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WYSTAWA MALARSTWA BARBARY HOFFMANN    

 

 

      W Galerii Biblioteki prezentowana była wystaw obrazów grodziszczanki - Barbary 

Hoffmann zatytułowanej "Malowanie moją pasją...". Jest to trzecia z kolei wystawa, na której 

prezentowanych jest 35 olejnych obrazów powstałych jak mówi artystka pod wpływem 

potrzeby chwili. "Kiedy przychodzi ten moment... chwytam za pędzel i maluję.... Pejzaże, 

architektura, portrety, malarstwo sakralne to najczęściej podejmowane przez artystkę - 

amatorkę tematy. Wystawa prezentowana w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej  do 18 

stycznia 2013 r.  

 

 



 

 

 

  

   

O WINIE CAŁKIEM NIEWINNIE     

 

 

      We wtorek, 8 stycznia o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło sie pierwsze w tym 

roku spotkanie z cyklu  "Rozsmakuj się w Bibliotece", pod tytułem "O winie całkiem 

niewinnie". Prowadząca spotkanie Pani Ewa Kapelska z Centrum 

Recreo opowiedziała  zgromadzonej publiczności o tradycji spozywania tego trunku w 

różnych krajach oraz przedstawiła jego historię. Znaczna częćś spotkania poświećiła 

sposobom domowego wyrobu win, butelkowania i przechowywania. 

 



 

  

  
 

  

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       W czwartek, 10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grodziskiego DKK. 

Tym razem przedmiotem dyskusji była książka mistrza polskiego reportażu Ryszarda 

Kapuścińskiego "Podróże z Herodotem". To bardzo ważna książka dla R. Kapuścińskiego, 

który swój warsztat opierał na trzech zasadach tego starożytnego reportażysty: "Zobaczyć, 

przedstawić, nie komentować". Same "Podróże" to cykl reportaży z pierwszych zagranicznych 

wyjazdów gdy jeszcze jak reporter "Sztandaru Młodych" wyjeżdżał do Indii i Chin, a później 

do Afryki. Obraz współczesny odwiedzanych miejsc nakłada się autorowi na wyprawy Persów 

i ich największych podbojów widzianych oczami Herodota.  Ta książka to doskonałe 

połączenie reportażu, powieści i książki historycznej. 



 

  

 

"LOKOMOTYWĄ" PRZEZ WIERSZE TUWIMA     

 

 

      Rok 2013 został ustanowiony rokiem Juliana Tuwima. Z tej właśnie okazji Oddział dla 

dzieci przygotował cykl comiesięcznych spotkań pod hasłem: "Lokomotywą przez wiersze 

Tuwima". Pod takim też hasłem odbyły się w poniedziałek 28 stycznia pierwsze w tym roku 

zajęcia dla przedszkolaków z grup: "Zajączki", "Wiewiórki" i "Sowy". Po przeczytaniu 

"Lokomotywy" rozmawialiśmy o stacji kolejowej, rodzajach pociągów, o tym, co było 

przewożone w wagonach wierszyka... Następnie dzieci ilustrowały swoje wizje tego, co 

mogło być jeszcze przewożone. Na zakończenie spotkania wspólnie utworzyliśmy duży 

pociąg w takt muzyki "Jedzie pociąg z daleka..." 

 

 



 

 
 

   

 

 

   



 

 

 

BALIK KARNAWAŁOWY BŁYSKOTLIWEGO MALUCHA  

 

 

    W środę, 30 i czwartek, 31 stycznia w Oddziale dla dzieci odbył się Bal Karnawałowy. W 

przystrojonej karnawałowo bibliotece pojawili się nasi mali goście uczestniczący w 

cotygodniowych zajęciach Błyskotliwego Malucha: Księżniczki z różnych stron świata, 

Wróżki, Biedroneczki, Calineczka, Super Bohaterowie, Policjanci i wiele innych postaci z 

bajek. Wszyscy świetnie się bawili pląsając przy muzyce. Karnawałowi goście brali również 

udział w konkursach. Tańczyli z balonami, w parach, wraz z opiekunami wykonywali 

karnawałowe czapeczki, dmuchali baloniki... wszyscy bawili się wyśmienicie. 

 

 

 

 
 



   

LOKOMOTYWĄ PRZEZ WIERSZE TUWIMA     

 

 

      W 2013 roku przypada 60. rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana 

Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który 

kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich 

zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia. Wiele jego utworów 

weszło na trwałe do kanonu literatury, w tym także literatury dziecięcej. Nie ma chyba 

dziecka, które by nie znało takich wierszy, jak "Okulary", "Lokomotywa", "Ptasie radio" czy 

"Słoń Trąbalski"..Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu 

dorobku Poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima."  

Z tej właśnie okazji Oddział dla dzieci przygotował cykl otwartych, comiesięcznych spotkań 

pod hasłem : "Lokomotywą przez wiersze Tuwima". Serdecznie zapraszamy dzieci w 

wieku szkolnym w każdy trzeci piątek miesiąca na godz. 15.30 do Oddziału dla dzieci 

przy ul. Kolejowej 12. 

  

 

 

   

 

KARNAWAŁOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

      Karnawał powoli dobiega końca, obfituje w bale i baliki. We wtorek 5 lutego swój balik 

miały także maluchy uczestniczące w Bajkowych Porankach. Pięknie prezentowały się w 

swych strojach biedronki, księżniczki, pirat, osiołek i inne. Po tańcach chwilę wytchnienia 

miały dzieci przy wyklejaniu karnawałowych masek. Pożegnaliśmy się po pełnej wrażeń i 

wyczerpującej godzinie zabaw. Do zobaczenia we wtorek 19 lutego. 

 



 

 

 
 

 

REISEFIEBER W DKK     

 

 

      Reisefieber to stan niepokoju, nerwowości spotykany głównie przed planowana podrożą. 

Reisefieber to także tytuł książki młodego polskiego pisarza Mikołaja Łozińskiego, 

omawianej w czwartek 7 lutego na spotkaniu  Dyskusyjnego Klubu Książki. Główny bohater 

także przeżywa taki stan ducha, ale to uczycie nie jest przejściowe. Towarzyszy mu 

praktycznie cały czas, Boi się stałych związków. Nie może nawiązać normalnych stosunków 

z rodzona matką I to właśnie podróż na jej pogrzeb jest punktem wyjścia powieści. Daniel 

próbuje dotrzeć do ludzi związanych przez ostatnie lata z jego matka - Astrid. Poprzez 

retrospekcje poznajemy wcześniejsze losy naszych bohaterów. Dopiero ostatnie strony 

pozwalają nam zrozumieć sens całego dramatu. 



 

  

  

 

Z JULIANEM TUWIMEM W PTASZKOWIE     

 

 

       W minionym tygodniu w Bibliotece w Ptaszkowie odbywały się spotkania z uczniami I-

III klas Szkoły Podstawowej. Tematem była twórczość Juliana Tuwima. Dla dzieci z klasy I 

przewodnim wierszem był "Słoń Trąbalski". Rozmawialiśmy na temat wiersza, który dzieci 

świetnie znały. Z kolorowego papieru i tekturowej rolki powstały słonie oraz piękne słonice 

z kolczykami na uszach, koralami na "szyi". W mini konkursie dzieci podawały tytuły 

czytanych fragmentów tych mniej lub bardziej znanych wierszy Tuwima. Klasa II 

wysłuchała wiersza" Lokomotywa", wspólnie wykonały lokomotywę z wagonami. Małgosia 

i Roksana narysowały piękną ilustrację do wiersza. Przy nagranych odgłosach dawnych 

parowozów i piosenkach bawiliśmy się w pociąg. Klasa III do wiersza "Warzywa" malowała 

farbami warzywa wycięte z drewna i styropianu. W czasie pracy posilali się smaczną 

marchewką i jabłkami oraz słuchali innych wierszy pana Tuwima. Na dzieci" wesoło 

patrzyły" ziemniaki, marchewki, pietruszka, seler oraz cebulka. 

Łącząc czytanie i ciekawe zajęcia w bibliotece, dzieci częściej przychodzą i wypożyczają 

różnorodne tematycznie książki. 

 



 

 

 



 
   

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA W PTASZKOWIE     

 

 

    W poniedziałek, 18 lutego, z okazji Światowego Dnia Kota, po raz ósmy obchodzonego w 

Polsce, Bibliotekę w Ptaszkowie odwiedziła klasa "0". Dzieci wysłuchały wiersza "Kotek" 

Juliana Tuwima oraz "Kicia Kotka zakłada zespół muzyczny". Rozmawialiśmy także  o 

naszych kotach i ich zwyczajach. Na koniec zajęć malowały kolorowanki z kotami. W środę 

20 lutego dzieci obejrzały inscenizację wiersza "Rzepka" przedstawioną i przeczytaną przez 

koleżanki i kolegów z klasy IV. Młodzi widzowie nagrodzili występujących gromkimi 

brawami. 

 



 

 

 
 

   



 

Z TUWIMEM WESELEJ     

 

 

      Cykl Z TUWIMEM WESELEJ to propozycja Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska 

Polskiego adresowana do dzieci z grup przedszkolnych ( 3-6 lat) i szkolnych (kl. I-III). 

Celem spotkań jest upowszechnianie twórczości Juliana Tuwima wśród najmłodszych 

czytelników. Dzieci usłyszą na zajęciach te najbardziej znane utwory Juliana Tuwima, a 

także zapoznają się z tymi mniej znanymi lub z Tuwimem nie kojarzonymi. Spotkania Z 

TUWIMEM WESELEJ odbywają się w ramach cyklu  BAJKI DLA HAŁABAŁY PRZEZ 

ROK CAŁY. Naszym "znakiem rozpoznawczym" i przewodnikiem po wierszach Juliana 

Tuwima jest Słoń Trąbalski. Jako podsumowanie cyklu spotkań proponujemy konkurs dla 

grup "0" pt. "Czy znasz twórczość Juliana Tuwima?" 

