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TANECZNYM KROKIEM. WYSTAWA FOTOGRAFII 

    Zapraszamy na kolejną wystawę fotografii ze zbiorów Ośrodka Wiedzy Regionalnej. 

Tym razem prezentowane  są fotografie i dokumenty z wieczorków tanecznych i zabaw 

karnawałowych odbywających się w Grodzisku w latach 1935 - 1980. Wystawa pt. 

"Tanecznym krokiem" prezentowana jest w Galerii Biblioteki i korytarzu CK Rondo w 

dniach od 8 stycznia do 22 lutego 2014 r. 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

 



ZAPISY NA RADIOWE WARSZTATY 

DZIENNIKARSKIE     

  

Wtorek, 14 styczeni9a 2014 r. 

   

 

 

 

ZAPRASZAMY W FERIE ZIMOWE 

   Jesteś dociekliwy, spostrzegawczy, lubisz poznawać nowych ludzi ? Rozmowa sprawia ci 

przyjemność ? Jeśli tak... To może masz zadatki żeby zostać dziennikarzem ? 

PROPONUJEMY 

Coś dla wiedzy: - Specyfika pracy dziennikarza radiowego, - Dźwięk w radiu, - Sztuka 

mówienia w radiu  - emisja głosu, przekazywanie informacji, interpretacja tekstu. 

Coś dla praktyki:- Nauka obsługi urządzeń niezbędnych do pracy reportera, - Nagrywanie 

(sonda uliczna, wywiad), - Montaż. 

WARSZTATY POPROWADZI Krzysztof Sadowski - dziennikarz Radia Merkury 

Zapisy przyjmujemy do 24 stycznia br.  pod adresem czytelnia@biblioteka.gro.pl  

lub osobiście w Czytelni przy ul. Kolejowej 12 

 

 

  

   

mailto:czytelnia@biblioteka.gro.pl


 

FANTASTYCZNE FERIE 

 

 

      Zapraszamy na Fantastyczne Ferie 2014. W programie między innymi:  Pokazy i 

warsztaty gry bitewnej "Hobbit", Games Room, Gry planszowe i bitewne, Seans filmowy 

"Astropia", spotkania Klubu fantastyki ARDA. Dla najmłodszych oferujemy: zajęcia 

plastyczne, przedstawienia, gry, zabawy. W piątek 14 lutego zapraszamy na "Magiczne 

Walentynki". Filia na os. Wojska Polskiego zaprasza na "Bezpieczne Ferie z Koziołkiem 

Matołkiem" Szczegóły na załączonych plakatach. 

 

  



 

 
 

   

DZIEŃ BABCI I DZIADKA    

 

 

     We wtorek, 21 stycznia br. Dziadkowie i Babcie byli głównymi bohaterami dnia dla 

naszych Błyskotliwych Maluchów . Podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci 

uczestniczące w zajęciach zaprezentowały układy taneczne, których nauczyły się podczas 

zajęć oraz podarowały dziadkom własnoręcznie przygotowane kolorowe laurki. Po 

życzeniach był też czas na kawkę i ciasteczko. 

 



 

 

 
 

   
 



    

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

    We wtorek, 21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Przedmiotem do dyskusji była książka Manueli Gretkowskiej p.t. Agent. Manuela 

Gretkowska to jedna z bardziej kontrowersyjnych polskich pisarek młodego pokolenia. W 

sowich książkach porusza aktualne problemy życie codziennego. Tytułowy "Agent" - to 

Polak mieszkający w Izraelu, po przejściach wojennych i stracie syna. W czasie odwiedzin 

Polski poznaje młodą kobietę, zakochuje się. Swoje liczne nieobecności tłumaczy swoją tajną 

pracą agenta. Ale czy w dzisiejszych czasach można prowadzić podwójne życie nawet, gdy 

toczy się od siebie tysiące kilometrów. "Agent' to opowieści o zgubnych namiętnościach, 

szukaniu szczęścia za wszelką cenę i oczyszczającej mocy wybaczenia. 

 

 

 

W KARNAWALE 

   W poniedziałek, 27 stycznia br. Oddział dla dzieci odwiedziły dzieci z Przedszkola im. 

Krasnala Hałabały z grup "Sarenki" i "Kreciki". Dzieci zapoznały się z tradycjami 

karnawałowymi, wysłuchały wiersza B. Szelągowskiej "Bal przebierańców" i wykonywały do 

niego różne zadania oraz opowiadały o swoich wymarzonych strojach, w których wystąpią na 

swym przedszkolnym balu.  Odwiedził nas także klaun, który prowadził zabawy a 

przedszkolacy chętnie się z nim bawili. Był m.in. pociąg, taniec z balonikami w parach, 

rozruszanka... Na zakończenie spotkania nasz gość rozdał dzieciom do pokolorowania swoją 

podobiznę. 

 



 

 

 



 

 
 

   
 



MEGAMATMA UCZY W BIBLIOTECE 

 

    Projekt "MegaMatma uczy w bibliotece" także w Grodzisku Wielkopolskim. Do marca 

2015 oferujemy swym użytkownikom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl w 

Bibliotece przy ul. Kolejowej oraz filiach na os. Wojska Polskiego i Ptaszkowie.  

Projekt "MegaMatma uczy w bibliotece !" to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we 

współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom 

bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do marca 2015 roku. Z oferty mogą skorzystać 

wszystkie biblioteki publiczne z całej Polski, posiadające przynajmniej jeden komputer do 

publicznego użytku, podłączony do Internetu.  

MegaMatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera 

obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z 

wyjaśnieniem - krok po kroku - jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy 

wzorów i klasówki. MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce - można 

dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, 

a także polubić matematykę. Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla 

płatnych korepetycji. 

Treści zamieszczone w serwisie odpowiadają nowej podstawie programowej (z 

rozszerzeniem), są tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych, a 

recenzowane w całości - pod kątem dydaktycznym i merytorycznym - przez rzeczoznawcę 

MEN dr Alicję Molędę. 

 

MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów, 

klasówek, arkuszy gimnazjalnych i maturalnych on-line, powtarzania materiału teoretycznego 

na bieżąco i uzupełniania zaległości z lat poprzednich, przypomnienia wzorów i definicji.   

 

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z 

tego przedmiotu: 

http://www.megamatma.pl/
http://www.megamatma.pl/


 dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, 

 dla studentów różnych kierunków, 

 dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w 

nauce, 

 dla maturzystów, także osób dorosłych, którzy przygotowują się do matury, 

 dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki. 

Bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl w ramach projektu ?MegaMatma uczy w 

bibliotece? będzie możliwy do 15 marca 2015 roku. (Tekst  z serwisu: www. biblioteki.org ) 

Zapraszamy do bibliotek w godz. otwarcia placówek. 

  

   

BAJKOWE PORANKI. BAL KARNAWAŁOWY    

 

 

   We wtorek, 28 stycznia do Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego przybyły ze swymi 

opiekunami maluchy przebrane za wróżki, Kopciuszka, królewnę, Spidermany, robota, 

zielonego smoka itp. Było bardzo ciekawie. Każdy uczestnik baliku otrzymał kolorowy 

kotylion. Dużo zabawy było w trakcie tańca w parach z balonem. Ta sztuka udała się tylko 

jednej parze: wróżce Izie i smokowi Antosiowi. Dzieci zaprezentowały się przed komisją, 

która nagrodziła pomysłowość i dopracowanie stroju obrazkiem do pokolorowania, 

przedstawiającym króla lub królową balu i lizakiem. Po godzinie tańców i zabaw dzieci 

zmęczone, ale zadowolone opuszczały Bibliotekę z kolorowymi balonikami i 

wypożyczonymi bajeczkami do poczytania w domu. 

 

http://www.biblioteki.org/


 

 

 
 

   



 

BEZPIECZNE WĘDRÓWKI KOZIOŁKA MATOŁKA 

     W ramach cyklu "Bezpieczne wędrówki Koziołka Matołka" Filia Biblioteki na Osiedlu 

Wojska Polskiego przeprowadziła zajęcia dla grup przedszkolnych "Bohaterowie książek 

Kornela Makuszyńskiego". W bieżącym roku przypada 130 rocznica urodzin pisarza i 80 

rocznica ukazania się "Trzeciej ...." i "Czwartej księgi przygód Koziołka Matołka". W trakcie 

zajęć dzieci poznały postać i twórczość Kornela Makuszyńskiego.  Szczególny nacisk 

położono na poznanie książeczek o Koziołku Matołku i małpce Fiki-Miki. Uważa się je za 

pierwsze komiksy w Polsce, które nie znalazły uznania u krytyki literackiej, natomiast 

cieszyły i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Koziołek jako 

wędrowiec, który przemierzył świat, dążąc do Pacanowa i przeżył wiele przygód zapewne 

potrafi przekazać dzieciom wiele cennych rad, jak bezpiecznie poruszać  

się po drogach i bezpiecznie uprawiać sporty zimowe. Podzieli się tą wiedzą z dziećmi 

podczas następnych zajęć z cyklu, na które już teraz zapraszamy.. 

 

 

 

 



FERIE. CZROWNIVE Z ŁYSEJ GÓRY 

     W środę, 5 lutego Oddział dla dzieci przemienił się w krainę czarownic, a to za sprawą 

bibliotekarek, które dla dzieci uczestniczących w feriach i Błyskotliwych Maluchów 

przygotowały przedstawienie pt.: "Czarownice z Łysej Góry". Dzieci z wielkim 

zaciekawieniem i uwagą oglądały przedstawienie, czarowały i bawiły się wspólnie z 

czarownicami. Po wesołej zabawie dzieci własnoręcznie wykonały milutkie pajączki. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

W ŚWIECIE GIER PLANSZOWYCH 

    W czwartek 6 lutego, w ramach "Fantastycznych Ferii" w Czytelni Biblioteki spotkali się 

miłośnicy gier planszowych oraz czlonkowie bibliotecznego Klubu Fantastyki "Arda". 

Zajęcia prowadził znawca, miłośnik i kolekcjoner tych gier Pan Michał Sokół. W trakcie 

ośmiogodzinnego maratonu gier  uczestnicy przenieśli się w świat wojów, smoków, w czasy 

PRL-u i nie tylko. Wcielając się w fantastyczne postaci rycerzy, farmerów, starożytnych 

budowniczych, poznawali zasady atrakcyjnych gier bitewnych i  strategicznych. Gry 

planszowe są obecnie coraz bardziej popularne wśród szerokiego grona odbiorców. Są 

ciekawą i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu niekoniecznie przed ekranem 

telewizora czy monitorem komputera. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 



FERIE Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM 17 Luty  
  

    Tegoroczne ferie zimowe w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego przebiegały 

pod hasłem "Bezpieczne ferie z Koziołkiem Matołkiem". Bibliotekarki przypomniały 

dzieciom tę sympatyczną postać i udowodniły, że Koziołek mimo sędziwego wieku nadal 

bawi i uczy. We wtorek 11 lutego dzieci zapoznały się z sylwetką pisarza i poznały 

okoliczności powstania Koziołka. Środa była dniem ilustrowania przez dzieci książeczek o 

przygodach Matołka. W czwartek  poznawaliśmy zasady bezpiecznego uprawiania sportów 

zimowych. Pomógł nam w tym nasz gość - oficer prasowy KP Policji - st. sierż. Kamil 

Sikorski. Pokazał nam niektóre narzędzia pracy policjanta, np. kajdanki. Chłopcy wzięli 

udział w próbie rozerwania kajdanek - niestety - nieudanej. Wszystkie dzieci otrzymały od 

p. Kamila upominki w postaci książeczek "Z Pyrkiem bezpieczniej". W piątek 14 lutego 

obchodziliśmy Walentynki. W zajęciach w Filii Biblioteki codziennie uczestniczyło ok. 16-

20 dzieci. 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

SPOTKANIE Z O. MACIEJEM BRAUNEM  

….grodziskim misjonarzem w Tanzanii. Spotkanie odbędzie się w środę 5 marca o 

godz. 18.00 w Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 12. W trakcie spotkania można 

będzie zakupić najnowszą książkę O. Macieja. Odbiór bezpłatnych wejściówek w 

placówkach bibliotecznych od środy 19 lutego do 3 marca. 

