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CENNY DAR DLA GRODZISKIEJ BIBLIOTEKI     

 

 

       W poniedziałek, 8 stycznia, Grodziską Bibliotekę Publiczną odwiedził poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Killion Munyama, który przekazał cenny prezent w 

postaci  sporego zbioru książek o tematyce gospodarczo - ekonomicznej. Wśród nich znalazły 

się pozycje autorstwa posła. Cenne pozycje, także w języku angielskim, po opracowaniu 

wzbogacą księgozbiór naszej placówki i będą udostępniane czytelnikom. Zbiórka książek to 

efekt akcji Biura Poselskiego Killiona Mynyamy p n. "Kup książkę bibliotece". 

 

 



 

 

 
 



  

 

 

PTAKI W OGRODZIE I NIE TYLKO - WYSTAWA FOTOGRAFII     

 

 

     Od poniedziałku, 15 stycznia w Galerii Biblioteki prezentowana jest wystawa p t. "Ptaki w 

ogrodzie i nie tylko". Autorem prezentowanych fotografii jest Antoni Bresch -  uczeń drugiej 

klasy o profilu biologiczno-chemicznym w Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza 

Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Fotografią interesuje się od dawna. W wieku 

dziewięciu lat dostał pierwszy aparat fotograficzny i zaczął robić bardzo dużo zdjęć. 

Szczególnie upodobał sobie najtrudniejszą dziedzinę fotografii, czyli fotografię ptaków. Jak 

sam mówi: "Godziny spędzone w terenie z aparatem na szyi nauczyły mnie cierpliwości. 

Nabrałem wielkiego szacunku do przyrody i połączyła mnie z nią niesamowita więź. Dzięki 

moim pasjom poznałem wiele gatunków zwierząt, ich ciekawe zwyczaje, czy fakty z ich życia. 

Wiem jednak, że to zaledwie ułamek tego, co mogę jeszcze poznać. Moje obserwacje zapisuję 

na stronie "Ptaki w ogrodzie i nie tylko". Cieszę się, że pokazuję moje zainteresowania innym. 

Ciągle szukam nowych kadrów, chcę odnaleźć własny styl. Chciałbym, żeby moje zdjęcia 

opowiadały jakąś historię". Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac i odwiedzenia  bloga 

autora. 

 

 
 

 



 

WYSTAWA GRAFIK     

 

 

      Zapraszamy na wystawę grafik, których autorem jest mieszkaniec Grodziska 

Wielkopolskiego Jarosław Miś. Autor prac od dzieciństwa wykazywał przejawy artystycznej 

twórczości, a od kilku lat na stronie JarcoArt, urzeczywistnia swoje wizje w formie grafik 

oraz zdjęć. Stronę założył w 2014 roku i przez ten czas tworzył grafiki o różnorakiej 

tematyce. W zależności od nastroju, pory roku czy wydarzeń na świecie na stronie ukazują się 

zdjęcia okolicznościowe, portrety, foto manipulacje, fotografie surrealistyczne czy grafiki 

związane z popkulturą lub literaturą. W 2017 stworzył projekt 12 SIGHTS OF GRODZISK, 

czyli serię 12 grafik poświęconych Grodziskowi Wielkopolskiemu. Efekty tej pracy możecie 

Państwo zobaczyć na tej wystawie. 

 

  

  

 

BABSKIE POGADUCHY - ABC KARMIENIA PIERSIĄ     

 

 

      Zapraszamy na spotkanie z cyklu "BABSKIE POGADUCHY". Gośćmi Biblioteki będą 

Panie Agnieszka Przybysz i Magdalena Gracz z Poradni Laktacyjnej w Grodzisku 

Wielkopolskim.  W trakcie spotkania zatytułowanego "ABC karmienia piersią" opowiedzą m 

in. o zaletach i wadach oraz faktach i mitach na temat karmienia piersią. Udzielą też 

praktycznych porad potrzebnych w początkach karmienia. Spotkanie odbędzie się w 

poniedziałek, 12 lutego 2018 roku o godz. 17.00  w czytelni Biblioteki przy ul. Kolejowej 

12.  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 10 lutego 2018 r. 



 

 

   

 

 

BALIK KARNAWAŁOWY     

 

 

     Karnawał to czas zabaw i bali. Bal przebierańców to fantastyczna zabawa i okazja do 

zaprezentowania swoich ulubionych postaci. Można się wówczas przebrać  za Elzę z Krainy 

Lodu, Batmana lub Spidermana, biedronkę lub Królewnę Śnieżkę, a także wiele innych 

bajkowych postaci, których my dorośli nawet nie rozróżniamy. Emocji wokół przygotowania 

strojów  było dużo - i to już  na kilka tygodni przed planowanym balem. We wtorek 6 lutego 

w Filii na os. Wojska Polskiego odbył się pierwszy w życiu balik maluchów uczestniczących 

w zajęciach "Bajkowe Poranki". Dzieci zaprezentowały swoje stroje, a niektórzy potrafili 

nawet o swojej bajkowej postaci, co nieco opowiedzieć. Potem były już tylko pląsy przy 

rytmicznej muzyce. Dużo radości i dobrej zabawy sprawiła kolorowa dekoracja i balony. 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

     W środę, 7 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie działającego przy Bibliotece 

Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu uczestniczyła grupa uczniów z Zespołu Szkół 

Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim, realizująca rozszerzony program nauczania 

Języka polskiego. Uczennice klasy III c - Aleksandra Nowak i Julia Szafer, które 

zakwalifikowały się do okręgowego etapu Olimpiady Języka Polskiego zaprezentowały 

przygotowane przez siebie eseje p t. "Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie" oraz 

"Sekretne Zycie książek", wokół których wywiązała się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyła 

Pani Bożena Klapa - nauczycielka Języka polskiego oraz Pani Anna Matysiak - dyrektor 

Zespołu Szkół Technicznych. W drugiej części spotkania omawiana była książka hiszpańskiej 

autorki Amelii Noguera p t. ''Malarka gwiazd''. Akcja tej powieści toczy się w Hiszpanii w 

przededniu wojny domowej i opisuje losy trójki przyjaciół Diego, Elisa i Martina. 

 



 

 

 



 
 

 

   

 

"BABSKIE POGADUCHY"     

 

 

      W poniedziałek, 12 lutego w czytelni Biblioteki odbyło się pierwsze spotkanie z nowego 

cyklu zatytułowanego "Babskie pogaduchy", podczas którego Panie  Agnieszka Przybysz i 

Magdalena Gracz z Poradni laktacyjnej w Grodzisku Wielkopolskim przedstawiły temat " 

ABC karmienia piersią". Spotkanie miało na celu m.in.  omówienie, w jaki sposób 

prawidłowo karmić piersią oraz przedstawienie  faktów i mitów, wad i zalet związanych z 

tym tematem. Z naszego zaproszenia skorzystało wiele pań, które już w trakcie spotkania 

zadawały wiele pytań rozwiewając tym samym swoje obawy i wątpliwości dotyczące opieki 

nad noworodkiem.   

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Babskie pogaduchy", 

które odbędzie się 6 marca br., a temat dotyczyć będzie urody. 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

      W okresie ferii Filia Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego zaproponowała dzieciom 

zimowe zajęcia plastyczne zatytułowane "Malowanie na szkle". Uczestnicy zajęć przekonali 

się, że malowanie na szkle to nie to samo, co malowanie na papierze. Wszyscy zgodnie 

stwierdzili, że jest znacznie trudnie, ale większa jest satysfakcja z wykonanej 

pracy.  Bibliotekę odwiedziły też dzieci z Prywatnego Przedszkola "Wiercipięta". Spotkanie z 

książką p t. "Zimowy dzień" opowiadającą o przygodach jeżyka, któremu porywisty wiatr 

zniszczył legowisko i przerwał zimowy sen, spodobało się maluchom. Bibliotekarki 

przygotowały jeszcze zimowe zagadki, które zostały bezbłędnie rozwiązane i nagrodzone 

kolorowanką.  Przypomnieliśmy sobie także książkę  Aliny i Czesława Centkiewiczów p t. 

"Zaczarowana zagroda". Dzieci wykonały makietę arktycznej zagrody, z igloo, pingwinami i 

jego mieszkańcami Eskimosami. Choć aura poskąpiła śniegu, to okazało się, że w bibliotece 

zawsze można ciekawie spędzić wolny czas. 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 

BABSKIE POGADUCHY     

 

 

       Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelniczek Grodziska Biblioteka Publiczna 

zaproponowała cykl spotkań zatytułowany "Babskie pogaduchy". We wtorek, 6 marca, 

gościem Biblioteki była Pani Agnieszka Andrys -  wizażystka, która zamiłowanie do 

makijażu odkryła całkiem przypadkiem pracując w  drogerii. Później skończyła 

Akademię  Wizażu  Pro Make Up Academy w Warszawie. Współpracuje przy sesjach 

zdjęciowych. Miała okazję wykonywać makijaże w wyborach Miss Polski Małopolski. Gdy 



dodamy do tego talent i pasję to nie dziwi fakt, że już na tydzień przed spotkaniem w Czytelni 

zabrakło wejściówek, które były podstawą losowania osoby, która została twarzą wieczoru. 

W programie zawarto pokaz wykonania wzmocnionego makijażu dziennego, a także 

indywidualne porady, w trakcie, których Panie dowiedziały się, czy kosmetyki, których 

używają są dla nich odpowiednie.  Gość Biblioteki odpowiadał na pytania i pomagał 

dobrać  kosmetyki odpowiednie  dla  cery i typu urody. Wizażystka opowiedziała  jak 

sprawić, aby wyglądać pięknie.  Podpowiedziała jak ukryć zmęczenie, zatuszować 

niedoskonałości i nadać cerze promienny wygląd nie tracąc mnóstwa czasu, pamiętając, że to 

uśmiech jest naszym pierwszym kosmetykiem. Sala Biblioteki była wypełniona po brzegi, a 

atmosfera spotkania bardzo serdeczna i życzliwa. Wśród licznie zebranych uczestniczek 

wylosowano kilka zestawów kosmetyków. Każdy z przybyłych otrzymał materiały 

informacyjne i próbkę kremu. Wieczór "Babskich pogaduch" pozwolił wydobyć z 

uczestniczek kobiece piękno i stworzył okazję wspólnego spotkania, bo nic nie wzmacnia nas 

tak jak dobre towarzystwo i książka, w takim miejscu jak Grodziska Biblioteka Publiczna. 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

ZABAWA W EKSPERYMENTY     

 

 

       W środę, 7 marca br. odbyły się kolejne cykliczne zajęcia Błyskotliwy Maluch. Tym 

razem przeprowadzaliśmy chemiczne eksperymenty. Dzieci dowiedziały się jak zrobić 

pływające kolorowe kulki w szklance, wulkan, lewitujące jajko, ciecz nienewtonowską oraz 

samopompujący się balon. Prawdziwą radość wywołało doświadczenie, w którym 

bibliotekarki przekłuwały balon patyczkiem, tak, aby nie pękł. Ciekawe zajęcia sprawiły 

dzieciom wiele radości, a co najważniejsze rozbudziły w uczestnikach chęć do wiedzy i 

dalszych eksperymentów. Ten chemiczny zawrót głowy na długo zapadnie w pamięci i kto 

wie może rozbudzona ciekawość wyłoni naukowca? 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

(NIE)ZWYKLI - HISTORIE OSTATNICH UCZESTNIKÓW I 

ŚWIADKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ  

   

 

 

        Arkadiusz Marek, autor książki "(Nie)zwykli - historie ostatnich uczestników i 

świadków II wojny światowej", jest mieszkańcem Czarnej Wsi. Ukończył Liceum 

Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. Od najmłodszych lat interesował się historią. Książka, 

której promocja odbyła się we wtorkowy wieczór 20 marca o godz., 18.00 w Czytelni 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej jest pierwszą, ale nie ostatnią jak zapowiada autor 

publikacją opartą na wspomnieniach jego rozmówców, z którymi przeprowadzał wywiady. 



