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CZY WIESZ CO JESZ ? 

   Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu CZY WIESZ CO JESZ ? Tym razem na pytanie 

Dlaczego jesteśmy mięsożerni ? odpowie Małgorzata Piaskowska. Spotkanie odbędzie się 

we wtorek 27 stycznia o godz. 16.15 w Filii na os. Wojska Polskiego 

 

 

  

 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE     

 

 

     W piątek, 16 stycznia br. Oddział dla dzieci odwiedziły dwie grupy 6 - latków z 

Przedszkola Gminnego. "Sikorki" i "Sójki" zapoznały się z tradycjami karnawałowymi. 

Wysłuchały wiersza B. Szelągowskiej "Bal przebierańców" oraz opowiadania "Martynka 

idzie na bal". Wykonywały do nich różne zadania oraz mówiły o swoich wymarzonych 

strojach, w których wystąpią na swym przedszkolnym balu. Były też zadania tematyczne: 

pudełko niespodzianek, dopasowywanie rekwizytów do ilustracji na planszy i kuferek 

zagadek, z którym dzieci doskonale sobie poradziły. Na zakończenie zajęć dzieci 

standardowo wypożyczały książki. 



 

 

 



 

 
 

   

STYCZNIOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

    We wtorek, 13 stycznia odbyły się kolejne zajęcia Bajkowe Poranki. Wbrew pogodzie za 

oknem u nas - tematyka zimowa. Czytamy wierszyki o zimie i bałwankach. Dzieci lubią 

zabawy na śniegu i lepienie bałwana. Niestety - tego prawdziwego, ze śniegu nie można było 

ulepić. Wykonaliśmy więc jego podobiznę  na papierze. Na pierwszych styczniowych 

zajęciach obchodziliśmy podwójne urodziny: 3 latka kończyli: Filip i Zuzia. Dużo czasu na 

zajęciach poświęciliśmy Dniu Babci i Dziadka. W czytanym wierszyku babcia nosiła kapcie i 

miała koszyk pełen kolorowej wełny, choć jest jak najbardziej nowoczesną babcią. Dziadek 

natomiast, który chodzi najeżony, na widok wnuczka od razu się rozchmurzy. I jak tu go nie 

kochać? Dzieci z pomocą bibliotekarek i mam wykonały dla babć i dziadków laurkę w 

kształcie serca z odciskiem swojej dłoni.  Nauczyliśmy się  też wierszowanych życzeń,  które 

wraz z laurką dostaną dziadkowie w dniu ich święta.  Tradycyjnie robimy wspólne zdjęcie 

dzieci prezentujących dumnie swoje prace, chociaż wciąż nie wszyscy chcą pozować, więc 

prosimy rodziców, aby się nie zrażali, gdy nie ma na zdjęciu ich pociechy. 

 



 

 

 
 

   

UWAGA ! LOGOWANIE DO SYSTEMU     

 

 

     Od poniedziałku 19 stycznia w grodziskiej Bibliotece Publicznej istnieje możliwość 

logowania się do komputerowego katalogu bibliotecznego. Po wejściu na stronę 

internetową Biblioteki www.biblioteka.gro.pl - zakładka Katalog on - line  i zalogowaniu się 

do systemu, czytelnik będzie miał możliwość przeglądania stanu swojego konta, historii 

wypożyczeń oraz dokonywania zdalnych rezerwacji książek. W celu otrzymania hasła 

dostępu wystarczy w trakcie zapisu podać bibliotekarce swój adres e-mail. Przydzielone hasło 

pierwszego dostępu, czytelnik zmienia w trakcie pierwszego logowania. Niewątpliwym 

udogodnieniem jest także uruchomienie systemu automatycznego powiadamiania 

czytelników o terminach zwrotu książek. Wszyscy, którzy uzupełnią swoje dane o adres e-

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


mail będą otrzymywać automatyczne powiadomienia: - na 3 dni przed upływem terminu 

zwrotu - przypomnienie o terminie zwrotu i  wypożyczonych zbiorach, - w pierwszym dniu 

przetrzymania i co 7 dni - ponaglenie z informacja o wysokości naliczonej opłaty za zwlokę, - 

informację "do odbioru"  o zarezerwowanej książce, - informację o anulowaniu rezerwacji 

jeżeli książka nie zostanie odebrana w terminie. 

 

  

 
 

   

 

 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA     

 

 

      W czwartek, 22 stycznia br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcia 

i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu 

dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach Błyskotliwego Malucha  również pamiętały o 

swoich najbliższych.  Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali w sali widowiskowej 

CK Rondo na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Spotkanie rozpoczęło się 

przedstawieniem kukiełkowym, pt. Czerwony Kapturek zaprezentowanym przez Kolo 

Teatralne "Prometeusz" działające przy grodziskiej "Promessie". Następnie przyszedł czas na 

występy dzieci. Maluchy zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, których nauczyły 

się  podczas cotygodniowych zajęć odbywających się w Oddziale dla dzieci. Na twarzach 

dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje 

wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej zaprezentować się przed 

swoimi bliskimi. Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia, oraz podarowały swoim 

babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane podczas zajęć upominki - kwiatki i laurki. Był 

też czas na słodki poczęstunek. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, dla 

których był to pierwszy publiczny występ na scenie,  jak i dla ich rodziców i dziadków. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

   



KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU "CZY WIESZ CO JESZ ?"     

 

 

     DLACZEGO  JESTEŚMY  MIĘSOŻERNI ? We wtorek 27 stycznia w Filii Biblioteki na 

Osiedlu Wojska Polskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Czy wiesz co jesz" . Tym 

razem gościem Biblioteki była Pani Małgorzata Piaskowska - nauczycielka w  Technikum 

Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP w Grodzisku Wlkp. Pani Małgorzata przygotowała 

prezentację p t. "Dlaczego jesteśmy mięsożerni?".  Często zastanawiamy się, dlaczego lubimy 

jeść mięso? Czy mięso jest nam potrzebne do zdrowego żywienia rodziny? Jakie składniki 

pokarmowe zawiera mięso?  Jakie czynniki wpływają na trawienie pokarmów? Odpowiedź na 

te i inne pytania uzyskaliśmy w trakcie prezentacji.  Pani Piaskowska, która - jak o sobie 

mówi - jest zwolenniczką tradycyjnej kuchni polskiej, dała słuchaczom wiele praktycznych 

rad, odnośnie prowadzenia domowej kuchni i zakupów zdrowej żywności. 

 

 

 
 

    



BŁYSKOTLIWE MALUCHY NA ANTARKTYDZIE     

 

 

      W ramach cyklicznych, cotygodniowych zajęć Błyskotliwego Malucha, w środę 28 

stycznia br. razem z dziećmi wybraliśmy się na wspólną wyprawę na mroźną Antarktydę. Do 

krainy lodu przeniosła nas opowieść A i C. Centkiewiczów "Zaczarowana zagroda". 

Opowieść o polskiej wyprawie badawczej, o sprycie pingwinów oraz o ich przywiązaniu do 

miejsc, w których gniazdują. Opowieść o Eleganciku zainspirowała nas do poznania 

nieznanego nam wcześniej kontynentu. Sięgnęliśmy więc w pierwszej kolejności po atlasy. 

Długo przyglądaliśmy się obrazkom oraz ciekawostkom umieszczonym w książkach 

popularno-naukowych. Kiedy uznaliśmy, że zdobyta przez nas wiedza pozwala nam przejść 

dalej, wykonaliśmy portrety Eskimosów. Na zakończenie lodowych zmagań poznaliśmy 

piosenkę - pląs o pingwinach. Pingwinia, radosna przyśpiewka towarzyszy nam do teraz: O 

jak przyjemnie i jak wesoło w pingwinka bawić się, się, się... 

 

 



 

 

  

  
 

   

ZAPRASZAMY NA FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

        Zapraszamy dzieci i młodzież na Ferie Zimowe w dniach od 17 do 26 lutego 2015 roku. 

Zajęcia będą się odbywać w Oddziale dla dzieci, Czytelni oraz Filii na os. Wojska Polskiego. 

Szczegóły na załączonych plakatach. 



 

 
 

   

 



WERNISAŻ WYSTAWY RYSUNKÓW WIKTORII GARCON     

 

 

 

W czwartek 5 lutego o godz. 16.30 w Galerii Młodych grodziskiej Biblioteki Publicznej 

odbył się wernisaż wystawy rysunków Wiktorii Garcon - uczennicy trzeciej klasy 

grodziskiego gimnazjum.   Wiktoria ma 16 lat. Mieszka w Grodzisku Wielkopolskim i jest 

uczennicą trzeciej klasy Gimnazjum. Jak sam mówi, lubi czytać książki, słuchać muzyki i 

grać w gry komputerowe. Jednak jej największą pasją jest rysowanie. Rysować zaczęła od 

najmłodszych lat. Zawsze w takcie dziecięcych zabaw towarzyszył jej ołówek bądź kredka. 

Wiktoria bierze też udział w konkursach plastycznych. Jest to jej pierwsza publiczna 

wystawa. Mamy nadzieje, że się spodoba. 

        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. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 



BAJKOWE PORANKI 

     W miesiącu lutym  w trakcie zajęć z cyklu Bajkowe Poranki maluchy poznały prawdziwie 

zimowe tarapaty ptaszków, które u nas spędzają zimę i zapewne są głodne. Trzeba im pomóc 

przetrwać zimę  i dlatego potrzebny jest karmnik dla ptaków, do którego można by wsypać 

ziarenka. I taki właśnie karmnik wykonaliśmy - cóż że z papieru, za to ziarenka były 

prawdziwe. I natychmiast zleciały się do nich ptaszki - papierowe, ale mięciutkie i wszyscy je 

polubiliśmy. Po zajęciach dzieci potrafiły odróżnić wróbla od gila i sikorki. Na kolejne 

zajęcia maluchy przybyły w strojach karnawałowych. Były biedronki, kotki, księżniczka, 

Spidermen, wojownik... I wszyscy się wspaniale bawili do skocznej muzyki. I wszystkie (albo 

prawie wszystkie) buzie były roześmiane. W przerwie zabawy przygotowano dla uczestników 

baliku mały poczęstunek, aby zregenerować siły. 

 

 



 

 

 
 

   
 



TABLETY W BIBLIOTECE     

 

 

 

        Miło jest nam poinformować, że znaleźliśmy się w gronie 233 biblioteki - laureatów 

ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego w ramach projektu "Tablety w Twojej Bibliotece". 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym PiMG Biblioteka 

Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim uczestniczy od 2013 roku. Celem projektu jest 

dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy niezbędnych do wprowadzenia usług 

mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się, oraz promowanie 

wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za 

najnowszymi globalnymi trendami. Biblioteka otrzyma wkrótce 3 tablety Apple iPad Air2 16 

GB Wi-Fi, które będą udostępniane nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom Biblioteki. 

W ostatnich latach tablety stały się na świecie bardzo popularne. Można na nich przeglądać 

strony internetowe, oglądać filmy, grać w gry, edytować zdjęcia, robić zakupy. Tablety są 

łatwe w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych 

programów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych treści, a nawet całych książek. 

Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne, na przykład do nauki języków obcych, 

rysowania czy projektowania.  Dzięki tabletom Biblioteka zyska dodatkowe punkty dostępu 

do Internetu, rozszerzy i uatrakcyjni swoją ofertę. Jest to niewątpliwie szansa na pozyskanie 

nowych użytkowników oraz niekonwencjonalne promowanie czytelnictwa. Właśnie za 

pomocą tabletów, udostępnianych na miejscu w bibliotece lub wykorzystywanych podczas 

organizowanych tu zajęć, bibliotekarze będą zachęcać mieszkańców do uczenia się, tworzenia 

treści multimedialnych i dzielenia się nimi z innymi ludźmi. 

 

W KARNAWALE     

 

 

      W poniedziałek i wtorek 9 i 10 lutego gośćmi biblioteki były dzieci z Przedszkola 

Gminnego im Krasnala Hałabały. Podczas spotkania dwie grupy starszaków wysłuchały 

opowiadania o balu karnawałowym oraz przekonali się, że w bibliotece nie tylko 

odbywają  się zajęcia edukacyjne, ale można także miło spędzić czas na  grach i zabawach. 

Wspólnie bawiliśmy się wykonując polecenia ukryte w zaczarowanym pudełku, 

dopasowywaliśmy rekwizyty do ilustracji na planszy, odgadywaliśmy zagadki i się 

przebieraliśmy w kostiumy. Na zakończenie, żeby troszkę odpocząć dzieci kolorowały 

karnawałowe czapeczki. 



 

 

 



 

 

 
 

   
 

PINGWINY Z MADAGASKARU CZY ANTARKTYDY ?     

 

 

      Mimo mrozu za oknem w Bibliotece panuje gorąca atmosfera. Towarzyszy nam ona 

szczególnie w czasie cotygodniowych spotkań Błyskotliwego Malucha. Lutowe zajęcia były 

okazją do poznania wielu ciekawostek o Antarktydzie i zamieszkujących ją pingwinach. 

Poprzednio maluchy wykonały portrety Eskimosów, tym razem miały możliwość 

zaprezentowania kreatywności twórczej tworząc pingwiny z butelek plastikowych.  

Tradycyjnie zwieńczeniem każdego spotkania były tańce i zabawy ruchowe. 

 



 

 

 

 
 

   
 



DZIEŃ KOTA W BIBLIOTECE W PTASZKOWIE.     

 

 

      W dniach 11, 12 lutego w Bibliotece w Ptaszkowie obchodzono Światowy Dzień Kota. 

Biblioteką w tych dniach "zawładneły koty". Przybyłe na spotkania dzieci z klas "0", I, III 

opowiadały o swoich kotach domowych, co lubią robić oraz czym się żywią. Dowiedziały się 

wielu ciekawostek o kotach, obejrzały film z przygodami kota Filemona oraz śmieszne 

filmiki z udziałem kotów. Najmłodsze dzieci kolorowały portrety uroczych kotków, nadając 

im wymyślone imiona. Starsze lepiły z plasteliny lub wyklejały papierem. Przy zabawach, 

konkursach, śpiewaniu piosenek o kotach wszyscy dobrze się bawili. Czytaliśmy książki: 

"Chory kotek", "Kot w butach", wspólnie recytowaliśmy wiersz J. Tuwima "Kotek". Na 

koniec spotkania dzieci wypożyczały książki głównie o..... kotach. 

 

 

 



 

 

 
 

   

UWAGA ! MEGAMATMA JESZCZE DO 31 MARCA     

 

 

 

      Jeszcze do 31 marca w placówkach bibliotecznych dostępny będzie bezpłatny 

serwis "MegaMatma uczy w bibliotece". Projekt "MegaMatma uczy w bibliotece!" to 

inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma. Do 

31 marca oferujemy swym użytkownikom bezpłatny dostęp do serwisu w Bibliotece przy 

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

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.   

Zapraszamy do bibliotek w godz. otwarcia placówek. 

 
 

SPOTKANIE DYSKYSYJNEGO 

KLUBU KSIĄZKI  
   

 

 

      Wyjątkowo burzliwy przebieg miało lutowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

które odbyło się w Czytelni Biblioteki w czwartek 19 lutego b r. Dyskusja wywiązała się po 

przeczytaniu książki młodej norweskiej pisarki K.A. Skomsvold , autorki powieści p t. "Im 

szybciej idę tym jestem mniejsza". Matha, główna bohaterka powieści to urocza staruszka , 

której całym światem jest mieszkanie . Emerytka panicznie boi się nie tyle śmierci co tego, że 

nikt nie zauważy jej odejścia . Choć książka reklamowana jest jako powieść gorzko ironiczna 

z satyrycznym spojrzeniem,  przez klubowiczów postrzegana jest jako ciężka przytłaczająca 

lektura przypominająca o czymś nieuniknionym ... śmierci. 

 

 



 

 
 

   
 

KOLEJNE ZDJĘCIA W GALERII OŚRODKA WIEDZY 

REGIONALNEJ  

 

   

 

 

       W Internetowej Galerii Ośrodka Wiedzy Regionalnej zamieściliśmy kolejne zdjęcia, 

pochodzące z albumu rodzinnego śp. Ireny Filcek, którą większość mieszkańców Grodziska 

Wielkopolskiego pamięta jako osobę prowadzącą przez kilkadziesiąt lat nieistniejącą już 

Bibliotekę Parafialną i Biuro Parafialne przy Parafii św Jadwigi. 

Zapraszamy do obejrzenia. 



 

 

 
 

   
 



SPOTKANIE Z FLETNIĄ PANA  
 

 
  

 

 

       Zapraszamy na muzyczne "SPOTKANIE Z FLETNIĄ PANA". Spotkanie odbędzie się w 

czwartek 12 marca o godz. 16.15 w Czytelni Biblioteki. Zapraszamy po odbiór bezpłatnych 

wejściówek. 

OLEG DOWGAL. Zamieszkały we Lwowie artysta jest cenionym muzykiem i 

kompozytorem, członkiem Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowcą tamtejszej Wyższej 

Szkoły Muzycznej. Fletnia Pana jest jego ulubionym instrumentem, chociaż nie stroni od gry 

na innego rodzaju piszczałkach lub skrzypcach. Uniwersalność syringi pozwala artyście na 

wykonywanie melodii z krańcowo niekiedy różnych nurtów muzycznych, co będziecie 

Państwo mieli okazję usłyszeć podczas koncertu. Oleg Dowgal opowie o historii tego 

niecodziennego instrumentu. Swoją interpretacją wychodzi poza standardy muzyki 

klasycznej, wygrywając na syrindze hity popularnych zespołów, np. Abby oraz skoczne 

karpackie utwory ludowe. 

FLETNIA PANA (zwana także syringą, syryngą, syrinks) jest to   instrument muzyczny 

zaliczany do grupy instrumentów dętych drewnianych. Nazwa instrumentu i jego powstanie 

wiąże się z mitem o hamadriadzie Syrinks. Składa się z drewnianych piszczałek, ułożonych w 

jednym lub dwóch rzędach. Dźwięki z tego instrumentu wydobywa się, dmuchając w 

krawędzie otworów piszczałek. Według mitologii greckiej na fletni grywali: opiekun pasterzy 

i trzód, bóg Pan, oraz satyrowie. Obecnie instrument ten spotyka się w niektórych krajach 

Europy, w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Fletnia była popularna w Polsce w okresie 

renesansu, kiedy to nazywana była multanką. Materiały stosowane do produkcji tego 

instrumentu to obecnie: bambus, drewno klonowe (klon jawor), drewno pochodzące z 

niektórych gatunków drzew owocowych śliwa, grusza, czereśnia, a także szkło itp. 

 

 

   
 



 
   

 

FERIE, FERIE I PO FERIACH...     

 

 

     Na czas ferii przygotowaliśmy dzieciom wiele ciekawych ofert miłego spędzenia czasu, 

proponując im udział w zajęciach czytelniczych, plastyczno - technicznych, gry planszowe, 

zabawy oraz możliwość korzystania z komputera. Pewna grupa dzieci skorzystała z tej oferty 

i prawie każdy dzień ferii spędzała w bibliotece. We wtorek 17 lutego w filii na OWP 

obchodzono Dzień Kota, a naszą Bibliotekę odwiedził kot czytelniczki - Pers o imieniu Funia. 

Właścicielka kotka opowiedziała dzieciom o jego zwyczajach. W każdą środę odbywały się 

prawdziwe "Harce jak w bajce" a we wtorki i czwartki spotykali się miłośnicy gier 

planszowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie pt. "Czerwony 

kapturek" w wykonaniu grupy teatralnej Prometeusz, które odbyło się we wtorek 24 lutego. 

W feriach uczestniczyły także nasze Błyskotliwe Maluchy, które udały się na wycieczkę do 

Przedszkola Gminnego, gdzie Panie Przedszkolanki pokazały im jak wygląda dzień w 

przedszkolu, zaprosiły też dzieci do wspólnego śpiewania i zabaw. W kolejnych dniach na 

dzieci czekało również wiele atrakcji. W czwartek, naszym gościem była Pani Marita Herla, 

która roztańczyła całą bibliotekę podczas prowadzonych przez nią warsztatów zumby. 

Kolejnego dni wypełniły gry i zabawy. Każde z dzieci mogło zaprezentować swój talent 

wokalny podczas Karaoke Party. W placówkach odbywały się także kreatywne zajęcia 

plastyczne, podczas których powstały piękne kolorowe prace wykonywane z ciastoliny Play-

Doh oraz duże malowane farbami zamki, które zaprezentowano na wystawie. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

UWAGA MIŁOŚNICY GIER PLANSZOWYCH. 

"PLANSZOLANDIA"  

   

 

 

       Jeżeli lubisz planować strategie, wymyślać optymalne rozwiązania, rozgrzewać swoje 

szare komórki, budować miasta, zakładać fabryki, prowadzić armie do bitwy i  spędzać czas 

nad planszą lub z kartami w dłoni... Zapraszamy do "Planszolandii" -  Koła Miłośników Gier 

Planszowych. Nie musisz ich znać. Nauczysz się. Wstęp jest bezpłatny.         

Pierwsze spotkanie już w sobotę 7 marca o godz. 10.00 w Czytelni przy ul. Kolejowej. 



 

 

 



 

 

  

   
 

OLEG DOWGAL. SPOTKANIE Z FLETNIĄ PANA     

 

 

    W czwartek, 12 marca, miłośnicy dobrej muzyki mogli delektować się dźwiękami fletni 

Pana, na której dla grodziskiej publiczności zagrał Oleg Dowgal, ukraiński artysta 

mieszkający we Lwowie. Koncert odbył się w Czytelni Biblioteki Publicznej. Oleg Dowgal, 

zamieszkały we Lwowie artysta jest cenionym muzykiem i kompozytorem, członkiem 

Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowcą tamtejszej Wyższej Szkoły Muzycznej. Fletnia 

Pana jest jego ulubionym instrumentem, chociaż nie stroni od gry na innego rodzaju 

piszczałkach lub skrzypcach. Podczas występu w grodziskiej Bibliotece zaprezentował 

różnorodną twórczość zagraną na fletni Pana, na którą złożyły się utwory muzyki klasycznej, 

popularnej oraz ludowej. Artysta zagrał m.in. utwory "Ave Maria", "How deep is your love", 

"utwory zespołu ABBA, Jana Sebastiana Bacha oraz wiązankę karpackiej muzyki ludowej. 

Koncert Olega Dowala spotkał się z gorącym przyjęciem grodziskiej publiczności, która 

oklaskami nagrodziła wspaniały występ i wirtuozerię muzyka. 