 

 

 



  

  

   JAK W GRODZISKU DEZIEŃ KOBIET  ŚWIĘTOWANO 
 

    Zapraszamy na wystawę fotografii "Jak w Grodzisku Dzień Kobiet świętowano...", na 

której prezentowanych jest 28 zdjęć obrazujących jak w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych obchodzono to trochę dziś zapomniane święto. Wystawa prezentowana 

jest w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej w godz. pracy Biblioteki. 

 

 

 

  

   

AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY DOH 

 

    Grodziska Biblioteka przystąpiła do Akademii Wyobraźni Play - Doh. Jest to 

Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności 

kreatywnego myślenia i zdolności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 

Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie 

przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. Nasze biblioteczne zajęcia z dziećmi 2 -

 6 letnimi  zostały pozytywnie ocenione przez zespół kwalifikujący. Otrzymaliśmy 

bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych, o wartości ok. 900 zł,  które zostaną 

wykorzystane w trakcie cotygodniowych zajęć "Błyskotliwego Malucha" i umożliwiają 

prowadzenie z dziećmi warsztatów rozwijających w nich zdolności plastycznie i 

wyobraźnię. W trakcie zajęć dzieci będą poznawać różne techniki wykonywania prac, uczyć 



się korzystać z przyrządów ogólnodostępnych do modelowania ciastoliny. Karty zadań, 

które dostaliśmy w pakiecie materiałów opracowane są przez artystę i metodyka 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

 



 
 

  

   

 

RZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA 

DRODZE     

   

  

    W poniedziałek, 24 lutego br. odbył się konkurs wiedzy komunikacyjno - drogowej pod 

hasłem "Przedszkolak bezpieczny na drodze" w ramach akcji przeprowadzanej przez 

Przedszkole Gminne "Ćwiczyć każdy może". Konkurs przeprowadzony przez bibliotekarki 

z  Oddziału dla dzieci był skierowany dla 4-latków. Wzięło w nim udział ok. 90 dzieci. Jego 

celem było utrwalenie wiadomości z zakresu wychowania komunikacyjnego, kształtowanie 

właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. Na przedszkolaków czekało 7 konkurencji, m.in.: wyścigi samochodzikiem, 

zagadki, rozpoznawanie i dobór do ilustracji prawidłowego numeru alarmowego. Nad 

wszystkim czuwało i oceniało jury w składzie: Dyrektor Biblioteki Marek Adamski, Oficer 

Prasowy Komendy Powiatowej Policji st. sierż Kamil Sikorski oraz Magdalena Urbańska z 

Przedszkola Gminnego. Dzieci wspaniale poradziły sobie z konkurencjami, konkurs 

zakończył się remisem. Wszystkie grupy zajęły I miejsca. 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

GRODZISK CAŁY OGLĄDA BAJKI Z 

HAŁABAŁY     

 

 

    W środę, 26 lutego br. dzieci z Przedszkola Gminnego, grupa "Pszczółki" oraz "Żabki" 

przedstawiły spektakl pt. "Bal Kopciuszka". Przedstawienie odbyło się w ramach cyklu 

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

Gminne im. Krasnala Hałabały i Bibliotekę Publiczną. Spektakl odbył się w sali 

widowiskowej CK Rondo. Na widownię zawitały dzieci uczestniczące w 

bibliotecznych  zajęciach Błyskotliwego Malucha wraz z rodzicami oraz  ponad 100 



dziadków przybyła, aby zobaczyć występy swoich wnucząt. Na kolejne przedstawienie 

serdecznie zapraszamy w marcu. 

 

 

 

 



 
 

   

 

OD ZABAWY I SŁUCHANIA - DO CZYTANIA  
   

 

 

    W czwartek, 27 lutego br. Oddział dla dzieci w ramach cyklu "Od zabawy i słuchania do 

czytania" odwiedziły dwie grupy przedszkolaków: "Sowy" oraz "Mrówki" z Przedszkola 

Gminnego. Tematem dzisiejszego spotkania był zbliżający się 8 marca Dzień Kobiet. 

Przedszkolaki wysłuchały wiersza L.J. Kerna "Wiersz na Dzień Kobiet", który stał się 

pretekstem do dyskusji nad jego treścią oraz rozmowy na temat obchodzenia Dnia Kobiet. 

Dzieci wspólnie wybierały z rozsypani wyrazowej pozytywne i negatywne zachowania 

chłopców wobec dziewczynek i przyklejały na odpowiedni kwiatek - dobry lub zły. Na 

koniec zajęć każdy otrzymał do pokolorowania kwiatki - laurki na ten wyjątkowy dzień. 

 



 

 



 
 

  

   

 

ROWEREM DO JEROZOLIMY  
   

 

 

    W niedzielę, 16 marca o godz. 16.30 odbyło się spotkanie z cyklu "Na każdy temat" 

Gośćmi Biblioteki byli mieszkańcy Grodziska Wlkp.,  Izabela i Paweł Lipscy, którzy  w 

2010 r. odbyli rowerową pielgrzymkę do Jerozolimy. W trakcie spotkania przedstawili 

kolejne etapy i miejsca odwiedzane w trakcie wędrówki przez 10 państw. Swoją podróż 

rozpoczęli w Grodzisku Wlkp., by po 51 dniach i  przejechaniu blisko 4500 km dotrzeć 

Jerozolimy. Zgromadzonej publiczności opowiedzieli o swoich przygotowaniach do drogi i 

przygodach  na trasie a także o wielkiej serdeczności i gościnności mieszkańców mijanych 

miejscowości. W kwietniu br. P-wo Lipscy planują kolejną rowerową pielgrzymkę, tym 

razem do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II. Aktualne informacje o przygotowaniach i 

przebiegu można śledzić na stronie internetowej www.roweremdorzymu.pl 

 

http://www.roweremdorzymu.pl/


 

 

 



 

 

 
 



  

   

TANZAŃSKA HERBATA I WĘDZONE PASIKONIKI  
   

 

 

   Środa 5 marca.br. Czytelnia grodziskiej Biblioteki Publicznej okazała się za mała by 

pomieścić chętnych na spotkanie z o. Maciejem Braunem, misjonarzem z Tanzanii, 

proboszczem parafii w Butiamie. Spotkanie w sali widowiskowej CK Rondo było bardzo 

udane. Ojciec Maciej opowiadał o codziennych, dramatycznych warunkach życia 

mieszkańców Tanzanii, o problemach z opieką medyczną, braku zabezpieczenia socjalnego 

i możliwości kształcenia. Część wykładu poświęcił opowieści o swojej posłudze 

misjonarskiej, która w dużej mierze polega przede wszystkim na pomaganiu parafianom w 

ich codziennym życiu. Poczęstował też przybyłych na spotkanie wędzonymi pasikonikami i 

tanzańską herbatą.Podczas spotykania można był również kupić jego najnowszą książkę p.t. 

"Zawadi", która w formie powieści przedstawia historię życia jednego z mieszkańców 

Butiamy. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



   

KOSOVO - PODRÓŻ PONAD PODZIAŁAMI ?  
   

 

 

    W czwartek, 20 marca w Czytelni Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z 

cyklu "Gdzie oczy poniosą..." Naszym gościem był Andrzej Pasławski - Krakowianin, 

zakochany w Bałkanach podróżnik, instruktor i pasjonat fotografii. W latach 80-tych 

współpracował jako fotoreporter w redakcjach gazet krakowskich. Obecnie kieruje Agencją 

Kulturalno-Artystyczną PROXIMA, a na pokazach i slajdowiskach dzieli się swoimi 

barwnymi wrażeniami z podróży.  KOSOVO  -  podróż ponad podziałami ? - to barwna 

relacja z kilkukrotnych przejazdów przez Kosovo, a przede wszystkim z ubiegłorocznej 

wyprawy, podczas której zwiedził niemalże wszystkie symboliczne miejsca tego 

najmłodszego w Europie państwa. W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania prelegent 

opowiadał o Kosovie jako kraju o przebogatej tradycji historycznej i przepięknej 

nieskażonej cywilizacją przyrody. Kraj, w którym obok mafii, handlu bronią i kobietami, 

toczy się normalne życie, a ludzie są gościnni i przyjaźni. Jak się okazało Kosovo to nie 

tylko polityka i martyrologia, to również piękny kraj, wspaniałe góry, jaskinie, zabytkowe, 

wielokulturowe miasta.  

Relacje z jego wypraw, odbywanych wspólnie z żoną Barbarą, można przeczytać na stronie: 

www.fotolandia4x4.com. 

KOSOVO - najmłodsze państwo Europy, kraina zwana dawniej Dardanią, obecnie od 2008 

roku Republika Kosova. Multietniczny kraj na styku wielu kultur, państwo o które nadal 

toczy się spór pomiędzy Serbami, a Kosowarami. Tu naocznie można przekonać się, iż 

bałkański lont tli się nieprzerwanie. Tu zobaczyć można kolebkę prawosławia i najstarsze 

zachowane cerkwie, illiryjskie stanowiska archeologiczne i najnowszą, krwią i 

okrucieństwem naznaczoną, historię tego narodu, historię epatującą działaniami 

wojowników UĆK. A jednocześnie toczy się tam normalne życie gościnnych i przyjaznych 

ludzi, rzeczywistość, jakże odmienna od tej, jaką starają się kreować media i światowa 

opinia. To nie tylko polityka i martyrologia, to piękny kraj, wspaniałe góry, jaskinie, 

zabytkowe, wielokulturowe miasta. 

 

http://www.fotolandia4x4.com/


 

 

  

  

 

OD ZABAWY I SŁUCHANIA DO CZYTANIA 

      W poniedziałek, 10 marca br. Oddział dla dzieci odwiedziły dwie grupy 

przedszkolaków "Mrówki" i "Sowy" z Przedszkola Gminnego. W ramach cyklu "Od 

zabawy i słuchania do czytania" poznawały zwiastuny wiosny. O tym, jakie są pierwsze 

oznaki wiosny, opowiadały Panie bibliotekarki. W trakcie spotkania pięciolatki dowiedziały 

się, jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę, które kwiaty pierwsze zakwitają, a także 

usłyszały głosy ptaków: klekot bociana, śpiew skowronka, szpaka oraz innych ptaków. 

Rozmowę wzbogaciły kolorowe fotografie ptaków i kwiatów. Najmłodsi wysłuchali także 

krótkich wierszyków na temat ptaków autorstwa Wandy Chotomskiej oraz Mileny 

Lukesovej. Nie były to zajęcia tylko teoretyczne, ale także plastyczne. W trakcie spotkania 

dzieci kolorowały bociany. Przedszkolaki pełne pozytywnych wrażeń z uśmiechem na 

twarzach pożegnały Panie z biblioteki i zapisały się już na kolejną wizytę w Książnicy. 



 

 

 



 

 

 
 

   

BŁYSKOTLIWY MALUCH I PLAY - DOH  
   

 

 

     Z końcem lutego nasza biblioteka  przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play - Doh". Dzięki niemu dzieci mają możliwość 

uczestniczenia w warsztatach rozwijających zdolności manualne i umiejętność kreatywnego 

myślenia. 

