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KULINARNY WECHIKUŁ CZASU - SPOTKANIE 

INFORMACYJNE  

   

     

      Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 18 lat chętną do realizacji projektu pt. 

„Kulinarny wehikuł czasu”, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek, 9 

stycznia o godz. 17.00 w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej. 

Projekt realizowany będzie w ramach programu „RÓWNAĆ SZANSE, 2020”·Jeśli potrafisz 

samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o 

własnej przyszłości, chcesz podjąć nowe wyzwania, spróbować odnieść sukces na miarę 

własnych możliwości i wykorzystać otrzymaną dla was dotację w wysokości 8500 zł 

ZAPRASZAMY ! 

 
 

 

 
 

   



WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW     

 

      W dniu 8 stycznia Filię Grodziskiej Biblioteki Publicznej odwiedziły Kangurki z 

Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka. Była to pierwsza wizyta maluchów w bibliotece, 

podczas której zwiedziły budynek, dowiedziały się, co to jest biblioteka, kim jest bibliotekarz, 

co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem, jakie książki można w bibliotece znaleźć i jak 

należy o nie dbać. Wysłuchały również książeczki pt. „Biblioteka” z serii „Przygody Fenka” i 

pokolorowały ilustrację z zabawnym liskiem. 

 

 



 
 

   
 

SPOTKANIE KLUBU MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

         W Filii na os. Wojska Polskiego, dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania Klubu 

Mangi Komiksu i Anime. W grudniu klubowicze obejrzeli prezentację multimedialną na 

temat Świąt Bożego Narodzenia w Japonii, oraz z radością czytali najnowsze biblioteczne 

mangi, m.in. 3 tomy „My Hero Academia”, kolejne tomy „Hetalia Axis Powers”, „One Punch 

Man’a” czy „Idącego człowieka” oraz nowelki pt. „Ogród grzeszników”. Klub odwiedziła też 

Pani Marzena Bączkiewicz – nauczycielka języka japońskiego, która podziękować za rok 

współpracy oraz japońskim zwyczajem wręczyła klubowiczom Noworoczną Kartkę. Ponadto 

na uczestników czekała zimowa krzyżówka i świąteczne karaoke. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy już 17 stycznia od godz. 16:00 

 



 

 
 

   

 

WITAJCIE W HOGWARCIE - FERIE Z HARRYM POTTEREM     

 

       Zapraszamy do udziału w zajęciach zorganizowanych w okresie ferii przez Grodziską 

Bibliotekę Publiczną. Zajęcia odbywać się będą w Oddziale dla dzieci i młodzieży przy ul. 

Kolejowej 12 oraz w Filii na os. Wojska Polskiego w godz. 11.00 - 13.00 

  



PROGRAM 

27 stycznia (poniedziałek) 

- Witajcie w Hogwarcie! Ceremonia przydziału, Puchar Domów - zabawy i warsztaty dla 

dzieci (Filia os. Wojska Polskiego) 

- Ucieczka z Azkabanu – Escape Room (Oddział dla dzieci i młodzieży) 

28 stycznia (wtorek) 

- Warsztaty iluzji oraz magicznych sztuczek – Arkadiusz Amon Wiatrowski (godz. 13.30 

Oddział dla dzieci i młodzieży) 

- Pokaz iluzji nie tylko dla dzieci - Arkadiusz Amon Wiatrowski (godz. 16.00 sala CK 

Rondo) 

29 stycznia (środa) 

- W pracowni Severusa Snape'a – warsztaty tworzenia slimów (Oddział dla dzieci i 

młodzieży) 

30 stycznia (czwartek) 

- Herby domów Harrego Pottera – warsztaty druku długopisami 3d (Oddział dla dzieci i 

młodzieży) 

31 stycznia (piątek) 

- W poszukiwaniu złotego znicza – programowanie za pomocą robotów Photon (Oddział dla 

dzieci i młodzieży) 

- Magiczny wieczór - Klub Mangi Komiksu i Anime ( godz. 16.00 Filia os. Wojska 

Polskiego) 

5 lutego (środa) 

- Magiczne zwierzęta i jak je znaleźć, Lekcja eliksirów - eksperymenty (Filia os. Wojska 

Polskiego) 

7 lutego (piątek) 

- W sklepie Ollivandera - warsztaty plastyczne (Filia os. Wojska Polskiego) 

 



 
 

   
 

RUSZYŁ PROJEKT "KULINARNY WEHIKUŁ CZASU"     

 

           W listopadzie ub. roku Grodziska Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wielkopolskim 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 8500 zł, na realizację projektu pt. "Kulinarny 

wehikuł czasu" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2019". 

Projekt skierowany został do młodzieży z Grodziska Wlkp. i okolic w wieku 13-19 lat. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2020r. i 

potrwa do końca czerwca 2020r.  Zebrana grupa młodzieży prężnie zabrała się do pracy, 

czego wynikiem są pierwsze decyzje i uzgodnienia dotyczące warsztatów kulinarnych. W 

trakcie spotkania uzgodniono, że dobrym miejscem na przeprowadzenie warsztatów pod 

okiem profesjonalnego kucharza będzie Centrum Kulturalno - Rozrywkowe Masarnia w 

Grodzisku Wlkp. Właściciele restauracji wyrazili chęć współpracy i pierwsze warsztaty 

odbędą się już 3 lutego. Kolejne natomiast odbędą się 20 lutego w Slocinie we współpracy z 

tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich. Podczas warsztatów dominować będą (zgodnie z 

tematem projektu) potrawy kuchni regionalnej. Wśród pomysłów, jakie będą realizowane 

podczas projektu pojawiają się warsztaty kulinarne, wyjazd do wybranej przez młodzież 

restauracji, w której serwowane są dania kuchni regionalnej, spotkanie z grupą realizującą 

podobny projekt ze Zbąszynia, przygotowanie folderu, prowadzenie bloga oraz kilka 

niespodzianek dla mieszkańców. 

Jak sami piszą na fanpage pn. „ Kulinarny Wehikuł Czasu” gwarantują, że będzie fajnie! 



 

 

 
 

 

 

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK. WRĘCZENIE 

DYPLOMÓW MAŁEGO CZYTELNIKA  
   

    Kolejni mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się w Grodziskiej Bibliotece Publicznej 

podczas uroczystego wręczenia Dyplomów Małego Czytelnika dzieciom w wieku 

przedszkolny biorącym udział w ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki „Mała książka - 

wielki człowiek”. Z książką na start. 

   Podsumowania dotychczasowych efektów projektu "Mała książka - wielki człowiek" jak i 

wręczenia dyplomów dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski, który pogratulował 

dzieciom czytelniczych sukcesów oraz życzył im dalszych przygód w świecie książek. 

Podziękował też obecnym rodzicom, dzięki którym dzieci już od najmłodszych lat poznają 

drogę do biblioteki, odkrywają magię czytania a także poznają jak wielka moc tkwi w 

książkach. Podczas spotkania zebrani wysłuchali wyjątkowej piosenki będącej częścią 



ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” napisanej przez Igora Juszczaka, 

wykonanej przez znanego i cenionego wokalistę Mieczysława Szcześniaka, zachęcającej do 

codziennego czytania. Zaproszeni goście wysłuchali także krótkiej bajki ,,Kto przytuli misia 

Tulisia” Davida Memlinga czytanej przez dyrektora biblioteki. 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

   



SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻK     

     

       Pierwsze w 2020 roku spotkanie klubu DKK działającego przy grodziskiej bibliotece 

odbyło się 29 stycznia. Tym razem uczestnicy dyskutowali o powieści pt. „Historia Pszczół” 

autorstwa Mai Lunde, która została wybrana najlepszą powieścią 2016 roku, jednak mimo 

upłuwu lat nadal nic nie traci ze swej wartości i aktualności. To jedna z tych książek, którą 

naprawdę warto przeczytać. 

    "Historia pszczół" to epicka w swoim wymiarze, rozgrywana na trzech płaszczyznach 

czasowych, opowieść, której spoiwem są… pszczoły. 

    Anglia, rok 1857. William marzył o karierze naukowca przyrodnika. Los jednak chciał 

inaczej. Żona, gromadka dzieci i sklep z nasionami. Poczucie życiowej porażki sprawiło, że 

William pogrąża się w depresji. Ponowne natchnienie przychodzi wraz z dawnym naukowym 

wywodem na temat życia pszczół. William postanawia zbudować ul. Ul, który przyniesie 

jemu i jego potomkom zaszczyty i sławę… Stany Zjednoczone, rok 2007. George jest 

hodowcą pszczół i właścicielem kilkuset uli. Chce rozwijać swoją farmę, by przekazać ją w 

spadku jedynemu synowi. Cóż z tego, skoro jego marzenia są tak dalekie od marzeń żony i 

syna. W dodatku wśród pszczelarzy coraz częściej pojawiają się pogłoski o niewyjaśnionej 

śmierci setek tysięcy owadów. 