 

 

  

 

 

LITERATURA ZIELONEJ WYSPY     

 

 

        "Literatura Zielonej Wyspy" to wystawa książek irlandzkich pisarzy, które znajdują się 

w zbiorach biblioteki. To książki autorstwa między innymi Cecylii Ahern - irlandzkiej 

bestsellerowej pisarki, której debiutem literackim była głośna powieść ,,P.S Kocham Cię" 

(na jej podstawie nakręcono film). Powieści Ahern takie jak na przykład ,,Podarunek" czy 

,,Na końcu tęczy" sa bardzo ciepłe i chwytajace za serce. Pełne zwykłego, ludzkiego ciepła, 

zwracają uwagę na to, co ważne w życiu każdego człowieka. Często wywołują też łzy, i to 

nie tylko łzy wzruszenia, ale łzy tęsknoty za szansami, które samemu się gdzieś tam po 

drodze straciło. Obok książek C. Ahern w naszych zbiorach znajdują się też dzieła takich 

autorów jak Connolly, Dillon, Keyes, Kelly, Nugent, dzięki którym czytelnik może zapoznać 

się z literaturą irlandzką. 



 

 

   

 

GIEŁDA UŻYWANYCH KSIĄŻEK, ZABAWEK, GIER....     

 

 

      Na Giełdę, która odbędzie się 23 marca br. w godz. 10.00 - 13.00 w Bibliotece przy ul. 

Kolejowej 12 zapraszamy wszystkich, którzy posiadają w domu książki, zabawki, gry, 

którymi dzieci już się nie bawią, a są w dobrym stanie. Aby wziąć udział w Giełdzie trzeba 

przyjąć kilka zasad ustalonych przez organizatorów: 

1. Zabawki powinny być w dobrym stanie i czyste, 

2. Wskazane jest oznaczenie każdej zabawki w sposób umożliwiający  identyfikację (np. 

karteczki) 

3. Decyzję ostateczną o wymianie podejmuje opiekun lub rodzic. 

4. Dokonana wymiana jest wymianą na stałe. 

5. Rzeczy, które nie zostaną wymienione osoba za nie odpowiedzialna  ma obowiązek zabrać 

po zakończeniu akcji, 

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dokonane wymiany 

 

7.  Obowiązuje rezerwacja stoisk do dnia 21 marca br. 

    Biblioteka jako organizator  "Giełdy książek i zabawek używanych" chce pokazać, że 

istnieje alternatywny sposób ich nabycia czyli wymiana. Zamiast wyrzucać zabawki, które 

już się znudziły naszym dzieciom, możemy je wymienić na inne, tym samym osiągamy 

dodatkowy cel - nie zaśmiecamy środowiska. 



 

 

   

 

 

NA KAŻDY TEMAT...  

   

 

 

      Zapraszamy na spotkanie z bioenergoterapeutą Krzysztofem Malengowskim. "Proste 

kroki do zdrowia i szczęścia czyli o medycynie niekonwencjonalnej słów kilka". Mudry, 

pozytywne myślenie, podświadomość, pozytywna energia. Wtorek, 19 marca, godz. 17.00 

Czytelnia Biblioteki 

 

 

   

 



MARCOWE SPOTKANIE  DKK     

 

 

     W czwartek, 14 marca w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki, na którym omawiano powieść Michaela Morana pt. "Kraj z Księżyca. 

Podróże do serca Polski". 

Michael Moran urodził się w Australii Na łożu śmierci obiecał swojemu wujowi, 

zakochanemu w muzyce Chopina, że rozsypie jego prochy w Żelazowej Woli. Z tego 

powodu w latach dziewięćdziesiątych przyjechał do Polski, kraju w okresie okresu przełomu, 

budzącego się do europejskiego życia, pełnego absurdów i sprzeczności. Obok opisów 

współczesności Moran wraca do polskiej historii. Przytacza wiele faktów, także tych mało 

lub wcale nieznanych nawet rodzimym Polakom. Biorąc pod uwagę, że książka jest 

adresowana do czytelnika zachodnioeuropejskiego jest to doskonałe kompendium wiedzy 

bardzo wnikliwej obserwacji naszego kraju. Rzadko się zdarza, aby ktoś z tak dalekiego 

kraju z taką dokładnością napisał książkę o Polsce. 

 

 

 

 

  



   

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2013     

 

 

 

    Tegoroczny Tydzień z Internetem odbędzie się w dniach 18 - 24 marca. Jest to doroczna 

ogólnoeuropejska kampania (Get Online Week ) koordynowana przez sieć organizacji 

Telecentra - Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z 

Internetu. W poprzednich dwóch edycjach (2011, 2012) udział wzięło ponad 250 tysięcy osób 

z kilkudziesięciu krajów, w tym 15 tysięcy osób z Polski. Kampanię aktywnie wspiera Nelly 

Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy 

Cyfrowej. Polską edycję Tygodnia z Internetem 2013 wspólnie koordynują: Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. 

W czwartek 21 marca od godz. 14.30 w Filii Biblioteki w Ptaszkowie, zaproszona grupa 

młodzieży pod opieką pani Magdaleny Grzelewskiej  "Zagra w eksperymenty". Zapowiada 

się ciekawe, pasjonujące popołudnie z Internetem, oraz zabawa ze światem nauki. Uczestnicy 

wejdą w rolę naukowców - badaczy. 

 

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO LUDZI.... WYSTAWA     

 

 

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

sentymentalną. Poznając miejsca i ludzi na starych fotografiach lepiej rozumiemy historie i 

siebie w niej. Od blisko 40 lat grodziska Biblioteka gromadzi wszelkie dokumenty życia 

społecznego: pocztówki, zdjęcia, ulotki, plakaty i inne materiały dotyczące naszej "Małej 

Ojczyzny" Na wystawie zaprezentowanych zostanie 70 starych fotografii,  na których 

będziemy mogli odnaleźć siebie, przyjaciół, znajomych, w różnych,  zwykłych  i 

niezwykłych sytuacjach życia społecznego miasta. To  tylko niewielki fragment (z blisko 

pięciotysięcznej kolekcji) zbiorów,  będących w posiadaniu Biblioteki. 

Zapraszamy na otwarcie, Czwartek 28 marca o godz. 17.00  Galeria Biblioteki przy ul. 

Kolejowej 



 

 

 

ZAGRAJMY W EKSPERYMENTY 

 

   W czwartek, 21 marca w Bibliotece w Ptaszkowie  " Zagraliśmy w eksperymenty". Na 

czas spotkania grupa młodzieży ze wraz z Panią Magdą Grzelewską - nauczycielką chemii i 

Panią Basią Nolką - bibliotekarką, przeniosła się w świat nauki. Uczestników podzielono na 

dwie grupy. Liderką pierwszej grupy była Dominika Pucek, drugiej Piotr Bresz. Kilka osób 

pełniło role obserwatorów, dopingując drużyny. Tematem eksperymentów były zmysły 

człowieka: słuch, wzrok, dotyk, zapach, smak. Do każdego ze zmysłów przeprowadzaliśmy 

doświadczenia. Na przykład za pomocą szklanek z wodą - zagrano melodię, dowiedzieliśmy 

się co to jest ciecz nienewtonowska - na przykładzie prostego doświadczenia - wody i mąki. 

Za pomocą węchu rozpoznawaliśmy różne produkty. Była zabawa z tęczowymi bańkami, 

kolorami. Widowiskowe było doświadczenie z coca-colą i mentosami oraz badanie 

właściwości tlenu. Podczas spotkania korzystaliśmy z materiałów zamieszczonych w 

Internecie. Źródła informacji były pomocne przy przeprowadzeniu eksperymentów. 

Dodatkowo z zamieszczonych ciekawostek dowiedzieliśmy się wielu interesujących 

wiadomości. Drużyny po zakończeniu każdego doświadczenia swoje wnioski i spostrzeżenia 

zapisywały na kartkach. Kartki z opisami efektów eksperymentów przyklejono do regałów. 

Młodzież szkolna, która nie brała udziału w eksperymentach będzie mogła przeczytać i 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji może to być zachętą do pogłębiania wiedzy na 

temat zjawisk ze świata nauki. 



 

 

 



 

 

 
 

   

GIEŁDA KSIĄŻEK I ZABAWEK UŻYWANYCH     

 

 

    Zaczytane książki, niechciane zabawki...Co zrobić ze zbędnymi rzeczami po swoim 

dziecku? To proste. Można je wymienić lub sprzedać.... 

W sobotę 23 marca br. Biblioteka zorganizowała Giełdę książek i zabawek używanych dla 

dzieci, w której wzięło udział 11 dzieci. Biblioteka chciała w ten sposób pokazać, że istnieje 

alternatywny sposób na nudne zabawki - zamiast wyrzucać możemy je wymienić na inne. 

Uczestnicy dokonali wielu satysfakcjonujących wymian, ale także sprzedawali i kupowali, 

dzięki czemu poznali podstawowe zasady ekonomii. 

Kolejna giełda już w sobotę 20 kwietnia. Serdecznie zapraszamy. 