W środę, 12 marca br. Błyskotliwe Maluchy po raz pierwszy przetestowały ciastolinę, która 

okazała się wspaniałą zabawą. Dzieci z pomocą prowadzących zajęcia Pań bibliotekarek 

będą wykonywać prace, które co miesiąc mają szansę na wygraną w konkursach 



organizowanych przez Akademię Play - Doh. Dzisiaj Maluchy stworzyły kolorowe bukiety 

wiosennych kwiatów. 

 

 

 



 

 



     

 

 

 



    

 

 
 

   

KOZIOŁEK MATOŁEK PRZEWODNIKIEM PO ZNAKACH 

DROGOWYCH     

 

 

    W czwartek, 13 marca,  ramach cyklu "Bezpieczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem', 

w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego odbyły się zajęcia p.t. "Koziołek Matołek 

jako pieszy bezpiecznie po ulicach wędrujący". W zajęciach uczestniczyły dzieci z Filii 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały. W trakcie zajęć bibliotekarki przybliżyły dzieciom 

sylwetkę Kornela Makuszyńskiego i jego twórczość, jak również okoliczności powstania 

książeczek o Koziołku Matołku. Następnie wspólnie omawiano podstawowe zasady 

poruszania się pieszych po ulicach. W celu ich utrwalenia dzieci wykonały kilka 

przygotowanych przez bibliotekarki zadań, m. Inn. rozwiązywały rebusy i zagadki oraz 

wykonały makietę ulicy, na której umieściły w odpowiednich miejscach znaki drogowe. 

Jesteśmy przekonani, że po takiej zabawie zasady ruchu nie są dla dzieci tajemnicą. 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=43:aktualnoci-2014r&id=653:kozioek-matoek-przewodnikiem-po-znakach-drogowych&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTY1Mzprb3ppb2VrLW1hdG9lay1wcnpld29kbmlraWVtLXBvLXpuYWthY2gtZHJvZ293eWNoJmNhdGlkPTQzOmFrdHVhbG5vY2ktMjAxNHImSXRlbWlkPTky


 

 
 

   

 

GŁOSUJMY NA PRACE BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW  
   

 

 

     W ramach uczestnictwa w Akademii Wyobraźni Play - Doh, Biblioteka Publiczna 

zgłosiła prace dzieci wykonane na zajęciach Błyskotliwego Malucha do konkursu p.t. 

Wiosenny Bukiet. Zachęcamy do oddawania głosów na poniżej prezentowane prace pod 

linkiem  



http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,1,wiosenny-bukiet.html  

Głosowanie trwa do 10 kwietnia 2014 r. 

           

           

 
 

   

SPOTKANIE DKK  
   

 

 

     Bohaterką piątkowego ( 21.03.2014 ) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki była 

chińska pisarka,  autorka niewielkiej książeczki pt "Ostrożnie, pożądanie".  Jest to w bardzo 

lapidarny sposób opowiedziana historia "szpiegowskiego" związku młodej chińskiej 

studentki i dygnitarza marionetkowego rządu japońskiego w Szanghaju w latach 40-tych 

XX wieku w czasie najbardziej okrutnej wojny chińsko - japońskiej. Po miedzy bohaterami 

rodzi się uczucie oparte na namiętności i  zauroczeniu. Uczucie, które przerodzone w miłość 

niweczy misternie przygotowany zamach i które kosztuje życie wielu ludzi. 

http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,1,wiosenny-bukiet.html Głosowanie
http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,1,wiosenny-bukiet.html Głosowanie


      

 

 
 

   

 

PTASZKOWO. KONKURSY RECYTATORSKIE     

 

 

     W poniedziałek, 17 oraz czwartek 20 marca 2014 roku w Filii Biblioteki w Ptaszkowie 

odbyły się konkursy recytatorskie, zorganizowane we współpracy z grupą projektową 

"Szalom", e - szkoła Moja Wielkopolska, którą opiekuje się Pani Hanną Stachowiak. 

Młodzi recytatorzy brali udział w kategorii uczniów klas I - IV szkoły podstawowej oraz 

klas I - III gimnazjum. Prezentowano twórczość poetów żydowskiego pochodzenia : Jana 

Brzechwy, Juliana Tuwima, Zuzanny Ginczanki, Bolesława Leśmiana i Antoniego 

Słonimskiego. Celem konkursu było poznanie twórczości w/w poetów, walka ze 

stereotypami i fobiami antyżydowskimi, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.  W 

konkursach brało udział 21 uczestników. Jury wyłoniło laureatów I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia. Najlepsi otrzymali dyplomy z nagrodami, a pozostałe osoby drobne upominki. 



       

       

        

 

 

  
 



   

O ŻABKACH W CZERWONYCH CZAPKACH  
   

 

 

      W piątek, 21 marca br. dzieci z Przedszkola Gminnego, grupa "Wróbelki" oraz 

"Jaskółki" przedstawiły spektakl pt. "O żabkach w czerwonych czapkach". Przedstawienie 

odbyło się w ramach cyklu "Grodzisk cały ogląda bajki z Hałabały" przygotowanego 

wspólnie przez Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały i Bibliotekę Publiczną. Spektakl 

odbył się w sali widowiskowej CK Rondo. Na widownię zawitały dzieci uczestniczące w 

bibliotecznych  zajęciach Błyskotliwego Malucha, dwie grupy z Przedszkola Gminnego 

oraz dzieci z Zespółu Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalnego w Ruchocicach. Na kolejne 

przedstawienie serdecznie zapraszamy 17 kwietnia. 

 

 



 

 
 

   

 

BŁYSKOTLIWE MALUCHY BUDZĄ WIOSNĘ !  
   

 

 

    W środę, 26 marca br. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Błyskotliwy Maluch. Tematem 

spotkania była Wiosna. Dzieci wraz misiem "Kubusiem" odbyły podróż pociągiem w 

poszukiwaniu "zaspanej" wiosny. Błyskotliwe Maluchy odwiedziły kilka krain: 

"Pałeczkowo", "Laskowo", "Żabno", "Bocianowo" aż dotarły do "Wiosenkowa". Na 

pierwszej stacji stworzyły pałeczkową orkiestrę i wybijając rytm próbowały obudzić 



wiosnę. W "Laskowie" nadsłuchiwały śpiewu różnych ptaków. W królestwie żab wesoło 

skakały i kum-kały do piosenki "My jesteśmy żabki małe". W "Bocianowie" trafiły na 

ogromną, zieloną łąkę, gdzie poznając nowy układ taneczny do piosenki "Agu du du" 

zamieniły się w czerwononogie bociany. Na ostatniej stacji znalazły list od Pani Wiosny, 

która podziękowała Maluchom, za to, że ją obudziły swoją "pałeczkową orkiestrą" a dzieci 

zrekompensowały się wykonując kolorowe kwiatki. 

 

 

 



 

 

 
 



   

 

TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS  
   

 

 

    Biblioteka Publiczna, Klub Fantastyki "Arda", CK "Rondo" oraz Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych zapraszają na pierwszy w Grodzisku Wielkopolskim turniej sieciowej 

gry komputerowej League of Legends. Gra powstała w 2008 i została bardzo pozytywnie 

przyjęta zarówno przez krytyków jak i przez graczy. W 2011 roku zdobyła nagrodę "Golden 

Joystick" w kategorii najlepszych darmowych gier roku.  W lipcu 2013 roku została uznana 

w USA za pełnoprawny sport. Matt Liebl z serwisu Gamzeone.com stwierdził, że jest to 

gra, przy której gracze spędzają obecnie najwięcej czasu. Zainteresowanie wzbudzają także 

turnieje League of Legends. Mistrzostwa Świata Sezonu 3 były najpopularniejszym e - 

sportowym wydarzeniem w historii. Ponad 32 miliony ludzi obejrzało mecz finałowy. 

Szacuje się, że obecnie w League of Legends gra około 27 milionów osób dziennie. Turniej 

odbędzie się w sobotę 12 kwietnia, w godz. 10.00 - 19.00 w sali widowiskowej CK Rondo. 

W przerwie rozgrywek o godz. 17.00  odbędzie się spotkanie z Marcinem Kowalczykiem - 

finalistą programu "Mam Talent", rekordzistą świata w układaniu kostki Rubika z 

zamkniętymi oczami. Szczegóły na stronie internetowej www.lolturniej.pl 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. 

 

 

   

http://www.lolturniej.pl/


ZABAWY CHUSTĄ ANIMACYJNĄ  
   

 

 

       W środę, 2 kwietnia br. wspólnie z Błyskotliwymi Maluchami bawiliśmy się chustą 

animacyjną. Chusta animacyjna  stanowi dla grupy dużą atrakcję. 

Zabawa  z  chustą  może  przybierać  różne  formy,  zawsze  jednak  dostarcza  wielu  wraż

eń  uczestnikom. Wszystkie zabawy bardzo podobały się dzieciom i już nie mogą się 

doczekać następnego spotkania z chustą. Zawsze staramy się naszym pociechom 

organizować wiele różnych zabaw aby były wesołe i radosne. Po tańcach i zabawie, 

korzystając z wiosennej pogody wybraliśmy się na podwórze, gdzie dzieci miały okazję 

poznać nową technikę malowania - kredę. Dzięki niej kostka brukowa zamieniła się w 

kolorową łąkę, pełną kwiatów i motyli. 

 

 

 

 
 

MARCOWE BAJKOWE PORANKI  
   

 

 

    Podczas marcowych spotkań z cyklu Bajkowe Poranki wspólnie z dziećmi pożegnaliśmy 

łagodną w tym roku zimę oraz powitaliśmy kapryśną wiosnę. Na zajęciach w dniu 11 

marca, uczestnicząc w zabawie ruchowej budziliśmy przyrodę oraz bawiliśmy się naszymi 

paluszkami przywołując ptaszki. Maluchy wysłuchały opowiadania "Reksio i cztery pory 

roku - wielki konkurs" Anny Sójki oraz wykonały gałązki bazi. Na kolejnych zajęciach 

dzieci zapoznały się z wierszykiem Jana Brzechwy p.t. "Przyjście wiosny". Następnie 

odbyliśmy wspólną podróż w poszukiwaniu wiosny. Staraliśmy się obudzić Wiosnę 

instrumentami, nasłuchiwaliśmy śpiewu ptaków, skakaliśmy z żabkami na łące, a nawet 

spotkaliśmy bociana. Pani Wiosna przyniosła dzieciom prezent - ciastolinę, z której dzieci 



wspólnie zrobiły piękny wiosenny bukiet. W podziękowaniu maluchy zatańczyły taniec dla 

Pani Wiosny. 

    

 

 

 



 

  

   

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI  
   

 

 

    W środę, 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji w 

Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się przedstawienie p. t. "W krainie bajek", które 

przygotowały dzieci z klasy III e SP nr 1 pod kierunkiem Pani Grażyny Piechoty - 

Napierały. Przedstawienie z zainteresowaniem obejrzały dzieci z Filii Osiedlowej 

Przedszkola Gminnego oraz SP w Grąblewie. Przedszkolaki przyszły do Biblioteki 

przebrane za postaci z bajek, a bibliotekarki prowadzące imprezę wcieliły się w postaci 

wróżek. Po przedstawieniu przyszedł czas na bajkowe zagadki, które miał w swym 

koszyczku Czerwony Kapturek, a losowali je dla młodszych kolegów uczniowie biorący 

udział w inscenizacji. Dzieci przedszkolne wykazały się dużą znajomością książeczek dla 

najmłodszych, więc zasłużyły na nagrodę w postaci cukierków. W czwartek 3 kwietnia 

Bibliotekę odwiedziły maluchy z prywatnego przedszkola "Wiercipięta". One także wzięły 

udział we wspólnej zabawie z okazji Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci. 

Światowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony w celu promowania pięknej 

literatury i grafiki dla młodego czytelnika. Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin 

Andersena. Co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia, projektując i rozsyłając plakat z 

mottem. Polska była gospodarzem tego dnia w roku 1980, motto "Książka moim oknem na 

świat" wymyślił Wojciech Żukrowski, a sam plakat projektował Jerzy Czerniawski. W tym 

roku gospodarzem dnia jest Irlandia, plakat projektowała Niamh Sharkey, a autorką "Listu 

do dzieci całego świata" jest Siobhan Parkinson. 

 



 

 

      

 
 

   



TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS  
   

 

 

     W sobotę, 12 kwietnia w Sali CK Rondo odbył się zorganizowany przez grodziską 

Bibliotekę Publiczną, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, turniej 

sieciowej gry komputerowej Leagues of Legends. Pomysłodawcą i inicjatorem 

zorganizowania rozgrywek w tej najpopularniejszej obecnie na świecie grze sieciowej był 

Stanisław Tomczak i grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W turnieju wzięło udział 8 

pięcioosobowych  drużyn i 10 graczy solo z terenu powiatu grodziskiego.  Turniej rozpoczął 

się o godz. 10.00. Wszystkich przybyłych uczestników oraz kibiców przywitał Burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, życząc wspaniałej zabawy i wielu wrażeń. 

Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym i trwały do godz. 19.00. Po dwóch 

ostatnich, bardzo zaciekłych grach wyłoniono zwycięzców. Na pierwszym miejscu (na 

przekór nazwie) uplasowała się drużyna "Byłem, Grałem, Przegrałem" z Wolsztyna. Drugie 

miejsce zajęli gracze solo - grupa I, a trzecie grodziska drużyna "Pogromcy Lewaków". 

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Jan Koza - sekretarz Urzędu Miejskiego, Jerzy 

Pięta - Firma Alsen, główny sponsor turnieju oraz Judyta Sternal Kierownik Oddziału dla 

młodzieży grodziskiej Biblioteki. W przerwie rozgrywek przed publicznością 

zaprezentował się Marcin Kowalczyk - uczestnik programu "Mam Talent" i mistrz świata w 

układaniu kostki Rubika. Blisko półtoragodzinne spotkanie w Czytelni Biblioteki spotkało 

się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, która także próbowała swych sił w 

układaniu kostki. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za udział 

wszystkim graczom. Dziękujemy sponsorom (Firma "Alsen", PHU Format, Concepto, 

Hotel Groclin), patronom i współorganizatorom ( CK Rondo, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych) oraz wszystkim osobom, bez których turniej nie mógłby się odbyć. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

ANNA I MAREK MAŁECCY. MALARSTWO. SPORT. TURYSTYKA  
   

 

 

    We wtorek, 13 maja o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej odbędzie się 

wernisaż wystawy malarstwa Anny Małeckiej oraz spotkanie p.t. "Bo człowiek bez pasji 

nudzi swoja duszę..."Z czytelnikami spotkają się Anna i Marek Małeccy. Zapraszamy 

 



 

 
 

  

   

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA  
   

 

 

    W czwartek, 8 maja w Sali CK Rondo odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza 

i Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli; Honorata Kozłowska - Z-ca Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego, Marek Kinecki - Przewodniczący Rady Miejskiej, Sławomir Górny - 

Członek Zarządu Powiatu Grodziskiego, 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 

koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu Kaliny Perz - Klimkiewicz i Krzysztofa Żabierki, 



który dostarczył wielu emocji i refleksji. Publiczność miała okazję usłyszeć m. Inn. takie 

piosenki jak: "Miasteczko cud", "Tango kat", "Piosenka drewnianych lalek". 

 

 

        



 

 
 

   

HISTORIA CZYTELNICTWA W GRODZISKU.  
   

 

 

     Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale 

(późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni 

stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg 

(wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i 

bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich 

dzisiejszych zawodów - za początek służby książce w Polsce.  Z tej okazji, w poniedziałek 

15 maja. w czytelni grodziskiej Biblioteki odbyła się prelekcja Pana Andrzeja Chrósta -

  grodziskiego regionalisty, pracownika Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej,  p.t. 

"Historia czytelnictwa w Grodzisku".  Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała wykładu 

o ciekawej historii grodziskiego drukarstwa sięgającej już XVI wieku oraz co jest z tym 

powiązane w latach późniejszych, rozwojem czytelnictwa na naszym terenie. 

 



 

 

 

 
 



   

 

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA  
   

 

 

     Tegoroczny Tydzień Bibliotek upływa pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". Z tej 

okazji, w środę, 14 maja br. w Oddziale dla dzieci odbyło się międzypokoleniowe 

spotkanie. Członkowie grodziskiego Uniwersytetu III wieku działający w Kole Teatralnym 

"Prometeusz" zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe pt. Czerwony Kapturek. 

Odbiorcami były dzieci uczestniczące w cyklicznych zajęciach "Błyskotliwy Maluch" oraz 

Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki. Po zakończonym teatrzyku przyszedł czas na 

występy dzieci. Maluchy zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, które zdobyły 

podczas cotygodniowych zajęć. Był to ich pierwszy występ przed publicznością. Mali 

artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  
 



   

 

KSIĄŻKI MOJEGO DZIECIŃSTWA  
   

 

 

    Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiega pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". W Filii 

Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbyły się zajęcia dla najmłodszych czytelników p.t. 

"Książki mojego dzieciństwa". Dzieci zostały poproszone o zwrócenie się do swoich 

rodziców i dziadków z zapytaniem o ulubioną książkę swojego dzieciństwa. W trakcie zajęć 

wspólnie szukaliśmy tych książek w Bibliotece. Powstała w ten sposób wystawa książek 

ulubionych i najchętniej czytanych przez różne pokolenia. Okazało się, że wiele z pozycji 

czytanych przez nasze  babcie czy rodziców jest też ulubionymi książkami współczesnych 

czytelników. W zajęciach tych wzięły udział grupy dzieci z Przedszkola Gminnego - 

"Pszczółki" i Żabki" oraz  "Żuczki" z  SP w Grąblewie. 

 

 



 

 
 

   

SPOTKANIE Z CYKLU "ŻYCIE Z PASJĄ"  
   

 

 

       "Bo bez pasji człowiek nudzi swoją duszę..." to temat spotkania jakie odbyło się we 

wtorek 13 maja br. w grodziskiej Bibliotece. O swoich pasjach opowiadali państwo Anna I 

Marek Małeccy z Ujazdu. Pani Anna jak i pan Marek są z zawodu nauczycielami, jednakże 

swoje pasje odnaleźli  w sporcie w szczególności w bieganiu. Goście podzielili się ze 

słuchaczami swoimi wspomnieniami o początkach  swojej kariery sportowej. Opowiadali 

także o wielu zawodach sportowych - maratonach, w których uczestniczyli m.in. w Berlinie, 

Rzymie, Paryżu a także w wielu biegach krajowych. Udzielili też bardzo cennych rad 

wszystkim chcących rozpocząć bieganie.  Marek Małecki podkreślał, że coraz częściej 

widzi na ulicach miasta i jego okolic mieszkańców, którzy biegają. Jedni robią to dla 

zdrowia inni dla zabawy. To właśnie dla miłośników biegania, których z roku na rok 

przybywa powstał "Grodziski Klub Biegacza", którego był współzałożycielem. Jest także 

pomysłodawcą i dyrektorem Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" - imprezy sportowej, 



która na stałe wpisała się w krajobraz życia miasta.  Pani Anna Małecka  kontynuuje nadal 

swoje pasje malarskie,  prowadząc m. in. kółko plastyczne dla dzieci i młodzieży. Do końca 

maja w Galerii Biblioteki czynna jest wystawa jej obrazów. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

  

   

ZAJĘCIA W TYGODNIU BIBLIOTEK     

 

 

     W Tygodniu Bibliotek Filię Biblioteki na os. Wojska Polskiego odwiedziła grupa 

"Żuczki" z Przedszkola Gminnego. Wraz z dziećmi przybyły do Biblioteki mamy oraz 

babcia jednej z dziewczynek, które opowiedziały nam o swoich ulubionych książkach z 

dzieciństwa. Dużo radości i wrażeń dały dzieciom zabawy z bańkami mydlanymi, w 

których - tak jak bohaterka jednej z książek W. Piaseckiej wypatrywaliśmy ciekawych 

historii. Pani Bogumiła - babcia Oli, przeczytała dzieciom bajkę pt. "Franklin 

i książka z biblioteki", która była przyczynkiem do rozmowy o poszanowaniu książek i 

przestrzeganiu regulaminu biblioteki. Na zakończenie dzieci namalowały swoje bąbelki, z 

których powstała ich wspólna książeczka. 

 

 



 

 
 

   

 

KSIĄŻKI Z KANADY     

 

 

    W Tygodniu Bibliotek polecamy książki pisarzy z Kanady - Ojczyzny Alice Munro - 

laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2013. 

 Alice Ann Munro z d. Laidlaw (ur. 10 lipca 1931 w Wingham w prowincji Ontario) ? 

kanadyjska pisarka, autorka głównie opowiadań. Uważana za jedną z najznamienitszych 

żyjących autorek krótkich form prozatorskich. Alice Munro systematycznie tworzy dzieła, 



w których dokładny opis socjalnych relacji i głęboki rys psychologiczny łączą się z 

bezbłędnym instynktem używania właściwej formy ekspresji. Jej opowiadania skupiają się 

na relacjach międzyludzkich w codziennym życiu. Akcja większości jej prozy osadzona jest 

w południowo-zachodniej części prowincji Ontario i często obraca się wobec z pozoru 

trywialnych i codziennych faktów i obserwacji otaczającej rzeczywistości. Bohaterowie 

tych opowiadań to antyteza literackiego heroizmu. Książki Munro przetłumaczono na ponad 

20 języków, a jej twórczość wyróżniono wieloma nagrodami literackimi, tak w Kanadzie, 

jak i innych krajach. W 2009 przyznano jej prestiżową Międzynarodową Nagrodę Bookera 

za całokształt twórczości literackiej, a w 2013 Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 

 
 

 

   

LEKCJA W BIBLIOTECE     

 

 

      W środę 14 maja w Filii Biblioteki na Os. Wojska Polskiego odbyła się lekcja 

biblioteczna. Przybyła na nią klasa IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z 

wychowawcą Panią Grażyną Piechotą - Napierałą. Uczniowie rozmawiali o pomysłach na 

książki, przypomnieli drogę książki do biblioteki oraz zapoznali się z katalogiem on - line 

naszej Biblioteki. Wielką radość sprawiło im wyszukiwanie ulubionych książek, nie tylko 

swoich, ale też ulubionych książek z dzieciństwa rodziców i dziadków. Jak się okazało, 

wiele tytułów powtarzało się, co świadczy o tym, że książka jest ogniwem łączącym 

pokolenia. Zajęcia podsumowaliśmy tworząc wystawkę książek oraz plakat umieszczony w 

oknie Biblioteki. 

 



 

 

  
 

   

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W PTASZKOWIE     

 

 

      W Tygodniu Bibliotek, Bibliotekę w Ptaszkowie odwiedziły dzieci z klas '0",I-III oraz 

młodzież klas V,VI . Najmłodsi czytelnicy wysłuchali fragmentów książek z serii 

"Najpiękniejsze bajki świata" m.in. "Jaś i Małgosia",   "Kopciuszek", "Kot w butach". 

