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FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

      Zapraszamy do naszych placówek w dniach od 18 do 29 stycznia, na biblioteczne zajęcia 

z książką i nie tylko.  

 

 

  

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI  

    

    W środę 20. 01.2016 r. w czytelni grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyło się pierwsze w 

tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem bardzo burzliwą dyskusje 

wywołała książka młodego angielskiego pisarza Gavina Extence  " Wszechświat kontra Alex 

Woods". Aleksa poznajemy w momencie kiedy w wieku dwunastu lat zastaje "naznaczony" 

poprzez uderzenie w głowę kawałkiem meteorytu. Ten fakt diametralnie zmienia jego życie . 

W wyniku urazu głowy stał się "innym' co w szkole było powodem do wykluczenia. 

Także  jego przyjaźń z Panem Petersonem została wystawiona na próbę przez nieuleczalną 

chorobę starszego pana. Nasz bohater musi w bardzo młodym wielu zmierzyć się ze 

sprawami dorosłych i problemem eutanazji. 



 

 

   

 

FERIE W BIBLIOTECE  
   

 

 

       W trakcie trwanie ferii zimowych grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci do 

swych placówek. W Oddziale dla dzieci odbywały się  różnorodne zajęcia i warsztaty 

przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta. Zajęcia zostały tak zaplanowane 

aby każde dziecko bez względu na wiek mogło spędzić czas w miły i atrakcyjny sposób. Ferie 

rozpoczęliśmy zabawami integracyjnymi dla wszystkich uczestników. Dużo radości 

przyniosły dzieciom popularne zabawy, tj.: balonik, kółko graniaste, krasnoludki itp. 

Pamiętając o promocji książki wśród dzieci i młodzieży także w tym okresie najmłodsi 

czytelnicy mieli okazję wysłuchać wybranych bajek i opowiadań. Zorganizowany został dzień 

z Elsą - główną bohaterką bajki :"Kraina Lodu", podczas którego dzieci wysłuchały jej 

przygody "Święto końca zimy". 

Tego dnia został zorganizowany również balik karnawałowy. W tegoroczne ferie nie 

brakowało również zajęć plastycznych i manualnych. Także Filia Biblioteki na Osiedlu 

Wojska Polskiego przygotowała dla dzieci  szereg zajęć. W pierwszym tygodniu dzieci mogły 

wykazać się plastycznie wykonując zimowy pejzaż z płatków kosmetycznych, mogły 

podarować swoim babciom i dziadkom laurkę własnoręcznie  wykonaną pod okiem 

plastyczki. W pozostałe dni można było układać puzzle, zagrać w gry planszowe i stolikowe. 

Gry te dają dużo satysfakcji, nie tylko wygrywającemu. Szczególnie spodobała się 

uczestnikom "Lokomotywa edukacyjna". Żal było się rozstawać, ale na zakończenie za 

oknem wyjrzało słońce, więc nadszedł  czas na spacer na świeżym powietrzu. 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

   

 

 

JAŚ I MAŁGOSIA  

   

 

 

      W drugim tygodniu ferii bibliotekarki z Filii na os. Wojska Polskiego zaprosiły do 

współpracy seniorów działających przy PROMESSIE, którzy dwukrotnie wystawili 

przedstawienie kukiełkowe  pt. "Jaś i Małgosia" . Przedstawienie zgromadziło dużą liczbę 

chętnych dzieci i opiekunów, obejrzały je także  dzieci z prywatnego przedszkola Wiercipięta. 

Czarownica okazała się właścicielką fabryki cukierków, a wilk - o dziwo - wbrew utartej 

opinii,  nie jada dzieci. Po spektaklu można było przekonać się osobiście, jak to ciekawie jest 

założyć kukiełkę  i nią poruszać. Serdecznie dziękujemy seniorom za zaangażowanie, za czas 

nam poświęcony i życzymy samych sukcesów na niwie teatralnej. 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



BŁYSKOTLIWE MALUCHU. ZRÓBMY SOBIE GRĘ !     

 

 

       Lubicie gry? My bardzo! I to zarówno planszowe, jak i wszelkiego typu inne wyzwania. 

Wiecie, że jest coś jeszcze fajniejszego niż gra, która od pewnego czasu gości na jednej z 

półek twojego regału? Gra wymyślona i wykonana przez nas samych. Dokładnie tak! Nie ma 

nic lepszego niż samodzielnie opracowana, dopracowana i przygotowana gra. Przekonaliśmy 

się o tym sami oraz Błyskotliwe Maluchy w środę 3.03.br., kiedy to z wykorzystaniem rolek 

po papierze toaletowym, masy mocującej, nożyczek, tektury, farb oraz pomponów 

stworzyliśmy grę pod roboczym tytułem "Taka sobie gra". Rolki po papierze toaletowym 

poprzecinaliśmy na dwie mniej więcej równe części. Powstałe pierścienie połączyliśmy ze 

sobą w taki sposób, by stworzyły nam "planszę" która zawierała 36 okienek. Następnie z 

krepy stworzyliśmy kolorowe pompony. Sposób zabawy polegał na próbach wrzucania 

pomponików w odpowiednie pola planszy. Z ogromną radością i w wielkim skupieniu 

koncentrowaliśmy się na tym, z jaką siłą "wyrzucić" niewielką kuleczkę, by trafiła we 

właściwe "okno". Stworzenie własnej gry, a następnie wymyślanie wariantów zabaw z nią to 

nie tylko, wielopłaszczyznowe stymulowanie rozwoju maluchów ale także dobra zabawa dla 

całej rodziny. Czy warto w taki sposób się bawić? Jak najbardziej! 

 

 



 

 

 



 

 
 

   
 

OKO NA MAROKO  
   

 

 

    W czwartek, 4 lutego w Czytelni grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyło się otwarcie 

wystawy fotografii i spotkanie p t. "Oko na Maroko". Gościem Biblioteki i autorką 

prezentowanych fotografii była Beata Sauer - Ajmi. Podróżniczka opowiedziała o historii 

tego egzotycznego dla Polaków państwa afrykańskiego, jego kulturze, języku, religii itd. 

Prelekcja ilustrowana była pokazem slajdów, które podróżniczka wykonała w czasie swojej 

podróży do Afryki. Spotkanie pełne było rzetelnej wiedzy o tym egzotycznym kraju i wielu 



ciekawostek historycznych i anegdot. Wystawę można oglądać w Galerii Biblioteki do końca 

lutego br. 

 Beata Sauer - Ajmi jest wolsztynianką, ma uprawnienia licencjonowanego pilota wycieczek. 

Z zamiłowania jest fotografem i podróżniczką. Jest miłośniczką Paryża, ceni dobre filmy, 

muzykę i książki. Wiele swoich zdjęć wykonała podróżując z turystami . Wraz z Jurkiem 

Owsiakiem przemierzyła Tunezję, pokazując najpiękniejsze zakątki oraz miejsca, które 

trudno znaleźć w ofertach biur podróży. Współpracowała z TVN i firmą Makaryk - Harton 

Ekspedycje przy realizacji reality show "Klub Przygód". "Oko na Maroko" to druga wystawa 

autorki. Pierwsza "Kolory Tunezji" gościła w poznańskim Domu Bretanii, średzkiej oraz 

wolsztyńskiej bibliotece. Fotografie były także prezentowane w Tunisie wraz z pracami 

polskich amatorów na wystawie "Je suis fiere d'?tre ici", poświęconej pamięci salezjanina ks. 

Marka Rybińskiego. Wystawę tę zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 

Tunezji. Prezentowane obecnie zdjęcia przybliżają odbiorcom miejsca, które pani Beata 

utrwaliła podczas pracy z turystami. Gdybyśmy mogli, tak w jednej chwili, przenieść się na 

północno - zachodni kraniec Afryki, nasze zmysły doznałyby szoku. I to nie tylko 

termicznego. Pejzaże marokańskie robią ogromne wrażenie. W połączeniu z odmienną 

architekturą i kulturą tworzą świat dalece odbiegający od Europy - pełen barw, smaków i 

zapachów. " 

 

 



 

 

 



  

   
 

KATALOG ON - LINE BIBLIOTEK POWIATU     

 

 

       Informujemy, że od 8 lutego na naszej stronie internetowej funkcjonuje wyszukiwarka: 

Katalog on-line bibliotek powiatu. Pozwala ona na jednoczesne przeszukiwanie zasobów 

katalogowych Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp., Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rakoniewicach oraz CK Biblioteki Publicznej w Wielichowie. Czytelnicy łatwo i szybko 

mogą sprawdzić, w której bibliotece znajduje się poszukiwana książka. Przeglądanie tego 

katalogu nie wymaga logowania i jest dostępne dla wszystkich. 

Regionalny serwis biblioteczny ułatwia Czytelnikom naszego powiatu,  przeglądanie i 

przeszukiwanie (z dowolnego miejsca) wszystkich katalogów dostępnych on-line. Portal 

biblioteczny został starannie zaplanowany i opracowany z uwzględnieniem 

międzynarodowych i krajowych norm oraz standardów bibliotecznych (format MARC21, 

Z39.50, ISO 2709). W chwili obecnej prócz uruchomionej wyszukiwarki powiatu, 

funkcjonują również niezależne katalogi internetowe bibliotek, oferujące dostęp do lokalnych 

księgozbiorów ze stron internetowych bibliotek w powiecie grodziskim oraz 

multiwyszukiwarka województwa wielkopolskiego www.wielkopolska.sowwwa.pl 

 

 

   

 

 

BŁYSKOTLIWE MALUCHY SZNURUJĄ BUTY  
 

   

 

 

     W środę, 10 lutego b r.  podczas cotygodniowych zajęć Błyskotliwego Malucha, dzieci 

wysłuchały bajeczki p t. Kamilka sznuruje buty. Tego dnia na spotkanie każde dziecko 

przyniosło swój własny bucik ze sznurówką aby tak jak główna bohaterka książki - Kamilka, 

nauczyć się samodzielnego sznurowania. Dla większości dzieci było to duże wyzwanie, gdyż 

robiły to po raz pierwszy. 

http://www.wielkopolska.sowwwa.pl/


 

 

 



 

 

 



 

 
 

   
 

LEKCJA BIBLIOTECZNA W ODDZIALE DLA DZIECI     

 

 

       W czwartek, 11 lutego w Oddziale dla dzieci odbyła się lekcja biblioteczna, w której 

uczestniczyli uczniowie kl. II ze szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.  z 

wychowawczynią.  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 zajęć dzieci brały udział w konkursach 

dotyczących znajomości różnych bajek, baśni przygotowanych przez bibliotekarki. 

