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Laureci XVIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikat godła „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” w Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich w Poznaniu

Statuetka Hipolita i Certyfikat godła
„Najlepsze w Polsce” dla „Wielkopolan”

ISSN 1730-8356

Tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, 14 grudnia 2012 r., odbyła się uroczysta Gala zakończenia XVIII Edycji (2012) Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o Certyfikat godła „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wraz z Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług, a patronat medialny sprawują Radio Merkury S.A, TVP Poznań, Europejski Magazyn Internetowy
„Europartner” oraz miesięcznik „Merkuriusz” Polska.
Grudniowa uroczystość odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka. Certyfikat
godła „Najlepsze w Polsce” oraz Statuetkę Hipolita otrzymał Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” działający przy WBPiCAK w Poznaniu, natomiast tylko
certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” uzyskało 11 firm. Wśród laureatów znalazł się m.in. Salon Artystyczny im. Jackowskich w Pobiedziskach.
Dyplomem Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita uhonorowano Lesława Moritza. W czasie gali Prezydent Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego – dr Marian Król odznaczył kilka osób Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” nadawanym przez Towarzystwo, za upowszechnianie pracy
organicznej.
(więcej o laureatach na s. 9)
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Przeczytali, podyskutowali i zaprosili J.K. Rowling
Jedna z najpopularniejszych autorek w historii – J.K. Rowling – napisała pierwszą książkę tylko dla dorosłych. „Trafny wybór” jest już w rękach
czytelników z Dyskusyjnych Klubów Książki w Wielkopolsce. Kluby w Kępnie, Lesznie, Obornikach, Powidzu, Rawiczu, Szamotułach, Trzciance
i Śremie 12 grudnia 2012 r. o godzinie 18.00 wzięły udział w ogólnopolskiej akcji promującej „Trafny wybór”. Klubowicze spotkali się w swoich
miejscowościach, by rozmawiać o książce. Była to pierwsza Ogólnopolska Dyskusja Literacka Dyskusyjnych Klubów Książki organizowana przez
Instytut Książki i Wydawnictwo Znak.
Poniżej recenzje i opinie.

(...) zastanawialiśmy się, czy najnowsza książka J.K. Rowling „Trafny wybór” będzie nawiązywała klimatem do „Harrego Pottera”. Niektórzy
mieli nadzieję, że jednak coś magicznego w tej
książce się znajdzie. Ale prawda okazała się
inna.

Okładka „Trafnego wyboru” dość płynnie koresponduje z treścią książki. Przypomina kartę
do głosowania z zaznaczonym okienkiem, które
ma symbolizować ten właściwy wybór.
A książka jest właśnie o wyborach, ale nie
tylko o wyborach do Rady Miasta w małym,
prowincjonalnym angielskim miasteczku Pagford, które na wieść o śmierci jednego z radnych
ogarnął prawdziwy wyborczy amok. Ale o wyborach postaw i zachowań bohaterów. Autorka
bez litości obnaża ich wady i lęki. Wchodzi do
każdego domu i pokazuje czytelnikowi życie
osób, z różnych warstw społecznych, z różnymi
ambicjami lub ich brakiem, ich wybory, plany, intrygi. Fabuła jest bardzo przemyślana, przedstawiona w inteligentny sposób. Bardzo dużo czasu J.K. Rowling poświęca pokazaniu konfliktu
dorosłych z dziećmi, które stają się ofiarami ich
braku umiejętności wychowawczych. Niektórych
czytelników raziła duża ilość wulgaryzmów, ale
mają one swoje uzasadnienie.

„Trafny wybór” to powieść obyczajowa, o środowisku małego miasteczka, bo tylko tu może
się zdarzyć, że niespodziewana śmierć jednego
z radnych pogrąża miasteczko w chaosie. Aż
trudno uwierzyć, że jedna śmierć może mieć
takie konsekwencje dla lokalnej społeczności.
Gdy trzeba działać szybko ludzie odsłaniają
maski, nie mają czasu na budowanie pajęczych
sieci intryg, w które sami zaplątali się już dawno.
Stajemy się świadkami poniżania synów Andrew
i Paul’a przez Simona Price’a, okrutnych działań
adoptowanego Stuarta Walla, tragedii Krystal
i jej małego braciszka Robbiego. Tymczasowy
wakat narobił w miasteczku dużego zamieszania. Każdy chciał znaleźć się na miejscu zmarłego Barego. Ale wygrać może tylko jeden. Dlatego warto przeczytać tę książkę, aby samemu
podjąć wybór. Trafny wybór.

(...) W powieści Rowlling ścierają się
przede wszystkim dwa światy – dorosłych
oraz młodzieży. Szczególną uwagę oraz
wiele troski poświęca autorka ludziom młodym, którzy nie potrafią, bądź nie mają szansy odnaleźć się w świecie dorosłych, czują
się zagubieni, niechciani, zaniedbani. Warto
tu wymienić wyjątkowo pokrzywdzoną przez
los postać Krystal, której matka Terri, narkomanka i prostytutka, pozbawiona uczuć
wobec swoich dzieci, przyczynia się do ich
tragedii. Przykłady można mnożyć, chociażby Sukhvinder, okaleczająca swoje ciało,

aby odczuć ulgę. Tym bardziej skomplikowany, trudny do zrozumienia jest więc świat
dorosłych, który bardzo silnie odciska swoje
piętno wkraczających w dorosłe życie młodych ludzi. Kay Badwen opuszcza Londyn
dla „mężczyzny swojego życia”, nie pytając
córki o zdanie, Simon Price, każde niezadowolenie w brutalny sposób wyładowuje na
rodzinie.
Bohaterowie powieści „Trafnego wyboru”
opisani zostali z wyjątkową psychologiczną
wnikliwością, tworząc obraz małomiasteczkowego społeczeństwa różnorodnego, nie-

pokojącego, ale jakże podobnego do wielu
innym. Pytania o przyszłość miasteczek,
osiedli, ośrodków pomocy społecznej czy instytucji dla uzależnionych i o relacje między
dorosłymi a młodzieżą nabierają w powieści
niezwykle ważnego znaczenia.
Książkę zaliczyłabym do powieści wielowątkowych, napisanych bardzo zręcznie,
niestroniących od czarnego humoru (duch
Barry’ego), pozostawiających jednak wiele
do przemyślenia.
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Fot. MBP Leszno

Leszno

Dyskusja na najwyższym szczeblu

12 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 Dyskusyjne
Kluby Książki działające w całej Polsce spotkały się, aby rozmawiać o najnowszej powieści
J. K. Rowling zatytułowanej „Trafny wybór”.
Do organizowanej przez Instytut Książki i Wydawnictwo Znak akcji włączył się również Dys-

wielkopolskiej kultury

Kępno

Dyskusja była interesująca, ktoś powiedział
„gdyby Rowling napisała instrukcję obsługi odkurzacza też byłby to sukces literacki” , ale na
pewno robi wrażenie to, że BBC wykupiło prawa do nakręcenia serialu na podstawie książki
„Trafny wybór”.
Po spotkaniu DKK w bibliotece, wyszliśmy
na wybrukowany rynek (to nie klasyczny bruk,
ale kostka granitowa). Ci, którzy nie wystraszyli
się mrozu dotarli na kępiński rynek, gdzie razem z nową książką J.K. Rowling uwieczniliśmy się pod iluminowaną fontanną z dwoma
łabędziami, którym ktoś życzliwy ocieplił szyje
zakładając im szaliki.
Dołączyła do nas młodzież, która zadeklarowała się jako gorący miłośnicy Harrego Potera.
Natomiast książkę „Trafny wybór” chcą kupić
swoim rodzicom pod choinkę.

Aldona Szymanowska

Natalia Wolko

Fot. MBP Kępno

kusyjny Klub Książki działający przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Spotkanie odbyło się w „Galerii za
Regałami” leszczyńskiej książnicy.
Odpowiedni klimat dyskusji stworzyła
ustawiona w sali drabina oraz wirtualna obecność autorki na ekranie.
„Trafny wybór” okazał się dla klubowiczów pozycją niezwykle kontrowersyjną, co znalazło wyraz w komentarzach.
Dyskusja, która trwała ponad 2
godziny zgromadziła 21 osób. Rozmówcy zwrócili uwagę na opisywane
relacje zachodzące między rodzicami
i dziećmi, małżonkami, rodzeństwem,
kolegami, pracodawcami i ich pracownikami.
Wielu po lekturze „Harry’ego Pottera” w „Trafnym wyborze” odkryło zupełnie inną Rowling, podejmującą trudne
życiowe tematy, ukazującą nierówności społeczne, obłudę i zakłamanie.
Na zakończenie uczestnicy „dyskusji
na wysokim szczeblu” wysłuchali
zamieszczonej w Internecie rozmowy z tłumaczką Anną Gralak oraz wypowiedzi
osób, które przeczytały „Trafny wybór” zarówno
w wersji oryginalnej, jak i w polskim przekładzie.

12 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 miała miejsce Pierwsza Ogólnopolska Dyskusja Literacka
Dyskusyjnych Klubów Książki zorganizowana
przez Instytut Książki oraz wydawnictwo Znak.
Dyskusja toczyła się wokół książki J.K. Rowling
„Trafny wybór”. Do akcji włączył się również
Dyskusyjny Klub Książki działający w Bibliotece
Publicznej w Trzciance.
W tym samym czasie członkowie 150 klubów
w całym kraju dyskutowali o tej samej książce.
Efektem przedsięwzięcia ma być zaproszenie
autorki „Harrego Pottera” do Polski.
Trzcianecki DKK przygotowywał się do tego
wyjątkowego spotkania od dłuższego czasu,
a spontaniczna była tylko dyskusja. Gościem honorowym klubu była pisarka, Karolina Kubilus.
Salę wystawową biblioteki zdobiła dwumetrowa,
atrapa okładki omawianej książki, a klubowicze
włożyli stroje odpowiadające kolorystyce okładki. Pozostawiono też symboliczne puste miejsce
dla J.K. Rowling. Rozpoczęto od zaśpiewania
piosenki, do której tekst napisała jedna z klubowiczek po lekturze „Trafnego wyboru”.
Następnie przybliżono zebranym życiorys
i osiągnięcia autorki. Dyskusji towarzyszyła
WBPiCAK

Fot. BP Trzcianka

Trzcianka

Uczestnicy dyskusji w Trzciance

lokalna telewizja, a trudne tematy osładzał tort
z wizerunkiem okładki książki. Na spotkanie
przybyły też młode, wierne fanki Harrego Poterra.
Pierwsza książka J.K. Rowling dla dorosłych
to świetny temat do dyskusji. Bogaty korowód
bohaterów i trudne, a nawet drażliwe tematy.

Powieść o problemach, które istnieją w każdym
miejscu na świecie, ale nie zawsze głośno się
o nich mówi. Dyskusja nad „Trafnym wyborem”
w Trzciance była pełna emocji i interesujących
refleksji.
Małgorzata Świątek
K.H.
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Uczestniczki warsztatów z opiekunką jarocińskiego DKK Grażyną Cychnerską

Przez wieki sam

Prowadzące warsztaty z tomikami Wisławy Szymborskiej

Choć jestem nieżywy, to ciągle żyje,
Potępiony, sam błąkam się po ziemi,
Ze wszystkich mych zbrodni swe ręce myję,
Chcę to wieczne życie na śmierć wymienić.
Pragnę ten czas przywrócić, kiedy razem
Szliśmy aleją zasypaną liśćmi.
Przez wieki idę w myślach z tym obrazem,
Gdy do ucha wciąż szeptałaś mi „Kiss me”.
Co miałem najlepszego, sam zniszczyłem.
Ciepło Twego ciała mnie nie ogrzeje.
Czy na tak straszną karę zasłużyłem,
Że jako wampir wciąż grozę sieję?
Lepiej mi było umrzeć, jak tysiącom,
Niż błąkać się samotnie po ziemi bez końca.

Fot. Anna Sabiłło

Fot. BP Jarocin

Z sonetem za pan brat

W grudniu minionego roku krakowskie Wydawnictwo a5 ogłosiło konkurs na sonet, adresowany do uczestników Dyskusyjnych Klubów Książki.
Zaproponowaliśmy więc naszym klubowiczom warsztaty pisania sonetu.
Zaprosił nas młodzieżowy klub działający przy bibliotece Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Jarocinie, którego opiekunką jest Grażyna Cychnerska.
Warsztaty poprowadziły instruktorki WBPiCAK – Małgorzata Janiak
i Magdalena Rusnok. Natchnienie nas nie opuściło i razem z ośmioma
dziewczynami: Karoliną Strachotą, Małgorzatą Sosnowską, Moniką Grobelną, Dominiką Masztalerz, Martą Walczak, Adrianną Pańczak, Martą Półrolniczak i Sarą Kasprzak napisałyśmy sonet pod dramatycznie
brzmiącym tytułem „Przez wieki sam”.
Tekst sonetu w ramce.
Sonet wysłałyśmy i niecierpliwie czekałyśmy na wyniki. Z wielką radością przyjęłyśmy wiadomość, że jury konkursu przyznało nam nagrodę
specjalną, którą były tomiki Wisławy Szymborskiej „Wystarczy”.
M. J.

Spotkanie krotoszyńskiego DKK
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im.
Arkadego Fiedlera odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym
omawiano książkę Gabrielle Zevin „Zapomniałam, że Cię kocham”. Życie głównej bohaterki
zostaje przewrócone do góry nogami, gdy po
upadku ze schodów traci pamięć. Akcja rozwija się powoli, pojawiają się coraz ciekawsze
wątki, bardziej interesujące postaci. Wszystko
kręci się wokół codzienności, o której główna
bohaterka zapomniała.
Obserwujemy jak to jest wejść w skórę innej osoby i być nią przez jakiś czas. Autorka
pokazuje to w bardzo interesujący sposób,
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przy okazji opowiadając o miłości, przyjaźni,
emocjach. W książce ciągle się coś dzieje,
nie można się z nią nudzić. Dzięki niej można
oderwać się od rzeczywistości i choć na chwilę
zapomnieć o problemach.
Na grudniowym spotkaniu omawiano książkę Patrici Highsmith „Księga zemsty dla miłośników zwierząt”. Zawarte w niej teksty łączy
motyw przewodni: zbrodnie popełnione przez
zwierzęta. Autorka próbuje pokazać, że to
ludzie swym postępowaniem doprowadzają
zwierzęta do zbrodni, traktując je instrumentalnie, jako źródło dochodu lub rozrywki. Zwierzęta nie atakują ani nie zabijają bez powodu.

Robią to tylko wtedy, gdy się boją, bronią lub
chcą zdobyć pożywienie. Klubowiczki stwierdziły, że po lekturze nabiera się pokory wobec
innych stworzeń, a sugestywne opisy zbrodni,
jakich zwierzęta dokonują, uaktywniają się
ostrzegawczo w wyobraźni.
Uczestniczki spotkania stwierdziły, że książka ta wciąga jak narkotyk, czytelnik poddaje
się jej mrocznemu nastrojowi i szczególnemu
poczuciu humoru autorki. Patricia Highsmith
opisując najzwyklejszą codzienność, nadaje
jej cechy koszmaru.
Marlena Nabzdyk
WBPiCAK
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek
w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Będzie pomoc dla kolejnych bibliotek
Na biblioteki z małych miejscowości z całej Polski czekają:
komputery, drukarki, szkolenia, granty i mnóstwo inspiracji do nowych działań.
28 stycznia rozpoczął się kolejny nabór do Programu Rozwoju Bibliotek. W województwie wielkopolskim jest 121 uprawnionych bibliotek – do nich wysłano broszury informacyjne o warunkach naboru.
Do tej pory dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek unowocześniono ponad połowę bibliotek z małych miejscowości (3327 placówek
z całego kraju). Rocznie odwiedza je ponad 2,5 miliona ludzi.
Nowi uczestnicy PRB – podobnie jak biblioteki biorące już udział w programie – otrzymają komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki A3, projektory multimedialne, ekrany i aparaty cyfrowe. Ze sprzętu przekazanego bibliotekom będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.
Na bibliotekarki i bibliotekarzy czekają też szkolenia: warsztat planowania rozwoju biblioteki, szkolenia informatyczne i kursy
specjalistyczne (łącznie kilkanaście dni szkoleniowych). Dzięki nim pracownicy bibliotek dowiedzą się, jak prowadzić swoją placówkę
w nowoczesny sposób, jak sprawdzić, co ludzie chcą robić w bibliotece i jak dopasować ofertę biblioteki do ich potrzeb.
Po to, by najciekawsze pomysły na działania nie pozostały tylko w sferze planów, biblioteki będą mogły ubiegać się o ich sfinansowanie, uczestnicząc w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Będą mogły także liczyć na pomoc i inspirację
– dzięki programowi wizyt studyjnych w innych bibliotekach czy udziałowi w ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych.
Wszystko za sprawą zwiększenia budżetu Programu Rozwoju Bibliotek o 5 milionów dolarów i – w rezultacie – przedłużenia PRB
do 2015 r. Środki te pochodzą od fundatorów PRB: Fundacji Billa i Melindy Gates i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Biblioteki, które będą chciały dołączyć do programu, do 11 marca 2013 r. powinny złożyć wnioski za pomocą portalu
www.biblioteki.org.
Następnie oceni je komisja, która zdecyduje, które placówki zostaną przyjęte.
Warto wziąć pod uwagę fakt, że niektóre zasady dwóch poprzednich naborów zostały „złagodzone” np. nie ma wymogu określonej
liczby godzin pracy we filiach. Poza tym w III turze biblioteki startują samodzielnie – nie będą tworzone grupy „wiodąca+partnerskie”.
Zatem warto przemyśleć start do Programu Rozwoju Bibliotek. Obecny nabór jest miłą niespodzianką – skorzystajmy z niej!