Rozmawialiśmy o ulubionych książkach, które czytali nasi rodzice i dziadkowie. Wspólnie 



bawiliśmy się odgadując tytuły oraz bohaterów znanych wierszy i bajek. Dzieci 

wykonywały prace plastyczne, wypożyczały książki. Natomiast młodzież starszych klas 

zapoznała się z dziejami i znaczeniem bibliotek do czasów współczesnych. Poprzez internet 

zapoznały się ze zbiorami Biblioteki w Kórniku, Raczyńskich w Poznaniu oraz Biblioteki 

Narodowej w Warszawie. Powstała wystawa p. t. "Ulubione książki z dzieciństwa naszych 

nauczycieli". Wybór ulubionej książki był uzasadniony przez krótką wypowiedź. 

 

 



 

 
 

  

JAŚ i MAŁGOSIA     

 

 

    We wtorek, 20 maja "Sowy" i "Skowronki" z Przedszkola Gminnego im. Krasnala 

Hałabały  przedstawiły spektakl pt. "Jaś i Małgosia". Przedstawienie odbyło się w ramach 

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

Przedszkole Gminne i Bibliotekę Publiczną. Spektakl odbył się w sali widowiskowej CK 

Rondo. Widownię zapełniły dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach Błyskotliwego 

Malucha wraz z rodzicami oraz dziadkowie małych artystów. Na kolejne przedstawienie 

serdecznie zapraszamy 11 czerwca 2014 r. 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

   

 

OD ZABAWY I SŁUCHANIA DO CZYTANIA     

 

 

      W poniedziałek, 19 maja Oddział dla dzieci odwiedziły "Skowronki" z Przedszkola 

Gminnego im. Krasnala Hałabały. W ramach cyklu "Od zabawy i słuchania do czytania", 

którego głównym celem jest rozwijanie wśród dzieci zainteresowania książką oraz 

kształtowanie postaw czytelniczych, najmłodsi obejrzeli teatrzyk p. t. "Spotkanie z książką" 

w wykonaniu bibliotekarek : Judyty Sternal i Sylwii Owsianej rozwiązywali zagadki na 

temat książek, odczytali prośby książki i zawiesili je w bibliotece, złożyli uroczyste 

przyrzeczenie dbania o książki, a na sam koniec wypożyczyli swoje pierwsze książeczki do 

domu. 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

  

CZYTANIE MĄDRA RZECZ - XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 

CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

 

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Grodziski 

tydzień czytania trwa od soboty 31 maja do  piątku 6 czerwca 2014 r. 

Szczegóły na plakacie. 

 

 



  

   

GMINNY DZIEŃ DZIECKA. 6 MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ     

 

 

     W ramach Gminnego Dnia Dziecka Biblioteka Publiczna zorganizowała "Majówkę z 

Książką". Impreza odbyła się w sobotę 31 maja na terenie CK Rondo. Po otwarciu, którego 

dokonał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański oraz dyrektor Biblioteki 

Marek Adamski scena zapełniła się najmłodszymi czytelnikami, uczestnikami zajęć 

Błyskotliwego Malucha, którzy zaprezentowali nabyte w trakcie zajęć umiejętności. 

Owacyjnie przyjęto też spektakl "Czerwony Kapturek inaczej" w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola Gminnego oraz "W krainie bajek" w wykonaniu uczniów kla III SP nr 1. 

Niewątpliwą atrakcją imprezy był "Polish Garrison", który zaprezentował się w 

oryginalnych kostiumach bohaterów "Gwiezdnych wojen". Duże zainteresowanie budziło 

planetarium mobilne, pokazy astronomiczne i fizyko - chemiczne.  

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

ciekawych tytułów. W galerii Biblioteki prezentowana była wystawa fotografii dzieci 

uczestniczących w bibliotecznych zajęciach, zatytułowana "Fajnie jest w Bibliotece" oraz 

wystawa prac plastycznych dzieci z Kółka Plastycznego na os. Wojska Polskiego. 

Tradycyjnie w trakcie Majówki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego o tytuł 

"Pożeracza Książek"  2014.  W grupie dzieci do lat 5 zwyciężyła  Wiktoria Kucharczyk, w 

grupie dzieci 6-13 lat Emilia Konieczna, a w grupie 14-16 lat Daria Beker. Dzieci 

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

elfy i inne fantazyjne postaci. 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

  
 

   

DZIEŃ MAMY W RYTMIE ZUMBY     

 

 

     W środę, 28 maja br. Błyskotliwe Maluchy wraz ze swoimi mamusiami świętowali 

Dzień Matki. Na początku spotkania Maluchy przebrane za krasnoludki odważnie 

recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Mamy z dumą oklaskiwały swoje 

pociechy. Po występach były życzenia, całuski, własnoręcznie wykonane upominki i pyszne 

ciasta dla kochanych mam. Po poczęstunku nadszedł czas na niespodziankę! Do Oddziału 

dla dzieci została zaproszona na wspólne świętowanie również Pani Marita Herla - 

instruktorka ZUMBY. Ćwiczenia w rytm muzyki bardzo spodobały się dzieciom i ich 

mamom. Wszyscy chętnie tańczyli, śmiejąc się i bawiąc.   



 

 

 



 

 

 



 
 

  

   

CZYTANIE MĄDRA RZECZ     

 

 

      Tegoroczny ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przebiega pod hasłem "Czytanie 

mądra rzecz !". Z tej właśnie okazji Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała program 

p.t. "Poznajemy grodziskie legendy i opowiadania". Uroczysta inauguracja nastąpiła w 

sobotę 31 maja podczas Gminnego Dnia Dziecka tradycyjną "Lokomotywą" Juliana 

Tuwima, którą przeczytał Burmistrz Henryk Szymański wraz w bibliotekarzami i 

zgromadzoną publicznością.  W poniedziałek 2 czerwca b.r. bibliotekarki z Oddziału dla 

dzieci zaprosiły dzieci na Stary Rynek. Dwie grupy przedszkolaków "Motylki" oraz "Liski" 

z Przedszkola im. Krasnala Hałabały spotkały się przy Studni Ojca Bernarda. Burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański przeczytał maluchom legendę o Bernardzie 

i opowiedział inne, mniej znane ciekawostki na temat studni i historii powstania figury ojca 

Bernarda. Następnie dzieci wykonały dużą, kolorową lokomotywę, która nawiązywała do 

sobotniej inauguracji oraz stała się symbolem Tygodnia Czytania Dzieciom. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

   

 

LEGENDA O "DOKTOROWIE"     

 

 

      'CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM". Hasło ogólnopolskiej kampanii na rzecz 

czytania towarzyszyło dzieciom w poniedziałek 2 czerwca, w trakcie przemarszu korowodu 

przedszkolaków z Przedszkola Gminnego do Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego. W 

dwóch miejscach korowód zatrzymał się i napotkani mieszkańcy osiedla przeczytali 



dzieciom wiersze: "Lokomotywę" i "Słonia Trąbalskiego" Juliana. Tuwima. Korowód 

zakończył się  w Bibliotece, gdzie dzieci poznały legendę związaną z okolicą, z którą 

sąsiaduje zarówno Filia Przedszkola jak i Filia Biblioteki, czyli Doktorowem. Po 

pokolorowaniu herbu Grodziska i małym poczęstunku dzieci wróciły do przedszkola. 

 

 



 

 

 



 

  
 

   

 

HISTORIA KS. CZESŁAWA TUSZYŃSKIEGO     

 

 

     We wtorek, 3 czerwca br. w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Biblioteka 

zaprosiła na kolejne czytanie, które tym razem odbyło się przy ławeczce Ks. Czesława 

Tuszyńskiego. Na spotkanie przygotowane przez uczennice grodziskiego Liceum 

Ogólnokształcącego: Agnieszkę Adamczewską, Justynę Pawlak i Marysię Prządkę przybyły 

"Sowy" i "Mrówki" z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały. W trakcie zajęć dzieci 

dowiedziały się ciekawych rzeczy z życia i posługi kapłańskiej Księdza Czesława 

Tuszyńskiego - grodziszczanina 700 - Lecia. 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

CZYTANIE POD LIPĄ     

 

 

    W środę, 4 czerwca br. dwie grupy Błyskotliwych Maluchów spotkały się na placu za 

Biblioteką, gdzie bibliotekarki z Oddziału dla dzieci zorganizowały "Czytanie pod Lipą". 

Dzieci miały okazję poznać bliżej niektóre mamusie swoich rówieśników, podczas czytania 

bajki pt. "Franklin i książka z biblioteki". Czytały: Justyna Tajer, Alicja Paluch, Magdalena 

Klingsporn oraz bibliotekarki: Sylwia Owsiana i Judyta Sternal. Po czytaniu nadszedł czas 

na dalszą część zabawy, czyli "Przegląd dawnych i nowych gier i zabaw podwórkowych". 

W tym temacie również brali udział opiekunowie. Była m.in. gra w klasy, wyścigi z 

woreczkami na głowie, chusta animacyjna, gra w gumę i inne.  Wszystkiemu towarzyszyły 

tańce i wesoła muzyka. Zarówno mamy jak i dzieci wspaniale się bawili. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



   

OPOWIEŚĆ O POWSTAŃCU     

 

 

    W czwartek, 5 czerwca br. odbyła się dalsza część obchodów Tygodnia Czytania 

Dzieciom. W ramach "Poznawania grodziskich legend i opowiadań" spotkaliśmy się na 

Nowym Rynku przy pomniku powstańca. Na przybyłe "Biedronki" z Przedszkola im. 

Krasnala Hałabały czekały Licealistki: Maria Szymanowska, Agnieszka Adamczewska, 

Justyna Pawlak, Marysia Prządka, które przybliżyły dzieciom historię Powstania 

Wielkopolskiego oraz postacie ważnych dla Grodziska powstańców. 

Po lekcji historii przedszkolaki zamieniły się w piratów, którzy poszukiwali zaginionego 

skarbu. Bibliotekarki poinformowały dzieci, że w bibliotece ktoś zostawił tajemniczy list. 

Po przeczytaniu okazało się, że Pirat Barnaba na ulicy Szerokiej ukrył znaki i strzałki, które 

wskażą dzieciom drogę do skarbu. Przy każdym punkcie przedszkolaki znajdowały kolejne 

listy z zadaniami do wykonania. Pierwszą konkurencją było wybranie Herszta Piratów, 

który niósł banderę, kolejnym było malowanie wąsów i brody na znak przymierza z bracią 

piracką, trzecim zagadki, czwartym zadaniem były mini konkurencje. Dzieci podzielone na 

dwie drużyny rywalizowały ze sobą w wyścigach z woreczkami na głowie oraz w biegach 

sztafetowych. Piąta konkurencja miała charakter plastyczny i polegała na narysowaniu 

pirackiego statku. Ostatnim zadaniem było sprawdzenie czy wszystkie dzieci mają dobry 

piracki głos, wspólnie musieli zaśpiewać piosenkę. Po każdym poprawnie wykonanym 

zadaniu "piraci" otrzymywali kolejny kawałek mapy prowadzącej do skarbu i oddawali 

wspólny okrzyk: "Piratem być to fajna sprawa, Pirat - to najlepsza zabawa". Po przejściu 

wszystkich zadań i sklejeniu mapy piraci odnaleźli skarb, którym były cukierki oraz 

pirackie tatuaże. 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

POZNAJEMY GRODZISKIE LEGENDY I OPOWIADANIA     

 

 

      W czwartek 5 czerwca grodziskie opowieści i legendy przybliżył dzieciom 

zgromadzonym w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego, Pan Andrzej Chróst, 

pracownik Muzealnej Izby Pamięci w Grodzisku Wlkp. Biblioteka znajduje się na terenie, z 

którym w dawnych czasach sąsiadowały osady na obrzeżach miasta; Piekło i Doktorowo. 