 

 

 



 

 

  

   

"GRODZISKA" POWIEŚĆ KRYMINALNA     

 

 

    ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z AUTOREM POWIEŚCI SENSACYJNYCH 

RYSZARDEM ĆWIRLEJEM Piątek 12 kwietnia 2013 r. godz. 16.30 Czytelnia 

Biblioteki, ul. Kolejowa 12. Możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie.   

Grodzisk Wielkopolski, wiosna 1983 roku. W lesie nieopodal PGR-u odnalezione zostają 

zwłoki młodej dziewczyny  ofiary brutalnego gwałtu i morderstwa. Lokalna milicja pod 

dowództwem niedoświadczonego podporucznika Wieczerzaka nadspodziewanie szybko 

znajduje sprawcę. Jednak prokuratura ma wątpliwości. Komenda Wojewódzka Milicji 

Obywatelskiej w Poznaniu wysyła do Grodziska dwóch swoich ludzi  podporucznika 

Brodziaka i chorążego Olkiewicza. Śledczy szybko przekonują się, że ich koledzy z 

prowincji popełnili w śledztwie rażące błędy. Prawdziwy sprawca wciąż jest na wolności i 

szykuje się do kolejnego ataku. 

I kiedy porządny glina ma w tym wszystkim znaleźć czas, by się napić wódki?... 

Ryszard Ćwirlej (ur. w 1964 w Trzciance) - dziennikarz telewizyjny i pisarz. Ukończył 

socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1996-1997 pracował w TVP 

Katowice, w latach 1997-2010 w poznańskim oddziale TVP. Był szefem redakcji Teleskopu. 

Od 2010 członek zarządu do spraw programowych Radio Merkury S.A w Poznaniu. 

Napisał m.in. cykl powieści kryminalnych, których akcja toczy się w latach 1980. w 

Poznaniu: Upiory spacerują nad Wartą, Trzynasty dzień tygodnia, Ręczna robota, Mocne 

uderzenie. Akcja najnowszej powieści - Śmiertelnie poważna sprawa toczy się w Grodzisku 

Wielkopolskim. 



 
 

 

   

 

 
   

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO LUDZI... - WYSTAWA 

STARYCH FOTOGRAFII 

 

    W czwartek, 28 marca w Bibliotece Publicznej otwarto wystawę starych fotografii i 

dokumentów życia społecznego p.t. "Wszystkie drogi prowadzą do ludzi...", na której 

prezentowanych jest 70 zdjęć stanowiących część bogatych zbiorów Biblioteki. Zdjęcia 

przedstawiają miejsca, imprezy, ludzi w różnych sytuacjach życia społecznego Grodziska 

Wlkp. Ciekawostką wystawy są stare kroniki, plakaty, stare wydania gazet, obwieszczenia 

lokalne, czyli tzw. Dokumenty życia społecznego. W trakcie spotkania zaprezentowano też 

fotograficzną galerię internetową www.biblioteka.gro.pl/galeria . Wystawa potrwa do końca 

kwietnia. Obejrzyj relację z otwarcia.  http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-

aktualosci/grodzisk-wlkp/8532-grodzisk-wlkp-dawniej-i-dzi  

http://www.biblioteka.gro.pl/galeria
http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/8532-grodzisk-wlkp-dawniej-i-dzi
http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/8532-grodzisk-wlkp-dawniej-i-dzi


 

 

 



 

 
 

   

 

 

GIEŁDA KSIĄŻEK I ZABAWEK UŻYWANYCH  

      Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają w domu książki, zabawki, gry, którymi dzieci 

już się nie bawią, a są w dobrym stanie.  Biblioteka jako organizator "Giełdy książek i 

zabawek używanych" chce pokazać, że istnieje alternatywny sposób ich nabycia czyli 

wymiana. Zamiast wyrzucać zabawki, które już się znudziły naszym dzieciom, możemy je 

wymienić na inne, tym samym osiągamy dodatkowy cel - nie zaśmiecamy środowiska. 

Aby wziąć udział w Giełdzie trzeba przyjąć kilka zasad ustalonych przez organizatorów: 

  



1.    Zabawki powinny być w dobrym stanie i czyste, 

2.    Wskazane jest oznaczenie każdej zabawki w sposób umożliwiający   

       identyfikację właściciela (sposób dowolny np. karteczki, naklejki) 

3.    Decyzję ostateczną o wymianie podejmuje opiekun lub rodzic. 

4.    Dokonana wymiana jest wymianą na stałe. 

5.    Zabawki, które nie zostaną wymienione osoba za nie odpowiedzialna  

       ma obowiązek zabrać po zakończeniu akcji, 

6.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dokonane wymiany. 

7.    Obowiązuje rezerwacja stoisk do dnia 19 kwietnia br. 

 

 

   

 



 

KWIETNIOWE SPOTKANIE DKK     

 

 

     "Jeżeli istotą Twojego życia jest muzyka, co się stanie, gdy wokół ciebie zapadnie cisza 

?" To słowa jednego z najbardziej popularnych współczesnych pisarzy - filozofa Erica - 

Emanuela Schmitta. Jego nowa książka "Kiki van Beethoven" była bohaterką kolejnego 

spotkania grodziskiego DKK, które odbyło się 11 kwietnia w Czytelni Biblioteki. "Kiki..." to 

dwa opowiadania połączone wspólnym motywem  muzyki Ludwika van Beethovena. 

Pierwsze to pośrednio nawiązanie do najważniejszej powieści autora "Oskar i Pani Róża" 

natomiast drugie opowiadanie to wręcz mistyczna opowieść o muzyce. Dodatkowym atutem 

książki jest płyta dołączona do każdego egzemplarza. 

 

 

 



  

   

SPOTKANIE Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM     

 

 

    W poniedziałek, 15 kwietnia br. Oddział dla dzieci odwiedziły Przedszkolaki z grup Liski 

i Biedronki. Gościem specjalnym był Koziołek Matołek. Dzieci zapoznały się z jedną ze 120 

przygód naszego bohatera. Wraz z Koziołkiem poznawali zasady ruchu drogowego: sposób 

poruszania się pieszych, znaki drogowe, sygnalizację świetlną i zasady przejścia przez 

jezdnię. Przedszkolaki egzaminowane przez Koziołka Matołka egzamin zdały rewelacyjnie i 

otrzymały "Kartę Pieszego", a nasz bohater ruszył w dalszą podróż, by ją skończyć w 

Pacanowie. A poznane znaki i przepisy pozostaną w jego głowie... 

 

 



 

 

 
 



   

    

"GRODZISKA" POWIEŚĆ KRYMINALNA. SPOTKANIE Z 

RYSZARDEM ĆWIRLEJEM 

 

    W piątek, 12 kwietnia odbyła się promocja piątej z kolei powieści Ryszarda Ćwirleja 

"Śmiertelnie poważna sprawa". Po spotkaniu w Ratuszu  z Burmistrzem Grodziska 

Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim, autor spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych i czytelnikami Biblioteki. Akcja powieści toczy się w 1983 r. w 

Grodzisku Wielkopolskim. W lesie nieopodal PGR-u odnalezione zostają zwłoki młodej 

dziewczyny  ofiary brutalnego morderstwa. Lokalna milicja pod dowództwem 

podporucznika Wieczerzaka szybko znajduje sprawcę. Jednak prokuratura ma wątpliwości. 

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu wysyła do Grodziska dwóch 

swoich ludzi. Śledczy szybko przekonują się, że ich koledzy z prowincji popełnili w 

śledztwie rażące błędy....Jak mówił autor "Grodzisk to miasto rozpoznawalne w kraju za 

sprawą produkowanego tu niegdyś Piwa Grodziskiego, dlatego też, umiejscowienie akcji w 

tym miejscu nie będzie anonimowe dla czytelnika. Książka to spojrzenie na losy bohaterów 

poprzez lata osiemdziesiąte i pokazanie tych czasów czytelnikowi...To taki PRL w pigułce..." 

 



 

 

 



 

  
 

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2013     

 

 

      Zapraszamy na X edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja 

2013 r. Tegoroczny Tydzień Bibliotek jest obchodzony pod hasłem: "Biblioteka przestrzenią 

dla kreatywnych". Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia placówek bibliotecznych i 

udziału w organizowanych w tym czasie spotkaniach, lekcjach bibliotecznych, wystawach i 

innych formach promocji książki i Biblioteki. W Galerii biblioteki można będzie obejrzeć 

wystawę starych fotografii pod tytułem "Wszystkie drogi prowadzą go ludzi". We wtorek 14 

maja gościem Biblioteki będzie Krzysztof Sadowski - red. Radia Merkury. Spotkanie 

odbędzie się o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki, a tematem będzie "Madagaskar - czerwona 

wyspa". W piątek 10 maja o godz. 11.00 również w czytelni Biblioteki odbędzie się 

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W Oddziale dla dzieci oraz Filiach odbywać się 

będą lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne oraz stałe zajęcia : Błyskotliwy Maluch i 

Bajkowe Poranki. Wszystkim  "zapominalskich" czytelników informujemy, że do 30 

czerwca trwa ABOLICJA. Można bez konsekwencji zwracać zaległe książki i anulować 

naliczone kary pieniężne. 



 



 

 
 



   

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA     

 

 

      W czwartek, 9 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

Najlepsze życzenia dla pracowników grodziskich placówek na ręce Pani Natalii Flaum - 

pracownika z najdłuższym stażem pracy - złożył Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego 

Henryk Szymański. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy 

grodziskich placówek oświatowych i instytucji kultury, pracownicy bibliotek publicznych, 

szkolnych, biblioteki pedagogicznej, dyrektorzy i pracownicy bibliotek gminnych powiatu 

grodziskiego, czytelnicy. Była to okazja do złożenia życzeń, podziękowań za współpracę, 

refleksji i podsumowania działalności Biblioteki, której dokonał dyrektor Marek Adamski. 