Program grantowy dla bibliotek
Miłosławskie Centrum Kultury, Biblioteka
Publiczna w Miłosławiu wraz z filiami: w Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie, Skotnikach
i Pałczynie w 2011 r. przystąpiły do Programu
Rozwoju Bibliotek.
Udział w tym programie otworzył przed bibliotekami wiele możliwości i szans na realizacje różnych projektów. W ramach Konkursu
Grantowego „Aktywna biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce, w październiku 2012 r. został napiWBPiCAK

sany przez dyrektora MCK Marię Hetmańczyk
i bibliotekarki: Wiesławę Stachowiak i Lilianę
Szczepaniak oraz pracownika świetlicy Małgorzatę Bzową projekt zatytułowany „Biblioteka
dla malucha – dziecko widzi, mówi i czyta”.
W połowie grudnia 2012 r. została opublikowana lista laureatów, wśród których znalazło się Miłosławskie Centrum Kultury. Zostało
przyznane maksymalne dofinansowanie, które
zostanie przeznaczone na stworzenie „Kącika
Malucha”.

Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r.
w bibliotece w Orzechowie. Jego celem jest
stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom,
w którym będą poznawały świat poprzez zabawę i rozwijanie aktywności.
„Kraina Małego Czytelnika” stworzy atrakcyjną przestrzeń dla najmłodszych czytelników
i stanie się źródłem wiedzy i rozrywki.
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200 rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przygotowując się do godnego uczczenia w 2013 r. dwusetnej
rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, legendy Wielkopolski i Poznania, intelektualisty, patrioty i organicznika – przedsiębiorcy, prekursora nowoczesnego polskiego przemysłu maszyn rolniczych, w latach
międzywojennych polskiej marki znanej i szanowanej na światowym rynku wystąpiło do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały ogłaszającej rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego.

Uchwała
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

W dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wyjątkowemu patriocie,
twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, działaczowi gospodarczemu, intelektualiście, nauczycielowi i publicyście. W naszej historii gospodarczej nazwisko Cegielski jest marką. Marką polską szeroko znaną w świecie począwszy od czasów wystawy paryskiej w końcu XIX w. aż po
współczesność, w której znakomicie zapisały się silniki okrętowe z zakładów H. Cegielski.
W przekonaniu, że przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom zachowują dziś szczególną aktualność Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Uzasadnienie
„Urodzony 6 stycznia 1813 r. w Ławkach koło Gniezna, doktor filozofii, autor licznych publikacji naukowych, Hipolit Cegielski był nauczycielem
języka polskiego i języków starożytnych w poznańskim gimnazjum. Mimo wybitnych osiągnięć pedagogicznych władze pruskie z przyczyn
politycznych zakazały mu wykonywania zawodu.
Pozbawiony środków do życia otworzył mały sklep z narzędziami rolniczymi, który szybko rozwinął w dobrze prosperującą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Prowadząc i ciągle rozbudowując firmę, kontynuował pracę naukową, publikując zarówno rozprawy filologiczne, jak
i książki techniczne. Był m.in. autorem pierwszego podręcznika pt. „Narzędzia i machiny rolnicze”.
Jako zwolennik „pracy organicznej” działał na rzecz rozwoju przemysłu i handlu nie tylko kierując własnym przedsiębiorstwem, ale też prowadząc rozległą działalność społeczną. Będąc założycielem i członkiem licznych towarzystw, odgrywał znaczącą rolę w życiu obywatelskim
Wielkopolski. Był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej, prezesem Towarzystwa Przemysłowego i Centralnego Towarzystwa
Gospodarczego oraz wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był również gorącym zwolennikiem reformy szkolnictwa.
W 1848 r. założył w Poznaniu pierwszy niezależny dziennik – „Gazetę Polską”, której był redaktorem naczelnym.
W działalności politycznej skupiał się na pracy posła do sejmu pruskiego, gdzie mocno sprzeciwiał się polityce germanizacyjnej.
Dziełem Hipolita Cegielskiego był awans cywilizacyjny Wielkopolski i Polski. Fabryka, przez niego założona została rozbudowana w okresie
międzywojennym, będąc ośrodkiem innowacji i postępu technicznego. Po II wojnie światowej zapisała się w historii nie tylko jako producent
wysokiej klasy silników okrętowych: to strajk jej pracowników zapoczątkował Poznański Czerwiec i przemiany październikowe 1956 r.
Hipolit Cegielski, przemysłowiec i społecznik, polityk i intelektualista, dziennikarz i charyzmatyczny mówca był także kochającym mężem
i ojcem zatroskanym o zdrowie i pomyślność rodziny.
Ten orędownik pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, jest dziś symbolem harmonijnej symbiozy
ideałów humanistycznych, wiedzy i kultury osobistej z głębokim zrozumieniem dla spraw materialnych, rozwoju przemysłu i gospodarki”.
Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego podjęta została jednogłośnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2012 r.
rok 2013 został ustanowiony także:
– Rokiem Juliana Tuwima
– Rokiem Witolda Lutosławskiego
– Rokiem Jana Czochralskiego
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Doceniając zasługi Hipolita Cegielskiego Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 października 2012 r. ogłosił rok 2013 Rokiem
Hipolita Cegielskiego.
Poniżej publikujemy Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r. oraz załącznik do uchwały w postaci apelu.

Uchwała Nr XXVII / 484 / 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego apelu w sprawie ogłoszenia roku 2013
Rokiem Hipolita Cegielskiego.
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami)
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/484/12 z dnia 29 października 2012 r.
Apel
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie:
ogłoszenia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego
Sejmik ogłasza rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy Jego urodzin.
6 stycznia 1813 r. we wsi Ławki (w ówczesnym powiecie powidzkim; dzisiejszy powiat gnieźnieński, gmina Trzemeszno) na świat przyszedł Hipolit Cegielski – społecznik, filolog, pionier wielkopolskiego przemysłu maszynowego, współtwórca polskiej prasy politycznej oraz
wychowawca młodzieży. Całe życie, nie licząc 4-letniego okresu studiów na Uniwersytecie Berlińskim, związał z Wielkopolską.
Od dzieciństwa przejawiający zmiłowanie do nauki i świadomy konieczności ciągłej edukacji, z biegiem lat stał się ich zagorzałym propagatorem, mając za cel praktyczne wychowanie polskiej młodzieży, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kultury i ducha narodowego. Stworzył pierwsze niezależne pismo w Poznaniu – „Gazetę Polską” oraz bardzo wpływowy w okresie zaborów „Dziennik Poznański”.
Przetarł szlak skutecznej rywalizacji z zaborcą na polu handlu a następnie przemysłu, otwierając początkowo w 1846 r. skład żelaza
i narzędzi rolniczych. W 1855 r. otworzył przy ul. Koziej w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która stała się najżywotniejszym z Jego dzieł.
Godnym przypomnienia jest, iż mimo sukcesów zawodowych, nie zapominał o patriotycznym obowiązku działania na rzecz społeczeństwa. Był na tym polu kontynuatorem dzieła Karola Marcinkowskiego i czołowym pozytywistą spod znaku pracy organicznej. Tytaniczna
praca wykonana w roli: wiceprezesa Towarzystwa Naukowej Pomocy, członka honorowego Towarzystwa Rzemieślniczego, członka,
a potem prezesa Towarzystwa Przemysłowego, czy prezesa Centralnego Towarzystwa Gospodarczego – mogą być przykładem dla
dzisiejszych pokoleń.
Apelujemy do placówek oświatowych i naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa o uczczenie w szczególny sposób przypadającej w przyszłym roku rocznicy narodzin tego wielkiego
Wielkopolanina. Pragniemy, by przy tej okazji popularyzowano wiedzę i kultywowano pamięć o tym nie zawsze docenianym bohaterze
polskiej historii, którego działalność odcisnęła niezatarte piętno na charakterze naszego regionu. Wierzymy głęboko, że przypomnienie
Jego dzieła przyniesie restytucję ideałów, które w XIX i XX w. przyświecały wielu Wielkopolanom w działalności publicznej.

WBPiCAK
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Wystawa w Szreniawie
był filologiem klasycznym; dr Marek Rezler, który omówił związki
Hipolita Cegielskiego z poznańskimi organicznikami. Bolesław
Januszkiewicz porównał Hipolita
Cegielskiego do postaci literackiej Stanisława Wokulskiego, wykreowanej przez Bolesława Prusa
w powieści „Lalka”.
Podczas seminarium nie zabrakło też tematyki bezpośrednio
związanej z samą wystawą i zgromadzonymi na niej eksponatami.
Rafał Cierzniak, wybitny specjalista od zagadnień technicznych,
opowiedział o maszynach i narzędziach rolniczych firmy H. Cegielski znajdujących się w zbiorach
Awers Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, przyznawanego
szreniawskiego Muzeum.
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom
Na koniec głos zabrał Prezyzasłużonym w szerzeniu ideałów pracy organicznej
dent Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego – dr Marian Król,
„Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. który bardzo szeroko omówił działalność
rocznicę urodzin...” taki tytuł nosi wystawa Towarzystwa. Podziękował również uczestotwarta 12 stycznia w Muzeum Narodowym nikom seminarium i dyrektorowi Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Narodowego Rolnictwa i Przemysły Rolnow Szreniawie. Współorganizatorem przedsię- -Spożywczego w Szreniawie dr Janowi Maćwzięcia jest Towarzystwo im. Hipolita Cegiel- kowiakowi. Nie zabrakło też podziękowań
dla licznie przybyłych naukowców, przedskiego.
Wystawie w Szreniawie przyświeca cytat stawicieli organizacji społecznych, a także
z Wergiliusza „Labor omnia vincit improbus” dla władz samorządowych województwa –
przewodniczącego Sejmiku Województwa
(Ustawiczna praca wszystko zwycięża).
Prezentację eksponatów (w pawilonach 8 Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego oraz wii 12 ) związanych bezpośredni z Hipolitem cemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Cegielskim oraz jego epoką połączono Tomasza Bugajskiego. Należy dodać, że na
z seminarium naukowym. Udział w tym nauko- zakończenie seminarium Dr Marian Król odwym wydarzeniu wzięli: prof. dr hab. Janusz znaczył Srebrnymi Medalami „Labor Omnia
Karwat, który omówił pojęcie pracy organicz- Vincit” nadawanymi przez Towarzystwo:
nej na tle epoki; prof. dr hab. Ignacy Lewan- prof. dr hab. Janusza Karwata, prof. dr hab.
dowski który przypomniał, że Hipolit Cegielski Ignacego Lewandowskiego, oraz wice dyr.

Muzeum w Szreniawie – Wojciecha Szczepkowskiego.
Honorowym gościem i uczestnikiem całego
wydarzenia w Muzeum była Zofia Cegielska-Doerffer prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
która otworzyła wystawę i wyraziła wielkie
uznanie dla jej organizatorów.
Ekspozycja została podzielona na pięć
działów tematycznych. Pierwszy z nich
przedstawia działalność Hipolita Cegielskiego do 1846 r., kiedy to po usunięciu z Gimnazjum św. Marii Magdaleny został zmuszony
do podjęcia działalności handlowej.
Drugi dział porusza zagadnienie pracy organicznej w Wielkopolsce jako szkic do epoki, w której Hipolit Cegielski żył i działał. Dwa
kolejne działy przedstawiają rozwój fabryki
H. Cegielskiego w latach 1846-1939 i prowadzonej przez nią produkcji maszyn rolniczych.
Prezentowane są tutaj zdjęcia z epoki, dokumenty archiwalne oraz narzędzia i maszyny
rolnicze z tejże fabryki. Na uwagę zasługują
modele maszyn rolniczych i parowozów ze
zbiorów Muzeum przy Spółce H. CEGIELSKI
– POZNAŃ S.A., a także eksponaty techniczne ze zbiorów MNRiPR-S w Szreniawie
w postaci maszyn rolniczych produkowanych
w fabryce H. Cegielskiego od początku XX w.
do 1939 r.
Ostatni dział wystawy poświęcony jest
działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Istotnymi obiektami w tym
dziale są dokumenty, zdjęcia oraz statuetki.
Wystawie towarzyszy katalog, w którym
obok prezentacji wybranych eksponatów zamieszczono wystąpienia z okolicznościowego seminarium.
Wystawę w Szreniawie można zwiedzać do
23 czerwca br..

W 2013 r. przypadają dwie ważne dla Wielkopolski i Wielkopolan rocznice:

– 95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
– 30 rocznica śmierci wybitnej, związanej z Poznaniem poetki Kazimiery Iłłakowiczówny
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„Wielkopolanie” nagrodzeni
14 grudnia 2012 r. do grona laureatów XVIII
Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości
i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” dołączył Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” działający przy WBPiCAK w Poznaniu. Certyfikat przyznano za kultywowanie
folkloru wielkopolskiego na scenach Europy
i świata w 50-lecie działalności.
„Wielkopolanie” otrzymali także niezwykle
prestiżową nagrodę Statuetkę Hipolita Cegielskiego.
Konsumencki Konkurs Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” to jeden z najstarszych
konkursów promujących firmy, instytucje i ich
usługi od 2000 r.
Jego organizatorem jest Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego wraz z Wielkopolskim
Zrzeszeniem Handlu i Usług, a patronat medialny sprawuje Radio Merkury S.A, TVP
Poznań, Europejski Magazyn Internetowy
„Europartner” oraz miesięcznik „Merkuriusz”
Polska.
Celem konkursu jest promocja i wyróżnienie najlepszych zdaniem konsumentów

usług na rynku europejskim. Zgodnie z regulaminem konkursu słuchacze Radia Merkury,
użytkownicy Internetu, a także konsumenci
swoimi głosami zakwalifikowali Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” w 2012 r. do grona
najlepszych europejskich usług oferowanych
w Polsce.
Jako laureat „Wielkopolanie” dołączyli do
prestiżowego grona użytkowników godła
„Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”
wyróżnionego przez najbardziej wymagające
jury – konsumentów.
Podczas gali w Pałacu Działyńskim w Poznaniu, z udziałem zaproszonych władz i osobistości ze świata gospodarki, nauki i kultury
oraz mediów, Zespół Folklorystyczny zaprezentował się w pięciu odsłonach, prezentując
folklor wielkopolski, tańce narodowe oraz folklor innych regionów naszego kraju. Na zakończenie uroczystości zaśpiewali wraz z widownią najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
PK

Statuetka im. Hipolita Cegielskiego

Certyfikat dla Salonu im. Jackowskich

Laureaci konkursu w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu

Salon Artystyczny im. Jackowskich w Pobiedziskach został nominowany do grona laureatów XVIII Edycji Konsumenckiego Konkursu
Jakości i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The
best in Poland”. Organizatorem konkursu było
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
Certyfikat za „Upowszechnianie dóbr sztuki
w województwie i kraju” wręczył, podczas uroczystej gali 14 grudnia 2012 r. prof. Grzegorz
WBPiCAK

Skrzypczak, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystość uświetnił
występ Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, obchodzącego 50-lecie pracy artystycznej na scenach kraju i świata.
Salon Artystyczny im. Jackowskich istniejący od 1995 r. z siedzibą w Pobiedziskach
Letnisku koło Poznania, jest próbą kontynuacji
tradycji wronczyńskiego dworu. W tym magicznym miejscu w okresie międzywojennym,
spotykali się pisarze, artyści, muzycy, mężowie

stanu, purpuraci. Gospodarzami byli: aktorka krakowska Anna Jackowska z domu
Schiller i jej mąż dyplomata Tadeusz Gustaw Jackowski (wnuk Maksymiliana Jackowskiego).
Salon organizuje koncerty, spotkania
autorskie, promuje twórczość amatorską
i profesjonalną. Zorganizował m.in. imprezę w pałacu w Krześlicach, promującą
płytę poświęconą powstaniu wielkopolskiemu pt. „Potrafimy Zwyciężać”.
8 grudnia 2012 r. Salon pożegnał pałac
w Pomarzanowicach, drugie gniazdo Jackowskich. Tradycje i kult dla przeszłości
znalazły nowe miejsce. To „Płończakówka”, w której znów stanął fortepian i popłynęły spod palców znanej poznańskiej
pianistki Zofii Mikołajczyk piosenki z „Kabaretu Starszych Panów”.
Daromiła Wąsowska-Tomawska
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Światowy Dzień Pluszowego Misia

Do obchodów przypadającego 25 listopada
Światowego Dnia Pluszowego Misia włączyła
się tradycyjnie Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Pogorzeli.
Z tej okazji ogłaszono konkurs „Miś maksymalny”, warunkiem uczestnictwa w którym
było dostarczenie do biblioteki pluszowego
misia mierzącego co najmniej 70 centymetrów.
Do rywalizacji przystąpiło 15 pluszowych
niedźwiedzi przyniesionych przez uczniów
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Pogorzeli. Jury konkursowe: Renata Tuszyńska – kierownik pogorzelskiej biblioteki
oraz Dobrochna Błażejczak – nauczyciel bi-