  

 



 

 

 

  

   
 

KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE - A NAJWIĘCEJ W BIBLIOTECE !     

 

 

      Czy krasnale zawsze chodzą ubrane na czerwono? Ile maja wzrostu i czy lubią się z 

kotami? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas zajęć -  4 i 8 

lutego b r. w Oddziale dla dzieci. Po wysłuchaniu fragmentu książki Marii Konopnickiej "O 



krasnoludkach i sierotce Marysi" dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Wiedząc, że 

krasnoludki są postaciami z bajek umiały opisać ich wygląd i charakterystyczne cechy, nadać 

im imiona, a nawet samemu go narysować. Maluchy wymieniały także zajęcia krasnoludków 

min. pracę w kopalni. Pominęły jednak fakt bawienia dzieci i pomocy dobrym, życzliwym 

ludziom. Droga do pracy w kopalni (labirynt) nie sprawiła dzieciakom trudności lecz 

przysporzyła wiele radości. Dzieci śpiewały i czarowały. Poznawały zasady postępowania z 

książkami. Odgadywały bajkowe zagadki. Śpiewały wszystkim znaną piosenkę "My jesteśmy 

krasnoludki". Na zakończenie wypożyczały książeczki. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

 

BALIK PRZEBIERAŃCÓW W BIBLIOTECE     

 

 

     We wtorek, 9 lutego, ostatni dzień karnawału w Filii na os. Wojska Polskiego odbył się 

balik przebierańców dla naszych najmłodszych czytelników. Dzieci uczestniczące we 

wtorkowych zajęciach już od stycznia planowały za co się przebiorą. Pomysłów było dużo. W 

efekcie podziwialiśmy wspaniałe stroje: zebrę, tygrysa, cudowną pszczółkę,  wiewiórkę, a 

także czarodziejkę, muchomora,  Piotrusia  Pana i Elfa. Bezpieczeństwo w czasie zabawy 

zapewniał nam strażak - Zuzia. Dzieci oraz rodzice, którzy zadbali o wystrój biblioteki bawiły 

się wspaniale. Rodziców, opiekunów chcących spędzić ciekawe chwile w Bibliotece 

zapraszamy w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00 do Filii Biblioteki na Osiedlu 

Wojska Polskiego. 

 

 



 
 

   
 

"DZIEWCZYNY Z POWSTANIA"  
 

   

 

 

      "Dziewczyny z Powstania" autorstwa Anny  Herbich to bohaterki kolejnego spotkania 

Dyskusyjnego Klubu książki, które odbyło się w środę 17 lutego w Czytelni Biblioteki. 

Książka napisana jest w oparciu o prawdziwe historie opowiedziane przez łączniczki 

i  sanitariuszki Powstania Warszawskiego. Młode dziewczyny wspominają nie tylko 

wydarzenia z Powstania ale również te sprzed wojny i po wojnie. Opowiadają o swoich 

troskach, pierwszych miłościach, radościach życia. Wszystko to napisane z lekkością . 

"Dziewczyny z Powstania" to prawdziwy obraz tamtych czasów. 

 

 



 

 

 
 

   

DZIEŃ KOTA     

 

 

     W środę, 17 lutego w Oddziale dla dzieci obchodziliśmy "Światowy Dzień Kota". Do 

zabawy zostały zaproszone dzieci uczęszczające w cyklicznych zajęciach "Błyskotliwy 

Maluch". W tym dniu wszystkie dzieci upodobniły się do swoich czworonożnych przyjaciół. 

Na ich twarzyczkach wymalowane były piękne czarne noski i wąsiki. Na tę uroczystość 

zaproszono do Biblioteki Panią Barbarę Kucharzewską - członkinię działającego przy 



Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki - wraz z jednym ze swoich pupili. Podczas spotkania 

Pani Barbara przedstawiła dzieciom kotkę o imieniu Klementynka oraz przeczytała 

najmłodszym wierszyki o kotkach. Następnie dzieci zapoznały się ze sposobami pielęgnacji 

kotów oraz kocimi obyczajami. Nie zabrakło również wesołych kocich zabaw i piosenek. Na 

zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało mały upominek w postaci balonowego kota. 

 

 

 



 

 

 



 

  

  

DZIEŃ KOTA W NASZYCH FILIACH     

 

 

       Światowy Dzień Kota obchodziliśmy także w Filii na os. Wojska Polskiego i w 

Ptaszkowie. W środę, 17 lutego do bibliotek przybyły dzieci z Przedszkola Gminnego im 

Krasnala Hałabały oraz dzieci z  klas "0" i 1 Zespołu Szkół w Ptaszkowie. W trakcie zajęć 

rozmawialiśmy o naszych domowych ulubieńcach i ich zwyczajach. Poruszaliśmy także 

ważny temat pomocy dla bezdomnych kotów (zwłaszcza zimą). Dzieci wysłuchały 

opowiadań Stanisława. Jachowicza "Chory Kotek" oraz opowiadania "Skąd się wzięły koty". 

Były również zabawy ruchowe, przy których śpiewano piosenkę "Wlazł kotek na płotek" oraz 

zagadki. Dzieci wymieniały imiona kotów znanych z książek oraz bajek telewizyjnych. 

Doskonale bawiły się oglądając w Internecie śmieszne filmiki o naszych bohaterach. Na 

zakończenie wypożyczały książki o kocich bohaterach i ich przygodach. 

 

 



 

 

 



 

 
 

   
 

 

WARSZTATY QUILLINGU     

 

 

    W piątek 11 marca  zapraszamy na warsztaty zdobienia kartek świątecznych metodą 

quillingu. Warsztaty odbęda się w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego w godz. 16.00 - 

18.00 

Quilling jest to technika z rodzaju papieroplastyki zwana  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. 

 

 



   
 

SPOTKANIE Z BRAFITTERKĄ     

 

 

      Czwartkowe popołudnie 10 marca b r.  w grodziskiej Bibliotece Publicznej należało do 

Pań. Odbyło się spotkanie z brafitterką Panią Justyną Czapracką - Abramowicz. Pani Justyna 

jest absolwentką międzynarodowej szkoły Mistrzów Stylizacji i Makijażu a przede wszystkim 

certyfikowaną brafitterką w Salonie Brafittingu w Nowym Tomyślu. Panie przy kawie i 

słodkościach miały możliwość dowiedzieć się jak dobrze dobrać bieliznę by sylwetka była 

doskonale ukształtowana. Rozmawiano nie tylko o eleganckiej bieliźnie, ale także o 

biustonoszach sportowych, strojach kąpielowych oraz o obecnych trendach w tej tematyce. 

Nie obyło się również bez miłego akcentu, którym był upominek w postaci kuponu 

rabatowego dla każdej z pań przygotowanego przez właścicielkę salonu. 

 

 



 

 

  
 

  

BEZPIECZNY E-KONSUMENT. SPOTKANIE W BIBLIOTECE     

 

 

      W czwartek, 17 marca, Filia Biblioteki w Ptaszkowie po raz trzeci wzięła udział w 

międzynarodowej kampanii "Tydzień z Internetem". Motywem przewodnim tegorocznej 

edycji kampanii jest świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Spotkanie 

przeprowadzono wg scenariusza "Bezpieczny e -  konsument". Na początku, uczestnicy 

spotkania opowiedzieli o swoich doświadczeniach w korzystaniu z Internetu. O tym, jak 

bezpiecznie korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje Internet, jak ocenić wiarygodność 



sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i 

prywatność, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom 

kupującym w sieci dowiedzieli się w trakcie quizu, odpowiadając na 15 pytań. Po każdym 

pytaniu i udzieleniu odpowiedzi przez uczestników, wyświetlane były poprawne odpowiedzi 

oraz slajd lub krótki film z objaśnieniami do poszczególnego pytania. Osoby biorące udział w 

spotkaniu wypełniły ankiety rejestrując się na ogólnoeuropejskiej stronie Tygodnia z 

Internetem. Na koniec spotkania dziękując za wspólną zabawę każdy uczestnik otrzymał 

infografikę "Twoja lista bezpiecznych e - zakupów". 

 

 



 

 

 
 

   

GEOMETRIA MIASTA - WYSTAWA FOTOGRAFII     

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wernisaż wystawy fotografii mieszkanki Grodziska 

Wielkopolskiego Pani Władysławy Cebuli. Wernisaż odbędzie się we wtorek 5 kwietnia br. 

o godz. 17.00 w galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej. Wystawa zatytułowana "Geometria 

miasta" potrwa do 23 kwietnia 2016 r. 



 

 

   
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW     

 

 

        W środę 30 marca, Biblioteka w Ptaszkowie obchodziła przypadający 1 kwietnia 

Międzynarodowy Dzień Ptaków. Do Biblioteki przybyły dzieci z II i III klasy Szkoły 

Podstawowej. W trakcie zajęć rozmawiano o ptakach zamieszkujżcych Polskę, ich 

zwyczajach, zakładaniu gniazd i ich wędrówkach. Poruszono też temat dokarmiania ptaków w 

okresie zimy oraz o budowie i  zakładaniu budek lęgowych. Dzieci wykazały się dużą wiedzą 

i dobrą obserwacją wiosennej przyrody. Wymieniały ptaki które już przyleciały: skowronki, 

żurawie, pierwsze bociany oraz te które jeszcze przylecą: jaskółki, szpaki. Dzieci oglądały 

książki i albumy o ptakach. Wykonały ładne tematyczne prace. Międzynarodowy Dzień 

Ptaków obchodzony jest na świecie od 1902 r., a w Polsce od 1932 r.  Przypomina nam o tym, 

jak dużą rolę odgrywają one w naszym życiu i jak smutny byłby świat bez ich radosnego 

śpiewu, pięknego ubarwienia i ciekawych zachowań. 

 



 

 

 
 

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       W środę, 30 marca w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem omawiano książkę młodej polskiej poetki i pisarki Anny Janko p 

t. "Boscy i nieznośni, niezwykłe biografie" Autorka w błyskotliwy sposób kreśli portrety 

ludzi znanych z podręczników szkolnych, ekranów telewizyjnych i kinowych. Choć w tytule 



zawarta jest wzmianka o niezwykłych biografiach, to bardziej można przychylić się do tezy 

samej pisarki "Spotkałam ich w książkach , w filmach albo osobiście. Mieli wpływ na to kim 

się stałam". 