Dzieci zapoznały się legendami związanymi z małym stawkiem w pobliżu Osiedla Wojska 

Polskiego, a także legendą o św. Bernardzie, grodziskimi kościołami i tajemniczą kobietą w 

czarnych żałobnych szatach odwiedzającą cmentarz przy ul. Rakoniewickiej. Na terenie 



placu zabaw w pobliżu Biblioteki, gdzie odbywało się spotkanie  

wiele lat temu rosły jeszcze lasy. Wszystkie te ciekawostki poznały dzieci z filii 

Przedszkola Gminnego w Słocinie i Grąblewie oraz Filii Osiedlowej. 

 

 



 

 

 
 

   

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W PTASZKOWIE     

 

 

     W Tygodniu Czytania Dzieciom (2 - 6 czerwca)  w filii Biblioteki Ptaszkowie odbyło się 

szereg spotkań.  Bibliotekę odwiedziły m. Inn. dzieci i młodzież z klasy "0" oraz I. Legendy 

i podania przeczytali im gimnazjaliści: Agnieszka Hojnowska, Rozalia Kurek, Eryk 

Walkowiak. Dzieci wysłuchały m.in. legendy o "Cudach Ojca Bernarda" o "Dawnych 

cmentarzach w Grodzisku Wlkp., podania o "Złotej kaczce", i "Popielu którego zjadły 

myszy". Prawdziwych historii o Ptaszkowie, kościele, karczmie, o tym co łączy starą szkołę 

i kostnicę dowiedzieli się uczniowie klasy IV i VI. W trakcie spotkań oglądano stare 

zdjęcia, pocztówki, albumy a także wymyślono "Legendę o Karczmie". 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I 7 KRASNOLUDKÓW     

 

 

     W środę, 11 czerwca "Sarenki" i "Kreciki" z Przedszkola Gminnego im. Krasnala 

Hałabały  przedstawiły spektakl pt. "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków". Przedstawienie 

odbyło się w ramach cyklu "Grodzisk cały ogląda bajki z Hałabały", przygotowanego 

wspólnie przez Przedszkole Gminne i Bibliotekę Publiczną. Spektakl odbył się w sali 

widowiskowej CK Rondo. Widownię zapełniły dzieci uczestniczące w bibliotecznych 

zajęciach Błyskotliwego Malucha wraz z rodzicami, grupa "Skowronki" z Przedszkola oraz 

dziadkowie i rodzice małych aktorów. 

 

 



 

 

 



 

 



 
 

 

WAKACYJNA PODRÓŻ PO STAREJ 

EUROPIE  

   

 

 

    Od poniedziałku 7 lipca w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej czynna będzie wystawa 

zatytułowana "WAKACYJNA PODRÓŻ PO STAREJ EUROPIE", na której 

prezentowanych będzie kilkadziesiąt reprodukcji starych pocztówek ze zbiorów Konrada 

Adamczaka,  przedstawiających miasta europejskie na przełomie XIX I XX wieku. 

Zapraszamy 

 

 

   



 

BAJKOWE PORANKI - ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ 2013/2014     

 

 

     We wtorek 17 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu 

"Bajkowe Poranki". W zajęciach przybliżających maluchom literaturę dziecięcą i 

oswajających z Biblioteką i z grupą poprzez wspólną zabawę uczestniczyło 12 dzieci. Do 

ostatniego dnia wytrwało 11. Wykonaliśmy wspólnie prezent dla taty z okazji zbliżającego 

się Dnia Ojca. Po zabawie bibliotekarki rozdały dzieciom pamiątkowe dyplomy. Następnie 

nadszedł czas na słodki poczęstunek, który na zakończenie zafundowali rodzice.Trudno 

było się rozstać, ale już wiemy, że niektórzy spotkają się w przedszkolu po wakacjach. Kto 

nie pójdzie do przedszkola, wróci do nas we wrześniu. Wszyscy natomiast będą nas 

odwiedzać i nadal korzystać ze zbiorów Biblioteki, z czego bardzo się cieszymy. 

 

 



 
 

   

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ BŁYSKOTLIWEGO MALUCHA W 

NENUFAR CLUB  
   

 

 

     W czwartek, 26 czerwca  Błyskotliwe Maluchy wraz z opiekunami wyruszyły na 

wycieczkę do Nenufar Club w Kościanie. Po dotarciu na miejsce 

dzieci przywitali członkowie pirackiej osady, którzy zabrali ich do Bajkowego Świata. 

Przeprawa tratwą po jeziorze oraz spotkanie z Indianami, okazały się dla wszystkich 

niezwykłą przygodą. "Świat Bajek" to miejsce, gdzie znajduje się 20 domków i każdy z 

nich obrazuje jedną z popularnych bajek. Dzieci miały możliwość zwiedzenia tych domków 

i postaci w nich umieszczonych. Animatorzy na miejscu prowadzili gry i zabawy związane 

tematycznie z bajkami oraz częstowali lodami. Po powrocie z wyprawy dzieci nieco głodne 

zabrały się pod opieką rodziców do smażenia kiełbasek przy ognisku, by wypełnić nimi 

puste brzuszki. Zwiedzane krainy bajek nie zmęczyło dzieci i chwilę po posiłku ruszyliśmy 

do Sali zabaw NUFRIK - jednej z największych sal zabaw dla dzieci w Wielkopolsce. Jest 

to kompleks składający się z 4-poziomowej konstrukcji zabawowej z licznymi 

przeszkodami. Znajduję się tam także 6 zjeżdżalni prostych i tubowych, baseny z 

piłeczkami, labirynt. Dużą popularnością cieszyły się pola z armatkami pneumatycznymi, 

strefa trampolin, mini boisko do piłki nożnej, jeździli i miękkie klocki. Rodzice i 

opiekunowie mogli w tym czasie odpocząć w kawiarence, w której serwowano kawę. Na 

zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



   

 

BAJKOWE PORANKI 2014/2015     

 

 

    We wtorek, 2 września rozpoczęliśmy nowy sezon zajęć z cyklu Bajkowe Poranki. 

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 11.00 w Filii na os. Wojska 

Polskiego. Dzieci z uśmiechem przyszły z rodzicami i opiekunami do biblioteki gdzie 

czekały na nie nowe stoliki, zabawki, kredki, kolorowanki, bajki i wspólna zabawa. 

Biblioteka daje przestrzeń, gdzie dzieci mogą rozwijać swoją ciekawość świata, odkrywać 

wartość wspólnej zabawy w grupie rówieśników i zdobywać nowe umiejętności. 

 

 

 

  



 

  

   

ZAPRASZAMY DO GALERII MŁODYCH     

 

 

 

     W grodziskiej Bibliotece Publicznej powstała Galeria Młodych. Głównym celem Galerii 

jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, który będzie realizowany 

poprzez działalność wystawienniczą i inne formy edukacji np. organizowanie spotkań, 

pokazów, konkursów, warsztatów dla tych wszystkich, którzy zajmują się jakąkolwiek 

działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją w bibliotecznej galerii. 

             W czwartek 25 września o godz. 16.30 w Galerii Biblioteki odbędzie się otwarcia 

wystawy prac plastycznych Pauliny Kucharczak - uczennicy drugiej klasy Technikum 

Organizacji i Reklamy, na które serdecznie zapraszamy.   

 



 
 

   

 

BŁYSKOTLIWY MALUCH     

 

 

      W środę, 3 września odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu 

"Błyskotliwy Maluch". Dzieci w dwóch grupach wiekowych (2 lata i 3-5 lat) spotkały się w 

Oddziale dla dzieci. Pierwsze zajęcia miały charakter zapoznawczy. Najmłodsi wspólnie z 

rodzicami oraz opiekunami poznali swoich rówieśników oraz panie prowadzące. W trakcie 

zajęć wspólnie śpiewaliśmy, tańczyliśmy, przeczytaliśmy bajkę pt.: "Marysia i wesoły dzień 

w przedszkolu" oraz samodzielnie kolorowaliśmy misie. Serdecznie zapraszamy osoby 

zainteresowane zajęciami w grupie wiekowej 3 -5 lat. Są jeszcze dwa wolne miejsca. 



 

 

 
 

   



 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

     Osiem różnych historii miłosnych, osiem różnych kobiet,  osiem indywidualnych 

opowiadań. Wszystko zawarte w jednej książce. 

Eric - Emmmanuel Schmitt, autor bestsellerowej powieści "Oskar i pani Róża" tym razem 

wprowadził nas w baśniowy świat miłości. Jego bohaterki to kobiety z różnych warstw 

społecznych, W " Odette i innych historiach  miłosnych"  autor próbuje przedstawić portret 

kobiety poszukującej szczęścia . Czy się ta sztuka udała. Na to pytanie  próbowano 

odpowiedzieć  na pierwszym po wakacjach spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki , które 

odbyło się we wtorek 23 września w czytelni Biblioteki. 

 

 

   

 

OTWARCIE WYSTAWY W GALERII MŁODYCH     

 

 

     W Grodziskiej Bibliotece Publicznej powstała Galeria Młodych. Głównym celem 

projektu jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, który będzie 

realizowany poprzez działalność wystawienniczą i inne formy edukacji np. organizowanie 

spotkań, pokazów, konkursów, warsztatów dla tych wszystkich, którzy zajmują się 

jakąkolwiek działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją w bibliotecznej galerii.   

W czwartek 25 września o godz. 16.30 odbyło się otwarcia pierwszej wystawy prac 

plastycznych Pauliny Kucharczak, 17 letniej mieszkanki Grodziska Wielkopolskiego - 

uczennicy drugiej klasy Technikum Organizacji i Reklamy. Rysować zaczęła w wieku 7 lat, 

i jak sama powiedziała sprawia jej to ogromną przyjemność. Oprócz czytania książek jest to 

jej największa pasja. Brała udział w wielu konkursach plastycznych odnosząc znaczące 



sukcesy. Zajęła pierwsze miejsce w konkursie pt. "Mapa podróżujących marzeń" oraz 

wyróżnienie w konkursie o Ks. Kanoniku Czesławie Tuszyńskim. Najchętniej jednak czuje 

się rysując "anime" - twórczość odwołującą się do stylu japońskiej animacji filmów 

rysunkowych. Stosuje wiele technik malarskich, jednak najchętniej sięga po kredki, węgiel i 

ołówek. Swoja pasję i zdolności chce rozwijać kontynuując naukę w kierunku plastycznym. 

Wystawa potrwa do 20 września 2014 r.     

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



   

 

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KORDEL     

 

 

   W poniedziałek, 29 września 2014 r. godz. 13.00 w grodziskiej Bibliotece Publicznej 

odbyło się spotkanie z powieściopisarką Magdaleną Kordel, autorką, m.in. bestsellerowych 

powieści "Uroczysko" i "Sezon na cuda". Pisać zaczęła, by poradzić sobie z trudną 

przeszłością, ale szybko okazało się, że jej książki stały się balsamem dla duszy tysięcy 

czytelników. Zadebiutowała powieścią "48 tygodni". Poza pisarstwem wraz z mężem 

prowadzi agencję reklamowo - wydawniczą. Prywatnie mama dwójki dzieci - nastoletniej 

córki i dwuletniego synka, pani trzech psów i kota. Jest wielbicielką przyrody i podróży - 

szczególną sympatią darzy Dolny Śląsk i Toskanię. Obecnie pracuje nad kolejną powieścią i 

przewodnikiem po Sudetach, do których zapałała miłością od pierwszego wejrzenia. Na 

spotkaniu, w pięknej jesiennej scenerii obecni byli członkowie bibliotecznego 

Dyskusyjnego Klubu Książki oraz grodziska młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Spotkanie dofinansowane jest ze środków Instytutu 

Książki. 