Fletnia Pana zwana także syringą, jest to   instrument muzyczny z grupy instrumentów dętych 

drewnianych. Składa się z drewnianych piszczałek, ułożonych w jednym lub dwóch rzędach. 

Nazwa instrumentu i jego powstanie wiąże się z mitem o hamadriadzie Syrinks. Według 

mitologii greckiej na fletni grywali: opiekun pasterzy i trzód, bóg Pan, oraz satyrowie. Fletnia 

była popularna w Polsce w okresie renesansu, kiedy to nazywana była multanką. Obecnie 

instrument ten spotyka się w niektórych krajach Europy, w Azji, Afryce i Ameryce 

Południowej. Materiały stosowane do produkcji tego instrumentu to obecnie: bambus, drewno 

klonowe oraz niektóre gatunki drzew owocowych. 



 

 



 

 

 
 

   



ALSEN GRODZISK GAME DAYS     

 

 

      Zapraszamy na Alsen Grodzisk Game Days - drugi w Grodzisku Wielkopolskim turniej 

sieciowej gry komputerowej League of Legends. Impreza organizowana jest przez Bibliotekę 

Publiczną wraz z grupą grodziskiej młodzieży pod patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego. Partnerem strategicznym imprezy jest Firma Alsen a partnerami 

organizacyjnymi CK Rondo oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im E. Kwiatkowskiego. 

Grodzisk Game Days to turniej gry League of Legends 5vs5, który odbywać się będzie w 

dniach 18 -19 kwietnia w sali widowiskowej CK Rondo oraz pomieszczeniach Biblioteki 

Publicznej. Do turnieju zgłosić się może każdy, kto gra na serwerze EUNE, całą drużyną, 

bądź indywidualnie. Dla wszystkich graczy którzy przyjadą na GG Days z daleka, 

udostępniamy nieodpłatny nocleg w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku 

Wielkopolskim. Regulamin i wszystkie szczegóły na stronie internetowej 

http://lolturniej.org/. Szczegółowy program imprezy na plakacie. 

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. 

 

  

http://lolturniej.org/


 
 

   
 

MARCOWE SPOTKANIE DKK     

 

 

      Na kolejnym spotkaniu grodziskiego DKK, które odbyło się 19.03.2015 r. omawiana była 

książka Teresy Tomsi pt. ""Dom utracony, dom ocalony" To opowieść o tragicznych losach 

rodziny  autorki, która w 1939 roku została zesłana na Syberię i podzieliła los wielu polskich 

rodzin wojskowych , nauczycielskich i innych reprezentujących polską inteligencję. Książka 

opowiada jak to historia i polityka wkracza brutalnie w życie spokojnej rodziny. 



 

 

 
 

   
 



ŚWIĘTA TUŻ TUŻ...     

 

 

       Błyskotliwe Maluchy rozpoczęły już przygotowania do zbliżających się wielkimi 

krokami Świąt Wielkanocnych. Na zajęciach dzieci wyklejały kolorowe pisanki, a także siały 

rzeżuchę, co okazało się dla nich wielką atrakcją. Każde dziecko przygotowało pojemniczek 

przypominający wielkanocnego zajączka, w którym następnie posiało nasionka. Panie 

Bibliotekarki codziennie podlewały je i sprawdzały czy coś wyrosło. Na rezultaty swojej 

pracy dzieci nie musiały długo czekać, bo już na kolejnych zajęciach mogły podziwiać 

zieloną rzeżuchę. 

 

 



 

 

 



 
 

   
 

WTAJ WIOSNO !!!     

 

 

      W dniach od 16 do 23 marca gośćmi Biblioteki były dzieci z przedszkola Gminnego im. 

Krasnala Hałabały. Na początku zajęć przedszkolaki wysłuchały wiersza Doroty Gellner 

''Gdzie jest wiosna'', na podstawie którego opowiadały o oznakach tej pory roku. Dzieci 

znalazły tajemniczy list, jak się okazało napisany przez Panią Wiosnę. Została ona uwięziona 

przez złą zimę w pieczarze i by ją uwolnić należało dokładnie i poprawnie rozwiązać kilka 

zadań. Pierwsze zadanie -"Zawody mądrej głowy" - polegało na rozwiązaniu zagadek 

związanych z wiosną. W Kolejnym zatytułowanym "Ogrodnik" należało ułożyć historyjkę 

obrazkową na temat wiosennych prac w ogrodzie. Trzecim zadaniem, które dużo radości 

sprawiło dzieciom była zabawa ruchowa - pojedynek bocianów. W ostatnim zadaniu dzieci 

musiały wykazać się ogromną kreatywnością, bowiem zamieniły się w projektantów mody i 

wykonywały suknię Pani Wiosny. Wszystkie grupy przedszkolaków bardzo ładnie poradziły 

sobie z trudnymi zadaniami i.... chyba dzięki nim przyszła do nas długo oczekiwana Wiosna. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

MARCOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

      Ludowe przysłowie mówi, że "w marcu jak w garncu", czyli pogoda bywa bardzo 

urozmaicona. Taka też  różnorodność  była  w tym miesiącu  i  na naszych zajęciach. 

Poznaliśmy dni tygodnia wraz z wierszem Jana Brzechwy, budziliśmy i witaliśmy wiosnę, 

obserwowaliśmy jej pierwsze oznaki: bazie, przebiśniegi itp. Zagraliśmy jej na bębenku, 

tamburynie i kilku innych instrumentach. Ostatnie przed świętami zajęcia zdominowały 

pisanki, wszak  to kolorowe  jajko jest  symbolem Wielkanocy. Na koniec dotarł do nas 

tradycyjny "zajączek" z małymi upominkami. 



 

 

 

 
 

   



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI     

 

 

      W sobotnie popołudnie, 11 kwietnia grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci wraz 

z rodzicami na imprezę zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 

Święto zostało ustanowione w celu promowania wartościowej literatury pięknej i grafiki dla 

młodego czytelnika i obchodzone jest w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Obok 

kiermaszu książek, na sali pojawiły się kolorowe postaci z bajek, zapraszające do czytania. 

Na scenie CK Rondo w piosence 'Bajeczki książeczki" zaprezentowały się dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Slocinie, a następnie Teatr Duet z Krakowa w spektaklu pt. ,,Kotek i 

Kogutek". Ta edukacyjna bajka opowiada o dwóch przyjaciołach Kotku i Kogutku, którzy 

mieszkają razem, uzupełniają się nawzajem i pomagają w codziennym życiu. Kotek rozsądny, 

Kogutek niestety nieco lekkomyślny. Ich szczęśliwe i sielankowe życie trwa do chwili, gdy 

Kotek zmuszony jest wyruszyć w poszukiwaniu jedzenia nieco dalej w głąb lasu. Kogutek 

niepomny na przestrogi przyjaciela opuszcza zagrodę i wtedy do akcji wkracza lis...Dzieci 

miały wiele przyjemności z obejrzenia spektaklu, w którym brały czynny udział. Ta 

edukacyjna bajka uczy rozsądku, ostrożności i posłuszeństwa oraz, że dobrych rad nie wolno 

lekceważyć. Dodatkową atrakcją były gry, zabawy, konkursy czytelnicze zachęcające do 

sięgnięcia po książki. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   
 



KODEKS ZDROWEGO STYLU ŻYCIA     

 

 

    We wtorek, 28 kwietnia w Filii Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu  ŻYJ ZDROWO. Tym razem gościem Biblioteki była Honorata Ciechańska 

- mł. Asystent Stanowiska Pracy przy Powiatowej Stacji  Sanitarno Epidemiologicznej. 

Tematem spotkania był KODEKS ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. Po powitaniu przez 

Dyrektora Biblioteki, pani Honorata przedstawiła w formie prezentacji podstawowe zasady 

zdrowego stylu życia, okraszone zabawnymi satyrycznymi rycinami. Chętni mogli 

skorzystać  z pomiaru  tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą Smokerlyzera . 

Pomiar  ten jest szybkim, tanim i efektywnym testem pozwalającym określić niedawną 

ekspozycję na dym tytoniowy. Spotkanie przebiegło w swobodnej i miłej atmosferze. 

Uczestnicy otrzymali drobne upominki i materiały promujące zdrowe żywienie jak również 

życie wolne od nałogów. 

 

 
 

 

  



ALSEN GRODZISK GAME DAYS     

 

 

     W sobotę i niedzielę 18 i 19 kwietnia w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Alsen 

Grodzisk Game Days - turniej sieciowej gry komputerowej League of Legends. Turniej 

odbywał się pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, a zorganizowany został 

przez Bibliotekę Publiczną, grupę młodych grodziskich pasjonatów pod kierownictwem 

Stanisława Tomczaka, Firmę Alsen Jerzego Pięty - partnera strategicznego, który zapewnił 

kompleksowe wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz CK Rondo i Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego. W  sobotę odbywały się pasjonujące rozgrywki 

kwalifikacyjne. W niedzielę natomiast, rozgrywki 1/8, ćwierćfinałowe, półfinałowe i 

finałowe. 

Łącznie w turnieju uczestniczyło  20 pięcioosobowych drużyn, które przez blisko dwadzieścia 

pięć godzin walczyły o pierwsze miejsce, punkty oraz atrakcyjne nagrody. Po pasjonującym 

finale, w niedzielę ok. 21.30 poznaliśmy zwycięzcę. Drużyna "Team of Thug" z Buku okazała 

się najlepsza pokonując "Nexus Miners"- także z Buku. Trzecie miejsce zajęła drużyna 

"Chagroma" a czwarte "No Name". Turniej odwiedziło ok. 300 osób - uczestników i kibiców 

z różnych stron Polski, na których oprócz rozgrywek czekało wiele atrakcji   m in. 

kilkadziesiąt gier planszowych, które zapewniła firma GOSU z Poznania. Gościem turnieju 

był Bartosz "Bartas" Tritt - wicemistrz świata w FIFA 2012, z którym każdy chętny uczestnik 

mógł zagrać partię na udostępnionym Xboxie. Każdy mecz turnieju komentowany był przez 

Casterów i transmitowany na ekranach w sali widowiskowej, czytelni Biblioteki oraz na 

portalu Twitch.tv. Na bieżąco rozgrywki turniejowe oglądało ok. 2 tys. internautów.  

Wręczenia nagród dokonali: Z-ca Burmistrza Piotr Hojan, dyrektor Biblioteki Publicznej 

Marek Adamski, właściciel Alsen Jerzy Pięta oraz Stanisław Tomczak. 

Dla wytrwałych organizatorzy przygotowali występy dwóch zespołów, Synergia (funk, rock) 

oraz Mefedron (grunge). Zainteresowanie eventem w porównaniu z pierwszą edycją w 2014 

roku znacznie wrosło. Organizatorzy już teraz rozpoczynają pracę nad przyszłoroczną edycją 

i zapowiadają, że będzie jeszcze lepsza. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

   



TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2015     

 

 

     Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku grodziska Biblioteka Publiczna włącza 

się w obchody zainicjowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Tygodnia 

Bibliotek. Przygotowanemu programowi promocji czytelnictwa, biblioteki i jej usług 

przyświeca w tym roku hasło: Wybieram bibliotekę ... Zapraszamy od 8 - 15 maja 2015 r. 

 

 

   
 

ADRIAN KNACH - PIERWSZA ODSŁONA     

 

 

      W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek zapraszamy do Galerii Biblioteki. Swoje 

prace plastyczne zaprezentuje ADRIAN KNACH - mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego. 

