MALUCHA     

 

 

      W czwartek  i piątek, 26 i 27 stycznia, Oddział dla Dzieci zmienił się w Krainę 

Baśniowych Postaci. A to za sprawą dzieci uczęszczających na zajęcia z cyklu "Błyskotliwy 

Maluch", które bawiły się na swoim karnawałowym baliku. Były Królewny poszukujące 

swego Księcia, a także Wróżki z magicznymi różdżkami oraz urzekające swoim pięknem 

Czarownice. Można też było spotkać m.in.: Boba Budowniczego, Spidermana, Batmana, 

Zorro, Pirata, Kowboja, Indianina, Robota, Klauna, Farmera, Myszkę Miki oraz Motylki, 

Tygryska, Kotka, Króliczka i Dalmatyńczyka. Były tańce w parach oraz wspólna zabawa w 



kółeczku. Nie mogło oczywiście zabraknąć zabawy "Jedzie pociąg". Niemałą atrakcją okazało 

się przedzieranie przez tunel i zabawa z balonikiem. Wszyscy świetnie się bawili zarówno 

podczas tańca na gazecie, jak również przy rzucaniu papierową kulką do kosza. W zabawie 

chętnie uczestniczyli rodzice i dziadkowie, którzy w przerwie pomiędzy tańcami łapali 

oddech wykonując papierowe pieski techniką origami. 

 

   

   



           

   

 

   

 

  
 



  

FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

 

 

 

 

    
SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       W czwartek, 23 lutego w grodziskiej bibliotece przenieśliśmy się w świat fińskiego 

klimatu a to za sprawą książki Leeny Lehtolainen "Kobieta ze śniegu". To kolejna lektura 

omawiana w naszym Dyskusyjnym Klubie Książki. Historia opowiedziana przez autorkę 

trudno zakwalifikować do odpowiedniego gatunku literackiego. Choć punktem wyjścia jest 

sprawa morderstwa, to nie można jednoznacznie powiedzieć, że to kryminał. Ilość ważnych 

wątków poruszanej w tej powieści, nadaje jej charakter powieści społeczno - obyczajowo 

kryminalnej. Jedno jest pewne jest to książka o kobietach i może przeznaczona nie tylko dla 

kobiet. Nam bardzo się podobała Polecamy czytelnikom. 

PROGRAM REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM KSIĄŻKI 

 



 
 

   

 

 

FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

     W pierwszym tygodniu ferii, Biblioteka przeprowadziła szereg zajęć, których odbiorcami 

były dzieci i młodzież. Biblioteczny Klub Filmowy "Bajka" zaprosił na niecodzienne 

spotkania z ulubionymi bohaterami, wśród których byli: największy smakosz miodu z 

przyjaciółmi ze Stumilowego lasu, zakochany gnom, najszybsze samochody wyścigowe oraz 

zielony mieszkaniec  bagien ze swoją wybranką serca. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć 

mieli możliwość wysłuchania bajek, pokolorowania obrazków, wykonania serduszek 

walentynkowych oraz układania puzzli. W Filii na Osiedlu Wojska Polskiego odbywały się 

zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Grażynę Piechotę - Napierała. W zajęciach wzięło 

udział od 11 do 18 dzieci, które w ten sposób postanowiły spędzić czas wolny od zajęć 

szkolnych. Ich prace zdobią teraz Bibliotekę. 

 



 

  

 

  

 

KONKURS "NASZA EUROPA"     

 

 

    W piątek, 9 marca  2012 r. w Czytelni Biblioteki odbył się etap powiatowy konkursu 

"Nasza Europa" w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych 

przez powiat grodziski. Każda szkoła reprezentowana była przez czwórkę uczniów, 

zwycięzców eliminacji wewnątrzszkolnych. Uczniom towarzyszyli opiekunowie: z ramienia 

ZSP w Grodzisku Wielkopolskim - Jacek Falkowski, LO - Jadwiga Łacheta, a z ZSP w 

Kotowie - Anna Budnik. Uczestnicy konkursu  rozwiązywali 45-minutowy test, dotyczący 

znajomości  zagadnień  związanych z problematyka unijną. Komisja konkursowa w składzie: 

Anna Koza (Biblioteka) oraz Grażyna Sterczak i Małgorzata Gracz (Starostwo 

Powiatowe)  po sprawdzeniu testu wyłoniła zwycięzców etapu powiatowego. I miejsce zajął 

Witold Bendowski z ZSP w Grodzisku Wlkp., II - Justyna Dominiczak z ZSP w Grodzisku 

Wlkp, a III  Mateusz Michalski z LO. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Kole, 

20 kwietnia 2012r. kwalifikują się zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca.  

 



 

 
 

   
 

PORANKI W KRAINIE BAJEK     

 

 

     We wtorek, 13 marca Oddział dla dzieci odwiedziły "Biedronki i "Mrówki" z Przedszkola 

im. Krasnala Hałabały. Dzieci opowiadały, jakie oznaki nadchodzącej wiosny już 

zaobserwowały oraz jakie kwiaty wiosenne znają. Wzięły również udział w wiosennym 

koncercie oraz rozwiązywały zagadki i zadania matematyczne. Jednak najwięcej radości 

sprawiła przedszkolakom zabawa w "Bociana i żaby". Na zakończenie dzieci otrzymały 

portret Pani Wiosny, który należało pięknie pokolorować. 

 



 

 
 

   
 

POWITANIE WIOSNY W PTASZKOWIE     

 

 

    We wtorek 20 marca, do Biblioteki w Ptaszkowie przyszły dzieci z klasy III wraz z 

Marzanną. Wspólnie pożegnaliśmy zimę i radośnie powitaliśmy najpiękniejszą porę roku - 

wiosnę. Rozmawialiśmy o zmianach zachodzących w przyrodzie tj. roślinach, ptakach, 

owadach zwiastujących wiosnę. Dzieci "pracowały w ogródku": kopiąc, grabiąc, sadząc 

rośliny, siały, podlewały, dobrze się przy tym bawiąc. Wykazały się dużą wiedzą o bocianach 

sprawnie rozwiązując krzyżówkę. Na koniec spotkania wykonały mnóstwo kwiatów z krepy, 

które przywiązywały do gałązek palmowych, aby ozdobić wiosennie swoją klasę. 



 

 

 

 



  

  

"WYBRAŁAM WOLNOŚC" MARIAM NOTTEN NA SPOTKANIU 

DKK  
   

 

 

    W czwartek, 22 marca na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki omawiano 

książkę autorstwa Mariam Notten urodzonej w Afganistanie, a od 1967 roku mieszkającej w 

Berlinie - socjolog, współautorki (wraz z Eriką Fischer) książki "Wybrałam wolność" 

napisanej w nurcie opowieści o trudnym życiu kobiet w różnych zakątkach ziemi i w 

środowisku różnych wyznań religijnych. Nasza bohaterka  Malalai wychowała się w 

afgańskiej rodzinie, gdzie kobieta nie miała prawa głosu. Prababka  zginęła z rąk męża bo 

padło poderznie o zdradę. Babka zabiła męża , bo podejrzewał zdradę. Matka przez trzy lata 

procesowała się by nie wyjść za mąż za narzucanego jej męża. Siostra musiała wyjść za maż 

tylko dlatego, że kolega podwiózł ją motocyklem. Nasza bohaterka wyjechała do pracy i 

nauki do Berlina i po wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu już nie wróciła do kraju. 

"Wybrałam wolność "to niezwykłe ciekawa i barwna historia kraju, który praktycznie nie jest 

nam znany. To lektura, którą czyta się "jednym tchem" i na pewno długo zostanie w naszej 

pamięci 

 

  

 

 



 

 
 

   

PORANKI W KRAINIE BAJEK    

 

 

      Dzieci z Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp. wzięły udział w zabawach mających 

na celu przywołanie wiosny. W zajęciach, które odbyły się w Oddziale dla Dzieci 

uczestniczyły "Liski" i "Motylki" oraz przedszkolaki z Filii w Słocinie. Dzieci zapoznały się z 

wierszykami dotyczącymi nadchodzącej pory roku, słuchały radosnej muzyki, rozwiązywały 

rebusy oraz ujawniły swoje talenty aktorskie wcielając się w postaci z wiersza Jana Brzechwy 

"Przyjście wiosny". Słuchając rymowanek dzieci wykonywały także działania matematyczne. 

Bardzo chętnie uczestniczyły również w zabawach ruchowych "Wiosenna pogoda" oraz 

"Kwiaty budzą się do życia". 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE     

 

 

      We wtorek, 27 marca, Oddział dla Dzieci odwiedziła grupa przedszkolaków z Filii 

Przedszkola Gminnego w Słocinie . Dzieci wysłuchały bajeczki o wiosennej przygodzie 

skrzatów z książki "Czarowny rok w Skrzacie Gaju", a następnie wykonały do niej ilustracje. 

Przedszkolaki pochwaliły się również znajomością piosenek o najpiękniejszej porze roku. 

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie biblioteki, i to zarówno dziecięcej, jak i 

Wypożyczalni dla dorosłych oraz Czytelni. Na zakończenie spotkania dzieci potwierdziły, że 

w bibliotece można miło i przyjemnie spędzić czas. 