 

 



 

 

 
 

   



SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM     

 

 

      We wtorek 7 października grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła na spotkanie w 

ramach cyklu "Czy wiesz co jesz?". Gościem Biblioteki był grodziski pszczelarz Jerzy 

Paciorkowski, który barwnie i ciekawie opowiadał o swojej pasji, jaką są pszczoły i 

pszczelarstwo. Publiczność miała okazję poznać wiele ciekawostek związanych z życiem 

pszczół, pracą pszczelarza i pozyskiwaniem miodu. Polski naturalny miód pszczeli zawiera 

wiele cennych składników: enzymy, witaminy, mikroelementy, kwasy organiczne, 

aminokwasy, inhibiny i substancje  zapachowe.  Posiada też właściwości lecznicze. 

Gość  przywiózł ze sobą kilka rodzajów miodu, w tym także spoza Polski. Można było 

skosztować  rzadziej występującego u nas w sprzedaży  miodu spadziowego, wrzosowego 

czy też chorwackiego miodu lawendowego. Spotkanie odbyło się w Filii na os. Wojska 

Polskiego. 

 

 



 

 

 
 

  



   

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA     

 

 

      14 października 1926 roku ukazała się po raz pierwszy książka A.A.Milne  "Kubuś 

Puchatek" i dlatego w tym właśnie dniu obchodzimy urodziny ulubionego misia wszystkich 

dzieci. Filia Biblioteki na os. Wojska Polskiego przybrała odświętny wystrój. Były baloniki, 

a na honorowym miejscu oczywiście Kubuś Puchatek. Maluchy uroczyście powitały misia, 

wysłuchały fragmentu książeczki o Kubusiu, by następnie kołysać go na chuście klanzy. 

Było przy tym dużo zabawy. W dniu urodzin nie zabrakło tortu dla jubilata, który 

wykonaliśmy z plasteliny. Wręczając tort dzieci odśpiewały Puchatkowi "Sto lat". 

Następnie na plakacie urodzinowym przyklejaliśmy imienne karteczki w miesiącu, w 

którym dane dziecko ma urodziny. Będziemy teraz wiedzieć kiedy koleżance czy koledze 

złożyć  życzenia i  zaśpiewać "Sto lat" . Kubuś Puchatek na zakończenie poczęstował dzieci 

"małym co nieco". 

 

 

 



 

 
 

   

JUBILEUSZ DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

     W poniedziałek 20 października w odbyło się  uroczyste, jubileuszowe spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki, który świętował swoje 5 - lecie. W spotkaniu uczestniczył 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, który na ręce opiekunki klubu 

Pani Hanny Pauby złożył gratulacje i serdeczne życzenia dalszej owocnej działalności. 

Okolicznościowy wykład na temat grodziskich tradycji drukarskich i bibliotekarskich 

wygłosił Andrzej Chróst, a Hanna Pauba dokonała prezentacji pięcioletniej działalności. 

Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, która 

zaprezentowała owacyjnie przyjęty koncert poezji śpiewanej. 

    

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki pod hasłem "Tu czytamy", 

adresowany do czytelników korzystających z bibliotek. Pomysł oparty jest na założeniu, że 

potrzebne są miejsca gdzie można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, że nie trzeba 

być krytykiem by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. W grodziskim klubie 

spotykają się osoby, które łączy pasja czytania i poznawania literatury. Obecnie liczy on 24 

członków, a na comiesięczne spotkania przychodzi średnio około 17 osób. W ciągu pięciu 

lat działalności odbyło się ponad  50 spotkań. Przeczytano 45 tytułów pozycji książkowych 

o różnorodnej tematyce, które stały się przedmiotem ożywionych dyskusji. Na zaproszenie 

Klubu w  Bibliotece gościli  znani pisarze i znawcy literatury: Hanna Kowalewska, 

Agnieszka Wolny - Hamkało, Roman Pankiewicz, Hanna Cygler, Magdalena Kordel, prof. 

Piotr Śliwiński.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



  

   

DZIEŃ MARCHEWKI U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

     Dzień Marchewki - takie niezwykłe święto obchodziły 22 października dzieci 

uczestniczące w zajęciach Błyskotliwy Maluch. Tego dnia wszystkie dzieci ubrane były w 

marchewkowe kolory, a na głowach miały marchewkowe czapeczki. Wybrano wśród dzieci 

króla i królową marchewki. Królewską parą w pierwszej grupie zostali Laura Wachowiak i 

Wojtek Zebrucki a w drugiej Julia Pakuła i Kubuś Olszewski.  Podczas zajęć dzieci 

dowiedziały się jakie ważne wartości odżywcze posiada marchew i dlaczego należy ją jeść 

w różnej postaci. Przy piosence "Smaczne warzywa" najmłodsi rozwijali swoje talenty 

taneczne oraz muzyczne. Z uwagą wysłuchały wiersza Jana Brzechwy "Urodziny 

Marchewki", a następnie samodzielnie kolorowały marcheweczki. Każdy miał także okazję 

spróbować pomarańczowego warzywa oraz soczku. Na zakończenie zajęć Błyskotliwe 

Maluchy bawiły się chustą animacyjną. 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

PANI JESIEŃ W BIBLIOTECE     

 

 

      W październiku Oddział dla Dzieci zaprosił grupy przedszkolne na zajęcia pod nazwą 

"PANI JESIEŃ W BIBLIOTECE". Miały one na celu zapoznanie dzieci z Biblioteką oraz 

zachęcenie przedszkolaków do częstych wizyt w książnicy. Podczas zajęć dzieci zapoznały 

się z charakterystycznymi cechami jesieni i jej darami, utrwaliły nazwy darów jesieni z 

różnych środowisk (lasu, sadu, parku, ogrodu), wypowiadały się na temat ich znaczenia dla 

zwierząt i ludzi. Wzięły też udział w rozmowie kierowanej na temat charakterystycznych 

cech jesieni. W pewnym momencie w bibliotece pojawiła się "prawdziwa" Pani Jesień. Jej 

przybycie zaskoczyło wszystkich uczestników zajęć. Dzieci zaprosiły Panią Jesień do 

wspólnego tańca, a później chętnie odgadywały przygotowane przez nią zagadki. Pani 

Jesień wspólnie z dziećmi zainscenizowała "Bajkę o jesiennym szalu" Elżbiety Ostrowskiej, 

po czym dzieci wykonały kolorowy szal w prezencie dla naszego gościa. W zajęciach 

uczestniczyło 14 grup przedszkolnych. 

 

 



 

 

 
 

   



MISS PO 50ce - SPOTKANIE Z KATARZYNĄ CZAJKA     

 

 

      W czwartek 13 listopada o godz. 17.00  w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z 

Katarzyną Czajka pomysłodawczynią społecznego projektu Miss po 50ce oraz 

Ogólnopolskiego Konkursu Miss po 50ce, którego Gala Finałowa odbyła się w Warszawie 

w dniu 12 października 2014 r., a jednocześnie autorką książki "Zostać Miss... Miss po 

50ce". Podczas spotkania Katarzyna Czajka opowiadała o projekcie Miss po 50ce, o 

konkursie, jego kulisach i losach kobiet biorących w nim udział. a także o celach i 

działaniach  Fundacji Miss po 50ce. Zaprezentowała też fragmenty swojej książki, którą 

można było zakupić podczas spotkania. Pani Katarzynie towarzyszyła grodziszczanka, 

Mirosława Nowinka - uczestniczka konkursu Miss po 50ce i zaangażowana ambasadorka 

fundacji w naszym mieście. 

 

 



  

  

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK     

 

 

      5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Święto wszystkich 

bajkowych postaci to dobry pretekst, aby przypomnieć sobie część z nich. Jedne znane i 

lubiane, z kolei inne trochę zapomniane i odstawione w niepamięć. Bajkowe postacie 

towarzyszą wszystkim, rozweselając, zabawiając i poprawiając humor. W poniedziałek 3 

listopada br. z tej okazji Oddział dla dzieci odwiedziły przedszkolaki z grupy "Sowy". Tego 

dnia Panie bibliotekarki przygotowały przedstawienie pt "Bajki stare i nowe. Dzieci 

wspólnie z wróżkami miały okazję wziąć udział w kilku konkurencjach odnoszących się do 

różnych bajek, baśni. Wysłuchały również bajki o Czerwonym Kapturku a na koniec każdy 

przedszkolak narysował swojego ulubionego bajkowego bohatera. We wtorek 4 listopada 

bibliotekarki odwiedziły grupę "Mrówki" w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. 

Dziękujemy za wspólną zabawę, okazało się, że dzieci są doskonale zorientowane w 

bajkowym świecie! 

W PIĄTEK 7 LISTOPADA ZAPRASZAMY DO BAJKOLANDII. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  

   

BAJKOLANDIA  
   

 

 

     W piątek 7 listopada nasza Biblioteka zaprosiła do "Bajkolandii".   Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek do Biblioteki zawitały dzieci z 

grodziskich  przedszkoli przebrane za bajkowe postaci. Na Przedszkolaków czekało nie 

mało atrakcji.  Już na samym wejściu zostali przywitani przez Kubusia Puchatka i Koziołka 

Matołka, a także wróżki, czarownicę psotnicę, Czerwonego Kapturka,  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 i kalambury. Wiele emocji 

dostarczyły również dzieciom konkurencje i zabawy ruchowe. Pomiędzy konkursami 

wszystkie przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie muzycznej oraz odwiedziły 

naszą Wróżkę Agnes, 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 jesienne  dni  mogą mienić się 

tysiącami barw. 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

   

WERNISAŻ WYSTAWY ALEKSANDRY BEKER     

 

 

    W piątek 14 listopada w Galerii Młodych grodziskiej Biblioteki Publicznej odbył się 

wernisaż wystawy prac plastycznych oraz wieczór poetycki  Aleksandry Beker - uczennicy 

grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Grodziska 

Wielkopolskiego Henryk Szymański, który młodej artystce pogratulował talentów i złożył 

serdeczne życzenia wielu artystycznych sukcesów. W trakcie wieczoru poetyckiego 

koleżanki i koledzy z grupy teatralnej Arlekin zaprezentowali kilkanaście wierszy, które 

Aleksandra pisze jak sama mówi "z potrzeby chwili".  

Aleksandra Beker ma 17 lat. Mieszka w Grodzisku Wielkopolskim. Uczęszcza do Liceum 

Ogólnokształcącego. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła już w dzieciństwie. Od małego 

lubiła rysować, kolorować, malować. Z czasem rysowanie stało się czymś więcej niż tylko 

sposobem na nudę. Rysuje głównie tradycyjnymi sposobami, czyli ołówkami i kredkami, 

ale także maluje pastelami suchymi i olejnymi. Wiele satysfakcji sprawia jej także 

tworzenie grafiki komputerowej. Najczęściej maluje portrety i postaci ludzkie, gdyż uważa, 

że człowiek jest niesamowitą istotą, ciągle zmienia mimikę twarzy, gesty i jest to 

wspaniałe". 

Wystawę można oglądać w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej do 10 grudnia br. 

 

Galeria Młodych grodziskiej Biblioteki Publicznej powstała z myślą o tych wszystkich, 

którzy zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją 



szerszej publiczności. Głównym celem projektu jest rozwijanie zdolności artystycznych 

dzieci i młodzieży, który będzie realizowany poprzez działalność wystawienniczą i inne 

formy edukacji np. organizowanie spotkań, pokazów, konkursów, warsztatów. 