Od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie rysunkiem, rzeźbą oraz architekturą. Stąd też 

główną inspiracją jego prac jest architektura zabytkowa, bogato zdobione, mające swój 

niepowtarzalny charakter elewacje budynków, które chce przenieść na papier z kąta swojej 

perspektywy. W mniejszej mierze oddający się rysowaniu portretów, które jak sam mówi 

wychodziły z różnym skutkiem, a efektem ubocznym są długo zostające w pamięci linie 

twarzy. 

Wernisaż wystawy w czwartek, 13 maja o godz. 17.30 w Galerii Biblioteki przy ul. 

Kolejowej 12. 



 
 

 

   

 

POWSPOMINAJMY, OCALMY OD ZAPOMNIENIA...     

 

 

     W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek zapraszamy na spotkanie osób 

współtworzących zbiory Dokumentów Życia Społecznego grodziskiej Biblioteki. Zapraszamy 

też wszystkich, którzy posiadają stare fotografie rodzinne i chcą aby wzbogaciły biblioteczne 

zbiory. Zeskakujemy je i zwrócimy oryginały. W trakcie spotkania pokażemy też, w jaki 

sposób opracowujemy dokumenty aby mogły zostać umieszczone w katalogu bibliotecznym i 

zaprezentujemy naszą  Internetową Galerię Fotografii. Spotkanie zakończy wykład Andrzeja 

Chrósta p t. Znane i nieznane grodziskie historie.... Wtorek, 12 maja, godz. 16.30 Czytelnia 

Biblioteki przy ul. Kolejowej  



 

 

   
 

RUMUNIA ZNANA I NIEZNANA...     

 

 

      W czwartek, 14 maja, o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki odbyło sie spotkanie z 

Krzysztofem Sadowskim - redaktorem Radia Merkury, który zgromadzoną publiczność 

"zabrał" w interesującą podróż po Rumunii - bliskim nam, pięknym, ale bardzo mało znanym 

kraju. Rumunia jest dogodnie położonym krajem, lecz mało znanym i często odsuniętym na 

boczny tor w trakcie planowania wakacyjnych podróży. Po części dlatego, że Rumuni są 

odmienni niż ich sąsiedzi: nie są Słowianami i mówią zupełnie odmiennym językiem. Choć 

Rumunia rozwija się intensywnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej, wciąż pozostaje wiele 

zacofanych, biednych regionów. Jednakże, dla turystów szukających ostatnich oryginalnych 

miejsc w Europie stanowi bardzo cenny turystycznie obszar. 



 

 

 



 

 

  
 

   
 

KWIETNIOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

      W trakcie kwietniowych - wiosennych Bajkowych Poranków większą uwagę zwracaliśmy 

na otaczającą nas przyrodę. W trakcie zajęć bibliotekarki czytały dzieciom książeczki na ten 

temat wiosny, budzącej się do życia przyrody i wiosennych prac w ogródku.  Także nasze 

maluchy uczestniczące w zajęciach chętnie w nich uczestniczyły. By bardziej poznać cykl 

rozwoju roślin  każde dziecko posadziło cebulkę i wysiało nasionka rzeżuchy . Na następnych 

zajęciach  dzieci bacznie obserwowały ich rozwój. Z okazji Dnia Ziemi maluchy dowiedziały 

się co to jest selekcja odpadów i otrzymały order "Jestem przyjacielem przyrody". Na 

kolejnym spotkaniu dzieci wykonywały lokomotywę - malowały farbami wagoniki  ucząc się 

przy tym jaki to kolor. 



 

 

 

 
 

 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA     

 

 

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

spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, 

bibliotekarki z grodziskich bibliotek szkolnych oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej. 

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

działalności Biblioteki, której dokonał dyrektor Marek Adamski. Obecny na spotkaniu 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański złożył pracownikom grodziskich 

bibliotek serdeczne podziękowania za pełnienie z pełnym zaangażowaniem misji krzewienia 

czytelnictwa i kultury polskiego słowa i życzenia wielu sukcesów, wytrwałości i zapału w 

pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. 



 

 

 
 



   

POWSPOMINAJMY, OCALMY OD ZAPOMNIENIA.     

 

 

     Kroniki, plakaty, stare wydania gazet, obwieszczenia lokalne, fotografie można było 

obejrzeć na wystawie w trakcie spotkania w grodziskiej Bibliotece Publicznej. We wtorek 12 

maja w Czytelni Biblioteki  spotkały się osoby współtworzące biblioteczne zbiory tzw. 

dokumentów życia społecznego. Dyrektor Biblioteki Marek Adamski podziękował 

ofiarodawcom za przekazane archiwalia, podkreślając, że każdy stanowi bezcenne źródło 

informacji o życiu społeczno kulturalnym miasta i regionu. Bibliotekarki Anna Koza i Hanna 

Pauba zaprezentowały żmudną procedurę opracowania każdego dokumentu od momentu 

otrzymania do umieszczenia opisu w katalogu bibliotecznym. Na spotkaniu zaprezentowano 

też fotograficzną galerię internetową www.biblioteka.gro.pl/galeria. Znane i nieznane historie 

grodziskie opowiedział Andrzej Chrust. W spotkaniu uczestniczył w imieniu Burmistrza 

Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego,  Zastępca Burmistrza Piotr Hojan. 

Wystawę można oglądać do końca maja. 

 

 

http://biblioteka.gro.pl/galeria


 

 

 



 

 

 

 
 



   
 

ADRIAN KNACH. PIERWSZA ODSŁONA. WERNISAŻ WYSTAWY.     

 

 

       W środę 13 maja o godz. 17.30 w Galerii Młodych grodziskiej Biblioteki Publicznej 

odbył się wernisaż wystawy rysunków Adriana Knacha - mieszkańca Grodziska 

Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyło wielu gości, rodzina, znajomi i przyjaciele 

artysty. Obecny na spotkaniu w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka 

Szymańskiego,  Sekretarz Gminy Artur Kalinowski, pogratulował artyście talentu i złożył 

serdeczne życzenia wielu jeszcze artystycznych sukcesów. 

Adrian Knach od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie rysunkiem, rzeźbą oraz architekturą. 

Stąd też główną inspiracją jego prac jest architektura zabytkowa, bogato zdobione, mające 

swój niepowtarzalny charakter elewacje budynków, które chce przenieść na papier z kąta 

swojej perspektywy. W mniejszej mierze oddający się rysowaniu portretów, które jak sam 

mówi wychodziły z różnym skutkiem, a efektem ubocznym są długo zostające w pamięci 

linie twarzy. Wystawa czynna będzie do 30 maja w godzinach pracy Biblioteki. 

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. 

 



 

 

 



 
 

   
 

BŁYSKOTLIWE MALUCHY POZNAJĄ ORKIESTRĘ     

 

 

      Uczestniczące w bibliotecznych zajęciach "Błyskotliwe Maluchy" wybrały się na 

wycieczkę do Grodziskiej Orkiestry Dętej. Na początku zajęć bibliotekarka przeczytała 

dzieciom książkę p t. "Misia Marysia i mała orkiestra". Maluchy były bardzo zachwycone 

przeczytaną bajeczką i nie mogły się doczekać zobaczenia prawdziwych instrumentów 

muzycznych. Podczas wizyty w Orkiestrze Dętej dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały 

Pani Renaty Kubale, która opowiadała o historii orkiestry, o wyjazdach oraz pokazywała 

różne instrumenty muzyczne. Dzieci miały możliwość zagrania na kilku instrumentach m.in. 

na bębnie, perkusji, trąbce, flażolecie. Sam Kapelmistrz Stanisław Słowiński zagrał dla dzieci 

na trąbce, a maluchy w tym czasie maszerowały i wymachiwały pomponami. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   
 



TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

      W Tygodniu Bibliotek w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się szereg zajęć dla dzieci 

przedszkolnych pod nazwą "Historia pewnej książeczki", w czasie których dzieci poznawały 

drogę książki od pomysłu autora do czytelnika.  Bibliotekę odwiedziły grupy dzieci  z Filii 

Przedszkola na os. Wojska Polskiego,  Filii  Przedszkola w Słoninie oraz z Przedszkola 

"Wiercipięta".  Bibliotekarki przeprowadziły także lekcje biblioteczne dla uczniów klas I - III 

Szkoły Podstawowej w Słocinie . Dzieci wykazały się dużą  znajomością różnych zagadnień 

związanych z powstawaniem książki i umiejętnym obchodzeniem się  z nią. Na zaproszenie 

nauczycielek wychowania przedszkolnego, bibliotekarka Natalia Flaum odwiedziła  grupy 

"Wróbelki"  i "Jaskółki" w Przedszkolu Gminnym przy ul. Chopina. Przeczytała dzieciom 

książkę W. Piaseckiej p t.  "Zaczarowane bąbelki".  Opowiedziała też o powstawaniu książki i 

o pracy bibliotekarzy. 

 

 

 



 

  
 

   

LONDYN - NIEZNANYM SZLAKIEM. SPOTKANIE Z 

PODRÓŻNIKIEM  
   

 

 

      We wtorek 26 maja w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

"Porozmawiajmy o... Tym razem gościem Biblioteki był znany podróżnik Andrzej Pasławski. 

W trakcie dwugodzinnego spotkania autor opowiedział publiczności o swych wędrówkach po 

Londynie. Wspomnienia wzbogacone były interesującymi zdjęciami wykonanymi podczas 

podróży. Autor przybliżył dawne ginące już miejsca, niebezpieczne kwartały St. Pancras, 

stare doki nad Tamizą, nabrzeża Kompanii Wschodnioindyjskiej, a także najsłynniejsze 

uliczki i puby. Opowiadał o Londynie mało znanym - dzielnicy pakistańskiej, hinduskiej, 

najstarszych dokach portowych, będących onegdaj sercem Londynu. Pokazał bodaj 

największe targowisko europejskie - Camden Market oraz miejsca, gdzie XIX wiek i jego 

klimat sąsiadują ze szklanymi wieżowcami banków i korporacji. 

  

 



 

 
 

   
 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA     

 

 

       Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Centrum Kultury Rondo i 

Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim zapraszają na Gminny Dzień Dziecka, 

który odbędzie się 31 maja 2015 roku na dziedzińcu i salach Centrum Kultury Rondo w 

Grodzisku Wielkopolskim. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Szczegóły na załączonym plakacie. 



 

 

  

  

DZIEŃ MAMY     

 

 

    We wtorek, 26 maja zaprosiliśmy do Biblioteki mamy naszych maluchów uczestniczących 

w cotygodniowych zajęciach z cyklu Bajkowe Poranki. Dzieci były bardzo starannie 

przygotowane. Nauczyły się wierszyka i przy pomocy Pań bibliotekarek przygotowały 

specjalne upominki. Wszystkie Mamy zasługują na chwilę relaksu przy kawie lub herbacie, 

na uśmiech swego dziecka i na drobny upominek, zwłaszcza gdy jest on wykonany 

własnoręcznie. Po życzeniach wręczeniu prezentu i poczęstunku, przyszedł czas na wspólną 

zabawę.  Z  mamą zawsze raźniej i nawet najbardziej nieśmiałe dzieci aktywnie w niej 

uczestniczyli . Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze. Dziękujemy Mamom, że mimo 

rozlicznych zajęć  znalazły chwilę, by w tym dniu  być razem ze swoimi dziećmi. 