Spotkanie uświetnił występ Kuby Michalskiego - piosenkarza, kompozytora i autora 

tekstów. Artysta komponuje piosenki do tekstów własnych, oraz wierszy polskich i 

zagranicznych poetów. W Grodzisku Wielkopolskim zaprezentował publiczności program 

pt. Podróż. Ballady Leonarda Cohena. 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 

SPOTKANIE DKK     

 

 

    W piątek, 10 maja, odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym 

omawiano pierwszą dorosłą powieść J.K. Rowling (autorka sagi o małym czarodzieju 

Harrym Poterze ) p t. " Trudny wybór". Jest to wielowarstwowa powieść ukazująca 

codzienne życie mieszkańców przeciętnego miasteczka. Punktem wyjścia jest śmierć 

jednego z jego mieszkańców na dodatek radnego, która wywołuje całą lawinę 

nieprzewidzianych zdarzeń. "Trudny wybór' to doskonałe studium współczesnej młodzieży, 

doskonale pokazujące także bezduszność świata dorosłych. 



 

 
 

   

 

ZAJĘCIA Z PIPI LANGSTRUMPF     

 

 

      W ramach Tygodnia Bibliotek w dniach od 6 do 13 maja br. Oddział dla dzieci 

odwiedziło kilkanaście grup przedszkolnych oraz nasze "Błyskotliwe Maluchy". Po raz 

kolejny w bibliotece zawitał ciekawy gość. Była to bohaterka książek Astrid Lindgren - 

Pippi Langstrumpf. Dziewczynka swoją charyzmą porwała dzieci do wspólnej zabawy, 

której nie było końca. Na początek dzieci popłynęły łajbą do rodzinnego kraju Pippi - 

Szwecji. Gdy dotarły na miejsce poznały podstawowe informacje o ww. kraju i jej 

mieszkańcach. Miały okazję usłyszeć oryginalny język szwedzki. Po wielu zabawach 



ruchowych ruszyliśmy w dalszą drogę pociągiem... do kącika plastycznego, gdzie dzieci 

stworzyły własną kolorową Pippi Langstrump. Na zakończenie spotkania pomaszerowaliśmy 

do czytelni, aby obejrzeć jedną z kilku przygód o naszej zabawnej Pippi.  

 

 

 



 
 

   

 

MADAGASKAR - CZERWONA WYSPA     

 

 

     We wtorek, 14 maja w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

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

poznańskiego Radia Merkury. Opowiedział  o swoim październikowym wyjeździe na 

Madagaskar gdzie między innymi spotkał się z mieszkającymi tam Polakami. Ciekawa 

opowieść oraz pokaz wykonanych w trakcie podróży zdjęć i filmów wzbudził duże 

zainteresowanie  publiczności. 

 

BAJKO 
 



 BAJKOWE PORANKI 

      Za nami kolejne kwietniowe spotkania z cyklu Bajkowe Poranki. Pożegnaliśmy zimę 

definitywnie, powitaliśmy wiosnę, która w tym roku długo kazała się prosić o przybycie do 

nas. Humory nam dopisują, bo wokół robi się zielono. Zielona jest młoda trawka, zielona 

żabka z anonimowego wierszyka "Poszła żabka po wodę do zimnego zdroju.....". W 

poniedziałek  22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Maluchy wiedzą, że trzeba dbać o 

naszą przyrodę i zanim wyrzucą niepotrzebne rzeczy, zastanowią się czy można je jeszcze 

powtórnie wykorzystać. 

 

 

 

 
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W PTASZKOWIE 
 

    W czasie Tygodnia Bibliotek trwającego od 8-15 maja, Filia w Ptaszkowie przygotowała 

wiele interesujących spotkań z książką. Bibliotekę odwiedzili najmłodsi uczniowie Szkoły 

Podstawowej kl. "0", I - III. Przeprowadzono Konkurs Recytatorski p t. "Podróż z wierszami 

Juliana Tuwima", którego celem była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz 

rozwijanie zdolności recytatorskich. W konkursie brało udział 22 dzieci, które recytowały 

"Rzepkę", "Lokomotywę", "Okulary", "Bambo" i inne wiersze Tuwima. Dla starszych 

uczniów kl. IV - VI zorganizowano konkurs " W krainie wierszy Juliana Tuwima". Wzięło w 

nim udział 11 - stu uczniów. Biorący udział wykazali się dużą znajomością wiedzy. 

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody, pozostali uczestnicy słodycze. 



 

 

 



 

 

 

 

  

   

    

5 MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ  

    W sobotę, 25 maja Biblioteka Publiczna zorganizowała "5 Majówkę z Książką". Tym 

razem z powodu deszczowej pogody impreza odbyła się w sali CK Rondo. Po otwarciu, 

scena zapełniła się najmłodszymi czytelnikami, uczestnikami zajęć Błyskotliwego Malucha, 

którzy zaprezentowali nabyte w trakcie zajęć umiejętności. Owacyjnie przyjęto spektakl 

"Magiczny ołówek"  Teatru Duet z Krakowa. Niewątpliwą atrakcją imprezy była "Wyspa 

piratów" zaprezentowana przez Fun Faktoria - Grupę Rekonstrukcji Historycznych. Okazji 

do zabawy nie brakowało. Można było spróbować swych sił w konkursach, grach 

zręcznościowych, poznać zawartość tajemniczych skrzyń z ukrytymi skarbami  oraz obejrzeć 

pokazy walk pirackich. 

Były stoiska z książkami, na których można było kupić po atrakcyjnych cenach wiele 

ciekawych tytułów. Swoją najnowszą powieść kryminalną z akcją osadzoną w Grodzisku 

Wlkp. pod tytułem "Śmiertelnie poważna sprawa" promował Ryszard Ćwirlej.  W 

pomieszczeniach bibliotecznych prezentowana była wystawa starych fotografii, 

gromadzonych przez Bibliotekę dokumentów życia społecznego, oraz wystawa prac 

plastycznych dzieci z Kółka Plastycznego na os. Wojska Polskiego.  Tradycyjnie w trakcie 

Majówki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego o tytuł "Pożeracza 

Książek"  2013.  W grupie dzieci do lat 6 zwyciężył Wiktor Plata, w grupie dzieci 7-10 lat 

Paulina Beze, a w grupie 11-15 lat Julia Marciniak. Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna 

Matysiak, Roksana Chwialkowska i Emilia Konieczna. W turnieju "Z Tuwimem weselej" 

zwyciężyła reprezentacja grupy "Szpaki" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. 

Dzieci wychodziły z imprezy szczęśliwe przeistoczone dzięki malowaniu twarzy w tygryski, 



kotki, elfy i inne fantazyjne postaci. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

  

   

Z TUWIMEM WESELEJ 
 

      W ramach cyklu BAJKI DLA HAŁABAŁY PRZEZ ROK CAŁY Filia Biblioteki na Os. 

Wojska Polskiego realizuje projekt pt. Z TUWIMEM WESELEJ.  W trakcie comiesięcznych 

zajęć w Bibliotece dzieci wysłuchały utworów Juliana Tuwima tworzonych dla 

najmłodszych czytelników, poznawały niektóre fakty z życia poety, a także wspólnie 

wykonywały przestrzenne prace plastyczne, które były pamiątką z każdego spotkania. 

Podsumowaniem cyklu zajęć był turniej sześciolatków, który przeprowadzono w trakcie 5 

Majówki z Książką. W turnieju wzięło udział 6 reprezentacji spośród 8 współpracujących z 

Biblioteką Powiatową grup sześciolatków z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały: 

"Pszczółki', "Sikorki", "Słowiki", "Szpaki" Oddział "0" Grąblewo, i Oddział "0" SP 4. W 

turnieju zwyciężyła grupa "Szpaki" pod opieką Pani Magdaleny Urbańskiej. Na słowa 

uznania zasługują wszystkie grupy, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i 

znajomością wierszy Juliana Tuwima. Serdecznie gratulujemy dzieciom i wychowawcom. 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM    

 

 

        W XII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w grodziskich placówkach odbyło 

się wiele spotkań z naszymi najmłodszymi czytelnikami, którym czytali między 

innymi: Honorata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Rajmund 

Majcherek - Dyrektor ZS w Ptaszkowie, Ks. Tadeusz Osiński - Proboszcz Parafii w 

Ptaszkowie, Aurelia Domagała - Sołtys Ptaszkowa, bibliotekarze i młodzież.  We wtorek 4 

czerwca i piątek 7 czerwca odbyły się spotkania pt. "Media dzieciom" W Oddziale dla dzieci 

i Filii na OWP czytali: Krzysztof Sadowski - red. Radia Merkury i Anna Wyrwa - Sadowska 

- red. Naczelny Tygodnika Dzień Nowotomysko - Grodziski. Niestety z przyczyn złych 

warunków pogodowych nie odbył się   zaplanowany przemarsz korowodu dzieci z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały ulicą Szeroką i czytanie "Lokomotywę" na Starym 

Rynku.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

 

 
 

BIBLIOTEKA POMYSŁÓW 2013 - WARSZTATY  
  

 

 

       W środę 5 czerwca w Czytelni Biblioteki odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy Powiatu 

Grodziskiego - "Biblioteka Pomysłów 2013". Hasło przewodnie: "Promocja biblioteki. 