    Chiny, rok 2098. Jedyne miejsce na ziemi, które poradziło sobie z katastrofą. Młoda 

kobieta Tao całymi dniami ręcznie zapyla drzewa owocowe, które są podstawą gospodarki 

Chin. Rozpaczliwe chce dać synkowi szansę lepszego życia - życia nadzorcy… 

Historia pszczół to do bólu prawdziwa powieść doskonale ukazująca meandry ludzkiej 

psychiki, napięcia między rodzicami i dziećmi, dojmującą szarość dnia codziennego i pasję, 

która daje siłę do walki o lepsze jutro. Maja Lunde porusza te wszystkie tematy snując 

równoległą i porywającą opowieść o niezwykłych owadach, ich miejscu w przyrodzie i 

ludzkiej cywilizacji. 

(źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4553103/historia-pszczol) 

 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4553103/historia-pszczol)


KULINARNY WEHIKUŁ CZASU NABIERA 

TEMPA  
   

       Kulinarny wehikuł czasu - projekt realizowany w ramach Regionalnego Konkursu 

Grantowego "Równać Szanse 2019" nabiera tempa. Po dwóch spotkaniach organizacyjnych, 

na których zapadły uzgodnienia i decyzje współpracy z grodziskimi instytucjami i 

organizacjami przyszedł czas na działanie. W poniedziałek 3 lutego w Centrum Kulturalno – 

Rozrywkowym „Masarnia” w Grodzisku Wielkopolskim, którego właściciele wyrazili chęć 

współpracy, odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne. Pod okiem profesjonalnego kucharza 

młodzież przygotowywała tradycyjną wielkopolską potrawę – szare kluski ziemniaczane z 

kapustą. Kolejne, odbędą się już 20 lutego tym razem w Słocinie, gdzie wspólnie z Kołem 

Gospodyń Wiejskich młodzież przygotowywać będzie kolejne tradycyjne potrawy 

grodziskiej kuchni regionalnej. 

  

 

 



 
 

   

 

WARSZTATY RYSUNKU 3D     

     Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat na warsztaty rysunku 3D. Zajęcia to doskonały 

sposób na spędzenie wolnego czasu, wspaniała zabawa oraz okazja do nieograniczonej 

twórczości. Przy pomocy długopisów 3D dzieci nauczą się rysować przestrzenne obrazy, a 

także będą miały doskonałą okazję by rozwijać własną wyobraźnie, ćwiczyć cierpliwość i 

uczyć się koncentracji i planowania. Na zajęciach zaprojektujemy i stworzymy 

trójwymiarowe dzieła naszych marzeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek 

o godz. 15.30 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kolejowej 12. 

Zapisy dzieci osobiście w Bibliotece lub pod nr tel. 612271288 (ilość miejsc ograniczona) 

Koszt zajęć 30 zł / miesiąc. Początek zajęć 18 lutego 2020 r. 
Jeżeli macie bogatą wyobraźnię oraz lubicie zajęcia plastyczne zapraszamy do Biblioteki. 



 

 

   

 

BIBLIOTECZNY KLUB KODOWANIA  
   

     

Zapraszamy dzieci w wieku od 8 lat na zajęcia z cyklu „Kodowanie w Bibliotece” w ramach 

Bibliotecznego Klubu Kodowania. 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. 

    Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 15.30 w Oddziale dla Dzieci i 

Młodzieży przy ul. Kolejowej 12. Liczba miejsc ograniczona. 

Zapisy osobiście w bibliotece lub telefonicznie nr tel. 612271288. Początek zajęć 17 

lutego 2020 r. 

 

 

   



WYBIERZMY RAZEM KSIĄŻKI ROKU 2019     

 

Szanowni Państwo,  

Michelle Obama czy Edward Snowden? Houellebecq czy Malcolm XD? Andrzej Sapkowski 

czy… Olga Tokarczuk? Już po raz piąty użytkownicy serwisu lubimczytac.pl wybierają 

najciekawsze książki ubiegłego roku. To największy w Polsce plebiscyt literacki, w którym 

decyzja należy do czytelników. W ciągu 48 godzin, oddali oni już ponad 100 tysięcy głosów! 

W tym roku tytuły nominowane są w 12 kategoriach, a dodatkowo internauci wybierają 

Literackie Wydarzenie Roku 2019 – specjalną nagrodę Allegro, które jest 

współorganizatorem plebiscytu. Laureatów poznamy w czasie finałowej gali w Starym 

Browarze. Głosowanie trwa do końca lutego na stronie: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt  a 

na głosujących czekają kody Allegro Smart! na darmową dostawę kurierem lub do sieci 20 

tys. punktów odbioru i automatów paczkowych w całym kraju. 

 

Wśród nominowanych w plebiscycie autorów znajdują się najpopularniejsi w Polsce pisarze, 

których wydane w 2019 roku książki były wysoko oceniane przez czytelników. I tak wśród 

rodzimych twórców nie mogło zabraknąć Katarzyny Grocholi, Remigiusza Mroza czy 

Jakuba Małeckiego. Natomiast wśród zagranicznych: J.K. Rowling, Michela Houellebecqa, 

Jo Nesbø czy Stephena Kinga. Wymienieni już Michelle Obama i Edward Snowden 

rywalizują w kategorii Autobiografie, biografie, wspomnienia, Michel Houellebecq i 

Malcolm XD walczą o wygraną w kategorii Literatura piękna, a sukcesy Olgi Tokarczuk i 

Andrzeja Sapkowskiego nominowano w kategorii Literackie Wydarzenie Roku. Łącznie 

nominowanych jest aż 230 tytułów w 12 kategoriach, w tym 96 pisarzy polskich. „Dzięki 

zaangażowaniu użytkowników lubimyczytać.pl, którzy wystawili książkom już przeszło 21 

milionów ocen, możemy śledzić literackie trendy i wyróżnić najchętniej czytane książki. 

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Wspólnie z naszymi partnerami nadajemy plebiscytowi 

nowy wymiar. Głos pozostaje w rękach internautów, a w ich imieniu wręczymy statuetki 

zwycięzcom na niezwykłej, literackiej gali finałowej w Starym Browarze. Dodatkowo 

przygotowaliśmy dla wszystkich głosujących liczne niespodzianki, które łączą świat pisarzy, 

wydawców i czytelników” – mówi Izabela Sadowska, prezes lubimyczytać.pl. W tym roku 

po raz pierwszy plebiscyt organizowany jest we współpracy z Allegro – jedną z 

największych internetowych księgarni w Polsce. Pozdrawiamy i zapraszamy na 

lubimyczytać.pl Zespół Lubimyczytać.pl 

 

 

   

https://lubimyczytac.pl/plebiscyt


FERIE Z HARRYM POTTEREM     

 

         Witajcie w Hogwarcie! - pod takim hasłem odbywały się w Bibliotece tegoroczne ferie. 

Dwa tygodnie szybko minęły zwłaszcza, że atrakcji nie brakowało. 

Pierwszego dnia w Oddziale dla dzieci i młodzieży oraz Filii na os. Wojska Polskiego 

stawiło się ponad czterdziestu adeptów szkoły magii. Wszyscy świetnie wczuwali się w 

cudowny klimat niezapomnianych opowieści J. K. Rowling dzięki przygotowanej przez 

bibliotekarki scenerii. Placówki biblioteczne zamieniły się w Hogwart, w którym czekały na 

dzieci przeróżne atrakcje. Nie zabrakło kącika eliksirów, biblioteczki z magicznymi 

księgami, peronu 9 i ¾ oraz sowiej poczty.  

      Podczas gdy w Filii na os. Wojska Polskiego odbywał się Puchar Domów (Gryffindor, 

Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin), gdzie uczestnicy brali udział w wielu magicznych 

konkurencjach w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży uczestnicy zajęć zostali zamknięci w 

pokoju zagadek – escape room, gdzie musieli wykazać się sprytem i wiedzą aby wydostać 

się z Azkabanu. 

   Do Biblioteki zawitał też (pewnie z Ministerstwa Magii) iluzjonista Arkadiusz „Amon” 

Wiatrowski ze swoim niesamowitym pokazem sztuk magicznych. Podczas dwugodzinnych 

warsztatów adepci magii mogli z pomocą mistrza spróbować „czarować”, a że to trudne 

zajecie tylko nielicznym udało się wykonać magiczne sztuczki. Podczas popołudniowego 

pokazu iluzji szczelnie wypełniająca salę widowiskową publiczność mogła zobaczyć m.in. 

znikające i pojawiające się chusty, piłeczki, karty do gry oraz lewitujący stolik. 

 W kolejnych dniach mali czarodzieje przenieśli się do pracowni Severusa Snape’a, gdzie 

tworzyli własnego pachnącego slime’a. Odbyła się także lekcja eliksirów. Gościem 

Hogwartu była Pani Daria Żychlińska, która zaprezentowała dzieciom najprawdziwszy 

wulkan, oraz szereg efektywnych eksperymentów.  

      Niewątpliwą atrakcją były też warsztaty druku długopisami 3d oraz warsztaty 

programowania za pomocą robotów Photon. Dzieci mogły wykazać się wyobraźnią tworząc 

trójwymiarowe okulary Harrego Pottera, różdżki i Tiary Przydziału, a młodzi konstruktorzy 

zaprogramować robota Photon tak, aby znalazł w labiryncie drogę do złotego znicza. 

