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BIBLIOTEKA. JAKA JEST, KAŻDY WIDZI     

 

 

        Biblioteka to nie tylko regały z książkami. To także obecni i przyszli czytelnicy oraz my 

bibliotekarze. Prezentowane na wystawie prace Pana Łukasza Żywulskiego - instruktora z 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich i specjalistą ds. grafiki w Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, w sposób trochę niekonwencjonalny pokazują, że 

bibliotekarze potrafią spojrzeć na swoją pracę z przymrużeniem oka, a obraz stereotypowego 

bibliotekarza jak i czytelnika odszedł już dawno w zapomnienie. Zapraszamy do obejrzenia 

wystawy z bibliotecznymi memami w galerii Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Polecamy 

również fanpage  Łukasza Żywulskiego https://www.facebook.com/plakatowo/. 

 

 
 

https://www.facebook.com/plakatowo/


   

FERIE Z BIBLIOTEKĄ     

 

 

Jak co roku biblioteka zaprasza dzieci pozostające podczas ferii zimowych w mieście do 

skorzystania z oferty przygotowanej przez naszych bibliotekarzy. Z pewnością każdy znajdzie 

coś ciekawego dla siebie. 

 W programie: 

- warsztaty tworzenia biżuterii, 

- Akademia Gier i Zabaw, 

- zajęcia kulinarne, 

- warsztaty ROBOTYKI, 

- magiczny dzień pełen iluzji, 

- malowanie bajkowej chatki czarownicy, 

- warsztaty quillingu 

- smoki i zjawy - malowanie buziek 

 

 



 

 

 
 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI     

 

 

       We wtorek 24 stycznia w czytelni Biblioteki odbyło się pierwsze w tym roku 

spotkanie  Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem spotkania była Norwegia - kraina 

surowych zim, długich miesięcy nocy polarnej, łososia, bardzo ciekawej historii i kulturze. 

Omawiana na spotkaniu książka Ilony Wiśniewskiej p t. "Hen" to zupełnie odmienny od tego, 

jaki znamy obraz Norwegii.  To literacka, olśniewająca, reporterska wędrówka przez śnieg i 

lód - opowieść o saamskiej*  ludności, która latami zmagała się w walce o własną tożsamość i 

zachowanie odrębności etnicznej. Po przeczytaniu chcę się  tam pojechać i sprawdzić. 

Polecamy. 

 

 

   
 



BALIK KARNAWAŁOWY U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

       W środę,  1 lutego  w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Karnawałowy.  Z tej okazji 

dzieci uczestniczące w cyklicznych zajęciach Błyskotliwego Malucha poprzebierały się w 

piękne kolorowe stroje. Były biedronki, kotki, księżniczki, śnieżynki, strażacy a także można 

było spotkać wielu innych bajkowych bohaterów. Przebierańcy świetnie bawili się, 

uczestnicząc z wielką ochotą we wspólnych zabawach i konkurencjach takich jak taniec z 

balonem, taniec na gazecie, worek przebieranek czy dmuchanie baloników. Skoczna i 

rytmiczna muzyka zachęcała wszystkich do tańca. 

 

 



 

 
 

   
 

FERIE, FERIE...I PO FERIACH...     

 

 

     Wszyscy, którzy wybrali ferie zimowe w Oddziale dla dzieci i młodzieży Grodziskiej 

Biblioteki Publicznej mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć oraz warsztatów. Każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas. W programie nie zabrakło zajęć plastyczno - 

technicznych, podczas których dzieci wykazywały się kreatywnością i wyobraźnią. Spore 

zainteresowanie wywołały warsztaty z robotyki przeprowadzone przez grupę Go4Robot jak 

również pokaz iluzjonisty Sebastiana Alkadiass Grabowskiego. Tegoroczne ferie już się 

skończyły, ale pomimo to drzwi naszej biblioteki są nadal otwarte i czekają na tych, którzy 

zechcą się z nią zaprzyjaźnić                



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

FERIE ZIMOWE - FILIA OWP     

 

 

       Tegoroczne ferie upłynęły pod hasłem dobrej zabawy i rozwijaniu artystycznych 

umiejętności. Pierwszego dnia zajęć wspólnie wykonaliśmy zadanie polegające na 

pokolorowaniu kilku odrębnych rysunków o tematyce zimowej, które połączyliśmy tworząc 

kolorowankę dużego formatu - XXL. Uczestnicy skorzystali także z okazji malowania twarzy. 

Drugiego dnia, podczas warsztatów kulinarnych, było kolorowo i smacznie. Po wysłuchaniu 

wskazówek, jak prawidłowo się odżywiać, pod okiem naszych instruktorek - inspektorów 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku, wykonaliśmy pyszne kanapki. 

Odbyło się również podsumowanie konkursu plastycznego "Smaczna i zdrowa kanapka 

domowa". Łącznie wpłynęło 16 prac - od rysunków po prace przestrzenne. Jury wyłoniło 

zwycięzców trzech pierwszych miejsc oraz nagrodziło upominkami pozostałych uczestników 

konkursu. Kolejne zajęcia w ramach Akademii Gier i Zabaw spędziliśmy wykonując pająka z 

włóczki, z użyciem drucików kreatywnych, co okazało się zadaniem bardzo pracochłonnym, 

ale efektownym. Podczas Akademii Umiejętności wykonaliśmy natomiast kartki 

walentynkowe z wykorzystaniem metody quillingu. Powstałe prace z powodzeniem mogą 

konkurować z gotowymi kartkami będącymi w sprzedaży, a szczególnie powinny ucieszyć 

obdarowanych 14 lutego, ponieważ zostały wykonane własnoręcznie. 

 



 

 

 



 

 
 

 

  

BALIK KARNAWAŁOWY - "BAJKOWE PORANKI"     

 

 

     We wtorek, 7 lutego, w naszej Bibliotece odbył się Balik Karnawałowy. Wzięły w nim 

udział dzieci uczestniczące w zajęciach z cyklu "Bajkowe Poranki". W specjalnie 

udekorowanej na ten czas Bibliotece można było spotkać m.in. Maszę, Myszkę Minni, 

Motylka, Kotka, Zorro, Pirata. Maluchy znakomicie bawiły się wśród serpentyn i balonów. 

Były wspólne tańce, zabawy oraz spacer z balonem. Dzieci chętnie pozowały do zdjęć. Do 

domów wracały nieco zmęczone, ale  zadowolone. 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

      W środę, 22 lutego, w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Po zimnej Norwegii  przyszedł czas na cieplejsze klimaty. Maduhur Jaffrey to 

indyjska aktorka, pisarka i autorka książek i programów kulinarnych. Swoje dzieciństwo i 

młodość w ostatnich latach kolonialnych Indii opisała w omawianej na spotkaniu książce pod 

pt. " Wśród mangowych drzew". To opowieść o licznej wielopokoleniowej rodzinie łączącej 

hinduską  tradycje z angielską. Autorka w każdą opowieść wplata domowe przepisy 

kulinarne, nadając wspomnieniom odpowiedni klimat. W tych na pozór banalnych historiach 

z życia codziennego Maduhur Jaffrey pokazała czytelnikom, w jaki sposób Indie doszły do 

niepodległości i jak zmieniło się oblicze tego kraju po powstaniu Pakistanu. 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM     

 

 

      We wtorek, 14 marca w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie p t. "Na tratwie przez 

Amazonię". Gościem Biblioteki był poznański podróżnik Emil Witt. Swoje podróżnicze pasje 

realizuje w puszczy amazońskiej. W 2015 r. wraz z Łukaszem Tulejem odwiedził okolice 

Parku Narodowego Manu. Skonstruowali tratwę i postanowili spłynąć rzeką Madre de Dios, 

aż do Boca Colorado. Niestety drugiego dnia spływu Łukasz doznał obrażeń od wystającego z 

rzeki konara, w który uderzyli i musiał wrócić do cywilizacji. Emil po załatwieniu transportu 

dla kolegi, zaprzyjaźnił się z Indianami z Plemienia Yine i z ich pomocą spełnił swoje 

marzenie spotkania mało znanych plemion Indiańskich. A co z tratwą? Po dokumentacji 

fotograficznej Indian Maschcopiros w jednym z dopływów Madre de Dios, Emil z 

powodzeniem spłynął samotnie aż  do Colorado i była to jego najbardziej udana wyprawa 

życia, o której opowiedział w trakcie spotkania ilustrowanego multimedialnym pokazem 

filmu i fotografii wykonanych w trakcie wyprawy. 



 

 

 



 

 

 



  

 

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ ZARĘBSKĄ     

 

 

      W środę, 1 marca w Czytelni Biblioteki miało miejsce spotkanie autorskie z Magdaleną 

Zarębską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Grodzisku Wielkopolskim. Magdalena Zarębska to autorka popularnych książek dla dzieci i 

młodzieży. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka we Wrocławiu. Ciągle 

w ruchu - albo zajęta pisaniem kolejnej książki, albo pochłonięta zabawą z dziećmi na 

spotkaniu autorskim. Odpoczywa         w siodle, jeżdżąc konno po dolnośląskich lasach. 