 

 

  



   

TYDZIEŃ Z INTERNETEM  
   

 

 

    Biblioteka w Grodzisku Wielkopolskim wzięła udział w ogólnoeuropejskiej kampanii 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2012, koordynowanej przez Telecentra - Europe - organizację 

pozarządową zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów. Kampania miała na celu 

zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. Spotkania 

prowadziła bibliotekarka Pani Anna Koza. Odbyły się we wtorek 27 marca godz. 16.00 w 

Czytelni Biblioteki i w środę 28 marca godz. 15.00 w Filii w Ptaszkowie. Trzy 

wielopokoleniowe rodziny realizowały jeden z proponowanych scenariuszy - "Zasadź drzewo 

w Internecie" polegający na stworzeniu drzewa genealogicznego rodziny za pomocą narzędzi 

internetowych.  

Spotkania okazały się wspaniałą, wspólną zabawą osób w różnym wieku. Sprawność w 

posługiwaniu się Internetem młodych i pamięć starszych okazały się wspaniałą zabawą, która 

nie tylko zintegrowała uczestników, a także pozwoliła poznać i docenić Internet. W zabawie 

brały udziałrodziny: Hubert Woźny, Mieczysława Woźna, Irena Dominiczak, Patryk 

Kaczmarek, Marzena Kaczmarek, Wanda Kaczmarek oraz Piotr, Anna i Halina 

Kadzińscy. Uczestnicy spotkań otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

 



 

 

 



 

  

   
 

WIOSENNIE I ŚWIĄTECZNIW W FILII NA OWP     

 

 

     W piątek, 30 marca Filię Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego odwiedziły dzieci z Filii 

Przedszkola w Słocinie, oraz grupa Pszczółki z Filii Osiedlowej wraz ze swymi 

nauczycielkami. Wysłuchano tekstu kolejnej z książeczek o świstaku Gwizdku pt. "Wiosenna 

wyprawa Gwizdka". Następnie przywołano Święta Wielkanocne. Bibliotekarka przeczytała 

dzieciom kilka tekstów z książki "Bajki wielkanocnego zajączka", omówiono wielkanocne 

zwyczaje ludowe. Dzieci chętnie opowiadały, jakie zwyczaje panują w ich domach. Były też 

zadania do wykonania, z których przedszkolaki się świetnie wywiązały. Rozstaliśmy się w 

miłym, świątecznym nastroju, życząc sobie wesołych świąt i bogatego zająca. 

 



 

 

  

   

BŁYSKOTLIWY MALUCH     

 

 

       W czwartek, 5 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Błyskotliwy Maluch". 

Zajęcia, które mają charakter adaptacyjno-edukacyjny i przeznaczone są dla dzieci w wieku 

2-5 lat, rozwijają ich umiejętności i zdolności twórcze. Poprzez zabawę maluchy uczą się 

współdziałania w grupie oraz rozwijają spostrzegawczość i koncentrację. Na 

przedświątecznych zajęciach dzieci zapoznały się z książeczkami o tematyce wielkanocnej 

oraz tańczyły i śpiewały swoje ulubione piosenki. Z pomocą opiekunów wykonały również 

wielkanocne koszyczki, w których na zakończenie zajęć pojawiły się słodkie upominki. 



 

 

 



  

   

PALIĆ - NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE? - WYSTAWA 

POKONKURSOWA  
   

 

 

       W Galerii Biblioteki można oglądać wystawę pokonkursową. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wlkp. zorganizował konkurs plastyczny p. t. PALIĆ NIE 

PALIĆ OTO JEST PYTANIE ?. Wpłynęło 25 prac z 12 Szkół Podstawowych, (1 praca z 

powodu niezgodności z regulaminem nie została oceniana). W dniu 05 kwietnia Komisja 

konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca: I miejsce : Rafał Walica - Zespół 

Szkolno  Przedszkolny Granowo, II miejsce: Klaudia Lehmann - Zespół Szkół im. Polskich 

Noblistów Wielichowo, III miejsce:  Natalia Tatula - SP Kąkolewo. Wyróżnienia: Magdalena 

Wróblewska - Zespół Szkół im. Polskich Noblistów Wielichowo, Konstanty Kinecki - SP nr 1 

Grodzisk Wlkp., Anna Ślebioda - SP Parzęczewo 

 

  

   

KONKURS - OJCIEC BERNARD Z WĄBRZEŹNA - W SŁUŻBIE 

BOGA I LUDZI  
   

 

 

 



 

UWAGA KONKURS !!!  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie 

ogłasza II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI pn. OJCIEC BERNARD Z WĄBRZEŹNA - 

W SŁUŻBIE BOGA I LUDZI 

Zapraszamy do udziału 

Szczegóły w zakładce KONKURS 

 

SPOTKANIE DKK     

 

 

     W czwartek, 19 kwietna w Czytelni odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Tym razem omawiana była książka Wojciech Albińskiego pt.  "Antylopa szuka 

myśliwego". Jest to zbiór krótkich opowiadań połączonych ze sobą miejscem akcji - Afryką. 

Myliłby się jednak ktoś, kto oczekiwał by po tych nowelach pięknych opisów afrykańskiej 

przyrody czy kultury. Wręcz przeciwnie książka pokazuje ciemniejszą stronę życia - akty 

ludobójstwa, wszechobecną korupcję .Rzeczywistość miesza się z fikcją . Jest to trochę 

przytłaczająca lektura, ale takie też bywa samo życie. Nie zawsze jest łatwe i kolorowe. 

Czasami trzeba się zatrzymać i pomyśleć nad sensem istnienia a Wojciech Albiński jak mało 

kto potrafi nas do tego zmobilizować. Polecamy. 

 



 

  

   

SPOTKANIE Z RYSZARDEM ĆWIRLEJEM     

 

 

      W środę, 18 kwietnia w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z autorem "poznańskich 

kryminałów" - Ryszardem Ćwirlejem. Autor odpowiedział na mnóstwo zadanych pytań, 

zdradzając publiczności skąd czerpie pomysły na swoje książki. Przeczytał też fragment swej 

najnowszej powieści, której akcja toczy się w Grodzisku Wlkp i Poznaniu. Zapowiedział swój 

ponowny przyjazd do Grodziska w celu jak powiedział "urealnienia" miejsc i postaci 

występujących w powieści. Autor spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych, członkami Klubu EuroFan, młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego, 

oraz członkami grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Na zakończenie spotkania można 

było kupić książki autora i otrzymać autograf. 

 



 

 

 



 

  

   

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI W PTASZKOWIE     

 

 

   W poniedziałek, 23 kwietnia w Światowym Dniu Książki do Biblioteki w Ptaszkowie 

przyszły dzieci z klasy "0", I oraz IV. Dzieci rozmawiały o swoich ulubionych książkach, o 

zawodach związanych z powstaniem książki, o drodze książki do biblioteki. Z uwagą słuchały 

jednej z przygód o Franklinie, wierszy J. Tuwima. Przypomniały jak każdy czytelnik 

powinien obchodzić się z książkami. Młodzież z kl. IV wypowiadała się o znaczeniu książek 

w ich życiu, na którym miejscu stawiają czytanie książek w wolnym czasie. Wywiązała się 

ciekawa dyskusja za i przeciw czytaniu książek. Wszystkie spotkania dzieci i młodzieży w 

bibliotece mają na celu zainteresowanie i zachęcenie do czytania książek. 

 



 

 

  

  

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W FILII NA OWP     

 

 

"Kto maniery dobre ma, Ten o środowisko dba.? Nasze środowisko naturalne jest 

zanieczyszczane  i dewastowane przez rozwijający się przemysł i przez niewłaściwe 

zachowanie człowieka. Aby zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu konieczne są działania 

mające na celu dbanie o środowisko i naszą planetę. W związku z obchodzonym 22 kwietnia 

Światowym Dniem Ziemi, bibliotekarka Filii Os. Wojska Polskiego przeprowadziła cykl 

zajęć z przedszkolakami. W środę 18 kwietnia bibliotekarka odwiedziła dwie grupy: Jeże i 

Sarenki z Przedszkola Gminnego. W piątek Bibliotekę odwiedziły dwie grupy dzieci z Filii 

Przedszkola w Słocinie, natomiast w poniedziałek, 23 kwietnia do Biblioteki przybyły 

przedszkolaki z grupy ?Pszczółki?, z Filii Osiedlowej Przedszkola Gminnego. Dzieci 

wysłuchały książeczki ?Ładny kwiatek? i wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób 

promować postawy ekologiczne. 

 



 

  

   

 

IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK - "BIBLIOTEKA 

CIĄGLE W GRZE"  
   

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IMPREZACH  8 - 15 MAJA 2012  
 

                    

 

      Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza 

na IX już edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja 2012 r. 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek jest obchodzony pod hasłem: Biblioteka ciągle w grze! 