 

 
 

   
 

BŁYSKOTLIWE MALUCHY W KRAINIE ANIMACJI     

 

 

     W środę, 30 marca na Błyskotliwe Maluchy czekała nie lada atrakcja. Oddział dla dzieci 

przemienił się w krainę animacji. Panie bibliotekarki w przebraniu Klaunów  wesoło 

przywitały wszystkie dzieci i zaprosiły do wspólnej zabawy. Maluchy znakomicie sobie 

radziły podczas tańców animacyjnych oraz ruchowych. Dużą radość sprawiły dzieciom 

zabawne konkurencje jakimi było rzucanie do dużej tablicy z otworami oraz magiczne 

kubeczki z piłeczkami. Z tymi zadaniami świetnie sobie wszyscy poradzili. Przy piosence 

Bańkę Łap każdy próbował złapać jak najwięcej baniek z wytwornicy. Na zakończenie każdy 

miał okazję poskakać na dmuchanym zamku oraz dostał balonikowego pieska, kwiatka lub 

miecz. 



 

 

 

 

 
 

 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE W PTASZKOWIE     

 

 

     W czwartek, 31 marca Biblioteka w Ptaszkowie zaprosiła dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego oraz pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na spotkanie z  książką z okazji 

"Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci". Nasi najmłodsi czytelnicy z uwagą wysłuchali 

baśni H. Ch. Andersena: "Imbryk" oraz "Księżniczka na ziarnku grochu". Dzieci brały udział 

w bajkowych zagadkach, wypowiadały się na temat swoich ulubionych książek, kolorowały 



bajkowe postaci. Na stolikach wyeksponowano pięknie wydane książki z klasyki literatury 

dziecięcej, które zachęcały młodych czytelników do częstszego czytania. 

 

 

 



 
 

   

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI     

 

 

       W sobotnie popołudnie, 2 kwietnia zaprosiliśmy 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. Na scenie CK 

Rondo Teatr Fantazja zaprezentował  spektakl p t. ,,Syrenka Arielka". Aktorzy teatru 

opowiedzieli nam historię Syrenki, która z okazji swoich urodzin może wypłynąć na 

powierzchnię oceanu i na własne oczy zobaczyć świat ludzi, o którym tyle słyszała z 

opowieści starszych sióstr. Arielka podczas wyprawy poznaje księcia i od tej pory marzy o 

tym, aby pozbyć się rybiego ogona i zamieszkać w świecie ludzi. Nie wie jednak, jak ma to 

zrobić i prosi o pomoc swojego przyjaciela, delfina Edzia, który zawsze udziela jej dobrych 

rad. Dodatkową atrakcją obok kiermaszu książek były quizy i konkursy czytelnicze oraz tańce 

i zabawy z animatorkami. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

GEOMETRIA MIASTA - WYSTAWA FOTOGRAFII  
   

 

 

     We wtorek, 5 kwietnia w Galerii Talentów grodziskiej Biblioteki Publicznej odbył się 

wernisaż wystawy fotografii Pani Władysławy Cebuli - mieszkanki Grodziska 

Wielkopolskiego. Na wystawie p t. "Geometria miasta" prezentowanych jest 48 barwnych 

fotografii wykonanych podczas spacerów autorki po mieście, prezentujących architekturę 

oraz urokliwe zakątki Grodziska Wielkopolskiego. Pani Władysława Cebula jest fotografem 

amatorem. Fotografią interesuje się od niedawna, cały czas uczy się technik fotograficznych i 

poszukuje różnych tematów swych prac. Najbardziej lubi fotografować krajobrazy i kwiaty. 

Jest częstym gościem w grodziskich ogródkach działkowych, gdzie za pozwoleniem ich 

właścicieli fotografuje to co najbardziej lubi - kwiaty.     

Galeria Talentów grodziskiej Biblioteki Publicznej otwarta jest dla tych wszystkich, którzy 

zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją szerszej 

publiczności. 

Wystawa czynna będzie do 23 kwietnia w godzinach pracy Biblioteki. Zapraszamy. 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

ZIELONE GRY     

 

 

      W dniach 5 - 7 kwietnia b r. w Filii Biblioteki Publicznej w Ptaszkowie dominowały 

Zielone Gry. Podczas trzech dni uczniowie wszystkich klas gimnazjum brali udział w 

rozgrywkach w ekologiczne gry  planszowe: Ropa z Catanu, Władcy Doliny oraz w grze 

internetowej Gra z Klimatem 2.0. Każda z tych gier nie tylko bawi, ale również skłania do 

refleksji, przekazuje wiedzę lub pozwala nabywać umiejętności. 

Zielone Gry  to projekt edukacyjno - ekologiczny gdzie edukacja odbywa się w nim w bardzo 

atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz internetowej. Gry te pozwalają na 

zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz 

ekonomicznej wartości ekosystemów. 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z ARKADIUSZEM NIEMIRSKIM     

 

 

     Zapraszamy na spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem kontynuacji "Pana 

Samochodzika" i wielu pomieści detektywistycznych. Wtorek, 19 kwietnia b r. godz. 12.00 

Czytelnia Biblioteki. 

  



ARKADIUSZ NIEMIRSKI 
Autor książek dla młodzieży i dorosłych. W 2000 zadebiutował powieścią "Pan Samochodzik 

i skarby wikingów". Do 2006 wzbogacił tę kultową serię o szesnaście tomów. W lipcu 2003 

nakładem wydawnictwa OSSOLINEUM ukazała się jego pierwsza "oryginalna" powieść 

detektywistyczna dla młodzieży "Pojedynek detektywów", a na jesieni tego samego roku 

zbiór opowiadań kryminalnych "Zbrodnia prawie doskonała". We wrześniu 2009 ukazała się 

kolejna pozycja dla młodzieży "Tajemnica Fabritiusa", w kwietniu 2010 "Klątwa 

Nipkowa".  "Prowokator" (Wydawnictwo Wołoszański, 2014) to jego ostatnia powieść. Na 

jesieni 2015 ukazały się wznowienia dwóch starszych powieści: "Pojedynek detektywów" i 

"Testament bibliofila" z nowym zakończeniem (Wydawnictwo "Skrzat"). 

 

 

   
 

Grodzisk Biega czyli Półmaraton "Słowaka" oczami 

grodziszczan  
   

 

 

 

     Szanowni Państwo.  W związku ze zbliżającym się jubileuszowym  X Hunters 

Półmaratonem "Słowaka" grodziska Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą do wszystkich 

mieszkańców o udostępnienie do skanowania lub przekazanie w wersji elektronicznej 



fotografii, filmów, wspomnień związanych z tym wydarzeniem.  Będziemy także niezmiernie 

wdzięczni za udostępnienie fotografii , dyplomów, medali z wszelkich biegów jakie odbywały 

się na terenie Grodziska na przestrzeni wielu lat sportowej historii naszego miasta. Materiały, 

z załączoną zgodą na publikację,  można przekazywać osobiście w siedzibie Biblioteki przy 

ul. Kolejowej lub na adres poczty elektronicznej grodziskzd@op.pl  

Materiały które Państwo udostępnią chcielibyśmy wykorzystać podczas wystawy 

towarzyszącej obchodom jubileuszowego X Hunters Półmaratonu "Słowaka" a także przy 

okazji innych ważnych wydarzeń z historii Grodziska Wlkp. 

 

 

BŁYSKOTLIWE MALUCHY I EKSPERYMENTY     

 

 

     Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość 

wszystkiego co ich otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dzieci 

są zabawy badawcze oraz eksperymenty o charakterze badawczym. W środę, 13 kwietnia 

Panie bibliotekarki zamieniły się na chwilę w czarodziejki i pokazały dzieciom ciekawe 

doświadczenia. Dzieci miały okazję zobaczyć jakie cuda można wyczarować z prostych 

przedmiotów. Panie przeprowadziły kilka zabaw badawczych: eksperymenty z jajkiem, 

samopompujący się balon, wybuch wulkanu, masa nienewtonowska, jednak najbardziej 

zainteresował naszych Błyskotliwych Maluchów domowej roboty Moon Sand - księżycowy 

piasek. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały 

doświadczenia i eksperymenty. 

 

mailto:grodziskzd@op.pl


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

   

SPOTKANIE Z ARKADIUSZEM NIEMIRSKIM     

 

 

     We wtorek, 19 kwietnia w grodziskiej Bibliotece Publicznej gościł Arkadiusz Niemirski - 

dziennikarz, satyryk, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych oraz 

kontynuator znanego cyklu powieści  Zbigniewa Nienackiego - "Pan Samochodzik". 

Twórczością literacką zajmuje się od 1999 roku. W formie nowoczesnej prezentacji 

multimedialnej autor przedstawił swoją drogę artystyczną, którą rozpoczął od działalności 

kabaretowej i dziennikarskiej.  Mówił o sobie i swoich zainteresowaniach. Przybliżył 

uczestnikom postaci najsłynniejszych detektywów z literatury i filmów.  Mówił o 

wyjątkowości Pana Samochodzika, kultowego polskiego detektywa oraz o jego słynnym 

wehikule. Z dużą dawką humoru, przekonywał uczestników spotkania do wielu ważnych i 

wartościowych postaw życiowych. Podkreślał, że najważniejsze są marzenia i realizacja pasji. 

Zachęcał też do czytania wartościowych książek. 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄZKI     

 

 

    W środę, 20 kwietnia w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem dyskutowano o powieści "Czarne Skrzydła" autorstwa Sue Monk 

Kidd. Bohaterkami są Sara Grimké - biała córka sędziego Sądu Najwyższego Karoliny 

Północnej oraz  Hetty zwana Szelmą  - czarna niewolnica podarowana Sarze w jej jedenaste 

urodziny. Jest to opowieść o przyjaźni "pani" i 'sługi", dwóch kobietach o różnym statusie 

społecznym oraz o rodzącym się w Stanach Zjednoczonych ruchu feministycznego i ruchu na 

rzecz zniesienia niewolnictwa. To książka o ciężkich czasach napisana z wyjątkową 

lekkością. 