W czarodziejskiej rzeczywistości nie mogło zabraknąć ceremonii przydziału do właściwych 

domów, zwanych dormitorium. Za pomocą Tiary Przydziału uczestnicy zostali podzieleni na 

4 Domy – Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, które rywalizowały ze sobą, 

zbierały punkty aby zdobyć Puchar.  

      Każdy wielbiciel Harrego Pottera marzył i z niecierpliwością wyczekiwał też sowy z 

listem ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa, który niestety nie nadszedł. Dlatego uczestnicy 

postanowili stworzyć własny, magiczny list napisany stalówką oraz tuszem. W magicznym 

planie zajęć zaplanowano również naukę własnoręcznego tworzenia różdżek oraz pisania 

zaklęć. Talentem plastycznym i wspaniałą wyobraźnią młodzi czarodzieje mogli wykazać się 

podczas malowania węglem. Także na członków Bibliotecznego Klubu Mangi, Komiksu i 

Anime czekały Potterowe atrakcje. Młodzież i dorośli, również wykonywali czarodziejskie 

różdżki, na lekcji zielarstwa zmierzyli się z ohydnymi eliksirami (należało je spróbować i 

odgadnąć skład), głowili się nad zagadką prof. Snape’a oraz rozegrali partyjkę Bingo z 

bohaterami serii o młodym czarodzieju. Seria książki o słynnym czarodzieju Harrym 

Potterze nie przestaje bić wśród młodych (i nie tylko) czytelników rekordów popularności. Z 



całą pewnością po tylu atrakcjach tegorocznych „Ferii z Harrym Potterem” przybędzie ich 

jeszcze wielu. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

  
 

   

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE 2019  

 
   

    Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii prezentujących najważniejsze 

wydarzenia kulturalne i edukacyjne przeprowadzone przez Grodziska Bibliotekę Publiczną 

w 2019 r. Wystawa prezentowana będzie do 29 lutego 2020 r. w Galerii Biblioteki przy ul. 

Kolejowej 12. 

 

 

 

   



 

PSIM ZAPRZĘGIEM PRZEZ ŻYCIE - SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM 

NOWAKOWSKIM  
   

      Zapraszamy na spotkanie z Krzysztofem Nowakowskim: pisarzem, maszerem, czyli 

człowiekiem podróżujący psim zaprzęgiem adventurerem, fotografem, redaktorem 

naczelnym gazety Aktywne Bory oraz portalu turystycznego o takiej samej nazwie; autorem 

tekstów publikowanych w prasie. Razem z żoną Darią od niemal siedemnastu lat podróżuje 

przez życie psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne i startując w 

najdłuższych wyścigach psich zaprzęgów w Europie. W roku 2010 dwa psio - ludzkie 

zespoły prowadzone przez Darię i Krzysztofa objechały dookoła największe europejskie 

jezioro położone za kołem polarnym, Inarijarvi. Trzysta kilometrów pokonali w trzy dni. To 

był początek ich zmagań z Daleką Północą, o których opowiedzą w trakcie spotkania. Od 

tamtego czasu odbyli wiele wypraw, przeżyli mnóstwo przygód i zostawili wiele śladów 

psich łap i płóz sań w Arktyce. 

Środa, 26 lutego 2020 r.  godz. 18.00            

Czytelna Biblioteki przy ul. Kolejowe 12.    

Wstęp wolny 

Będzie to także doskonała okazja do nabycia jego nowej książki pt. "Lapońska przygoda 

Mai". Maja to rezolutna dziesięcioletnia córka pary naukowców badających zmiany 

klimatyczne Laponii. Niezwykle surowe dla nas warunki pogodowe panujące na Dalekiej 

Północy są dla niej codziennością. Kocha krainę w której się urodziła i wychowała, uwielbia 

mieszkających tam Samów i ich bogatą kulturę. Jednak największą miłością jej życia są psy 

zaprzęgowe, będące dla mieszkańców Północy czymś znacznie więcej niż domownicy i 

towarzysze dziecięcych zabaw. Książka to opowieść o niecodziennym wyzwaniu jakie 

podjęła dziewczynka, postawiona w obliczu zagrożenia i niewybaczającej żadnego błędu 

mroźnej natury północnych pustkowi. Jak poradzi sobie z wyprawą, na jaką niewielu 

dorosłych miałoby odwagę się zdecydować? Cena tej książki to 25 zł 

 



  

  

   

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

    W środę, 19 lutego odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem 

specjalnym spotkania był Pan Jerzy Paciorkowski, człowiek, który o pszczołach wie 

wszystko i bardzo chętnie dzieli się tą wiedzą z innymi. Klubowicze mogli dowiedzieć się 

jak działa pszczele społeczeństwo w ulu, i jak ważne są te owady w naszym życiu. Inspiracją 

do tego spotkania była książka Mai Lunde pt. „Historia pszczół” omawiana na spotkaniu 

Klubu. Temat nie został wyczerpany i z Panem Jerzym Paciorkowskim chętnie spotkamy się 

jeszcze nie raz. 

 

 
 

   

 



WARSZTATY RYSUNKU 3D     

    We wtorek, 18 lutego w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły się pierwsze zajęcia z 

nauki rysunku 3d skierowane do dzieci w wieku od 7 lat. Przy pomocy długopisów 3D dzieci 

nauczą się rysować przestrzenne obrazy, a także będą miały doskonałą okazję by rozwijać 

własną wyobraźnię. 

 

 



 

 
 

   

 

ZAPRASZAMY DO KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME     

    Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież w wieku od 15 lat, a także dorosłych 

do udziału w spotkaniach działającego przy Bibliotece Klubiu Mangi Komiksu i Anime. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w piątki o godz. 16.00 w Filii na os. Wojska 

Polskiego. 

    Jeśli lubicie Mangę, Anime oraz komiksy, interesujecie się Cosplayem, rysunkiem, grafiką 



oraz kulturą Japonii to ten klub jest właśnie dla Was! 

W ramach działalności klubu odbywają są spotkania dyskusyjne, zajęcia manualne, zabawy 

oraz warsztaty tematyczne. 

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. ZAPRASZAMY ! 

 

 

   

 

DZIEŃ KOTA     

    Dnia 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Z okazji tego święta Oddział dla 

dzieci i młodzieży przygotował interesujący cykl spotkań dla najmłodszych, których celem 

było ukazanie znaczenia kotów w życiu człowieka. Dzieci miały okazję poznać różne 

ciekawostki dotyczące życia kotów zarówno tych dzikich jak i domowych. Obejrzały krótką 

prezentację multimedialną na temat ,,10 rzeczy, których nie wiemy o kotach”. Poznały też 

koci słownik, za pomocą którego dowiedziały, że na Kaszubach by przywołać kota wołamy 

‘’puj-puj-puj”, we Włoszech ,,micio micio „ a w Rosji ,,kis-kis-kis”. Po wysłuchaniu 

fragmentu wiersza ,, Niesforny kotek „ Katarzyny Nowickiej dzieci poprzez odkrywanie 

sylwetek przedstawionych na ilustracjach odgadywały nazwy zwierząt z rodziny kotowatych 

- tygrys, lew, gepard, puma, lampart. Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali 

fragmentu książki Helen Stephens pt.: ,, Jak schować Lwa” oraz wykonali pacynki na palce 

przedstawiające wizerunek głównego bohatera spotkania czyli kota. 



 

 



 

 
 

   

 



WARSZTATY RYSUNKU 3D     

 

     Dzisiaj w naszym Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły sie kolejne warsztaty 

"Rysunku 3d". Powstały takie cudeńka....! 

 

 



 

 

 



 

 



 

  
 

   

KODOWANIE W BIBLIOTECE     

 

            W każdy poniedziałek o godz. 15.30 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbywają się 

spotkania Bibliotecznego Klubu Kodowania, w ramach projektu "Kodowanie w bibliotece" 

będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego ze środków Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przy pomocy otrzymanego sprzętu: tabletów, gry 

edukacyjnej Scottie Go, robotów Photon, maty edukacyjnej, kompletu fiszek do ćwiczeń na 

macie oraz Magic Dongle do podłączenia Photona do komputera uczestnicy uczą się 

kodowania zwanego także "trzecim językiem". 

 



 

 



 

 
 

   



PSIM ZAPRZĘGIEM PRZEZ ŻYCIE - SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM 

NOWAKOWSKIM     

 

          W środę, 26 lutego odbyły się bardzo interesujące spotkania z Krzysztofem 

Nowakowskim, niezwykłym podróżnikiem, miłośnikiem gór, maszerem i autorem książek. 

Podróżnik przybył na spotkanie ze swoją czworonożną przyjaciółką Henią - rasy Alaskan 

husky, która jest jedną z liderek jego psiego zaprzęgu. Podróżnik spotkał się z uczniami 

grodziskich szkół podstawowych oraz w godzinach wieczornych z mieszkańcami. Spotkania 

pt. „Psim zaprzęgiem przez życie”, ilustrowane prezentacją multimedialną przybliżyły 

uczestnikom zagadnienia związane z psimi zaprzęgami. 