Fot. BP Bojanowo

Bojanowo

Spotkanie w bojanowskiej bibliotece

Zbąszyń
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego
Misia w zbąszyńskiej bibliotece od 19 do 29
2012 r. listopada odbyło się mnóstwo imprez
adresowanych dla najmłodszymi.
Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowego
misia, przedstawienie sylwetek misiowych
bohaterów literackich, a także przekonanie
dzieci, że miś może być przyjacielem dziecka. Przygotowano również specjalną okolicznościową wystawę.
Zbąszyńską bibliotekę odwiedziły maluchy
z Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu oraz dwóch prywatnych przedszkoli „Świat Malucha” i „Lipowy
Zakątek”. Spotkania prowadziła kierownik
placówki, Barbara Kostyra. Każde dziecko
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bliotekarz w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, dokonawszy pomiaru pluszaków, ustaliło
następujący werdykt: I miejsce zajął pluszowy
niedźwiedź należący do Jakuba Sieńskiego.
Na II miejscu uplasował się miś przyniesiony przez Filipa Robakowskiego. III miejsce
– ex aequo przypadło w udziale pluszowym
maskotkom będącym w posiadaniu Dominiki
Marciniak i Niny Gabryelczyk.
30 listopada 2012 r. wszyscy opiekunowie
pluszowych misiów rywalizujących w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Wystawę misiów mniej lub bardziej maksymalnych można było podziwiać w pogorzelskiej bibliotece do 15 grudnia 2012 r.
Dobrochna Błażejczak

Z okazji przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia bojanowską
bibliotekę odwiedziły
miejscowe przedszkolaki.
Na dzieci czekał szereg atrakcji. Przygotowano gazetkę prezentującą najbardziej znane
misie z książek i filmów
dla dzieci oraz wystawę
książek z pluszowymi
bohaterami.
Po zapoznaniu się
z historią święta i wy-

Jakub Sieński z pluszowym przyjacielem

słuchaniu opowiadania o przygodach Misia
Uszatka, dzieci przedstawiały przyniesionych
do biblioteki ulubieńców. Później przyszedł
czas na muzyczne zagadki związane z filmowymi dobranockami oraz rysowanie portretów
ulubionych przytulanek.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
zabawa, w której dzieci zbierały patyczki za
pomocą wielkiej rękawicy naśladującej niedźwiedzią łapę. Na zakończenie przyszedł czas
na tańce i słodki poczęstunek.
W spotkaniu udział wzięły dzieci z niepublicznego przedszkola „Chatka Puchatka”
oraz trzy grupy zerówkowe: „Pszczółki”, „Biedronki” i „Stokrotki”.
Aldona Łuczak

przyniosło ze sobą pluszowego misia, o którym mogło opowiedzieć. Przedszkolaki wysłuchały bajek i wierszy o misiach. Swoim
ukochanym pluszakom przylepiały serduszka
i śpiewały piosenki. Na wszystkich uczestników czekało zadanie: otrzymały z wyciętego
papieru misia, na którym mogły narysować
swojego ulubieńca.
Uczestnicy również poznali zwyczaje prawdziwych niedźwiedzi, a także wzbogacili swoją wiedzę o wiele ciekawostek na temat misiów występujących w popularnych bajkach.
Nauczyli się także wiersza Jana Brzechwy pt.
„Niedźwiedź”.
Na zakończenie spotkań, dzieci wszystkim
misiom zaśpiewały 100 lat i otrzymały małe
słodkie co nieco.
BP Zbąszyń

Odwiedziny w bibliotece

Fot. BP Zbąszyń

Pogorzela

Fot. BP Pogorzela

25 listopada po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji wiele wielkopolskich bibliotek zorganizowało szereg spotkań i imprez poświęconych ulubionej dziecięcej przytulance. Nie zabrakło konkursów, przedstawień i wspólnych zabaw z pluszowymi przyjaciółmi.
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Czarnków

Fot. BP Jarocin

Jarocin

Tegoroczne Święto Pluszowego Misia
w jarocińskich bibliotekach miało wyjątkowego opiekuna – była nim firma Haribo
z Warszawy, która ufundowała dla uczestników zajęć wspaniałe niespodzianki.
Gościem specjalnym spotkań był miś,
który przyjechał do najmłodszych czytelników z Wydawnictwa Debit z Bielska-Białej.
Podczas tygodnia świętowania nie zabrakło głośnego czytania, wspólnych tańców
i śpiewów. W spotkaniach z okazji Dnia Pluszowego Misia wzięło udział ok. 400 dzieci.
BP Jarocin

Spotkanie z Misiem Paddigntonem

19 listopada Miejska Biblioteka Publiczna
w Czarnkowie – Odział dla dzieci zorganizowała warsztaty literacko-teatralne z Misiem
Paddingtonem, w postać którego wcielił się
poznański aktor Piotr Witoń. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania fragmentu książki
Michaela Bonda „Miś zwany Paddington”,
z której dzieci dowiedziały się jak Miś Paddigton trafił do państwa Brown.

Wspólne zabawy, zadania uruchamiające
wyobraźnię oraz ćwiczenia ruchowe w pełni
zaangażowały dzieci do czynnego uczestnictwa w warsztatach.
Miś Paddigton od razu zdobył dziecięcą
sympatię. Po spotkaniu aktor rozdawał naklejki i zachęcał do czytania książek o sympatycznym niedźwiadku.
gf

Nowe Miasto nad Wartą

Fot. BP Nowe Miasto nad Wartą

Fot. BP Krotoszyn

Krotoszyn

Fot. BP Jarocin

Świętowanie w Jarocinie

Najmłodsi w krotoszyńskiej bibilotece

Przypadający w listopadzie Światowy
Dzień Pluszowego Misia, to nie tylko pretekst
do świetnej zabawy, lecz także okazja do
promocji czytelnictwa.
Podczas spotkań w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera dzieci
poznały historię pluszowego misia, wysłuchały głośno czytanych książeczek o misiach, rysowały portrety swoich ulubieńców.
Miś Paddington, Miś Uszatek, Miś Yogi,
Kubuś Puchatek, Colargol to tylko niektórzy
z bohaterów dla dzieci, którzy przekazują
wiedzę dzieciom na całym świecie, bawiąc
przy tym i dodając otuchy.
Marlena Nabzdyk
WBPiCAK

Spotkanie w Nowym Mieście nad Wartą

Uczestnicy z cyklu „Uczę się bawiąc” przybyli, 23 listopada, do biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą z pluszowymi przyjaciółmi.
Najmłodsi przedstawili swoje misie i nadali
imiona tym bezimiennym.
Uczestnicy spotkania zaprosili pluszaki do
zabawy z chustą animacyjną, wybrali się także na przechadzkę w rytm radosnej muzyki.
Kolejną atrakcją dla misiów była wyprawa
w daleki rejs, gdzie wszyscy mieli okazję do-

wiedzieć się, gdzie statek ma prawą i lewą
burtę, a także rufę i dziób.
Dla sympatyków prac plastycznych była
możliwość wykonania portretu pluszowego
przyjaciela, oraz zrobienie techniką origami
zakładki do książki. Na zakończenie radosnych zajęć dzieci wysłuchały opowiadania
o przygodach pluszowego misia i wypożyczyły książeczki o niedźwiadkach.
PaM
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Spotkania ze Świętym Mikołajem
Jedną z cyklicznych
imprez
organizowanych
przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Śmiglu jest
coroczne spotkanie ze Św.
Mikołajem. Od dwóch lat
Mikołaj zjawia się także
w filiach bibliotecznych.
6 grudnia 2012 r. o godzinie 16-tej odwiedził bibliotekę w Czaczu, godzinę
Święty Mikołaj częstuje najmłodszych cukierkami
później zjawił się w placówce śmigielskiej, a następnego dnia odwiedził filię w Nietążkowie. Bi- chwali za dobre sprawowanie, niekiedy przytuli
blioteczne spotkania z Mikołajem przyciągają czy pogłaszcze, rozdaje też skromne prezenty.
spore grono najmłodszych czytelników. Święty czyta maluchom bajki, gawędzi z dziećmi,
K. Styzińska

Skoki

Fot. BP Skoki

Śmigiel

Mikołaj, jak co roku, pamiętał o najmłodszych
mieszkańcach gminy Skoki. 2 grudnia 2012 r.
zjawił się w hali skockiego gimnazjum. Przyniósł ze sobą 1700 paczek oraz przyprowadził
wesołych, barwnych pomocników, którzy przez
ponad godzinę bawili się z dziećmi. Pięknie zaśpiewały Skoczki a Dobry Teatr dał iście magiczne przedstawienie. Wszyscy obecni poczuli
nastrój nadchodzących Świąt.
BP Skoki

10 grudnia 2012 r. filia nr 6
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Benicach zorganizowała „Spotkanie Mikołajkowe”
w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół w Benicach. Dzieci
wysłuchały bajek z książek pt.
„Bajki św. Mikołaja” i „ Bajki pod
choinkę”. Celem spotkania było
podtrzymanie tradycji mikołajkowej, wprowadzenie dzieci
w świąteczny nastrój. Mikołajem, rozwijanie czytelnictwa,
integracja podczas wspólnej zabawy. W pogadance co wiemy
o św. Mikołaju wzięło udział 18
dzieci.
Kolejne mikołajkowe spotkanie odbyło się 13 grudnia. Dzieci
odwiedził święty Mikołaj, jak Dzieci z Biadek w krotoszyńskiej bibliotece
zwykle z workiem pełnym słodyz okazji Mikołajek. Przedszkolaki trafnie
czy i prezentów.
Uczestnicy dowiedzieli się, jak to jest i z ochotą odpowiedziały na pytania dotyz prezentami gwiazdkowymi, kto je wykonuje czące Mikołaja, jego wyglądu, miejsca zai kto pomaga przy ich pakowaniu i rozwoże- mieszkania, zwyczajów i pomocników. Radość sprawiły im także zagadki-rymowanki
niu po świecie.
Oprócz gier i zabaw przy choince oraz o zimie oraz zimowych ubiorach i zabawach.
Uczestnicy zajęć, z wielką uwagą wysługłośnego czytania bajek o zimie i świętach
dzieci wykonywały kartki świąteczne, który- chali opowiadania o zapracowanym Świętym
mi obdarowały najbliższych. Zajęcia prze- i wysiłkach, jakie co roku wkłada w przygotowania, by móc potem hojnie obdarować
biegły w wesołej, świątecznej atmosferze.
W grudniu krotoszyńską bibliotekę odwie- wszystkie dzieci. Ilustrowana obrazkami
dziły również dzieci z przedszkola z Biadek, opowieść bardzo zainteresowała małych
by wziąć udział w zajęciach przygotowanych czytelników, na których czekała już kolejna
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Fot. BP Krotoszyn

Krotoszyn

atrakcyjna zabawa ruchowa. W rytm piosenki o zimie dzieci naśladowały śnieżne kule,
Mikołaja, renifery, bałwanka i choinkę.
Następnie wszystkie przedszkolaki miały
okazję, wcielić się w rolę pomocników Świętego Mikołaja poprzez ozdobienie dla niego
kolorowych postaci świątecznych kojarzących się z tym wyjątkowym okresem w roku.
Dzieci miały także okazję obejrzeć kolorowe
książeczki związanie z tematyką świąteczną.
BP Krotoszyn
WBPiCAK
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Wokół Świąt
Bojanowo

Golina

Biblioteka w Bojanowie po raz kolejny
zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce świątecznej. Tym
razem zadanie polegało na samodzielnym
wykonaniu bombki choinkowej.
Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 13 grudnia 2012 r. w czytelni biblioteki. Na konkurs wpłynęło 108 prac
wykonanych przez dzieci z placówek z całej
gminy. Jak zawsze młodzi artyści zaskoczyli
dużą pomysłowością wzorów i starannością,
stawiając przed oceniającymi niełatwe zadanie. Powstały kolorowe bombki wykonane
z różnych materiałów.
Komisja konkursowa po długich dyskusjach nagrodziła 46 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na uroczystości obecni byli zastępca burmistrza Bojanowa Ryszard Drozdowski i przewodniczący
Rady Miejskiej Maciej Jagodziński. Wszystkie dzieci obecne w bibliotece obdarowano
słodkościami.
Na zakończenie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Przez następny tydzień
czynna była wystawa pokonkursowa, na której zaprezentowano wszystkie prace zgłoszone do konkursu.

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie Karolina
Kasprzak opiekująca się tamtejszym punktem
bibliotecznym działającym pod egidą Biblioteki
Publicznej w Golinie zorganizowła zajęcia literacko-plastyczno-muzyczne, które przybliżałyby uczniom tradycje Bożego Narodzenia.
Po powitaniu maluchy wzięły udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych. Następnie
uczniowie starali się dowiedzieć „Co kryje worek?”. Musieli za pomocą dotyku odgadnąć jakie prezenty są w nim schowane. Przedszkolaki

Konin
Co mają wspólnego ze Świętami Bożego
Narodzenia Charlie Chaplin, Diabeł Fotograf,
Specjalna Jednostka Niebieskiej Policji czy
olbrzymi goryl? Odpowiedź na to pytanie
można było znaleźć, uczestnicząc w Zimowej Paradzie Mikołajowej będącej podstawą
scenariusza tegorocznej akcji plenerowej
Kolęda na Wysokości. 20 grudnia 2012 r.
przestrzeń pomiędzy Galerią CKiS „Wieża
Ciśnień” w Koninie, a dworcem PKP została
oddana we władanie artystom.
W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja aktorzy wrocławskiego Teatru Na Bruku przygotowali rozmaite atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Można było wziąć udział
w ubieranie teatralnej choinki, wspólnym kolędowaniu czy pozowaniu do zdjęć Nieziemskiej Agencji Fotograficznej.
Zanim Święty Mikołaj pojawił się przed
„Wieżą Ciśnień” powożony przez dwa renifery rikszo-saniami, uczestnicy happeningu
zostali zaproszeni do stołu wigilijnego. Organizator – konińskie Centrum Kultury i Sztuki
WBPiCAK

Karolina Kasprzak

Nowe Miasto nad Wartą Jarocin
7 grudnia 2012 r. do Nowego Miasta nad Wartą,
na zaproszenie miejscowej biblioteki, przyjechał
krakowski Teatr Maska. Zaprezentowany spektakl
opowiadał o Skrzacie Milusiu – najbliższym i najbardziej zaufanym pomocniku Świętego Mikołaja.
Przedstawienie oglądało blisko 120 dzieci,
które z zainteresowaniem śledziły przygody Milusia. Jego zadziwiająca i barwna przygoda, która
rozpoczęła się pewnego grudniowego wieczoru,
wprowadziła dzieci w świąteczny nastrój i pokazała najmłodszym jak być dobrym człowiekiem. Po
spektaklu odwiedziły w Oddział dla Dzieci.
BP Nowe Miasto n. Wartą

zadbało również o estetyczny aspekt tradycji
bożonarodzeniowej, zapraszając do współpracy twórców ludowych (Piotr Staszak
z Brudzewa, Henryk Jankowski ze Szczepidła, Marianna Iwińska z Jabłkowa, Alina
Jabłońska z Brdowa, Zofia Walczak z Konina, Halina Guzik z Turku), Warsztat Terapii
Zajęciowej z Michalinowa, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „Arka”, Pracownię Szkła
Artystycznego MARGOT, Pracownię Florystyczną „Gardenia”. Na kiermaszu pojawiły
się m.in. świąteczne stroiki, ozdoby choinkowe i kolorowe anioły.
Oprawę muzyczną stanowił koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu folkowej kapeli
„Góralska Hora”.
Dzięki wszystkim poszczególnym działaniom udało się stworzyć świąteczną i radosną atmosferę oraz zachęcić do interakcji
przypadkowych przechodniów czy podróżnych, co stanowi główną ideę Kolędy na
Wysokości.
P. Pachulska
E. Sypniewska

Fot. BP Jarocin

Aldona Łuczak

przekonały się także, że można zorganizować
lekcję… ciszy. Siedząc w kręgu, przekazywały
sobie z ręki do ręki dzwoneczek Świętego Mikołaja tak, aby nie zadzwonił.
Po wyczerpujących ćwiczeniach przyszedł
czas na chwilę skupienia, prowadząca wyrecytowała wiersz N. Kuczyńskiej „Choinka”,
a dzieci poprawnie go zinterpretowały. Podsumowując pierwszy etap zajęć, bibliotekarka
sprowokowała maluchy do rozmowy na temat
tradycji wigilijnych. Przedszkolaki zostały również poproszone o pokolorowanie i ozdobienie
konturów choinki.

Jarocińskie kolędowanie

Na drugie jarocińskie kolędowanie, mimo
deszczu, stawiła się na rynku spora grupa
uczestników.
Najpierw sprzed kościoła pw. św. Jerzego
wyruszył kolorowy i rozśpiewany pochód.
Gdy korowód kolędników dotarł na rynek
rozpoczęło się śpiewanie kolęd i pastorałek. I
tak jak w zeszłym roku, tak i w tym wykonawcami byli: dzieci z przedszkoli „Jarzębinka”,
„Marcinek”, „Poziomka” i „Stokrotka”, dzieci
i młodzież ze scholi „Tęczowe nutki”, „Canticum Gaudium” z parafii pw. św. Marcina
i „Franciszkowe skowronki” z parafii pw. św.
Antoniego oraz solistka Katarzyna Szeps
z Społecznego Ogniska Muzycznego.
Dla wszystkich kolędników była przygotowana gorąca herbata i słodki poczęstunek.
Całość prowadził duet w składzie: Ewa Misiak z filii BP nr 1 „Pod Ratuszem” i ksiądz
Łukasz Ograbek z parafii pw. św. Marcina.
Po raz kolejny okazało się, że pomysł na
wspólne kolędowanie jest trafiony. Nie zawiedli wykonawcy, mieszkańcy oraz partnerzy.
BP Jarocin
1(74)/2013
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Krotoszyn
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia krotoszyńska biblioteka zorganizowała szereg
spotkań. W środę 5 grudnia 2012 r. odbyła się
XII edycja integracyjnych warsztatów plastycznych ph. „Świąteczne drzewko” organizowanych przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną
im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie.
Spotkanie było okazją do wyróżnienia najaktywniejszych czytelników. Nagrody odebrali
Zuzanna i Michalina Mączka, Hanna Poczta,
Szymon Grządka, Antonina Busza i Matylda
Marszałek.
Następnie bardzo licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała minikoncertu kolęd
i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego Agape pod kierunkiem księdza Witolda
Kałmuckiego, wikarego z kościoła pw. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie. Później zebrani
wykonywali ozdoby choinkowe, którymi udekorowali choinkę stojącą w holu biblioteki.
Na zakończenie wszyscy śpiewali kolędy
i fotografowali się ze Świętym Mikołajem, który tradycyjnie odwiedził biblioteczną imprezę
z workiem pełnym słodyczy.