 

 
 

   

 

ZIELONE GRY     

 

 

     Grodziska Biblioteka Publiczna uczestniczy w edukacyjno - ekologicznym projekcie 

"Zielone Gry" polegającym na włączaniu dzieci i młodzieży do gry o przyrodę .  Edukacja 

odbywa się w nim w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz gry 

internetowej, zwiększających wiedzę młodych ludzi na temat bioróżnorodności, zmian 

klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. W czwartek 21 kwietnia b r. swoją 

przygodę z "Grą z Klimatem 2.0" przeżyli podopieczni grodziskiej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej. Dzieci po obejrzeniu bajki ekologicznej i rozmowie na temat ekologii 



poznały zasady "Gry z Klimatem 2.0". Już po pierwszych rundach rozgrywek nasi goście 

mieli możliwość zobaczenia, jak ich działania na wyspie, którą zarządzali zmieniały jej 

oblicze. Po wielu huraganach i zalaniach  kolejnych części wyspy, gracze zorientowali się, że 

taka działalność jest szkodliwa i prowadzi nieuchronnie do katastrofy ekologicznej. Po 

kolejnych dyskusjach wspólne decyzje graczy pozwoliły na to, że wyspa została ocalona. 

Mamy nadzieję, że do Gry z Klimatem 2.0 uczestnicy rozgrywki powrócą jeszcze 

wielokrotnie  a dbanie o środowisko będzie dla nich ważnym aspektem życia.   

 

 
 

   



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI     

 

     W czwartek, 21 kwietnia w Filii na os. Wojska Polskiego obchodzono Dzień Ziemi. Do 

Biblioteki przybyły  "Pszczółki" i "Żabki" z  Przedszkola Gminnego. Dzieci poznały bajkę o 

ekologicznym Czerwonym Kapturku p t. "Dobre rady na złe odpady", do której musiały 

dopasować odpowiednie ilustracje. Następnie rozwiązywały ekologiczny quiz, krzyżówkę 

oraz grały w kręgle. Ciekawym i pouczającym elementem zajęć była inscenizacja wiersza 

"Sznurek Jurka", który pokazał jak z jednego niewinnie rzuconego sznurka z boiska zrobiło 

się wysypisko śmieci. Przedszkolaki obiecały, że zatroszczą się o naszą planetę Ziemię tzn. 

będą dbać o przyrodę, oszczędzać prąd i wodę, nie będą wyrzucać śmieci na chodnik lub 

trawę, nauczą się segregować śmieci - zostaną przyjaciółmi przyrody. 

 

 



 

 
 

   

 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016     

 

 

       Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegać będzie pod hasłem "Biblioteka inspiruje" i 

trwać będzie od 8 do 17 maja. Zapraszamy do uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach i 

spotkaniach. W poniedziałek 9 maja, o godz. 12.00 (sala CK Rondo) zapraszamy na 

koncert Tomasza Górkiewicza p t.  GITARA I PIÓRO. Artysta zaprezentuje własne 

interpretacje wierszy m in. J. Tuwima, E. Stachury, J. Kofty. W środę 11 maja o godz. 10.30 



(sala CK Rondo) - Gratka dla naszych najmłodszych czytelników. Przedstawienie Teatru 

Fuzja  p t. ELMER - SŁOŃ W KRATKĘ. W czwartek, 12 maja godz. 16.30 (czytelnia ) 

gościem Biblioteki będzie DARIUSZ REKOSZ - pisarz i animator kultury... Dlaczego 

przekleństwa są archaizmami ? Czym różni się cyfra od liczby ? Jaki jest związek wody z 

liczbą Pi ? No i jak trafić szóstkę w Lotto ? Dane też będzie Państwu spróbować... Algorytmu. 

Na te i na wiele innych pytań, znajdziemy odpowiedź w czasie brawurowego spotkania p t. 

MAGIA SŁOWA, Dobra zabawa gwarantowana. Dla małych miłośników podróży 

Proponujemy spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim zatytułowane PODRÓŻE 

MAŁE I DUŻE. Spotkanie odbędzie się  we wtorek 17 maja o godz.  10.45 w Oddziale dla 

dzieci i godz. 16.00 w Czytelni Biblioteki. W trakcie całego Tygodnia w Bibliotece gościć 

będzie SŁOŃ ELMER, który zaprasza na spotkania ze swoimi przygodami.     

Szczegóły na załączonych plakatach. 

 

     

 



 
 

 

GITARA I PIÓRO     

 

 

    W poniedziałek, 9 maja w ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy młodzież ze szkól 

ponadgimnazjalnych na koncert zatytułowany "Gitara i Pióro". Autorem i wykonawcą 

koncertu był Tomasz Górkiewicz - wokalista, muzyk, gitarzysta i kompozytor, autor różnych 

programów edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych zarówno dla dzieci, młodzieży jaki 

i dorosłej publiczności. Artysta w niezwykle żywiołowym stylu zaprezentował rockowe i 

bluesowe interpretacje wierszy znanych poetów m in. Juliana Tuwima, Edwarda Stachury, 

Jonasza Kofty. 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

ELMER - SŁOŃ W KRATKĘ     

 

 

      W środę, 11 maja w ramach Tygodnia Bibliotek odbył się wyjątkowy spektakl dla dzieci. 

Teatr Fuzja odpowiadając na zaproszenie grodziskiej Biblioteki Publicznej, zaprezentował 

spektakl z uwielbianym przez najmłodszych bohaterem - Elmerem - Słoniem w kratkę. Elmer 

to ulubieniec dzieci na całym świecie. Razem z nim dzieci odkrywają swoje indywidualne 

talenty, uczą się tolerancji i otwartości oraz przekonują się, że warto poznawać świat i 

zdobywać przyjaciół. Podczas dwóch przedstawień, ponad 300 dzieci zebranych na widowni 

śledziło przygody Elmera, który podczas swych karkołomnych przygód w kolorowej dżungli 

udowadniał, że inność nie jest zła a każdy z nas różni się od pozostałych i jest to dobre i 

wyjątkowe. Dzieci śmiały się do rozpuku z perypetii swego bohatera i nagrodziły aktorów 

gorącymi brawami. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

MAGIA SŁOWA - SPOTKANIE Z DARIUSZEM REKOSZEM     

 

 

        W czwartek, 12 maja gościem Biblioteki był Dariusz Rekosz - autor popularnych książek 

przygodowych i sensacyjnych. Z wykształcenia informatyk, z wyboru pisarz i animator 

kultury. Jego przygoda z literaturą zaczęła się w 2005 roku, Dziś ma już na swoim koncie 

kilkanaście wydanych pozycji m in.: "Zamach na Muzeum Hansa Klossa", "Ko(s)miczna 

futryna", "Szyfr Jana Matejki", "Siostrzyczka", "Tajemnica Neptuna". W roku 2008 otrzymał 

nagrodę grand prix w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie kryminalne. Jest również 

autorem cyklu słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem 

"Detektywów para - Jacek i Barbara". Tematem czwartkowego spotkania była "Magia słowa". 

Autor zadał publiczności szereg zaskakujących pytań, m.in.: Czy używanie 

wulgaryzmów  jest modne ?; o ile skraca życie wypalony papieros ?; co ma wspólnego woda 

z liczbą Pi ?; czy Kosma, Jarema i Barnaba to imiona żeńskie czy męskie ?; jakie jest 

prawdopodobieństwo trafienia szóstki w "totka"?; czym jest liczba, a czym cyfra ?; jak odjąć 

od dwudziestu dwadzieścia dwa, żeby otrzymać liczbę 88 ?; Odpowiedzi okazały się dla 

słuchaczy dużym zaskoczeniem. Następnie autor omówił swój dorobek literacki, który 

ubogacił krótkimi prezentacjami i filmami. Na zakończenie spotkania chętni mogli zakupić 

książki autora. 

 



 

 

 



 
 

   

 

  

SPOTKANIE W KLUBIE MAŁEGO PODRÓŻNIKA I 

ODKRYWCY  
   

 

 

    We wtorek, 17 maja zaprosiliśmy dzieci na spotkanie p t. "Podróże małe i duże", 

inaugurujące powstały w Oddziale dla dzieci Klub Małego Podróżnika i Odkrywcy. Gościem 

Bibliotek był podróżnik Andrzej Pasławski. W spotkaniu przedpołudniowym uczestniczyły 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. O godz. 16.00 odbyło się 

spotkanie otwarte. Dzieci miały okazję dowiedzieć się co to jest mapa, a co plan, czym się 

różnią i kiedy się je stosuje. Poznały GPS, jako nowoczesne połączenie obu tych nośników. 

Podróżnik opowiadał o sposobach podróżowania oraz różnych środkach lokomocji. 

Opowiedział o swych wyprawach do wielu państw i pięknie miast, które zwiedził - Toronto, 

Londyn, Sarajewo, Tirana, Lwów, Bratysława. Udzielił także kilka praktycznych rad o 

wyposażeniu i bezpieczeństwie w podróży, jak się przygotować, co zabrać. Jak zachować się 

w górach, w lesie i wobec innych ludzi. 

 



 

 

 
 



   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

       Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem  BIBLIOTEKA   INSPIRUJE. We 

wtorek, 10 maja przyszły do Biblioteki maluchy na zajęcia z cyklu Biblioteka Dla Smyka, by 

pobawić się w gronie rówieśników i wykonać  kolorową zakładkę  do książki. W środę i 

czwartek Filia Biblioteki zaprosiła dzieci ze szkoły w Słocinie i Szkoły nr 4 na warsztaty 

biblioteczne. Wraz z Basią, ulubioną  bohaterką serii książek dla dzieci polskich autorów 

Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak zgłębialiśmy temat zasad i norm w naszym życiu 

codziennym. Dlaczego są potrzebne?, w jakim celu się je tworzy?, gdzie jest granica 

wolności? Poprzez zabawę doszliśmy do wniosku, że nawet król ustanawiając zasady kieruje 

się odpowiedzialnością, żyjemy bowiem wśród ludzi i dobrze jest zwracać uwagę także na 

potrzeby innych. Dlatego tworzy się znaki graficzne regulujące zasady zachowania się w 

miejscach publicznych. Próbowaliśmy też stworzyć takie swoje znaki, odnoszące  się do życia 

szkolnego n p. zakaz rozmawiania na lekcji. Starsze dzieci w trakcie warsztatów pięknie 

ozdobiły litery naszego hasła, by następnie wypełnić je indywidualną dla każdej grupy treścią. 