   Podróżnik opowiadał o swoich arktycznych wyprawach m.in. nad fińskie Jezioro Inari, 

położone w Laponii, na północ od koła podbiegunowego, które jest idealnym miejscem dla 

organizowania tego typu wypraw. Opowiadał także o norweskim Finnmarksløpet - wyścigu 

psich zaprzęgów, w którym brał udział, rozgrywanym w miejscowości Alta na północy 

kraju. Przeżycia z tego wyścigu stały się kanwą dla jego pierwszej książki zatytułowanej „23 

kilometr”. Dużo miejsca poświęcił opowiadaniu o opiece nad swoimi trzydziestoma psami, o 

ich zwyczajach, a także przygotowaniach do wypraw. Odpowiedział też na wiele pytań m.in. 

o jego obserwacjach ocieplenia klimatu w rejonach arktycznych, przygotowaniach do 

wypraw i swoich marzeniach. Zaznaczył, że marzeń podróży ma wiele, jednak zawsze 

najważniejsze przy ich realizacji jest dobro jego czworonożnych przyjaciół. „To moje psy 

wykonują najcięższą pracę i dla własnej satysfakcji nigdy nie narażę ich na zbędny wysiłek 

czy też problemy ze zdrowiem. Psy są ze mną od szczeniaka do późnej starości, kiedy to 

opiekuję się nimi moja żona Daria. Zawsze głęboko przeżywamy śmierć każdego z nich, bo 

przecież mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wiem jednak też, że 

człowiek jest najlepszym przyjacielem psa… i tak być powinno” 

Po tym bardzo interesującym spotkaniu uczestnicy mogli nabyć książki z autografem autora 

oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Chętnych na selfie z Henią nie brakowało. 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

   

 

TAJEMNICA DIAMENTÓW     

        W dniach od 25 do 28 lutego br. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzony 

został cykl spotkań, których tematem były detektywistyczne przygody przyjaciół, głównych 

bohaterów popularnej serii książek Martina Widmarka pt. : ,,Biuro Detektywistyczne 

Lassego i Mai”. Dzieci dowiedziały się jak zostać detektywem , jaki ekwipunek musi on 

posiadać oraz gdzie najbezpieczniej trzymać zarobione pieniądze. Na podstawie pierwszej 

książki pt. ,,Tajemnica diamentów” dzieci mając okazje prowadzić własne śledztwo 

wyruszyły w poszukiwanie złodziei . Rozwiązując detektywistyczne zagadki, szyfry, rebusy, 

labirynty i inne łamigłówki znalazły rozwiązanie dotyczące zaginionych diamentów! 

Złodziejem okazał się 29-letni Lollo Smitt, jeden z pracowników Muhammeda Karata 

właściciela sklepu jubilerskiego. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas 1-3 ze szkoły 

Podstawowej w Kąkolewie oraz dzieci z klas 4-6 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Grodzisku Wlkp. 



 

 

 



 

 
 

   



KOLEJNE SPOTKANIA W KLUBIE MANGI KOMIKSU I 

ANIME  
   

     W lutym odbyły się dwa, kolejne spotkania Klubu Mangi, Komiksu i Anime. W piątek, 

14 lutego rozmawialiśmy na temat europejskich oraz amerykańskich filmów, których twórcy 

zainspirowali się japońskimi legendami, opowieściami, literaturą czy kulturą. W prezentacji 

przygotowanej przez bibliotekarkę Kamilę Ratajczak pojawiły się zatem znane chyba 

wszystkim tytuły filmów: „47 Roninów”, „Mój przyjaciel Hachiko” czy też „Godzilla”. 

Piątek, 28 luty upłynął nam na pracach nad naszą grą. Plansza nabiera kolorów, a i 

ustalonych zasad mamy coraz więcej. Na kolejne spotkania zapraszamy już 13 oraz 27 

marca. Spotkania odbywają się o godz. 16.00 w Filii na os. Wojska Polskiego. 

 

 
 

   

 

 

 



WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI     

 

          W filii na os. Wojska Polskiego przeprowadzany jest cykl zajęć pt. Walizka Pełna 

Opowieści skierowanych do dzieci z grodziskich przedszkoli. W piątek dzieci poznawały 

Holandię, która w bieżącym roku przyjęła nazwę Królestwa Niderlandów. Maluchy w 

trakcie spotkania, wyjmują z walizki zdjęcia oraz pamiątki, dzięki którym zapoznają się z 

symbolami tego kraju jakimi są m.in. drewniane chodaki, wiatraki, rowery, żółty ser oraz 

tulipany. Bajką, którą bibliotekarki przygotowały tym razem jest opowieść pt. „Kacper i 

rower” ze zbioru „Kacper i jego sprawy” Elżbiety Pałasz. Przedszkolaki mogą również 

wykazać się w układaniu na czas puzzli z symbolami. Bibliotekę odwiedziły już grupy 

„Sowy” i „Sarenki” z Publicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”. Wkrótce kolejne 

spotkania. 

 

 



 
 

   

 

ZALAJKUJ BIBLIOTEĘ !...     

     

     Miło nam poinformować, że złożony przez Grodziską Bibliotekę Publiczną wniosek w 

ramach programu "Partnerstwo dla książki" na zadanie p t. ZALAJKUJ BIBLIOTEKĘ !... 

został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Projekt realizowany będzie od marca do grudnia br. i odbywać się będzie Pod 

Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

      Będzie to cykl fantastycznych wydarzeń kulturalnych i czytelniczych animujących 

czytelnictwo, skierowany do wszystkich grup wiekowych, których celem będzie promocja 

książki, przy wykorzystaniu obok tradycyjnych metod bibliotecznych promujących 

czytelnictwo także nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Podczas 

spotkań zostaną zaprezentowane wybrane możliwości zastosowania nowych technologii w 

pracy z czytelnikiem, dla którego naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj 

Internet, a narzędziami do korzystania z jego zasobów coraz częściej staje się smartfon czy 

tablet. 

    Realizacja projektu rozpocznie się spotkaniem z Sylwią Chutniik i Karoliną Sulej - 

autorkami popularnego telewizyjnego programu pt. „Barłóg Literacki”. Spotkanie pod tym 

samym tytułem odbędzie się już 19 marca br. o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. 

Kolejowej 12. 
    W ramach projektu, w Grodziskiej Bibliotece Publicznej, poza wspomnianym „Barłogiem 

Literackim” odbędą się spotkania: z Marcinem Szczygielskim - pisarzem, dziennikarzem i 

grafikiem, Bartoszem Danowskim, autorem licznych książek informatycznych. Spotkanie 

pt. „Minecraft. Crafting, czary i świetna zabawa” przybliży uczestnikom ciekawostki i 

edukacyjne aspekty gry. Odbędą się także warsztaty literacko - plastyczne z Danielem de 

Latour – jednym z najlepszych ilustratorów książek dla dzieci, warsztaty z Sylwią 

Żółkiewską – projektantką, animatorką kultury, entuzjastką nowych technologii, 



popularyzatorką wiedzy o wartościowych dla kultury i edukacji aplikacjach mobilnych. 

Odbędą się dwa bloki warsztatowe: "Piszemy, ilustrujemy, publikujemy" oraz "Tworzymy 

multimedia w rozszerzonej rzeczywistości"- warsztaty tworzenia cyfrowych opowieści, 

podczas których uczestnicy poznają różne formy cyfrowych publikacji, a następnie zilustrują 

i opublikują w interaktywnej, cyfrowej formie swoją opowieść. 

       Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci Biblioteka zaprosi na otwarte 

wydarzenie czytelnicze, w ramach którego odbędą się literackie gry i zabawy oraz 

widowisko teatralne z wykorzystaniem i połączeniem różnych technik scenicznych i efektów 

specjalnych. Aktorzy Teatru Pana O. w oprawie fluorescencyjnej, z rekwizytami i 

aktywnymi dekoracjami, w promieniach ultrafioletowych, wprowadzą nas w barwną podróż 

do świata wyobraźni w spektaklu teatralnym pt. ,,W pracowni Ambrożego Kleksa”. 

O szczegółach i terminach spotkań będziemy informować na bieżąco. 

 

 

   

 

 

 



"BARŁÓG LITERACKI" - SPOTKANIE Z SYLWIĄ CHUTNIK I 

KAROLINĄ SULEJ  
   

       Jeżeli lubicie Państwo czytać i rozmawiać o literaturze to spotkanie jest właśnie dla 

Was! Zapraszamy do Grodziskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie pt. „Barłóg Literacki”, 

które przeprowadzą Karolina Sulej, dziennikarka i kulturoznawczyni oraz Sylwia Chutnik, 

pisarka i działaczka społeczna. Obie Panie stworzyły i prowadziły w TV program „Barłóg 

Literacki”, z którym odwiedzą grodziską Bibliotekę i opowiedzą o swoich literackich 

fascynacjach i nowościach wydawniczych. Prowadziły także program "Cappuccino z 

książką" w TVP Kultura i rubrykę literacką z Wysokich Obcasach. Spotkanie odbędzie się 

w czwartek 19 marca o godz. 17.00 w Bibliotece przy ul. Kolejowej 12 i realizowane 

będzie w ramach projektu pt. „Zalajkuj Bibliotekę !...” dofinansowanego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza 

Grodziska Wielkopolskiego. 