Autorka poprowadziła spotkanie      w formie warsztatów połączonych z pokazem 

multimedialnym. Opowiadała o koniach i kucach szetlandzkich. Pokazywała  piękne zdjęcia, 

tłumaczyła, jak rozpoznać  ich zachowanie - w jaki sposób poznać, czy są  złe, zasmucone, 

czy nastawione przyjaźnie. Czytając fragmenty niektórych ze swoich książek  zachęcała 

dzieci do jak najczęstszego sięgania po książkę. Podkreślała nieoceniony wpływ czytania na 

kształtowanie i rozwój wyobraźni, która jest niezbędna na każdym etapie życia. Autorka 

zaproponowała ciekawe zabawy, między innymi: Kareta, Wyścigi konne, Poznaj, co to jest 

...,  w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły i świetnie się bawiły. Pod koniec spotkania 

uczniowie zadawali wiele pytań. 

 

 



 

 

 



 
 

   
 

ZWIERZĘTA W FOTOGRAFII MARIUSZA MICHALSKIEGO     

 

 

    Od poniedziałku, 20 marca w Galerii Talentów prezentowana jest wystawa fotografii 

Grodziszczanina -  Mariusza Michalskiego, na której zaprezentowano 44 barwne fotografie 

wykonane w trakcie jego "bezkrwawych łowów". 

 Mariusz Michalski jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg 

Wielkopolski. Fotografią zajmuje się od zawsze. Największym wyzwaniem jest dla niego 

fotografia przyrodnicza, która jest swego rodzaju polowaniem, w którym ogromną rolę 

odgrywa przypadek. Fotograf musi znaleźć się we właściwym miejscu i o właściwym czasie. 

Uzyskanie wymarzonego efektu wymaga nie tylko poświęcenia i talentu, ale w znacznej 

mierze szczęścia. Dlatego też stara się nie rozstawać z aparatem fotograficznym. Kontakt z 

przyrodą dodaje mu energii, pozwala zregenerować siły oraz po prostu cieszyć się z piękna 

otaczającej nas przyrody. Lubi ciszę, spokój, dlatego też większość wolnego czasu spędza w 

lesie. Zapraszamy. 

 



 

 

 
 

   
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI     

 

 

       Zapraszamy dzieci na niecodzienne spotkanie z literaturą organizowane z okazji 

przypadającego w kwietniu Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Dzień ten został 

ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. 

Obchodzony jest w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena - duńskiego poety i pisarza 

sławnego na całym świecie przez swoje baśniowe opowiadania dla dzieci. Gwarantujemy 

wspaniałą zabawę i wiele atrakcji. Gościem specjalnym będzie Teatr Wariate z "Zakręconym 

Kołem Fortuny" - niezwykłą zabawą, w której wszystko może się zdarzyć! Tu każdy los 

wygrywa, ale wygrana to nie tylko prezenty. Największą atrakcją jest uczestnictwo dzieci w 

zwariowanych etiudach teatralnych. Przy odrobinie szczęścia można trafić do zwariowanego 



Salonu Fryzjerskiego, ustrzelić kurczaka i spróbować go upiec, zjeść balonową cytrynę, a 

nawet wylosować... bombę! Zatem bombowa zabawa gwarantowana! 

Sobota, 1 kwietnia 2017 r. godz. 16.00 sala widowiskowa CK Rondo.  
Wstęp wolny. Szczegóły na załączonym plakacie. 

 

 

 

   
 

Z INTERNETEM ZA PAN BRAT...     

 

 

      Jaka jest historia powstania Internetu? Jak świadomie z niego korzystać? Dlaczego 

Internet jest dla nas atrakcyjny? Jakie czynności życia codziennego możemy wykonywać w 

Internecie? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w czasie zajęć warsztatowych 

zorganizowanych w środę 15 marca w Filii Biblioteki na OWP. W warsztatach 

uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Słocinie. Zajęcia prowadzone przez 

bibliotekarki miały za zadanie uświadomić dzieciom  potrzebę świadomego korzystania z 

dobrodziejstw Internetu, ale także wskazać atrakcyjność działań bez jego udziału. Dzieci 

umieszczały na karcie pracy wybrane czynności wykonywane w Internecie, wykonywane 

poza Internetem, oraz takie, które można wykonywać zarówno przez komputer, jak i w 

realu.  Okazało się, że w polu "poza Internetem" i polu wspólnym,   działań było więcej niż w 

polu " Internet". Przyjemności związanej z jazdą na rolkach, rowerze, zabawy z misiem 



Internet nie zastąpi. W następnym ćwiczeniu wykazaliśmy, jakie jeszcze inne sprawy, 

informacje można znaleźć w Internecie lub wykonać za jego pomocą. Internet daje dużo 

możliwości, ale wymaga przestrzegania pewnych zasad, dotyczy to przede wszystkim 

nawiązywania kontaktu z nieznajomymi. Na zakończenie bibliotekarki rozdały dzieciom 

adresy kilku edukacyjnych stron internetowych. 

 

 

 
 



   
 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ     

 

 

       Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Tygodnia z Internetem. W poniedziałek, 3 

kwietnia o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki odbędzie się spotkanie z sierż. Pauliną 

Ludwiczak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim p t. "Nie daj się 

oszukać", na którym poruszone zostaną m in.  zagadnienia bezpiecznych zakupów w 

sklepach internetowych oraz przysługujących nam praw i możliwości działań na wypadek 

oszustwa.  

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której 

celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje 

Internet. Działania polegają na organizowaniu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne 

sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie 

korzystali. Dotychczas, w całej Europie w czterech edycjach akcji uczestniczyło ponad 

800.000 osób, w tym ponad 30.000 z naszego kraju. FRSI koordynuje akcję w Polsce, a 

koordynatorem europejskim jest sieć Telecentre Europe, której członkiem jest FRSI. 

 

 



   

WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY!     

 

 

       W czasie marcowych zajęć z cyklu Bajkowe Poranki odbywających się w Filii na os. 

Wojska Polskiego szukaliśmy oznak wiosny. Mimo, że pogoda nie sprzyja jej nadejściu, to 

jednak można już zobaczyć jej ślady w postaci bazi na wierzbowych gałązkach, 

przebiśniegów w przydomowych ogródkach, coraz dłuższych dni. W ostatni wtorek dzieci 

przywoływały panią Wiosnę gromkimi okrzykami oraz grą na różnych instrumentach. Tak 

zachęcana musiała nam się objawić, aczkolwiek w skromnej sukience, którą maluchy z 

ochotą przystroiły w kwiaty. Mamy nadzieję, że już z nami zostanie. 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       Bohaterką marcowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 22 marca 

w była jedna z najciekawszych i bardzo poczytnych pisarek młodego pokolenia - Sylwia 

Chutnik  i jej zbór opowiadań "W krainie czarów". Tytułowa Kraina daleko odbiega od 

baśniowych krain szczęśliwości. Wręcz przeciwnie. Jest to obraz kobiet w różnych 

momentach życia, pogubionych, skrzywdzonych, których szczęście raczej omija. 

 

 

   



 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI     

 

 

     W sobotę, 1 kwietnia w Bibliotece uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci. Z tej okazji gościliśmy Teatr Wariate z programem "Zakręcone literackie 

koło fortuny", które bez wahania można było nazwać "bombową zabawą". Kręcenie kołem 

było dla małych widzów wielką frajdą, a zadania, które wykonywały bawiły wszystkich do 

łez. Ze szczególnym zachwytem dzieci powitały wylosowanie bomby, jak się okazało, pełnej 

kolorowego konfetti. Za wykonane zadania maluchy otrzymywały również drobne upominki. 

W trakcie trwania imprezy odbył się kiermasz książek oraz można było dać drugie życie 

książce, czyli wymienić się swoim księgozbiorem. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - XIV EDYCJA: BIBLIOTEKA, 

OCZYWIŚCIE!  
   

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału w obchodach XIV edycji 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który odbędzie się w dniach 8-15 maja 2017 r. Jego 

głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji 

oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów 

społeczeństwa. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek  brzmi "Biblioteka. Oczywiście!". 

Program: 

9 maja,   godz. 11.00  

PARA buch FRAZY w ruch - spektakl Teatru Małe Mi. ( sala CK Rondo)  

Niezwykła opowieść o dzieciństwie Julka Tuwima. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 

lat 2 do 102!. Motywem przewodnim przedstawienia jest dzieciństwo Tuwima Julka, który 

jako niesforny malec zabawia się w chemika, strażaka, magika, hodowcę jaszczurek, rusza w 

podróż do Ameryki a "leżąc na łące marzy, że wierszyk o słoniu wysmaży". Wspólna podróż 

w świat dzieciństwa Tuwima Julka i parafrazy jego wierszy, sprawiają dużo frajdy oraz 

pobudzają wyobraźnię zarówno najmłodszych jak i starszych widzów. 

  

9 Maja,   godz. 17.00  

MATUSZKA ROSIJA - pierwszy żywioł - spotkanie z Romanem Pankiewiczem, 

podróżnikiem i autorem książek. 

11 maja, godz. 17.00  

CZESŁAW NIEMEN ZNANY I NIE - spotkanie z Janem Edwardem Czachorem, 

Prezesem Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena. Multimedialny wykład słowno 

muzyczny o znanych i nieznanych faktach z życia i twórczości artysty. 