Pokaż jaką moc ma twoja biblioteka". Poprowadziły je instruktorki WBP i CAK w Poznaniu: 

Magdalena Grząślewicz i Magdalena Rusnok. Spotkanie miało na celu wskazać narzędzia 

komunikacji zewnętrznej i rzecznictwa. W trakcie ćwiczeń przedstawiono nam pomysły na 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=573:biblioteka-pomysow-2013-warsztaty&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTU3MzpiaWJsaW90ZWthLXBvbXlzb3ctMjAxMy13YXJzenRhdHkmY2F0aWQ9NDI6YWt0dWFsbm9jaS0yMDEzciZJdGVtaWQ9OTA=


formułowanie informacji zewnętrznej oraz zaproponowano zastosowanie ich do nowych 

form kontaktu z czytelnikami i instytucjami. W trakcie ćwiczeń bibliotekarze wskazywali 

adresatów swoich działań, a następnie dopasowywali przygotowane przez instruktorki 

komunikaty do adresatów. Na tych przykładach  określano wspólne potrzeby bibliotek i ich 

użytkowników. 

Efekty działań promocyjnych bibliotekarzy zostaną zaprezentowane na konferencji 

regionalnej, która odbędzie się jesienią 2013 roku. 

 

 

 



 
 

   

 

 

 
PASOWANIE NA CZYTELNIKA  

 

 

 

      W środę, 12 czerwca w Filii Biblioteki odbyło się pasowanie na czytelnika. Dzieci z 

grupy "Pszczółki" wykazały się dużą wiedzą z zakresu powstania i historii książki, 

udowodniły znajomość wierszy Juliana Tuwima i zostały pasowane na czytelnika -rycerza 

książki. Pasowania dokonał dyrektor Biblioteki  Marek Adamski. 

Było to jednocześnie ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu BAJKI DLA 

HAŁABAŁY PRZEZ ROK CAŁY. Dyrektor i pracownicy Biblioteki złożyli dzieciom 

życzenia wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTU3NDpwYXNvd2FuaWUtbmEtY3p5dGVsbmlrYSZjYXRpZD00Mjpha3R1YWxub2NpLTIwMTNyJkl0ZW1pZD05MA==


 
 

   

 

  SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  

 

 

     W piątek, 14 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano zbiór opowiadań o współczesnej Szwecji 

autorstwa Macieja Zaremby pt. "Polski Hydraulik". Książka porusza różne problemy tego 

skandynawskiego państwa. Jest to zokująca wizja niedalekiego świata, gdzie okazywanie 

publicznie uczuć może skończyć się więzieniem, gdzie na porządku dziennym jest 

dyskryminacja i strach przed emigrantami. Autor przedstawia Szwecję taką,  jakiej nie 

znamy i jest to dla czytelnika  obraz bardzo szokujący. Druga część spotkania poświęcona 

była twórczości Grodziszczanki - Pani Aleksandry Chwalisz autorki licznych limeryków 

i wspomnień z okresy okupacji  "Zapomnieć nie wolno". Wszystkim naszym klubowiczom 

życzymy wspaniałych wakacji. 

 



 
 

  

 

    

"GRODZISK - NIEZNANE OBLICZE..." - KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

GRODZISK - NIEZNANE OBLICZE... 

Szczegóły i Regulamin w zakładce Konkursy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

www.grodzisk.wlkp.pl 

 

 

http://www.grodzisk.wlkp.pl/


    

SPOTKANIE DKK 

       Pierwsze powakacyjne spotkanie grodziskiego DKK odbyło się w czwartek 19 września 

w czytelni Biblioteki. Historia Stroju Maguelonne Toussaint - Samat to nie szablonowa 

opowieść o modzie. To drobiazgowa opowieść o historii ubioru od samego zarania ludzkości. 

Autorka z ogromną wiedzą przeprowadza nas po poszczególnych etapach rozwoju człowieka 

a co jest z tym związane jego odzienia. Ale nie tylko. To kompendium wiedzy o tkaniach i 

sposobie ich wytwarzania , umiejętności szycia nowych technologiach. Spotkanie 

urozmaicone zostało filmem a jedynym polskim mieście wymienionym w książce oraz 

innymi ciekawymi historiami powiązanymi z modą. 

 

 
 

  

 



 

BŁYSKOTLIWY MALUCH 
 

    W środę, 4 września, po wakacyjnej przerwie w Oddziale dla dzieci ruszył 

BłyskotliwyMaluch - zajęcia adaptacyjno - edukacyjne.  Zajęcia odbywają się raz w 

tygodniu i trwają godzinę. Ich celem jest stworzenie dzieciom możliwie najlepszych 

warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania 

samodzielności i umiejętności. 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

   

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK 
 

    W dniach 22 - 28 września w placówkach grodziskiej Biblioteki Publicznej przebiega 

Tydzień Zakazanych Książek. Akcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle 

związana 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. 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 towarzyszą wystawy  książek zakazanych. 

 

 

SPOTKANIA Z PASJAMI 
   

   W każdy czwartek października i listopada Biblioteka Publiczna zaprasza na 

cykl  zatytułowany "Spotkania z pasjami". Tematyka spotkań obejmie następujące 

zagadnienia: profilaktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, 

rozrywka, pasje, ekologia, finanse, nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami. 

Bohaterami spotkań będą osoby znane seniorom np. z telewizji, które prowadzą aktywne 

życie i realizują swoje pasje oraz skończyły już 60 lat, osoby starsze, które angażują się w 

życie społeczności lokalnych lub realizują ciekawe hobby oraz specjaliści w danych 

dziedzinach.     

    Grodziska Biblioteka włączyła się w projekt edukacyjno - animacyjny dla seniorów, który 

w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizuje Fundacja Orange. 

Projekt ten polega na przeprowadzeniu na żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie 

wideo konferencji, skierowanych do osób starszych. Projekt zakłada również 

przeprowadzenie konkursu dla osób starszych. Głównym celem projektu jest aktywizacja 

społeczna seniorów - sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w 

miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im 

nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. 



Dotychczas odbyły się wideo konferencje m. Inn. z Krystyna Jandą i Teresa Lipowską. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 3 października w Czytelni Biblioteki przy 

ul. Kolejowej 12. Początek o godz. 11.00. 

  

Bohaterami spotkania będą Latające Babcie. Panie i Pan z Latających Babć już na 

emeryturze zaczęli pisać wiersze i opowiadania dla dzieci. Z napisanych opowiadań 

powstają całe przedstawienia, z którymi uczestnicy tej wyjątkowej grupy jeżdżą po domach 

dziecka, przekszkolach, bibliotekach i sprawiają, że dzieci zaczynają się uśmiechać. 

  

 
 

 
 

ALBANIA – PIĘKNA NIEZNAJOMA 
 

 

 



 

 



 

 

 

       

 

 

 

 



SPOTKANIA Z PASJAMI - DJ WIKA  
 
 

"Bo w duszy mi gra muzyka". W czwartek 10 października o godz. 11.00 zapraszamy na 

kolejne spotkanie w  cyklu  zatytułowanym "Spotkania z pasjami".  Bohaterką spotkania 

będzie Wirginia Szmyt -  DJ Wika. Grodziska Biblioteka włączyła się w projekt 

edukacyjno - animacyjny dla seniorów, który w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej realizuje Fundacja Orange. Projekt ten polega na przeprowadzeniu na 

żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji, skierowanych do osób 

starszych. Projekt zakłada również przeprowadzenie konkursu dla osób starszych. Głównym 

celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów - sprawienie by seniorzy wyszli z 

domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, 

która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. 
 

 
 
 
 

KRIOTERAPIA 
 
 

    W poniedziałek 21 października gościliśmy Zbigniewa Kołbę, autora książki "Krioterapia - 

to warto wiedzieć", który przybliżył przybyłym na spotkanie ten mało znany temat a także 

omówił sposoby leczenia bezsenności. Wskazał jak sami możemy sobie pomóc - bez 

uciekania się do farmakologii. Zbigniew Kołba studiował rehabilitację i rekreację ruchową. W 

swojej książce zawarł ogrom wiedzy i doświadczenia na tematy omawiane na spotkaniu, które 

nabył prowadząc gabinet krioterapii. 

 

 

   
 
 
 

SPOTKANIE DKK 



 

      Październikowe spotkanie grodziskiego DKK (wtorek 15 października)  przebiegało pod 

znakiem aromatycznych przepisów i  ciekawych opowieści pełnych humoru. A wszystko to 

za sprawą książki Roberta Makłowicza p. t. "Cafe Museum", będącej swoistą podróżą po 

dawnych terenach Cesarsko Królewskiego terytorium. Autor z nostalgią pisze o czasach 

dawno minionych, miejscach zapomnianych i kulturach , które powoli odchodzą w 

zapomnienie. Wszystko to okraszone jest swoistym humorem autora. Dodatkową atrakcją 

spotkania był pokazany jednego z odcinków programu "Podróże z Makłowiczem " 

poświęconego Chorwacji. 

 

 

   
 
 
 

JESIENI, JESIENI, CO SIĘ TUTAJ ZMIENI ?  
   

     W październiku Filia Biblioteki  na osiedlu Wojska Polskiego zaprasza dzieci 

przedszkolne na spotkania pod hasłem "Jesieni, jesieni, co się tutaj zmieni?". W trakcie zajęć 

dzieci odwiedza pani Jesień i opowiada o zmianach, jakie o tej porze roku zachodzą na polu, 

w parku i dookoła nas. Po przeczytaniu przez bibliotekarkę krótkiego opowiadania jest czas 

na wspólną zabawę. Bibliotekę odwiedziły już m.in. grupy z Przedszkola Osiedlowego: 

Pszczółki i Żabki oraz Oddział"0" z Grąblewa. 