Skojarzeń do wyrazów "Biblioteka inspiruje" było wiele. Po południu spotkaliśmy się  w 

zróżnicowanym gronie dorosłych, dzieci i młodzieży by zdobić kartki metodą  qulingu. Były 

to ostatnie warsztaty z cyklu. Po zdobieniu kartek  świątecznych (w grudniu i w marcu), 

zajęliśmy się zdobieniem kartek imieninowych i okolicznościowych. W warsztatach wzięło 

udział kilkadziesiąt osób, w zróżnicowanym wieku, od dzieci po seniorów - prawdziwie 

wielopokoleniowa współpraca. Serdecznie dziękujemy paniom Zofii i Irenie za ich cenne 

rady i wskazówki, oraz za poświęcony nam czas.  

 



 

 

 



 

 

 
 

   

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII W PTASZKOWIE     

 

 

     W Tygodniu Bibliotek przebiegającym pod hasłem "Biblioteka inspiruje" w Filii w 

Ptaszkowie odbywały się zajęcia dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. W trakcie 

zajęć zastanawialiśmy się, w jaki sposób Biblioteka oraz książka wpływają na nasze życie?, 

jaki wywierają wpływ na każdego z nas? Swoje pomysły uczestnicy zajęć przedstawili w 

formie prac plastycznych. Były też zabawy, krzyżówki, konkursy.  Propozycje ciekawych, 

interesujących książek polecanych przez uczestników zajęć  znalazły swoje miejsce w 

"Kąciku Dobrej Książki". Czytelnicy przychodzący do biblioteki mogą obejrzeć wystawę 

powstałych prac. 

 

 



 

 
 

  

 

 

WIZYTA W GOSTYŃSKIEJ BIBLIOTECE     

 

 

      W poniedziałek, 16 maja br. bibliotekarze oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki 

odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu. Po powitaniu przy kawie, 

podczas którego była okazja do wymiany doświadczeń z gostyńskimi bibliotekarzami 

zwiedziliśmy Bibliotekę zapoznając się z jej działalnością. Szczególne zainteresowanie 

wzbudziły prezentowane wystawy, które zostały  przygotowane z okazji Gostyńskiej Nocy z 

PRL-em. Zobaczyliśmy m in.  "Eksponaty epoki PRL-u", "Biblioteka w PRL-u", "Książki i 

prasa w PRL-u". Po wizycie w Bibliotece zwiedziliśmy Rynek i Kościół Farnyoraz Muzeum. 

Naszym przewodnikiem był Robert Czub - dyrektor Muzeum. W drodze powrotnej 

zwiedziliśmy Bazylikę i Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

ZAPRASZAMY NA NOC BIBLIOTEK     

 

 

     W sobotę, 4 czerwca zapraszamy na Noc Bibliotek - ogólnopolską wieczorno - nocną 

akcję promująca czytelnictwo i biblioteki. W pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji udział 

wzięło ponad 600 bibliotek, które jednej nocy odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 

Tegoroczne hasło to "Wolno czytać!".  W wyjątkową noc Biblioteka czynna będzie od godz. 

17.00 do 21.00. Przed nami wiele  atrakcji m in. projekcja bestsellerowego filmu 

MAGICZNE DRZEWO. Szczegóły na załączonym plakacie. W trakcie Nocy Bibliotek 

WYPOŻYCZAMY Z NIESPODZIANKĄ. Dla wszystkich zalegających z wypożyczeniami 

ABOLICJA. Dla nowych czytelników karta biblioteczna GRATIS. Będzie także okazja, aby 

zwiedzić wszystkie zakamarki biblioteki i dowiedzieć się, że nie tylko wypożyczamy.  

Serdecznie zapraszamy. 



 

 
 

  



   

 

 

XV. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

Zapraszamy do naszych placówek na spotkania w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom.  

W programie : 

ODDZIAŁ DLA DZIECI         

30.05.2016 r.  godz. 10.00 - 16.00 ZACZĘŁO SIĘ W BIBLIOTECE...TU 

CZYTAMY  (10.00  Kubusia,  12.00  Franklina,   14.00 Basię,  16.00 Franka i Barbie). 

31.05.2016 r.  godz. 15.00 - 16.30                       UŚMIECHNIJ SiĘ, JESTEŚ W 

BIBLIOTECE !  FOTOBUDKA.  

GDZIE SIĘGAJĄ GRANICE WYOBRAŹNI?  - spotkanie z TURLUTUTU     

01.06.2016 r.  godz. 12.00 - 14.00      

BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA Z KLAUNAMI - bajki, gry, zabawy, malowanie twarzy, 

mega bańki 

02.06.2016 r.   Godz. 15.00 - 16.30             

DOBRA KSIĄŻKA ZAWSZE DOTRZYMA CI TOWARZYSTWA...MASZ WYBÓR! Sam 

zdecyduj co dziś czytamy... 

04.06.2016 r.   Godz. 17.00 - 21.00 
NOC BIBLIOTEK 

FILIA OS. WOJSKA POLSKIEGO 
DZIECIOM CZYTANIE - MĘSKIE ZADANIE 

30.05.2016 r.  godz. 10.00    
BASIA, FRANEK I RODZINA O CZYTANIU PRZYPOMINA 

01.06.2016 r.  godz. 10.00 
NIECH PRZEZ TATY CZYTANIE MIŁY NASTRÓJ NASTANIE 

02.06.2016 r.    

godz. 10.00    WZLATYJEMY POD NIEBIOSA - Z MARTYNKĄ W SAMOLOCIE 

godz. 16.00   DZIECIOM CZYTANIE - TATY ZADANIE 

03.06.2016 r.   Godz. 10.00 CZYTAJ KSIĄZKI CODZIENNIE, ZADANIA 

ROZWIĄŻESZ BEZBŁĘDNIE 



 

 



 

  

STWÓRZMY HISTORIĘ KIBICUJĄCEGO GRODZISKA     

 

 

      Nieodzowną częścią każdego Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" jak i innych biegów, 

które odbywały się czy odbywają na naszym terenie są KIBICE. Tworzony przez Państwa 

klimat oraz pomoc podczas zawodów odbija się szerokim echem w środowisku biegaczy. 

Świadectwem tego jest niezliczona ilość pozytywnych opinii między innymi na portalach 

biegowych. 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z  prośbą, by historię Półmaratonu uzupełnić zdjęciami, 

które ukazują kibicujący Grodzisk! 

POKAŻMY JAK KIBICUJEMY ! 

 

 

   
 



XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

       Tegoroczny - XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przebiegał pod hasłem: 

"Czytanie uskrzydla" i trwał od 30 maja do 4 czerwca. W placówkach grodziskiej Biblioteki 

Publicznej odbyło się szereg spotkań. W poniedziałek bibliotekarki z Oddziału dla dzieci 

czytały o przygodach Franka, Barbie, Franklina, Basi i Kubusia Puchatka. Kolejnego dnia 

najmłodsi dowiedzieli się gdzie sięgają granice wyobraźni a to za sprawą spotkania z 

bajkowym bohaterem książek Herve Tullet'a - Turlututu. W środę 1.06 obchodziliśmy 

Bajkowy Dzień Dziecka. Panie bibliotekarki w przebraniu Klaunów  wesoło przywitały 

wszystkie dzieci i zaprosiły do wspólnej zabawy. Malowanie buziek, gigantyczne bańki 

mydlane oraz zwierzaki z baloników sprawiły dzieciom wspaniałą uciechę. Dodatkową 

atrakcją dla wszystkich przybyłych czytelników była Foto-Budka, która sprawiła radość nie 

tylko najmłodszym. W kolejnym dniu czytaliśmy wybrane przez dzieci książki. Gościliśmy 

uczniów ze Szkoły Podstawowej z Grąblewa. Młodzież wspólnie wybrała i przeczytała 

przezabawne perypetie Piekielnej Rodzinki. 

W Filii na os. Wojska Polskiego Tydzień przebiegał pod hasłem DZIECIOM CZYTANIE - 

MĘSKIE ZADANIE. Czytaliśmy książeczki z serii " Basia, Franek i ..." oraz "Martynka leci 

samolotem". Zachęcaliśmy ojców do czytania swoim dzieciom, jest to bowiem najlepszy 

sposób na rozwijanie więzi ojca z dzieckiem, na wspólnie spędzany czas, który zaowocuje 

dobrymi relacjami między pokoleniami. W naszych spotkaniach wzięło udział kilka grup z 

przedszkoli prywatnych oraz z Filii Przedszkola Gminnego w Słocinie oraz rodzice i 

dziadkowie wraz ze swymi pociechami. W Filii w Ptaszkowie, odbyły się spotkania z 

naszymi najmłodszymi czytelnikami, którym czytały panie nauczycielki: Weronika 

Badzińska, Magdalena Wasielewska, Hanna Stachowiak. Dzieci wysłuchały jednej z wielu 

przygód Kuby i Buby p t. "Dzień Dziecka" oraz bajki "Czerwony kapturek" czytanej w 

języku polskim i angielskim. Były gry, zabawy oraz rysowanie kolorową kredą na boisku 

szkolnym. Tydzień Czytania był dobrą okazją, aby nagrodzić trójkę uczniów, którzy 

wypożyczyli najwięcej książek w roku szkolnym. Zwycięzcami zostali bracia Kamil i Daniel 

Nowak oraz Małgosia Czub. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

NOC BIBLIOTEK     

 

 

      W sobotę, 4 czerwca  obchodziliśmy Noc Bibliotek - ogólnopolską wieczorno - nocną 

akcję promującą biblioteki i czytelnictwo przebiegającą pod hasłem "Wolno czytać". W 

pierwszej edycji wzięło udział 600 bibliotek z całego kraju. Jednej nocy biblioteki odwiedziło 

kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Biblioteka czynna była od godz. 17.00 do 21.00. Odwiedzającym 

zaproponowaliśmy bogaty program otwartych imprez promujących czytelnictwo: Odjazd z 



"Lokomotywą" Juliana Tuwima, animacje pod chmurką, biuro detektywistyczne Lassego i 

Mai oraz czytanie z latarkami. Odbyło się także spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na 

którym omawiano powieść noblisty Nadżiba Mahfuzu p t. "Opowieści starego Kairu". O 

godz. 19.00 nastąpiło otwarcie wystawy fotografii "Grodziskie porównania". 