SYLWIA CHUTNIK 

 

    Pisarka, dziennikarka, kulturoznawczyni, przewodniczka miejska. Zajmuje się 

działalnością społeczną, kierując fundacją MaMa, dążącą do poprawy sytuacji matek w 

Polsce, należy także do Porozumienia Kobiet. Jest laureatką konkursu Dama Warszawy w 

2007 r. oraz Wawoaktywnych w 2008 r przyznawana przez Życie Warszawy. W roku 2009 

nominowana do Nagrody Literackiej Nike, otrzymała również tzw. społecznego Nobla 

Ashoki – nagrodę przyznawaną przedsiębiorcom społecznym przez międzynarodową 

organizację Ashoka za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

Autorka powieści „Kieszonkowy Atlas Kobiet”, „Dzidzia”, ,,Cwaniary”, „Jolanta”, „Smutek 

cinkciarza” oraz książki historycznej „Warszawa Kobiet” , bajki dla dzieci 

„Nieśmiałek”,„Dino Bambino”, zbioru felietonów ,,Mama ma zawsze rację”, zbioru 

opowiadań, ,Proszę wejść. Więzienie, historie nieprawdziwe” i ,,W krainie czarów”, rozmów 

„Kobiety, które walczą. Rozmowy z kobietami uprawiającymi sporty walki”. 

Powieści zostały wystawione przez Teatr Powszechny w Warszawie i Teatr im. H. 

Modrzejewskiej w Legnicy. Laureatka Paszportów Polityki 2008 (literatura). Trzykrotnie 

nominowana do Nagrody Nike (w 2009, 2012 i 2015 roku). Jej książki i opowiadania zostały 

przetłumaczone i wydane w Niemczech, Rosji, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, 

Ameryce Północnej, Serbii i na Litwie. Twórczyni sztuk teatralnych: ,,Muranooo” (Teatr 

Dramatyczny w Warszawie i Itim Theatre Ensemble w Tel Avivie), ,,Aleksandra” (Teatr 

Dramatyczny w Wałbrzychu), ,,Wanda” (współautorka z Patrycją Dołowy, Teatr Stary w 

Krakowie) „Gwałt. Głosy” (Teatr Powszechny) oraz słuchowiska radiowego „Piwnica” 

(premiera w Trójce 4.08.2014). Laureatka konkursu ,,Dama Warszawy 2007” i 

,,Wawoaktywnych 2008 Życia Warszawy”;, nominowana do ,,Stołka”; nagrody Gazety 

Stołecznej 2008, nominowana do tytułu Polki Roku 2007 Gazety Wyborczej i Kobiety 

Glamour 2008 oraz Róży Gali w kategorii literatura w 2010 roku, do nagrody ,,3 X portalu 

,,Onaonaona.com”, do „Okularów Równości 2012”. Jej ,,Kieszonkowy Atlas Kobiet” został 

Książką Roku radiowej Trójki w 2009 roku. W 2018 roku dostała nagrodę m. st. Warszawy 

za działalność literacką i społeczną. 

 

 

 



KAROLINA SULEJ 

 

      Od 10 lat dziennikarka freelancerka związana m.in z magazynami: „Wysokie Obcasy“, 

„Książki“, „Viva! Moda“. Zaczynała jako dziewiętnastolatka w „A4“. Była redaktorką 

eksperymentalnego pisma o modzie „Maj“, wicenaczelną „Exklusiv“, redaktor prowadzącą 

„Podróży“. Kiedyś stylistka, dziś zajmuje się antropologią mody – jest doktorantką w 

Instytucie Kultury Polskiej, gdzie działa w Zespole do Badań nad Modą i pisze pracę o roli 

wyglądu w czasie drugiej wojny światowej. Prowadzi program o książkach dla TV 

 

 

   

 



PASOWANIE NA CZYTELNIKA     

     W czwartek, 5 marca br. w Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyło się pasowanie na 

czytelnika. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z „Zerówki” z Przedszkola Gminnego im. 

Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem uroczystości było 

zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz 

nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 

       Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie do grona czytelników biblioteki. Zanim 

jednak dzieci złożyli przyrzeczenie odgadywali także bajkowe zagadki, rozwiązywali 

krzyżówkę i wykonywali zadania, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. 

Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Agnieszki Stelmaszyk pt.: „Zbawcy 

książek”. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy złożyli 

uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a Pan Dyrektor Marek Adamski 

dokonał pasowania i wręczył każdemu małemu czytelnikowi kartę biblioteczną. Na 

zakończenie zajęć, dzieci już jako pełnoprawni czytelnicy Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

wybrali i wypożyczyli sobie do domu swoją pierwszą książkę z biblioteki. 

 

 



 

 
 

   

 



SPOTKANIE Z AŁBENĄ GRABOWSKĄ     

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Ałbeną Grabowską, popularną i cenioną polską 

powieściopisarką, nazywaną często królową polskiej literatury.  

    Ałbena Grabowska – z zawodu neurolożka z drugim stopniem specjalizacji i doktoratem, 

z zamilowania pisarka. Karierę rozpoczęła powieścią pt. „Tam gdzie urodził się Orfeusz”, 

napisanej na kanwie rodzinnych wspomnień, w których splatają się bułgarskie i polskie 

korzenie jej rodziny. Jest autorką bestsellerowego cyklu książek „Stulecie Winnych”, na 

podstawie której powstał serial telewizyjny oraz wielu innych powieści: „Ostatnia chowa 

klucz”, „Siedem życzeń”, powieści psychologicznych „Lady M.”, „Lot nisko nad ziemią” 

„Coraz mniej olśnień”, trylogii „Alicja w krainie czasów” oraz serii książek dla dzieci 

opowiadających o Julku i Mai. Ostatnio ukazała się jej najnowsza powieść pt. „Matki i 

córki”. Niespotykane w Polsce imię, oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza bułgarskim 

korzeniom. Mimo że coraz więcej czasu poświęca pisaniu, wciąż jest aktywna zawodowo – 

przyjmuje pacjentów w jednej z przychodni w podwarszawskim Brwinowie, gdzie mieszka 

wraz z rodziną. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 marca 2020 r. o godz. 18.00 r. w czytelni 

Biblioteki przy ul. Kolejowej 12. Wstęp wolny. 

 

   

MEDIACJE ZAMIAST SĄDU     

SPOTKANIE ODWOŁANE 

   Już w najbliższy czwartek Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji rozpocznie realizację 

projektu pt. "MEDIACJA ZAMIAST SĄDU". Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 

12 marca o godz. 17.00 Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Gminy Grodzisk 

Wielkopolski w ramach Grodziskich Inicjatyw Społecznych 2020, dlatego wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zapisy można kierować na adres mailowy: 

biuro@centrum-mediacji.org lub telefonicznie pod nr tel. (+48) 61 22 71 289 czytelni 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej. 

Poniżej przypominamy harmonogram projektu: 

I. „SĄD… MOŻNA INACZEJ! MEDIACJA” 

wykład otwarty: 12 marca i 6 kwietnia, godz. 17.00 

warsztaty: 16 marca, 16 kwietnia i 30 kwietnia, godz. 17.00 

II. „MEDIACJA, CZYLI JAK ROZMAWIAĆ MIMO DZIELĄCYCH NAS RÓŻNIC” 

wykład otwarty: 7 maja i 28 maja, godz. 17.00 

warsztaty: 18 maja, 8 czerwca i 15 czerwca, godz. 17.00 

III. „MEDIACJA ZAMIAST SĄDU, CZYLI DLACZEGO WYBIERAM MEDIACJĘ” 

wykład otwarty: 7 lipca i 21 lipca, godz. 14.00 

warsztaty: 14 lipca, 4 sierpnia i 13 sierpnia, godz. 14.00 

Informujemy jednocześnie o dyżurach mediatora, które odbywają się w każdą 3 środę 

miesiąca (18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 15 lipca i 19 sierpnia) od godziny 

17.00 w budynku Kancelarii Adwokackiej przy ul. Słowackiego 44 w Grodzisku 

Wielkopolskim 

Ze względu na ograniczony czas dyżuru, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji wizyty pod 

nr tel. (+48) 661 750 356 

mailto:biuro@centrum-mediacji.org


 

 

   

 

 

CZASOWO ZAMYKAMY BIBLIOTEKIZAMYKAMY  

 



 

 

 

ZACHĘCAMY DO CZYTANIA - WOLNE LEKTURY     

 

 

      Pomimo, że nie można w tej chwili wypożyczać książek, a do czasu odwołania zagrożenia koronawirusem dostęp do regałów 

bibliotecznych jest niemożliwy gorąco zachęcamy CZYTAĆ, CZYTAĆ, CZYTAĆ ! - by nieco zapomnieć o obowiązujących ograniczeniach i 

życiu w zamknięciu. Umożliwia to m.in. internetowy portal Wolne Lektury - cyfrowa biblioteka, w której znajduje się ok. 5800 darmowych 

utworów i ponad 600 audiobooków. Wszyscy mogą z niego nieodpłatnie korzystać. Literaturę można czytać online lub pobierać w kilku 

formatach – plikach PDF, MOBI, EPUB lub MP3, co oznacza, że można je czytać na ekranach komputerów, smartfonów czy czytników, a 

także słuchać na telefonach komórkowych i w samochodzie. 