 



 

 

 

 



 
 

   
 
 
 
 

SZKOLNYCH WSPOMNIEŃ CZAR 
 

    Od 14 października br. w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę  pt. : "Grodzisk dawny 

i niedawny - szkolnych wspomnień czar". Na ponad 40 fotografiach utrwaleni zostali 

nauczyciele i uczniowie, którzy w latach 1927-1977 związani byli z grodziskimi szkołami i 

przedszkolami. Wystawa czynna do 9 listopada w godzinach pracy Biblioteki. 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

JESIENNE WIECZORY Z KSIĄŻKĄ 

      Wypożyczalnia dla dorosłych przygotowała wystawę książek polecanych przez 

bibliotekarki na długie jesienne wieczory. Zapraszamy 



 

 

 

 

 

PANI JESIEŃ DARY NIESIE...  
     

  

    W październiku Oddział dla dzieci przeprowadził cykl spotkań pt. "Pani Jesień dary 

niesie..." W spotkaniach udział wzięło w sumie 10 grup z Przedszkola im. Krasnala 

Hałabały. Podczas zajęć odwiedziła nas Pani Jesień, która miała ze sobą koszyk pełen 

skarbów. Dzieci rozpoznawały i nazywały jesienne dary. Wspólnie z Jesienią przeczytały i 

zainscenizowały "Bajkę o jesiennym szalu" E. Ostrowskiej, po czym wykonały samodzielnie 

kolorowe szale dla naszego gościa. W rekompensacie Pani Jesień odwdzięczyła się swoim 

darem - słodką śliwką. 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

   

    

ALBANIA. PIĘKNA NIEZNAJOMA  
 

 

   W czwartek, 10 października, w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Andrzejem 

Pasławskim, który podzielił się swymi wrażeniami z wielokrotnych podróży do Albanii - 

kraju owianego złą sławą, przez kilka dekad odizolowanego od reszty świata, kraju będącego 

bodaj ostatnią tajemnicą XXI - wiecznej Europy - kraju przepięknej przyrody, przyjaznych 

ludzi i miejsc bezpiecznych i ciekawych dla chcących tam podróżować. 

    "Albanię przemierzam z rodziną od wielu lat i tu spełniły się nasze marzenia o ciszy,  

 

spokoju, nieskażonej cywilizacją przyrodzie. Znajdziemy w niej wszystko - niezmierzone 

góry, majestatyczne kaniony, dzikie plaże, zapierające dech widoki. 

    Pokażę Albanię tę turystyczną i tę niedostępną. Ponieważ podróżujemy samochodem 

terenowym, mamy możliwość dotarcia tam, gdzie nie spotkamy przez wiele godzin żywej 

istoty, gdzie piękno przyrody niezmącone jest obecnością człowieka, a pokonanie 70-ciu 

kilometrów to czasem 9-cio godzinne zmagania z terenem. 

    W kraju tym byliśmy ponad dwudziestokrotnie, przemierzyliśmy tam kilkanaście tysięcy 

kilometrów (kraj powierzchnią zbliżony do województwa mazowieckiego) gładkich, jak stół 

dróg oraz totalnych bezdroży, spotkaliśmy wielu wspaniałych i życzliwych ludzi, mamy wśród 

Albańczyków wielu znajomych.  



 

 

 

 



 

 

       

    

POWSTAŁ KLUB FANTASTYKI „ARDA” 

 

    

       Grupa grodziskich gimnazjalistów - pasjonatów twórczości Tolkiena wyszła z 

inicjatywą utworzenia przy naszej Bibliotece Klubu Fantastyki "Arda". Spotkanie 

inaugurujące działalność klubu, na które serdecznie zapraszamy odbędzie się w 

czwartek, 31 października o godz. 15.30 w Czytelni Biblioteki. W programie: wystawa 

figurek, pokazy i warsztaty gier strategicznych, nauka zasad gier planszowych i bitewnych, 

warsztaty - projektowanie makiet, malowanie  figurek wykorzystywanych w grach. 

Oprócz tego prawdziwy pojedynek między Harradrimem a strażnikiem Ithilien. 

Zapraszamy fanów literatury Tolkiena, osoby szukające kreatywnej rozrywki i wszystkich 

chcących spędzić wolny czas niekoniecznie przed ekranem. Spotkania klubu w każdy 

czwartek o godz. 15.30 w Oddziale dla dzieci i młodzieży przy ul. Kolejowej 12 

 



 

  

ZAPRASZAMY DO BAJKOLANDII  
 

     Z okazji Dnia Postaci z Bajek Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do 

Bajkolandii. Wtorek 5 listopada o godz. 10.00 (sala widowiskowa CK Rondo)  

Bohaterowie z bajek? Któż ich nie zna. Muminki, Jaś i Małgosia, Przygody Baltazara 

Gąbki... Bez nich nasze dzieciństwo byłoby raczej ubogie. Zapraszamy wszystkie 

dzieci, małe i duże... 

 

 



  

 

 

 

KLUB FANTASYKI "ARDA"  
 

 

 

    W czwartek, 31 października w Czytelni Biblioteki odbyło się inauguracyjne spotkanie 

Klubu Fantastyki "ARDA". Inicjatorami powstania klubu jest grupa grodziskich 

gimnazjalistów - pasjonatów twórczości Tolkiena. Karol Pośpiech, Krystian Janas, Jakub 

Kaczmarek i Kacper Kołodyński przedstawili zebranym ideę powstania klubu oraz zasady 

strategicznych gier planszowych. Przybliżyli też postaci występujące w grach oraz wskazali 

możliwości i sposoby samodzielnego wykonania makiet.   

Zapraszamy fanów literatury Tolkiena, osoby szukające kreatywnej rozrywki i wszystkich 

chcących spędzić wolny czas niekoniecznie przed ekranem. Spotkania klubu odbywają się w 

każdy czwartek o godz. 15.30 w Oddziale dla dzieci i młodzieży przy ul. Kolejowej 12. 

Relacja ze spotkania w TV Wielkopolska http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-

aktualosci/grodzisk-wlkp/10823-grodzisk-wlkp-fantastyczna-arda 

http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10823-grodzisk-wlkp-fantastyczna-arda
http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10823-grodzisk-wlkp-fantastyczna-arda


 

 

 



 

 
 

 

 

 

    

GRODZISK - NIEZNANE OBLICZE 
 
 

 

    W poniedziałek, 4 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się podsumowanie konkursu 

fotograficznego "Grodzisk - nieznane oblicze" zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną 

i Urząd Miejski pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Celem konkursu 

było wykonanie fotografii pokazujących mało znane, rzadko odwiedzane ale ciekawe 

miejsca Gminy Grodzisk Wlkp. W regulaminowym czasie do Biblioteki wpłynęły 33 prace, 

spełniające wymogi regulaminowe. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca 

Honorata Kozłowska - Z-ca Burmistrza, Barbara Jankowska - fotograf, Tadeusz Hoffman - 

fotograf, Anna Koza i Hanna Pauba - prac. Biblioteki na spotkaniu w dniu 17.10.2013 r. 

dokonała podsumowania i wyłoniła zwycięzców. 

  

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=601:grodzisk-nieznane-oblicze&format=pdf&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=601:grodzisk-nieznane-oblicze&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTYwMTpncm9kemlzay1uaWV6bmFuZS1vYmxpY3plJmNhdGlkPTQyOmFrdHVhbG5vY2ktMjAxM3ImSXRlbWlkPTkw


I miejsce w kategorii wiekowej 16 - 25 lat zajął Paweł Pierzyński 

I miejsce w kategorii wiekowej powyżej 25 lat zajęła Marta Gierula. 
Przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymali Mateusz Maluśki i Agnieszka Baumann-

Borowiak. Wręczenia nagród dokonała Przewodnicząca Komisji Z-ca Burmistrza Honorata 

Kozłowska. Wszystkie prace prezentowane są na wystawie w czytelni Biblioteki, która 

potrwa do 18 listopada 2013 r. 

Relacja ze spotkania w TV Wielkopolska 

http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10852-grodzisk-

wlkp-nieznane-oblicze- 

  

 

 

 

 

http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10852-grodzisk-wlkp-nieznane-oblicze
http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10852-grodzisk-wlkp-nieznane-oblicze


 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

   

 

    

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W PTASZKOWIE 
 

 

    We wtorek, 5 listopada Filia Biblioteki w Ptaszkowie  zaprosiła dzieci z klas : "0", I, III do 

wspólnej zabawy z okazji przypadającego Dnia Postaci z Bajek. Wraz z bajkowymi 

postaciami przeniosły się do Krainy Baśni. Przeglądały wyłożone na stolikach książki - te 

bardzo znane oraz literaturę współczesną promującą wartościową lekturę dla dzieci. 

Najmłodsi czytelnicy rozpoznawali tytuły po wysłuchaniu fragmentów bajek, rozwiązywaniu 

zagadek, oglądaniu przedstawionych ilustracji. Brali udział w zabawach : rozdzielaniu 

grochu i fasoli, rzucali kulkami z papieru do Baby Jagi. Z kuferka wybierali rekwizyty 

odgadując z jakich bajek pochodzą. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali pysznego 

cukierka. 