16 maja, godz. 17.00  

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ LUDWICZAK - autorką popularnych powieści 

obyczajowych (Czytelnia)         

8-15 maja  

WOKÓŁ MIASTA - wystawa prac plastycznych dzieci wykonanych podczas warsztatów 

plastyczno literackich przeprowadzonych przez Wojciecha Kołyszko i Jowankę 

Tomaszewską. (Galeria Biblioteki). 

 



 

 



 

 
 

   
 



GRODZISK WIELKOPOLSKI OCZAMI DZIECI - WARSZTATY Z 

WOJCIECHEM KOŁYSZKO I JOVANKĄ TOMASZEWSKĄ     

 

 

     W piątek 28 kwietnia w czytelni Biblioteki oraz w Filii na os. Wojska Polskiego odbyły się 

warsztaty plastyczno - literackie z Wojciechem Kołyszko  i Jovanką Tomaszewską znanymi 

autorami i ilustratorami książek dla dzieci. Twórcy w swoim dorobku posiadają, m.in. 

stworzenie nieszablonowo zilustrowanych przewodników po Rumii, Opolu, Gdańsku, 

Sopocie oraz Warszawie. Tym razem odwiedzili Grodzisk Wielkopolski i wspólnie z 

dziećmi odbyli niecodzienną wędrówkę po naszym pięknym mieście. Prowadzący warsztaty 

wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i dziećmi z kółka plastycznego działającego w 

Filii na os. Wojska Polskiego przyglądali się charakterystycznym miejscom w mieście, takim 

jak: studnia Bernarda, Ratusz, kościoły, zabytkowe budynki i zdobiące miasto pomniki. 

Następnie każdy z uczestników spotkania narysował wybrany obiekt i stworzył jego własną, 

kreatywną, często humorystyczną  historię. Powstałe na warsztatach prace będzie można 

obejrzeć w dniach 8-15 maja na wystawie w Bibliotece Głównej przy ul. Kolejowej. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK RUSZYŁ "PEŁNĄ PARĄ"     

 

 

      We wtorek, 9 maja odbył się spektakl teatralny p t. "TUWIM Julek -  PARA buch 

FRAZA w ruch" w wykonaniu teatru "Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi". Była to 

niezwykła opowieść o dzieciństwie Julka Tuwima. Spektakl został przygotowany w Łodzi w 

ramach Roku Tuwima. Autorka scenariusza Marta Guśniowska*, z dużą dozą literackiej 

finezji i humoru połączyła wiersze z książeczek "Rany Julek" i "Tuwimowo" autorstwa m.in. 



Agnieszki Frączek, Wandy Chotomskiej, Marcina Brykczyńskiego czy Michała Rusinka, 

inspirowane twórczością Juliana Tuwima. Motywem przewodnim spektaklu było wspaniale 

przedstawione przez aktorów dzieciństwo Tuwima Julka, który jako niesforny malec zabawiał 

się w chemika, strażaka, magika, hodowcę jaszczurek, ruszał w podróż do Ameryki a "leżąc 

na łące marzył, że wierszyk o słoniu wysmaży". Całości dopełniła mobilna, przeobrażająca 

się podczas przedstawienia scenografia, wysmakowane lalki - ilustracje Katarzyny 

Szpilkowskiej oraz brawurowa muzyka Jacka Budynia Szymkiewicza, lidera zespołu 

Pogodno. Spektakl Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi reżysersko wsparł Piotr Bikont. 

Wspólna podróż w świat dzieciństwa Tuwima Julka i parafrazy jego wierszy, sprawiły dużo 

frajdy uczestniczącym w spektaklu dzieciom, które bardzo żywiołowo reagowały na 

wspaniale odtworzone przez aktorów przygody małego Julka Tuwima. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 
 

   
 



MATUSZKA ROSIJA - SPOTKANIE Z ROMANEM PANKIEWICZEM     

 

 

      We wtorkowe popołudnie, 9 maja w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Romanem 

Pankiewiczem - podróżnikiem, autorem książki "Matuszka Rosija - pierwszy żywioł. Autor 

opowiedział o swoim kilkuletnim pobycie (1990 - 1992) w byłym Związku Radzieckim, życiu 

codziennym w upadającym, komunistycznym Imperium. Spotkanie  okraszone było nutą 

historii oraz garścią interesujących informacji o samej Moskwie i wielu nieprawdopodobnych 

ciekawych, a także... humorystycznych zdarzeniach. 

 

 
 



   

CZESŁAW NIEMEN ZNANY I NIE     

 

 

       W czwartek, 11 maja w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie p t. Czesław Niemen 

znany i nie. Gościem wieczoru był Jan Edward Czachor, prezes Stowarzyszenia Pamięci 

Czesława Niemena, organizator licznych koncertów muzycznych, autor książki ,,Czesław 

Niemen w Świebodzinie". Podczas wykładu słowno - muzycznego prelegent przedstawił 

życie i twórczość Czesława Niemena oraz jego związki ze Świebodzinem i Ziemią Lubuską, 

ilustrując to licznymi zdjęciami, filmami oraz piosenkami tego wybitnego artysty. 

 

 
 

   

 



DZIEŃ BIBLIOTEKARZA     

 

 

     W środę, 10 maja w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość z 

okazji Dnia Bibliotekarza. 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 Biblioteki 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. 

 

 

   
 

REKSIO - GOŚĆ SPECJALNY TYGODNIA BIBLIOTEK     

 

 

       W Tygodniu Bibliotek na odwiedzających Oddział dla dzieci oraz Filię na os. Wojska 

Polskiego naszych najmłodszych czytelników czekał niezwykły gość - wesoły, łaciaty i 

sympatyczny piesek Reksio -  ulubiony bohater filmów, bajek i dobranocek dla dzieci. W 

trakcie spotkań bibliotekarki czytały bajkę pt.: "Wesołe podwórko”, w której Reksio wraz z 

swoimi przyjaciółmi wspaniale spędzali czas na wspólnej zabawie. Po prezentacji bajki dzieci 

odpowiadały na pytania. W dalszej części spotkania Reksio zaprosił dzieci do wspólnej 

zabawy oraz rozdał dzieciom kolorowanki oraz pamiątkowe naklejki. W spotkaniach 

uczestniczyły dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, Chatka Puchatka, 

Wiercipięta oraz czytelnicy uczestniczący w cyklicznych spotkaniach Błyskotliwy Maluch i 

Bajkowe Poranki. 



 

 



 

 

 
 

   



SPOTKANIE Z MAGDALENĄ LUDWICZAK     

 

 

      We wtorek, 16 maja w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkani z Magdalena Ludwiczak, 

autorką popularnych powieści o ludziach, uczuciach, o relacjach, które gubimy pędząc przez 

życie... nie wiadomo, w jakim kierunku. 

Magdalena Ludwiczak urodziła się 16.01.1976 r. w Poznaniu. Od dzieciństwa mieszka w 

Międzychodzie. W 1995 roku ukończyła naukę w liceum plastycznym w Poznaniu, zaś w 

roku 2010 studia wyższe na kierunku logistyka produkcji. Jej zawodowe życie toczy się w 

firmach produkcyjnych. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży. Od 

dzieciństwa fascynuje się fotografią, rysunkiem i sztuką, zawzięcie czyta książki. Kocha 

podróże i gdy to możliwe styka się z naturą, którą uwiecznia na fotografiach. Fascynuje się 

historią rodzinną i tworzy drzewa genealogiczne, które ukazują przeszłe pokolenia. Tworzy 

historię dla pokoleń przyszłych. Jest szczęśliwa mężatką od dwóch dekad, ma dwoje dzieci, 

syna Konrada i córkę Adriannę. Jej największą pasją jest pisanie. W maju 2015 r ukazała się 

debiutancka książka pod tytułem "Cztery Rubiny", w 2016 "Dziewczyna z zaułka" oraz 

"Tajemnica Błękitnej Alkowy". 

 

 



 

 

 

 
 



   

XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

      W dniach 3 - 10 czerwca 2017 r. odbędzie się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom, pod hasłem "CZYTANIE ZBLIŻA".  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to 

największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii 

społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Co roku, Tydzień Czytania mobilizuje do aktywnej 

promocji czytelnictwa Biblioteki w całym kraju. W Grodzisku Wielkopolskim Tydzień 

Czytania Dzieciom jest od lat stałym, wydarzeniem kulturalnym. Oficjalna inauguracja 

odbędzie się podczas Nocy Bibliotek, 3 czerwca godz. 19.30 w Grodziskiej Bibliotece 

Publicznej. Szczegółowy program XVI OTCD na załączonym plakacie. 

  

 

  



   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

      Majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki miało wyjątkowy charakter. Gościem 

spotkania Pan Edward Laskowski, regionalista, autor wielu publikacji dotyczących 

Rakoniewic i okolic jak i kresów wschodnich. Pan Edward urodził się na Trójcy, niewielkich 

wsi położonej Huculszczyźnie. W październiku 1944 roku wieś została spacyfikowana przez 

banderowców. Zginęło 79 osób, dzieci, kobiet, mężczyzn. W tym bliska rodzina naszego 

gościa. On sam z matka przeżyli. Te niezwykle osobiste przeżycia opisał w swojej najnowszej 

książce p t. "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na kresach wschodnich", którą 

promował podczas spotkania. 