Kolejne przedświąteczne spotkanie odbyło
się 9 grudnia 2012 r. Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera w ramach
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” włączyła się w organizację Jarmarku Świątecznego przygotowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły na Parcelkach. W namiocie
przeznaczonym do głośnego czytania oraz
na scenie dzieciom czytali zaproszeni goście:
Maciej Orzechowski – Poseł na Sejm RP,
Jacek Kępa – Naczelnik Wydziału Promocji,
Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej,
Teresa Naskrętska – główny księgowy Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie, Juliusz Poczta – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, Elżbieta Gasztka – Prezes
Stowarzyszenia „Razem”, Helena Klaus –
członek Stowarzyszenia „Razem”, Jadwiga
Pluta – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ksiądz Witold Kałmucki –
wikary z kościoła pw. Jana Chrzciciela. Dla
najmłodszych przygotowano kącik plastycznym, w którym mogli kolorować świąteczne
obrazki.

Fot. BP Trzcianka

Trzcianka
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BP Krotoszyn

Wągrowiec

Fragment przedstawienia w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru Maska

19 grudnia 2012 r. w bibliotece w Trzciance
odbyło się „Powiatowe spotkanie przy choince”,
które obfitowało w wiele atrakcji. Zaproszeni goście mogli interaktywnie uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym „Tajemnicze Święta Skrzata” przygotowanym przez aktorów krakowskiego
teatru „Maska”. W tym magicznym dniu wręczono
też nagrody laureatom konkursu „Moje świąteczne marzenie”. Powiatowy konkurs plastyczny
ogłoszony został we współpracy ze sklepami
zabawkowymi KRAK. Na konkurs nadesłano 211
prac dzieci z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Prace wykonane były różnymi technikami.

W krotoszyńskiej bibliotece obejrzeć można
było pokonkursową wystawę prac ph. ,,Szopka
Bożonarodzeniowa”. zorganizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach.
W ramach przedświątecznych spotkań 19
grudnia 2012 r. w krotoszyńskiej bibliotece
odbyło się również 12. spotkanie z cyklu „Śpiewamy kolędy – wieczór wigilijny”. Wszystkich
zaproszonych gości w świąteczny nastrój
wprowadzili uczniowie Społecznego Ogniska
Muzycznego. Młodzi artyści wykonali znane
kolędy i pastorałki, szczególnego wzruszenia
dostarczył występ wokalny uczniów pod opieką
Adama Szczuraszka. W programie nie zabrakło
również jasełek w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, przygotowanych
pod kierunkiem Bożeny Drygas i Karola Kaja.
Wieczór kolęd był również okazją do złożenia
życzeń świątecznych i noworocznych, które
przekazali Józef Oleski – szefa Społecznego
Ogniska Muzycznego i Ewa Bukowska – dyrektor krotoszyńskiej biblioteki.

Nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe, książkowe i pieniężne. Laureatami konkursu zostali:
Kinga Kuklewska, Eliza Sikora, Patryk Zientara,
Alicja Banaś, wyróżnienie specjalne otrzymał Jaś
Osowski, wyróżnienia przyznano: Oliwii Trybie,
Magdalenie Kuskowskiej, Katarzynie Ratajczak,
Jakubowi Kubilusowi, Wiktorii Paszko, Roksanie
Chełmińskiej, Wiktorii Potockiej, Marii Sikorze,
Julii Szucie, Mateuszowi Nowakowi, Kacprowi
Kosickiemu. Spotkanie zakończyło się wspólnym
biesiadowaniem. Imprezie towarzyszyły kiermasze książek i zabawek.
W. K.

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu organizuje konkurs na najładniejszy,
najoryginalniejszy stroik świąteczny. Prace
oceniało jury w składzie: Aleksandra Podemska, Bożena Buszka, Ewa Byczyńska.
Stroiki wykonane z bardzo różnorodnych
materiałów były bogato zdobione. Szczególnie doceniono te wykonane z naturalnych
materiałów: szyszek, suszonych owoców,
drewna, świerków, kory, przypraw, krepy.
Za najładniejszy w kategorii najmłodszych
uczestników został uznany stroik Dawida
Walaszczyka. Kolejne miejsca zajęły: Iwona
Bałdyga oraz Aleksandra Pawłowska. Wyróżniono prace Karoliny Piechowiak i Piotra
Majorczyka.
W kategorii klas 5-6 oraz gimnazjów najoryginalniejszą pracę wykonał Mikołaj Wojtych.
Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Substyk
(kl. IIb Gimn. nr 1 Gminy W-c) oraz Hubert
Brzozowski (kl. VI SOSW w W-cu). Wyróżnienia zdobyli Paweł Osiński, Dawid Biskupski,
Kinga Kłos.
W kategorii osób dorosłych najbardziej
atrakcyjną pracę wykonała Dorota Rybarkiewicz. Kolejne miejsca przypadły Zofii Korpys
oraz Ilonie Kozłowskiej. Wyróżnienie otrzymały Stanisława Dembna oraz Anna Macioszek.
Joanna Kramer
WBPiCAK
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Nowe Miasto nad Wartą Śmigiel
W czwartkowy wieczór, 20 grudnia 2012 r.
Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście nad Wartą zorganizował spotkanie przedświąteczne dla
przyjaciół, sponsorów i prasy, aby podziękować
za współpracę i pomoc przy organizowaniu
spotkań, konkursów i imprez szczególnie dla
najmłodszych czytelników.
Dzieci uczęszczające na cotygodniowe zajęcia z cyklu „Uczę się bawiąc” pod kierunkiem
Małgosi Pacholskiej i przy współudziale swoich rodziców przygotowały Jasełka. Posłuchać
można było kolęd i piosenek świątecznych,
które wykonały Ewa Ritter oraz Marta Kościelniak, oprawę muzyczną przygotował Jarosław
Królikowski.
PaM

Kiełczewo
Gośćmi zimowych spotkań w filii kościańskiej biblioteki w Kiełczewie byli uczniowie
klas II i III z pobliskiej szkoły podstawowej.
Dzieci wykonywały prace plastyczne, wykorzystywały papierowe talerze, kolorowy papier, wstążki.
Powstały bałwanki, a za cierpliwą i dokładną pracę goście zostali wynagrodzeni słodką
niespodzianką.
BPGK Kiełczewo

Fot. BP Skoki

Skoki

21 grudnia skoccy seniorzy po raz kolejny
uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym przez skocką bibliotekę.
W sali oświetlonej jedynie nikłym blaskiem
świec i lampkami na choince sięgającej sufitu
atmosferę nadchodzących świąt czuło się w
każdym kącie. Wystąpił chór kameralny.
„Skockie Betlejem” zachwyciło kolorowymi
kartkami z życzeniami, bożonarodzeniowym
filmem i inscenizacjami pastorałek. Wzruszyło
„Kolędą dla Nieobecnych” i zaskoczyło profesjonalizmem oraz ciepłą, rodzinną atmosferą.
Zuzanna Szamocka
WBPiCAK

w środowisku. Na stronie internetowej należało
odszukać 15 aktywnych
bombek
choinkowych
z ukrytymi w nich pytaniami. Główną nagrodę – zaproszenie wraz z osobą
towarzyszącą na obiad
do restauracji otrzymała Agnieszka Ratajska
ze Śmigla. Natomiast
5 równorzędnych nagród
otrzymały: Weronika Bota
z Czacza, Dorota Markowska z Bronikowa, Iwona
Laureatki konkursu z Eugeniuszem Kurasińskim – dyrektorem CK
Włoch, Marysia Ziegler
w Śmiglu i Danutą Hampel – kierownik śmigielskiej biblioteki
i Weronika Żurek ze Śmi7 stycznia 2013 r. podsumowano Świąteczny gla. Nagrody wręczyli: dyrektor Centrum Kultury
Konkurs Internetowy ogłoszony przez Miejską w Śmiglu – Eugeniusz Kurasiński i kierownik
Bibliotekę w Śmiglu. Konkurs miał na celu do- biblioteki Danuta Hampel.
starczenie czytelnikom i internautom rozrywki,
ale także promocję biblioteki i form jej pracy
BP Śmigiel

Turek
Kolędy, życzenia i upominki prosto
z serca to obowiązkowe elementy każdego spotkania świątecznego. Przekonali się
o tym turkowscy seniorzy, którzy 11 grudnia
2012 r. odwiedzili Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku.
W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć bożonarodzeniowych akcentów. Była
choinka, wspólne kolędowanie, rozmowy
o świątecznych zwyczajach, a nawet drobne
upominki.
Specjalnie dla turkowskich seniorów wystąpili najmłodsi mieszkańcy miasta w programie artystycznym. Uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej, których przygotowali Paweł Siwiński i Piotr Kmieciak, zagrali najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy. Tuż po

Stary Lubosz
W przedświątecznym tygodniu filię kościańskiej biblioteki w Starym Luboszu odwiedzili
uczniowie kl. I-III z pobliskiej szkoły podstawowej. Corocznie od kilku już lat dzieci wykonują ozdoby świąteczne. Tym razem zadaniem
milusińskich było oklejenie styropianowych kul
kaszą gryczaną.
Gdy dzieci zobaczyły bombkę przygotowaną
wcześniej przez bibliotekarkę nie dowierzały, że
coś takiego mogą zrobić. Po chwili jednak zabrały się do intensywnego oklejania kul kaszą.
Biblioteka tonęła w kaszy, ale dzieci radości

nich zaprezentowały się uczennice Szkoły
Podstawowej nr 4, śpiewając pastorałki. Młode artystki przygotowała Małgorzata Kociołek.
Seniorzy wprowadzeni w bożonarodzeniowy klimat, najpierw wspólnie z młodym
pokoleniem, a potem już we własnym gronie,
także oddali się świątecznemu kolędowaniu.
W międzyczasie głos zabrał proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Turku ks. Marek Kasik. Wystąpienie duchownego stało się przyczynkiem do rozmów
o najpiękniejszych tradycjach wigilijnych.
Tuż po występach i świątecznych rozmowach przyszedł czas na składanie życzeń.
Te, jako pierwsza uczestnikom Programu 50+
złożyła dyrektor biblioteki Wanda Grzeszkiewicz.
Ewelina Derucka
przy pracy miały co nie miara. Po zakończeniu etapu oklejania bibliotekarka podziękowała
uczniom za spotkanie i poinformowała gości, że
teraz ona przystępuje do intensywnego lakierowania kul złotolem, a dzieci zaprosiła na zajęcia
następnego dnia na przyozdabianie bombek
wstążkami.
Gdy milusińscy przybyli następnego dnia
oniemieli z zachwytu i czym prędzej zaczęli
wiązać kokardki z wstążek na swoich bombkach. Każda z bombek była jedyna i niepowtarzalna, a na buziach zaproszonych gościł
uśmiech zadowolenia.
BP Stary Lubosz
1(74)/2013
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Ferie w wielkopolskich bibliotekach
Wągrowiec
Z sentymentu do bohaterów dawnych kreskówek Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu zaproponowała dzieciom podczas
tegorocznych ferii powrót do dzieciństwa ich
rodziców. Przypomniano bajki kiedyś oglądane
na ekranie telewizora, a obecnie dostępne jako
kolorowo wydane książki.
W podróż do krainy dzieciństwa jako pierwszy wyruszył dr Hubert Paluch z Gnieźnieńskiej
Szkoły Wyższej Milenium, Dziekan Wydziału
Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu.
Gość przeczytał bajkę „Krecik i śniegowy bałwanek”. Nagrodą za uważne wysłuchanie były
czekoladki. W drugiej części spotkania odbyły
się warsztaty plastyczne. Uczestnicy wyklejali
lub kolorowali postać Krecika, zdobywając w
ten sposób pierwsze punkty w czasie tegorocznych ferii.
Na poszukiwania arktycznego jednorożca
razem z Bolkiem i Lolkiem udała się Katarzyna Dereżyńska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu. Najmłodsi wysłuchali opowiadania z popularnej
serii Polskie Dobranocki, a następnie zgodnie
z tematem zajęć zaprojektowali krainę lodu
– Arktykę. Niespodzianką dla dzieci były cukierki.
Na półmetku ferii gościem biblioteki był Jarosław Berendt – Radny Sejmiku Wojewódz-

twa Wielkopolskiego oraz Dyrektor ZSP nr
1 im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu. W jego
interpretacji dzieci wysłuchały bajki „Reksio marzyciel”. Tematem poniedziałkowych
warsztatów plastycznych były zwierzęta występujące w tej bajce.
W środę, w samo południe w bujanym fotelu zasiadł Mariusz Kutka – dziennikarz „Głosu
Wągrowieckiego”, który wcielił się w postaci
występujące w „Przygodach Kota Filemona”.
Drugą częścią spotkania były warsztaty plastyczne. Zadanie związane było z bajką o Kocie Filemonie. Dzieci wykorzystując technikę
papieroplastyki, wykonywały postacie Filemona, Bonifacego, Szczeniaka oraz Myszka
Zenona.
O zakończenie tegorocznych ferii poproszono Renatę Bocheńską-Bejnarowicz – Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu. Tym razem, miały okazję dowiedzieć się „Jak szewc
Rumcajs został rozbójnikiem”. W ramach
przygotowanych zajęć plastycznych uczestnicy kończących się ferii wykonali kukiełki
bohaterów – rozbójnika Rumcajsa oraz jego
żony Hanki.
Podczas tegorocznych ferii w zajęciach
brało udział ok. 40 dzieci dziennie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Joanna Kramer

Śmigiel
Przez tydzień, od 14-18 stycznia 2013 r. w Śmiglu odbywały
się zajęcia dla dzieci w wieku
5-7 lat w Zimowej Akademii Malucha. Zajęcia zorganizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu i współfinansowane przez Starostwo Powiatowe
w Kościanie były kontynuacją
Letniej Akademii Malucha.
W spotkaniach wzięło udział
21 dzieci, które każdego dnia
oprócz zabawy nabywały nowe
umiejętności.
Pierwszego dnia zorganizowano zabawy
integracyjne. Były wyścigi „rydwanów”, zabawy w suchym basenie z piłkami, zabawa
w „Znikające wyspy”. We wtorek odbyło się
zimowe party. Dzieci same wykonały kanapki i owocowe szaszłyki. W trakcie przyjęcia
nie zabrakło tańców i zabaw. Kolejnego dnia
zorganizowano zimową spartakiadę. Dzieci
rywalizowały w biegu na nartach, wyścigach
i zjazdach na sankach, wspinaczce na górę
oraz lepiły bałwana.
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W trakcie tygodnia zorganizowano również
wyjazd do kina. Odwiedzono również las w Nietążkowie, gdzie szukano na śniegu tropów i dokarmiano zwierząta. Potem przy świetlicy w Nietążkowie było ognisko z pieczeniem kiełbasek
i gorąca herbata. Po odpoczynku odwiedzono
Koszanowo, gdzie właściciele posiadłości państwo Matuszczakowie zorganizowali dzieciom
kulig, a na pożegnanie gospodyni obdarowała
gości jabłkami.
K. Styzińska

Gniezno
Wiersze dla dzieci to jedna z najbardziej znanych części twórczości Juliana Tuwima. Wiersze te, to rymowane opowiastki o różnych postaciach, przedmiotach, jedzeniu i zwierzętach.
Wszystkie są napisane dowcipnym językiem,
wszystkie opisują jakiś fragment rzeczywistości, wiele z nich ma ukryty morał lub przesłanie.
Przekonały się o tym dzieci, które w ramach półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 9 przybyły do Biblioteki Publicznej Miasta
Gniezna przy ul. Staszica wraz z opiekunami
Katarzyną Nowicką i Piotrem Adamskim.
Pełna humoru zabawa literacka przeprowadzona przez kustosza Ewę Jaworską, koordynatorkę akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
wprowadziła dzieci w obchody Roku Juliana
Tuwima.
Uczestnicy półkolonii zostali także zaproszeni
przez dyrektora biblioteki, Janusza Ambrożego
do zwiedzenia najtajniejszych zakamarków biblioteki. Dzieci mogły wejść do gabinetu dyrektora, do sali wystawowej czy też do działu, gdzie
opracowuje się książki. Przy okazji można było
porozmawiać z dyrektorem o jego pracy.
BPMG