Dostęp do literatury na stronie https://wolnelektury.pl/   

https://wolnelektury.pl/


 

  

WYDAWNICTWO GREG DZIECIOM     

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z panującym obecnie zagrożeniem zamknięto przedszkola i szkoły. By pomóc 

rodzicom w opiece nad dziećmi, a maluchom przynieść trochę radości, Wydawnictwo GREG 

udostępnia za darmo e-book ze zbiorem wybranych łamigłówek i zadań edukacyjnych. 

E-book do pobrania na stronie https://www.greg.pl/ 

 

 

 

#ZOSTAŃWDOMU. CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ - DARMOWE 

BIBLIOTEKI CYFROWE  
   

 

 

      Biblioteki, podobnie jak wszystkie instytucje kultury, będą zamknięte do odwołania. 

Proponujemy korzystanie z dostępu do darmowych bibliotek on-line. To projekty fundacji, 

sieci edukacyjnych czy domeny publiczne. 

 

    POLONA.PLhttps://polona.pl/ 

https://www.greg.pl/
https://polona.pl/


Największa w kraju biblioteka cyfrowa. Czytelnicy mają nieodpłatny i szeroki dostęp do 

książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, a także 

romansów, kryminałów, książeczek dla dzieci, poradników i książek kucharskich. 

   WOLNELEKTURY. PL https://wolnelektury.pl/ 

Darmowa biblioteka cyfrowa czynna 24 godziny na dobę, oferująca lektury szkolne, które 

trafiły już do domeny publicznej. To projekt fundacji Nowoczesna Polska realizowany pro 

publico bono, we współpracy z Biblioteką Narodową, Biblioteką Ślaską oraz Biblioteką 

Elbląską pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

   LEKTURY.GOV.PL https://lektury.gov.pl/ 

Platforma, na której każdy nieodpłatnie znajdzie ebooki oraz audiobooki lektur, zarówno 

uczniowie, jak i ich rodzice, a także ci, którzy chcą przypomnieć sobie teksty lektur. To 

wybór nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów czy powieści. Projekt realizowany 

jest w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 

 

SPOTKANIA Z PISARZAMI ONLINE - OLGA TOKARCZUK, 

GRZEGORZ KASDEPKE I.IN.  
   

 

 

    W tym tygodniu, od poniedziałku do piątku, o godz.18:00 pisarki i pisarze zrzeszeni w 

Unii Literackiej będą czytali przez 45 minut „rzeczy stare i nowe, rzadkie cymesy i 

nagradzane bestsellery, a nawet książki jeszcze niepublikowane, a może odpowiadał na 

pytania czytelników – wszystko zależy od autorek i autorów”(opis: Unia Literacka). 

Jeśli nie uda się Wam obejrzeć spotkania na żywo, to wszystkie nagrania będą dostępna na 

stronie Unia Literacka. 

Poniedziałek 30.03 – Iwona Chmielewska 
https://facebook.com/iwona.chmielewska.official/ 

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://facebook.com/iwona.chmielewska.official/


 

 

BIBLIOTEKA W CZASIE KORONAWIRUSA  
   

 

        Choć zawiesiliśmy swoją działalność, to w bibliotece mamy co robić. Ten wyjątkowy 

czas przeznaczamy między innymi na konserwację, porządkowanie i kontrolę naszych 

zbiorów. Ubytkujemy te, które są nieaktualne lub nie nadają się do czytania oraz planujemy i 

dokonujemy zamówień nowości wydawniczych, by po otwarciu bibliotek mieli Państwo co 

czytać. Przeglądamy oraz uzupełniamy katalogi biblioteczne, opracowujemy i porządkujemy 

dokumenty życia społecznego. Uzupełniamy biblioteczne kroniki. Robimy gruntowne 

porządki na półkach i w magazynach by zmieścić jeszcze więcej książek. Pełni nadziei na 

szybki koniec obowiązujących ograniczeń planujemy szereg działań skierowanych do 

naszych użytkowników. Jednym słowem jest co robić! 

      Nie zerwaliśmy też kontaktu z czytelnikami. Codziennie do godz. 15.00 można 

kontaktować się z biblioteką telefonicznie w celu uzyskania informacji. Można też poprosić 

o wykonanie i przesłanie skanu dokumentu z czytelni. 

     W okresie zamknięcia biblioteki proszę nie brać pod uwagę przesyłanych upomnień 

e-maili dotyczących zwrotu książek. Wypożyczenia zostaną przedłużone, a kary za 

niezwrócone w tym okresie zbiory nie będą naliczane. 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

 

PODZIELMY SIĘ WSPOMNIENIAMI     

     Ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały, że 

zmuszeni jesteśmy pozostać w domu. Wcale nie musi to być nudne. W sytuacji gdy zależy 

od tego nasze życie i zdrowie warto wykorzystać czas na wspólne, rodzinne wspomnienia, 

przeglądanie rodzinnych albumów i archiwów, w których znajdują się bezcenne fotografie 

dokumentujące codzienne życie mieszkańców oraz ważne wydarzenia społeczne. 

    Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej zabawy i współtworzenia fotograficznej 



Galerii Ośrodka Wiedzy Regionalnej. Wyszukajcie Państwo w rodzinnych albumach zdjęcia 

z uroczystości, zakładów pracy, szkół czy po prostu ulic naszego miasta i gminy. Prześlijcie 

materiały w formie elektronicznej do Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

bibliotekapublicznagrodziskwlkp1@gmail.com Wspólnie stworzymy niepowtarzalną 

wystawę.   Otrzymane zdjęcia prezentowane będą na stronie internetowej Biblioteki (w 

zakładce Ośrodek Wiedzy Regionalnej http://www.biblioteka.gro.pl/galeria/ oraz naszym 

FB. 

     Grodziska Biblioteka Publiczna od wielu lat gromadzi tzw. dokumenty życia 

społecznego, które digitalizuje, opracowuje, a także udostępnia na stronie internetowej w 

zakładce Ośrodek Wiedzy Regionalnej oraz bibliotecznym facebook’u. W naszych zbiorach 

znajduje się już ok. 9500 dokumentów i fotografii, dzięki którym powstało wiele 

interesujących wystaw wywołujących uśmiech i nutę nostalgii na twarzach oglądających. 

Poszukaj. Przyślij. Podziel się wspomnieniami. 

 

mailto:bibliotekapublicznagrodziskwlkp1@gmail.com
http://biblioteka.gro.pl/galeria/


 
 

   

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI     

     Międzynarodowy Dzień Książki la Dzieci obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin 

znanego duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało zainicjowane 

w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tego 

czasu coroczne obchody organizuje inne państwo. Polska była organizatorem święta w 1977 

roku. W ramach święta, Grodziska Biblioteka Publiczna co roku organizowała dla dzieci i 

rodziców wydarzenia literackie, spotkania z autorami książek, spektakle teatralne, kiermasze 

książek oraz warsztaty artystyczne. 

     Niestety, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa musieliśmy odwołać wszystkie 

zaplanowane wydarzenia. Niemniej proponujemy rodzicom…  Przeczytajcie dzieciom w 

tym dniu choć jedną bajkę, porozmawiajcie o książkach i roli czytania w życiu człowieka. 

Zapraszamy też wszystkich – małych i dużych, do wysłuchania części cyklu opowiadań 

„Zezia i Giler”, którą czyta sama autorka, Agnieszka Chylińska. 

https://www.facebook.com/AgnieszkaChylinska/videos/507705579922159/ 

 

 

https://www.facebook.com/AgnieszkaChylinska/videos/507705579922159/


   

PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH - "KICIA KOCIA POZNAJE 

STRAŻAKA"  
   

    Dla wszystkich najmłodszych czytelników pozostających w domach mamy 

niespodziankę! 

    Zapewne każdy maluch oraz rodzic zna rezolutną kotkę o imieniu Kicia Kocia - bohaterkę 

serii książek dla dzieci autorstwa Anity Głowińskiej, która wraz z wyrozumiałymi 

opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odważnie odkrywa świat 

i uczy się najważniejszych zasad w codziennym życiu. Zapraszamy na ekranizację 

bestsellerowej książki dla najmłodszych Kicia Kocia. Odcinek ,,Kicia Kocia poznaje 

strażaka" dostępny jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=u42rsaYzrO0  

Dodatkowo ze strony internetowej wydawnictwa Media 

Rodzina  https://www.mediarodzina.pl/do-pobrania  można nieodpłatnie pobrać 

kolorowanki, wycinanki, scenariusze i pomysły na wspólne zabawy z Kicią Kocią, a także z 

innymi ulubionymi bohaterami książek. 