 

 
 

   
 



WYCIECZKA DZIECI DO DELI PARKU     

 

 

        29 maja 2017 roku dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach "Błyskotliwy 

Maluch" oraz "Bajkowe Poranki" pojechały na wycieczkę do DELI PARKU w Trzebawiu. 30 

- osobowa grupa dzieci zabawę rozpoczęła od PARKU MINIATUR, w którym zgromadzone 

są repliki najsłynniejszych budowli z różnych kontynentów. Uczestnicy odczytali 

najważniejsze informacje o zabytkach Europy, Afryki, Ameryki i Azji. Następnie 

"podróżnicy" udali się do PODNIEBNEJ EKO - WIOSKI, gdzie odbyli edukacyjny spacer po 

WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM przemieszczając się po mostkach i tarasach 

zawieszonych na drzewach. Domki wyposażone były w eksperymentaria, natomiast trasy 

widokowe zawierały elementy uzupełniające takie jak lornetki, tablice edukacyjne, 

łamigłówki, zagadki i rebusy. Ta forma edukacji czytelniczej i ekologicznej dostarczyła 

uczestnikom cennych wiadomości i wielu niezapomnianych wrażeń. Kolejną atrakcją DELI 

PARKU była podróż w czasie, w której można zobaczyć okazy prehistorycznych zwierząt 

takich jak: nosorożec włochaty, tur oraz mamut, którego każdy z uczestników wycieczki 

chciał uwiecznić na zdjęciu. Jego rozmiary zrobiły na nas ogromne wrażenie. Na ekspozycji 

GIGANTYCZNE OWADY podziwialiśmy to, co na co dzień jest niedostrzegalne - chronione 

gatunki owadów z Wielkopolskiego Parku Narodowego w rozmiarze XXL. W MINI ZOO 

spotkaliśmy różne zwierzęta domowe i alpaki. Wizytę w DELI PALKU dzieci zakończyły 

zabawą na dmuchańcach oraz w interaktywnej sali zabaw. 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

NOC BIBLIOTEK I INAUGURACJA XVI OGÓLNOPOLSKIEGO 

TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

 

       W sobotę, 3 czerwca odbyło się III wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod 

hasłem "Czytanie porusza". Grodziska Biblioteka Publiczna  dołączyła do grona ponad 1000 

bibliotek w całej Polsce i tego wieczoru oferowała czytelnikom niebanalny program i 

atrakcje. W wyjątkową noc Biblioteka czynna była w godz. 18.00 - 22.00. "Noc" rozpoczęła 

się od projekcji filmu Trolle", która zgromadziła liczną publiczność. Na dziedzińcu na dzieci 

czekało szereg atrakcji: malowanie buziek, bańki mydlane, gry, zabawy oraz planetarium. O 

godz. 19.30 tradycyjnym odczytaniem "Lokomotywy" J. Tuwima zainaugurowano 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. "Lokomotywę  prowadził" Zastępca Burmistrza 

Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan. W Oddziale dla dzieci trwała "Kosmiczna 

Biblioteka" - gry, zabawy, czytanie kosmicznych bajek oraz wybory "Miss i Mistera 

Galaktyki. Na dorosłych czytelników czekało wiele nowości wydawniczych, trwała akcja 

"Wymień się książkami" oraz abolicja dla zalegających ze zwrotem książek. W czytelni 

można było poznać stary Grodzisk przeglądając archiwalne zdjęcia i dokumenty, a na 

wystawie "Grodzisk w archiwalnej prasie" poczytać archiwalne artykuły prasowe. Noc 

Bibliotek zakończyła się spotkaniem z grodziskim literatem Mateuszem Wieczorkiem, 

autorem książki "66 dusz", która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Nova Res. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 
 

   
 

XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

     W czasie tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Grodziska 

Biblioteka Publiczna  zaprosiła dzieci na ul. Szeroką, gdzie w dniu 7 czerwca odbył się 

happening czytelniczy p t. "Pociąg do czytania - bajkowe stacje do zwiedzania". Na 

najmłodszych czekały bajkowe stacje do zwiedzania, na których bibliotekarki przygotowały 

szereg atrakcji. Na początku spotkania  dzieci wysłuchały bajki p t: Kopciuszek, a 

później  pomagały bohaterce  w dotarciu na bal wykonując kilka zadań. Na kolejnej 

stacji  ratowaliśmy Jasia i Małgosię z opresji przed Baba - Jagą oraz tworzyliśmy najdłuższą 

bajkę świata. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały lody. W Filii na os. Wojska 

Polskiego odbyło się czytanie w terenie, czyli "Czytanie na trawie" oraz czytanie rodzinne. W 

poniedziałek i czwartek dla grup przedszkolnych czytali zaproszenie goście z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz bibliotekarki. Po wysłuchaniu bajki na dzieci czekał mini konkurs. 

Goście z warsztatów przygotowali w nagrodę własnoręcznie wykonane piękne i pachnące 

mydełka. Były też zajęcia plastyczne i zabawy.  We wtorek w gościnne progi Biblioteki 

zawitały czytające rodziny. W bardzo miłej atmosferze, przy kawie i poczęstunku dzieci 

wysłuchały kilka wybranych przez bibliotekarki książek (według Złotej Listy Fundacji 

ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom). Potwierdziło się hasło - "Czytanie zbliża". 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



WAKACJE W BIBLIOTECE     

 

 

 

  

 

 

BIBLIOTEKA DOBRA 

NA NIEPOGODĘ  

   

 

 

   Za nami miesiąc wakacji... Sporym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia, które 

odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 10.00 do 12.00 w Oddziale dla dzieci. 

Wesołe gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, literackie, układanie puzzli to dobry 

sposób na spędzenie wakacyjnego czasu. Popularnością cieszy się także oferta "Kina 

Letniego". Seanse odbywają się w czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej w  każdy wtorek i 

czwartek o godz. 11.00. Bogata oferta filmów animowanych i familijnych cieszy się bardzo 

dużym zainteresowaniem dzieci, ale także całych rodzin. Zapraszamy także w sierpniu. 

 



 

 

 



 

 

 
 

   

MINISTERIALNE PIENIĄDZE NA PROJEKT GRODZISKIEJ 

BIBLIOTEKI  
   

 

 

       Miło nam poinformować Państwa, że złożony przez Grodziską Bibliotekę Publiczną 

wniosek w ramach programu "Partnerstwo dla książki" na zadanie p t. KRYMINALNA 

BITWA POKOLEŃ został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczna akceptację Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to cykl wydarzeń kulturalno - czytelniczych 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowany przy 

współpracy z lokalnymi partnerami, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

Rozpocznie się 21 września, a zakończy 30 grudnia 2017 r.   

Zadanie obejmować będzie cykl spotkań, poświęconych literaturze kryminalnej z różnych 

epok, podczas których dyskutować będziemy na temat czytanych książek oraz prezentować 

twórczość autorów dawnych i współczesnych powieści kryminalnych. W ramach projektu 

odbędą się także spotkania z autorami powieści kryminalnych m in. Krzysztofem Koziołkiem, 



Olgą Rudnicką oraz Ryszardem Ćwirlejem. Zaplanowano także "Turniej detektywistyczny" z 

udziałem Dariusza Rekosza oraz Bronisława Cieślaka.  

Interesującym punktem programu będzie z całą pewnością spotkanie z technikami 

kryminalistyki  p t. "Fikcja a rzeczywistość", na którym uczestnicy spotkania odkryją tajniki 

metod śledczych i skonfrontują je z literacką fikcją. 

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa książek p t." Anatomia zbrodni 

literackiej". 

Szczegółowy program już wkrótce. 

 

  

   

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH OLGI WAWRZYNIAK     

 

 

   Od piątku, 25 sierpnia br. w Galerii Młodych Grodziskiej Biblioteki Publicznej można 

oglądać wystawę prac plastycznych Olgi Wawrzyniak, grodziszczanki, absolwentki Liceum 

Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim. 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 n p. organizowanie spotkań, pokazów, 

konkursów, warsztatów. 



 

Olga Wawrzyniak jest absolwentką grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego. W wieku 

sześciu lat zaczęła uczęszczać na kółko plastyczne w tutejszym CK-Rondo. Pierwsze kroki w 

dziedzinie rysunku i malarstwa stawiała pod okiem Pana Tadeusza Tomaszewskiego, później 

Pani Katarzyny Tomaszewskiej. Aktualnie przez świat sztuki prowadzi ją Pan Mariusz 

Korbański, który dzięki swojej kreatywności niejeden raz pomógł przełamać jej to, co 

wydawać by się mogło granicą możliwości.  O swojej drobnej twórczości mówi: Lubię 

przedstawiać w niej przede wszystkim naturę, zwierzęta..., ale zdarza się też i architektura. 

Najlepiej czuję się z ołówkiem w ręku, dlatego też przeważa u mnie szkic i grafika.  Czasem 

próbuję też swoich sił z akrylami i suchymi pastelami. Z natury jestem humanistką o 

artystycznej duszy. Można powiedzieć, że rysuję od dziecka.  