Golina
Jak co roku filie golińskiej biblioteki zadbały
o to, aby wypoczynek dzieci podczas ferii był
zarówno beztroski i radosny jak i twórczy. Zorganizowano szereg zajęć literacko-plastycznych, które odbywały się codziennie w godzinach od 11 do 13 w siedzibie BP w Przyjmie
oraz punkcie bibliotecznym we Węglewie.
W poniedziałki zaproszono dzieci na „Dzień
z książką”, podczas których głośno czytano
fragmenty ulubionych książek i wierszy; we
wtorki – można było grać w przeróżne zabawy i gry edukacyjne; środa – była dniem zajęć
plastycznych, natomiast w piątki – odbywały się
zajęcia pt. „Dzień z komputerem”. Największym
zainteresowaniem wśród dzieci z przyjemskiej
książnicy cieszyły się warsztaty plastyczne,
podczas których zapoznano się m.in. z nową
techniką plastyczną – scrapbookingiem, którą
przygotowano kartki na dzień babci i dziadka
oraz albumy przedstawiające najważniejsze
wydarzenia biblioteczne, które miały miejsce
w 2012 r. W Węglewie ogromnym powodzeniem
cieszyły się gry i zabawy ruchowe oraz edukacyjne zaproponowane przez bibliotekarkę Monikę Paszek. Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali
się inwencją, artyzmem i twórczymi pomysłami.
Anna Nawrocka
WBPiCAK
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Turek

Już od kilku lat biblioteki publiczne z terenu gminy Przemęt
w czasie ferii zimowych organizują
ciekawe zajęcia dla dzieci. Mają
one na celu organizację czasu wolnego, a także promocję bibliotek.
Atrakcji nie zabrakło i w tym roku.
Każda z bibliotekarek przygotowała urozmaicony program spotkań.
W Kaszczorze podczas Biblioferii odbyły się warsztaty czytelnicze Wybory Miss i Mistera Biblioteki w Przemęcie
związane z postacią dziewczynki
w czasie całego tygodnia robił tajemniczy rez zapałkami, uczestnicy uszyli
z filcu kolorowe „Sowy mądre głowy”. Dzieci porter.
Podczas „Magicznych ferii w bibliotece”
wzięły również udział w „Legendarnych warsztatach o Ziemi Przemęckiej”, w których poru- w Buczu ćwiczono sprawność manualną, dlaszono tematykę rycerstwa. Ważnym gościem tego z szarego papieru stworzono drzewo,
była Elżbieta Szydłowska, która nauczyła czytano książkę „Babcia na jabłoni”. Ćwiczodzieci rysować rycerzy podczas pojedynku. no również umiejętności poprawnej pisowni.
Mali czytelnicy poznali legendę o Radomierzu Odbył się również turniej gier planszowych.
W Przemęcie uczestnicy wykonali straszne
i dzielnym Radomirze.
Z kolei zajęcia w mocheńskiej książnicy od- jaszczury – dinozaury, dzięki grom planszobywały się pod hasłem „Zimowy kuferek roz- wym doskonalono umiejętności biznesowe.
maitości, czyli ferie w bibliotece 2013”. Przez Przeprowadzono IX wybory Miss i Mistera
cały tydzień „wkładano” coś do kuferka: bajko- Biblioteki.
W trakcie zajęć odbywających się w bibliowe postaci, wiedzę na temat zdrowego stylu
życia, upominki dla babci i dziadka, bałwana, tekach gminy Przemęt wyświetlano również
umiejętność przygotowania stołu, by było kolo- filmy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
rowo i odświętnie (każdy własnoręcznie zrobił
Agnieszka Klecha
serwetnik), wspólnie oglądano zdjęcia, które

Aby te dwa tygodnie wolne od szkoły nie były
nudne, pracownicy turkowskiej biblioteki każdego
roku starają się przygotować atrakcyjną ofertę. Tegoroczne ferie obfitowały w rozmaite zajęcia, aby
zaspokoić potrzeby uczestników o różnych zainteresowaniach. W siedzibie MiPBP na ul. Dworcowej poniedziałkowe, środowe i piątkowe poranki
zarezerwowane były na projekcje bajek i filmów
dla dzieci i młodzieży. Codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych w Czytelni dla dzieci i młodzieży można było rozwijać
własną kreatywność i umiejętności podczas zajęć
plastycznych. Uczestnicy wykonywali np. upominki dla dziadków z okazji ich styczniowego święta i
elementy kreacji na bale karnawałowe do szkoły.
Miłośnicy rozrywek intelektualnych spędzali czas
przy edukacyjnych grach planszowych, ale również grając w warcaby i układając puzzle. Poza
tym odbywały się zajęcia komputerowe i głośne
czytanie połączone z wykonywaniem ilustracji do
przeczytanego tekstu.
W ofercie Filii nr 2 (Klub „Tęcza”, ul. Spółdzielców) i Filii nr 4 Oddział dla dzieci (Os. Wyzwolenia) znalazły się zajęcia plastyczne, kalambury
i zabawy z przysłowiami oraz konkurs literacko-plastyczny.
Chętnych nie brakowało. Oferta biblioteki każdego dnia przyciągnęła dzieci i młodzież w różnym wieku.
Emilia Kaźmierczak

Krotoszyn

nowoczesnego i hip-hopu – zajęcia prowadziła
Aleksandra Drygas – instruktor tańca z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie zespołu „Temperature”
działającego przy KOK-u.
Podczas spotkania z Bractwem Rycerskim
Ziemi Kaliskiej Poczet Wierzbięty z Krotoszyna dzieci obejrzały prezentację multimedialną
o Bractwie a także o średniowiecznym Krotoszynie, brały udział w konkursach, zabawach,
grach rycerskich, były pasowane na rycerzy,
uczyły się tańca średniowiecznego.
Kolejny dzień upłynął na spotkaniu z Łukaszem Rabendą, propagatorem zdrowia.
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych na temat zdrowia oraz
wypełnienia ankiety dotyczącej zdrowego stylu
życia.
Na zakończenie ferii odbyło się spotkanie
z kucharzem, Sylwią Jandrysiewicz z Restauracji Wawrzyniak, która pokazywała jak dekorować sałatki.
W związku z obchodami Roku Juliana Tuwima zaproszeni goście czytali fragmenty wierszy poety i w ten sposób włączyli się w akcję
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Fot. BP Krotoszyn

Przemęt

Od 14 do 25 stycznia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera zorganizowano „Ferie z książką”. Na początku uczestnicy wzięli udział w spotkaniu ph. „Bezpieczne
ferie”, w którym Piotr Szczepaniak z Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie przypomniał
dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy i wypoczynku, oraz
o bezpieczeństwie na śniegu i lodzie, na ulicy
i podwórku podczas ferii.
Wielu uczestników zgromadziły zajęcia „Komputerowy świat”, przygotowane wspólnie z firmą
„Hardbit”. Miłośnicy komputerów wzięli udział
w zabawach i konkursach, spotkanie było okazją
do zapoznania się z nowymi programami, tablicą
multimedialną oraz filmami na dużym ekranie.
WBPiCAK

Kolejny dzień upłynął na oglądaniu przez
dzieci spektaklu, „Magiczna księg” Teatru Maska
z Krakowa. Miłośnicy sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu brali udział w aerobiku dla
dzieci, przygotowanym przez instruktora, aerobiku Annę Kaj z Centrum Fitness Gladiator.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Jarosławem Chmielarzem
– specjalistą do spraw organizacyjno-prawnych,
Grzegorzem Poźniakiem i Jerzym Bobrowskim
– starszymi przodownikami. Dzieci dowiedziały
się jak należy zwiększyć bezpieczeństwo na
przejazdach kolejowych, drogach i wyeliminować przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych.
W następnym tygodniu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Nadleśnictwa Krotoszyn,
Pawłem Kaźmierczakiem i Włodzimierzem Kolanowskim. Dzieci mogły obejrzeć spreparowane zwierzęta oraz usłyszeć ciekawostki o nich.
Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób należy
dbać o zwierzęta zimą. Na spotkaniu dzieci odpowiadały na zagadki o zwierzętach, ptakach
i lesie. Rysowały tropy zwierząt, zajęcia zakończył konkurs plastyczny ph. „Zwierzęta zimą”.
Następnego dnia zorganizowano warsztaty
taneczne podczas, których uczono się tańca

Marlena Nabzdyk
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Gostyń

Skoki

Gostyńska biblioteka dziecięca w okresie ferii zimowych
przygotowała dla młodszych
i starszych uczniów ciekawą
ofertę spędzenia wolnego czasu. Choć za oknem panował
siarczysty mróz, w Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży panowała gorąca i twórcza atmosfera. Jedną z propozycji było
wykonanie pracy plastycznej
do wybranego utworu współ- Uczestnicy zajęć w gostyńskiej bibliotece
Pierwsza nagroda przypadła Patrykowi Luczesnej poetki dziecięcej Doroty Gellner,
nazywanej „królową poezji przedszkolnej”. kaszewskiemu (kl. VI SP-5), druga Weronice
Konkurs skupił 54 uczestników w wieku od Kubince (kl. V SP-1), a trzecia ex aequo Marice
4 do 15 lat. Nagrodzono i wyróżniono ponad Knapp (kl. VI SP-1) i Natalii Olejniczak (kl. VI
połowę z nich. Dla wszystkich biorących SP-2).
W sobotę 26 stycznia br. odbyła się uroudział w zabawie przygotowano słodycze,
a dla najmłodszych również drobne upomin- czystość wręczenia nagród i wyróżnień w obu
konkursach, na którą przybyli licznie uczestnicy,
ki i dyplomy za udział.
Z drugiej propozycji spędzenia czasu ale także ich rodzice i opiekunowie. Imprezie
w bibliotece skorzystało 19 uczestników, przewodniczył dyrektor biblioteki Paweł Hübner,
którzy w czytelni dziecięcej wypełniali an- który w imieniu organizatora i fundatora uhonokiety w konkursie „Wiem wszystko”, korzy- rował laureatów upominkami.
BP Gostyń
stając przy tym z różnych źródeł informacji.

Wszyscy uczniowie kochają ferie, ale
w szczególny sposób polubili je ci, którym dane
było uczestniczyć w zajęciach zaproponowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
w Skokach. A była to całkiem spora grupa dzieci i młodzieży, bo aż 120 osób. Uczestników ferii
z biblioteką podzielono na cztery grupy. Każda
z grup wiekowych brała udział w tygodniowych
zajęciach dostosowanych do możliwości percepcyjnych uczestników.
Motywem przewodnim zajęć z dziećmi
w wieku przedszkolnym było poznawanie różnych profesji, wzbogacone zajęciami plastycznymi. Była więc wizyta u strażaków, w cukierni, w komisariacie policji, w banku, u fryzjera
i w kinie. Część tych zajęć wiązała się z wyjazdami do Wągrowca, co stanowiło dodatkową atrakcję dla dzieci. Swoje wrażenia z tych
spotkań dzieci przelewały na papier, tworząc
kolorowe obrazki.
Trochę inną konwencję zajęć zaproponowano dzieciom starszym. To było pięć dni pełnych atrakcji i nowych doznań. Pierwszy dzień
poświęcono na zabawy integracyjne. Zorganizowano wycieczkę do poznańskiej palmiarni
i opery. Odwiedzono fabrykę bombek choinkowych w Gnieźnie i osadę w Biskupinie.
Pamiątką z tych ferii będą nie tylko pamiętniki-dzienniczki, w których uczestnicy zapisywali
i ilustrowali swoje wrażenia, ale także bombki
z imieniem przywiezione z gnieźnieńskiej wytwórni.
To były dwa tygodnie nowych doświadczeń,
które utwierdzają w przekonaniu, że największą
radością i nagrodą jest uśmiech dziecka.

Zbąszyń
Zbąszyńska książnica
po raz kolejny zorganizowała ferie zimowe dla
dzieci. Zajęcia, które prowadziła Barbara Kostyra
trwały od 14 do 25 stycznia. Chętnych do gier
i zabaw było dużo.
W sumie w feriach
uczestniczyło 40 dzieci.
Aby wszyscy wzajemnie
się poznali zaczęło się
od zabawy „Poznajmy
się”. Popularne okazały
się krzyżówki. Zaintere- Dzieci w trakcie zajęć
sowanie nie tylko wśród
najmłodszych wzbudziły zajęcia plastyczne.
Najładniejsze prace nagradzono.
Wśród innych zabaw, które cieszyły dzieci
były „Pieniążek”, „Kapucyn”, quiz geograficzny,
łańcuch miast i imion, „Listonosz”, turniej drużynowy „Zbąszyń – moje miasto”. Śmiech wzbudziła zabawa w wykupowanie fantów, podczas
której dzieci musiały wykonywać różne zadania,
aby odzyskać swoją rzecz. Najmłodsi z chęcią
zabierali się do kolorowania maski misia, czy
robienia zakładek do książek. Wszyscy wspólnie składali paszczaki, na których rysowali swoich ulubionych bohaterów literackich oraz robili
okładki własnych książek. Prace na pamiątkę
zabierali do domu. Przeprowadzona została
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I.K.

Ryczywół

również pogadanka na temat biblioteki i książki.
Czytano także bajki. Było wspólne śpiewanie
czy konkurs polegający na tym, aby dobrać do
imion jak najwięcej nazwisk znanych osób.
W przedostatni dzień ferii odbyła się dyskoteka pod koniec, której uczestnikom wręczono
dyplomy. Zrobiono pamiątkowe wspólne zdjęcie. W ostatnim dniu ferii atrakcją dla dzieci było
wyjście do ZCK na widowisko z udziałem „Węży
dusicieli”.
Dwa tygodnie minęły wszystkim uczestnikom
intensywnie, aktywnie i bardzo wesoło.
BP Zbąszyń

Biblioteka Publiczna w Ryczywole, jak co
roku zorganizowała ferie dla dzieci. W pierwszym tygodniu dzieci zapoznały się z legendami: „O poznańskich koziołkach”, „Założenie
Poznania”, „Król kruków”. Do tych legend wykonywały prace plastyczne w plastelinie i kredkami.
Oczywiście przygotowywano też prezenty
dla babci – autoportret.
W drugim tygodniu dzieci tworzyły bukiety
dla dziadka. Następnie zapoznały się z sylwetką i najbardziej znanymi wierszami Juliana Tuwima. Z papieru wykonały lokomotywę.
25 stycznia zorganizowano dla dzieci zabawę,
na którą składały się: występy dzieci, konkursy
i tańce. Na koniec był słodki poczęstunek dla
wszystkich.
BP Ryczywół
WBPiCAK
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„Głos Poezji” pachnący chlebem Książeczki
na lekarskie
półeczki
W piątek, 23 listopada w skockiej bibliotece
odbył się szósty Turniej Recytatorski „Głos
Poezji”. Młodzież gimnazjalna powiatu wągrowieckiego przedstawiała wiersze nawiązujące
tematyką do chleba, jego znaczenia w naszym
życiu oraz szacunku wobec niego. Hasłem
przewodnim turnieju stał się fragment „...gdzie
kruszynę chleba” pochodzący z wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka II”.
Sala biblioteki przeobraziła się w „literacką
piekarnię” pachnącą świeżo wypieczonym
chlebem. Ten ważny dla każdego człowieka
symbol był wszędzie. Można było go dostrzec
w starannie przygotowanych dekoracjach oraz
skosztować w duecie z własnoręcznie przygotowanym smalcem, pasztetem lub kiszonym
ogórkiem – smakołykami, które przygotował
Bartosz Wołkow. Chleb był również tematem
przewodnim wystawy przygotowanej w holu
biblioteki.
Uczniowie gimnazjum z Wągrowca, Mieściska, Rąbczyna, Antoniewa oraz Skoków w bardzo dojrzały i świadomy sposób przedstawili
przygotowane przez siebie utwory. Posłuchać
można było wierszy Cypriana Kamila Norwida,
Leopolda Staffa, Tadeusza Nowaka i wielu,
wielu innych.
Pełen napięcia i niepewności czas oczekiwania umilił uczestnikom występ grupy mło-

Laureaci turnieju

dzieży gimnazjalnej z Czerwonaka pod batutą
Marcina Matuszewskiego.
Jury w składzie: Wiesława Pogodzińska,
Piotr Borowicz, Grzegorz Ociepka oraz Jan Janusz Tycner po długich i burzliwych naradach
przestawiło zgromadzonym listę zwycięzców.
Ich decyzją miejsce I zajęła Magdalena Paczyńska. Na miejscu II uplasowała się Patrycja Serwatka. III zajęli ex aequo Natalia Szulc
oraz Michał Rosiński. Wyróżnienia otrzymały
Marta Tyrakowska, Kinga Kucharska oraz Julia
Wiśniewska.
Młodzież za udział otrzymała pamiątkowy dyplom oraz specjalnie wypieczone na tę okazję
chlebki, a zwycięzcy i wyróżnieni dodatkowo
obdarowani zostali nagrodami książkowymi.
Zuzanna Szamocka

Fot. MBP Wągrowiec

Pasjonat w Bibliotece

Wojciech Poprawski w wągrowieckiej bibliotece

Koniec grudnia to dla Wielkopolski ważna
data. W 2012 r. minęła 94 rocznica wybuchu
powstania wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania narodowego. Doskonałą
okazją do przypomnienia o tych wydarzeniach
była wystawa zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu.
Wystawę przygotował Wojciech Poprawski
pasjonat i kolekcjoner, urodzony i do dzisiaj
mieszkający w Gołańczy. Autor wystawy zbiera wszystko co jest związane z hrabią BogWBPiCAK

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” od 2009 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu dwa razy w roku, z okazji
Dnia Dziecka oraz w Mikołajki, uzupełnia
„Książeczki na lekarskich półeczkach”.
Widząc, jakim zainteresowaniem cieszą
się oddane do rąk najmłodszych bajki, odwiedzono również Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.
Na szpitalną półkę trafiło około 30 nowych
książek dla dzieci i młodzieży, gry planszowe, kolorowanki i przybory plastyczne.
Szczególną radość sprawiły małym pacjentom barwne baloniki i słodycze.
„Biblioteczne Mikołajki” nie zapomniały
również o sześciu zamontowanych półeczkach w przychodniach, przy gabinetach pediatrów. Tam znalazły swoje miejsce książki
podarowane przez czytelników.
W rolę pomocników Mikołaja wcieliły się:
dyrektor MBP – Ewa Byczyńska oraz bibliotekarki z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży –
Joanna Kramer i Magdalena Woźniak.