Zapraszamy wszystkich do udziału w organizowanych w tym czasie spotkaniach, lekcjach 

bibliotecznych, wystawach i innych formach promocji książki i Biblioteki. W Galerii 

biblioteki można będzie obejrzeć wystawę pamiątek zgromadzonych przez wiernych kibiców 



grodziskiej Dyskoboli obchodzącej w tym roku swe 90 - lecie. W czwartek 10 maja gościem 

Biblioteki będzie Roman Pankiewicz - pisarz i podróżnik. Spotkanie odbędzie się o godz. 

16.30 w czytelni Biblioteki, a tematem będzie "Islandia - trzeci żywioł. W piątkowe 

przedpołudnie 11 maja o godz.11.00,  również w czytelni Biblioteki swoje prawie 3-lecie 

świętować będzie Grodziski Dyskusyjny Klub Książki omawiając powieść Witolda 

Szabłowskiego pt. Zabójca z miasta Moreli. 

Że bibliotekarze to nie tylko typowi "zabiurkowcy"  przekonać się będzie można w sobotę 12 

maja o godz. 10.00 startując w bibliotecznym Rajdzie Nordic Walking "Na Szage do 

Biblioteki". Na Trasie Grodzisk - Ptaszkowo - Grodzisk,  poprzez Aleję Kasztanową i Lulin 

czeka moc atrakcji i wrażeń. Ciekawą propozycje dla przedszkolaków przygotował Oddział 

dla dzieci, zapraszając w poniedziałek 14 maja o godz. 9.30 na grodziski Stadion Groclinu. 

Piłkarskie opowieści pod nazwą " Białe na zielonym czyli na stadionie (NIE)JEDNEJ 

bajki"  niewątpliwie zainteresują naszych najmłodszych czytelników. W Czytelni Biblioteki 

w Filiach odbywać się będą lekcje biblioteczne p t. "Rozgrzewka przed EURO 2012 czyli 

piłka w źródłach informacji", oraz stałe zajęcia : Błyskotliwy Maluch, Zajęcia Plastyczne, 

Bajkowe Poranki. 

Wszystkim naszych "zapominalskich" czytelników informujemy, że do 31 maja trwa 

ABOLICJA. Można bez konsekwencji zwracać zaległe książki i anulować naliczone kary 

pieniężne. 

 



 

 
 

   

 

 



"ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ" - ZAJĘCIA Z 

PRZEDSZKOLAKAMI  
   

 

 

       Obchodzony co roku w kwietniu Światowy Dzień Ziemi stał się okazją do 

zorganizowania w Oddziale dla dzieci zajęć edukacyjnych, popularyzujących ideę święta 

wśród najmłodszych mieszkańców miasta. W tym celu 20 oraz 24 kwietnia zaprosiliśmy do 

Biblioteki dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Podczas zajęć pt.  "Ziemię mamy tylko 

jedną, a jej przyszłość zależy od każdego z nas..." przedszkolaki dowiedziały się m.in. co to 

jest recykling, czemu służy segregacja śmieci i jak postępować by nie dewastować 

środowiska. Okazało się, że wiedza dzieci na temat proekologicznych postaw i wzorców 

zachowań nie jest wcale taka mała, jak się wydaje dorosłym. Dzieci i żyją w zgodzie z 

przyrodą i doskonale wiedzą, jakie zachowania są odpowiednie, a jakich unikać spacerując po 

lesie czy też odpoczywając na plaży. 

 

 



 

 

  

   

 

 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM LASU I ZADRZEWIEŃ - ZAJĘCIA W 

PRZEDSZKOLU  
   

 

 

      W środę 25 kwietnia na dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały czekała nie mała 

niespodzianka. Wraz z Kierownik Oddziału dla dzieci - Panią Judytą Sternal do przedszkola 

przybyła Pani Małgorzata Janecka - Kiełczyńska - Zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa 

Grodzisk Wlkp. Dzieci z grupy Mrówki i Wróbelki z wielką uwagą słuchały o podstawowych 



zasadach zachowywania się w lesie. Przedszkolaki dowiedziały się również, że śpiewu 

ptaków i stukania dzięcioła nie należy zakłócać jazdą samochodem czy też wyrzucaniem 

śmieci, hałasowaniem i paleniem ognisk na leśnych polankach. Bardzo ważne jest także nie 

puszczanie luźno psa, który płoszy leśną zwierzynę. Z pewnością informacje przekazane 

przez leśniczego to bardzo cenna wiedza, która w przyszłości zaowocuje porządkiem w lesie i 

odpowiednim zachowaniem ludzi. Na zakończenie zajęć w ramach podziękowania 

przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o Leśnych Duszkach. 

 

 



 

 

  

  

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA     

 

 

     We wtorek, 8 maja w Czytelni Biblioteki odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Biblioteki Publicznej, 

bibliotekarki z grodziskich bibliotek szkół podstawowych i średnich, kierownik Biblioteki 

Pedagogicznej, oraz pracownicy bibliotek Powiatu grodziskiego. Była to okazja do złożenia 

życzeń, podziękowań za współpracę, refleksji i podsumowania działalności Biblioteki, której 

dokonał dyrektor Marek Adamski. W imieniu Burmistrza Henryka Szymańskiego życzenia 

złożył Sekretarz Urzędu Miejskiego Jan Koza. 

 



 

 
 

   
 

9() LAT DYSKOBOLII GRODZISK WLKP. - WYSTAWA 

PAMIĄTEK  
   

 

 

     Do 21 maja W Galerii Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej 12 prezentowana jest 

wystawa p.t. 90 lat - Dyskobolii Grodzisk Wlkp." W piętnastu gablotach prezentowane są 

dokumenty i  fotografie będące w zbiorach Biblioteki, ale przede wszystkim najcenniejsze 

pamiątki kolekcjonowane przez grodziskich kibiców. Bilety, autografy, albumy, czapki, 

szaliki, koszulki, gadżety reklamowe to tylko niektóre z pamiątek przypominające 

szczególnie okres pierwszoligowych i pucharowych zmagań grodziskiego klubu. Zapraszamy 

do obejrzenia. Do 21 maja w godzinach pracy Biblioteki. 



 

 

 



 

 
 

   
 

ISLANDIA - TRZECI ŻYWIOŁ. SPOTKANIE Z ROMANEM 

PANKIEWICZEM  
   

 

 

    W czwartek, 10 maja.2012 r. w Czytelni Biblioteki odbyły się spotkania z Romanem 

Pankiewiczem, podróżnikiem, autorem książki "Islandia - trzeci żywioł". O godz. 12.00 autor 

spotkał się z młodzieżą grodziskiego Gimnazjum, a o godz. 16.30 z mieszkańcami miasta. 

Podczas spotkań opowiadał o swym pobycie w Islandii.  - państwie położonym na wyspie 

pochodzenia wulkanicznego, kraju lodowców, wodospadów i zórz polarnych. Autor bardzo 

barwnie przedstawił codzienne życie mieszkańców tego niewielkiego kraju, gdzie głównym 



źródłem utrzymania jest rybołówstwo i rolnictwo. Szacuje się, że żyje tam 4 razy więcej 

owiec niż ludzi. Doskonałym uzupełnieniem wypowiedzi autora były wykonane podczas 

pobytu zdjęcia, które działały na wyobraźnię widzów i przyciągały ich uwagę.  

Roman Pankiewicz jest Krakowianinem, ponad 10 lat przebywał poza granicami kraju, gdzie 

pracował na kontrakcie a jednocześnie poznawał kulturę, zwyczaje, architekturę i przyrodę 

kraju. Jako bystry obserwator fotografował wszystkie interesujące obiekty i zjawiska 

przyrodnicze.  

 

 



 

 

 



 
 

 

   
 

NA SZAGE DO BIBLIOTEKI - RAJD NORDIC WALKING     

 

 

      "NA SZAGE DO BIBLIOTEKI". Pod takim hasłem odbył się w sobotę 12 maja Rajd 

Nordic Walking zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Wlkp. Na trasę 

wyruszyła ponad pięćdziesięcioosobowa grupa piechurów. Po przywitaniu uczestników rajdu 

przez Dyrektora Biblioteki Marka Adamskiego, krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez 

Panią Annę Ledzianowską zwarta grupa wyruszyła na trasę marszu. Start rajdu nastąpił z 

dziedzińca grodziskiej biblioteki, by poprzez Aleję Kasztanową i Lulin dotrzeć do biblioteki 

w Ptaszkowie mieszczącej się w Zespole Szkół w Ptaszkowie. Tu nastąpiła chwila 

wytchnienia przy ognisku, smażeniu kiełbasek, kawie. oraz placku drożdżowym. Tam też 

rozlosowano nagrody wśród uczestników rajdu którzy poprawnie odgadli hasło, które 

brzmiało: "BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA". Po godzinnym 

odpoczynku posileni i uśmiechnięci piechurzy wyruszyli w drogę powrotną do Grodziska. 

Warto podkreślić, że w rajdzie uczestniczyły całe rodziny, bibliotekarze grodziscy, a także 

bibliotekarki z zaprzyjaźnionej biblioteki wolsztyńskiej. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  
 



   

BIAŁE NA ZIELONYM, CZYLI NA STADIONIE (NIE) JEDNEJ 

BAJKI  
   

 

 

      Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiega pod hasłem "Biblioteka ciągle w grze" z tej 

właśnie okazji Oddział dla dzieci zaprosił przedszkolaków z grup Liski i Motylki wraz z p. 