 

 

 

 
 

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI     

 

 

      Powieść p t. "Prowincja pełna smaków"  Katarzyny Enerlich doskonale  wpisała się  w 

klimat majowego spotkania grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się w 

poniedziałek 25 maja w czytelni grodziskiej Biblioteki Publicznej. Jest to pełna ciepła 

opowieść o mazurskiej wsi i ludziach tam mieszkających. Ludmiła, bohaterka "Prowincji" 

pokazuje nam inne Mazury. Nie hałaśliwe pełne turystów kurorty ale spokojną 

prowincjonalną wieś gdzie życie  toczy się  swoim trybem. Cała opowieść  przeplatana jest 

lokalnymi przepisami kulinarnymi, które doskonale dopełniają opowiedzianą na kartach 



książki historię. Działający przy Bibliotece Publicznej Dyskusyjny Klub Książki skupia 

obecnie 24 członków i jest jednym z największych klubów działających w ramach 

ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. TU CZYTAMY!. Program ten promuje 

czytelnictwo. DKK stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze 

spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, 

wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Dyskusyjne Kluby działają w Wielkopolsce od 

kwietnia 2007 r. 

 

 
 

   
 

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

       W dniach 30 maja - 6 czerwca br. w całej Polsce odbywa się XIV Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom organizowany przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" w 

ponad 3270 miastach i miejscowościach - także w Grodzisku Wielkopolskim. Uroczysta 

inauguracja odbyła się w niedzielę 31 maja podczas Gminnego Dnia Dziecka. Tradycyjnie 

sygnałem rozpoczęcia święta czytania dzieciom była "Lokomotywa" Juliana Tuwima, 

którą   odczytali wspólnie: pracownicy Biblioteki Publicznej, CK Rondo oraz zgromadzona 

na widowni publiczność. 



  

 

 

 



 

 



  

  

  

"HISTORYCZNE" LEKCJE BIBLIOTECZNE     

 

 

     Przez blisko trzy tygodnie uczniowie pierwszych klas grodziskiego Gimnazjum 

uczestniczyli w cyklu lekcjach bibliotecznych  pod hasłem - Grodzisk Wielkopolski historia 

miasta w źródłach bibliotecznych, internetowych i bibliotek cyfrowych. Na zajęciach, które 

odbywały się w czytelni Biblioteki młodzież zapoznała się  w jaki sposób można korzystać z 

bibliografia regionalnej, co to są i do czego są wykorzystywane Dokumenty Życia 

Społecznego , jak działa Ośrodek Wiedzy o Regionie  oraz jakie są najważniejsze strony 

internetowe działających instytucji grodziskich. Uczniowie zapoznali się także  z Federacją 

Bibliotek Cyfrowych i Rozproszonego Katalogu Bibliotek Polskich. 

 

 
 



   
 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

       Dobiegł końca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który w tym roku przebiegał 

pod hasłem "Cała Polska czyta w bibliotekach". W placówkach grodziskiej Biblioteki 

Publicznej odbyło się szereg spotkań w trakcie których zaproszeni goście czytali dzieciom ich 

ulubione baśnie i opowiadania. W Filii na os. Wojska Polskiego czytali harcerze. Dzieci z 

Przedszkola Osiedlowego  wysłuchały opowiadania "O  wawelskim smoku", które przeczytał 

dh. phm. Tomasz Kałek. Przedszkolaki chętnie zadawały pytania, 

interesując  się  zwłaszcza  szczegółami munduru harcerskiego. Dh. Adrian Szczeszek, 

przeczytał bajkę o Franklinie, po czym zaprosił dzieci do musztry harcerskiej. Okazała się 

wspaniałą zabawą. 

W środę 3 czerwca do Biblioteki przyjechały dzieci z Filii Przedszkola w Słocinie. Dla nich 

kolejne przygody Franklina przybliżyła dh. pwd  Arleta Napierała.  W Filii w Ptaszkowie 

"Tydzień" rozpoczęło czytanie wiersza J. Tuwima p t. "Lokomotywa", który przeczytała 

Mieczysława Woźna - sołtys Ptaszkowa. Z uwagą wysłuchały go dzieci z oddziału 

przedszkolnego. Uczniom z klasy I o przygodach Koziołka Matołka czytał gimnazjalista - 

Marcin Szpot. Uczniom z klasy II książkę A. Bahdaja pt.: "Pilot i ja", czytała Wioletta 

Sokołowicz. 

Interesująco przebiegał "Tydzień" w Oddziale dla dzieci. W oparciu o serię książek 

Grzegorza Kasdepke  "Detektyw Pozytywka" 6-latki z Przedszkola Gminnego miały okazję 

zamienić się w małych detektywów i rozwiązać skomplikowane zagadki. Gościem 

grodziskiej Biblioteki była post. Paulina  Ludwiczak z KPP, która przybliżyła dzieciom 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w 

stosunku do obcych. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się 

prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy oraz 

zdejmowanie odcisków palców. Na zakończenie dzieci miały okazję poczuć się jak mali 

policjanci i wsiąść do policyjnego radiowozu. W środę, 3 czerwca Błyskotliwe Maluchy 

przeniosły się do magicznej krainy teatru cieni i obejrzały przedstawienie w wykonaniu 

bibliotekarek pt. "Podwodny świat Małej Syrenki" w oparciu o książkę Doroty Ziółkowskiej. 

Dla większości maluchów było to pierwsze spotkanie z teatrem, gdzie główną rolę odgrywały 

cienie, światło i dźwięk. W trakcie przedstawienia dzieci żywo reagowały na cień głównych 

bohaterów bajki, które chodziły i latały po całej scenie. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

  

   
 

"POŻERACZ KSIĄŻEK 2014/2015" - ROZSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU CZYTELNICZEGO  
   

 

 

    W trakcie Gminnego Dnia Dziecka nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego o 

tytuł "Pożeracza Książek 2014/2015", czyli najaktywniejszego czytelnika grodziskiej 

Biblioteki Publicznej. W kategorii dzieci do lat 3 oraz dzieci przedszkolnych zwyciężyła 

Emilia Rajter - Szajek. W kategorii dzieci z klas I - III pierwsze miejsce zajęła Sylwia Skubel, 

a w kategorii dzieci z klas IV - VI Gabriel Hamrol. Uroczystego wręczenia nagród dokonał 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański. 

 



 
 

   
 

BIBLIOTEKA POMYSŁÓW     

 

 

     W środę 10 czerwca w grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie dla 

bibliotekarzy "Mamy Cię! - młodzież w bibliotece" zrealizowane w ramach projektu 

Biblioteka Pomysłów. Szkolenie prowadziły instruktorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: Magdalena Bzdawka i Małgorzata Bochińska. 

Bibliotekarze z powiatu grodziskiego mięli okazję wysłuchać cennych porad odnoszących się 

do pracy z młodzieżą, poznać najnowsze metody, które pozwolą stworzyć bibliotekę 

przyjazną młodzieży, a także podzielić się własnymi doświadczeniami z działań mających na 

celu zachęcenie młodego pokolenia do udziału w życiu bibliotek. Instruktorki przedstawiły 

szereg narzędzi oraz scenariusze zajęć, które mogą zainicjować, a także ułatwić pracę z 

młodzieżą. 



 

 

 



 

 

 
 

   

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA NOWY DOM - WYSTAWA 

POKONKURSOWA  
   

 

  

      W Galerii Biblioteki czynna jest pokonkursowa wystawa prac plastycznych p t.  " 

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA NOWY DOM". Na początku maja 2015 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim ogłosiło konkurs 

plastyczny p t. "Rodzina zastępcza szansą na nowy dom" skierowany do dzieci i młodzieży z 

terenu powiatu grodziskiego. Konkurs ten miał na celu promowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego. Wpłynęło 135 prac, które będą sukcesywnie wystawione w Galerii Biblioteki od 

9 czerwca  przez cały okres wakacyjny. ZAPRASZAMY. 



 

 

 

 



 
 

   
 

WIECZÓR AUTORSKI ORAZ WERNISAŻ WYSTAWY 

MALARSTWA ZOFII TRZEPIÓRY - NOGA  
   

 

 

     We wtorek 30 czerwca w czytelni Biblioteki odbył się wieczór autorski Zofii Trzepióry - 

Noga promujący najnowszy tomik poezji zatytułowany "Ocalić od zapomnienia" oraz 

wernisaż wystawy malarstwa artystki. Zofia Trzepióra - Noga - maluje pastelami, farbami 

olejnymi i akrylem. Pisze także wiersze, reportaże i prozę poetycką. Ukończyła Wyższą 

Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie oraz malarstwo na wydziale sztuki Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie w pracowni prof. J. Kweclicha. W ubiegłym roku wydała nowy 

tomik wierszy pt. "Ocalić od zapomnienia". 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

KRAWATY DLA TATY     

 

 

      Ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu "Bajkowe Poranki", przypadające w "Dniu 

Ojca" odbyły się pod hasłem "Krawaty dla taty". Z tej okazji zaprosiliśmy do Biblioteki 

tatusiów. Na panów czekał poczęstunek. Uczestniczące w zajęciach dzieci własnoręcznie 

ozdobiły krawaty dla Taty, by mówiąc wierszyk wręczyć  je dumnym  ze swych pociech 

tatusiom. Obdarowani chętnie wzięli potem udział we wspólnej zabawie. Takiego "kółka 

graniastego" w naszej Bibliotece jeszcze nie było - wszyscy panowie bawili się razem z 

dziećmi. Humory dopisywały mimo deszczu za oknem. W miesiącu czerwcu dzieci poznały 

kolejne bajeczki, bawiły się i wykonywały proste prace plastyczne. Obchodziliśmy też 

urodziny: Martynki i Kacpra, którzy wyglądali w tym dniu szczególnie uroczyście. 



 

 

 



 
 

   
 

ZAKOŃCZENIE BIBLIOTECZYCH ZAJĘĆ Z DZIEĆMI     

 

 

      W czwartek 25 czerwca odbyło się zakończenie odbywających się w roku szkolnym 

2014/2015 zajęć z cyklu "Błyskotliwy Maluch" i "Bajkowe Poranki". W zajęciach edukacyjno 

adaptacyjnych uczestniczyło 25 dzieci w wieku od 2 - 4 lat, które przez 10 miesięcy 

regularnie odwiedzały bibliotekę. W trakcie zajęć dzieci miały okazję rozwijać swoje 

umiejętności i zdolności twórcze. Poznawały też literaturę dziecięcą oraz uczyły się 

samodzielności i współdziałania w grupie rówieśników. Prowadzące zajęcia bibliotekarki 

wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy. Grupa animacji artystycznej Em - Fun zapewniła 

dzieciom wspaniałą zabawę. Były tańce, zabawy z chustą, zamek dmuchany, malowanie 

twarzy i jeszcze wiele atrakcji. Następne cykl zajęć już od września. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

   

 

 

PAMIĄTKI "GRODZISKIEGO PIWOBRANIA"     

 

 

       Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zdjęć i pamiątek dokumentujących poprzednie 

edycje "Grodziskiego Piwobrania". Wszystkie materiały po zeskanowaniu zostaną zwrócone. 