MBP Wągrowiec

danem Hutten-Czapskim,
Karolem Libeltem i Józefem
Wybickim.
Kolekcjonuje
także dawne wyposażenie wnętrz, rzeźbę ludową
a także wszystkie pamiątki
i militaria związane z I wojną światową i powstaniem
wielkopolskim.
I właśnie zbiory związane z tym ostatnim tematem
omówił szczegółowo na
otwarciu wystawy, 5 grudnia 2012 r. Pan Wojciech
z wielką swadą, zapałem
i nieprzeciętną znajomością
rzeczy omawiał zgromadzone na wystawie
autentyczne wyposażenie żołnierzy, broń,
fragmenty umundurowania a także liczne oryginalne ordery i dokumenty. Obecni na wystawie goście mieli niezwykłą okazję, zobaczyć
historyczne już dziś zdjęcia z powstania, autorstwa Kazimierza Gregera. Ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród panów, wzbudziła
kolekcja broni białej (szable, bagnety).
MBP Wągrowiec

Mimozami
jesień się
zaczyna…
27 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej
w Trzciance odbył się wieczór poetycki
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance pod kierunkiem Małgorzaty
Szadkowskiej.
W trakcie recytacji wiersza Juliana Tuwima
„Wspomnienie” salę trzcianeckiej biblioteki
wypełniły jesienne, nostalgiczne klimaty.
Zgromadzeni goście w skupieniu wysłuchali
najpiękniejszych utworów poetyckich z jesienią w tle.
Wieczorowi poetyckiemu towarzyszyła
wystawa fotografii Lucjana Rutkowskiego.
Prezentowane na niej prace powstały w trakcie podróży autora po kraju. Przedstawiona
galeria zdjęć artystycznych zachwycała zebranych urokiem jesiennego pejzażu.
K.H.
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Jacek Komuda

Łyk wina na rozgrzewkę
„Wino truskawkowe” w reż. Dariusza Jabłońskiego to kolejna propozycja filmowa,
na którą lokalnych kinomaniaków zaprosiła
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Turku. Gościem specjalnym spotkania był
Piotr Wojtanek – laureat głównej nagrody
oraz nagrody publiczności w Ogólnopolskim
Konkursie Prelegentów Filmowych zorganizowanym podczas XI Letniej Akademii Filmowej
w Zwierzyńcu.
„Wino truskawkowe” to czwarty z kolei film,
jaki wyświetlono w ramach Bibliotecznego
Klubu Filmowego. Tym razem uczestnicy
spotkania mieli okazję zobaczyć pełną ma-

gii historię o śmierci, odkupieniu i duchach,
dziejącą się na terenie Bieszczad. Literackim
pierwowzorem polsko-czeskiej produkcji są
„Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka.
Historią opowiedzianą przez Stasiuka i Jabłońskiego zauroczyli się także uczestnicy
spotkania. Widowni spodobały się także zdjęcia i urokliwa muzyka, kompozycji Michała
Lorenca. W zrozumieniu niektórych scen i we
właściwym odbiorze dzieła z pewnością pomógł Piotr Wojtanek – autor słowa wstępnego
i moderator późniejszej dyskusji.
Ewelina Derucka

Wieczór z kulturą Norwegii
Norwegia, słynąca z malowniczych
fiordów, mitycznych trolli i dziewiczej
przyrody, była motywem przewodnim
wieczoru zorganizowanego 18 grudnia
2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Wielowątkowe, oparte o różnorodne
dziedziny sztuki spotkanie przyciągnęło
do „Galerii Lochy” sporą liczbę mieszkańców Leszna i regionu.
Impreza rozpoczęła się bardzo widowiskowo, pochodem dzieci w białych
strojach z przewodzącą im dziewczynką przybraną w wianek z płonącymi
świecami. W ten sposób uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie
przybliżyli tradycję związaną z obchodzonym na Półwyspie Skandynawskim
Dniem św. Łucji, otwierającym przygotowania do Bożego Narodzenia.
Swoje wrażenia z pobytu w Norwegii
przedstawiła Halina Radoła – gostynianka, turystka, członkini Światowego
Związku Esperantystów, która z pasją
opisywała miejsca warte odwiedzenia:
najsłynniejsze zabytki, wyjątkowe mu- Orszak św. Łucji
wanym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji
zea, urzekające krajobrazy.
Towarzyszące spotkaniu piękne fotografie o najnowszych trendach, „głośnych” tytułach,
zapraszały w najciekawsze rejony Norwegii: fenomenie skandynawskich sag romantyczod Oslo, przez Bergen i Trondheim po Lofoty. nych i kryminałów, a także znakomitych tradyHalina Radoła podzieliła się także praktyczny- cjach tamtejszej literatury dla dzieci.
Druga ekspozycja wzbogacająca grudniowe
mi wskazówkami dotyczącymi podróżowania
i opowiedziała o niespodziewanych przygodach spotkanie, zatytułowana „Migawki z krainy fiordów” prezentowała fotografie z podróży Haliny
jakie przydarzyły jej się w trakcie wyprawy.
W programie wieczoru były też akcenty lite- Radoły. Obie czynne były w „Galerii za Regałarackie. Katarzyna Tunkiel z Uniwersytetu im. mi” do 15 stycznia 2013 r.
Imprezę, łączącą literaturę z fotografią, tuAdama Mickiewicza w Poznaniu przybliżyła historię literatury norweskiej, jej znanych w świe- rystyką, kulinariami i elementami teatru zakońcie przedstawicieli oraz opowiedziała o tym, czyła burza oklasków.
co w ojczyźnie Ibsena, w dziedzinie literatury,
dzieje się współcześnie. Publiczność z nieskryMagdalena Kaczmarska
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Co znaczy być Sarmatą w dzisiejszych
czasach i dlaczego tak trudno wypromować
polską powieść historyczną poza granicami
kraju opowiadał Jacek Komuda – autor takich tytułów jak „Samozwaniec” czy „Wilcze
gniazdo”.
Pisarz spotkał się 15 grudnia 2012 r. ze
swoimi fanami w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku, w ramach zimowej edycji Święta Gier Fabularnych. Spotkanie zorganizował Turkowski Klub Miłośników
Fantastyki TRAKO.
Jacek Komuda obok bycia historykiem,
zawodowo zajmuje się pisaniem książek.
Tematyka, którą podejmuje w swoich powieściach i opowiadaniach, choć dotyczy
zamierzchłych czasów Polski szlacheckiej,
znalazła wielu sympatyków.
Komuda swoją karierę pisarską rozpoczął w 1999 r. „Opowieściami z Dzikich Pól”.
Wcześniej zadebiutował na łamach „Fantastyki” opowiadaniem „Czarna Cytadela”.
W 2002 r. związał się z wydawnictwem
Fabryka Słów. Najbardziej popularnym bohaterem jego opowiadań i powieści jest Jacek Dydyński – małopolski szlachcic-awanturnik.
W Turku rozmawiano nie tylko o literaturze, ale także o historii. Komuda opowiadał
o swoim stosunku do stanu szlacheckiego.
W związku z tym, iż spotkanie odbyło
się w ramach Święta Gier Fabularnych fani
autora „Samozwańca” pytali również o grę
Dzikie Pola, której pisarz jest współautorem.
Miłośnicy twórczości Komudy mogli liczyć
na autografy i pamiątkowe zdjęcia z tą nietuzinkową postacią.

Ewelina Derucka
WBPiCAK
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Syberia okiem Krzysztofa Kryzy
W środę 28 listopada 2012 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Wokół Globusa”.
Krzysztof Kryza – podróżnik, przybliżył zebranym Syberię. Wykorzystał do tego prezentację slajdów i własne wspomnienia z wyprawy
od Jakucka do Ochocka.
Jak żyje się na Syberii? Jak kształtuje się
jej środowisko? Jak podróżuje się po Syberii?
– odpowiedzi na pytania można było usłyszeć
podczas spotkania.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia
współtowarzyszy wyprawy, która odbyła się

w 2012 roku. Dalsze opowiadania dotyczyły
sposobu przygotowania się do podróży i wyjaśnienia pomysłu, dlaczego to właśnie Syberia
była celem wyprawy.
Zaprezentowane migawki z pobytu na Syberii pokazywały codzienne życie mieszkańców
i ich sposoby radzenia sobie w trudnych, ekstremalnych warunkach życia.
Opowieści dotyczyły licznych przygód, jakie
miały miejsce podczas podróży, były też nawiązania historyczne i liczne ciekawostki.

wielkopolskiej kultury

Dwa wieczory
z Andrzejem
B. Czuldą
i jego filmami

Mateusz Piętka

4 grudnia w kaliskiej bibliotece licznie przybyła publiczność spotkała się z Jarosławem
Mikołajewskim, tłumaczem literatury włoskiej,
pisarzem, poetą, eseistą i publicystą. W latach 1983-98 wykładał w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do
2012 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie.
Jest laureatem nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, dwukrotnie Nagrody Literackiej m. st. Warszawy oraz Nagrody
„Nowej Okolicy Poetów”. Za książkę „Rzymska
komedia” nominowany do Literackiej Nagrody
Nike 2012. Jest też autorem takich książek jak
np. „Dolce Vita”, „Na wdechu”, „Herbata dla
wielbłąda”.
Przekładał na język polski utwory Dantego,
Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Pasoliniego. Z klasyki literatury dziecięcej przetłumaczył m.in. „Pinokia” Carla Collodiego. Z kolei
jego twórczość jest tłumaczona na włoski, niemiecki, hebrajski i grecki.
Przed spotkaniem publiczność została wprowadzona we włoskie klimaty fotografiami przedstawiającymi charakterystyczne miejsca Rzymu.
Nie zabrakło włoskiej muzyki.
Jarosław Mikołajewski większość wykładu poświęcił literaturze. Opowiedział o znajomościach
m.in. z Julią Hartwig, Wisławą Szymborską, Zbigniewem Herbertem, Czesławem Miłoszem i Ryszardem Kapuścińskim.
Publiczność usłyszała poświęcony dramatycznej historii Beatrice Cenci fragment „Rzymskiej
komedii” w wykonaniu Szymona Wegnera. Zapoczątkowało to dyskusję o samym Rzymie i jego
historii.
Drugą omawianą książką był „Pinokio”. W tym
przypadku głównymi tematami do rozmowy były
przekład z dialektu toskańskiego oraz sama postać Collodiego.
WBPiCAK

Na zakończenie publiczność poznała Jarosława Mikołajewskiego jako poetę. Autor zaprezentował kilkanaście swoich wierszy, m.in.
„Trumna z papieru”, „Materac”, „Przejścia kardynała”, „Na wdechu”, „Unia Europejska”.
Po spotkaniu była możliwość kupienia
książek oraz otrzymania dedykacji od autora.
Wykładowi towarzyszyła także wystawa „Wzajemne kontakty Polonia – Italia na przestrzeni
wieków”.
Dzień po wykładzie „Nad Wisłą i Tybrem”,
Jarosław Mikołajewski spotkał się z maturzystami i studentami filologii polskiej. O ile poprzednie spotkanie wypełniły głównie opowieści o literaturze i kulturze Włoch, to tym razem
uczestnicy wzięli udział w praktycznej lekcji
zatytułowanej „O przekładzie na przykładzie”.
To nie pierwsze organizowane przez kaliską
bibliotekę spotkanie poświęcone problematyce
przekładów literackich. Tym razem spotkanie
odbyło się w formie warsztatów, a omawiane
przykłady dotyczyły włoskiego, który ma w Polsce wielu miłośników.
Licznie zgromadzona w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka młodzież
mogła wysłuchać wykładu poświęconego niuansom językowym i problemom występującym
przy przekładach.
Pierwszym omawianym utworem była „Boska komedia” Dantego Alighieri. Następnie Jarosław Mikołajewski przytoczył m.in. przekłady
wierszy Giuseppe Ungarettiego, Sandro Penny, Giacomo Leopardiego, Francesco Petrarki,
Cesarego Pavese, Aldy Merini.
Oba kaliskie spotkania Jarosława Mikołajewskiego zorganizowały Miejska Biblioteka
Publiczna im. Adama Asnyka oraz Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza.
Marcin Galant

Fot. Marcin Galant

Nad Wisłą i Tybrem
Andrzej B. Czulda w Kaliszu

W Sali Kryształowej Klubu Komoda Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zorganizowała dwa wieczory
z reżyserem Andrzejem Bernardem Czuldą
i jego filmami.
Andrzej B. Czulda jest absolwentem
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. W 1984 r. zadebiutował jako samodzielny reżyser. Interesują go szczególnie
filmy związane tematycznie z historią, kulturą i sztuką.
Podczas pierwszego wieczoru publiczność najpierw zobaczyła film „Kalisz
poprzez wieki”, który został wyróżniony
Nagrodą Europejskiej Federacji Prasy Turystycznej w Rzymie oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych
– Kraków 1990. Jako drugi zaprezentowany
został film „Bajki z krainy pieców…”, uhonorowany I nagrodą na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Procinema Dokument” – Łódź 2009.
Następnego dnia wyświetlone zostały
kolejne dwa filmy: „Zaczarowany krąg…”
z 2000 r. to opowieść o sołtysie i wiejskim
listonoszu, a zarazem artyście malarzu,
rzeźbiarzu i poecie. „Wpinanie księżyca” – film wyróżniony nagrodą specjalną
dziennika „Rzeczpospolita” na Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych „NURT” 2002 w Kielcach.
Po spotkaniach była okazja do dyskusji
z reżyserem.
Marcin Galant
1(74)/2013
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Dla sztuki duś enter – podsumowanie projektu
Podstawowej w Roszkach, Urszula Bernat
w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie,
Katarzyna Rzetelska w Zespole Szkół w Orpiszewie, Agnieszka Fertała w Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie oraz Karina Adamczak-Kasprzak w I Liceum Ogólnokształcącym
w Krotoszynie.
Dodatkowo w każdej ze szkół powstały instalacje scenograficzne pod okiem kostiumologa Adriany Cygankiewicz.
Całość akcji warsztatowych połączył Daniel Stryjecki, wtajemniczając uczestników
w nowoczesne metody tworzenia prezentacji
multimedialnych.

Fot. BP Krotoszyn

KMK w Krotoszynie

Uczestniczki spotkania

W listopadowe popołudnie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Książki,
który działa przy Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej im. Arkadego Fiedlera. Tym razem omawiano powieść „Wszystkie marzenia świata”. Książka ukazuje dalsze losy bohaterów „Białej wilczycy” Teresy Revay.
Dla Kseni Fiodorowny, jej córki Nataszy
i innych wojna się skończyła, stopniowo odsłaniając całokształt zniszczeń, ogrom cier-

pienia, bólu i strat.
Ksenia postanawia
jechać do Berlina,
aby odnaleźć ukochanego Maksa.
Powieść, podobnie jak pierwsza
część, prowadzona
jest wielowątkowo.
Ponownie
głównym tematem jest
skomplikowana
i trudna miłość.
Wojna na każdym
z bohaterów odcisnęła mniejsze lub
większe piętno, ale
nie pozbawiła ich
nadziei. W swoich
poranionych sercach nadal noszą „wszystkie
marzenia świata”.
Książka wywarła duże wrażenie na klubowiczach. Szczególnie zachwycił je język powieści. Na spotkaniu można było skorzystać
z wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczyć
interesujące książki rekomendowane przez
bibliotekarkę.

To właśnie on zainaugurował spektaklem
pt. „DSM-IV 301.81” niedzielne spotkanie. Po
niezwykłym występie rozpoczęły się prezentacje poszczególnych szkół.
Podczas gdy kolejne grupy młodych warsztatowiczów szykowały się do występu, goście
mieli chwilę, by na ekranie obejrzeć kolejne
etapy projektu i przygotowań oraz prezentację multimedialną przedstawiającą instalacje
przygotowane w każdej ze szkół. Na zakończenie przygotowano niespodziankę, jaką był
spektakl Polskiego Teatru Tańca „Balladyna”.
(A.S.)

Spotkanie
z logopedą

Fot. BP Krotoszyn

9 grudnia 2012 r. w sali Kina 3D „Przedwiośnie” w Krotoszynie podsumowano projekt „Dla
sztuki duś enter!”. Autorski, dwumiesięczny
projekt warsztatowy KOK-u otrzymał dotację
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu NCK Dom Kultury +
„Edukacja artystyczna”.
Głównymi koordynatorami projektu byli Paweł Gogołek z Polskiego Teatru Tańca i Wojciech Szuniewicz – szef KOK-u.
W projekcie partnerami były 3 szkoły różnych szczebli z Krotoszyna oraz 2 szkoły
z gminy. Trenerami byli artyści Polskiego Teatru Tańca: Paulina Wycichowska w Szkole

12 grudnia 2012 r. w krotoszyńskiej bibliotece
odbyły się zajęcia językowo-logopedyczne z logopedą Jadwigą Plutą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zajęciach uczestniczyły
dzieci z przedszkola Kubuś Puchatek.
Tematem przewodnim były Święta Bożego
Narodzenia, Jadwiga Pluta przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „Kamilka ubiera choinkę”.
Dzieci pod jej kierunkiem wykonywały ćwiczenia oddechowe, a także usprawniające język,
wargi, podniebienie miękkie i policzki. Spotkanie
uatrakcyjnione było wieloma zabawami, zagadkami i niespodziankami.