Barbarą Pazgrat i p. Agata Jakubowicz na zajęcia plenerowe na Stadion Dyskobolii. Zajęcia 

pod tytułem "Białe na zielonym, czyli na stadionie (nie) jednej bajki" rozpoczęły się od 

krótkiej lekcji historii, gdyż grodziska drużyna obchodzi w tym roku 90-lecie swojego 

istnienia. Po krótkim wstępie przeszliśmy do zwiedzania obiektu, a czekały na nas niezliczone 

atrakcje, m.in. profesjonalna szatnia piłkarska, korty tenisowe, boiska treningowe na których 

dzieci miały możliwość rozegrania meczu. Ogromne wrażenie zrobiła na maluchach stara 

trybuna. Po jej zwiedzeniu dzieci wysłuchały bajki pt. "Mamy przyjaciela piłkarza", dzięki 

której mogły wyobrazić sobie prawdziwy mecz piłkarski i wcielić się w rolę kibiców. Padały 

liczne okrzyki i hasła dopingujące naszego bajkowego piłkarza Kubę. Po obejrzeniu boiska i 

trybun, czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka... bowling! Kręgielnia również wzbudzała 

w dzieciach wiele pozytywnych emocji a możliwość zagrania była nie lada przeżyciem, 

zarówno dla dzieci jak i dla opiekunek. Te niecodzienne zajęcia biblioteczne na pewno na 

długo pozostaną w pamięci przedszkolaków. 

 

 



 

 

 



 
 

 

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

    W piątek, 11 maja w Czytelni Biblioteki odbylo się kolejne spotkanie grodziskiego DKK. 

Przyczynkiem do dyskusji był zbiór reportaży Witolda Szabłowskiego o intrygującym tytule 

"Zabójca z miasta moreli" Pod tym "kryminalnym tytułem zebrane są reportaże z podróży 

autora po Turcji. Kraj ten odwiedzany przez licznych turystów z Polski znany jest z pięknych 

plaż, słońca, kebabu i licznych bazarów Natomiast świat przedstawiony w tych reportażach to 

przyczynek historii, kultury tego pięknego i właściwe dla nas tajemniczego kraju. Jak 

właściwie jest Turcja ? Na to pytanie na pewno nie dostaniemy gotowej odpowiedzi ale 

Witold Szabłowski na pewno pokazuje zupełnie inne oblicze niż widać z okna turystycznego 

kurortu . Jak właściwie jest Turcja ? Na to pytanie na pewno nie dostaniemy gotowej 

odpowiedzi, ale Witold Szabłowski na pewno pokazuje zupełnie inne oblicze niż widać z 

okna turystycznego kurortu. 

 



 

 
 

   

 
   

 

 

 

4 MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ     

 

 

       Już po raz czwarty grodziska Biblioteka Publiczna zorganizowała "Majówkę z Książką". 

Impreza odbyła się w sobotę 19 maja, tym razem na terenie za Biblioteką przy ul. Kolejowej. 

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

atrakcyjnie. Po otwarciu, którego dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski scena zapełniła 

się najmłodszymi czytelnikami, uczestnikami zajęć Błyskotliwego Malucha, którzy w 

Paradzie Bajkowych Postaci zaprezentowali nabyte w trakcie cotygodniowych zajęć 

umiejętności. 

Dalsze punkty programu wypełniły "Tańczące Brzdące z Przedszkola Gminnego, w 

"Perypetiach miłosnych" zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1., a dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Kąkolewie zaprezentowały spektakl   p t. "Urodziny Kubusia 

Puchatka". Owacyjnie przyjęto występ Chóru z Zespołu Szkół w Ptaszkowie, interaktywny 

spektakl Teatru Duet z Krakowa, kabaretu Horrorek z Filii na os. Wojska Polskiego, oraz 

występ młodzieży grodziskiego Gimnazjum p t "Mam Talent.  

Tradycyjnie w trakcie Majówki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego o tytuł 

"Pożeracza Książek" i Najaktywniejszego Czytelnika 2012.  W grupie dzieci do lat 5 

zwyciężyła Sandra Ludwiczak, a w grupie dzieci od 6 do 12 lat Julia Marciniak. Tytuł 

najaktywniejszego Czytelnika 2012 uzyskali : w grupie 13 - 19 lat Kinga Matysiak, w grupie 



20-60 lat Pani Jolanta Sroka, a grupie powyżej 60 lat Pani Barbara Bosa - Waliczak. 

Urozmaiceniem i atrakcją imprezy była "Wioska Dawnych Rzemieślników" zaprezentowana 

przez Fun Faktoria - Grupę Rekonstrukcji Historycznych,  a także pokaz walk rycerstwa 

średniowiecznego. Alejkami przechadzał się autentyczny Kubuś Puchatek zachęcając do 

stoisk z książkami, na których można było kupić po atrakcyjnych cenach naprawdę wiele 

ciekawych tytułów. W pomieszczeniach bibliotecznych prezentowane były wystawy : 90 lat 

Dyskobolii Grodzisk, Piękno architektury Grodziska w malarstwie Elżbiety Anny Brudło, 

wystawę gromadzonych przez Bibliotekę dokumentów życia społecznego obrazujących 

codzienne życie miasta, oraz wystawę prac plastycznych dzieci z Kółka Plastycznego na os. 

Wojska Polskiego i Oddziału dla dzieci. Już dziś zapraszamy na kolejną Majówkę w 2013 

roku.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

      W czasie trwania Tygodnia Bibliotek w Filii Biblioteki na Os. Wojska Polskiego odbyły 

się spotkania z licznymi grupami przedszkolaków. Bibliotekę odwiedziły maluchy z Filii 

Przedszkola Gminnego Słocinie, "Pszczółki" z Filii Osiedlowej, "Skowronki", "Jaskółki" i 

"Sowy" , oraz  na koniec - w czwartek 17 maja - "Jeże" i "Sarenki" z  Przedszkola Gminnego. 

Tegoroczne Dni Bibliotek przebiegały pod hasłem BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE, 

dlatego i podczas naszych zajęć w Bibliotece czytaliśmy książeczki o tematyce sportowej. 

Podkreśliliśmy potrzebę gry fair play, co w przypadku korzystania z zasobów Biblioteki 

oznacza między innymi zwracanie w terminie wypożyczonych książek. Na pamiątkę 

spotkania w Bibliotece wykonaliśmy zakładkę do książki - oczywiście też "sportową", bo z 

piłkami oraz hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

   
 

ZBUNTOWANI DLA BIBLIOTEK. BRUDNE DZIECI SIDA - 

RECITAL  
   

 

 

    W poniedziałek, 21 maja w Czytelni Biblioteki odbyło spotkanie autorskie z trzema 

pisarzami: dziennikarzem - wokalistą punk rockowej kapeli z lat 80s Piotrem 

Stróżyńskim, młodą - utalentowaną, buntowniczką - Sarą Antczak, nominowaną przez Gazetę 

Wyborczą do literackiej nagrody "Warto" za powieść "Wolny i De Klesz", pisarzem 

Dariuszem Papieżem, oraz z muzykiem: Grzegorzem Kmitą Patyczakiem, wokalistą zespołu 

"Brudne Dzieci Sida". Wszystkich autorów wyróżnia tematyka utworów. Wszyscy piszą 

powieści zbuntowane, osadzone w realiach życia codziennego i pokazujące codzienne 

problemy młodych bohaterów. 

Powieści napisane są prostym językiem, który niczego nie udaje i nie jest nawet literacko 

przetworzony. Autorzy zaprezentowali fragmenty swych najnowszych powieści : "Kokon 

wytrzeźwień", "Klatka", "Zniszczenie".  Po spotkaniu odbył się recital zespołu Brudne Dzieci 

Sida". Jest to zespół punk-rockowy założony przez Grzegorza Kmitę - "Patyczaka". Skład 

zespołu to jego założyciel + gitara akustyczna. Patyczak pokazał całemu światu że nie 

umiejąc wiele, ale posiadając duże samozaparcie można osiągnąć to co się chce. Teksty 

Brudnych Dzieci Sida opowiadają o prawdziwym świecie, i zwykłych ludziach. W bardzo 

prosty i brutalny sposób pokazują świat oraz historię wybranych osób.      

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

  

   

MAJOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

     Majowe "Bajkowe Poranki" przebiegały pod hasłem Tygodnia Bibliotek: "Biblioteka 

ciągle w grze". Taki był też temat zajęć, które odbyły się 8 i 22 maja. Po przeczytaniu dwóch 

książeczek dzieci z pomocą rodziców wykonały zakładki do książki, na których umieściły 

hasło Tygodnia Bibliotek i symboliczne piłki. W związku ze zbliżajacym się Dniem Mamy 

bibliotekarka przygotowała teksty związane z Dniem Matki. Dzieci wysłuchały piosenki 

"Moja Mama" i wykonały laurkę z życzeniami. Jak zwykle pomogli opiekunowie, więc 

starczyło jeszcze czasu na wspólną zabawę. Podczas obydwu zajęć dopisała frekwencja. 

Dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie spędzania przedpołudnia - wśród rówieśników jest 

weselej. Następne zajęcia z cyklu - ostatnie przed wakacjami - odbędą się 12 czerwca, jak 

zwykle o godz. 10.00 . 

 

 

 



  

 

WYPRAWA DO KRAINY ZABAWY - BOGILU     

 

    W czwartek, 24 maja, na zakończenie zajęć "Błyskotliwego Malucha", w których w tym 

roku szkolnym uczestniczyło 30 dzieci,  Biblioteka zorganizowała wycieczkę do Krainy 

Zabawy "Bogilu". 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. Park Zabaw BOGILU to kraina 

zabawy,  miejsce, gdzie spełniły się dziecięce marzenia. Na powierzchni niemal 4 ha każdy - 

duży i mały - znalazł coś dla siebie. Były dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny, statek 

piratów, animacje... i wiele, wiele innych atrakcji. Był to wspaniały czas zabawy, relaksu i 

wypoczynku na łonie natury. 

 

  



 

 

 



 

 

 



 
 

   
 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM     

 

 

 

 

  

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA 

DZIECIOM   
  

 

 

      W czwartek, 31 maja odbyła się inauguracja XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się wierszem p t. "Lokomotywa" Juliana 

Tuwima, który przeczytali Dyrektor Biblioteki Marek Adamski, autorka książek dla dzieci 

Urszula Kozłowska oraz bibliotekarki Natalia Flaum i Judyta Sternal. Następnie blisko 120 

osobowa widownia złożona z "Błyskotliwych Maluchów" oraz uczniów szkoły  podstawowej 



obejrzała przedstawienie p. t. "O zakochanym bocianie" , przygotowane przez dzieci z klasy 

III c Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. Gościem specjalnym była  autorka książek 

dla dzieci Urszula Kozłowska, która w barwny i humorystyczny sposób przedstawiła swą 

twórczość i wprowadziła dzieci w świat baśni. Maluchy spontanicznie odpowiadały na 

zadawane przez poetkę pytania i chętnie prezentowały swoje umiejętności estradowe. Na 

zakończenie uczestnicy "Błyskotliwego Malucha" otrzymali pamiątkowy dyplom. Można 

było także nabyć książki Urszuli Kozłowskiej i otrzymać pamiątkowy autograf. 

Urszula Kozłowska urodziła się i mieszka w Świdnicy. Z wykształcenia jest ekonomistką, z 

zamiłowania autorką poezji dziecięcej. Pisze również bajki i opowiadania. Debiutowała 

wesołymi historyjkami o zwierzątkach: "Psotny piesek", "Ciekawski kotek", jest autorką 

adaptacji bajek klasycznych: "Królewna Śnieżka", "Stoliczku, nakryj się", "Piękna i Bestia". 

Szczególnie dumna jest z książki "Pokłóciły się poetki o pietruszkę i skarpetki, czyli awantura 

na 48 wierszy", napisanej z Agnieszką Frączek i Agatą Widzowską-Pasiak. Pisze wiersze i 

dla dziewczynek, i dla chłopców, w każdej wolnej chwili i zawsze z tą samą radością spotyka 

się z czytelnikami. 

Bardzo chętnie spotykam się z dziećmi , bo ich fantazja wciąż pobudza moją wyobraźnię. 

Wspólne czytanie książek to naprawdę świetna zabawa. Kieruję się dewizą "Bawić dzieci 

mam ochotę, więc tęczowe rymy plotę", bo choć bajki opowiadają różne historie, do każdej 

staram się przemycić jak największą dawkę humoru. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

  



  

  

  

STAROSTA GRODZISKI CZYTAŁ DZIECIOM     

 

 

      Trwa XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Z tej okazji w placówkach 

bibliotecznych, podobnie jak w minionych latach dzieciom czytają zaproszeni goście. W 

poniedziałek 4 czerwca Oddział dla dzieci odwiedził starosta grodziski Mariusz Zgaiński. 

Zaproszone dzieci z przedszkola w  Słocinie wraz z opiekunkami: Renatą Nowak i Teresą 

Karczmarek wysłuchały opowiadania Barbary Gawryluk pt.  "Dżok - legenda o psiej 

wierności". Ta historia zdarzyła się naprawdę, a jej bohater - pies o imieniu Dżok, ma swój 

pomnik w Krakowie. Bajka uzmysłowiła naszym przedszkolakom jak wielkie serce mają nasi 

czworonożni przyjaciele. Poza wysłuchaniem opowiadania dzieci odpowiadały również na 

pytania zadawane przez starostę. Okazało się, że niemal wszystkie posiadają swego 

ukochanego czworonoga. Także same zadawały mnóstwo pytań; na przykład, czy starosta 

lubi swoją pracę, czy ma psa, jak się bawił gdy był mały, co najbardziej lubi jeść, jaka była 

jego ulubiona książeczka i wiele, wiele innych... 

 

 



 

 

  

   

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W 

PTASZKOWIE  
   

 

 

      Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie również wzięły udział w trwającym od 

1do 7 czerwca XI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Ania Borowiak i Konrad 

Adamczak - uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum przeczytali swym młodszym kolegom książki pt. 

"Przedszkolaki z ulicy Morelowej oraz "Florka - listy do babci". Klasa II z uwagą wysłuchała 

fragmentów książki o przygodach " Detektywa Pozytywki ", które przeczytała pani Paulina 

Szymkowiak, pracująca w " Wiosce Internetowej " w Ptaszkowie. Klasa III z zainteresowaniem i 

wzruszeniem wysłuchała opowiadania " Dżok " - o psiej wierności, którą przeczytała pani Aurelia 

Domagała - sołtys Ptaszkowa. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania związane tematycznie z 

przeczytanymi książkami. 



 

 

 

 

 



  

 

  

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM - PIPPI LANGSTRUMPF W 

PRZEDSZKOLU  
   

 

 

      Z okazji akcji "Cala Polska czyta Dzieciom" w środę 6 czerwca bibliotekarki Judyta 

Sternal i Anna Sławińska odwiedziły 5 - 6 latki w Przedszkolu im. "Krasnala Hałabały". 

Dotarł tam również niezwykły gość Pippi Langstrumpf . Bohaterka lubianych bajek zaprosiła 

dzieci do krainy czarów. Dziewczynka zabrała przedszkolaki w podróż morską do swego 

rodzinnego kraju Szwecji. Dzieci poznały umiejscowienie tego kraju na mapie świata, oraz 

dowiedziały się jak wygląda flaga Szwedzka i jak najłatwiej można tam dojechać. Zabaw z 

piegowatą dziewczynka nie było końca. Wszystko zaczęło się od wspólnej sztormowej 

podróży promem. Następnie dzieci w wesołej gimnastyce naśladowały wymyślne ruchy 

Pippi. Nie zabrakło również elementów dziecięcej rywalizacji przy zabawie z balonami czy 

matematycznym zadaniu: "Ile kropek ma koń Pippi?". 

 

 



 

 

 

  

 

 

BIBLIO STORY - WARSZTATY     

 

 

    W piątek 25 maja w Czytelni odbyły się warsztaty na temat rysowania komiksu, które 

przeprowadziła Dorota Kasprzak, historyk sztuki, pisarka, autorka książki Smok z Zamkowej 

Góry, wydanej przez Wydawnictwo Miejskie. Młodzież poznała historię komiksu oraz 

spróbowała swych sił w tworzeniu własnych rysunków. Warsztaty były zachętą do wzięcia 

udziału w konkursie, organizowanym przez WBP i CAK w Poznaniu zatytułowanym 

BIBLIO STORY - WYPROMUJ SWOJĄ ULUBIONA BIBLIOTEKĘ. 