Na koniec spotkania dzieci wypożyczały książki z ulubionymi bohaterami. 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=602:dzie-postaci-z-bajek-w-ptaszkowie&format=pdf&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=602:dzie-postaci-z-bajek-w-ptaszkowie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTYwMjpkemllLXBvc3RhY2ktei1iYWplay13LXB0YXN6a293aWUmY2F0aWQ9NDI6YWt0dWFsbm9jaS0yMDEzciZJdGVtaWQ9OTA=


 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

   

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PIELGRZYMKA INNA NIŻ 

WSZYSTKIE  
 

    

    W czwartek, 14 listopada o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu 

"Na każdy temat" Gośćmi Biblioteki byli grodziszczanie Magdalena i Sławomir Nowaccy, 

którzy  zawodowo pracują jako informatycy ale odnaleźli swoja pasję w podróżowaniu i 

jeżdżeniu na rowerze. W 2011 r. przejechali trasę dookoła Polski, a w   b. r. udali się w  

 

pieszą pielgrzymkę drogą Św. Jakuba do Santiago de Compostela. W trakcie spotkania 

przedstawili kolejne etapy i miejsca odwiedzane w trakcie pieszej wędrówki. Swoją podróż 

rozpoczęli we Francji by po przejściu blisko 850 km dotrzeć do katedry w Santiago de 

Compostela w Galicji w północno - zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań 

pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Droga oznaczona jest 

muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. Istniejąca 

od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich 

szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało św. 

Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w 

którym dziś znajduje się miasto Santiago de Compostela. 

Relacja ze spotkania w TV Wielkopolska. 

http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10947-grodzisk-

wlkp-850-km-w-podroy 

http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10947-grodzisk-wlkp-850-km-w-podroy
http://www.tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/10947-grodzisk-wlkp-850-km-w-podroy


 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z HANNĄ CYGLER 
 

 

       W środę 13 listopada 2013r. w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Hanna Cygler 

- pisarką, tłumaczką  z języka szwedzkiego i angielskiego, autorką kilkunastu 

bestsellerowych powieści będących doskonałą kombinacją powieści obyczajowej z 

powieścią historyczna i sensacyjną. Na spotkanie przybyły czytelniczki z działającego w 

Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Grodzisku Wlkp. Spotkanie było niepowtarzalną okazją zarówno do rozmowy o książkach 

Hanny Cygler, ale także o codziennym życiu rodzinnym. Autorka opowiadała od jakiej 

powieści zaczęła się jej przygoda z pisaniem i trudnych początkach kariery, a także skąd 

czerpie pomysły na nowe  powieści. Ciekawym wątkiem, który pojawił się podczas 

spotkania, była kwestia wierności realiom historycznym, dającym płaszczyznę do fabuły 

powieści. Pani Hanna Cygler jak sama powiedziała lubi historię, z której czerpie inspiracje 



tworząc opowieść do kolejnych książek. "Piszę dla przyjemności, a nie dla męki twórczej. 

Tak postanowiłam już przy mojej pierwszej powieści. Pomyślałam wtedy, że pragnę pisać 

książki, sprawiające również przyjemność moim czytelnikom. Powieści, które by się szybko 

czytało, niecierpliwie oczekując co dalej, a jednocześnie które by zbyt łatwo nie opuszczały 

pamięci czytelnika. Można je nazwać literaturą obyczajową, kobiecą, romansami czy 

czytadłami. To jest zupełnie nieważne. Ważne jest, by nie spać przez nie przez pół nocy..." 

       Impreza odbyła się w ramach działającego przy bibliotece  Dyskusyjnego Klubu Książki 

(projekt realizowany przy udziale Instytutu Książki, Biblioteki British Council oraz 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i wsparciu Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i CAK w Poznaniu 

Hanna Cygler jest absolwentką gdyńskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła 

skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała w gdańskim oddziale Polskiej 

Agencji Informacyjnej i na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1993 zajmuje się zawodowo 

tłumaczeniami z języka szwedzkiego i angielskiego. Prowadzi własne biuro tłumaczeń. Jest 

członkiem założycielem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Nad pierwszą powieścią, 

Tryb warunkowy, rozpoczęła pracę w 1985.Ostatecznie ukończyła ją w 1997 Pierwszą  

 

książką, która ukazała się w 2003 nakładem Wydawnictwa Cztery Strony Świata, była 

powieść 3 razy R. W latach 2004-05 opublikowała w Wydawnictwie Kurpisz kilka powieści 

w serii "Nie tylko o Miłości", w tym tryptyk: Tryb warunkowy, Deklinacja męska/żeńska i 

Przyszły niedokonany oraz dwuksiąg: Głowa anioła i Dwie głowy anioła. W 2006 przełożyła 

na język polski powieść Joanny Czechowskiej The Black Madonna of Derby (tytuł polski: 

Goodbye Polsko). 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK  
 
 

 

    We wtorek, 5 listopada Oddział dla dzieci zorganizował  Światowy Dzień Postaci z Bajek. 

Tego dnia do Biblioteki zawitały dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały przebrane za 

Królewny Śnieżki, Roszpunki, Batmany, Spider- Many, Koty, Misie i wiele innych 

ulubionych bohaterów bajek. Na Przedszkolaków czekało nie mało atrakcji. Już na samym 

wejściu zostali przywitani przez Kubusia Puchatka i Koziołka Matołka, a także Myszkę 

Minnie, Kota w Butach, Złą Czarownicę, Babę Jagę , Fionę ze Shreka, w które to postaci 

wcieliły się Panie bibliotekarki. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki pt. "Czerwony 

Kapturek", którą przeczytała z-ca Burmistrza Pani Honorata Kozłowska. Nasze Biblioteczne 

Bajkowe Postacie przeprowadzały z dziećmi liczne quizy i konkursy. Było m.in. 

odgadywanie tytułów bajek po wysłuchaniu fragmentów piosenek z dobranocek, 

rozpoznawanie postaci bajkowych za pomocą rekwizytów, kalambury. Wiele pozytywnych 

emocji dostarczyły również dzieciom konkurencje ruchowe, tj. "Turniej brykających jak 

Tygrysek", "Wyścig Czerwonego Kapturka z Wilkiem" czy też zabawa z elementem 

celowania "Co Czerwony Kapturek ma w koszyku?".  Pomiędzy konkursami wszystkie 

przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie muzycznej oraz odwiedziły naszą Wróżkę 

Sylwię, która przepowiadała przyszłość. Oczywiście nie zabrakło słodkich upominków dla 

wszystkich uczestników zabawy. Takie dni  ukazują nam jak łatwo sprawić by na naszych 

twarzach pojawił się uśmiech, a szare dni  mogą mienić się tysiącami barw. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

JESIENNE BAJKOWE PORANKI 

      Tradycyjnie już w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w Filii Biblioteki na Osiedlu 

Wojska Polskiego odbywają się zajęcia z cyklu Bajkowe Poranki. W zajęciach bierze udział 10 

dzieci wraz z opiekunami. Maluchy chętnie słuchają bajek i aktywnie uczestniczą we wspólnych 

zabawach. Nawiązują pierwsze kontakty z grupą rówieśników. Następne Bajkowe Poranki 

odbędą się we wtorek 26 listopada i będą okazją do świętowania Międzynarodowego Dnia 

Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Dzieci proszone są o przyjście z ulubionym 

misiem. Będzie jak zwykle wesoło i ciekawie. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS 
 

 

     Młodzież z ZSP im. E. Kwiatkowskiego, Klub Fantastyki "Arda" oraz PiMG Biblioteka 

Publiczna w Grodzisku Wlkp. planują zorganizowanie amatorskiego turnieju League of 

Legends, który odbędzie się wiosną 2014 roku. Ze względów organizacyjnych musimy 

oszacować liczbę drużyn chcących wziąć udział w turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są pod 

adresem lolturniej@o2.pl  Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy podać: imię i nazwisko 

zgłaszającego, nazwę drużyny, nicki osób w teamie, serwer na którym dana drużyna jest 

zarejestrowana. Szczegóły na załączonym plakacie. Zapraszamy 

mailto:lolturniej@o2.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE KLUBU DKK 
 

 

W czwartek, 21 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie grodziskiego 

DKK. Dyskutowano o książce tegorocznej laureatki Nagrody Nike - "Chmurdalia" Joanny 

Bator. Jest to pozbawiona dialogów wielowątkowa opowieść o pogmatwanych losach 

bohaterów , głównie kobiet, połączonych przez bardzo prozaiczny przedmiot jakim jest 



nocnik Napoleona . To magiczna opowieść dziejąca się na przestrzeni wielu lat i dwóch 

kontynentów. Joanna Bator z dużą lekkością porusza się w tym specyficznym świecie 

.  Czwartek to również czas kiedy odbywają się interaktywne spotkania z ciekawymi ludźmi 

w ramach projektu "Spotkania z pasjami" Tym razem gościem cyklu była pisarka, malarka 

Hanna Bakuła. Zarówno książka Joanny Bator jak spotkanie zyskały bardzo pochlebne 

recenzje uczestników. 

 

 
 

 

 

 

 

OJCZYZNA WIDZIANA OCZAMI POKOLEŃ 
 

 

    W Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej można oglądać wystawę prac uczestników 

pleneru malarskiego "Ojczyzna widziana oczami pokoleń" zorganizowanego przez Gminne 

Centrum Pomocy Środowiskowej "Promesa", w ramach projektu Fundacji Inicjatyw 



Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Łączymy siły i pokolenia. 

Wystawa czynna do 10 grudnia 2013 r. 

Zapraszamy 

 

 

 

    

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
 

 

       W dniach 21 i 22 listopada Filia Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego zorganizowała 

zajęcia dla dzieci z okazji przypadającego Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

Bibliotekarki przygotowały niewielkie przedstawienie kukiełkowe pt. "Prywatka u Misia 

Uszatka", które przybliżyło dzieciom sylwetki trzech bohaterów książkowych: misia 

Uszatka, Kubusia Puchatka i misia Paddingtona. Druga część zajęć przebiegała pod znakiem 

zabawy i zagadek. Dużą atrakcją dla dzieci była wizyta "prawdziwego" Kubusia Puchatka. 