Krystyna Talaga

Marlena Nabzdyk

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 35 pytań dotyczących biografii i twórczości pisarza oraz znajomości powieści „Chłopi”.
Komisja konkursowa w składzie: Ewa Bukowska,
Waldemar Wronecki, Krystyna Talaga, Beata
Waleńska, Małgorzata Mielcarek, Wiesława Patalas po sprawdzeniu prac przyznała trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Nagrody głów-

ne otrzymali: I miejsce Ewa Długosz, II miejsce
Roksana Marszałek, III miejsce Kinga Błaszczyk.
Wyróżnienia przyznano: Dominice Jackowskiej,
Annie Koronnej, Annie Ziajce. Laureaci otrzymali
nagrody książkowe i upominki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, a wszyscy
uczestnicy dyplomy.

Konkurs czytelniczy
4 grudnia 2012 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera, odbył
się Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Władysław St. Reymont – życie i twórczość” w 145.
rocznicę urodzin laureata Literackiej Nagrody
Nobla.
Wzięło w nim udział 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego.
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Spotkanie z ratownikami
w Koninie
W ramach akcji „Poznajemy ciekawe zawody”,
27 listopada 2012 r. , do filii konińskiej biblioteki
Gosławice-Zamek przyjechali ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. W pokazie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i prezentacji sprzętu
medycznego uczestniczyły dzieci 5-6 letnie
z Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie.

Przedszkolaki mogły sprawdzić się w udzielaniu i wzywanie pierwszej pomocy pod numerami alarmowymi. Ratownicy opowiedzieli
o swojej pracy.
Na zakończenie dzieci oglądały wyposażenia
karetki pogotowia ratunkowego.
Alicja Wiśniewska

Katarzynki w bibliotece
23 listopada 2012 r. Koło Przyjaciół Biblioteki
w Czarnkowie w filii na osiedlu Parkowym
zorganizowało spotkanie katarzynkowe. Historyczny rys obchodów imienin Katrzyny przedstawiła Mariola Kunysz. Po ciekawym odczycie
przypomniano stare obrzędy; wróżono przy
pomocy świec i butów pań stanu wolnego. Czytano również wiersze Barbary Brączkowskiej,

Emilii Kryki. Starosłowiańskim obyczajem na
stole pojawiły się smakołyki na czele z ciastkami „Katarzynkami”. Obecne na spotkaniu
panie wspominały opowieści swoich prababek.
Chcąc uchronić od zapomnienia stare tradycje
pokazano młodym, że to co wyciągnięte z lamusa może być wesołe i piękne.
Emilia Kryka

„Pan Tadeusz” w Dusznikach
Z okazji przypadającej w 2012 r. dwusetnej
rocznicy wydarzeń opisanych w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, 23 listopada 2012 r.
zorganizowano w Dusznikach czytanie epopei.
Przybyłych do sali widowiskowej w Dusznikach
powitała dyrektor biblioteki i Gminnego Centrum
Kultury – Ewa Świerkiel-Szymańska.
Do odczytania wybrano dziesięć fragmentów.
„Inwokację” przeczytał Przewodniczący Rady
Gminy Duszniki – Gracjan Skórnicki. Czytali
również Kazimiera Szkopińska – emerytowana
nauczycielka języka polskiego, Joanna Schwarz
– nauczycielka informatyki i bibliotekarza w miejscowym gimnazjum, Natalia Jaworska, Dorota
Gąsiorowska, Danuta Żwawiak – nauczycielka
z dusznickiego gimnazjum, Aleksandra Bąkowska, Adam Nowak, Grzegorz Pawlak – dusznicki
radny i Marcin Malczewski. O muzyczną oprawę
zadbała skrzypaczka Anna Szeląg.

wielkopolskiej kultury

Muzyczna
podróż w lata
dwudzieste
28 listopada 2012 r. przybyli do bojanowskiej
biblioteki przenieśli się w lata dwudzieste minionego stulecia. W koncercie „Młodość nie
umiera nigdy” wystąpili krakowski tenor Grzegorz Uniwersał i aktor Mateusz Trembaczowski. Posłuchać można było takich szlagierów
jak: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Całuję
twoją dłoń Madame”, „Zimny drań”, „Ta ostatnia
niedziela”. Oprócz pięknych, wzruszających
piosenek nie zabrakło również chwili na przybliżenie sylwetek znakomitych artystów tego
okresu, przywołania anegdot oraz opowieści
o ich życiu i twórczości.
Aldona Łuczak

Lanie wosku
w Radolinie

Kiedy wybrzmiały ostatnie słowa „Pana Tadeusza”, na scenę pojawili się Mateusz i Paweł
Mikułowie, by zagrać na gitarach i zaśpiewać
kilka popularnych przebojów.
Już po czytaniu, w kuluarach dały się słyszeć
głosy, że dobrze by było, gdyby zorganizować
czytanie innych utworów. Pomysł na pewno
godny przemyślenia.

Listopadowe zajęcia w filii golińskiej biblioteki w Radolinie, w ramach projektu
„W trosce o wszechstronny rozwój dziecka
przedszkolnego”, zamieniło się w magiczne
spotkanie z wróżbami.
Przedszkolaki mogły poznać swoją przyszłość, losując z magicznego worka atrybuty
popularnych zawodów. Maluchy wysłuchały
także przepowiedni z ust wróżki, odczytywały swój los z lanego wosku oraz poznały imię
swej ukochanej lub ukochanego.
Z ciekawością zaglądały do magicznej kuli
oraz wrzucały grosiki do miseczki z wodą,
starając się za wszelką cenę trafić, by nie
musiały czekać na spełnienie marzeń do
przyszłego roku. Przedszkolakom tak udzieliła się magiczna atmosfera, że na koniec
same wyczarowały dla siebie słodki poczęstunek.

BP Duszniki

Karolina Kasprzak

Młoda, bo zaledwie 24-letnia pisarka, na
co dzień pracująca jako opiekunka osób
niepełnosprawnych w Polskim Komitecie
Pomocy Społecznej w Śremie, wydała dotychczas siedem powieści: „Martwe jezioro”, „Czy ten rudy kot to pies”, „Zacisze 13”,
„Zacisze 13. Powrót”, „Lilith”, „Natalii 5” oraz
„Cichy wielbiciel”. W trakcie spotkań Rudnicka opowiadała nie tylko o swojej twórczości,
pomysłach i inspiracjach, ale również o so-

bie, rodzinie, swoich pasjach, takich jak: jazda konna, książki sensacyjne, zwierzęta czy
taniec bachata. Szybko nawiązała kontakt
z publicznością, ujmując ją naturalnością,
bezpośredniością i spontanicznością. Zachęcała młodzież do pisania, odpowiadała
na pytania oraz podpisywała swoje książki
oraz pozowała do wspólnych fotografii.

Uczestnicy spotkania

Spotkania z Olgą Rudnicką
Olga Rudnicka – pochodząca ze Śremu autorka powieści o tematyce kryminalnej na zaproszenie gostyńskiej biblioteki odwiedziła 6 grudnia
2012 r. powiat gostyński. Uczestniczyła w dwóch
spotkaniach zorganizowanych dla młodzieży
licealnej i gimnazjalnej. W gostyńskim Liceum
Ogólnokształcącym uczestniczyło w nim ok.
150 uczniów wraz z nauczycielami, natomiast
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli ok. 60 osób.
WBPiCAK
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Zajęcia plastyczne z biblioteką
dziecka przez świat sztuki – jego dorobek, formy, techniki i narzędzia. Uczestnicy zajęć mają
możliwość zapoznania się z różnymi technikami i formami plastycznymi, m.in. malarstwem
akwarelowym, olejnym, kirigami oraz z technikami rysunkowymi. Ponadto dzieci tworzą
kolaże, przedmioty użytkowe, a także stawiają
pierwsze kroki w świecie miniatur pejzażowych
i portretów. Uczą się też zasad pracy w grupie,
podejmowania odpowiedzialnych decyzji przy
projektowaniu swoich dzieł, a także wzmacniają
poczucie własnej wartości dzięki dostrzeżeniu
jakości efektów i nakładów pracy.

Na karnawał przyszedł czas
Styczeń to miesiąc wyjątkowy, bowiem nie
tylko nastraja nas do rozpoczynania nowych
przedsięwzięć i akcji, ale także prowokuje do
tego, aby spojrzeć wstecz, by podsumować
ubiegły rok, zobaczyć co się udało, a co należałoby jeszcze poprawić, usprawnić.
Jednym z największych sukcesów Biblioteki
Publicznej w Golinie są trzy punkty uruchomione na wsiach (Radolina, Spławie, Węglew).
Dyżurujący raz w miesiącu bibliotekarz nie tylko
udostępnia dzieciom lektury, ale także organizuje im czas wolny, dba o to, aby mogły rozwijać
swoje pasje i rozwiązywać problemy w nauce.
Dwa ostatnie lata to szczególny okres w działalności punktu bibliotecznego w Radolinie. Zajęcia biblioteczne stały się bowiem częścią projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka
przedszkolnego”.
Jest to przedsięwzięcie realizowane przez
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Radolinie, współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej, a skierowane do uczniów dwóch
grup przedszkolnych. Oprócz diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej
przewidziane są zajęcia mające wspomagać
rozwój ruchowy a także intelektualny maluchów.
11 stycznia 2013 r. upłynął w radosnej atmosferze karnawałowej zabawy. Maluchy,
jak zwykle zresztą, wybrały interesujące ich
książki spośród różnorodnej oferty nowości
wydawniczych, następnie przyszedł czas na
zabawę. Tym razem dzieci zostały wprowadzone w świat tradycji związanych z karnawałem.
Na zakończenie maluchy musiały wcielić się
w rolę projektantów mody. Przy pomocy ścinków z kolorowego papieru oraz różnych wzorków zrobionych za pomocą dziurkaczy wyklejały wymarzoną suknie na bal. Dziewczynki
projektowały odzież dla siebie, a chłopcy dla
koleżanki lub mamy.
Karolina Kasprzak

Biblioteczny jubileusz
Nie zabrakło oczywiście
Z okazji 30-lecia działalności filii
kwiatów, życzeń i prezentów
zdunowskiej fbiblioteki w Konarzeod przybyłych na uroczywie, 12 listopada 2012 r., odbył się
stość gości.
koncert pt. „Akordeon na drabinie”.
Wystąpili również uczniowie
Zagrał akordeonista, kompozytor
ze Specjalnego Ośrodka
i aranżer w jednej osobie – Tomasz
Szkolno-Wychowawczego
Drabina, który pochodzi z Wieloraz dzieci z przedszkola
kopolski ale na co dzień mieszka
w Konarzewie.
w Krakowie.
W jubileuszowy, miły i peMuzyk wykonał kilka utworów,
łen wrażeń wieczór goście
każdy poprzedzając informacją lub
biblioteki niechętnie opuszanegdotą. Były wśród nich utwory
czali jej mury – przy kawie,
poważne, były też argentyńskie Tomasz Drabina
herbacie długo jeszcze
i polskie tanga, kawiarniana muzyka
paryska w stylu „musette”, melodie bałkańskie trwały rozmowy.
i etniczne, muzyka filmowa oraz kompozycje
BP Zduny
własne. Występ nagrodzono gromkimi brawami.
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Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu
napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo
swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji.
Rozbudzenie zainteresowań sztuką skłania
dzieci i młodzież do samodzielnej twórczości
i działania.
Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych
na spotkania ze sztuką w każdą środę w godzinach: 15.00-16.30. Zajęcia artystyczne są
realizowane we współpracy z Domem Kultury
w Golinie.
Anna Nawrocka

Klub e-seniora
regionalnie

Marcin Radomski w jarocińskiej bibliotece

Fot. BP Jarocin

Interesującym sposobem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież są zajęcia
plastyczne organizowane przez filię golińskiej
biblioteki w Przyjmie.
Celem zajęć jest stymulowanie dzieci i młodzież do twórczego działania poprzez rozbudzanie w nich wyobraźni plastycznej, myślenia
abstrakcyjnego i poczucia estetyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb
i możliwości.
Zajęcia prowadzi instruktor Domu Kultury
w Golinie – Ewa Teresa Rożek. Każde ze
spotkań jest jedyną w swoim rodzaju podróżą

Na listopadowym spotkaniu jarocińskiego
Klubu e-seniora gośćmi specjalnymi byli Marcin Radomski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Paweł Mordal z PTTK w Szamotułach.
Poprowadzili zajęcia o tym jak w Internecie poszukiwać przydatnych informacji dotyczących
zaplanowania podróży.
Uczestnicy spotkania pt. „Senior na szlaku”
zapoznali się z portalem www.regionwielkopolska.pl, który propaguje turystykę w Wielkopolsce. W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli zdjęcia najciekawszych miejsc
w Wielkopolsce. Zapoznali się z mapami ułatwiającymi dotarcie do interesujących wielkopolskich zabytków.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji w Poznaniu, przy wsparciu Jarocińskiego
Centrum Informacji o Regionie i Filii nr 1 „Pod
Ratuszem”, przy której działa Klub e-seniora.
BP Jarocin
WBPiCAK

PANORAMA

14 grudnia 2012 r. w oddziale dla dzieci, pilskiej biblioteki uroczyście podsumowano konkursy artystyczne pn. „Stwórz własną książkę”
ogłoszone w ramach działań artystycznychi
społecznych „Książka jest O.K!”.
Na konkurs wpłynęło 51 książek, w tym 6
w wersji elektronicznej, z Piły, Wyrzyska, Białośliwia, Rzadkowa, Szydłowa, Miasteczka Krajeńskiego, Mościsk, Glesna, Dziembowa, Dębówka Nowego, Skrzatusza, Kaczor. Najwyżej
ocenione zostały książki samodzielne, wykonane pomysłowo i niekonwencjonalne edytorsko.
W konkursie wyróżniono 24 książki 33 autorów. Laureaci: Zuzanna Riske „Kociątko
z ulicy”, Dawid Walczak „Marzenia małego
chłopca”, Magdalena Marta Wagner „Przygody ciekawej książki”, Joanna Barańska „Przygody Klary”, Marta Strzelec „Życie pełne niespodzianek”, Julia Leciej „Max i przyjaciele”,
Zuzanna Jaśkiewicz „Mój mały świat”, Norbert
Danowski „Nawet dziecko potrafi”, Natalia
Kosik „Nasza klasa IIID”, Zuzanna Grąbczewska „Przygody Kici”, Agnieszka Kulza „Wielka
przygoda Zosi, Wojtka oraz Tomka”, Wiktoria
Kotlarz „Siła umysłu”, Aleksandra Kowalska

„W szponach rzeczywistości”, Zuzanna Glamowska „Księga życia”, Dominika Lignicka
„Nie wszystkie kwiaty zakwitają równocześnie”, Karolina Wysokińska „Wiersze trzy”,
Emilia Joachimiak „Vanitas”, Aleksandra
Grabowska „Zimowy książe”; książki zbiorowe: Dawid Kołutkiewicz i Jakub Kołutkiewicz
„W setną rocznicę zatonięcia Titanica…”,
Amelka, Nicola, Agnieszka, Marcin Chołota,
„Bajka o łysym smoku”; Barbara Trusiewiczi
Stanisław Trusiewicz „Żaba u fryzjera, sroka
u jubilera i inne bajki z morałem, wzór na dobre obyczaje”, Mikołaj Janowski i mama, „Kim
chciałbym być”; Julia Zabel, Magdalena Zabel,
Marzenna Zabel „Moje zapiski”; Małgorzata
Lewandowska, Izabela Lewandowska „Zimne
zwykłe czoło”.
Nagrodzone książki można było poczytać
w pilskiej bibliotece do końca grudnia.
Laureatom konkursów nagrody wręczyli:
Marian Martenka – Przewodniczący Rady
Powiatu Pilskiego oraz w imieniu Starosty
Pilskiego Wojciech Szutkowski – Sekretarz
Powiatu Pilskiego.
MBP Piła

Zimowy czas, świąteczny czas
Pierwszy w nowym roku koncert, jaki nowotomyska biblioteka zaproponowała swoim
gościom w ramach Czwartkowych wieczorów
literacko-muzycznych był podróżą w nastrojowy świat świąteczno-noworocznych melodii.
I choć zamiast śniegu, z nieba lał się deszcz,
dzięki artystom wszyscy mogli poczuć magię
tego szczególnego czasu. Nastrojowy koncert
dedykowany Biblioentuzjastom, zgromadził
bardzo liczną grupę publiczności, w tym fanów gitarzysty Wojtka Winiarskiego i wokalistki – Michaliny Brudnowskiej, do niedawna
artystki Teatru Muzycznego w Poznaniu. Jej
ciepły głos i wspaniały kontakt z publicznością
sprawiły, iż wszyscy zapomnieli o deszczu za

oknem i zanurzyli się w atmosferę zimowego, poświątecznego wieczoru. Zachęceni też
przez artystów do wspólnego kolędowania,
śpiewali wraz z nimi zarówno kolędy polskie
jak i anglojęzyczne. Zaprezentowany przez
duet repertuar, przywołał najpiękniejsze skojarzenia i wspomnienia związane ze Świętami,
Nowym Rokiem, Świętym Mikołajem i zimą.
Obok piosenek, które były prezentem pod
choinkę dla nowotomyskich czytelników, a także życzeń złożonych przez dyrektor biblioteki,
bibliotekarki przygotował dla każdego również
miłą słodką niespodziankę.