 

 



 

 
 

   
 

OMAN, FARBOWANA BLONDYNKA W ARABSKIM ŚWIECIE     

 

 

        We wtorek, 19 września w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z 

cyklu "Gdzie oczy poniosą..." p t. "Oman, farbowana blondynka w arabskim świecie". O 

swoim kilkuletnim pobycie w Omanie opowiedziała Agnieszka Chęć - hispanista, historyk 

sztuki i ekonomista. Barwna opowieść ilustrowana materiałem fotograficznym o codziennym 

życiu w Omanie, historii, kulturze i tradycjach tego kraju zainteresowała licznie zgromadzona 

publiczność. Odpowiedziała m in. na pytania: Ile żon chciałby mieć Arab? Czy aranżowane 

małżeństwa są szczęśliwe? Jak zaparzyć kawę po arabsku? Jak postrzegane są białe kobiety? 

Dlaczego Omańczycy kochają Sułtana? Gdzie ukrywają się złe dżiny? Jaki jest czar i 

rozczarowania pracy w bogatym arabskim kraju? 



 

 



 

 

 



 
 

 

 

   

KRYMINALNA BITWA POKOLEŃ  
 

 
  

 

 

      Począwszy od miesiąca września Grodziska Biblioteka Publiczna realizować będzie 

projekt p t. Kryminalna Bitwa Pokoleń, w ramach programu MKiDN "Partnerstwo dla 

książki". Będzie to cykl wydarzeń kulturalno - czytelniczych dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 tys. zł, zorganizowany przy 

współpracy z lokalnymi partnerami, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.  

Przedstawiamy Państwu szczegółowy program imprez, na które serdecznie zapraszamy.  

Już w czwartek 21 września o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Krzysztofem 

Koziołkiem, autorem powieści kryminalnych zatytułowane " Kryminalna zbrodnia w kuchni, 

czyli przepis na kryminał nieco mroczny, mocno krwisty, a czasem topograficzny". 

We wtorek 26 września o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie z Olgą Rudnicką, jedną z 

najbardziej cenionych obecnie autorek powieści kryminalnych. 

W czwartek 5 października o godz. 17.00 odbędzie się Turniej Detektywistyczny, który 

przeprowadzi Dariusz Rokosz, a porad w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek udzielać 

będzie Bronisław Cieślak znany, jako por. Borewicz z serialu "07 zgłoś się"  i detektyw 

Malanowski z serialu "Malanowski i partnerzy". W październiku (19.10 godz. 17.00) 

zapraszamy także na spotkanie z Piotrem Bojarskim dziennikarzem i reporterem, autorem 

znanych powieści kryminalnych m in.  "Arcymistrz", "Biegacz", "Juni", "Ściema". W 

listopadzie i grudniu odbędą się spotkania z autorami powieści kryminalnych: Robertem 



Ziółkowskim, Ryszardem Ćwirlejem, a także spotkanie z technikami kryminalistyki 

Komendy Powiatowej Policji zatytułowane " Fikcja a rzeczywistość". 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach. Odbiór bezpłatnych wejściówek w wypożyczalni i 

czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 12. 

 

 

  

ZAKUP NOWOŚCI 

WYDAWNICZYCH  
   

 

 

    Informujemy, że Grodziska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie zadania w 

ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 11933 zł. Głównym 

celem programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, jest 

wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Z otrzymanej 

dotacji zakupione zostaną książki popularnonaukowe, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji książkowych, które według Państwa 

powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki. Będziemy je uwzględniać przy dokonywaniu 

zakupów. 



 

OPERACJA KSIĄŻKOBUS     

 

 

     Grodziska Biblioteka Publiczna wzięła udział w projekcie Wydawnictwa Media Rodzina z 

Poznania - "Operacja Księgobus". To ogólnopolska akcja edukacyjna, która ma zachęcić 

dzieci do czytania. Książkobus odwiedził Grodzisk Wielkopolski we wtorek 26 września i w 

godz. od 12.00 do 14.300 parkował na Starym Rynku. Specjalnie przebudowane wnętrze 

autobusu zamieniono w detektywistyczną przestrzeń. Tematem przewodnim spotkań 

prowadzonych przez animatorkę "Bajankę" - Monikę Skikiewicz były zagadnienia 

detektywistyczne z bohaterami serii "Operacja..." norweskiego autora J.L. Horsta, który 

opisuje przygody dwójki dzieci z psem, którzy potrafią rozwiązać każda kryminalna zagadkę. 

Za tajemniczymi drzwiami ksiażkobusu czekało moc atrakcji propagujących czytelnictwo w 

ciekawy sposób w formie warsztatów, animacji, zabaw i konkursów. Książkobus odwiedziły 

dzieci z grodziskich Szkół Podstawowych nr 1 i 2 oraz mieszkańcy. Każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkowe gadżety. Biblioteka otrzymała w darze od Wydawnictwa Media 

Rodzina 743 książki o łącznej wartości 8858 zł, które wzbogacą zbiory naszych placówek. 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 

 



 
 

   
 

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM KOZIOŁKIEM     

 

 

      W czwartek, 21 września, w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń w Czytelni 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem - autorem 

powieści kryminalnych. Autor jest pasjonatem górskich wędrówek, zapalonym kibicem żużla 

i oczywiście, jak sam o sobie mówi, "kryminalistą bez wyroku". W trakcie spotkania 

zatytułowanego "Zbrodnia doskonała w kuchni - przepis na kryminał nieco mroczny, mocno 

krwisty, a czasami topograficzny" autor opowiadał czytelniczkom o swojej przygodzie z 

pisarstwem, polskim rynku wydawniczym i sposobie, w jaki tworzy książki. Nasz gość 

bardzo barwnym językiem opowiedział o tym jak pracuje, skąd bierze pomysły do swoich 

książek. Dla Niego, w powieści kryminalnej najważniejsza jest intryga, a napięcie należy 

budować już od pierwszego zdania. Zdradził, że są różne sposoby pisania powieści : mozolny, 



flow i nieliniowy oraz omówił wymienione zagadnienia. Dopiero, gdy napiszę jakąś książkę, 

a następnie ona trafi do recenzji, wtedy dowiaduję się, jaki nurt literatury uprawiam - mówił 

Krzysztof Koziołek. Piszę tak, jak sam lubię czytać, a więc akcja, akcja i jeszcze raz akcja. 

Nie lubię dłużyzn, które są tak charakterystyczne dla kryminałów skandynawskich. 

 

 



 

 



 

 

 



 

  
 

   
 

SPOTKANIE Z OLGĄ RUDNICKĄ     

 

 

      We wtorek, 26 września, w ramach projektu "Kryminalna Bitwa Pokoleń" odbyło się 

spotkanie z Olgą Rudnicką, popularną autorką powieści kryminalnych. Olga Rudnicka jest 

absolwentką Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pracowała, jako asystentka osób niepełnosprawnych w Polskim Komitecie Pomocy 

Społecznej w Śremie. Kocha jazdę konną i rytmy latynoamerykańskie, zwłaszcza salsę. 

Namiętnie czyta Joannę Chmielewską, Stephena Kinga, Joe Hilla, Tess Gerritsen i Jeffery'ego 

Deavera. Pisanie jest jak narkotyk lub psychoterapia - powiedziała pisarka i prawdopodobnie, 

dlatego w tak młodym wieku ma już na koncie 14 z sukcesem wydanych książek. Są to 

wyłącznie powieści kryminalne. Swą debiutancką powieść "Martwe jezioro" autorka wydała 

w wieku 18 lat odnosząc duży sukces, a kolejne powieści: "Czy ten rudy kot to pies?" 

"Zacisze 13", Natalii 5" czy też  "Cichy wielbiciel, tylko umocniły pozycję autorki na rynku 

wydawniczym. Najpopularniejszą powieścią wśród naszych czytelników okazała się być 

"Natalii 5" i jej kontynuacja - "Drugi przekręt Natalii", których bohaterkami są żywiołowe i 

bardzo sympatyczne siostry, wplątywane w tajemnicze zbrodnie. Autorka jest żywiołową, 

bardzo sympatyczną i uśmiechniętą osobą, której dobrze się słucha, a z którą jeszcze 

przyjemniej się rozmawia. Spotkanie trwało dwie godziny i wydaje się, że czas ten i tak nie 

wystarczył do wyczerpania wszystkich tematów. Dużą popularnością cieszyły się książki Olgi 

Rudnickiej, które można było na spotkaniu kupić w okazyjnej cenie - oczywiście z 

autografem pisarki. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

DETEKTYW MALANOWSI POMÓGŁ ROZWIĄZAĆ KRYMINALNĄ 

ZAGADKĘ.  
   

 

 

     W czwartek, 5 października w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się 

pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w naszej Bibliotece odbył się Turniej 

detektywistyczny, który prowadzili Dariusz Rekosz oraz Bronisław Cieślak - dziennikarz, 

aktor, prezenter telewizyjny,   znany najbardziej z głównej roli w serialu 07 zgłoś się oraz z 

serii Malanowski i partnerzy. Po wysłuchaniu raportu detektywa prowadzącego śledztwo i 

zeznań świadków, uczestnicy rozwiązywali zagadkę zabójstwa angielskiego lorda Johna 

McCawley'a, który został zamordowany w swojej posiadłości, a z jego sejfu skradziono pięć 

milionów funtów. Zabawa wciągnęła kilkudziesięciu uczestników w różnym wieku. 