Można go było dotknąć, pogłaskać i pozować do wspólnej fotografii. Miś obdarował dzieci 

"małym co nieco" i wręczył ordery "Przyjaciel Misia". W czwartek 21 listopada w zajęciach 

wzięły udział dzieci z Filii Przedszkola Gminnego - "Słowiki" i "Szpaki", w piątek 

Bibliotekę odwiedziły dzieci z kl. I i II Szkoły Podstawowej w Słocinie. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

 

    

DZIEŃ MISIA W PTASZKOWIE 
 

   W piątek, 22 i poniedziałek 25 listopada dzieci z klasy "0", I, II zaprosiły do Biblioteki w 

Ptaszkowie Pluszowe Misie. W trakcie zajęć poznały historię pluszowej zabawki. Z uwagą 

wysłuchały fragmentów czytanych książek o przygodach Kubusia Puchatka, Misia 

Paddingtona, Misia Uszatka i ich przyjaciół. Przy muzyce i piosenkach brały udział w 

zabawach ruchowych - najwięcej entuzjazmu wśród dzieci nadal wzbudza zabawa "stary 

niedźwiedź mocno śpi". W konkursach wykazywały się dużą wiedzą i refleksem. Rysowały 

swoje misie, a wystawę powstałych prac można oglądać w bibliotece. Na koniec spotkań 

Kubuś Puchatek częstował dzieci pysznymi cukierkami. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM 
 
 

 

     W poniedziałek 25 listopada do filii biblioteki na os. Wojska Polskiego przyszły dzieci 

z Przedszkola Gminnego. W dniu święta wszystkich  misiów, które najbardziej ukochały 

sobie miód i dla miodu zrobią wszystko zaprosiliśmy do Biblioteki pszczelarza, Pana Jerzego 

Paciorkowskiego, który o pszczołach i miodzie wie wszystko. Gość opowiedział dzieciom o 

zwyczajach pszczół i pokazał wiele ciekawych rzeczy związanych z jego produkcją. Można 

było przymierzyć specjalny kapelusz pszczelarzy i podmuchać pszczelarską dmuchawą. 

Spotkanie było bardzo interesujące, obfitujące w wiele ciekawych informacji o zwyczajach 

pszczół. Możemy teraz podpowiedzieć Kubusiowi, jak zdobyć jego przysmak - małe co 

nieco - czyli miód. 



 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

JAN HYJEK - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ GIMNAZJUM 
 

 

       W czwartek, 28 listopada w Czytelni  Biblioteki odbyło się spotkanie z miłośnikiem 

latania, wędrówek górskich, autorem opowiadań, aforyzmów, tekstów poetyckich, tekstów 

piosenek,  Janem Hyjkiem. Motywem przewodnim spotkania z młodzieżą gimnazjalną była 

odpowiedź na pytanie: "Jak stać się prawdziwym człowiekiem?". J. Hyjek uważa, że 

konieczne jest zachęcanie młodych ludzi do podjęcia próby stania się wartościowym 

człowiekiem, że trzeba zainspirować młodzież do rzeczy niełatwych, czyli do samorozwoju, 

samodyscypliny i  samowychowania. Podczas spotkania opowiadał o swoich licznych 

zainteresowaniach, o tym jak się narodziły i jak wyglądały ich początki. Prezentował swoje 

książki, utwory,  grał na gitarze i trąbce... stojąc w otwartym oknie sali. Jak powiedział : 

"Może to spotkanie (jak prezentowany młodzieży  spadochron umożliwiający bezpieczne 

lądowanie z wysokości), pomoże młodym ludziom dobrze przeżyć życie, bez błędów i 

niewłaściwych wyborów. Taki mam cel: przekazać słowo, które pomoże wytyczyć życiową 

drogę". 

Jan Hyjek urodził się 19 listopada 1957 roku w Gnieźnie. Posiada wiele pasji i 

zainteresowań. Jest autorem powieści, tekstów satyrycznych, a także 

piosenek.  Współpracował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo. Podobnie jak ojciec, został 

pilotem szybowcowym i samolotowym. Lotniarz. Skakał także ze spadochronem. Miłośnik 

muzyki poważnej i górskich wędrówek po Tatrach. Rzeźbi oraz rysuje. Jednym słowem, 

ciężko znaleźć zajęcie, którym się nie zajmował. W latach 1986-1997 był nauczycielem 

muzyki, historii, oraz instruktorem tańca towarzyskiego. Wykładał tematykę prorodzinną. 

Koncertował z Chórem UAM. Koncertował w klubach studenckich, a swoje piosenki nagrał 

w Studenckim Radio Nurt i Radio Merkury. Bywał konferansjerem oraz sprzedawał 

ubezpieczenia. Wraz z żoną Teresą wychowuje pięcioro dzieci. Pracuje w administracji 

samorządowej. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

   

    

GALERIA OŚRODKA WIEDZY REGIONALNEJ 
 

 

     We wtorkowym wydaniu Dzień Nowotomysko - Grodziski ( 26 listopad 2013, nr 275) 

pojawił się nowy cykl "Galeria Ośrodka Wiedzy Regionalnej" grodziskiej Biblioteki 

Publicznej. Co tydzień prezentowane będą fotografie będące w zbiorach biblioteki, 

dokumentujące życia społeczne miasta. Wiele z nich jest bardzo dokładnie opisanych. Są 

jednak takie, na których nie wiadomo kto jest i kiedy powstały. W takich przypadkach o 

pomoc prosić będziemy Państwa. Dziś na fotografii ul. Drzymały przypuszczalnie z lata 50.  

 

Stoją od prawej: Filcek Jadwiga, Bloch Maria. Kom jest trzecia osoba - tego nie wiadomo. 

(tekst. Głos Wielkopolski)  



 

 
 

   

 

    

GRODZISK CAŁY OGLĄDA BAJKI Z HAŁABAŁY 
 

 

     We wtorek, 17 grudnia br. dzieci z Przedszkola Gminnego, grupa "Jeże" przygotowały i 

przedstawiły spektakl pt. "O rybaku i złotej rybce". Przedstawienie odbyło się w ramach 

cyklu "Grodzisk cały ogląda bajki z Hałabały" przygotowanego wspólnie przez Przedszkole 

Gminne, Bibliotekę Publiczną i CK Rondo. Na widownię zawitały dzieci uczestniczące w 

zajęciach Błyskotliwego Malucha wraz z rodzicami oraz  prawie 100 dzieci z Przedszkola 

Gminnego. Na kolejne przedstawienie serdecznie zapraszamy już 21 stycznia 2014r. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

    

ŚW. MIKOŁAJ Z WIZYTĄ U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW 
 

 

Podobno pewien siwobrody Jegomość w czerwonej czapce z zaprzęgiem reniferów 

przybywa z dalekiej krainy i odwiedza wszystkie miejsca, gdzie przebywają grzeczne dzieci, 

aby obdarować je prezentami... Dlatego też nasze Błyskotliwe Maluchy miały pewność, że i 

do nich na pewno zawita, bo przecież były bardzo grzeczne w tym roku!! I tak też się stało... 

17 grudnia br. dzieci nawoływały św. Mikołaja, zachęcając Go do odwiedzin. I nagle słychać 

wyczekiwany dźwięk dzwoneczków... Próg Oddziału dla dzieci przekroczył upragniony gość 

- Święty Mikołaj ! Każde dziecko z osobna podchodziło do Mikołaja, witało się i odbierało 

słodki upominek. 



 

 

 

 
 

   



    

KOLĘDNICY W BIBLIOTECE 
 

 

      We wtorek, 17 grudnia do Biblioteki zawitali kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Grodzisku Wielkopolskim. Przebrani za Maryję, Józefa, Pasterzy, Anioły, Diabły i Króla 

Heroda odegrali tradycyjną scenkę Bożonarodzeniową. Wspólnie z pracownikami Biblioteki 

odśpiewali kolędy i złożyli świąteczne życzenia. Składamy serdeczne podziękowania 

uczniom, ich nauczycielom i Dyrekcji szkoły za złożone życzenia i kontynuowanie 

Bożonarodzeniowych tradycji. 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

    

GRUDNIOWE BAJKOWE PORANKI 
 

 

       W grudniu dwukrotnie spotkaliśmy się z dziećmi i ich opiekunami w Filii Biblioteki na 

"Bajkowych Porankach". We wtorek 10 grudnia po przeczytaniu krótkiego opowiadania, 

pisaliśmy ( a właściwie rysowaliśmy) list do św. Mikołaja, by wiedział, o czym dzieci marzą. 

Po tygodniu przybył do nas z Laponii pieszo, bo śniegu niestety nie ma. Przyniósł maluchom 

niewielkie upominki, wysłuchał wierszyka, chwilę się z nami pobawił i wyruszył w dalszą 

drogę, wszak czekają na niego dzieci na całym świecie. Ale ta krótka wizyta świętego dała 

wszystkim wiele radości i uśmiechu. Rozstaliśmy się życząc sobie nawzajem wesołych 

świąt. Spotkamy się ponownie już w nowym roku, 14 stycznia. 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=621:grudniowe-bajkowe-poranki&format=pdf&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=42:aktualnoci-2013r&id=621:grudniowe-bajkowe-poranki&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTYyMTpncnVkbmlvd2UtYmFqa293ZS1wb3JhbmtpJmNhdGlkPTQyOmFrdHVhbG5vY2ktMjAxM3ImSXRlbWlkPTkw


 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 