Bez względu na pogodę docierał rowerem do świadków tamtych dni. Czasami były to miejsca 

oddalone od siebie wiele kilometrów. Zebrał i przedstawił życiorysy 23 osób, które 

zdecydowały podzielić się swoją historią i wspomnieniami. Niezwykle wzruszającym był 

fakt, że na premierowe spotkanie z autorem przybyli osobiście bohaterowie książki tj. Pan 

Józef Młynarek, Pan Jan Siejek, Pani Władysława Florysiak i Pani Irena Kaczmarek  wraz z 

rodzinami. Nie zabrakło także regionalistów i nauczycieli szkół, których absolwentem jest 

Arkadiusz Marek. Kolejny już raz Czytelnia Grodziskiej Biblioteki wypełniona była po brzegi 

starszymi, a także młodszymi uczestnikami. Spotkaniu towarzyszyła bardzo życzliwa 

atmosfera. Były wyrazy uznania, podziękowania i burzliwe oklaski. Została doceniona pasja, 

zaangażowanie i poświęcenie swojego czasu, by stworzyć dokument niebędący dziełem 

naukowym, a przystępną dla wszystkich lekturą. Podczas spotkania można było zakupić 

książkę  z autografem autora. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

   

SPOTKANIE Z O. MACIEJEM BRAUNEM CR     

 

 

     Zapraszamy na spotkanie z o. Maciejem Braunem CR, które odbędzie się w piątek, 6 

kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Sali CK Rondo. O. Maciej Braun CR pochodzi z 

Grodziska Wielkopolskiego. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstańców. W 

2003 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako duszpasterz młodzieży w Bytomiu, a następnie 



w Wiedniu. Obecnie jest proboszczem w Buhembie w Tanzanii w Afryce wschodniej. Choć 

sam ma puste ręce - pomaga. Choć sam niekiedy przygaszony i smutny - obdarza uśmiechem. 

To zaraźliwy optymista, wrażliwy na ludzką biedę, zakochany w ubogich i chorych, 

zatroskany o najmniejszych, częstujący dzieci cukierkami po mszy św., spieszący do 

samotnie umierających, niestrudzenie dzielący się wiarą, zasiadający z robotnikami do 

posiłku, budujący kościoły, przedszkola, szkołę. Słuchający z uwagą..., tak realizuje swoje 

kapłańskie motto: "Tobie dziś w ofierze serce daję swe". Jest cichym misjonarzem pokornie 

wołającym: Pomóżcie mi pomagać! Marzy o tym, aby jego parafianie czuli się ważni, 

potrzebni i kochani, aby żyli i umierali godnie z Chrystusem w sercu. W swoim dorobku 

literackim posiada takie książki jak: "Ucho igielne - jak uszyć życie", "Słyszycie", "Wambura 

- urodzony w deszczu" oraz "Pokea ZAWADI". Wydał też dwie płyty z zespołami 

młodzieżowymi. 

 

 

   

 



MOJA MAŁA, WIELKA MISJA     

 

 

      Atrakcyjnie rozpoczął się piątkowy weekend dnia 06 kwietnia br. dla wszystkich, którzy 

zdecydowali się spędzić go wraz z Grodziską Biblioteką Publiczną. Tym razem gościem 

placówki był Grodziszczanin, dla wielu kolega z sąsiedztwa i ze szkolnych ławek - misjonarz 

o. Maciej Braun CR od wielu lat pracujący w Tanzanii. Misjonarz podczas spotkania 

przybliżył niepowtarzalny klimat Czarnego Lądu, odmienną kulturę, trudną codzienność. 

Ojciec Maciej ma doskonały zmysł obserwacji, dar opowiadania i przekazania realiów w 

przystępny sposób. Tematem spotkania była nowo powstała misja, położona w Buhembie w 

Tanzanii z dala od głównej drogi i większych miast, a jednak stająca się dla mieszkających 

tam ludzi z dnia na dzień dynamicznie rozwijającym się centrum kulturalno - oświatowym. 

Ojciec Maciej w ciągu niespełna 3 lat doprowadził do powstania i funkcjonowania kościoła 

parafialnego, przedszkola zapewniającego opiekę 180 dzieciom, oraz szkoły podstawowej, 

która z końcem stycznia br. rozpoczęła swoją działalność edukacyjną. 

Etapy prac i zaskakujące tempo powstawania placówki, przy pełnym zaangażowaniu 

tamtejszych parafian misjonarz prezentował na przygotowanej na ten wieczór prezentacji 

multimedialnej.  Edukacja w Tanzanii jest na złym poziomie. I to nie dlatego, że programy 

nauczania są złe, zupełnie przeciwnie, są całkiem dobre. Problem jest  z ich realizacją. 

Przeładowane klasy liczące po 300 uczniów z 2 podręcznikami dla nich wszystkich. A 

przecież to właśnie edukacja jest szansą dla Afryki w zmniejszeniu różnic społecznych i 

dorównaniu kroku reszcie świata. Dlatego  szkoła w tym odległym miejscu, jakim jest 

Buhemba jest tak ważna i bliska sercu       o. Maciejowi. Tu na misji klasy są 57 osobowe, 

każde dziecko ma swoją szkolną wyprawkę i własne podręczniki. Jest to  możliwe dzięki 

osobom, które biorą udział w programie duchowej adopcji tamtejszych dzieci i finansują ich 

edukację. Spotkanie, w którym uczestniczyło 150 osób zakończyło się burzliwymi oklaskami 

dziękującymi misjonarzowi za obecność i ciekawa prezentację. Kolejny raz Grodziska 

Biblioteka Publiczna zgromadziła ogromną publiczność, która wypełniła po brzegi salę CK 

Rondo. 

 



 

 

 



  

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

        We wtorek, 18 kwietnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiana 

była książka Katarzyny Enerlich p t. " Prowincja pełna szeptów". Tym razem Ludmiłę, 

bohaterkę całego cyklu o "Prowincji", spotyka życiowa tragedia. W katastrofie lotniczej na 

Syberii ginie ukochany mąż, Wojtek. Ludmiła musi od nowa poukładać swój świat. Jak to na 

prowincji może zawsze liczyć na życzliwość ludzi. Co jest mocną stroną każdego 

opowiadania tej serii, to w niezwykle plastyczny opis Mazur, ich historii, tajemnic i szeptuch. 

A gdyby ktoś zgłodniał w trakcie lektury to może wykorzystać zawarte w książce przepisy 

kulinarne na każda okazję i porę dnia. Polecamy. 

 

 



 
 

   

 

 

WIOSENNE BAJKOWE PORANKI     

 

 

     Przywoływana przez nas usilnie głosem wielu instrumentów wiosna, przyszła do nas 

wreszcie i rozkwitła feerią kolorów. Znalazło to odzwierciedlenie w pracach plastycznych 

dzieci uczestniczących w zajęciach Bajkowe Poranki. Dni z zachmurzonym niebem 

rozpromienialiśmy pięknym słoneczkiem na naszej podłodze. Wraz  z wiosną ruszają prace w 

ogrodach, rusza wegetacja roślin. By przybliżyć dzieciom ten aspekt naszej przyrody, 

sadziliśmy cebulki. Po dwóch tygodniach z satysfakcją zaobserwowaliśmy, że wyrosły nam z 

nich zielone łodyżki szczypioru -  do twarożku na śniadanie jak znalazł. 22 kwietnia 

obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - ma on nam przypominać, że musimy naszą Ziemię 

otaczać troską i nie zaśmiecać jej. Uczmy dzieci, że wiele z domowych odpadów można 

powtórnie wykorzystać. Stąd propozycja z naszej strony, aby w zabawie wykorzystywać 

materiały ogólnie dostępne w każdym domu: pudełka, kartony, rolki po papierze toaletowym 

itp. Kształtujemy w ten sposób wyobraźnię. Rolki były podstawą wykonania zielonych żab, 

które dały dzieciom wiele radości. 

 



 

 
 

   

 

 

 

UCZESTNICY WTZ CZYTALI DZIECIOM     

 

 

      Z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) w Filii na os. Wojska Polskiego  wspólnie 

z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przybliżyliśmy dzieciom temat smogu i 

segregacji śmieci. Pomogła w tym książeczka Tomasza Siwca p t. Zmora z komina, z serii 

Ekoopowieści Misia Sortusia, którą uczestnicy WTZ wraz z opiekunką przeczytali dzieciom z 



Filii Osiedlowej Przedszkola Gminnego. Okazało się, że tytułowa zmora z komina to smog, 

który pojawia się, gdy wrzucamy do pieca plastikowe butelki, tworzywa sztuczne, gumę. 

Dzieci z uwagą słuchały i nie miały żadnych problemów z odpowiedzią na zagadki, które do 

tekstu przygotowałyśmy. Segregowanie śmieci do właściwych pojemników jest 

przedszkolakom dobrze znane i nie stwarza problemów, wszak - choć przedszkolak jest 

nieduży, wie jak przyrodzie służyć. 

 

 
 

   

 

 

 



XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK     

 

 

    Przedstawiamy nasze propozycje na tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywający się w 

całym kraju w dniach od 8 do 15 maja pod hasłem: (Do) Wolność Czytania. Szczegóły na 

załączonym plakacie. Serdecznie zapraszamy! 

 

 

   

 



(DO)WOLNOŚĆ UBIORU     

 

 

      Już w najbliższy poniedziałek, 7 maja o godz. 18.00 w ramach odbywającego się XV 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Babskie 

pogaduchy". Naszym gościem będzie Pani Agnieszka Nortey, kreator zmiany wizerunku, 

autorka książki p t. ''Stylowa Królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej 

kobiecości i odzyskać życie na nowo''. Na spotkaniu Pani Agnieszka opowie m in. o tym, jak 

poprzez wizerunek odzyskać siebie i swoje życie na nowo, o stylach ubierania się, o stylach 

kolorystycznych i typach sylwetek . Chętne do uczestnictwa Panie mogą zabrać na spotkanie 

parę swoich ulubionych ubrań. Na ich przykładzie będą omawiane style ubieranie się. 