 

 

   

 

WKRÓTCE OTWARCIE BIBLIOTEKI     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u42rsaYzrO0
https://www.mediarodzina.pl/do-pobrania


 

       Od środy 6 maja wznawiamy działalność Grodziskiej Biblioteki Publicznej, niestety na 

pewien czas ograniczoną wyłącznie do zwrotu i wypożyczania zbiorów. 

Czytelnia, ksero, kawiarenka internetowa, Ośrodek Wiedzy Regionalnej będą nadal 

nieczynne. Nie będziemy też organizować żadnych działań kulturalnych i edukacyjnych. O 

otwarciu Filii w Ptaszkowie i Kąkolewie poinformujemy. 

Biblioteka Główna oraz Filia na os. Wojska Polskiego czynne będą:  poniedziałek, 

wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00, środa 11.00 - 13.00. W soboty biblkioteka 

będzie nieczynna. Przerwa w godz. 13.00 - 14.00 

      

Ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo obowiązywać będą następujące zasady 

korzystania z biblioteki: 

 

1. Preferowane będą wypożyczenia po uprzednim złożeniu ZAMÓWIENIA. (Ze względu 

na liczne pytania ze strony czytelników, informujemy, że można też korzystać ze 

zbiorów bez uprzedniego zamawiania) 

Książki zamawiać można: 

a/ poprzez katalog on-line na stronie www.biblioteka.gro.pl 

b/ telefonicznie lub mailowo z podaniem nr czytelnika (znajduje się na karcie) 

- wypożyczalnia dla dorosłych tel. 612271286 mail: wypozyczalnia@biblioteka.gro.pl  

- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży tel. 612271288 mail: oddzial.grodzisk@op.pl  

- Filia os. Wojska Polskiego tel. 614445676 filiaowp@biblioteka.gro.pl  

2. Zamówione książki należy odebrać w przeciągu 3 dni roboczych. Po upływie terminu 

rezerwacja zostanie anulowana. 

3. Zwroty książek odbywać się będą w wydzielonym miejscu biblioteki z zachowaniem 

ogólnie wymaganych zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki) 

4. Wypożyczenia odbywać się będą bez wolnego dostępu do półek w wydzielonym miejscu 

biblioteki z zachowaniem ogólnie wymaganych zasad bezpieczeństwa (maseczki, 

rękawiczki) 

5. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba 

6. Obowiązuje limit wypożyczeń – 5 egzemplarzy / czytelnika 

7. Zwracane książki podlegają 14 dniowej kwarantannie i nie będą w tym czasie 

wypożyczane. 

8. Zabrania się samodzielnego dezynfekowania książek preparatami zawierającymi alkohol i 

detergenty. Za zniszczone wskutek takich zabiegów książki pobierane będą opłaty 

regulaminowe. 

 

mailto:wypozyczalnia@biblioteka.gro.pl
mailto:oddzial.grodzisk@op.pl
mailto:filiaowp@biblioteka.gro.pl


 

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
   

 

 

 

  

     W dniach od 30 maja do 7 czerwca br. w całym kraju przebiegać będzie 

Ogólnopolska Kampania społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”, mająca na celu 

propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną 

metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Regularne czytanie dzieciom 

jest najbardziej skutecznym sposobem wychowania ich na wykształconych, 

mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. 

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Grodziska Biblioteka 

Publiczna organizuje go w przestrzeni wirtualnej. 

Inauguracja odbędzie się w sobotę, 30 maja o godz. 1600. Radni Rady Miejskiej 

odczytają „Lokomotywę” Juliana Tuwima, a Burmistrz Grodziska 

Wielkopolskiego Piotr Hojan przeczyta opowiadanie Wioletty Święcińskiej pt. 

„Dzielny piesek Tobi”. 

W kolejnych dniach zapraszamy do wysłuchania baśni i opowiadań o zwierzętach, 

które czytać będą bibliotekarze Grodziskiej Biblioteki Publicznej. 

Zapraszamy na relacje online na kanale YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCGuUDfsC0pwW22yIL2AXLyw?view_as=subscriber 

oraz Facebooku Grodziskiej Biblioteki Publicznej 
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Grodziska-Biblioteka-Publiczna-

1643137712610227/ 

.     

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGuUDfsC0pwW22yIL2AXLyw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Grodziska-Biblioteka-Publiczna-1643137712610227/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Grodziska-Biblioteka-Publiczna-1643137712610227/


GODZINY OTWARCIA 
 

 

  

Ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo nadal obowiązywać będą następujące 

zasady korzystania z biblioteki: 

  

1. Podczas wiyty w bibliotece zachować należy ogólnie przyjete zasady bezpieczeństwa. 

Obowiązek zakładania maski ochronnej i dezynfekcji rąk. 

2. Zwroty książek odbywać się będą w wydzielonym miejscu biblioteki 

3. Wypożyczenia odbywać się będą bez wolnego dostępu do półek. 

4. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba 

5. Zwracane książki podlegają 3 dniowej kwarantannie i nie będą w tym czasie 

wypożyczane. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CZYTANIA KOMIKSÓW     

      Dnia 28 sierpnia obchodziliśmy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. 

Działający przy Bibliotece Klub Mangi Komiksu i Anime spotkał sie tym razem online. 

Bliotekarka, na klubowym portalu poprosiła by klubowicze pochwalili się aktualnie 

„pożeraną” lekturą, wśród odpowiedzi królowały mangi. W naszych zbiorach pojawia się 

coraz więcej nowości z tej kategorii, nie tylko komiksy dla dzieci lecz także, amerykańskie 

komiksy o superbohaterach a także japońskie mangi! Juz teraz zapraszamy do Filii na os. 

Wojska Polskiego gdzie czekają na Was mangi i komiksy. 



 

 
 

   

 

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ. TEK, Nowoczesny jaskiniowiec     

Książka „TEK. Nowoczesny jaskiniowiec” wyglądem nawiązuje do IPada i sprytnie 

odwołuje się do doświadczeń użytkowania urządzeń mobilnych. To zabawny sposób 

mówienia o znaczeniu wyłączenia otaczających nas urządzeń i cieszenia się urokami 

pięknego świata dookoła. TEK przypomina, że powinniśmy cieszyć się życiem bez stałego 

przywiązania do ekranów. 

We wtorek, 29 września br. chyba po raz pierwszy wszyscy uczestnicy warsztatów z 

rozszerzonej rzeczywistości z wielką chęcią zastosowali się do polecenia POKOLORUJ. 

Stało się tak dzięki niezwykłej aplikacji Quiver, która „ożywiała” ilustracje dzieci. 

Quiver to sztandarowa aplikacja wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości 

wydana przez QuiverVision. Na stronie internetowej http://www.quivervision.com/ znajdują 

się kolorowanki, które po pobraniu na dysk komputera można wydrukować, a następnie 

pokolorować według uznania. Gotowy obrazek należy zeskanować przy użyciu aplikacji 



mobilnej Quiver, która jest dostępna do pobrania zarówno na smartfony, jak i na tablety. Po 

zeskanowaniu obrazka, zobaczymy na ekranie urządzenia mobilnego jego cyfrową wersję, 

która stanowi połączenie świata realnego z nałożoną na niego, generowaną w czasie 

rzeczywistym, grafiką 3D. 

Efekt 3D to nie wszystko – dzieci mogły wejść w interakcję z pokolorowanym obrazkiem, 

dotykając ekranu tabletu. 

Uczestnicy mieli do czynienia m. in. z wybuchającym wulkanem oraz strzelającym gole 

dinozaurem. Zobaczcie sami! Dzieci były pełne zachwytu! 

 



 

 
 



   

 

KLUB MANGI KOMIKSU I ANIME PROPONUJE     

 

 

 

Czy Wiecie o tym, że w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej można wypożyczać mangi? 

Jeśli nie, to zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą nasze zasoby oraz 

do wypożyczania! 

https://prezi.com/view/4wAMyr8uWCg7Zr4iNsnv/ 

Na końcu bonus - tutorial jak zamawiać przez internet" 

https://drive.google.com/file/d/1yiPIBi9xgQZF-3RMpIpTB4DlGpjZQnO5/view 

   Dokładnie 25 lat temu, we wrześniu 1995 roku wyemitowano pierwszy odcinek kultowego 

anime "Czarodziejka z Księżyca". W związku z tym przygotowaliśmy dla Was Quiz na ten 

temat. Przekonajcie się jak dużo pamiętacie!" 

https://view.genial.ly/5f61f48579626a0d7128637c/interactive-content-sailor-moon-quiz 

 

 

SPOTKANIE Z WITOLDEM SZABŁOWSKIM     

       6 października 2020 o godzinie 18:00 zapraszamy na kanał WBPiCAK na YouTube na 

spotkanie z Witoldem Szabłowskim, w cyklu „W świecie reportażu”. W ub. roku premierę 

miała książka „Jak nakarmić dyktatora” „(…) opowieść o historii widzianej przez kuchenne 

drzwi; niezwykły mariaż reportażu z książką kucharską (...)” (źródło: wydawca). 