Zdjęcia można także przesyłać na adres grodziskzd@op.pl  

mailto:grodziskzd@op.pl


 
 

 

 
 

   

MAŁY EKONOMISTA - PROPOZYCJA BIBLIOTEKI     

 

 

    Coraz częściej w mediach podkreśla się, że edukacja finansowa powinna wręcz odbywać 

się równolegle do nauki czytania, pisania czy liczenia. Produktów finansowych wciąż 

przybywa. Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącami reklam, również tymi, które 

agresywnie zachęcają do wzięcia pożyczek i kredytów. Nasze dzieci żyją w świecie 

bankowości elektronicznej: kont internetowych, bankomatów, kart płatniczych, kredytowych 

i naprawdę bardzo trudno im to wszystko zrozumieć. Niestety edukacja finansowa 

praktycznie nie istnieje, a rodzicom wcale nie jest łatwo podczas spacerów, wspólnych 

posiłków czy zabaw  wytłumaczyć tak "trudne" tematy. Dlatego proponujemy kurs ekonomii 

dla najmłodszych, aby pomóc wprowadzić dzieci w świat finansów. 



 

  

  

   

NIEZNANE MA WIELKIE OCZY     

 

 

      Zapraszamy na prelekcję absolwenta grodziskiego Liceum ogólnokształcącego 

KONRADA ADAMCZAKA p t. "Nieznane ma wielkie oczy". Prelekcja odbędzie się we 

wtorek 22 września 2015r.,  o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 

 

 



 

   

GRODZISKIE PIWOBRANIE - WYSTAWA     

 

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy pamiątek dotyczących Grodziskiego 

Piwobrania. Plakaty, ulotki, zaproszenia, foldery, fotografie eksponowane na wystawie to 

tzw. dokumenty życia społecznego Grodziska Wielkopolskiego, będące w zbiorach naszego 

Ośrodka Wiedzy Regionalnej. Wystawa prezentowana będzie w dniach od 4 do 30 września 

2015 r. w Galerii Biblioteki i Galerii CK Rondo przy ul. Kolejowej. 

 
 

 

   

 

NIEZNANE MA WIELKIE OCZY.     

 

 

       We wtorek 22 września w czytelni Biblioteki odbyła się prelekcja absolwenta 

grodziskiego Liceum ogólnokształcącego KONRADA ADAMCZAKA p t. "Nieznane ma 

wielkie oczy". W autorskiej prezentacji prelegent poruszył ważne we współczesnym świecie 

problemy chorób psychicznych, stresu, depresji, anoreksji, dotykające coraz to więcej 

ludzi.  Obecnie, we współczesnych czasach, zdrowie psychiczne stało się szczególnie 

istotnym zagadnieniem - wiele osób odczuwa pilną potrzebę, by odnaleźć wewnętrzną 

równowagę i sposoby odreagowania nadmiernego stresu, przemęczenia i obecnego tempa 

życia. Niejednokrotnie współczesny człowiek uskarża się na poczucie braku sensu życia i na 

długotrwały nawarstwiający się stres. Do tego dochodzi często spotykana sytuacja wypalenia 

zawodowego, bezsenność i objawy nerwicowe, czy nierzadko spotykana depresja. 



 

 

 
 

   
 

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ.     

 

 

W czwartek, 15 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Żyj zdrowo" zatytułowane 

" Badam się, więc mam pewność". Gościem Biblioteki była Pani Honorata Ciechańska, która 

przedstawiła temat profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Wcześnie wykryty rak 

piersi może być skutecznie leczony. Im mniejszy guz czy wykryta zmiana w piersi 

niewyczuwalna badaniem ręcznym, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jest to rak o 

typie przedinwazyjnym (czyli nie dającym przerzutów). Także w przypadku, gdy zostanie 

wykryty rak inwazyjny, im jest on mniejszy, tym większe prawdopodobieństwo, że nie doszło 

jeszcze do przerzutów do węzłów chłonnych, a możliwości wyleczenia są większe. 



 

 



 
 

   

 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI     

 

 

    W piątek, 25 września w czytelni Biblioteki odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem dyskusja dotyczyła czeskich bogiń, mieszkających 

wysoko w górach na pograniczu morawsko -słowackim, kobiet  potrafiących leczyć i 

przepowiadać przyszłość ale też rzucać uroki. O takich właśnie "szeptuchach" opowiada 

młoda czeska pisarka Katarzyna Tučkova w swojej  powieści "Boginie z Źitkovej". Główna 

bohaterka Dora, poznaje zdumiewającą historię swojej rodziny - od średniowiecza, poprzez 

okres drugiej wojny, lat komunizmu czeskiego, aż do lat współczesnych. Lektura, którą 

polecamy. 

 

 

 



 

 
 

 
 

  

ZAGRAJMY W EKSPERYMENTY     

 

 

      W czwartek, 24 września w ramach projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 

Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod nazwą "Biblioteka Pomysłów", w bibliotece w 

Ptaszkowie "Zagraliśmy w eksperymenty". Na czas spotkania grupa młodzieży przeniosła się 

w świat nauki. Tematem eksperymentów były zmysły człowieka. Uczeń klasy III gimnazjum 

Szymon Mortka, pełnił na czas spotkania rolę nauczyciela; przeprowadzał i objaśniał 

doświadczenia. Uczestnicy dowiedzieli się m. in. : czy dwutlenek węgla jest pożyteczny czy 

szkodliwy ?, czy tlen podtrzymuje spalanie ?. Czy czytając książki zastanawialiśmy się czy 

druk składa się z tuszu jednokolorowego, czy może z wielu kolorów ? W tym celu Szymon 

przeprowadził chromatografię bibułową - czyli rozdzielanie składników tuszu. Podczas 

spotkania korzystaliśmy z materiałów zamieszczonych w Internecie oraz innych pomocy 

edukacyjnych, które były pomocne przy przeprowadzaniu doświadczeń. W spotkaniu udział 

brała grupa młodzieży korzystająca ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Ptaszowie. 

Nad całością czuwała Magda Grzelewska - nauczycielka chemii, oraz bibliotekarka  Barbara 

Nolka. 



 

 

 
 

   



 

 

SPOTKANIE W BIBLIOTECE Z KOLOROWĄ CHEMIĄ  
   

 

 

     We wtorek, 29 września w ramach projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 

Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod nazwą "Biblioteka Pomysłów", w grodziskiej 

Bibliotece Publicznej przeprowadzono zajęcia po nazwą "Spotkanie w bibliotece z kolorową 

chemią". Przygotowane zostały w partnerstwie grodziskiej Biblioteki Publicznej i Liceum 

Ogólnokształcącego. Uczniowie Liceum: A. Baranowska, A. Hulalka, Z. Stachowska i A. 

Koza przeprowadzili lekcję chemii dla gimnazjalistów. Zaprezentowali 3 efektowne 

doświadczenia pokazowe, a następnie zaprosili do samodzielnego eksperymentowania. 

Pod okiem Pań G. Makles - nauczycielki chemii,  E. Drgas - studentki V roku chemii 

UAM  uczestnicy spotkania badali odczyn roztworów, przeprowadzali barwne reakcje 

strącania osadów, otrzymywali kolorowe roztwory i odbarwiali substancje w probówkach. 

Licealiści pokazali, że ciekawe doświadczenia chemiczne niekoniecznie muszą być 

wykonywane w nowoczesnym laboratorium. Udowodnili, że chemia, w której aż roi się od 

skomplikowanych wzorów, trudnych reakcji chemicznych ma wiele wspólnego z życiem 

codziennym, a przede wszystkim, że jest to niezwykle barwna i ciekawa nauka. Na koniec 

spotkania licealista A. Koza przeprowadził dwa doświadczenia na świeżym powietrzu i ku 

zadowoleniu gimnazjalistów jedno z nich było wybuchowe.  Biblioteka serdeczne dziękuje 

dyrekcji, nauczycielom i młodzieży grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego za partnerstwo 

i pomoc w realizacji zajęć. 

 



 

 

 



 

 

 

  



   

SPOTKANIE Z MONIKĄ MAŁKOWSKĄ  
 

   

 

 

Pragniemy zaproponować Państwu spotkanie autorskie z Moniką Małkowską - krytykiem 

sztuki, pisarką i publicystką. Podczas spotkania autorka opowie o swojej najnowszej książce 

pt. "Życie na przekąskę". Pustki w sklepach, pełnia w kulturze, czyli opowieści nie tylko z 

PRL.  

Zapraszamy w czwartek, 22 października br. na godz. 16.30 do Czytelni Biblioteki. 

Monika Małkowska - absolwentka warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki Warsztatowej. 

Od czasu polskiej transformacji - krytyczka sztuki, publicystka i popularyzatorka kultury. 

Prowadzi wykłady i programy o sztuce i szeroko pojętej kulturze (sztuki wizualne, film, 

komiks, moda). Wykładała na Europejskiej Akademii Sztuk i w Wyższej Szkole 

Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. W latach 2009 - 2014 prowadziła zajęcia na 

Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP, gdzie w 2011 uzyskała tytuł doktora za pracę 

"Niech sczezną krytycy !". Od 2013 wykłada także na Wydziale Reżyserii warszawskiej 

PWST. Prowadzi też wykłady otwarte na forum PAN, ZPAP, ASP oraz gościnnie na 

artystycznych uczelniach w Katowicach, Poznaniu, Łodzi. Od 2014 prowadzi blog o kulturze 

MOMArt. Współpracuje z radiem (Tok FM i II Program PR) i telewizją (TVP Kultura). Pisze 

do prasy codziennej od 1994 związana z "Rzeczpospolitą") i branżowych miesięczników 

(m.in. do "Sztuki.pl", "Werandy", "Wróżki", "Notesu Wydawniczego"). Autorka trzech 

książek o modzie i kulturze. W maju 2015, nakładem wydawnictwa Świat Książki, ukazał się 

tom Życie na przekąskę. Pustki w sklepach, pełnia w kulturze, czyli opowieści nie tylko z 

PRL.  

Monika Małkowska, krytyczka sztuki, napisała świetną książkę o sztuce najbardziej ulotnej - 

kulinarnej. Smacznie, mądrze, dowcipnie. Trzeba się wprosić na kolację, koniecznie!". 

 

 

   
 



WIRTUALNE SPOTKANIE Z EMILIĄ KRAKOWSKĄ     

 

 

    W czwartek,  8 października 2015 w czytelni grodziskiej biblioteki odbyło się pierwsze 

interaktywne spotkanie w ramach akcji "e - motywacja". Jest to projekt przygotowany 

przez  Fundacje Orange . Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych - 

uzupełnienie odwagi i energii przydatnych do życia. Wykorzystując nowoczesną technologie 

internetową czytelnicy naszej biblioteki mają możliwość uczestnictwa w spotkaniu ciekawą 

postacią z życia kulturalnego. Poprzez czaty można również zadawać pytania gościowi. 

Pierwszym gościem projektu była znana aktorka Emilia Krakowska, która z dużym 

poczuciem humoru poruszała ważne zagadnienia z życia codziennego.  

22 października o godz. 11-tej odbędzie się kolejne spotkanie Tym razem gościem będzie 

znana pisarka Krystyna Koffta.  Zapraszamy. 

 

 

   
 

BŁYSKOTLIWY MALUCH     

 

 

      W każda środę w Oddziale dla dzieci prowadzone są zajęcia edukacyjno - adaptacyjne dla 

dzieci w wieku 2 - 5 lat p t. "Błyskotliwy Maluch". Podczas zajęć dzieci poznają bibliotekę 

oraz najpiękniejsze bajki i opowiadania. Uczą się samodzielności i współdziałania w grupie 

rówieśników. Podczas wspólnych zabaw, tańców, nauki piosenek i zajęć plastycznych 

rozwijają swoje umiejętności twórcze.  Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, o godz. 10.00 

i 12.00. Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy do Oddziału dla 

dzieci. 