 

 

   

 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO     

 

 

       (DO)WOLNOŚĆ  CZYTANIA - tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek, rozumiemy, jako 

wolność czytania gdziekolwiek (w domu, w parku, w bibliotece), cokolwiek i przez 

kogokolwiek. W Filii Biblioteki na Os. Wojska Polskiego wygodnie rozsiadł się olbrzymi miś 

i prosił, by mu w czytaniu nie przeszkadzać. Okna Biblioteki przyozdobiły hasła promujące 

czytelnictwo - m.in. "nie bądź łoś, czytaj coś".  Zaobserwowaliśmy, że zaciekawiły one 

niejednego przechodnia.  W tym szczególnym tygodniu  Bibliotekę odwiedziło wiele grup 

przedszkolnych i szkolnych, by wziąć udział w lekcjach bibliotecznych oraz w zajęciach dla 

najmłodszych. W czwartek zajęcia uświetnili swoim tanecznym występem współpracujący z 

Biblioteką uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Taniec do popularnej piosenki 

Despacito w ich wykonaniu zebrał wiele gromkich braw. Koledzy i koleżanki z WTZ 

zatańczyli dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słocinie oraz dla maluchów z Filii Osiedlowej 

Przedszkola Gminnego. W spotkaniach z Basią, tytułową bohaterką lubianej serii książek dla 

dzieci uczestniczyły grupy Sarenki i Pszczółki z Przedszkola Chatka Puchatka. Dzięki 



sympatycznej Basi dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje biblioteka, co jest potrzebne by 

powstała książka, co to jest wyobraźnia i dedykacja.   Bibliotekarki serdecznie dziękują 

wszystkim grupom za piękne życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. Ze swej strony 

życzymy wszystkim małym i dużym czytelnikom dużo radości i satysfakcji z czytania. 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA - ZA NAMI OGÓLNOPOLSKI 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK  
   

 

 

        Za nami XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegający pod hasłem (Do)Wolność 

czytania. W poniedziałek, 7 maja o godz. 18.00 w odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

"Babskie pogaduchy". Naszym gościem była Pani Agnieszka Nortey, kreator zmiany 



wizerunku, autorka książki p t. ''Stylowa Królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę 

swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo''. Na spotkaniu opowiadała m in. o tym, jak 

poprzez wizerunek odzyskać siebie i swoje życie na nowo. W środę obchodziliśmy Dzień 

Bibliotekarza. 

Obecny na spotkaniu Artur Kalinowski - sekretarz Gminy złożył bibliotekarzom w imieniu 

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego życzenia wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym jak również satysfakcji z realizacji wszystkich działań 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Oddział dla dzieci zamienił się w  Literacki Escape Room, 

czyli tzw. pokój zagadek. Uczestnicy zabawy zamknięci w pomieszczeniu   zmagali się z 

różnymi zadaniami, których rozwiązanie doprowadziło do klucza i pozwoliło im na 

wydostanie się   z pokoju.  Na rozwiązanie przygotowanych zagadek, szyfrów i łamigłówek 

dzieci miały 50 minut. Tylko jednej grupie  udało się rozwiązać wszystkie łamigłówki w 

krótszym czasie. W dniach od 7 do 15 maja b r. w zajęciach wzięło udział 10 grup dzieci w 

wieku od 5 do 9 lat. W czytelni przeprowadzono cykl lekcji przysposobienia czytelniczego i 

multimedialneg p t. "Książka mój świat na wyciągnięcie ręki". Na dwugodzinnych zajęciach 

uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 2, pod kierunkiem bibliotekarki, mogli 

zapoznać się z funkcjonowaniem katalogu bibliotecznego jak i samodzielnie przekonać się, że 

samodzielne wyszukiwanie lektur wcale nie jest takie trudne i nudne. W dobie dzisiejszej 

technologii dobra książka faktyczne jest na wyciągnięcie ręki. W wypożyczalni trwała 

akcja  p t. "Wymień się książkami”, z której skorzystało kilkanaście osób. Osoby zalegające 

ze zwrotem książek mogły skorzystać z abolicji. 

  

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII W PTASZKOWIE     

 

 

        Tegoroczny "Tydzień Bibliotek" w Filii w Ptaszkowie przebiegał pod hasłem "Cała 

Polska w legendzie" W trakcie spotkań dzieci z młodszych klas poznały legendy związane 

m.in. z Gnieznem, Krakowem, Kruszwicą oraz Poznaniem. Młodzież z klas IV i VII poznała 

legendy Grodziska Wielkopolskiego m. in.  "Most na ulicy Rakoniewickiej", "Cuda ojca 

Bernarda", "Piekło i Doktorowo". Uczniowie określali, o jakim miejscu mówi legenda i jak 

wygląda ono obecnie. Do poznanych legend dzieci wykonywały prace plastyczne. 

Dziewczyny z VII klasy namalowały bardzo ładny plakat do legendy "O cudach ojca 

Bernarda". Na zajęciach rozmawiano także o interesujących książkach dla dzieci i młodzieży, 

które swym kolegom i koleżankom polecali sami uczniowie, zachęcając do ich przeczytania. 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 

XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM     

 

 

       W dniach 2 - 10 czerwca 2018 r. odbędzie się XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom (XVII OTCD), największe doroczne święto kampanii czytania, organizowane przez 

Fundacje ABCXXI. Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w spotkaniach z 

bajkowymi postaciami, spotkaniami autorskimi, czytaniem książek, zajęciami warsztatowymi, 

a nade wszystko ze wspólnym czytaniem Lokomotywy Juliana Tuwima. 



Szczegóły na załączonym plakacie 

 

 

   

 

 

WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ     

 

 

      Złożony przez Grodziską Bibliotekę Publiczną wniosek w ramach programu "Partnerstwo 

dla książki" na zadanie p t. WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ został rozpatrzony pozytywnie 

i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

   Będzie to cykl wydarzeń kulturalno - czytelniczych dofinansowany ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9.400 zł, zorganizowany pod patronatem 

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Rozpocznie się już 4 czerwca a zakończy 30 grudnia 

2018 r.   Zadanie obejmować będzie cykl działań, poświęconych literaturze dla dzieci, 



promujących czytelnictwo najmłodszych.  W ramach projektu odbędą się spotkania z 

popularnymi autorami książek dla dzieci: Aleksandrą Cieślak, Zofią Stanecką, Agnieszką 

Frączek oraz warsztaty komiksu, które przeprowadzi Szymon Teluk. W październiku 

planowane jest spotkanie z Jarosławem Górskim, który opowie "Jak żyli, co lubili, w co się 

bawili, co czytali, czego się uczyli nasi rówieśnicy w odrodzonej 100 lat temu Polsce". 

Interesującym punktem programu będzie niewątpliwie spotkanie z Teatrem Ilustracji 

Kamishibai, który w nowatorskiej formie czytania i opowiadania zaprezentuje bajkę arabską 

i aborygeńską. W listopadzie na dzieci czeka Bajkolandia - impreza czytelniczo rozrywkowa, 

której głównym punktem będzie spektakl teatralny "Fantazjana - niekończąca się 

opowieść" w wykonaniu aktorów Agencji artystycznej Prym Art. 

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa p t." Książka roku 2017 Polskiej 

Sekcji IBBY". 

 

 

 

   



  
 

MAJOWE BAJKOWE PORANKI 

 

       Kilka miesięcy wspólnych zajęć już za nami, dzieci poznały się i nawiązały pierwsze 

kontakty przyjacielskie. Nadszedł czas na przyzwyczajanie maluchów do krótkiej rozłąki i 

zabawy w gronie rówieśników, bez mamy, bez taty. Po miesiącu takich "samodzielnych" 

zajęć zdecydowanie możemy powiedzieć, że dzieci przyjęły to doskonale. Niektóre nabrały 

pewności siebie, innym pozwoliło to się zdyscyplinować, tym bardziej, że dobre zachowanie 

nagradzamy uśmiechniętym słoneczkiem, złe groźną chmurką. W trakcie Tygodnia Bibliotek 

wykonaliśmy wspólnie naszą książeczkę, do której każde dziecko namalowało element 

ilustracji. W tygodniu poprzedzającym Dzień Matki wykonaliśmy pracę p t. "Dla mojej 

Mamy, kosz z kwiatami". Na zajęciach poświęconych nauce dobrych manier, po raz pierwszy 

udało się zebrać wszystkich obecnych uczestników do zabawy w pociąg. Pociągiem 

podróżowaliśmy do poszczególnych stacji, gdzie czekały różne zadania. Za ich wykonanie 

należała się nagroda w postaci medalu, zasłużyli na niego wszyscy uczestnicy zajęć, dumnie 

później pozowali do zdjęcia. 

 



 

 



 

 
 

   

 

XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W FILII 

NA OS. WP  
   

 

 

       W  trakcie tegorocznego XVII OTCD, bibliotekarki z Filii na os. Wojska Polskiego 

połączyły swe siły wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i wspólnie czytały 

najmłodszym książeczkę p t. "O wilku, który nie lubił czytać". Książeczka w magiczny 

sposób przeniosła wszystkich do Głównej Biblioteki w Krainie Książek, gdzie razem z 

wilkiem dzieci poznawały wybrane postaci z literatury. Wilk, który zjadał książki, bowiem 

lubił smak drukowanego papieru, przemienił się w wilka - prawdziwego pożeracza książek, 

czytającego i chcącego poznać dalsze dzieje spotkanych bohaterów. Okazało się, że dzieci 

bezbłędnie rozpoznawały w trakcie słuchania  pojawiające się bajkowe postaci. Świadczy to, 

że rodzice czytają dzieciom w domach. Aby takiego zamiłowania do książek nie zgubić po 

drodze do dorosłości, zaprosiłyśmy dzieci z klasy pierwszej do Klubu Motyli Książkowych. 

Wykonując pewne zadania, dzieci w skrócie poznały historię bibliotek oraz zasady 

wyszukiwania pozycji w katalogach, dawnym i współczesnym ON - LINE. Na koniec 

zdobiliśmy symboliczne motyle, za które dzieci otrzymały upominki - broszury od 



Wydawnictwa Media Rodzina. 

 

 

 



 
 

   

 

MAGICZNA SKRZYNKO OTWÓRZ SIĘ ! - KAMISHIBAI     

 

 

      Za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu p t. "WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ" 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się 

pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W czasach telewizji, komputerów, 

telefonów, smartfonów coraz trudniej zachęcić dzieci do obcowania z książką. I chociaż na 

rynku jest całe mnóstwo pięknie ilustrowanych bajek i opowiadań, wcale nie oznacza to, że 

dzieci sięgają po nie z chęcią. Papierowym formom przekazu brakuje dynamiki obrazu, do 

którego dzieci często są przyzwyczajane już od najmłodszych lat. Tajemnicą książki jest to, 

że ożywa dzięki wyobraźni...  W poniedziałek 4 czerwca br. Grodziska Biblioteka 

postanowiła sięgnąć po inny środek oddziaływania na wyobraźnię, a zarazem dość bliski 

książce - Teatr Kamishibai. Na japoński teatr kamishibai składają się: drewniana skrzynka 

pełniąca rolę sceny oraz karty z opowiadaniem. Karty od strony słuchaczy są ilustrowane, po 

stronie prowadzącego jest tekst. Prowadzący, w tym przypadku Panie ze Stowarzyszenia 

Zielona Grupa opowiedziały dzieciom bajkę arabską p t.: "O księciu Husajnie i latającym 

dywanie" oraz bajkę aborygeńską "O gąsienicy, która zamieniła się w motyla" Przedstawienie 

w bibliotece zostało wzbogacone twórczymi warsztatami: tkaniem latającego dywanu oraz 

stempelkowaniem australijskich zwierząt. 