Zwycięzcą turnieju został Hubert Konopka uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który 

znakomicie wczuł się w rolę śledczego i jako jedyny odgadł, kto był zabójcą. W nagrodę 

zwycięzca turnieju otrzymał komplet 21 książek "O7 zgłoś się". Na koniec spotkania 

Bronisław Cieślak odpowiadał na pytania uczestników i podpisywał książki. Nie zabrakło też 

chętnych do zrobienia pamiątkowej fotografii. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   
 

KRYMINALNE STARCIE GIGANTÓW...     

 

 

      We wtorek, 17 października w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne wydarzenie w 

ramach realizowanego projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowane "Kryminalne 

starcie gigantów, czyli Raymond Chandler kontra Stieg Larsson". Moderatorem dyskusji, 

w której uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz młodzież grodziskich 

szkół był Krzysztof Koziołek, ceniony autor powieści kryminalnych. Uczestnicy spotkania 

mieli okazje porównać twórczość R. Chandlera i S. Larssona. Dyskutowali o podobieństwach 

i różnicach stylów tych dwóch pisarzy. Dyskusje zakończyło glosowanie, w wyniku, którego 

nieznaczną przewagę uzyskała twórczość Raymonda Chandlera. 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

BAJKOWE PORANKI     

 

 

     Minął już wrzesień, pierwsze zajęcia z cyklu Bajkowe Poranki odbywające się w Filii na 

os. Wojska Polskiego za nami.  W cotygodniowych zajęciach bierze udział trzynaścioro 

dzieci. Poznaliśmy się już wzajemnie, maluchy poznały nowe - dla niektórych - miejsce, 

jakim jest Biblioteka. Duże ich zainteresowanie wzbudzają zabawki, ale pomału też 

zachęcamy do korzystania z księgozbioru dla najmłodszych. W czasie zajęć jest czas  na 

poznawanie niektórych pozycji z literatury dziecięcej, na przykład na podstawie wiersza "Na 

straganie" Jana Brzechwy czy "Wpadła gruszka do fartuszka" rozróżnialiśmy i nazywaliśmy 

poszczególne owoce i warzywa. Jest też czas na wspólne zabawy w kółku przy muzyce. 

Dzieci chętnie kolorują przygotowane obrazki i pozują ze swymi pracami do zdjęć. W 

Bibliotece nie ma czasu na nudę. 

 

 



 

 
 

   
 

BŁYSKOTLIWY MALUCH     

 

 

     Za nami pierwszy  miesiące zajęć z cyklu Błyskotliwy Maluch. W trakcie  wrześniowych 

spotkań dzieci miały okazje poznać panie bibliotekarki oraz swoich rówieśników. Zajęcia 

miały podstawowy cel  - ułatwienie  spokojnego i łatwego rozpoczęcia nowego etapu w 

życiu , jakim stało się dla dzieci wejście w grupę  rówieśników. Zajęcia  adaptacyjne 

sprawiły, że znane już dzieciom miejsce, znane osoby, nie   budzą już lęku, ale wręcz 

przeciwnie zachęcają  najmłodszych, aby z łatwością i uśmiechem samodzielnie zostawały  na 

kolejnych  zajęciach. Każde spotkanie z cyklu Błyskotliwy Maluch  to okazja do wspólnej 

zabawy dającej dużo radości i rozwijającej umiejętności maluchów. 

 



 

 

 

 
 

   



 

LEKCJA W BIBLIOTECE     

 

 

      We wtorek, 3 października w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły się zajęcia 

biblioteczne dla dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 4. Była to pierwsza wizyta tej grupy 

w bibliotece, dlatego skupiliśmy się na zasadach oraz funkcjonowaniu biblioteki. Dzieci 

dowiedziały się, na czym polega  zawód bibliotekarza, po co czytać książki i jakie są jej 

główne prośby. Uczniowie wysłuchali książki pt.:,, Wizyta w bibliotece", a następnie 

odpowiadali na przygotowane zagadki. 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z ANNĄ ŁESKE - JACKOWSKĄ     

 

 

    Ogromnym zainteresowaniem  cieszyło się  spotkanie z Anną Łeske Jackowską autorką 

książki p t. "Dotykając serca. Historie prawdziwe o doświadczaniu siły i szczęścia", które 

odbyło się we wtorek 10 października w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Autorka 

jest mieszkanką Grodziska Wielkopolskiego, pracuje , jako nauczycielka w Szkole 

Podstawowej nr 1. w Grodzisku Wlkp.  W trakcie spotkania opowiedziała jak doszło do 

napisania książki, skąd wziął się pomysł i złożyła gorące podziękowania wszystkim, którzy 

uczestniczyli w jej powstaniu. W książce zawarte jest sześć prawdziwych, chwytających za 

serce historii z życia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz cztery wywiady ze 

specjalistami: lekarzem, psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą. To pokrzepiające 

opowiadania, cytaty modlitwy, wskazówki specjalistów do pracy z dzieckiem oraz 

wzmacniające ćwiczenia. Trudne zagadnienia opisane są przystępnym, łatwym dla czytelnika 

językiem. "Napisałam tę książkę, abyś poznał historie bohaterów, którymi są rodzice dzieci 

niepełnosprawnych. Niech będzie ona dla Ciebie bodźcem do refleksji nad własnym życiem, 

źródłem siły w trudnych momentach i inspiracją do poszukiwania szczęścia" powiedziała 

autorka w trakcie spotkania, któremu towarzyszyła wystawa fotografii p t. "Żyję. Kocham. 

Jestem sobą!" autorstwa Marty Łeske - Bogaczyk, która jest jednocześnie autorką zdjęć do 

książki. 

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem kolejne spotkanie z autorką 

odbędzie się w czwartek 19 października o godz. 17.00 w Filii na os. Wojska Polskiego. 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

POTKANIE Z GLOBBUS TEAM     

 

 

      W sobotę, 21 października w Sali CK Rondo odbyło się spotkanie z Globus Team, grupą 

przyjaciół, którzy starym, wyremontowanym Volkswagenem T3 z 1983 r. odbyli trzecią z 

kolei podróż po stolicach Europy. Tym razem trasa wiodła na południe. W trakcie 28 dniowej 

podróży odwiedzili Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Bośnię, Słowenie i Austrię. 

Przejechali łącznie 7569 km. Podczas spotkania publiczność - fani, rodzina, przyjaciele oraz 

sponsorzy, miała okazję usłyszeć, wiele  informacji na temat państw, które odwiedzili, 

obejrzeć wystawę fotografii i film, a także zobaczyć, co działo się za kulisami wyprawy. 

Miłym akcentem spotkania był moment przekazania uzbieranych w akcji "10 gr. Od 

kilometra" - pieniędzy, które uczestnicy wyprawy przeznaczyli na zakup nowego wózka 

inwalidzkiego dla Szymona Perka. Podziękowali też sponsorom za udzielone wsparcie i 

pomoc oraz organizatorom spotkania - Grodziskiej Bibliotece Publicznej i CK Rondo. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z PIOTREM BOJARSKIM     

 

 

       W czwartek 19 października, w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń 

realizowanego przez naszą Bibliotekę odbyło się spotkanie z Piotrem Bojarskim, pisarzem i 

dziennikarzem "Gazety Wyborczej". W trakcie swej pracy relacjonował i komentował 

wydarzenia na poznańskiej i wielkopolskiej scenie politycznej i samorządowej. Jest autorem 

serii książek sensacyjnych osadzonych w  międzywojennym Poznaniu: "Kryptonim Posen", 

"Mecz", "Rache znaczy zemsta", "Pętla" oraz "Arcymistrz" "Ściema", dwukrotnym laureatem 

nagrody Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także zdobywcą 

nagrody Prezydenta Miasta Poznania. 



W lipcu 2016 jego powieść "Juni" wygrała konkurs literacki na najlepszą powieść o 

Poznaniu, zorganizowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania i Voyager Club . Piotr 

Bojarski to autor powieści kryminalnych i thrillerów. W intrygujący sposób łączy w nich 

przeszłość z teraźniejszością, a nawet z przyszłością. W trakcie spotkania opowiedział m. in. 

o kulisach powstawania książki p t. "1956. Przebudzeni", której powstanie poprzedziło 

przeprowadzenie dziesiątków wywiadów z ludźmi powiązanymi ze strajkiem poznańskich 

robotników. Słuchaczy interesowały literackie inspiracje autora, poznańskie fakty historyczne 

przemieszane z fikcją, jak chociażby tajemnicze zniknięcie czerwonej gwiazdy z obelisku na 

poznańskiej Cytadeli oraz plany pisarskie autora. Piotr Bojarski nie ogranicza się tylko do 

historycznych tematów, oprócz cyklu kryminalnego z komisarzem Kaczmarkiem, jest 

autorem współczesnych powieści kryminalnych. Jego "Ściema"- powieść osadzona w realiach 

stanu wojennego została nominowana do środkowoeuropejskiej nagrody literackiej Angelus. 

Autor promował też swą najnowszą powieść p t.  "Biegacz" o nauczycielu historii, 

przypadkowo wplątanym w polityczną aferę, którą po spotkaniu można było kupić z 

dedykacja autora. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

  

KSIĄŻKA ŁĄCZY NAS     

 

 

       W piątek, 27 października Filia Biblioteki w Ptaszkowie obchodziła swoje imieniny. 