Przeprowadziliśmy także "Ekspres Foto Konkurs" - wirtualny spacer po dawnym Grodzisku. 

Była też możliwość poznania Biblioteki od podszewki. Bibliotekarze opowiadali o swoich 

obowiązkach i pokazywali, że ich praca nie polega tylko i wyłącznie na wypożyczaniu. W 

tym dniu wypożyczaliśmy z niespodzianką, a dla wszystkich zalegających z wypożyczeniami 

obowiązywała abolicja. Na zakończenie wszyscy wytrwali uczestniczyli w warsztatach 

"Salsation z Biblioteką" prowadzonych przez Sandrę Wawrzyniak. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



   

GRODZISKIE PORÓWNANIA - WYSTAWA FOTOGRAFII     

 

 

      W dniach od 4 do 18 czerwca w Galerii grodziskiej Biblioteki Publicznej prezentowana 

jest wystawa fotografii p t. "Grodziskie porównania". Na wystawie prezentowane są 

archiwalne zdjęcia ze zbiorów Biblioteki oraz prywatne zdjęcia mieszkańców przedstawiające 

obraz zmieniającego się Grodziska. Przez stulecia architektura miasta zmieniała się z różnych 

powodów. Pożary i wojny sprawiały, że niektóre budynki ginęły bezpowrotnie, a 

przeprowadzone przebudowy i inwestycje ostatnich lat spowodowały, że miasto wypiękniało i 

nabrało blasku. Zapraszamy. 

 

 



 

 

 



 
 

  

NIE BYŁO NAS, BYŁ LAS.... - WYSTAWA FOTOGRAFII     

 

 

       Dzięki licznym sztormom, które zimą 2016 r. nawiedziły polskie wybrzeże, morze 

odsłoniło pozostałości lasu sprzed kilku tysięcy lat. Niezwykły widok został uwieczniony na 

prezentowanych zdjęciach. Odsłonięte spod piasku przez fale Bałtyku pozostałości bukowo - 

dębowego lasu, strawionego przez pożar lub wyciętego przez naszych przodków, pochodzą 

prawdopodobnie sprzed 3 tys. lat. Obszar, na którym niegdyś rosły, znajdował się z dala od 

linii brzegowej i dopiero z czasem został wchłonięty przez morze. Dzięki konserwującym 

właściwościom morskiej wody, pnie wyglądają zaskakująco "świeżo". Dają wyobrażenie nie 

tylko o historii, ale pokazują, jak dynamicznie zmieniającą się tkanką jest miejsce styku 

morza i lądu. Ten ciekawy pomnik przyrody i historii Bałtyku znajduje się na terenie 

Słowińskiego Parku Narodowego w okolicach jeziora Dołgie Duże.  

Tysiące lata temu lodowiec cofając się na północ po raz ostatni zatrzymał się w tej okolicy 

około 16 tysięcy lat temu. Z materiału przywleczonego ze Skandynawii powstała morena 

czołowa z góra Rokowół (115 m npm.). Gdy lodowiec wycofał się do Skandynawii to pod 

ciężarem lodu, który miał grubość około 3 km  Skandynawia zapadła się a brzegi 

południowego Bałtyku się wypiętrzyły. Gdy lodowiec wycofał się na północ to Skandynawia 

zaczęła się podnosić. Trwa to do dziś. W rejonie zatoki Botnickiej ląd unosi się w tempie 1 

cm rocznie a nasz region zapada się ok. 2 mm rocznie. Wiek pni na plaży ustalono na około 3 

tysiące lat. Wówczas las rósł na lądzie na wysokości 6 metrów a linia brzegowa była wiele 

kilometrów na północ.      

 



 
 

   

 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

      W środę, 21 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie  spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Bohaterką spotkania była Matka Makryna, postać autentyczna i 

bardzo kontrowersyjna - autorka największej mistyfikacji XIX wieku, ofiara religijnych 

prześladowań. Wśród antyrosyjskiej paryskiej arystokracji witana jako święta. Prasa polska 

jak i zagraniczna opisywała tragiczne przeżycia podległych jej sióstr bazylianek.  Książka 

Jacka Dehnela   pt "Matka Makryna" zaliczana jest do powieści wywołujące skrajne 

emocje  od złości do podziwu dla  Iriny Winczowej. Jacek Dehnel sięgnął po tę postać i w 

oparciu o historyczne źródła stworzył bohaterkę niezwykłą: sprytną manipulantkę, 

inteligentną intrygantkę, a jednocześnie kobietę ciężko doświadczoną przez życie, pogardzaną 

przez jednych, gdy była w skrajnej nędzy, wykorzystywaną przez drugich, którzy zaspokajali 

własne ambicje w cieniu jej sławy. 

 

 

   
 



TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK     

 

 

 

        W dniach 27 września do 3 października w grodziskiej Bibliotece Publicznej przebiega 

Tydzień Zakazanych Książek czyli wywodząca się z USA kampania społeczna, której celem 

jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na działanie cenzury, potrzebę wolności czytania i 

tworzenia literatury oraz problem prześladowania ludzi za to, że czytają lub piszą książki. 

Inicjatywa ta ściśle wiąże się z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, mówiącą o 

wolności słowa Z tej okazji zapraszamy czytelników do odwiedzenia Biblioteki. Chcemy, aby 

Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do 

zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury polskiej i światowej, zachęcił do 

czytania, także książek, którym kiedyś z różnych względów społecznych, politycznych czy 

obyczajowych przypięto łatkę  niepoprawności i zakazano ich czytania. Na liście książek 

zakazanych znaleźć można bardzo zaskakujące pozycje, które mogły się znaleźć tam z 

powodu rzekomego propagowania nieobyczajnych zachowań czy słownictwa. Akcji 

towarzyszy wystawa  książek zakazanych. 

 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA     

 

 

      29 września obchodzimy Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską  Izbę  Książki, 

po raz pierwszy w 2001 roku, w nawiązaniu do rozpoczętej w czerwcu 2001r. kampanii "Cała 

Polska czyta dzieciom".  Czytanie na głos najmłodszym stymuluje ich  rozwój oraz wzbogaca 

słownictwo. 29 września w wielu bibliotekach w kraju jest organizowane wspólne, głośne 

czytanie. W  akcję  włączyła się także Filia Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego.  W 

czwartek 29 września bibliotekarka odwiedziła Filię Osiedlową Przedszkola Gminnego im. 

Krasnala  Hałabały, by przeczytać  dzieciom wiersze Jana Brzechwy. Do Biblioteki zaś 

przyszły maluchy z Prywatnego Przedszkola "Wiercipięta". Bibliotekarka zapoznała je z 

treścią utworu Janiny Porazińskiej (29 września obchodzimy 128 urodziny tej autorki) p.t . 

"Kozucha kłamczucha".  Następnie odbyło się głośne czytanie dla dzieci najmłodszych, na 

które wstęp był wolny. Dzieci wysłuchały wiersza "Żaba", następnie pokolorowały wizerunek 

bohaterki wiersza. 



  

 

 

 
 

   



 

BŁYSKOTLIWY MALUCH     

 

 

       Za nami pierwszy miesiąc zajęć z cyklu "Błyskotliwy Maluch, który upłynął nam na 

wzajemnym poznawaniu się. Dzieci zaadaptowały się w grupie, stały się odważniejsze, 

otwarte na nowe osoby. Podczas ostatnich spotkań tematem przewodnim była ? Jesień. 

Maluchy odkrywały tajemnice kolorów, poznawały dary jesieni, a przede wszystkim 

rozwijały wyobraźnię tworząc przepiękne, kolorowe prace. Wykonały jesienne liście, które 

malowały za pomocą swoich paluszków, a te chociaż jeszcze małe okazały się być całkiem 

sprawne, czego efekty można podziwiać w Oddziale dla dzieci. Maluchy  grając w grę 

planszową ?Bingo ?grzyby?  poznawały  grzyby jadalne takie jak borowiki, maślaki, kurki 

oraz  niejadalne  zwane także  trującymi. Dzięki barwnych ilustracjom Błyskotliwe Maluchy 

bardziej przybliżyły sobie opis danego grzyba. Ponadto uczulono małych grzybiarzy  na to, że 

nie wolno dzieciom zbierać grzybów, mogą to robić tylko w obecności osób dorosłych. 

Każdemu spotkaniu towarzyszyła książka. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały przeczytanych 

opowiadań i wierszy. Warto wspomnieć, że na spotkaniach jest gwarnie i wesoło, ponieważ 

oprócz zajęć plastycznych dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach. 

 

 

 



 

  

 

SPOTKANIE Z GLOBBUS TEAM     

 

 

Sześć charakterów, Volkswagen T3 z 1983 r. 11 tysięcy kilometrów przejechanych w 37 dni. 

Zapraszamy na spotkanie z Globbus Team i fascynującą relację z PODRÓŻY PO 

EUROPIE PÓŁNOCNEJ  I NIE TYLKO 

sobota, 22 października 2016 r. godz. 17.00 (sala CK Rondo) 

 

 
 

   

 



"MIŁOŚĆ Z KAMIENIA" - SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU 

KSIĄŻKI  
   

 

 

       W środę, 19 października w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Czytając  relacje z jakiegoś konfliktu zbrojnego czy wojny nie 

zastanawiamy się kto jest jej autorem, jakie trudności musiał pokonać, ile razy narazić swoje 

życie aby przekazać najnowsze informacje z "linii frontu". Zupełnie nie interesuje nas 

rodzinne życie takiego korespondenta wojennego. Małgorzata Jagielska w swojej książce pt. 

"Miłość  z kamienia" przedstawia nam świat z drugiej strony kamery. Mąż autorki Wojciech 

Jagielski przez dwadzieścia lat był w najbardziej zapalnych miejscach na świecie . 

Uczestniczył w 53 wojnach . W tych wojnach pośrednio uczestniczyła w nich również 

pośrednio jego żona Małgorzata. "Miłość z kamienia" to opowieść  o cenie jaką trzeba 

zapłacić , żeby wygrać tą najważniejszą z wojen, wojnę o miłości i rodzinę. 