 

 



 

 

 



  
 

   

 

"KSIĄŻKA DO ZROBIENIA" - WARSZTATY Z ALEKSANDRĄ 

CIEŚLAK  
   

 

 

      W piątek, 8 czerwca Grodziska Biblioteka zaprosiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 

na spotkanie autorskie oraz warsztaty z udziałem Aleksandry Cieślak, inspirowane jej 

najnowszą publikacją p t. "Książka do zrobienia". Warsztaty odbyły się w ramach projektu p 

t. "WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ" dofinansowanego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. "Książka 

do zrobienia" to niesztampowa publikacja dla młodzieży i dorosłych, inspirująco i dowcipnie 

opowiadająca o tworzeniu i projektowaniu książek. Zapewnia wybuchową mieszankę 

zabawy, zrozumienia i wiedzy, wciągając czytelnika w proces twórczy. Można było się 

dowiecie z niej o artystycznym geście, o literach i typografii, o relacjach między słowem i 

obrazem, o zasadach kompozycji. A także o tym, co powstaje z połączenia wszystkich tych 

elementów - o książce, o tym, czym ona jest i czym może być. Zajęcia prowadzone przez 

autorkę opierały się na pracy w technice kolażu oraz typograficznych eksperymentach z 

wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi twórczych. Uczestnicy spotkania spróbowali 

swoich sił, jako pisarze, poeci, ilustratorzy i typografowie.  Wspólnie stworzyliśmy galerię 

miłych komunikatów i komplementów! 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   

 

BAJECZKI Z MAGICZNEJ WALIZECZKI - XVII OGÓLNOPOLSKI 

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

 

        Inauguracja tegorocznego VXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w naszej 

bibliotece odbyła się w poniedziałek 4 czerwca w Oddziale dla dzieci tradycyjnym 

odczytaniem "Lokomotywy" Juliana Tuwima. W środę, 6 czerwca odbyły się zajęcia 

związane z twórczością Juliana Tuwima, a tematem przewodnim była "Lokomotywa". 

Podczas czytania wesołego wierszyka dzieci aktywnie uczestniczyły w tworzeniu kolejowego 

taboru i z wielką ochotą układały wagony doczepione do tytułowej Lokomotywy. Czytany 

wiersz, choć długi, wywołał u naszych słuchaczy wiele radosnej ekspresji. Koła toczącego się 

coraz szybciej i szybciej pociągu, wydające charakterystyczny stukot, dzieci potrafiły 

zaprezentować uderzając rączkami o podłogę, co wzbudziło jeszcze więcej śmiechu i dobrej 

zabawy. Kolejnym elementem  wspólnej wyprawy w świat poezji J. Tuwima było 

dopasowanie podróżujących do odpowiednich wagonów, a wyobraźnia podpowiadała im, kto 



jeszcze oprócz grubasów jedzących kiełbasy, tuczonych świń i atletów może podróżować w 

"Lokomotywie". I tak powstawał oryginalny pociąg pełen dinozaurów, kotków i piesków, 

palm kokosowych i lodów waniliowych. Również każde z dzieci chciało jechać tym wesołym 

pociągiem, dlatego na zakończenie zajęć wagoniki pełne roześmianych buziek naszych gości 

ruszyły w rytm piosenki "Jedzie pociąg z daleka". 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CPCD W FILII W PTASZKOWIE     

 

 

     W tegorocznym Tygodniu Czytania Dzieciom wzięła także udział Filia Biblioteki w 

Ptaszkowie.  Tym razem gościliśmy Panie Beatę Boch oraz Magdę Szymańską z Poczty 

Polskiej w Grodzisku Wlkp., Karolinę Kosicką, której hobby to pszczelarstwo, Kingę Tonder 



- Krzyżanek pedagog szkolną, Małgorzatę Dziurla - kucharkę, Beatę Konieczną - pielęgniarkę 

ze szpitala w Grodzisku Wlkp., Weronikę Dubską z OSP w Borzysławiu oraz panią 

Mieczysławę Woźną - sołtys wsi Ptaszkowo. Dzieci i młodzież wysłuchały m.in. "Bajki o 

nietoperzu i roju pszczół", "Jak wytrzymać w szkole i nie zwariować", "Kuchnia z 

niespodzianką", "Mam przyjaciółkę pielęgniarkę", "Wakacje detektywa Pozytywki", wiersza 

pt. "Listonosz", "Jak Wojtek został strażakiem". Zaproszone osoby czytały dzieciom i 

młodzieży z klas "0", I - VI, opowiadały o swoim zawodzie, ciekawostkach związanych z 

pracą. Odpowiadając na liczne pytania zadawane przez uczniów. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   

 

PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"     

 

 

       Już w połowie września Grodziska Biblioteka Publiczna przystąpi do realizacji projektu p 

t. "Mała książka - wielki człowiek". Jest to pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w 

ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, którego organizatorem jest Instytut Książki. 

Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat 

Honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Patronat Medialny: Ryms, 



CzasDzieci.pl, a Partnerami są Polska Sekcja IBBY oraz Fundacja Metropolia Dzieci  

   Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z 

dzieckiem.          

     Każdy trzylatek, który wraz z rodzicem  przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 

Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego 

Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. "Książką połączeni, czyli 

o roli czytania w życiu dziecka" to broszura informacyjna,  przypominająca o korzyściach 

wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 

(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.  

     Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można będzie odebrać w placówkach Grodziskiej 

Biblioteki Publicznej.  

   O szczegółach poinformujemy już wkrótce. 

  

 

 

   

 



ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z ZOFIĄ STANECKĄ     

 

 

       Już wkrótce kolejne wydarzenie w ramach projektu p t. WYLOGUJ SIĘ!...NA 

KSIĄŻKĘ realizowanego przez Grodziską Bibliotekę Publiczną w ramach programu 

"Partnerstwo dla książki", dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego odbywającego się pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

We wtorek 18 września o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie z Zofią Stanecką - 

autorką popularnego cyklu "Basia i... oraz wielu innych książek dla dzieci. Spotkanie 

odbędzie się w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej 12. Przedstawiamy także program 

pozostałych wydarzeń, na które już dziś serdecznie zapraszamy. 

Zapisy na spotkanie oraz odbiór bezpłatnych wejściówek w placówkach bibliotecznych. 

Zofia Stanecka  

Polska pisarka, autorka świetnych książek dla dzieci. Wielka znawczyni Narnii, pasjonatka 

Tolkiena, miłośniczka kina bollywoodzkiego. Jej proza to współczesna, bardzo dobra 

polszczyzna przesiąknięta humorem i mądrością. "Lubię pisać o stworzeniach trochę 

dziwnych, innych. Na przykład o trollach. I zadaję sobie pytanie: co by się stało, gdyby 

polubić trolla? Może wtedy przestałby być okrutny? A nawet, jeśli nie... To też jest jakaś 

przygoda!" 

źródło opisu: https://pl-pl.facebook.com/zofia.Stanecka 

  

 

  



 
 

 
  

 

 

 

NARODOWE CZYTANIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM     

 

 

      Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 r. przez ówczesnego 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama 

Mickiewicza. W 2013r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 

kolejnych edycji przeczytano : Trylogię Henryka Sienkiewicza,Lalkę Bolesława Prusa, Quo 

vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Przedwiośnie Stefana 

Żeromskiego było lekturą tegorocznego Narodowego Czytania którego organizatorami w 



Grodzisku Wlkp. byli Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Liceum Ogólnokształcące im. J. 

Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz Grodziska Biblioteka Publiczna. W sobotnie 

przedpołudnie 8 września na Starym Rynku naszego miasta Burmistrz Grodziska Wlkp., 

Henryk Szymański zainicjował czytanie oryginalnej wersji "Przedwiośnia" .Wśród osób 

biorących udział w akcji byli mi.in Marek Kinecki - przewodniczący Rady Miejskiej w 

Grodzisku Wlkp., Z-ca Burmistrza Grodziska Wlkp.- Piotr Hojan, Artur Kalinowski-

Sekretarz Gminy, Dorota Jaśkowiak - przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego, dyrekcja 

grodziskiego Liceum Jadwiga Łacheta i Katarzyna Nowak-Pierszalska, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 Grodzisku Wlkp. - Beata Kalinowska, nauczyciele oraz uczniowie 

grodziskiego Słowaka, Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Grodzisku Wlkp., Grupy Teatralnej 

Arlekin, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Grodziskiej Bibliotece 

Publicznej oraz zaproszeni goście i mieszkańcy naszego miasta. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

   



 

BASIA I BIBLIOTEKA - SPOTKANIE Z ZOFIĄ STANECKĄ     

 

 

    W ramach projektu pt. WYLOGUJ SIĘ!...NA KSIĄŻKĘ realizowanego przez Grodziską 

Bibliotekę Publiczną z programu "Partnerstwo dla książki", dofinansowanego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbywającego się pod patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego, 18 września br. odbyły się spotkania autorskie z Zofią Stanecką - autorką 

bajek i opowiadań dla dzieci, miedzy innymi popularnej serii o Basi. W trakcie spotkań 

autorka opowiedziała o swojej twórczości, a także o tym jak powstaje książka, podkreślając 

tym samym jak ważną role w twórczości pisarza odgrywa wyobraźnia. Następnie 

przedstawiła dzieciom krótką inscenizacje z wykorzystaniem kukiełek, podczas której 

poznaliśmy Basię i jej tatę - bohaterów książek. W drugiej, warsztatowej części spotkań 

uczestnicy mogli przekonać się jak działa ich wyobraźnia. Na pierwszym spotkaniu każdy 

otrzymał kartkę, na której była narysowana przez dzieci falista linia, która stanowiła bazę do 

uruchomienia wyobraźni. Na kolejnym spotkaniu dzieci mogły być kim tylko zechcą za 

pomocą stworzonych przez siebie masek. Powstały różne bardzo pomysłowe prace i co 

ciekawe każda była zupełnie inna. Wszystkie dzieci miały niepowtarzalną okazję wystąpić 

przed widownią i zaprezentować swoje prace. Spotkanie zakończyło się długą kolejką po 

zakup książek z dedykacją i autografem. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  
 

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

    Pierwsze po wakacjach spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 14 września w 

zabytkowym zespole pałacowym w Rogalinie. Klubowicze z dużym zainteresowaniem 

zwiedzali wnętrza wspaniałego pałacu, galerię malarstwa oraz powozownię. W parku 

zobaczyli historyczne dęby Lecha, Rusa i Czecha. 



 

 

 



 
 

   

 

 

BIBLIOTECZNY KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

     Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na kolejne spotkanie Bibliotecznego Klubu 

Mangi, Komiksów i Anime. 