Tegoroczne hasło "Książka łączy nas" - to doskonała okazja na promocję czytelnictwa wśród 

uczniów. W bibliotece zorganizowano szereg ciekawych spotkań dla dzieci i młodzieży. W 

poniedziałek 30 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów klas I - III 

Szkoły Podstawowej na najciekawszą laurkę dla Biblioteki. Czytelnicy wypożyczający w tym 

dniu książkę częstowali się pysznymi cukierkami. 



 

 

 
 

   
 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK     

 

 

      W piątek, 3 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek dzieci  z oddziału 

przedszkolnego oraz kl. I Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie gościły  w bibliotece. W ten 

szczególny, magiczny, bajkowy dzień, dzieci przywitały się ze swymi  ulubionymi 

bohaterami z bajek, opowiadań. Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Brały 



aktywny udział w konkursach, zgadywankach i malowały bajkowe postaci. Za każdą 

prawidłową odpowiedź, otrzymywały "złotą" słodką monetę, liczyła się wiedza i szybki 

refleks. Na koniec spotkania dzieci chętnie wypożyczały kolorowe książeczki z 

księżniczkami, czarownicami, rycerzami, piratami... 

 

 

 

 
 

   
 



BAJKOWE PORANKI     

 

 

      Za nami drugi miesiąc zajęć z cyklu Bajkowe Poranki. Dzieci wzajemnie się poznały i 

chętnie się wspólnie bawią. Tematyką październikowych zajęć była jesień.  Czytaliśmy 

książeczki opowiadające o jesiennej pogodzie, kolorowych liściach, zachęcające do  bardziej 

uważnego obserwowania otaczającej aury w czasie spacerów. Może ktoś usłyszy jeża 

gnieżdżącego się w suchych liściach w ogrodzie? Jesienne liście to bardzo wdzięczny 

materiał plastyczny. Dzieci wykonały z nich piękne jesienne bukiety, a z plasteliny lepiły 

jeżyki. Choć na dworze już coraz chłodniej, nam zimno nie jest, bo dużo się ruszamy w 

trakcie zabaw, gier i zajęć ruchowych. 

 

 



 

 
 

  

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DETEKTYWEM     

 

 

      Filia na Osiedlu Wojska Polskiego przeprowadziła cykl zajęć bibliotecznych dla dzieci 

sześcio i siedmioletnich. Zajęcia przeprowadzono na podstawie książki "Tajemnica 

Biblioteki" - jednej z bestsellerowego cyklu książek "Biuro detektywistyczne Lassego  i 

Mai".  Dzieci  z  zainteresowaniem wysłuchały treści książeczki, aktywnie uczestnicząc w 

śledztwie mającym wyjaśnić tajemnicę zaginięcia trzech szczególnie cennych książek. 

Wszyscy uczestnicy zajęć udowodnili, że mają predyspozycje do tego, by być detektywem, 

niektórym nawet udało się trafnie wytypować złoczyńcę. Czytanie książki wzbogaciliśmy w 

treści związane z funkcjonowaniem Biblioteki.  Zabawa  w detektywów przypadła dzieciom 

do gustu, co zaowocowało zwiększonymi wypożyczeniami książek o tej tematyce. W 

zajęciach, które Filia Biblioteki realizowała we wrześniu, październiku i w listopadzie udział 

wzięły grupy sześciolatków z okolicznych przedszkoli (Chatka Puchatka, Wiercipięta ), klasa 

pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słocinie. 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI     

 

 

      W środę, 8 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Omawiana książka p t.  "Świat musi mieć sens" to wywiad rzeka z 

arcybiskupem Józefem Życińskim, przeprowadzona przez Aleksandrę Klich. Arcybiskup 

Życiński to jedna z barwniejszych postaci Kościoła. Człowiek niebojący się wyzwań i 

trudnych pytań. Szczerze, bez zbędnego patosu wypowiadał się na tematy wiary, kościoła, 

feminizmu, in vitro.... Książka to istotny przewodnik dla ludzi "małej wiary". To jednocześnie 

według uczestników  dyskusji jedna z ciekawszych książek omawianych w trakcie spotkań. 



 

 

   
 

 

(TY)DZIEŃ POSTACI Z BAJEK     

 

 

      Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu 

przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Wybrana data 

nie jest przypadkowa - jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek - Walta 

Disney'a. Oddział dla dzieci także  włączył się w obchody tego święta przeprowadzając akcję 

czytelniczą, do której przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie oraz z 

Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały. Zebranych powitały panie  bibliotekarki 

przebrane w kolorowe stroje. W bajkowy świat przeniosła wszystkich  piosenka "Witajcie w 

naszej Bajce". W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały bajowe quizy muzyczne polegające na 

rozpoznaniu, z jakiej bajki pochodzi piosenka. Panie bibliotekarki przygotowały również 

zagadki i pytania związane z postaciami bajkowymi. W drugiej części na dzieci czekały 

zadania ruchowe i zręcznościowe. Na zakończenie spotkania na dzieci czekała bajkowa 

niespodzianka - piniata ze słodkościami. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest 

doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.. Zapraszamy, więc 

do naszej placówki po książki  i czytajmy dzieciom każdego dnia. 



 

 

 



 

 

 

 
 

   

SAM TRUP NIE WYSTARCZY.... KOLEJNE WYDARZENIE 

KRYMINALNEJ BITWY POKOLEŃ  
   

 

 

      W czwartek, 17 listopada o godz. 11.00 w Czytelni Biblioteki odbył się kolejny panel 

dyskusyjny w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowany "Sam trup nie 

wystarczy, czyli o tym jak zmierzyć zawartość kryminału w kryminale". Moderatorem 

dyskusji był Krzysztof Koziołek, ceniony autor powieści kryminalnych. W dyskusji 



uczestniczyła młodzież z grodziskich szkół średnich, gimnazjum oraz członkowie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. 

 

 

 



 

 
 

   
 

FIKCJA A RZECZYWISTOŚĆ - SPOTKANIE Z TECHNIKAMI 

KRYMINALISTYKI  
   

 

 

      W czwartek, 23 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu 

Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowane "Fikcja, a rzeczywistość". Tym razem gośćmi 

biblioteki byli technicy kryminalistyki z KP Policji w Grodzisku Wielkopolskim, asp. Marek 

Gauza, asp. Leszek Brembor oraz informatyk Mariusz Krzyżanek. Podczas spotkania 

funkcjonariusze przybliżyli specyfikę swojej pracy. Opowiedzieli, jaką rolę pełną technicy 

kryminalistyki i jakie są ich zadania i sposoby w ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów na 



miejscu przestępstwa. Policjanci  odpowiedzieli także na szereg pytań i spostrzeżeń 

zadawanych przez zgromadzoną publiczność. Poza wykładem odbyła się również "część 

praktyczna". Na spotkanie funkcjonariusze zabrali ze sobą walizki z "policyjnymi 

akcesoriami". Zaprezentowali sprzęt i wyjaśnili, do czego służą wszystkie akcesoria, z 

których korzysta się przy zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych. 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

   
 

SPOTKANIE Z ROBERTEM ZIÓŁKOWSKIM     

 

 

     W czwartek, 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Kryminalna 

Bitwa Pokoleń". Naszym gościem był Rober Ziółkowski, autor powieści kryminalnych p t. 

"Łowcy głów" oraz "Wściekły pies". Wspólnie z Magdaleną Kawką napisał też powieść 

obyczajową p t. "Tuż za rogiem". Przez szesnaście lat służył w policji. Pokonał wiele szczebli 

kariery, którą zakończył pracując w Zespole Poszukiwań Celowych, który koncentrował się 

na chwytaniu i poszukiwaniu gangsterów, zabójców, kidnaperów i handlarzy 



narkotykami.  W trakcie spotkania opowiedział publiczności o swojej pracy w policji, która 

była inspiracją do powstania jego powieści. Nawiązał też do pasji, którą realizuje podróżując 

po krajach afrykańskich. Zdradził czytelnikom, że w przygotowaniu jest jego następna 

książka i tym razem nie będzie to kryminał. Bardzo interesujące spotkanie, które wywołało 

żywiołową dyskusję zgromadzonej publiczności. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

   
 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI     

 

 

       21 listopada obchodzony jest Dzień Życzliwości. Była to okazja, aby spotkać się w Filii 

Biblioteki w Ptaszkowie i porozmawiać na temat wzajemnej życzliwości, szacunku, tolerancji 

i otwartości na drugiego człowieka. W spotkaniach uczestniczyła młodzież z klas: II b 

Gimnazjum i VII Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Na "Drzewku życzliwości", uczniowie 

zawiesili papierowe serca z pozdrowieniami dla koleżanek, kolegów i nauczycieli. Dzieci z 

klasy pierwszej pomalowały kolorowankę z krasnalem "Życzliwkiem". Miejmy nadzieję, że 

życzliwa atmosfera będzie towarzyszyła wszystkim przez cały rok! 



 

 
 

   
 

DZIEŃ MISIA W PTASZKOWIE     

 

 

      W czwartek, 23 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia do biblioteki w Ptaszkowie 

zaproszono dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej ze swoimi 

ukochanymi misiami. W towarzystwie trzech najbardziej znanych w Polsce misiów tj. 

Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Paddingtona, dzieci poznawały historię powstania 

pluszowego misia. Bawiły się przy piosenkach "Pluszowego miś","Jadą, jadą misie", "Miś 

uszatek". Z uwagą słuchały  wierszy przeplatanych zabawami p t. " Naprawiamy misia", 

"Miś", "Nie obejdzie się bez misia", "Kołysanka". W trakcie zajęć rozmawialiśmy o życiu i 

zwyczajach niedźwiedzi brunatnych. Zdobytą wiedzę świetnie wykorzystały w mini 

konkursie przyrodniczym. Imprezie towarzyszyła wystawka książek, w których miś jest 

głównym bohaterem. Wiele z tych książek znalazło swoich czytelników. Na zakończenie 

spotkania dzieci otrzymały " Ordery misiowe" oraz słodki poczęstunek. 



 

 

 



 

 
 

   

SPOTKANIE Z RYSZARDEM ĆWIRLEJEM     

 

 

        W czwartek, 7 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego projektu 

Kryminalna Bitwa Pokoleń. Naszym gościem był Ryszard Ćwirlej, znany i ceniony autor 

poznańskiego kryminału. 

Ryszard Ćwirlej skończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był 

dziennikarzem w TVP Katowice, a później w TVP Poznań. W latach 2010-2016 był zastępcą 

Redaktora Naczelnego poznańskiego Radia Merkury. Przez krytyków uznawany jest za 

twórcę nowego gatunku literackiego - "kryminału neomilicyjnego". Na podstawie swojej 

powieści "Ręczna robota" napisał 75-cio odcinkowy serial słuchowiskowy, zrealizowany 

przez Teatr Polskiego Radia dla radiowej Jedynki. 

Trzykrotnie nominowany do nagrody "Wielkiego Kalibru". W 2015 roku jego powieść 

"Błyskawiczna wypłata" otrzymała nagrodę Kryminalnej Piły dla najlepszej miejskiej 

powieści kryminalnej 2014 roku. Jest autorem 16 powieści kryminalnych. Akcja jednej z nich 

p t. "Śmiertelnie poważna sprawa" osadzona jest w realiach Grodziska Wielkopolskiego w 

czasach PRL-u. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM     

 

 

        W środę 29 listopada, na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 1, gościł w Grodzisku znany podróżnik Robert Gondek.        W trakcie 

spotkania ilustrowanego zdjęciami wykonanymi w trakcie swojej podróży do Afryki 

opowiedział dzieciom o odwiedzanych krajach, zwyczajach mieszkańców, a także o bogatej 

faunie i florze "czarnego kontynentu". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z IV klas Szkoły 

Podstawowej. 

 



 

 
 

   
 

LISTOPADOWE BAJKOWE PORANKI     

 

 

      Szare i deszczowe dni w listopadzie ubarwiły nam nieco obchody Dnia Postaci z Bajek 

oraz  Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień Postaci z Bajek był okazją do przypomnienia 

bohaterów nieco już zapomnianych, jak i zabawy z dobrze dzieciom znanymi postaciami z 

kreskówek Disneya. Misie natomiast są świetną przytulanką oraz towarzyszem zabaw. Mogą 

razem z nami wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, mogą słuchać z nami bajki, mogą 

obserwować nasze zmagania z materią plastyczną. A trzeba przyznać, że kolorowanie sprawia 

nam już coraz mniej problemów. Stąd też nasze listopadowe parasole pomalowane są wprost 



bajkowo. Dobrze, że w ten jesienny czas, kiedy nie można szaleć w piaskownicy, można 

przyjść do Biblioteki i pobawić się wspólnie z rówieśnikami. 

 

 

 

 
 

 

(TY)DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA     

 

 

       Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś 

pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek. W związku ze świętem misia 

Oddział dla dzieci odwiedziły 3 grupy przedszkolaków z Przedszkola Gminnego im. Krasnala 

Hałabały oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych: nr 2, nr 4 oraz z Grąblewa. Uczniowie ze 

wszystkich klas oraz dzieci przedszkolne przynieśli ze sobą swoje pluszowe przytulanki. 

Oprócz wystawy książek z misiem w roli głównej było pełno ciekawostek n p. o historii 

pluszowego misia, o misiach bajkowych i tych prawdziwych - różnych gatunkach i ich 

zwyczajach. W czasie zajęć dzieci poznały historię pluszowego misia, słuchały wiersza 

Czesława Janczarskiego pt. "Naprawimy misia", a także rozwiązywały zagadki związane z 

misiami, które występują w bajkach, rozpoznawały bajkowe misie: Misia Uszatka, Yogi, 

Paddingtona czy Kubusia Puchatka. Kolejnym punktem spotkania była praca plastyczna, 



zadaniem uczestników było wykonanie rysunku "wesołego misia". Podczas zajęć panowała 

miła i przyjemna atmosfera, zakończona wspaniałą zabawą z prawdziwym pluszowym 

misiem w rytm piosenki "Jadą, jadą misie". 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

BALIK ANDRZEJKOWY BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

     Tradycyjnie, jak co roku Oddział dla dzieci zorganizował balik andrzejkowy dla dzieci 

uczestniczących w cyklicznych zajęciach "Błyskotliwy Maluch". 29 listopada 2017 roku 

również odbyły się zabawy andrzejkowe w czasie których dzieci w pięknych, bajkowych 

strojach poznawały tradycje związane z wróżbami i czarami. Nie zabrakło przepowiedni, 

dzięki którym dzieci poznały imię najlepszego przyjaciela czy też dowiedziały się, kim 

zostaną w niedalekiej przyszłości. Przecież każdy z nas jest ciekawy  czy spełnią się jego 

marzenia, czy będzie szczęśliwy. Wróżby przeplatane były pląsami, wesołymi tańcami przy 

muzyce. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że przyniosły 

dzieciom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy. 

 



 

 



 

 
 

   
 

FABRYKA MIKOŁAJA     

 

 

        W środę, 6 grudnia, Oddział dla dzieci stał się fabryką Mikołaja. Błyskotliwe Maluchy 

przemieniły się w pomocników Św. Mikołaja i wykonywały ozdoby świąteczne, którymi na 

kolejnych zajęciach będą ozdabiać biblioteczną choinkę. Ciepła, miła atmosfera przy 

dźwiękach zimowych piosenek wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. W tym 

szczególnym dniu Św. Mikołaj pamiętał o swoich najmłodszych pomocnikach i zostawił w 

Oddziale dla dzieci skarpetę pełną słodyczy. 



 

 

 



 

 



 
 

   
 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

       W mikołajkowe przedpołudnie, w środę,   6 grudnia w czytelni Biblioteki odbyło się 

ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze dyskutowali o 

książce Lily King p t. "Euforia". Jest to historia trójki młodych ludzi, antropologów 

zgłębiających kulturę i obyczaje plemion zamieszkujących lasy Nowej Gwinei w latach 30-

tych  ubiegłego wieku. Wspólna praca, specyficzne warunki doprowadzają do wybuchu 

wielkiej namiętności. "Euforia" to opowieść o niespełnionych ambicjach, miłości. 

 

 

   



 

 

SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM     

 

 

       W środę, 13 grudnia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie spotkały się w 

bibliotece z Panem Krystianem Menetem - górnikiem z Kopalni Gazu Ziemnego w 

Wielichowie, który bardzo ciekawie opowiedział dzieciom o swojej pracy, zaprezentował 

krótkie filmy o złożach gazu, sposobach jego wydobycia oraz wszechstronnym zastosowaniu. 

Dzieci zadawały wiele pytań, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Dowiedziały się 

m in., z jakiego ptaka, pióra są przy czapce górniczej oraz ile guzików jest na górniczym 

mundurze. Na zakończenie spotkania pokolorowały górnicze czapki oraz rozwiązywały 

krzyżówki.. Uczniowie w podziękowaniu za spotkanie wręczyły górnikowi życzenia 

świąteczne i mały upominek. 

 

 

 

 
 



   
 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "KRYMINALNA BITWA POKOLEŃ"     

 

 

      W piątek 15 grudnia zakończyliśmy realizację projektu p n. "Kryminalna Bitwa Pokoleń". 

W czytelni Biblioteki spotkali się organizatorzy, partnerzy i uczestnicy, dokonując 

podsumowania realizacji przebiegu projektu. Była to też okazja do wręczenia im 

podziękowań za aktywny udział w spotkaniach.  Projekt "Kryminalna Bitwa Pokoleń" 

realizowany był od września do grudnia 2017 r. w ramach programu MKiDN "Partnerstwo 

dla książki". Obejmował cykl wydarzeń kulturalno - czytelniczych dofinansowanych ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 tys. zł, zorganizowany przy 

współpracy z lokalnymi partnerami, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

W ramach projektu odbyło się siedem spotkań z autorami powieści kryminalnych: 

Krzysztofem Koziołkiem, Olgą Rudnicką, Piotrem Bojarskim, Robertem Ziółkowskim oraz 

Ryszardem Ćwirlejem. Jednym z ciekawszych punktów programu był Turniej 

detektywistyczny, który przeprowadził Dariusz Rokosz i Bronisław Cieślak znany, jako por. 

Borewicz z serialu "07 zgłoś się" , a także spotkanie z technikami kryminalistyki Komendy 

Powiatowej Policji zatytułowane " Fikcja a rzeczywistość". W spotkaniach wzięło udział ok. 

600 osób. 

 

 



 

 

 
 

  