 

 
 



   

 

RELACJA Z PODRÓŻY GLOBBUS TEAM     

 

 

      W lipcu i sierpniu b r. Globbus Team odbył podróż po krajach Europy Północnej. W ciągu 

37 dni  Jakub Chojnacki, Martyna Fraszczyk, Paweł Kierzkowski, Mateusz Kaczmarek, Piotr 

Korbas i Asia Jadźka Drzewiecka, starym Volkswagenem T3 z 1983 r. przejechali 11 tys. 

odwiedzając Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię i Ukrainę. W sobotę 22 

października w Sali CK Rondo odbyło się spotkanie " Podróż po Europie Północnej i nie 

tylko ", podczas którego opowiedzieli o odbytej wyprawie. 

Publiczność - fani, rodzina, przyjaciele sponsorzy, miała okazję usłyszeć, wiele  informacji na 

temat państw, które odwiedzili, obejrzeć fotografie i film, a także zobaczyć co działo się za 

kulisami wyprawy. Miłym akcentem spotkania był moment przekazania Oliwii Cichackiej 

uzbieranych w akcji "10 gr. Od kilometra" pieniędzy, które przeznaczono na turnus 

rehabilitacyjny, który odbędzie się w przyszłym roku.  

W Galerii Biblioteki prezentowana jest wystawa zdjęć NordTrip 2016. 

 

 



 

 

 

 



 
 

   

 

NAMIBIA i BOTSWANA - SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM     

 

 

    We wtorek, 29 listopada o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z 

podróżnikiem. Gościem Biblioteki będzie Robert Gondek - podróżnik, fotograf i miłośnik 

Afryki. Autor licznych pokazów podróżniczych nagradzanych przez publiczność i jury 

podczas festiwali w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu. Swoje teksty publikował w 

magazynach Podróże, Poznaj Świat, NPM, czy All Inclusive. Organizuje wyprawy na 

afrykański kontynent. Uczy się języka Suahili. Prowadzi projekt "W drodze na najwyższe 

szczyty Afryki", mający na celu zdobycie najwyższych szczytów w każdym afrykańskim 

kraju. Odwiedził 17 afrykańskich krajów. 

Wyprawa do Namibii i Botswany była szóstą z rzędu podróżą w ramach projektu "W drodze 

na najwyższe szczyty Afryki".Głównym celem było wejście na najwyższe góry obu państw. 

Udało się. Zdobył Königstein w Namibii (około 2 606 m n.p.m.) i Otse Hill w Botswanie (1 

491 m n.p.m.) dokładając kolejne dwa miejsca na mapie zrealizowanych wejść na afrykańskie 

szczyty. Jednak to nie tylko góry spowodowały, że w Namibii był po raz drugi. Pierwszy raz 

Namibię odwiedził w 2009 roku. Trafił tam z RPA, wkrótce po przebiegnięciu 56 - 

kilometrowego Two Oceans Utramaraton w Kapsztadzie. Niezamieszkałe tereny, setki 

kilometrów szutrów, ciągnących się z dala od miast, wiosek, ludzi, zasięgu telefonów. Ocean, 

pustynia, wąwozy, góry, rozgwieżdżone niebo, falujące na wietrze trawy i krajobrazy, których 

nie zapomina się do końca życia. Namibia to cisza, spokój i brak pośpiechu. To unikalne 

chwile samotności z daleka od czegokolwiek. Do Botswany pojechał fotografować zwierzęta 

w delcie Okavango. Z lądu, wody i powietrza. Bawoły, słonie, hipopotamy, stada antylop, 

żyraf, ale przede wszystkim przepiękne kolorowe ptaki. Fotografował je podczas podróży 

samochodem przez rezerwat Moremi. Robił zdjęcia podczas spływu mokoro. Ale w pamięci 

pozostanie przede wszystkim lot nad deltą Okavango.  



 

  

  

   

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK     

 

 

       W piątek, 4 listopada w przededniu Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, dzieci z 

klas I, II, IV Szkoły Podstawowej przybyły do biblioteki, aby uczcić ten szczególny dzień. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest 5 listopada w dzień urodzin jednego 

z największych twórców bajek - Walta Disney'a. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych 

postaciach baśniowych i filmowych. Rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po 

rekwizycie oraz po przeczytanych fragmentach książki. W bibliotece prezentowane były 

plakaty znanych bohaterów z bajek oraz wystawa bajkowych książek. Na koniec spotkania 

dzieci otrzymały miłe upominki. 



 

 

 



 
 

   

 

BAJKOWY DZIEŃ W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

      W poniedziałek, 7 listopada, Filię Biblioteki na osiedlu Wojska Polskiego, odwiedziły 

dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Bibliotekarki przygotowały przegląd znanych 

dzieciom bajkowych postaci z książek dla najmłodszych. Niektóre były ukryte i aby je 

zobaczyć trzeba było rozwiązać zagadkę. Nasi goście nie mieli z tym żadnego problemu. 

Koziołek Matołek, Kot w butach, Jaś i Małgosia, czy Królewna Śnieżka są im doskonale 

znani. Był też Krasnal Hałabała, wszak Przedszkole Gminne nosi jego imię. Bibliotekarki 

przypomniały historię powstania książeczki z przygodami sympatycznego Krasnala. 

 



 

 

 
 

   

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

      W środę, 23 listopada, na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki gościliśmy grupę 

uczniów grodziskiego Liceum Ogólnolształcącego. Roksana Melerowicz, Weronika 

Michalska, Bartłomiej Sroczyński przy technicznym wsparciu Aleksandra Glapy i Kacpra 

Fórmanika, pod opieka Pani Wioletty Falkowskiej, zaprezentowała poezję noblistki - 



Wisławy Szymborskiej. "Nienawiść  ma się dobrze" pisała poetka w jednym ze swych 

wierszy. To uczucie nieustannie przewija się na kartach najnowszej powieści Grażyny 

Plebaniak "Pani Furia", którą omawiano na spotkaniu. Akcja powieści rozgrywa się w 

Brukseli, w międzynarodowym środowisku - przede wszystkim emigrantów z Konga i 

ukazuje losy Aliji, zawieszonej pomiędzy kongijskimi korzeniami a belgijską nie akceptacją. 

 

 

 



 

 
 

   

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA     

 

 

       25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Biblioteka 

Publiczna zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników wiele "misiowych" 

atrakcji.  Bibliotekarki z Oddziału dla dzieci przygotowały dla licznych grup przedszkolnych 

oraz dzieci uczęszczających na cykliczne zajęcia "Błyskotliwego Malucha" spotkanie z 

wielkim pluszowym misiem. Dzieci przyszły na nie do biblioteki ze swoimi pluszowymi 

ulubieńcami. Impreza rozpoczęła się od pogadanki. Maluchy poznały historię pluszowego 



misia oraz wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku. Mali goście mieli także okazję zobaczyć 

wystawę książek, których bohaterami były małe pluszowe niedźwiadki : Miś Uszatek, Kubuś 

Puchatek, Paddington, Coralgol, Gumisie oraz wziąć udział w konkursie "Wiedzy misiowej". 

Ukoronowaniem spotkania były wesołe zabawy z misiem oraz słodkie nagrody. Wielki 

pluszak zapraszał do zabawy wszystkich i dużych i małych. Najważniejsze że u wszystkich 

wzbudzał sympatię oraz uśmiech na twarzy. 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

NAMIBIA I BOTSWANA - GÓRY, PRZYRODA, PRZESTRZEŃ     

 

 

       Za nami kolejna, bardzo interesująca podróż do Namibii i Botswany, w którą zabrał nas 

wielki entuzjasta i miłośnik Afryki oraz autor licznych pokazów podróżniczych nagradzanych 

przez publiczność i jury podczas festiwali w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu - 

Robert Gondek.  

W dniu 29 listopada w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z 

Robertem Gondkiem. Podróżnik przedstawił zarówno zabawne, wzruszające jak i 

niebezpieczne historie związane ze swoją wyprawa do Namibii i Botswany. 



Barwną opowieść urozmaiciła prezentacja multimedialna i zdjęcia wykonane podczas 

podróży. Wyprawa do Namibii i Botswany była szóstą z rzędu podróżą zrealizowaną w 

ramach projektu "W drodze na najwyższe szczyty Afryki". Głównym celem było wejście na 

najwyższe góry obu państw. Udało się. Zdobył Königstein w Namibii (około 2 606 m n.p.m.) 

i Otse Hill w Botswanie (1491 m n.p.m.). Jednak to nie tylko góry spowodowały, że w 

Namibii był po raz drugi. Pierwszy raz Namibię odwiedził w 2009 roku. Trafił tam z RPA, 

wkrótce po przebiegnięciu 56 - kilometrowego Two Oceans Utramaraton w Kapsztadzie. 

Namibia to cisza, spokój, niezamieszkałe tereny, setki kilometrów szutrów, ciągnących się z 

dala od miast, wiosek, ludzi i zasięgu telefonów. To ocean, pustynia, wąwozy, góry, 

rozgwieżdżone niebo, falujące na wietrze trawy i krajobrazy, których nie zapomina się do 

końca życia. Do Botswany pojechał fotografować zwierzęta w delcie Okavango. Z lądu, wody 

i powietrza. Bawoły, słonie, hipopotamy, stada antylop, żyraf, ale przede wszystkim 

przepiękne kolorowe ptaki. Fotografował je podczas podróży samochodem przez rezerwat 

Moremi. Robił zdjęcia podczas spływu mokoro. Po spotkaniu można było zadawać pytania i 

kupić pamiątki związane z podróżami naszego gościa. 

 

 



 

 

 



  

   

 

DZIEŃ MISIA W FILII W PTASZKOWIE     

 

 

      W czwartek, 24 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, biblioteka w 

Ptaszkowie gościła dzieci ze swoimi ukochanymi misiami. W towarzystwie trzech najbardziej 

znanych w Polsce misiów: Kubusia Puchatka, Misia Uszatka i Misia Paddingtona, dzieci 

bawiły się przy piosenkach "Jadą, jadą misie", "Miś Uszatek". Z uwagą słuchały wierszy 

Czesława Janczarskiego p t. "Naprawiamy misia" i "Nie obędzie się bez misia". W trakcie 

zajęć rozmawialiśmy na temat poszanowania swoich zabawek i książek oraz rozmawialiśmy o 

zwyczajach niedźwiedzi brunatnych.  Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach i 

wesoło bawiły się, przy zabawie "Stary niedźwiedź mocno śpi". Imprezie towarzyszyła 

wystawa książek w których miś jest głównym bohaterem. Wiele z tych książek znalazło 

swoich czytelników. Na zakończenie spotkania dzieci poczęstowały się smakołykami 

przygotowanymi dla nich oraz otrzymały kolorowanki z misiami. 