  Jeśli uwielbiacie Mangę, Anime oraz komiksy, interesujecie się Cosplayem, rysunkiem, 

grafiką, czy kulturą Japonii to ten klub jest właśnie dla Was! 

    W ramach działalności klubu planowane są spotkania dyskusyjne, zajęcia manualne a także 

warsztaty tematyczne, jednak jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. W razie dużej ilości 

chętnych, możliwy podział na grupy wiekowe. Spotkanie odbędzie się 18 października o 

godzinie 17. 00  w filii na os. Wojska Polskiego. 

Manga- komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura. Japońskie słowo wywodzące się ze 

sposobu ozdabiania rycin i innych form sztuki użytkowej. Współcześnie używane poza 

Japonią oznacza japoński komiks. Swoją obecną formę przybrała krótko po II wojnie 

światowej. Jest drukowana głównie w czerni i bieli nie licząc okładek i kilku pierwszych 

stron. Popularne mangi są adaptowane na filmy animowane i seriale anime. Słowo manga 

znalazło się w powszechnym użytku po opublikowaniu w XIX w. Hokusai Manga, 

zawierającej posortowane rysunki ze szkicowników znanego artysty ukoi-e Hokusaia. W 

drugiej połowie XIX w., kiedy Japonia dokonała otwarcia na świat, zaczęto sprowadzać 

zachodnich artystów, by uczyli japońskich studentów europejskich metod i technik kreowania 

obrazu. W obecnej formie manga zaistniała dopiero po II wojnie światowej. W XX w. słowo 

manga zaczęło odnosić się głównie do komiksu, który w kulturze japońskiej jest traktowany 

inaczej niż w kulturze amerykańskiej. Manga jest w Japonii formą sztuki i - jednocześnie - 

popularnej literatury. Samo słowo manga używane jest do określenia japońskiego komiksu, 

najczęściej poza granicami Japonii, gdzie używa się określenia comics lub jego 

zjaponizowanej formy komikku. Natomiast osoby starsze kojarzą mangę z humorystycznymi 



rysunkami, karykaturami lub satyrami społecznymi, a przez współczesnych z drzeworytami z 

okresu Edo. Dopiero w dalszej kolejności z komiksem. (źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hokusai_Katsushika) 

 

 

   

 

RUSZA PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"     

 

 

        Od poniedziałku 24 września rozpoczynamy realizacje projektu "Mała książka - wielki 

człowiek". Projekt, którego organizatorem jest Instytut Książki finansowany jest ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat Honorowy objął Rzecznik Praw 

Dziecka Marek Michalak, Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl, a Partnerami są Polska 

Sekcja IBBY oraz Fundacja Metropolia Dzieci Każdy trzylatek (rocznik 2015), który wraz 

z rodzicem przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w 

niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W 

Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. "Książką połączeni, czyli o roli czytania w 

życiu dziecka" to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z 

czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki 

akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 

pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można 

będzie odebrać w Oddziale dla dzieci przy ul. Kolejowej oraz Filii na os. Wojska Polskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hokusai_Katsushika)


 

 

 
 

   



TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK     

 

 

    W dniach 23 - 29 września w Grodziskiej Bibliotece Publicznej przebiega Tydzień 

Zakazanych Książek, 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. 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 nieobyczajnego zachowania czy słownictwa. Biuro ds. Wolności Intelektualnej 

stoi jednak na stanowisku, że żadna książka nie powinna być zabraniana ani cenzurowana czy 

to z powodu kontrowersji, które wzbudza autor, czy też z powodu treści. To czytelnik sam 

powinien decydować, czy po nią sięgnie. Akcji towarzyszą wystawy książek zakazanych. 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

   



DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA     

 

 

     W piątek, 28 września w Dniu Głośnego Czytania filię na os. Wojska Polskiego 

odwiedziły dzieci z grup Żabki i Pszczółki Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w 

Grodzisku Wielkopolskim. Dzieci wysłuchały wierszy o jesieni autorstwa Doroty Gellner pt. 

"Koleżanka" i "Złoty plecak" 

 

 



 

 
 

   

 

 

SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM GÓRSKIM     

 

 

      W czwartek, 11 października br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego 

przez Grodziską Bibliotekę Publiczna projektu p t. "Wyloguj się !... na książkę", nawiązujące 

do 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Naszym gościem był Jarosław 

Górski - pisarz, krytyk literacki i kulturoznawca.  

   "Jak żyli, co lubili, w co się bawili, co czytali, czego się uczyli nasi rówieśnicy w 



odrodzonej 100 lat temu Polsce"- tak zatytułowana była prelekcja, podczas której uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim dowiedziały się      m. in. jak sto lat 

temu przebiegała edukacja, dlaczego była taka ważna, jak ich rówieśnicy spędzali czas wolny 

oraz w co się bawili. Prowadzący podkreślił także rolę kina w ówczesnej Polsce. W formie 

zagadki zaprezentował uczniom fragment bajki. Mimo, iż kino było nieme, dzieci bardzo 

szybko zorientowały się, że chodzi o Kopciuszka. Opowiadane historie o zwyczajach, 

zabawach, hobby zostały wzbogacone prezentacją multimedialną, dzięki której dzieci mogły 

lepiej poznać ówczesną rzeczywistość. Była to bardzo ciekawa, oryginalna i pouczająca 

lekcja historii.  

Realizowany przez Bibliotekę projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i odbywa się pod 

Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

 Kolejne spotkanie w ramach projektu, którego gościem będzie Agnieszka Frączek, znana i 

popularna autorka książek dla dzieci odbędzie się w czwartek 22 listopada, Już dziś 

serdecznie zapraszamy.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

   



 

PIERWSZE WYPRAWKI TRAFIŁY DO CZYTELNIKÓW     

 

 

    Pierwsze wyprawki w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu "Mała książka - 

wielki człowiek" trafiły już do rąk małych czytelników. Uczestnicy otrzymali książkę oraz 

Kartę Małego Czytelnika. Akcja potrwa do 31 grudnia 2018 r. Zapraszamy rodziców, aby 

wraz ze dziećmi z rocznika 2015 odwiedzili Bibliotekę i dołączyli do grona naszych 

czytelników.  

   Pod koniec września Grodziska Biblioteka Publiczna przystąpiła do realizacji projektu 

"Mała książka - wielki człowiek", którego organizatorem jest Instytut Książki 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy trzylatek 

(rocznik 2015), który wraz z rodzicem przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 

Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego 

Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. 

           

         



 

 

           

            

       

 



 

 
 

 

POZNAJ CZŁOWIEKA, KTÓRY ZMIENIŁ BIEG HISTORII     

 

 

   Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę pt. "Legenda o św. Wojciechu z drzwi 

gnieźnieńskich", która prezentowana będzie w dniach od 24 października do 5 listopada br. w 

czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej 12.   Organizatorem wystawy jest Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie. Otwarcie wystawy odbędzie się w środę 24 października o 

godz. 11.00 w czytelni GBP. 

 

 

 

    "Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" to projekt Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie, stworzony wspólnie z uczniami gnieźnieńskiego I Liceum 

Ogólnokształcącego. To w interesujący i nowoczesny sposób opowiedziana historia o 

człowieku, który zmienił bieg historii początków naszej państwowości. To nowoczesna i 

przystępna forma popularyzacji historii wykorzystująca różne sposoby prezentacji, które 

przybliżają nie tylko historię tytułowego bohatera na tle najdawniejszych dziejów Polski. 

Dowiecie się o żywocie czeskiego biskupa, ale również o skutkach politycznych, jakie były 

następstwem jego męczeńskiej śmierci. To także opowieść o czasach i ludziach, wśród 

których żył pierwszy patron Polski.  A rzeczywistość tego okresu nie zawsze odpowiada 

naszym wyobrażeniom o nich. 

    Ważnym elementem projektu jest kilkuminutowa animacja ukazująca żywot Wojciecha 

inspirowana opowieścią z drzwi gnieźnieńskich. Tak samo jak na tym bezcennym zabytku 

sztuki romańskiej, znacząca część animacji opowiada o polskim wątku jego życia. 

    Elementem dodatkowym do animacji są alternatywne historie, czyli? co by było gdyby..." 



dostępne w serwisie YouTube. Prócz animacji w ramach ?Legendy o św. Wojciechu..." 

powstały m.in. wystawa mobilna oraz pakiet edukacyjny dla szkół wraz z przykładowymi 

scenariuszami lekcji. Wszystko po to, by móc w sposób przystępny i atrakcyjny 

popularyzować wiedzę o początkach naszej państwowości oraz ogólnie o wczesnym 

średniowieczu. Muzeum chce przybliżyć również różnym odbiorcom historię drzwi 

gnieźnieńskich ? jednego z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w tej części Europy. 

    Tak duży projekt wymagał współpracy wielu osób. Prócz pracowników Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz uczniów I LO, zaangażowani w niego byli 

badacze, specjaliści z zakresu historii wczesnego średniowiecza oraz dydaktyki z 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Twórcami animacji oraz wszelkich grafik 

jest tworcza10.pl z Poznania. 

    Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

LAST_UPDATED2  

   

 

 

 

"PETERSBURG NOIR" - SPOTKANIE DKK     

    Petersburg jedno z najpiękniejszych miast świata. Założone w XVII przez cara Piotra I na 

chwałę wielkiej Rosji, z przepiękną architekturą, tragiczna historią i znaną na cały świat 

galerią sztuki - Ermitażem. O nocnym życiu tego miasta opowiada książka pt. "Petersburg 

noir", omawiana na październikowym (17.10.2018) spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Jest to zbiór opowiadań rosyjskich pisarzy opisujących ciemną stronę piotrowego grodu. Jest 

to swoista antyreklama tego przepięknego miasta. Ilość nagromadzonej w książce przemocy, 

wyuzdania, zbrodni powala nawet najbardziej wytrawnego czytelnika. 

    Zupełnie inaczej zapamiętały Petersburg uczestniczki spotkania Panie Nina Nyszczyj i 

Aleksandra Chwalisz, które swoje wspomnienia z odwiedzin tego miasta zilustrowały 

bogatym zbiorem zdjęć i filmem. Stwierdziły, że taki obraz miasta jest im znacznie bliższy i 

takim chcą go zapamiętać. 

 



 

 
 

   

 

 

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI     

 

 

Grodziska Biblioteka Publiczna oferuje nowy cykl zajęć dla najmłodszych czytelników. 

Serdecznie zapraszamy grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1-3) do 

wzięcia udziału w cyklu spotkań zatytułowanym Walizka Pełna Opowieści. Spotkania to 

połączenie przeczytania lub przedstawienia baśni, legendy związanej z wybranym miastem, a 

następnie przekazaniem wiedzy krajoznawczej i historycznej. Wszystko okraszone wspólną 

zabawą. Każda grupa po zakończonych zajęciach otrzyma upominek w postaci herbu 



odwiedzonego literacko miasta. Cykl bazuje na projekcie stworzonym przez czwartą grupę 

projektową studentów Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Bankowej w składzie: Kamila 

Ratajczak, Karolina Adamska, Małgorzata Glura, Kinga Giec oraz Barbara Marciniak. 