 



 

 

 



 

Konkursowy komiks może być wykonany jedną z technik (rysunek czarno-biały lub 

kolorowy, malarstwo, grafika, grafika komputerowa) w formacie A4 o objętości najlepiej od 4 

do 6 stron (plansz). Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby 

biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną, dopuszcza się prace zespołowe (do 2 

osób). Należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora, dokładny 

adres domowy, nr telefonu oraz adres instytucji zgłaszającej (szkoły, biblioteki). Prace należy 

nadsyłać do dnia 10 października 2012 r. na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i 

Centrum Animacji Kultury ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań lub dkkpoznan@wp.pl Prace oceni 

jury pod przewodnictwem Michała Słomki - historyka kultury, inicjatora i organizatora 

spotkań, koncertów, projekcji, publikacji prezentujących kulturę krajów Europy Środkowej; 

koordynatora projektu CENTRALA Central Europe Comics Art, promującego sztukę 

komiksu Europy Środkowej; koordynatora Międzynarodowego Festiwalu Kultury Komisowej 

LIGATURA. Rozstrzygnięcie konkursu: Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec 

października. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Laureaci zostaną 

powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej; szkoły, biblioteki, lub na 

adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych. Informacje o wynikach konkursu 

zamieszczone zostaną na stronie www.wbp.poznan.pl 

mailto:dkkpoznan@wp.pl
http://www.wbp.poznan.pl/


  

 

   

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM - FILIA OWP     

 

 

      Tegoroczny, XI już Tydzień Czytania dzieciom przebiegał pod hasłem: CZYTANIE 

ŁĄCZY POKOLENIA. W Filii na Os. Wojska Polskiego w piątek 1 czerwca zaproszono 

młodzież gimnazjalną, aby czytała swym młodszym koleżankom i kolegom. W poniedziałek 

4 czerwca do Biblioteki przybyła pani Danuta Grzanowska - emerytowana nauczycielka, 

aktywnie uczestnicząca w pracach Rady Gminy i słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jej interpretacji książki Barbary Gawryluk: "Dżok, legenda o psiej wierności" wysłuchały 

dzieci z grupy "Pszczółki" z Filii Osiedlowej Przedszkola Gminnego. We wtorek Dzieciom z 

grupy "Żabki" czytała pani Agnieszka Stopa, również emerytowana nauczycielka, słuchaczka 

wspomnianego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Wlkp. W środę Bibliotekę 

odwiedziły maluchy z Prywatnego Przedszkola "Wiercipięta", a czytał im dyrektor 

Powiatowej Biblioteki w Grodzisku p. Marek Adamski. Wzruszająca historia wiernego 

krakowskiego psa poruszyła słuchaczy. Dzieci w skupieniu słuchały opowieści i chętnie 

odpowiadały na pytania. 

 

 



 

 

 



 
 

   
 

BAJKOWE PORANKI - ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ     

 

 

       We wtorek, 12 czerwca odbyły się ostatnie przed wakacjami zajęcia z cyklu Bajkowe 

Poranki. Głównym celem całorocznych spotkań było propagowanie wartościowej literatury 

dla dzieci, napisanej lub tłumaczonej ładną polszczyzną, dostosowanej do wieku i 

wrażliwości dziecka, nie wzbudzającej lęków i niepokoju. Zbliża się lato, a wraz z nim 

częstsze wyjazdy na łono natury, gdzie dzieci mogą zaobserwować zwierzęta. Bohaterem 

ostatniego przedwakacyjnego spotkania był żółw Wiercipięta i jego opowieści o zwierzątkach 

z książki Agnieszki Frączek. Na zakończenie dzieci otrzymały z rąk dyrektora Biblioteki 

pamiątkowe dyplomy, płyty ze zdjęciami z zajęć i małe słodkie "co nieco". Życzymy 

wszystkim wspaniałych wakacji i zapraszamy we wrześniu. 

 



 

 

 



  

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA     

 

 

       W okresie od września 2011 do czerwca 2012 dzieci przedszkolne systematycznie 

odwiedzały Filię Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego. Poznawały wiele interesujących 

książek, uczestniczyły w spotkaniu z pluszowym misiem Kubusiem Puchatkiem, brały udział 

w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. W czwartek 14 czerwca dzieci z grupy 

"Pszczółki" wraz z nauczycielką p. Grażyną Woźniczak przybyły na ostatnie przed wakacjami 

spotkanie w Bibliotece. Po obejrzeniu krótkiego przedstawienia z udziałem bajkowych 

postaci, przedszkolaki ślubowały Królowej Książce, że będą ją wiernie bronić i szanować. 

Następnie Dyrektor  Biblioteki Marek Adamski pasował każdego absolwenta przedszkola na 

czytelnika - rycerza książki.W piątek do Biblioteki przyjechały dzieci oddziałów "0" 5-

godzinnych, zmiana ranna z Filii Przedszkola w Słocinie, wraz z nauczycielkami: p. Justyną 

John i Jadwigą Bielawną. Bibliotekarka przeczytała ostatnią z serii książeczek o świstaku 

Gwizdku: "Gwizdek i lato na łące". Letnia przygoda świstaka wprowadziła nas już w 

wakacyjny nastrój. Po zdanym egzaminie, na który składały się zagadki, dzieci także 

ślubowały Królowej Książce szacunek. Życzymy wszystkim wspaniałych, słonecznych 

wakacji, także w książką. Biblioteka zaprasza również w wakacje, zwłaszcza tych, którzy 

zostają w mieście. 

 

 



 

 
 

   
 

"PO NASZYMU" - SPOTKANIE DKK     

 

 

      "Po naszymu" to hasło ostatniego przed wakacjami spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki, które odbyło się w czwartek 20 czerwca w czytelni naszej Biblioteki. Wszystko, co 

działo się na spotkaniu sprowokowała książka Marcina Januszkiewicza i Adama 

Pleskaczyńskiego pt. "Księga Rozmaitości Wielkopolskich" - kompendium wiedzy o naszym 

regionie, Czego to nie można się z niej dowiedzieć ? ... Zawiera właściwie wszystko co 

dotyczy poznańskiego.  Od początku, czyli od prehistorii do początków XX wieku. 

Poznajemy wiele ciekawych opowieści, również o duchach zamieszkujących dworki i pałace 

Wielkopolski, wspomnienia o znanych Wielkopolanach często z naszym regionem nie 

kojarzonych, i wiele innych ciekawostek. Oczywiście jak spotkanie "Po naszymu" to były też 

"Blubry Starego Marycha" i piosenki "Kapeli zza Winkla".... Zrobiło się bardzo swojsko tym 

bardziej, że na stole królował chleb ze smalcem zrobionym przez naszą koleżankę Anie Kozę. 

Następne spotkanie we wrześniu. 



 

 
 

   

WYSTAWA MALARSTWA Z. TRZEPIÓRA - NOGA .     

 

 

 



Do 20 września w Galerii Biblioteki czynna była wystawa pt.  MALARSTWO. ZOFIA 

TRZEPIÓRA - NOGA 

Zofia Trzepióra - Noga  maluje  pastelami i  farbami olejnymi. Pisze także wiersze i 

reportaże. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Jest członkiem zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej. Swoje prace prezentowała 

na 12 wystawach indywidualnych oraz 70 wystawach zbiorowych, m. in. Artystów 

nieprofesjonalnych powiatu kłobuckiego, MDK Kłobuck, TPSP w Częstochowie, Miejskiej 

Galerii Sztuki w Częstochowie, Galerii Art. Foto. Oraz Galerii Gaude Mater w Częstochowie, 

w Kielcach, Grodzisku Wielkopolskim, Olsztynie, Blachowni, Kościanie, Oświęcimiu, 

Głusku, Pleszewie.Uczestniczka licznych plenerów malarskich w kraju i za granicą. 

Wyróżniona w 2005 r. na wystawie "Bliżej ziemi" w Częstochowie. Zdobywczyni II miejsca 

na wystawie "Zamki i ostańce jurajskie" Częstochowa 2006 r. Wyróżniona w 2006 r. Za 

zasługi w rozwoju kultury i sztuki w powiecie kłobuckim. 

 

 

 

MOJE WĘDRÓWKI PO ROSJI - SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM 

SADOWSKIM  
   

 

 

      We wtorek, 2 października o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki przy ul. 

Kolejowej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...". Gościem Biblioteki 

będzie Pan Krzysztof Sadowski - redaktor Radia Merkury, który podzieli się swoimi 

wrażeniami z dwóch pobytów w Rosji. Na przełomie kwietnia i maja  w Astrachaniu nad 

Wołgą - rosyjskiej stolicy produkcji kawioru i hodowli jesiotrów gdzie istnieje możliwość 

zobaczenia dzikich wielbłądów żyjących w stepie oraz z sierpniowego pobytu nad Bajkałem. 

  

 



  

   

 

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK  
   

 

 

 

    Od 30 września do 6 października w placówkach grodziskiej Biblioteki Publicznej 

przebiegać będzie Tydzień Zakazanych Książek !  Z tej okazji zapraszamy czytelników do 

odwiedzenia Bibliotek. Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją 

uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii 

literatury polskiej i światowej, zachęcił do czytania, także książek, którym kiedyś z różnych 

względów społecznych, politycznych czy obyczajowych przypięto łatkę  niepoprawności i 

zakazano ich czytania. Akcji towarzyszyć będą wystawy  książek zakazanych n p. tych z tzw. 

"Listy Giertycha". 

Czym skuteczniej zaintrygujemy czytelnika niż aurą tajemniczości, skandalu i etykietką 

zakazanego owocu? ;-) 

 Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, 

która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują 

duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, 

w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności. 

Czym skuteczniej zaintrygujemy czytelnika niż aurą tajemniczości, skandalu i etykietką 

zakazanego owocu? ;-) 

 

 

   



 

WYJAZD BIBLIOTEKARZY DO BIBLIOTEKI W 

MIĘDZYCHODZIE  

   

 

 

    We wtorek, 4 września 2012 r. bibliotekarze z powiatu grodziskiego oraz 

członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki przebywali na wyjeździe szkoleniowym 

w Bibliotece Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie.  Po powitaniu przez 

Pana Antoniego Taczanowskiego - dyrektora Biblioteki i spotkaniu ze Starostą Panem 

Julianem Mazurkiem, zwiedziliśmy pomieszczenia międzychodzkiej  biblioteki   oraz 

wybudowanej w 2011 filii we wsi Bielsko. Bibliotekarze wymieniali się doświadczeniami na 

temat organizacji prac bibliotecznych oraz organizowanych przez placówki imprez. Nastepnie 

zwiedziliśmy Muzeum Regionalne, które funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Biblioteki. 