Spotkanie on-line będzie też okazją do zadania reportażyście nurtujących pytań o twórczość i 

https://prezi.com/view/4wAMyr8uWCg7Zr4iNsnv/
https://drive.google.com/file/d/1yiPIBi9xgQZF-3RMpIpTB4DlGpjZQnO5/view
https://view.genial.ly/5f61f48579626a0d7128637c/interactive-content-sailor-moon-quiz


warsztat dziennikarki. Książki Szabłowskiego w naszej bibliotece (link do katalogu) 

Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale WBPiCAK:  

https://youtu.be/xxo_mOaOqd0 

 

Rozmowę poprowadzi: Marcin Meller, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. 

Spotkanie na żywo będzie tłumaczone na polski język migowy. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/events/378965696454459 

  

 

 

   

 

KLUB MANGI KOMIKSU I ANIME  

Działamy online. Zapraszamy do oglądania trailerów o mangach, które znajduja sie w 

grodziskiej Bibliotece. https://view.genial.ly/5f6df131be23070d182deb3b/video-

presentation-natsume 

 

   

 

 

 

ANDERSEN NIEZNANY....     

      

       9 października 2020 w godzinach 10.30 – 12.30 zapraszamy na kanał WBPiCAK na 

YouTube na spotkanie z Bogusławą Sochańską i jej wykład „Andersen nieznany. Opowieść 

o pisarzu zaszufladkowanym”. https://www.youtube.com/watch?v=RgzhzIA9z5c 

https://youtu.be/xxo_mOaOqd0
https://view.genial.ly/5f6df131be23070d182deb3b/video-presentation-natsume
https://view.genial.ly/5f6df131be23070d182deb3b/video-presentation-natsume
https://www.youtube.com/watch?v=RgzhzIA9z5c


Znamy bohatera wykładu przez pryzmat czytanych w dzieciństwie baśni. Czy to wystarczy? 

Jaką osobą, jakim twórcą był Hans Christian Andersen? Co jeszcze kryją jego baśnie? 

Spotkanie on-line będzie też okazją do zadania pytań tłumaczce języka duńskiego, badaczce 

duńskiej kultury. 

 

  

SKLEPY CYNAMONOWE - POSŁUCHAJ     

 

 

 

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia projekt 

sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w 

Sieci, który ma na celu przedstawienie sylwetki Brunona Schulza, artysty tworzącego w 

okresie międzywojennym. Malarstwo i literatura Brunona Schulza stają się asumptem do 

wielopłaszczyznowych rozważań na temat filozofii życia i śmierci. Jego sztuka wywołuje 

wiele emocji i pozostaje nadal aktualna. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z biografią 

naszego wybitnego pisarza, malarza i grafika oraz wysłuchania darmowego audiobooka z 

jednym z najsłynniejszych zbiorów jego prozy: „Sklepy cynamonowe”. 

http://brunoschulz.edu.pl/audiobook/ 

 

 

http://brunoschulz.edu.pl/audiobook/


ZALAJKUJ BIBLIOTEKĘ !... SPOTKAJMY SIĘ ONLINE     

 

 

 

      Zapraszamy do udziału w wydarzeniach projektu przygotowanego przez Grodziska 

Bibliotekę Publiczną pt. Zalajkuj Bibliotekę – spotkajmy się online. 

Projekt dofinansowany został i odbędzie się w ramach programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki” 

Już wkrótce nastąpi odsłona naszej nowej strony internetowej oraz odbędzie się 

kompleksowy cykl działań kulturalno - edukacyjnych skierowanych do szerokiego 

grona odbiorców. 

 

ZSZYWKA KREATYWKA     

 

      Serdecznie zapraszamy na listopadowy cykl warsztatów kreatywnych Zszywka 

Kreatywka! Warsztaty skierowane są do najmłodszych poszukiwaczy nowych form, 

kształtów i treści- do dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat wyróżniającym się chęcią 

poznawania świata i tworzenia czegoś z niczego. W trakcie zajęć młodzi uczestnicy 

zaproszeni zostaną do świata wyszukanych form plastycznych z pogranicza snu i jawy. 

Zwierzęce portrety, fikuśne marionetki i mistyczne ptaki- stworzymy fascynujące 

przedmioty które będą towarzyszyć dzieciom w przyszłości. 

 

Spotkania z dziećmi odbędą się w kameralnym gronie, z zachowaniem wymaganych zaleceń 



a każdy młody artysta otrzyma swój własny zestaw do pracy twórczej. Warsztaty 

poprowadzi Idalia Mantas- z wykształcenia projektantka mody, artysta plastyk. Projektuje i 

tworzy kostiumy oraz rekwizyty dla teatrów oraz dla instytucji kultury od 10 lat. Cykl 

warsztatów Zszywka Kreatywka prowadzi od 5 lat w Poznaniu, a w ostatnim czasie również 

w sieci. YouTube: Idalia Mantas 

https://www.youtube.com/channel/UCpvjckyWc95wx4ynr6lr1kQ?view_as=subscriber 

 

Facebook: Idalia in Wonderland/ idalia mantas 

https://www.facebook.com/IDALIA.MANTAS  

Plan warsztatów: 

7.11 Eco portrety - to okazja do stworzenia bajkowych portretów zwierząt między innymi za 

pomocą rzeczy pochodzących z recyklingu tj. tektura, tkanina 

14.11 Tęczowe ptaki - stworzymy piękne mistyczne ptaki z papieru, wstążek, krepiny które 

będą przepiękną ozdobą dla dzieci w ich domach w pełnej palecie barw 

21.11 Zwierzaki Cudaki - warsztat z tworzenia zwariowanych zwierząt- marionetek które 

poruszając się w cudaczny sposób zabiorą dzieci w krainę fantazji. 

Warsztaty są bezpłatne, zrealizowane w ramach programu Kultura w drodze. 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Obowiązują zapisy których można dokonywać pod numerem telefonu 612271288. 

  

 

 

   

https://www.youtube.com/channel/UCpvjckyWc95wx4ynr6lr1kQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/IDALIA.MANTAS


MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - TRZECIA EDYCJA     

 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – 

wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek, także 

Grodziska Biblioteka Publiczna – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym. Do 

tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków! 

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej 

kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy 

bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi 

bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 

książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 

przedszkolaka 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. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 

także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 

przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z 

czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 

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

pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach 

ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”. 

Wyprawki można odbierać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz Filii na os. Wojska 

Polskiego 

Wyprawka Czytelnicza 

• Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych 

polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, 

jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę 

Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są 

również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata 

Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin 

Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są 

perspektywy spoglądania na świat. 

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – 

praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i 

odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura 

pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele 

czytelniczych porad i inspiracji. 

• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania 

naklejek za wypożyczone książki. 



Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę? 

• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w 

pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. 

• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, 

dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, 

warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. 

• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i 

odpowiedzialności za wypożyczoną książkę. 

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie! 

 

 
 

   

 

BOOK TARG. II EDYCJA 12-18 LISTOPADA 2020     

 



 

Przed nami siedem wyjątkowych dni jesiennej edycji BookTargu, wielkiego wirtualnego 

święta książek, organizowanego przez Allegro, Lubimyczytać.pl oraz Legimi. Spotkania 

autorskie, premiery, promocje oraz dyskusje z najznamienitszymi pisarzami, ludźmi kultury i 

filmu – to wszystko będzie można znaleźć online w programie wydarzenia, które odbędzie 

się od 12 do 18 listopada. 

Druga edycja BookTargu – 9 bloków tematycznych, 56 spotkań 

Druga edycja BookTargu, bezpłatnego i dostępnego dla każdego internauty wydarzenia, to 

spotkania autorskie i panele dyskusyjne, a także rozmowy ekspertów o obecnej sytuacji 

branży książki. Wszystkie transmisje będzie można śledzić online: na stronie booktarg. pl. 

https://www.booktarg.pl/?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-

002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=defa

ultbooktarg.pl 

facebooku https://www.facebook.com/BookTarg?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-

002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default 

oraz serwisu lubimyczytać.pl. 

https://www.facebook.com/LubimyCzytac?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-

002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default 

  

Dołączcie do targowych wydarzeń i zaproście na nie znajomych miłośników książek! 

 

   

OTWARCIE BIBLIOTEKI OD 1 GRUDNIA     

 

 

https://www.booktarg.pl/?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=defaultbooktarg.pl
https://www.booktarg.pl/?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=defaultbooktarg.pl
https://www.booktarg.pl/?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=defaultbooktarg.pl
https://www.facebook.com/LubimyCzytac?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://www.facebook.com/LubimyCzytac?smclient=306e31d6-1226-11e8-a620-002590eabb38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default


 

 

 

.     

OD 30 listopada 2020  

NOWA STRONA INTERNETOWA 

 

Zapraszamy na nową stronę internetową Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

https://bibliotekagrodzisk.pl 

  

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat 

ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust 1 

Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych" 
 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotekagrodzisk.pl/


 

 

 

 

 

 

 