Zajęcia odbywać się będą w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego. Zapisu grupy 

można dokonać osobiście lub pod nr. tel. 61 44 45 676 

 

 

   

 

KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

        W czwartek, 18 października odbyło się spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, Anime i 

Komiksu. W przemiłej atmosferze spędziliśmy czas na wymianie doświadczeń, poznawaniu 

nowych członków oraz omawianiu wstępnych założeń działalności klubu. Na kolejne 

spotkanie zapraszamy już w kolejny piątek tj. 26 października o godzinie 17:00 do budynku 

Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego. 

 

 

 



 

WIETNAM SŁODKO GORZKI - SPOTKANIE Z ANDRZEJEM 

MELLEREM  
   

 

 

      Zapraszamy we wtorek, 4 grudnia o godz. 18.00 na spotkanie z podróżniczego cyklu 

"Gdzie oczy poniosą...". Tym razem, wraz naszym gościem, którym będzie Andrzej Meller - 

dziennikarz, pisarz i podróżnik, przeniesiemy się na drugą półkulę i odwiedzimy "Wietnam 

słodko - gorzki". Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii wykonanych przez autora 

podczas kilkuletniego pobytu w tym kraju. Będzie także można nabyć ostatnią książkę pt. 

"Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie", oczywiście z autografem autora. 

 

Andrzej Meller - dziennikarz, pisarz i podróżnik, stały współpracownik Tygodnika 

Powszechnego, dla którego relacjonował m.in. wojnę w Osetii Południowej (2008) oraz 

wojnę domową w Libii (2011). Publikował również m.in. w magazynach National 

Geographic Polska i Kontynenty. W 2015 był prezenterem serialu dokumentalnego "Prepersi 

- gotowi na wszystko", emitowanego na antenie Fokus TV. Jest synem dyplomaty Stefana 

Mellera, ministra spraw zagranicznych w latach 2005-2006, oraz młodszym bratem 

dziennikarza i prezentera telewizyjnego Marcina Mellera. Jest autorem trzech reporterskich 

książek: Miraż. Trzy lata w Azji (2011), Zenga zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki 

(2012) oraz "Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie" (2016), która będzie 

tematem naszego spotkania. W książce Wietnam to "Światowa mekka outsiderów, ludzi 

szukających schronienia przed prawem i kapitalizmem. Komunistyczne państwo okadzone 

marihuaną, w którym dobry biznes można zrobić na szkole kitesurfingu albo na domu 

publicznym. Wietnam to kraj, w którym na powojennych zgliszczach wyrosło mozaikowe, 

pełne paradoksów społeczeństwo. To tu Wschód spotyka Zachód, socjalistyczna władza brata 

się z wielkimi koncernami, a syn amerykańskiego żołnierza oddaje serce wietnamskiej 

prostytutce". 
źródło opisu: www.znak.com.pl 

 

 

   

http://www.znak.com.pl/


"LEGENDA O ŚW. WOJCIECHU Z DRZWI 

GNIEŹNIEŃSKICH"  
   

 

 

     Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa pt. "Legenda o św. 

Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich", która prezentowana była w GBP w dniach od 24 

października do 5 listopada 2018 r. Organizatorem wystawy było Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie. Otwarcie wystawy odbyło się w środę, 24 października o 

godz. 11.00. Zwiedzający mogli wysłuchać krótkiego wykładu o św. Wojciechu 

przygotowanego przez Panią Hanne Paubę, pracownika czytelni oraz obejrzeć film o życiu 

Świętego. Bardzo ciekawie przygotowane plansze wystawy wzbudzały duże zainteresowanie 

odwiedzających bibliotekę czytelników. Łącznie wystawę obejrzało 406 mieszkańców 

naszego miasta. 

Serdecznie dziękujemy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za udostepnienie 

wystawy. 

 "Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich" to projekt Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie, stworzony wspólnie z uczniami gnieźnieńskiego I Liceum 

Ogólnokształcącego. To w interesujący i nowoczesny sposób opowiedziana historia o 

człowieku, który zmienił bieg historii początków naszej państwowości. To nowoczesna i 

przystępna forma popularyzacji historii wykorzystująca różne sposoby prezentacji, które 

przybliżają nie tylko historię tytułowego bohatera na tle najdawniejszych dziejów Polski. 

Dowiecie się o żywocie czeskiego biskupa, ale również o skutkach politycznych, jakie były 

następstwem jego męczeńskiej śmierci. To także opowieść o czasach i ludziach, wśród 

których żył pierwszy patron Polski. A rzeczywistość tego okresu nie zawsze odpowiada 

naszym wyobrażeniom o nich. 

Ważnym elementem projektu jest kilkuminutowa animacja ukazująca żywot Wojciecha 

inspirowana opowieścią z drzwi gnieźnieńskich. Tak samo jak na tym bezcennym zabytku 

sztuki romańskiej, znacząca część animacji opowiada o polskim wątku jego życia. 

Elementem dodatkowym do animacji są alternatywne historie, czyli "co by było gdyby..." 

dostępne w serwisie YouTube. Prócz animacji w ramach "Legendy o św. Wojciechu..." 

powstały m.in. wystawa mobilna oraz pakiet edukacyjny dla szkół wraz z przykładowymi 

scenariuszami lekcji. Wszystko po to, by móc w sposób przystępny i atrakcyjny 

popularyzować wiedzę o początkach naszej państwowości oraz ogólnie o wczesnym 

średniowieczu. Muzeum chce przybliżyć również różnym odbiorcom historię drzwi 

gnieźnieńskich - jednego z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w tej części Europy. 

Tak duży projekt wymagał współpracy wielu osób. Prócz pracowników Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz uczniów I LO, zaangażowani w niego byli badacze, 

specjaliści z zakresu historii wczesnego średniowiecza oraz dydaktyki z Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Twórcami animacji oraz wszelkich grafik jest tworcza10.pl 

z Poznania. 

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI     

 

 

       Za nami pierwsze spotkania z cyklu "Walizka pełna opowieści". Filię na os. Wojska 

Polskiego odwiedziły grupy: Sarenki z Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka, pięcio i 

sześciolatki z Przedszkola Prywatnego Wiercipięta oraz Żabki i Pszczółki z Przedszkola 

Gminnego im. Krasnala Hałabały. Dzieci odwiedziły pierwszą stację na mapie literackich 

podróży, którą było nasze miasto Grodzisk Wielkopolski. Na podstawie zdjęć oraz 

przedmiotów z walizki odgadły nazwę miasta, dowiedziały się o istnieniu Klubu sportowego 

Dyskobolia Grodzisk a także Zespołu Tańca Ludowego Cybinka. Wysłuchały uważnie 

opowieści o ojcu Bernardzie z Lubinia i odbyły wyimaginowany spacer po Grodzisku w 

formie zabawy ruchowej. Każda grupa otrzymała mapę Polski oraz kolorowanki z postacią o. 

Bernarda i herbem Grodziska Wielkopolskiego. 

 

 



 

 

  
 

 

SPOTKANIE Z GLOBBUS TEAM     

 

 

   W piątek, 16 listopada w sali CK Rondo odbyło się spotkanie z Globbus Team, grupą 

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

czwartą z kolei podróż. Tym razem opowiedzieli o swojej podróży po Polsce, podczas której 

odwiedzili najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Podsumowali też czteroletnią działalność i 

zdradzili plany podróży na przyszły rok. Życzymy pomyślnej realizacji. 

       



 

 

 



 

 

 
 



   

FANTAZJANA - NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA     

 

 

      Zapraszamy do bajkowego świata na autorski spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 

Prym Art pt. FANTAZJANA - Niekończąca się historia. Spektakl odbędzie się w ramach 

projektu WYLOGUJ SIĘ!...NA KSIĄŻKĘ realizowanego przez Grodziską Bibliotekę 

Publiczną w ramach programu "Partnerstwo dla książki", dofinansowanego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbywającego się pod patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego. 

    

 

 

   

 

 

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI     

 

 

      W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne spotkania w ramach cyklu zajęć dla 

najmłodszych czytelników p t. "Walizka pełna opowieści". Tym razem walizka zawierała 

pamiątki i ciekawostki z Poznania. Z zaproszenia biblioteki skorzystało kilka grup 

przedszkolnych:  Sowy z przedszkola Chatka Puchatka oraz Żabki i Pszczółki z Filii 

Osiedlowej Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały. Dzieci chętnie zaglądały do 

walizki, wyciągały z niej zgromadzone pamiątki i fotografie, a następnie odgadywały z 

jakiego miasta one pochodzą. Prowadząca zajęcia bibliotekarka przeczytała też dzieciom 

?Legendę o rogalach świętomarcińskich" autorstwa Elizy Piotrowskiej. 

Bibliotekarka odwiedziła też z "Walizką pełną opowieści" Szkołę Podstawową w Słocinie 

oraz oddziały Gminnego Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Uczestniczące w spotkaniach 

dzieci z klasy pierwszej i drugiej oraz grupy przedszkolne Żuczki, Szpaki i Słowiki zapoznały 



się z najciekawszymi poznańskimi zabytkami a także podczas gry obrazkowej poznały 

niektóre słowa w gwarze poznańskiej. Dzieci otrzymały również kolorowanki tematyczne: 

przedszkolaki zabawnego rogala, zaś dzieci szkolne świętego Marcina. 

 

 

 



 

 

  
 

   

GRODZISKIE ANIOŁY CMENTARNE - WYSTAWA FOTOGRAFII 

EWY TOMCZAK  
   

 

 

       Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii, Grodziszczaniki, Pani Ewy Toczak 

zatytułowanej "Grodziskie anioły cmentarne". Wystawa prezentowana jest w Galerii 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej w dniach 19 - 30 listopada 2018 r. w 

godz. pracy biblioteki. 



  

Ewa Tomczak - Grodziszczanka, emerytowana nauczycielka języka polskiego w grodziskim 

Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Od wielu lat pasjonatka fotografii. O 

obecnej wystawie mówi: "Nie pamiętam, kiedy zaczęłam fotografować anioły. Dawno, bo 

było ich jeszcze niewiele, głównie na grobach dzieci. Często zaniedbane, odchodzące, więc 

postanowiłam je utrwalić. I tak się zaczęło... Niosły smętek, zamyślenie, ale i jakieś 

pocieszające wzruszenie. W swojej bezpretensjonalności wiele z nich urzekało kiczowatym 

pięknem. A potem sklepy "zaaniołczyły" się na potęgę, więc i na cmentarzach ich przybyło. Te 

nowe są może mniej fotogeniczne, ale i one przecież pełnią swoją opiekuńczą, świadczącą o 

pamięci żyjących straż." 

 

 

   

 

 

 

SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK  

   

 

 

      W czwartek, 22 listopada Grodziska Biblioteka Publiczna gościła Panią Agnieszkę 

Frączek, znaną i cenioną autorkę bisko osiemdziesięciu popularnych i chętnie czytanych 

książek dla dzieci, w których rolę pierwszoplanową gra język polski. W spotkaniach 

uczestniczyły dzieci z klas I - III Szkół Podstawowych w Słocinie, Kobylnikach, Grąblewie 

oraz SP nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim. 