 

 



 
 

   

 

 

DZIEŃ MISIA W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

      Z okazji przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia w Filia 

Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego zaprosiła grupy przedszkolne na zajęcia biblioteczne. 

Z zaproszenia skorzystały grupy z Przedszkola Gminnego - Filia Osiedlowa i Filia w 

Słocinie,  Prywatnego Przedszkola Wiercipięta, Prywatnego Przedszkola Chatka Puchatka 

oraz Szkoła Podstawowa w Słocinie. Bibliotekarki przygotowały teatrzyk cieni, który 

ilustrował historię powstania zabawki z pluszu - misia o imieniu Teddy, oraz prezentację pt. 

"Misie, bohaterowie bajek i baśni". Dzieci z zapartym tchem oglądały zarówno teatrzyk, jak i 

prezentację. Równie zaangażowanie odpowiadały na zagadki, które miały dla nich 

zgromadzone w bibliotece  misie, czy też robiły masaż swoim ulubionym misiom. Maluchy 

zostały również poczęstowane "małym co nieco" od Kubusia Puchatka. Misie towarzyszą 

nam już od 114 lat i jako jedyne spośród zabawek doczekały się swojego święta. 

 



 

 

 
 

   

 

BALIK ANDRZEJKOWY U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

      W środę 30.11.16 w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Andrzejkowy z tej okazji dzieci 

poprzebierały się w piękne kolorowe stroje. Można było spotkać piratów, żołnierza, duszka, 

Elsę, Strażaka Sama, a także wiele innych bajkowych postaci. Dzieci wzięły udział w różnych 

zabawach muzycznych przygotowanych przez bibliotekarki. W trakcie zajęć wysłuchały bajki 

o "Duszku Eugeniuszku". 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

BARBÓRKOWE SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM     

 

 

      W poniedziałek , 5 grudnia dzieci z klas "0", I, II Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie 

spotkały się w bibliotece z Panem Krystianem Menetem - górnikiem z Kopalni Gazu 

Ziemnego w Wielichowie. Pan Krystian opowiedział o swojej pracy, przedstawił krótkie 

filmy o złożach gazu ziemnego oraz o jego wydobyciu i zastosowaniu.  Dowiedziały się jakie 

kolory piór zamocowane są do czako i kto jaki pióropusz nosi. Policzyły też ile guzików jest 

na górniczym mundurze. Poznały życiorys wynalazcy lampy naftowej - Ignacego 

Łukasiewicza. Zadawały prelegentowi ciekawe pytania. Na koniec spotkania każdy uczeń 

otrzymał czako, krzyżówki, kolorowanki i pyszne cukierki. Dzieci podziękowały za 

spotkanie, dając Panu Krystianowi kartę z życzeniami oraz świąteczną choinkę. 

 

 



 

 

  

   

 

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE     

 

 

     W czwartek, 1.12.br Oddział dla dzieci odwiedzili uczniowie klas I-III Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Grodzisku Wlkp. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w 

grodziskiej Bibliotece. 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. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się 

nowości czytelnicze ze znanymi postaciami z bajek, filmów oraz ze świata sportu. Na 

zakończenie spotkania udaliśmy się na krótką wycieczkę do Wypożyczalni oraz Czytelni dla 

dorosłych. 

 

 

 



 
 

   

 

 

CZYTAMY W PRZEDSZKOLU     

 

 

      W piątek, 2.12.br w ramach współpracy z Przedszkolem Gminnym im. Krasnala Hałabały 

bibliotekarka Pani Judyta Sternal odwiedziła dzieci z grupy "Sowy". Przedszkole Gminne 

realizuje program ,,Przedszkolak w świecie literatury", w związku z tym w odpowiedzi na 

zaproszenie bibliotekarka  przeczytała dzieciom baśń Hansa .Christiana .Andersena p 

t.  "Brzydkie Kaczątko". Dużą radość sprawiło dzieciom rozwiązywanie zagadek 

obrazkowych i słownych do znanych im bajek. 

 



 
 

   

 

 

 

FABRYKA MIKOŁAJA     

 

 

      W środę, 7 grudnia, Oddział dla dzieci stał się na jeden dzień fabryką Mikołaja. 

Błyskotliwe Maluchy przemieniły się w pomocników Św. Mikołaja i wykonywały wspólnie z 

rodzicami ozdoby świąteczne. Podczas zajęć dzieci wysłuchały opowiadania p t.: "Święty 

Mikołaj i zwierzęta lasu". Ciepła, miła atmosfera przy dźwiękach kolęd wprowadziła 

wszystkich w świąteczny nastrój. 

 



 

 



 

 

 



 

  

 

ZAJĘCIA MIKOŁAJKOWE W ODDZIALE DLA DZIECI     

 

 

     W piątek 9 grudnia gośćmi Oddziału dla dzieci były dzieci z grupy Kreciki z przedszkola 

Gminnego im. Krasnala Hałabały. Na początku zajęć przedszkolaki wysłuchały krótkiego 

opowiadania o mikołajkowej tradycji, na podstawie którego swobodnie wypowiadały się o 

Mikołaju. Dzieci znalazły tajemniczy list jak się okazało napisany przez samego Mikołaja. 

Napisał w nim, że niegrzeczny chochlik przedziurawił jego worek i wszystkie prezenty 

rozwiał wiatr. Prosił też, by dzieci pomogły mu je wykupić od chochlika rozwiązując kilka 

trudnych zadań. Przedszkolaki rozwiązywały zagadki na temat Mikołaja, śpiewały, z 

zasłoniętymi oczyma rysowały postać Mikołaja i bałwanka, oraz najciszej jak potrafiły 

wysłuchały zabawnej  historyki ,, Z czarami nie ma żartów". Za dobrze wykonane zadania 

otrzymały świąteczne kolorowanki a Mikołaj obiecał, że pod choinką każdy z nich znajdzie 

wymarzony prezent. 

 

 



 

 



 

 
 

   

 

 

 



KONKURS "SLEEVFACE" ROZSTRZYGNIĘTY.     

 

 

     W poniedziałek, 12 grudnia w Czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyło się 

podsumowanie konkursu fotograficznego "Sleevface". Konkurs zorganizowany został przez 

Bibliotekę Szkolną Gimnazjum, Bibliotekę Szkolną Liceum Ogólnokształcącego, Bibliotekę 

szkolną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Grodziską Bibliotekę Publiczną. Celem 

konkursu była popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki i 

czasopisma. rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz  wzbudzenie zainteresowań zbiorami 

bibliotecznymi. W konkursie wzięła udział młodzież Gimnazjum i szkół średnich gminy 

Grodzisk Wielkopolski. W regulaminowym terminie do biblioteki wpłynęło 16 prac z czego 

spełniających warunki regulaminu i podlegających ocenie komisji 13. Komisja konkursowa 

po przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznała : 

I miejsce  -  Marcelinie Woźniczak z Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 

II miejsce  - Danieli Grys z Liceum Ogólnokształcącego w grodzisku Wlkp. 

III miejsce - Alicji Piaskowskiej z Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 

Wyróżnienia otrzymali: Julia Idzikowska i Julia Kaczmarek z Gimnazjum oraz  Joanna 

Andrzejewska z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych. 

Prace konkursowe można oglądać do poniedziałku 21 grudnia, na wystawie pokonkursowej w 

Czytelni Biblioteki. 

 

 



 

 



 

 
 

   

 

 

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA - WYSTAWA KARTEK 

ŚWIĄTECZNYCH  
   

 

 

       Od poniedziałku 12 grudnia w Galerii Grodziskiej Biblioteki Publicznej prezentowana 

jest wystawa kartek świątecznych zatytułowana "Wszyscy wszystkim ślą życzenia". Piszemy 

i wysyłamy coraz mniej listów, coraz mniej kartek świątecznych. Tradycyjny sposób 

składania życzeń zastąpił przekaz elektroniczny. Nic jednak tak nie cieszy jak kartka. Żaden 



e-mail, żaden sms nie zastąpi świątecznej kartki... i dobrze o tym wiemy. Wciąż wiele osób 

uważa, że nie ma lepszego sposobu na złożenie życzeń niż właśnie wrzucenie do pocztowej 

skrzynki ręcznie wypisanej kartki. W Polsce tradycja składania życzeń w tradycyjny sposób 

sięga już ponad 150 lat. Na samym początku wysyłano czarno - białe kartoniki. Na jednej 

stronie znajdował się adres, a na drugiej - życzenia. Następnie, zaraz po odzyskaniu 

niepodległości przez nasz kraj, pojawiły się ręcznie malowane pocztówki i zyskały sobie od 

razu dużą popularność. Dziś na kartkach można znaleźć niemal wszystko, co się ze świętami 

kojarzy. We wszystkich jednak świątecznych kartach cieszy i uderza niespotykana radość, 

którą te święta właśnie niosą. Zapraszamy 

 

 



 

 

  

   

 

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA     

 

 

       W środę, 14 grudnia, na dzieci uczęszczające na zajęcia Błyskotliwy Maluch oraz 

Bajkowe Poranki czekała niespodzianka. Tego dnia wszyscy zebraliśmy się na sali 

widowiskowej CK Rondo. Na początku spotkania obejrzeliśmy przedstawienie "Gwiazdkowy 

prezent" w wykonaniu dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały z grupy Sowy. 

Przy dźwiękach świątecznych melodii dzieci wspólnie z rodzicami ubierały choinkę 

ozdobami wykonanymi podczas wcześniejszych zajęć. Dzięki temu, wszyscy poczuli magię 

zbliżających się Świąt. Kolejną niespodzianką  była wizyta Świętego Mikołaja. Co prawda 



nie było mrozu i śniegu, ale Mikołaj i tak przybył. Czekali na niego wszyscy z 

niecierpliwością. Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. Na koniec wszyscy zrobili sobie wspólne 

zdjęcie z tak długo oczekiwanym gościem. Dla wielu z małych czytelników było to pierwsze 

spotkanie z Mikołajem.  Był to dzień pełen radości i uśmiechów, teraz już wszyscy oczekują 

upragnionych świąt Bożego Narodzenia. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 