Po obejrzeniu wystawy "Zamek Piastowski w Poznaniu", bibliotekarze wyruszyli na 

zwiedzanie miasta. Mając za przewodnika wspaniałego znawcę regionu Pana Antoniego 

Taczanowskiego, zapoznaliśmy się z historią miasta oraz obejrzeliśmy najciekawsze zabytki: 

budynek dawnej synagogi żydowskiej, Laufpompę - z 1912 r., Kościół p w. Męczeństwa Jana 

Chrzciciela (z 1591 r.), kamieniczki z XVIII/XIX w., Kościół p w. Niepokalanego Serca 

Maryi (z 1840 r.), następnie udaliśmy się do Sierakowa gdzie zwiedziliśmy Kościół 

Pobernardyński z 1625 r., Muzeum Zamek Opalińskich. Wyjazd zakończył się krótkim 

pobytem w Olandii w Prusimiu. 

  

 



 

 

 



 

 

 



  

   

MOJE PODRÓŻE PO ROSJI     

 

 

     We wtorek, 2 października w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

"Porozmawiajmy o..." Gościem Biblioteki był Krzysztof Sadowski - grodziszczanin, redaktor 

poznańskiego Radia Merkury. Opowiedział publiczności o swych dwóch wyjazdach do Rosji. 

Na przełomie kwietnia i maja przebywał w Astrachaniu nad Wołgą - rosyjskiej stolicy 

produkcji kawioru, hodowli jesiotrów i krainy dzikich wielbłądów żyjących w stepie. 

W  sierpniu natomiast odbył wyprawę nad Jezioro Bajkał. Pokaz wykonanych w trakcie 

podróży zdjęć i filmów wzbudził zainteresowanie blisko 60 osobowej publiczności. 

 

 

 



 

  

  

   

W POGONI ZA BURZĄ...  
   

 

 

" W pogoni za burzą..." to tytuł pierwszego spotkania z cyklu "Życie z pasją...", na które 

zaprasza Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim. O swojej życiowej pasji opowie 

Mikołaj Lulkiewicz - grodziszczanin, członek Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz - 

Skywarn Polska. Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 października o godz. 17.00 w Czytelni 

przy ul. Kolejowej 12. Więcej o Łowcach Burz na stronie internetowej www.lowcyburz.pl 

  

 

 

   
 

http://www.lowcyburz.pl/


  

 

  

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

    W czwartek, 11 października zaczęliśmy czwarty rok działalności grodziskiego 

Dyskusyjnego Klubu Książki.  Tym razem zajęliśmy się bardzo ciekawym i cały czas 

aktualnym tematem, jakim jest jedzenie i wszystko z nim związane. Inspiracją i pomocą w 

dyskusji była książka Bożeny Żak - Cypran "Jedz i żyj zgodnie z porami Roku". Jest to zbiór 

ważnych wskazówek , często pomijanych w naszym codziennym życiu' jak smacznie i 

zdrowo się odżywiać. Aby jeszcze bardziej temat był dla nas jasny zaprosiliśmy dietetyczkę 

panią Julitę Nadobnik , która służyła nam radą w niejasnych kwestiach. Następne spotkanie w 

listopadzie - zapraszamy. 

  

 

    
 

   
 



WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW ZE SŁOCINA     

 

 

    W poniedziałek, 8 października Oddział dla dzieci odwiedziła grupa przedszkolaków z Filii 

Przedszkola Gminnego w Słoninie. Dzieci zapoznały się z wierszykami dotyczącymi 

aktualnej pory roku,  rozwiązywały  zagadki, rebusy oraz ujawniły swoje talenty aktorskie 

wcielając się w postaci z "Bajki o jesiennym szalu"  L. Krzemienieckiej. Kolejnym punktem 

wizyty było zwiedzanie Wypożyczalni dla dorosłych oraz Czytelni.  

Na zakończenie spotkania dzieci potwierdziły, że w bibliotece można miło i przyjemnie 

spędzić czas nie tylko czytając książki. 

  

 

 



 
 

   
 

 

ŻYCIE Z PASJĄ...     

 

 

    We wtorek, 16 października o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się pierwsze 

spotkanie z nowego cyklu "ŻYCIE Z PASJĄ". Gościem Biblioteki był Mikołaj Lulkiewicz - 

grodziszczanin, uczeń Technikum Leśnego w Rogozińcu, członek Stowarzyszenia Polskich 

Łowców Burz - Skywarn Polska. Przedstawił publiczności historię i  zakres i cel działalności 

Stowarzyszenia. Opowiedział o tym jak narodziła się jego pasja przewidywania, śledzenia i 

dokumentowania zachodzących zjawisk burzowych. Wyjaśnił jak powstają burze i 

przedstawił możliwości ich przewidywania. Część spotkania poświęcił wydarzeniu z 22 

września kiedy to jak stwierdził "wiatr prostoliniowy" wyrządził znaczne szkody w Grodzisku 

Wielkopolskim. Wykład ilustrowany wykonanymi zdjęciami i filmami wzbudził bardzo duże 

zainteresowanie zgromadzonej publiczności. 

 



 

 

  

 



 

  

   

KAWA NA ŁAWĘ - CZYLI WSZYSTKO O KAWIE     

 

 

    We wtorek, 30 października Biblioteka zaproponowała swym czytelnikom nietypowy 

aromatyczny wieczór. O godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Kolejowej odbyło się pierwsze 

spotkanie z cyklu "Rozsmakuj się w Bibliotece", zatytułowane "Kawa na ławę - czyli 

wszystko o kawie". Smaki kawy przybliżyły gościom panie z Centrum Rekreacji Recreo - 

Maria Bielak i Joanna Szulc - Wrzos, które swoje opowieści zwieńczyły degustacją 

oryginalnie przygotowanej z dodatkami różnych przypraw filiżanki kawy. Na następnych 

spotkaniach, na które już dziś serdecznie zapraszamy wczujemy się w smaki herbaty, wina i 

piwa.              

  

 



 

 

 



  

   
 

BAJKI DLA HAŁABAŁY PRZEZ ROK CAŁY  
   

 

 

       Przedszkolaki z chęcią przybywają do Biblioteki na zajęcia propagujące wartościową 

literaturę dla dzieci. Filia biblioteki mieszcząca się na Osiedlu wojska Polskiego proponuje 

dzieciom i ich opiekunom zajęcia z cyklu "Bajki dla Hałabały przez rok cały'. Bibliotekarka w 

trakcie zajęć czyta maluchom książki o tematyce związanej z daną porą roku, ważnymi 

dniami i świętami obecnymi w kalendarzu. W ramach cyklu odwiedziły już Bibliotekę liczne 

grupy przedszkolaków z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały. We wrześniu w 

zajęciach brały udział trzy grupy z Filii Przedszkola w Słocinie wraz z nauczycielkami 

Justyną John, Marią Stasik i Jadwigą Bielawną. Grupy "0"z Przedszkola dojeżdżające do 

Grąblewa i Szkoły nr 4 wraz z nauczycielkami p. Marią Młynarczyk i Teresą Karczmarek 

były już w Bibliotece dwukrotnie (ostatnio w poniedziałek 15 października). We wtorek 

przybyły do Biblioteki "Pszczółki" z Filii osiedlowej Przedszkola Gminnego z nauczycielką 

p. Grażyną Woźniczak. W trakcie październikowych zajęć dzieci z ochotą wykonały szalik 

dla pani Jesieni i wspaniale z nią pozowały do wspólnej fotografii. W poniedziałek 

spodziewamy się jeszcze grupy "Żabki" z Filii Osiedlowej. Czas spędzony w Bibliotece 

upływa nadspodziewanie szybko, nikt się nie nudzi, a wszyscy wynoszą z nich wiele wrażeń. 

 

 



 

 

 

    

  
 

   

PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ     

 

 

    We wtorek, 30 października w Oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie z drugoklasistami 

ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na pierwszych zajęciach dzieci zwiedziły Bibliotekę, poznały 

zasady korzystania z naszej placówki oraz księgozbiór dla najmłodszych. Z wielkim 

zainteresowaniem wysłuchały opowiadań i wierszy dotyczących "skarbów jesieni", a także 

aktywnie brały udział w odgadywaniu jesiennych zagadek. Jednak największą atrakcją dla 

maluchów było ozdabianie sukni Pani Jesieni. 



 

 

 



  

   
 

ALCHEMIA OBRAZU...SPOTKANIE Z CYKLU "ŻYCIE Z PASJĄ..."     