    Autorka w bardzo przystępny, ciepły sposób, z poczuciem humoru opowiadała o pracy 

pisarza, ilustratora, wydawcy oraz o tym jak powstaje książka. Przeczytała też dzieciom 

fragmenty swoich niektórych wierszy: "Ja w takich warunkach pracować nie mogę", "Rany 

Julek !. O tym jak Julian Tuwim został poetą", "Zielono mi". Odpowiedziała na mnóstwo 

pytań dotyczących jej twórczości oraz życia codziennego. Po spotkaniu ustawiła się do 



naszego gościa długa kolejka po autografy. 

Dyrekcji szkół i nauczycielom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wspaniałe 

przygotowanie dzieci. Było to interesujące spotkanie zachęcające do czytania książek. 

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pt. Wyloguj się !... 

Na książkę" dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  
 



   

 

KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

    W piątek 23 listopada w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce piąte już 

spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, Komiksu i Anime. Tym razem na członków czekały 

icebreaker'owe zabawy tematyczne. Icebreaker ( z języka angielskiego - łamacz lodów) to 

techniki szkoleniowe, gry i zabawy mające na celu zintegrować grupę i lepiej poznać ze sobą 

poszczególnych członków. Rozegraliśmy więc rysunkowe kalambury o tematyce mangi i 

anime, zorganizowaliśmy konkurs na najlepszego w grupie Seiyu (japoński aktor głosowy) 

oraz stworzyliśmy harmonijkowe opowiadanie. Popołudnie przepełnione było mnóstwem 

śmiechu i dobrą zabawą. Na następne spotkanie serdecznie zapraszamy już wkrótce, bo 7 

grudnia od godziny 16:30. 

 

 

  
 

   



FANTAZJANA - NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA     

 

 

  "Więc uwierz w siebie. Bawiąc się, sięgnij gwiazd wiedząc, że to Twe przeznaczenie. 

Poczuj, że to Twój świat, uwierz w nie!". To przesłanie spektaklu teatralnego 

wyreżyserowanego przez Tomasza Banasika, który odbył się w sobotę 24 listopada w ramach 

realizowanego projektu "WYLOGUJ SIĘ!... NA KSIĄŻKĘ".  Tym razem Grodziska 

Biblioteka Publiczna zaprosiła do bajkowego świata na autorski spektakl dla dzieci w 

wykonaniu Teatru Prym Art pt. FANTAZJANA - Niekończąca się historia. 

    Spektakl opowiadał historię chłopca, Bastiana Baltazara Baksa, który po śmierci mamy 

zamyka się w sobie, ma problemy w szkole i nie potrafi porozumieć się ze swoim tatą. Często 

więc przenosi się w świat fantazji. Uciekając przed dokuczającymi mu starszymi kolegami 

chowa się w księgarni. Tam znajduje tajemniczą książkę, dzięki której przeżywa 

najwspanialszą przygodę w swoim życiu. Nie jest to bowiem zwykła książka, ale pełna magii 

brama do innego świata. Otwierając ją, Bastian przenosi się w krainę Fantazjany, której grozi 

zagłada...Dzięki talizmanowi otrzymanemu od Dziecięcej Królowej przemierza fantastyczna 

krainę przeżywając rozmaite przygody z napotkanymi tam baśniowymi postaciami. Okazuje 

się, że jest jedyną osobą, która może uratować świat fantazji...  Wspaniałe kostiumy, gra 

aktorów, oprawa muzyczna i scenografia pozostawiła wśród widzów niezapomniane 

przeżycia. 

 

    Agencja Artystyczna PRYM ART od ponad 10 lat realizuje szereg przedsięwzięć 

artystycznych i rozrywkowych. Jest producentem spektakli teatralnych, programów 

interaktywnych, warsztatów dla dzieci oraz dużych projektów muzycznych realizowanych 

przez kadrę reżyserów, scenografów i kompozytorów. Wieloletnia współpraca z plejadą 

gwiazd, muzyków, wokalistów i aktorów pozwala zapewnić odbiorcom niezapomniane 

artystyczne przeżycia. Przed grodziską publicznością wystąpili: Agnieszka Wajs, Amadeusz 

Smuła, Piotr Myszor i Dawid Pilszek. 

Projekt WYLOGUJ SIĘ!... NA KSIĄŻKĘ" dofinansowany jest ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i 

odbywa się pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

 



 

 

 



 
 

   

 

ANDRZEJKI U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW     

 

 

       Tradycyjnie w dniu 28 i 29.11.Br. w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Andrzejkowy dla 

dzieci uczestniczących w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. Najmłodsi 

zaprezentowali się w pięknych strojach. Można było spotkać księżniczki, królewny, wróżki, 

piratów, biedroneczki, motylki oraz ulubione postacie z bajek i baśni. Oprócz muzyki 

przygotowano wiele ciekawych atrakcji takich jak: taniec na gazecie, taniec wokół krzeseł czy 

z balonem, wycieczka do ZOO, prezentacja strojów itp. Dzieci chętnie brały udział w 

proponowanych zabawach i konkursach. Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą zabawę i 

na kolejny balik zapraszamy za rok. 

 



 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

WARSZTATY KOMIKSU Z SZYMONEM TELUKIEM     

 

 

    We wtorek, 4 grudnia w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyły się dwa warsztaty 

komiksu, które poprowadził znany i utytułowany malarz, rysownik i ilustrator - Szymon 

Teluk. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Grodzisku Wielkopolskim. W trakcie zajęć nasz gość przedstawił dzieciom historię 



powstawania i transformacji komiksu, a swą interesującą opowieść wzbogacał swoimi 

rysunkami. Następnie uczestnicy tworzyli scenariusze i przystąpili do tworzenia własnych 

rysunkowych historyjek. Zajęcia były doskonałą inspiracją dla uczestników do tworzenia 

własnych rysunkowych opowieści i bohaterów. Powstałe prace zaprezentowane zostaną na 

wystawie zorganizowanej w Oddziale dla dzieci i młodzieży grodziskiej biblioteki. 

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pt. "Wyloguj 

się !... Na książkę" dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, odbywającego 

się pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

Szymon Teluk - malarz, rysownik, ilustrator. Jako twórca posługuje się głównie piórkiem i 

kolorem nakładanym w programie graficznym. Tworzy także w technice olejnej. W 

przeciwieństwie do autorskich cykli malarstwa i rysunku, które balansują na granicy 

abstrakcji i minimalizmu, jego ilustracja jest figuratywna i narracyjna, powstaje często w 

wyniku współpracy z pisarzami, muzykami oraz na potrzeby reklamy i stron internetowych. 

Od lat rysuje karykatury oraz tworzy wizualizacje i concept-arty na potrzeby gier, eventów 

oraz reklamy. Współorganizował jako rysownik i koordynator części artystycznej wiele 

imprez masowych, eventów oraz kampanii reklamowych. Współtworzył m.in. znaną postać 

Kapitana Niepalnego. Pracownik dydaktyczny na zlecenie instytucji kulturalnych. Prowadzi 

warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych 

i zbiorowych. Nagradzany kilkukrotnie w konkursach na komiks i ilustrację. 

 

 



 

 



 

 

 
 



   

 

ZAPRASZAMY DO "FABRYKI ŚW. MIKOŁAJA"     

 

 

      Zapraszamy dzieci w wieku od lat 6  na Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych. 

Każdy stworzy swoją własną ozdobę choinkową. Niezwykłe dodatki, styropianowe i szklane 

kule - to wszystko pozwoli skomponować niepowtarzalną świąteczną dekorację na Twoją 

choinkę.  

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej ilości miejsc, prosimy o 

wcześniejszą rezerwację: tel. 612271288.  

Zajęcia odbędą się 13 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 - 17.00 w Oddziale dla dzieci i 

młodzieży przy ul. Kolejowej 12 

 

 

   

 

 

 

 

ANDRZEJ MELLER. FASCYNUJĄCA OPOWIEŚĆ O 

WIETNAMIE  
   

 

 

      We wtorek, 4 grudnia w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z 

Andrzejem Mellerem, dziennikarzem, reportażystą, autorem książek, który od blisko 20 lat 

podróżuje po świecie. Przez wiele lat pracował jako korespondent wojenny. Relacjonował m 

in. wojny w Gruzji, Afganistanie i Libii. Na podstawie swych przeżyć napisał dwie 

reporterskie książki: "Zenga Zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki" oraz "Miraż. Trzy 

lata w Azji". Na spotkaniu w grodziskiej bibliotece autor promował swoją najnowszą powieść 

napisaną po kilkuletnim pobycie w Wietnamie, zatytułowaną "Czołem nie ma hien. Wietnam, 

jakiego nie znacie". W trakcie spotkania, w interesujący barwny sposób, zilustrowany 

prezentacją fotografii, opowiedział słuchaczom o Wietnamie, kraju, gdzie na powojennych 



zgliszczach funkcjonuje barwne, pełne paradoksów społeczeństwo. Jego niezwykłe opowieści 

o pracy, obyczajach, tradycjach Wietnamczyków, ich codziennym życiu w małej rybackiej 

wiosce MuiNe, wzbudziły duże zainteresowanie publiczności (niestety co w naszym mieście 

już nie dziwi....skromnej...A szkoda....). uczestnicy spotkania mieli też okazję do zakupienia 

książki. Oczywiście z autografem autora. 

 

 

 



 

 

 



 

 

  
 

   

PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" - 

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW     

 

 

       Od połowy września br. Grodziska Biblioteka Publiczna realizuje projekt p t. "Mała 

książka - wielki człowiek". Jest to pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, którego organizatorem jest Instytut Książki. 

Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja ma 

zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 

    W czwartek, 6 grudnia mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się w Oddziale dla dzieci i 

młodzieży Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Podsumowania dotychczasowych efektów akcji 

i wręczenia okolicznościowych dyplomów dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski, który 

przeczytał dzieciom dwie bajki tematycznie związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia. Pogratulował też małym czytelnikom i ich rodzicom, że tak wytrwale 

przychodzili do biblioteki i wypożyczali książki. Mali czytelnicy opowiadali, że bardzo lubią 

książki, które na razie czytają im ich rodzice, chętnie przychodzą do biblioteki i z 

niecierpliwością czekają na każde następne wypożyczenie. 

    Akcja "Mała książka - wielki człowiek" trwa nadal więc gorąco zachęcamy wszystkich do 

wzięcia udziału, wszak miłość do książek jest prezentem na całe życie. 

Każdy trzylatek, który wraz z rodzicem przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 

Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego 

Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. "Książką połączeni, czyli 



o roli czytania w życiu dziecka" to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach 

wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 

(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w placówkach Grodziskiej Biblioteki 

Publicznej. 

 

 



 

 



 

 

  
 

   

 

ŚWIĄTECZNA ABOLICJA     

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna ogłasza świąteczną abolicję dla czytelników 

przetrzymujących książki ponad dozwolony okres wypożyczenia. Jeśli do 31 grudnia 2018 r. 

zwrócą książki do biblioteki - nie zapłacą kary przewidzianej regulaminem, którego 

znajomość każdy czytelnik potwierdza na karcie zapisu w momencie rejestracji. Biblioteka 



anuluje także wszystkie zaległe, niezapłacone kary za przetrzymanie książek. Warunek jest 

jeden - dłużnik musi do końca grudnia odwiedzić placówkę wobec której ma jakikolwiek 

dług. 