 

 

 

 



 

 

 

  

PANI JESIEŃ U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

     W środę, 14 października Błyskotliwe Maluchy odwiedziła Pani Jesień. Cała w listkach, 

przepięknym kapeluszu z jesiennych liści i jarzębiny. Miała też ogromny kosz w którym 

przyniosła swoje dary. Dzieci przywitały ją piosenką "Przyszła jesień z wielkim koszem...". 

Następnie Bibliotekarka przeczytała Bajkę o jesiennym szalu - E. Ostrowskiej... Na 

podstawie tego opowiadania dzieci układały szal z liści (uczyły się przy tym liczyć), który na 

koniec został rozrzucony. W opowiadaniu zrobił to lis Chytrusek, a w naszej bibliotece w 

role liska wcieliły się dzieci. Rozwiązywaliśmy zagadki o jesiennych darach, poznawaliśmy 

kolory, były też zabawy ruchowe, a to wszystko na podstawie przeczytanej bajeczki. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 

PANI JESIEŃ W PRZEDSZKOLU     

 

 

      W czwartek, 15 października, w ramach akcji "Cała Polska Czyta 

Dzieciom",  bibliotekarki z Oddziału dla dzieci odwiedziły Przedszkole Gminne im. 

Krasnala Hałabały - grupy: Sarenki, Jeżyki oraz Kreciki. Przedstawiły dzieciom utwór 

Elżbiety Ostrowskiej "Bajka o jesiennym szalu". Wspólne zabawy dydaktyczne oraz 

śpiewanie piosenek o " Jesieni" umiliły przebieg spotkania. 



 

 

 



 
 

  

 

CZYTANIE NA ŚNIADANIE...     

 

 

      "Czytanie na śniadanie...czyli apetyt na witaminy"  - także te książkowe - to cykl zajęć 

dla przedszkolaków, które  przygotowały bibliotekarki z Filii Biblioteki na os. Wojska 

Polskiego. Pierwsze zajęcia z cyklu - "Schrupać by rzepkę" -  odbyły się w minionych 

tygodniach. Wzięły w nich udział dzieci przedszkolne z grup "Żabki" i "Biedronki" z Filii 

Przedszkola Gminnego, oraz trzy grupy z Prywatnego Przedszkola Wiercipięta. Maluchy za 

sprawą marchewkowej kukiełki  Pani Witaminki poznały różne  "smakowite"  wiersze,  a 

także  wiele witamin.  Dowiedziały się w jakich produktach  one występują. Dużą frajdą była 

wspólna inscenizacja do wiersza J. Tuwima "Rzepka". Rzepa jest warzywem bardzo 

zdrowym, wszyscy chcemy być krzepcy jak rzepka, która w wierszu  "wyrosła jędrna i 

krzepka". By o tym pamiętać, dzieci wylepiły różne rzepy, rzepki i rzodkiewki z plasteliny. 

 



 

 

 

  



  

   

PASJONUJĄCA PODRÓŻ PO STOLICACH EUROPY I NIE 

TYLKO...  
   

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna oraz Globbus Team serdecznie zapraszają na spotkanie - 

relację p t. "Pasjonująca podróż po stolicach Europy i nie tylko....". W trakcie tegorocznych 

wakacji sześcioosobowa grupa przyjaciół zrealizowała swój wymarzony projekt. W 

przeciągu 35 dni, starym Volkswagenem T3 przejechała ponad 10600 kilometrów, 

odwiedzając 15 europejskich państw. Wyprawę poprzedziło wiele miesięcy przygotowań, 

setki godzin spędzonych przy renowacji starego Volkswagena T3, pomoc wielu życzliwych 

ludzi i sponsorów.  

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 5 listopada o godz. 18.00 w Sali CK Rondo. 
Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku 19 października w Galerii grodziskiej 

Biblioteki Publicznej prezentowana jest wystawa fotografii z wyprawy. Na wystawie 

prezentowanych jest 50 fotografii wykonanych w trakcie pasjonującej podróży. 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

   

KRYSTYNA KOFTA GOŚCIEM WIRTUALNEGO SPOTKANIA     

 

 

      W czwartek  22 października, odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Fundacji 

Orange - "Akcja e - motywacja". Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych - 

uzupełnienie odwagi i energii przydatnych do życia. Wykorzystując nowoczesną technologie 

internetową czytelnicy naszej biblioteki mają możliwość uczestnictwa w spotkaniu ciekawą 

postacią z życia kulturalnego. Poprzez czaty można również aktywnie uczestniczyć w 

spotkaniu i zadawać pytania. Tym razem gościem wirtualnego spotkania była znana pisarka 

Krystyna Kofta. Debiutowała w 1976 opowiadaniem Lustro, które opublikowane zostało na 

łamach "Kultury". Od tego czasu znana jest jako autorka powieści i opowiadań oraz książek 

publicystycznych, często dotyczących problematyki kobiecej i relacji damsko - męskich. 

Tworzy również scenariusze filmowe oraz dramaty. Podczas interaktywnego spotkania 

opowiadała o swojej pracy i życiu codziennym. Ze względu na własne przeżycia namawiała 

wszystkich na badania profilaktyczne. Głównym przesłaniem spotkania była myśl aby umieć 

cieszyć się daną chwilą, bo nigdy nie wiadomo co zapuka do drzwi za chwile. 

 

 



 

 
 

   

 

 

SPOTKANIE Z MONIKĄ MAŁKOWSKĄ     

 

 

      W czwartek 22 października w naszej Bibliotece gościła Monika Małkowska - 

absolwentka warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki Warsztatowej, krytyczka sztuki, 

publicystka i popularyzatorka kultury. Zajmowała się również projektowaniem mody, 

wystawiała obrazy i rysunki i jak powiedziała żadnej pracy się nie boi. Na co dzień 

współpracuje z radiem i telewizją , pisze do gazet min. Rzeczpospolitej. Jest autorką trzech 

książek m in. promowanego podczas spotkania zbioru zabawnych felietonów p t. "Życie na 

przekąskę - Pustki w sklepach, pełnia w kulturze, czyli opowieści nie tylko z PRL". Książka 

wydana w b r.  powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych i opowiada o rzeczywistości 

artystyczno - kulinarnej tamtych czasów. Zawiera także zbiór przepisów na tanie, szybkie 



dania. Autorka opowiedziała także o tym, co ówcześni artyści na stół podawali, a pamiętać 

trzeba, że były to trudne czasy i obok sztuki kulinarnej ważniejsza była sztuka zdobywania 

potrzebnych produktów. Książka znajduje się w zbiorach Biblioteki. Zapraszamy do lektury. 

Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - programu Instytutu Ksiązki 

oraz udziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i CAK w Poznaniu. 

 

 

 



 
 

   

 

ZAPRASZAMY DO BAJKOLANDII     

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza 

do BAJKOLANDII Sobota,  7 listopada o godz. 15.00 (sala widowiskowa CK Rondo) 

 

 

 



   

KOLEJNE WIRTUALNE SPOTKANIE W BIBLIOTECE     

 

 

     W czwartek 5 listopada odbylo się kolejne spotkanie z cyklu "Akcja e - motywacja". Tym 

razem gośćmi wirtualnego spotkania byli: Helena Norowicz oraz Tomasz Kozłowski. Pani 

Helena w wieku osiemdziesięciu lat została twarzą najnowszej kolekcji wiosna - lato, 

wiodącej polskiej marki modowej BOHOBOCO. Opowiadała m in. o tym, jak czuje się na 

wybiegu w otoczeniu młodszych koleżanek i jak to wydarzenie zmieniło jej dotychczasowe 

życie . Helena Norowicz udowadnia, że starość nie  jest niedołężna, ale może być piękna , 

estetyczna i stylowa. 

Helena Norowicz: 

 

Aktorka teatralna i filmowa, w wieku 80 lat została modelką. Od dzieciństwa zafascynowana 

sportem i gimnastyką. Absolwentka łódzkiej Szkoły Teatralnej z doświadczeniem w biurze 

inżynierskim na koncie. Przez większość kariery związana z Teatrem Studio. Zagrała m.in. 

w "Dekalog IV" Krzysztofa Kieślowskiego czy "Matka Teresa od kotów" Pawła Sali. 

Przejście na emeryturę po intensywnej karierze zawodowej nie należało do najprostszych. 

Pomogły gimnastyka i praca na działce. Nowa energia przyszła wraz z propozycją udziału w 

sesjach zdjęciowych dla dwóch marek modowych. Aktywność fizyczną i umysłową uważa 

za najlepszy sposób na dobrą formę. 22 października br. na gali magazynu Elle Pani Helena 

odebrała nagrodę Ikony Stylu przyznanej przez redakcję magazynu i czytelników. 

TomaszKozłowski: 
Z pochodzenia bolesławczanin - swoje pierwsze ekstremalne przygody przeżywał wspinając 

się po basztach murów obronnych Bolesławca. Ciekawość świata i pasja do wysokości 

zostały w nim do dzisiaj. Zawodowo zajmuje się pracą z ludźmi i wspieraniem ich w 

samorozwoju. Psycholog, szkoleniowiec, ratownik GOPR oraz skoczek spadochronowy w 

jednym. Swoje doświadczenia zdobywał w kraju oraz zagranicą (m.in. 1,5 roku w Nowej 

Zelandii). W zeszłym roku razem z zespołem skoczył ze stratosfery (11 tysięcy metrów) 

ustanawiając tym samym rekord Europy w odległości swobodnego spadania formacją 

trzyosobową. Inspirują go ludzie, którzy  lubią siebie. Tomasz Kozłowski będzie gościem 

specjalnym każdego z odcinków cyklu akcja: e - motywacja. 

 



 
 

   

G

L

O

B

B

U

S

 

T

E

A

M

.

 

P

   



A

S

J

O

N

U

J

Ą

C

A

 

O

P

O

W

I

E

Ś

Ć

 

-

 

R

E

L

A

C

J

A

 

Z

 

P

O

D

R

Ó

Ż

Y

 

P

O

 

S

T

O



L

I

C

A

C

H

 

E

U

R

O

P

Y

.

  

 

 

        W trakcie tegorocznych wakacji sześcioosobowa grupa przyjaciół zrealizowała swój 

wymarzony projekt. W przeciągu 35 dni, starym Volkswagenem T3 przejechała ponad 

10600 kilometrów, odwiedzając 15 europejskich państw. Wyprawę poprzedziło wiele 

miesięcy przygotowań, setki godzin spędzonych przy renowacji starego Volkswagena T3, 

pomoc wielu życzliwych ludzi i sponsorów.  W czwartek, 5 listopada, w Sali CK Rondo, 

Globus Team czyli: Jakub Chojnacki, Piotr Korbas, Jarosław Miś, Mateusz Kaczmarek, 

Paweł Kierzkowski i Radosław Maciaszek spotkali się z mieszkańcami aby podzielić się 

wrażeniami z pasjonującej podróży oraz podziękować wszystkim, którzy udzielili wsparcia 

przy organizacji wyprawy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego 

Henryk Szymański, który pogratulował pomysłu, wyraził uznanie z pokonania wielu 

trudności oraz podziękował za rozsławianie Grodziska Wielkopolskiego w 

Europie.  Wręczył też uczestnikom pamiątkowe statuetki. Podróżnicy z Globus Team złożyli 

podpisy na grodziskiej fladze, która towarzyszyła im w trakcie podróży i wręczyli ją 

Burmistrzowi. Podziękowali też wszystkim sponsorom, którzy wsparli ich projekt. Blisko 

120 osobowa publiczność miała tez okazję obejrzeć pełen humoru film nakręcony w trakcie 

podróży.   