 

 

   

      Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Życie z pasją...". O Cyjanotypii - 

dziewiętnastowiecznej technice wykonywania obrazów fotograficznych opowie Janusz 

Witkowski. Spotkanie poprzedzi wernisaż wystawy prac wykonanych przy użyciu tej 

bardzo wdzięcznej i niezwykle prostej techniki wykonywania odbitek. Jeśli chcielibyście 

Państwo  dowiedzieć się jak zamienić cyfrowy świat fotografii na pracownię 

alchemiczną i samodzielnie przenosić swoje fotografie na płótno zapraszamy w czwartek 

15 listopada br. na godz. 17.00 do Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 12. W sobotę 1 

grudnia o godz. 11.00 odbędą się warsztaty cyjanotypii, na których bedzie można 

samodzielnie wykonać obraz. Zapisy i informacje w Czytelni Biblioteki  

 

 

 

   



ROZSMAKUJ SIĘ W BIBLIOTECE...."O HERBACIE PRZY 

HERBACIE..."  

 

 

   We wtorek, 20 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie zatytułowane "O 

herbacie przy herbacie...". Było to kolejne spotkanie z cyklu "Rozsmakuj się w Bibliotece". 

Smaki herbaty przybliżyły gościom panie z Centrum Recreo - Maria Bielak i Joanna Szulc - 

Wrzos, które swoje opowieści zwieńczyły degustacją oryginalnie przygotowanej filiżanki 

herbaty. Opowiedziały o historii i tradycjach picia herbaty w różnych kręgach kulturowych, 

jak również jej obecności na kartach literatury światowej - szczególnie rosyjskiej. Na 

następnym spotkaniu, na które już dziś serdecznie zapraszamy wczujemy się w smak 

wina.             

 

 



 

 

 



 

  

  

 

"ALCHEMIA OBRAZU..." - CZYLI WSZYSTKO O CYJANOTYPII     

 

 

    W czwartek,  15 listopada. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Życie z pasją..." O 

Cyjanotypii -  dziewiętnastowiecznej technice wykonywania obrazów fotograficznych 

opowiadał fotograf amator - Janusz Witkowski. Spotkanie poprzedził wernisaż wystawy 

prac autora. Do 30 listopada w Galerii Biblioteki prezentowanych będzie 12 prac wykonanych 

przy użyciu tej bardzo wdzięcznej i niezwykle prostej techniki wykonywania odbitek. 

Zdjęcia  pokazane na wystawie, wykonane w technice tonowanej cyjanotypii  na bawełnie, są 

wynikiem  zainteresowania się autora wczesnymi technikami utrwalania obrazu takimi jak, 

albumina, kolodion, talbotypia czy właśnie cyjanotypia . W połowie dziewiętnastego 

wieku  fotograf  był w równej mierze  artystą co alchemikiem i 

eksperymentatorem.  Wykonywanie zdjęć wiązało się z dużym nakładem pracy i pieniędzy a 

postronnemu  widzowi przypominało często magiczne misterium, stąd tez tytuł wystawy i 

spotkania  "Alchemia obrazu..." 

W trakcie spotkania Janusz Witkowski opowiedział publiczności na czym polega cyjanotypia 

i w jaki sposób, przy użyciu jakich środków można samodzielnie wykonać obraz. Podzielił się 

swą wiedzą z historii fotografii, udzielił tez porad w jaki sposób i jakim sprzętem wykonać 

dobre zdjęcie. 

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się jak zamienić cyfrowy świat fotografii na 

pracownię alchemiczną i samodzielnie przenosić swoje fotografie na płótno zapraszamy 

na warsztaty, które odbędą się w sobotę 1 grudnia o godz. 11.00 w Czytelni Biblioteki 

przy ul. Kolejowej 12. Zapisy i informacje w Czytelni Biblioteki. 



 

 

 



 

 

 



 

  
 

  

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA     

 

 

     Już we wtorek 13 listopada rozpoczęliśmy obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia 

w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego. Tego dnia przybyły do Biblioteki dzieci z 

grup Kukułki i Sikorki z Przedszkola Gminnego wraz z nauczycielkami: Bożeną Jankowską i 

Natalią Pakułą. Bibliotekarki przygotowały  małe przedstawienie kukiełkowe z Misiem 

Uszatkiem, Kubusiem Puchatkiem i Paddingtonem w rolach głównych. Dzieci poznały 

okoliczności powstania tych bajkowych postaci. Bibliotekarki przypomniały też historię 

pluszowych misiów i wskazały na konieczność dbania o swe pluszaki. Dzieci przyniosły ze 

sobą swoje ulubione misie i wspólnie z nimi zatańczyły. 

 

 



 

 

 

 



  

 

  

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       W trakcie spotkania  Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 15 listopada w 

czytelni Biblioteki omawiano książkę Jacka Dehnela - jednego z najpopularniejszych pisarzy 

młodego pokolenia, który pokusił się o napisanie czterech opowiadam w klimacie 

nawiązującym do Komedii Ludzkiej H. Balzaka. "Balzakiana" - to wnikliwe studium ludzkich 

ułomności i przywar. Bohaterowie jego opowieści to ludzie małostkowi, skąpi, właściwie 

niezdolni  do przeżywania miłości. Bohaterka ostatniego opowiadania - osoba stateczna z 

poukładanym życiem, daje się łatwo otumanić obiecankami o sławie, wielkich koncertach, 

chociaż nawet w latach swojej świetności takowej nie osiągnęła. "Balzakiana" to opowieść, 

która zmusza do refleksji, ale czyż nad dobrą książką nie powinniśmy się pochylić ?. 

Zapraszamy do lektury. 

 

 

   

 

 

 
   

 

WARSZTATY CYJANOTYPII     

 

 

    W sobotę. 1 grudnia odbyły się Warsztaty cyjanotypii - czyli dziewiętnastowiecznej 

techniki utrwalania obrazów. Prowadził je Janusz Witkowski - fotograf amator, którego pasją 

stało się odtwarzanie starych technik fotograficznych. Uczestnicy warsztatów prześledzili 

wszystkie etapy wykonania obrazu od chwili naciśnięcia spustu migawki aparatu poprzez etap 

wykonania negatywu, przygotowania odczynników chemicznych i spreparowania tkaniny  



 

bawełnianej, etap naświetlenia aż do uzyskania gotowego obazu. Niewątpliwą atrakcją była 

możliwość obejrzenia kolekcji starych, ale cały czas sprawnych aparatów 

fotograficznych.  Cyjanotypia opiera się na zjawisku światłoczułości pewnych związków 

żelaza i charakteryzuje się niezwykłą prostotą. Klasyczna receptura zawiera odpowiednie 

proporcje żelazocyjanku potasu i cytrynianu żelazowo amonowego, który pełni w roztworze 

rolę substancji światłoczułej. Kolor gotowych odbitek można zmieniać w pewnym stopniu w 

procesie tonowania od jasnoniebieskiego i granatowego poprzez brązowy do czarnego. 

Jeszcze do środy 5 grudnia w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę prac Janusza 

Witkowskiego pt. "Alchemia obrazu". 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  

  
 

 

MALUCHY UBIERAŁY CHOINKĘ     

 

 

      W dniach 12 i 13 grudnia zajęcia "Błyskotliwego Malucha" przebiegały w atmosferze 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niespodzianką przygotowana przez 

bibliotekarki  był występ dzieci z kółka flażoletowego, z klasy II a SP nr 1, pod opieką pani 

Ewy Kąckej. Uczniowie przygotowali specjalny kolędowy  repertuar, który wprawił 

wszystkich w świąteczny nastrój. Po jego zakończeniu dzieci wspólnie z rodzicami 

przygotowywały ozdoby choinkowe, którymi następnie przyozdobiły naszą biblioteczną 

choinkę. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

   
 

GRUDNIOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

     We wtorki 4 i 18 grudnia odbyły się kolejne spotkania z cyklu Bajkowe 

Poranki.  Przebiegały one pod hasłem przygotowań do Świąt. Bibliotekarka przeczytała 

wierszyki i krótkie opowiadania, z których dzieci dowiedziały się jak św. Mikołaj wraz z 



Aniołkami przygotowują się do tego by rozdać prezenty. Dużo radości na ostatnim w tym 

roku spotkaniu sprawiła wizyta Gwiazdora, pełniącego rolę św. Mikołaja u nas w 

Wielkopolsce. Podziwiał prace plastyczne, które one wykonały wraz z opiekunami, wysłuchał 

wierszyka i osobiście (nikt się nie go nie bał) rozdawał słodycze.  

 

Rozstaliśmy się życząc wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 

Nowego roku. Spotkamy się ponownie za dwa tygodnie: 

08.01.2013  IDZIE DO NAS NOWY ROK, A ZA NIM ZIMA KROK W KROK 

05.02.2013  BALIK KARNAWAŁOWY19.02.2013  PTAKI PRZY KARMNIKU 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

 

Z WIZYTĄ U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
   

 

 

    We wtorek, 18 grudnia br. w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie dla dzieci z klas II i 

III ze Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie zostali zaproszeni na opowieść o Laponii i Św. 

Mikołaju. W tą ciekawą podróż wzbogaconą pokazem multimedialnym zabrał nas Pan 

Krzysztof Sadowski Redaktor Radia Merkury. Podczas wizyty w Laponii odwiedził 

najprawdziwszego Świętego Mikołaja, rozmawiał z elfami, widział renifery i stosy listów 

wysłanych przez dzieci. 



 

 

 

  

   
 

 

 

 