 

 

 



 

 

 



 

  

   

 

 

 

KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU CZY WIESZ CO JESZ ?     

 

 

    We wtorek 2 grudnia, na spotkaniu z cyklu "Czy wiesz co jesz" gośćmi Biblioteki były 

dietetyczki: Sławomira Kluczyńska - Kuleczka i Renata Głodek. Pani Sławomira w swojej 

prezentacji przedstawiła nam wiele ciekawych informacji dotyczących żywienia i jego 

wpływu na zdrowie. Dowiedzieliśmy się, że przeciętny człowiek zjada rocznie ok. 300 kg 

pożywienia - 50 lat temu było to ok. 200kg, a śliczne, duże jabłko ma dużo mniej witamin 

niż to z przed 50 lat. Ponadto zjadamy w pożywieniu wiele szkodliwych substancji 

dodawanych do produktu świadomie lub nieświadomie przez producenta. Powszechnie 

stosowane są różnego rodzaju spulchniacze, konserwanty, czy dodawane do pasz hormony i 

antybiotyki. Wszystkie te zagrożenia mają wpływ na rozwój w organizmie człowieka 

chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe i 

inne. Tym bardziej powinniśmy uważać na to, co jemy i odżywiać się racjonalnie . Posiłki 

jadać co ok.3 godziny, wypijać dużą ilość wody - 1 szklanka na 10kg wagi ciała. Pani 

dietetyk zwróciła też uwagę na konieczność właściwej suplementacji diety. Czyńmy to 

jednak mądrze , pod kontrolą specjalisty. Po prezentacji każda chętna osoba mogła 

skorzystać z badania analizy składu ciała, które wykonywały Panie: Renata Głodek i Marta 

Skorupka. Badanie pozwoliło określić nie tylko naszą wagę, ale też poziom nawilżenia 

organizmu, stan gęstości kości, masę mięśni, wiek metaboliczny. Z wypowiedzi osób, które 

się zdecydowały na badanie wynika, że są nim usatysfakcjonowane, dowiedziały się co 

nieco o swoim organizmie. 



 

 

 

 



  
 

   

KRAJ ZA WIELKIM MUREM     

 

 

       W czwartek 20 listopada  na zaproszenie  Dyskusyjnego Klubu Książki, grodziską 

Bibliotekę Publiczną odwiedziła Paulina Surniak, absolwentka filologii angielskiej, 

poznanianka z wyboru, zakochana w książkach i podróżach. Od 2007 prowadzi bloga 

Miasto Książek, który trzykrotnie znalazł się w finale konkursu Blog Roku. Na blogu Inne 

strony opowiada o podróżach dalekich i bliskich. Na co dzień pisze, czyta i wykłada historię 

literatury, nałogowo podróżuje, fotografuje i biega. Często też wyjeżdża na bezdroża Azji. 

Uwielbia wędrówki po polskich lasach. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać 

bardzo interesującego wykładu na temat współczesnej literatury chińskiej, zgłębić tajniki 

chińskiego alfabetu, a także poznać wiele faktów z codziennego życia, kultury i obyczajów 

ludzi z tego ogromnego "Kraju za wielkim murem" Spotkanie zostało zorganizowane  we 

współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

przy wsparciu finansowym Instytutu Książki. 

 

 



 

 
 

  

   

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA     

 

 

    Z okazji przypadającego w dniu 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia, Filia 

Biblioteki Publicznej w Grodzisku  na Osiedlu Wojska Polskiego przygotowała zajęcia dla 

przedszkolaków. Bibliotekarki przypomniały dzieciom historię pluszowego misia, 

zapoznały z najpopularniejszymi misiowymi bohaterami występującymi w światowej 

literaturze dziecięcej: Kubusiem Puchatkiem, Misiem Paddingtonem i Misiem Uszatkiem. 

Przygotowały szereg zagadek i zabaw ruchowych związanych z misiami, była misiowa 

gimnastyka i masaż misia. Dużą atrakcją okazała się nieoczekiwana wizyta postaci Kubusia 



Puchatka, który pojawił się z upominkiem dla dzieci - "małym co nieco" . Przedszkolaki 

zrewanżowały się piosenką.  W zajęciach udział wzięły grupy z Przedszkola Gminnego- 

filia osiedlowa : "Pszczółki" i Żabki", filia w Słocinie: "Słowiki" i "Szpaki" oraz dwie grupy 

z Prywatnego Przedszkola Wiercipięta. Wszyscy kochamy misie, wszyscy mamy misie i 

cieszymy się, że mają swoje święto. 

 

 

  



 

 

    
 

   

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PTASZKOWIE     

 

 

       W poniedziałek 24 listopada, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Filia 

Biblioteki w Ptaszkowie gościła dzieci z klasy "0", "I", które przyniosły ze sobą swoje 

ukochane pluszowe misie. Dzieci z zainteresowaniem i zaciekawieniem przywitały się z 

"prawdziwym" Kubusiem Puchatkiem. Wysłuchały opowiadań i wierszy o misiach. 

Wspólnie bawiliśmy się przy piosence pt. "Jadą, jadą misie". Dzieci chętnie brały udział w 

konkursach, zgadywankach oraz zabawach. Pięknie kolorowały misie. Wystawę z 

powstałych prac można oglądać w bibliotece. Z "Misiowej Biblioteczki" wypożyczały 

książki o Misiu Uszatku, Paddingtonie, Kubusiu Puchatku, Guziczku, Bodo. Obejrzały też 

bajkę o przygodach Misia Uszatka oraz śmieszne filmiki o niedźwiedziach. Na koniec 

spotkania Kubuś Puchatek częstował dzieci "misiowymi" ciasteczkami oraz pozował do 

wspólnego zdjęcia. 

 

 



 

 



 
 

   

 

ANDRZEJKI U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

      W środę, 26 listopada 2014 roku w Oddziale dla dzieci odbył się balik andrzejkowy pod 

hasłem "Bajki znane i mniej znane". Dzieci zaprezentowały się w strojach swoich 

ulubionych postaci z bajek i filmów. Były wróżki, królewny, rycerze, piraci ... i wiele 

innych bohaterów bajek. We wspaniałym nastroju dzieci bawiły się przy ulubionych 

muzycznych przebojach. Były też tradycyjne andrzejkowe wróżby i zabawy. Wszystkie 

maluchy wywróżyły sobie swój przyszły zawód, imiona przyszłego męża i żony oraz 

ustawiały buty. Wszyscy bawili się znakomicie. 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

   

W POSZUKIWANIU NIESPODZIANKI ŚW. MIKOŁAJA     

 

 

     W czwartek, 4 grudnia br. Oddział dla dzieci odwiedziły dwie grupy dzieci 5,6-letnich z 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały. W nocy w bibliotece był Św. Mikołaj i zostawił dla 

przedszkolaków list, z którego dowiedzieliśmy się, że gdzieś w Bibliotece Mikołaj ukrył 

niespodziankę. Tego dnia zamiast bibliotekarek były elfiki, które miały dzieciom pomóc w 

poszukiwaniach. Do pierwszej krainy dostaliśmy się saniami. Przedszkolaki wysłuchały 

legendy o Św. Mikołaju i odkryły w Oddziale drugi list, w którym Mikołaj prosił o pomoc 

w swoim warsztacie, dalej udaliśmy się po holu, galerii biblioteki, gdzie była Kraina 

Zagadek, w Wypożyczalni dla dorosłych Elfik Agnieszka podarowała nam kolejną kopertę 

z zadaniem. W Krainie Wyobraźni - Czytelni dzieci miały za zadanie dokończyć rysowanie 

Świętego Mikołaja. Po wykonaniu wszystkich zadań udaliśmy się do gabinetu Elfa 

Dyrektora, gdzie jak się okazało Mikołaj zostawił dla wszystkich dzieci słodką 

niespodziankę. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  
 

   

ŚWIĄTECZNA ABOLICJA     

 

 

Drogi Czytelniku.Jeżeli zdarzyło Ci się nie oddać w terminie książki do Biblioteki ? Masz 

w domu publikacje, które już dawno powinny wrócić na nasze półki ? A może boisz się 

konsekwencji finansowych ? Teraz masz okazję uniknąć płacenia kary za przetrzymanie.  

Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza "Świąteczną abolicję", która 

obowiązywać będzie w Bibliotece Głównej i filiach na terenie gminy od 11 grudnia 2014 r. 

do 15 stycznia 2015 r. Ułaskawienie otrzyma każdy, kto przyniesie w tym czasie książki - 

bez względu na to, jak długo nie mógł się z nimi rozstać. Zachęcamy wszystkich 

zapominalskich czytelników do odwiedzin placówek bibliotecznych ! 

 

 



   

ZIMOWY GRODZISK - WYSTAWA FOTOGRAFII     

 

 

       Zapraszamy na wystawę fotografii p t. "Zimowy Grodzisk wczoraj i dziś". Na wystawie 

prezentowanych jest 58 fotografii ze zbiorów Tadeusza Hoffmana i Urzędu Miejskiego 

przedstawiających Grodzisk Wielkopolski w zimowej świątecznej szacie, a także fotografie 

ze zbiorów bibliotecznego Ośrodka Wiedzy Regionalnej, które przedstawiają miasto zimą w 

latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wystawa prezentowana jest w Galerii 

Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 do 22 stycznia 2015 r. 

 

 

   



ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

    W czwartek 18 grudnia odbyło sie ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Członkowie rozmawiali o książce Małgorzaty Rejmer   p t.  Bukareszt kurz i krew. 

Autorka, zakochana w tym mieście , starała się pokazać inną Rumunię i Bukareszt niż 

znamy ze stereotypów. Rumunia to kraj z wiele wiekową barwną historia datującą się 60 w 

p.n.e. Rządy Rzymskie, Tureckie, Austriackie dały podwaliny pod  niezapomniany klimat 

tego miejsca. Nawet rządy "Słońca Karpat" - Nicolae Ceausescu, nie zabiły ducha miasta. 

Miłym akcentem spotkania były odwiedziny kolędników ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod 

kierunkiem p. Doroty Gruszeckiej. Kolędnicy przedstawili jasełkę, zaśpiewali kolędę  i 

złożyli życzenia świąteczne "zdrowia , szczęścia i pomyślności. 

 

 



 

 

 



 

  

   

BAJKOWE PORANKI - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA     

 

 

     Grudniowe zajęcia  z cyklu "Bajkowe Poranki" przebiegały pod hasłem przygotowań do 

Świąt Bożego Narodzenia i przyjścia ważnego gościa - Mikołaja. Dzieci przygotowywały 

się  ucząc się krótkiego wierszyka o Mikołaju.  Wyklejały też  jego portret, zdobiły 

choinkę  zrobionymi własnoręcznie kolorowymi łańcuchami. Ukoronowaniem przygotowań 

była wtorkowa  wizyta  Mikołaja, który przybył do nas z walizą pełną prezentów. Radości 

było dużo, chociaż  i dreszczyk emocji też się  u niektórych pojawił. Jednak po chwili lody 

zostały przełamane i dzieci cierpliwie pozowały do wspólnego zdjęcia z wspaniałym 

gościem w czerwonym stroju z długą siwą brodą. Tradycyjnie w trakcie zajęć w Bibliotece 

obchodzimy urodziny naszych milusińskich. Tak się złożyło, że w grudniu przypadły 

pierwsze urodziny w tej grupie dzieci. Składaliśmy  życzenia i śpiewaliśmy "Sto lat..." Lilce 

i Zuzi.  Z życzeniami wesołych świąt i bogatego Gwiazdora żegnamy się  w tym roku 

kalendarzowym. Następne spotkanie  nastąpi dopiero 13 stycznia 2015 roku. 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 

 