 

Informujemy, że od poniedziałku 19 października w Galerii grodziskiej Biblioteki Publicznej 

prezentowana jest wystawa fotografii z wyprawy. Na wystawie prezentowanych jest 50 

fotografii wykonanych w trakcie pasjonującej podróży. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

MALUCHY POZNAŁY KSZTAŁTY I FIGURY GEOMETRYCZNE     

 

 

       W ramach cotygodniowych zajęć Błyskotliwego Malucha, w środę 4 listopada br. 

dzieci uczestniczące w zajęciach poznawały podstawowe figury geometryczne.  Na początku 

spotkania maluchy wysłuchały bajki: ,,Trójkątna Karolina" a następnie wykonywały 

specjalnie dla nich przygotowane zadania. Dzieci doskonale  radziły sobie z figurami 

geometrycznymi, potrafiły je rozpoznać i odpowiednio nazywać. Sprawnie klasyfikowały 

figury i tworzyły zbiory według kształtu. Błyskotliwe Maluchy wykazały się niezwykłą 

pomysłowością i fantazją podczas pracy, która jednocześnie dostarczyła im mnóstwo 

radości. Następnym etapem było wykonanie pracy plastycznej - myszki z wykorzystaniem 

figur geometrycznych. 

 



 

 

 
 

   



DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W FILII W PTASZKOWIE     

 

 

      W czwartek 5 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek Filia 

Biblioteki w Ptaszkowie zaprosiła dzieci z klas "0" oraz I - II do wspólnej zabawy. W tym 

wyjątkowym dniu dzieci wysłuchały fragmentów znanych bajek, rozpoznawały bajkowe 

postaci i tytuły książek z których pochodzą. Bardzo chętnie brały udział w konkursach, 

quizach, zabawach zręcznościowych oraz rozwiązywały bajkowe zagadki. Zainteresowaniem 

cieszył się też kącik z książkami. Kolorowe, ilustrowane książeczki przyciągały uwagę 

dzieci. Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań 

czytelniczych najmłodszych. 
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      W sobotnie popołudnie, 7 listopada zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzicami na imprezę 

zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Ten dzień był okazją, aby 

przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym 

elementem dzieciństwa. Bawią, uczą, pomagają poznać prawdę o świecie i życiu, oswajają 

dziecięce lęki. Czasem stanowią wzór do naśladowania, a czasem pomagają dzieciom 

rozpoznać zło. To niezwykle ważne dla wszystkich wydarzenie zainaugurował  Dyrektor 

Biblioteki Marek Adamski, który przywitał licznie przybyłych gości i zaprosił do wspólnej 

zabawy. Na scenie CK Rondo zaprezentował się teatr Art.-Re z Krakowa w spektaklu pt. 

,,Zajęcza Chatka". To piękna rosyjska bajka o przyjaźni i chęci niesienia pomocy. Opowiada 

o sprytnym lisku, który podstępem zabrał chatkę małemu, bezbronnemu zajączkowi. 

Zapłakany zajączek prosił napotkane zwierzątka o pomoc w jej odzyskaniu. Wszystkie 

zwierzątka bardzo chciały pomóc, próbując  wpłynąć na złe zachowanie lisa. Dzieci miały 

wiele przyjemności z obejrzenia spektaklu, w którym brały czynny udział. Dodatkowa 

atrakcją zorganizowanej imprezy było malowanie twarzy, kącik wróżki, strefa tęczowej 

krainy -  gdzie dzieci mogły wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi oraz Foto-

Budka. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI     

 

 

       W czwartek, 19 listopada w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczki spotkania zgodnie orzekły że przeczytana 

ostatnio książka p t.  "Przyzwoitka" Laury Moriarty to bardzo dobrze napisana opowieść o 

Ameryce lat dwudziestych ubiegłego wieku. Tytułowa Przyzwoitka to Cora 

Carlisle,  opiekująca się piętnastoletnią , późniejszą gwiazdą niemego kina Louise Brooks, 

która w Nowym Jorku chce nauczyć się tańczyć. Pobyt w Nowym Jorku zmienia 

diametralnie Zycie Cory, a Tygodnie spędzone z Louise okazują się czasem przełomu i 

spełnieniem życia. 

 



 
 

   

    

 

 

LEKCJA BIBLIOTECZNA 

    We wtorek, 17 listopada w Oddziale dla dzieci odbyła się lekcja biblioteczna, w której 

uczestniczyli uczniowie kl. IV a ze szkoły Podstawowej nr 1 w grodzisku Wlkp. 

z  wychowawczynią, Panią Katarzyną Brudło.  Podczas zajęć, dzieci dowiedziały się o 

podstawowych funkcjach biblioteki: gromadzeniu zbiorów, opracowywaniu księgozbioru, 

przechowywaniu książek, udostępnianiu księgozbioru oraz o organizowanych spotkaniach, 

wystawach oraz wielu innych  zajęciach bibliotecznych. Omówiono również pojęcie 

"Księgozbiór podręczny" oraz system ustawienia książek na półkach. Na zakończenie lekcji 

zorganizowano wycieczkę po całej bibliotece. 

 



 

 

 



 
 

   

  
  

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSWZOWEGO MISIA 

 

     Tradycyjne, po raz kolejny w Bibliotece obchodzono przypadający 25 listopada 

"Światowy Dzień Pluszowego Misia". Przez kilka dni w Oddziale dla dzieci  odbywały się 

spotkania z młodymi  czytelnikami. Na dzieci czekał wyjątkowy gość - Kubuś Puchatek - 

mieszkaniec biblioteki, z którym wszyscy bardzo chętnie się witali. Na spotkaniach, 

prowadzące zajęcia bibliotekarki opowiadały historię pierwszego pluszowego misia. 

Następnie dzieci miały możliwość przekonania się, że misie to nie tylko pluszowe zabawki, 

ale również bohaterowie wielu książek i filmów.  Po wysłuchaniu wiersza Czesława 

Janczarskiego p t. "Naprawiamy misia"  doczepiały mu brakujące elementy: uszy, oczy, 

łapki, brzuszek. Zaprezentowane zostały także książki, których bohaterem jest Miś. Nie 

zabrakło również wspólnych zabaw. Dzieci razem z Kubusiem Puchatkiem utworzyły długi 

pociąg i tańczyły przy dźwiękach  piosenek. 

Dzień obchodzono także w Filii Biblioteki gościły grupy przedszkolne wraz ze swoimi 

ulubionymi pluszakami. Przedszkolaki obejrzały prezentację, z której dowiedziały się skąd 

wziął się pomysł na pluszową zabawkę, zobaczyły jak wyglądały pierwsze misie oraz 

zapoznały się z misiami występującymi w bajeczkach dla dzieci. Następnie wykonały 

wspaniały prezent dla Misia - tort urodzinowy, złożyły życzenia i odśpiewały Misiowi "Sto 

lat". Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały zagadki, wraz ze swoimi misiami gimnastykowały 

się oraz tańczyły. W zajęciach uczestniczyły następujące grupy: "Słowiki", "Szpaki", 

"Pszczółki", "Żabki" - z Filii Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały oraz dzieci z 

Prywatnego Przedszkola Wiercipięta. 

 

  

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=44:aktualnoci-2015r&id=832:tydzie-pluszowego-misia&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=95
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgzMjp0eWR6aWUtcGx1c3pvd2Vnby1taXNpYSZjYXRpZD00NDpha3R1YWxub2NpLTIwMTVyJkl0ZW1pZD05NQ==


 

 



 

 

 



 

 

  
 

 

BALIK ANDRZEJKOWY 
    

      W środę, 25 listopada w Oddziale dla dzieci odbył się Andrzejkowy Balik 

Przebierańców. Był on adresowany do naszych najmłodszych czytelników, uczestniczących 

w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. O godzinie 10.00 Biblioteka wypełniła się 

przeróżnymi bohaterami znanych bajek. Były wróżki, królewny, rycerze, piraci i wiele 

innych bajkowych postaci. Dzieci bawiły się przy ulubionych przebojach. Poznały też 

tradycyjne andrzejkowe wróżby i zabawy. Był również czas na mały odpoczynek oraz słodki 

poczęstunek. Wszyscy bawili się znakomicie. 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



   

 

 
   

 

 

 

 

 

   

 

    

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY 

 

      Zapraszamy na warsztaty zdobienia kartek świątecznych metodą quillingu. Warsztaty 

odbędą się w czwartek, 3 grudnia o godz. 16.30 w Filii na os. Wojska Polskiego. 

Quilling (ang. "nawijać na pióro lub rurkę"). Technika z rodzaju papieroplastyki (zwana też 

papierowym filigranem) służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych 

w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych 

warstw papieru. Przygotowane elementy najczęściej naklejane są na zdobioną powierzchnię 

tak, że powierzchnia paska papieru jest w stosunku do niej prostopadła. Rzadziej z 

elementów skleja się samodzielne kompozycje dekoracyjne. Technika wywodzi się 

prawdopodobnie z jubilerskiej techniki filigranu. 

 

 

   

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=44:aktualnoci-2015r&id=834:akcja-e-motywacja-&format=pdf&option=com_content&Itemid=95
http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=44:aktualnoci-2015r&id=834:akcja-e-motywacja-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=95
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgzNDpha2NqYS1lLW1vdHl3YWNqYS0mY2F0aWQ9NDQ6YWt0dWFsbm9jaS0yMDE1ciZJdGVtaWQ9OTU=


WARSZTATY 

 

        W czwartek 3 grudnia  w Filii Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego odbyły się 

warsztaty zdobienia kartek świątecznych metodą guillingu, czyli techniki z rodzaju 

papieroplastyki zwanej  też papierowym filigranem. Metodą guillingu wykonuje się  ozdoby 

z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio 

uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. Prowadzące zajęcia Panie, 

które od lat zajmują się papieroplastyką, przekazały uczestnikom wiele praktycznych rad. W 

warsztatach wzięło udział kilkanaście osób, dzieci i dorosłych. W rękach niedoświadczonych 

adeptów tej sztuki mozolnie powstawały piękne wzory. Każdy uczestnik wykonał 

przynajmniej jedną świąteczna kartkę. 

 

 
 

   

SPOTKANIE DKK 



    W czwartek 10 grudnia w czytelni Biblioteki odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone powieści polskiej autorki Iwony Menzel  p t. "W 

poszukiwaniu zapachów snów". Jest to lekka dowcipnie opisana historia Polki mieszkającej 

na stałe w Niemczech. Marzeniem bohaterki jest posiadanie własnego konia. Gdy udaje jej 

się to marzenie zrealizować, klacz "Lukrecja" okazuje się wyjątkowo krnąbrnym 

wierzchowcem sprawiającym wiele problemów. Świątecznym akcentem spotkania były 

odwiedziny kolędników - uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  im. Polskich Olimpijczyków 

wraz z nauczycielką Panią Dorotą Gruszecką,  którzy przedstawili jasełka złożyli 

uczestnikom spotkania świąteczne życzenia. 
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