 

 

   

 

 

FABRYKA  ŚW. MIKOŁAJA     

 

 

       W środę oraz w czwartek 5 i 6 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 pt.: 

"Pracowity dzień". Ciepła, miła atmosfera przy dźwiękach kolęd wprowadziła wszystkich w 

świąteczny nastrój. 

 



 

 

 



 
 

   

 

BIBLIOTECZNY KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

     W ubiegły piątek, 7 grudnia miało miejsce kolejne spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, 

Komiksu i Anime. Tym razem klubowicze poznali japońskie tradycje związane z Bożym 

Narodzeniem oraz zagrali w muzyczny quiz. Na następne, ostatnie w tym roku spotkanie, 

zapraszamy już w tym tygodniu, 14 grudnia od godzi. 16:30 kiedy to ponownie odbędzie się 

wieczorek czytelniczy. 

 



 

  
 

   

AKADEMIA MALUCHA Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE     

 

 

  W piątek, 14 grudnia br. Oddział dla dzieci odwiedziły 2 grupy przedszkolaków z Akademii 

Malucha, wraz z opiekunami. Dzieci z zainteresowaniem zapoznały się z nowym dla nich 

miejscem. Kilkoro z nich, było już wcześniej w bibliotece, ale dla zdecydowanej większości 

była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Podczas godzinnego spotkania, dzieci 

dowiedziały się o podstawowych funkcjach biblioteki między innymi o gromadzeniu zbiorów, 

opracowywaniu księgozbioru, przechowywaniu książek, oraz o organizowanych spotkaniach, 

wystawach jak i wielu innych zajęciach bibliotecznych. Przedszkolaki zobaczyły jak wygląda 

karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. W trakcie pobytu w Bibliotece, 

dzieci z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale 

szczególne zainteresowały ich te dla najmłodszych czytelników. Wszystkim spodobały się 

kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały i głośno komentowały. Na 

zakończenie spotkania wysłuchały opowiadania pt.:, Prawdziwy Święty Mikołaj" Jadwigi 

Jasny-Mazurek, wprowadzającego w tematykę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 



 

 

 

  
 

   

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE KLUBU KSIĄŻKI i BŁYSKOTLIWYCH 

MALUCHÓW  
   

 

 

       W środę, 12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki, które miało uroczysty i niecodzienny charakter. W spotkaniu uczestniczyli także 

rodzice i dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach "Błyskotliwy Maluch". Uczestnicy 

mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego 

działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim. W drugiej 

części spotkania dzieci wraz z rodzicami przystrajały choinkę własnoręcznie wykonanymi na 

zajęciach ozdobami. Członkowie DKK dyskutowali nad książką czeskiego autora Evźena 

Boćka pt. "Ostatnia arystokratka". Jest to zabawna opowieść jak to czesko-amerykańska 



rodzina wraca do Czech by przejąć dawną siedzibę rodu. Zderzenie amerykańskiego stylu 

życia z czeską rzeczywistością daje mieszankę wybuchową. Doskonała lektura ma długie 

zimowe wieczory również dla młodego czytelnika. Spotkanie zakończyło się wspólnymi 

życzeniami świątecznymi i noworocznymi. 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Annie Matysiak - Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych, Pani Annie Piaskowskiej - Szeszuła oraz uczniom ZST: Alicji Pasiciel, 

Jakubowi Stopa, Patrykowi Tomaszewskiemu, Szymonowi Mortka, Hubertowi 

Michalskiemu za pomoc w zorganizowaniu spotkania i wspaniały koncert kolęd i 

pastorałek. 

 

 



 

 



 

 

  
 



   

FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA - WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB 

CHOINKOWYCH  
   

 

 

     Niewielu z nas mogłoby sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez choinki i ozdób 

na niej. Współczesne dekoracje świąteczne nie są już tak symboliczne jak kiedyś. Często nie 

są również wykonywane własnoręcznie. W tym przedświątecznym okresie postanowiliśmy 

wykorzystać kreatywność dzieci i ich rodziców i zorganizować warsztaty samodzielnego 

tworzenia ozdób świątecznych. Odbyły się one 13 grudnia w Oddziale dla dzieci i młodzieży 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Podczas 1,5 godzinnego spotkania 20 osób w różnym 

wieku tworzyło ozdoby z wykorzystaniem papieru, styropianu, cekinów i brokatu. W 

zręcznych rękach uczestników warsztatów powstawały choinki, mikołaje, bałwanki, aniołki 

oraz inne ciekawe dekoracje. Techniki były różne: malowanie, oklejanie, decoupage. 

Niepowtarzalne, własnoręcznie wykonane bombki i dekoracje będą pięknie stroić każde 

bożonarodzeniowe drzewko. Przy dźwiękach kolęd spotkanie przebiegło w radosnej i pełnej 

ciepła przedświątecznej atmosferze. 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

 

MERII KURISUMASU     

 

 

    W piątek, 14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Bibliotecznego Klubu 

Mangi, Komiksu i Anime. Wieczór ten Klubowicze spędzili na czytaniu, a czytać mieli co 

bowiem nasza biblioteka zakupiła do swego księgozbioru kilka mang m.in. "Hasło Brzmi 

Sailor V!" , "Bungou Stray Dogs - Bezpańscy Literaci", "Księga Przyjaciół Natsume", "Axis 

Powers Hetalia", "One Punch Man". Wydawnictwo Waneko sprawiło nam niespodziankę, 

dołączając do przesyłki mnóstwo mangowych zakładek oraz pierwszy tomik mangi "My Hero 

Academia". Serdecznie dziękujemy. Tym miłym akcentem zamknęliśmy rok 2018 i z 

utęsknieniem czekamy na kolejne spotkanie, które planowane jest na dzień 4 stycznia 2019 

roku. Wszystkim Klubowiczom, oraz wspierającym i obserwującym nas osobom składamy 

więc życzenia: Merii Kurisumasu. 

 



 
 

   

 

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE     

 

 

        Filia Grodziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego zorganizowała cykl 

warsztatowych zajęć dla przedszkoli. Dzieci po wysłuchaniu książeczki opowiadającej o nocy 

wigilijnej przystąpiły do wykonywania wielu powierzonych im zadań. Trzeba było między 

innymi napisać lub narysować list do św. Mikołaja, zamienić się w elfy, renifery i aniołki, 

które w pracowni mikołajowej ozdabiają bombki, pierniczki i kleją łańcuch na 

choinkę....pomóc w ubiorze św. Mikołajowi, poszukać ukrytych między książkami bombek, 

by je również umieścić na choince. Zadania były różnorodne i sprawiały dużo radości, dawały 

satysfakcję. W warsztatach udział wzięły następujące grupy: "Sarenki" z Przedszkola Chatka 

Puchatka, "Pszczółki" i "Żabki" z Przedszkola Gminnego, pięcio- i sześcio-latki z Prywatnego 

Przedszkola "Wiercipięta". Wszystkie przedszkolaki świetnie się bawiły i wprawiły w 

świąteczny nastrój. 

 



 

 

 



 

  
 

   

 

BAJKOWE PORANKI - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA     

 

 

       Coraz mocniej czuć zapach świąt. Bibliotekarki z Filii Biblioteki z pomocą książeczki E. 

Grabosz pt. "Wigilia" przybliżyły maluchom tradycje wigilijne. Rozmawialiśmy między 

innymi o potrawach, które tradycyjnie zjawiają się na naszych wigilijnych stołach. Dzieci 

bardzo lubią wraz z dorosłymi pracować w kuchni. We wtorek 18 grudnia w naszej Bibliotece 

wspólnie zdobiliśmy pierniczki, następnie świątecznie nakryliśmy stoliki, by zasiąść do 

wspólnego posiłku. W ostatnich latach, coraz częściej głównym punktem w dniu Wigilii są 

jednak prezenty. No bo jak to, Święta bez prezentów? Chociaż większość z nas nie wierzy w 

legendy, podarunki pod choinkę przynosi... No właśnie! Jedni mówią o Mikołaju, drudzy o 

Gwiazdorze, w jeszcze innych regionach naszego kraju przynosi je Aniołek. Nas tradycyjnie 

odwiedził Św. Mikołaj. I chociaż nie wszyscy powitali go z entuzjazmem, to każdemu 

wręczył prezent i razem z bibliotekarkami życzył Wesołych Świąt. 

 



 

 

 

 



   

 

PODZIĘKOWANIE Z KANCELARII PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY  
   

 

 

      Otrzymaliśmy list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 

podziękowaniem za tegoroczną organizację "Narodowego Czytania", podczas którego na 

grodziskim Starym Rynku, wspólnie z mieszkańcami przeczytaliśmy fragmenty 

"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Biblioteka otrzymała też okolicznościowy egzemplarz 

książki wraz z dedykacją. Organizatorami tegorocznej edycji "Narodowego Czytania w 

Grodzisku Wielkopolskim byli: Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Liceum 

Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz Grodziska Biblioteka 

Publiczna. 

 



 
 

  

"KODOWANIE" W GRODZISKIEJ BIBLIOTECE     

 

 

        Miło nam poinformować, że Grodziska Biblioteka Publiczna została zakwalifikowana do 

udziału w projekcie. "Kodowanie w bibliotece". Projekt jest częścią Programu Rozwoju 

Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kodowanie 

nazywane jest "trzecim językiem", który warto znać oprócz języka ojczystego i przynajmniej 

jednego języka obcego. Jest to też umiejętność uważana za jedną z ważniejszych kompetencji 

XXI wieku. Ucząc się programowania lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas 

otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim - 

pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług. 

 

    W ramach projektu biblioteka otrzyma sprzęt w formie zestawu, na który składać się będą: 

trzy tablety, trzy gry edukacyjne Scottie Go oraz trzy roboty Photon wraz z akcesoriami: matą 

edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle do podłączenia 

Photona do komputera. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowej, a także 

poszerzenie oferty Biblioteki o nowe działania dotychczas niepodejmowane przez naszą 

instytucję. Chcemy ukierunkować działania na innowacyjność, dbając tym samym o rozwój 

pracowników oraz różnych grup wiekowych użytkowników. Po przeszkoleniu rozpoczniemy 

realizację spotkań warsztatowych z wykorzystaniem przekazanego sprzętu m.in. "O co 

chodzi?" - warsztaty dla bibliotekarzy i wolontariuszy, "Startujemy z kodowaniem" - cykl 

zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, "Kierunek 

kodowanie" - cykl zajęć dla seniorów oraz cyklu zajęć pn. "Wakacyjni Koderzy". W ramach 

kontynuacji projektu przewidujemy powstanie "Bibliotecznego Klubu Kodowania", którego 

działania skierowane będą dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, także grup 

przedszkolnych i dzieci od 6 lat. O szczegółach poinformujemy już wkrótce. 

 
 

 
 

 