Spotkanie
z Bartoszem
Kruszyńskim

Fot. MBP Nowy Tomyśl

Stwórz własną książkę

wielkopolskiej kultury

27 grudnia 2012 r. przypadała 94. rocznica
wybuchu powstania wielkopolskiego. W godne
uczczenie tej rocznicy włączyli się aktywnie
mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl. W Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyślu odbyło się spotkanie autorskie z nowotomyślaninem dr. Bartoszem Kruszyńskim,
autorem m.in. książki „Poznańczycy w wojnie
polsko-bolszewickiej 1919-1921”.
Współorganizatorem spotkania było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Koło w Nowym Tomyślu. Dr Bartosz Kruszyński jest pracownikiem naukowym Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem
wielu publikacji oraz książek. Interesuje się
wieloma zagadnieniami z dziedziny wojskowości, takimi jak m.in.: konflikty militarne
XX i XXI w., bezpieczeństwo międzynarodowe, militarny wkład Wielkopolski w budowę
niepodległości II Rzeczypospolitej, dzieje poznańskiego garnizonu w XIX i XX w., ekonomiczne podłoże wojen i wojskowości, procesy
i zjawiska socjologiczne w dziejach wojen
i wojska, konflikty militarne w Iraku i Afganistanie, dzieje współczesnego terroryzmu jako
globalnego zagrożenia.

Iza Putz

Iza Putz

Fot. BP Pleszew

Wybitny językoznawca w Pleszewie

Jan Miodek
WBPiCAK

Profesor Jan Miodek to postać, której przedstawiać nie trzeba. Z inicjatywy i dzięki staraniom
BPMiG w Pleszewie, 9 listopada 2012 r. w czytelni naukowej biblioteki odbyło się spotkanie z tym
wybitnym językoznawcą. Gość dał się poznać nie
tylko jako popularyzator wiedzy o języku polskim,
ale również jako otwarty na ludzi i obdarzony
poczuciem humoru człowiek. Trwające blisko
trzy godziny spotkanie przyciągnęło do biblioteki
ponad 200 osób w różnym wieku. Profesor Miodek z niezwykłą pasją i lekkością przeprowadził

słuchaczy przez meandry języka polskiego, poczynając od etymologii słowa „Pleszew”, przez
gwarę wielkopolską, aż po wpływ Internetu i komputeryzacji na współczesny język i społeczeństwo. W swoim wystąpieniu udowadniał, że język
nie jest sztywnym tworem; podlega ciągłej ewolucji, jest żywy i zmienia się z każdym kolejnym
pokoleniem. Po zakończeniu wykładu przyszedł
czas na pytania od publiczności. Nie zabrakło
również pamiątkowych zdjęć i autografów.
Sławomir Dera
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W andrzejkowy wieczór w puszczykowskiej
bibliotece dzieci wróżyły z trzema uroczymi
Cygankami. Na początku nauczyły się wspólnej piosenki i układu tanecznego do muzyki
cygańskiej, potem wykonały kolorowe cygańskie stroje oraz dodatki do nich. Po prezentacji
prac nadszedł czas wielkiej cygańskiej uczty.
Tańce, śpiewy i wróżby towarzyszyły małym
uczestnikom imprezy do godzin wieczornych.
BMCAK Puszczykowo

Fot. BMCAK Puszczykowo

Koncert Alicji
Majewskiej

Alicja Majewska

10 grudnia 2012 r. w ramach Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej w sali teatralnej biblioteki miejskiej wystąpiła Alicja Majewska. Na
scenie występuje od 1971 r., od trzydziestu
jeden lat współpracuje z pianistą Włodzimierzem Korczem, który akompaniował jej także
podczas koncertu w Puszczykowie.
Przez ponad półtorej godziny artystka
przypomniała swoje największe przeboje
z „Być kobietą” i „Jeszcze się tam żagiel bieli”
na czele. Z racji zbliżających się Świąt wraz
z publicznością zaśpiewała także kolędę. Po
koncercie nie zabrakło czasu na rozmowy
i autografy.
BMCAK Puszczykowo
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Fot. BP Skoki

„Głosem Dziecka”
Andrzejkowa
Noc
w Puszczykowie

Jurorzy i laureaci

22 listopada 2012 r. w skockiej bibliotece
do rywalizacji w IV Turnieju Recytatorskim
„Głosem Dziecka”, stanęli uczniowie klas IV-VI. Trzydziestu uczestników zmierzyło się z
twórczością Wandy Chotomskiej. Jury w składzie: Grzegorz Ociepka, Iwona Fijałkowska
oraz Marcin Matuszewski I nagrodę przyznało Andrzejowi Indzie, tuż za nim uplasowała
się Eliza Załęska. Miejsce III zajęli ex aequo
Weronika Karwacka i Mateusz Pawlicki.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Magdalena
Kaczmarek, Wiktoria Klimczak, Weronika Konowalska, Daria Sonnenberg i Julia Stożek.
Uczestnicy konkursu i jego laureaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz książki. Poetyckie
popołudnie uświetnione zostało warsztatami
ilustratorskimi prowadzonymi przez Małgorzatę Zaganiaczyk.
Kolejnymi pretendentami do tytułu najlepszego recytującego w IV Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” organizowanym
przez skocką bibliotekę byli uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej. Ze względu na dużą
ilość nadesłanych zgłoszeń (64), recytatorskie zmagania podzielone zostały na dwie
części. Pierwsza grupa zaprezentowała się
30 listopada. Druga swych szans szukała 7
grudnia. Tego też dnia jury w składzie: Grze-

gorz Ociepka, Wiesława Pogodzińska oraz
Aleksandra Gajewska dokonało ostatecznej
oceny wszystkich uczestników i wyłoniło laureatów.
Obrady trwały bardzo długo, a pełen napięcia czas umiliła dzieciom wizyta Świętego
Mikołaja, który obdarował je słodkościami.
Młodzi recytatorzy mieli jeszcze czas na
obejrzenie bajki pt. „Przygody kota Filomena.
Gwiazdka”. Po niej zacne jury ogłosiło wyniki.
Zwyciężczyniami turnieju zostały ex aequo
uczennice Szkoły Podstawowej w Skokach
Oliwia Fredrych i Aleksandra Jaskulak. Miejsce II zajęła ich szkolna koleżanka Marianna
Dukszta.
Tegoroczne wyróżnienia otrzymały uczennice ze szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego
„Tęcza”: Patrycja Fijołek, Patrycja Pilarska
i Sandra Wdowiak oraz uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach: Lilia Bystra, Alicja Fliszkiewicz, Dagmara Futro, Karolina Nowak, Kinga Szymkowiak,
Oliwia Łączyńska, Sara Sapieja, Angelika
Wysocka, Tymoteusz Mess i Szymon Ziętek.
Uczestnicy i laureaci turnieju obdarowani
zostali pamiątkowymi dyplomami oraz
książkami.
Sylwia Popadowska

Korczak w Wolsztynie
W 2012 r., w którym w sposób szczególny
przypominano sylwetkę Janusza Korczaka,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn
wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 w Wolsztynie
zorganizował Gminne Obchody Roku Janusza
Korczaka.
Patronat nad wydarzeniem objęła Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka.
Z tej okazji przygotowano dwa konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych
z gminy Wolsztyn: plastyczny – pt. „Korona króla
Maciusia I” z wiedzy – ph. „Co wiesz o Januszu
Korczaku?”.

7 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Zgromadzeni goście, jak i laureaci konkursów obejrzeli
przedstawienie: „Stary Doktor – przyjaciel dzieci” – przygotowane przez Szkolny Teatr „Arlekin”
z SP3.
Uczestnicy w trakcie warsztatów prowadzonych przez Adama Żuczkowskiego pt. „Prawo
i samorządność w świetle idei korczakowskich”
zorganizowali prawdziwy sąd korczakowski.
BP Wolsztyn
WBPiCAK
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Jesienne spotkanie z poezją
21 listopada 2012 r. w zbąszyńskiej bibliotece odbyło się „Jesienne spotkanie z poezją”.
W imprezie udział wziął Zespół Śpiewaczy
Zbąszyńskich Seniorów, którego członkowie
recytowali i słuchali wierszy Wisławy Szymborskiej, poetki i eseistki, laureatki literackiej
nagrody Nobla za rok 1996.
Uczestników powitała kierownik placówki
Barbara Kostyra, która przedstawiła sylwetkę
noblistki. Jesienny wieczór umilały wspólnie

śpiewane pieśni z repertuaru zespołu. Na
akordeonie akompaniowała Regina Gołek.
Gościem spotkania był burmistrz Tomasz Kurasiński, który włączył się w recytowanie poezji
i wspólne śpiewanie.
Jak zwykle podczas corocznych spotkań
z seniorami czas upłynął w serdecznej atmosferze. W dowód wdzięczności zaproszeni wręczyli pani kierownik świąteczny upominek.
ZCK

Promocja bibliotekarskich
pasji…
Wystawie fotograficznej
„Terytorium”, która prezentowana była w bibliotece
zdunowskiej do 24 listopada 2012 r. przyświecało motto autorstwa Don
McCullina:
„Fotografia
nie jest związana z patrzeniem lecz z czuciem.
Jeżeli nie czujesz nic w
tym na co patrzysz, nigdy
nie uda ci się sprawić by
ludzie patrząc na twoje
zdjęcia cokolwiek odczuwali”. Słowa wymowne
i bardzo adekwatne do
fotografii Anny Sabiłło, Anna Sabiłło w zdunowskiej bibliotece
bibliotekarki, pracującej w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum o okolicznościach powstania poszczególnych
Animacji Kultury w Poznaniu, której pojedyn- zdjęć i prowadzili z autorką długie rozmowy
cze zdjęcia były już wielokrotnie prezentowa- o fotografowaniu.
Wystawa wpisała się w cykl: „Moja pasja
ne w Zdunach.
Podczas wernisażu autorka zdjęć opowie- lub sposób na…” i pokazała, iż pokazując
działa o swoich fotografiach, wyjaśniła dla- interesujące hobby pracowników bibliotek,
czego wystawa nosi nazwę „Terytorium” oraz można wzmacniać rangę zawodu i promować
z jakiego sprzętu korzysta. Uczestnicy spo- biblioteki.
BP Zduny
tkania słuchali z zainteresowaniem opowieści

Wystawa w Wolsztynie
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Wolsztyn im. Stanisława Platera została
zaprezentowana historyczna wystawa pt.
„Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz” prezentująca
w skondensowany sposób wszystkie najistotniejsze zagadnienia historii KL Auschwitz,
a także genezę ruchu nazistowskiego oraz
specyficzne elementy systemu terroru niemieckiego w okupowanej Polsce. Prezentacja skonstruowana została chronologicznoWBPiCAK

-tematycznie, w oparciu o materiały źródłowe
i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Są to: fotografie, dokumenty, nielegalna
obozowa twórczość artystyczna więźniów,
a także powojenne prace wykonane przez
ocalonych świadków ilustrujące fakty z codzienności obozowej.
BP Wolsztyn

wielkopolskiej kultury

Spotkania
teatralne
w Zdunach
W ramach cyklu „Sobotnie, rodzinne
popołudnia w bibliotece” organizowanego
przez zdunowską bibliotekę w Baszkowie
i Konarzewie można było obejrzeć spektakl
„Koziołek Niematołek”, oparty na motywach
książki Kornela Makuszyńskiego.
Niematołek wyruszał z Pacanowa w świat,
zabierając ze sobą dzieci. Razem odwiedzili:
Chiny, Japonię, Grenlandię, wioskę indiańską
i Egipt. Poznawali nowe kultury, obyczaje, języki i muzykę, a w tym wszystkim pomagali im
mieszkańcy odwiedzanych miejsc. Dzieci chętnie uczestniczyły w spektaklu, odpowiadały
na pytania, śpiewały, tańczyły. Najmłodszych
zachwyciły również stroje, dekoracje, barwna
scenografia, charakteryzacja aktorów i muzyka. Wszystko to sprawiło, że kolejny już spektakl na długo pozostanie w pamięci małych
widzów.
BP Zduny

Warsztaty
w Wolsztynie
Od 14 do 18 stycznia 2013 r. we współpracy
z WBPiCAK w Poznaniu w wolsztyńskiej bibliotece zorganizowano cykl warsztatów dla młodzieży pt. „Moje okno na świat”.
Spotkania miały na celu zachęcenie nastolatków do aktywnego spędzania wolnego czasu,
do poznawania dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Tematami zajęć były m.in. „Co
jest moim oknem na świat?”, „Podróże – dokąd
i czy na pewno daleko?”, „Atrakcje Wielkopolski”, „Źródła informacji i praktyczna umiejętność
ich wykorzystania”, „Sztuka planowania – czas
i pieniądz”, „Możliwości Internetu – korzystanie
z rozkładów jazdy, map internetowych, portali
regionalnych itp.”, „Sztuka komunikacji międzyludzkiej (pisanie maila, telefon itp.)”, „Informacja
turystyczna”, „Co zrobić, aby dużo zobaczyć za
nieduże pieniądze”.
Wszystkie spotkania składały się z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzone były przez
wykwalifikowane osoby – posiadające doświadczenie w organizacji i prowadzeniu imprez krajoznawczych i wycieczek. Warsztaty odbywały się
w 8-osobowych grupach po 4 godziny dziennie
i zakończyły się wyjazdem do Poznania. Całość
projektu nadzorował Marcin Radomski z WBPiCAK.
BP Wolsztyn
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Orszak Trzech Króli
w Pobiedziskach
6 stycznia Orszak Trzech
Króli przeszedł ulicami 92 polskich miast. W Pobiedziskach
udział w orszaku wzięło ok.
1000 osób. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych
pobiedziszczanie
i goście tłumnie uczestniczyli we wspólnym przemarszu.
W kościele farnym i pw. św. Ducha koncertował Zespół Pieśni
i Tańca „Wiwaty”, śpiewając
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Na orszaku rozdano 400
koron, naklejek i śpiewników. Rynek ozdobiło
15 sztandarów. Przygotowano specjalne inscenizacje przy dworze Heroda i stajence. Nie
zabrakło również Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy jechali konno.
Patronat nad orszakiem objął burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Michał Podsada, który
wręczył nagrody zwycięzcom w konkursie na
szopkę bożonarodzeniową.

Przegląd
Jasełek
w Mosinie

Na zakończenie radny Krzysztof Krygier podziękował mieszkańcom za udział oraz służbom za zabezpieczenie orszaku.
Głównym organizatorem orszaku była Fundacja „Scena Pobiedziska”. Współorganizatorami byli Ośrodek Kultury i Bractwo Matki
Bożej Pani Pobiedzisk oraz firma TIP-TOPOL.

Podczas dwóch dni przeglądu na scenie
Mosińskiego Ośrodka Kultury jasełka zaprezentowało 21 grup z terenu Gminy Mosina.
Zgłoszenia napłynęły z Pecnej, Czapur, Rogalina, Rogalinka, Daszewic, Krosna i Mosiny.
W przeglądzie uczestniczyło 480 dzieci i 50
opiekunów. Podczas pierwszego dnia 18 grudnia 2012 r. zaprezentowały się młodsze kategorie wiekowe: przedszkola i klasy 0 oraz klasy
I-III szkół podstawowych, natomiast 19 grudnia
obejrzeliśmy prezentacje klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Podczas koncertu świątecznego 20 grudnia
odbyło się uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród i statuetek. Publiczność miała
okazję obejrzeć laureatów nagrody Grand Prix
– klasę III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, którą przygotowała Gabriela Kugiejko.

Andrzej Horbik

MOK

14 grudnia 2012 r., w kinie „Sokolnia”
w Kępnie odbyła się premiera przedstawienia
pt. „Pamiętnik Blumki – wspomnienie o Januszu Korczaku” w wykonaniu Zespołu Kreacji
Artystycznej Kępińskiego Ośrodka Kultury.
Otwarta została również wystawa poplenerowa prac autorstwa amatorów plastyków
powiatu kępińskiego. Oba przedsięwzięcia
zorganizował Kępiński Ośrodek Kultury,
podsumowując w ten sposób rok korczakowski.
Na podsumowanie obchodów przybyli gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych. Zebranych powitała Justyna HołubRojkiewicz, dyrektor Kępińskiego Ośrodka
Kultury oraz Jan Kasendra, wiceprezes
Stowarzyszenia Amatorów Plastyków Powiatu Kępińskiego.
Na wystawie inspirowanej życiem
i działalnością Janusza Korczaka można było
obejrzeć obrazy członków Stowarzyszenia
Amatorów Plastyków Powiatu Kępińskiego:
Zenona Kasprzaka, Henryka Bajora, Jana
Kasendry, Krystyny Macioszczyk, Roberta Dymarczyka, Eweliny Szkopek, Marii
Adamek, Janiny Gorzendowskiej, Marii Banasiak, Stefanii Majewskiej, Iwony Wylęga,
Eldegardy Lenczewskiej i Anny Udały.
Cykl imprez związanych z obchodami roku
korczakowskiego podsumował wiceburmistrz
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Fot. KOK

Korczakowskie podsumowania

Fragment przedstawienie „Pamiętnik Blumki – wspomnienie o Januszu Korczaku”

Andrzej Tyra. Wspomniał o zorganizowanych
przez kępiński ośrodek kultury projekcjach
filmu „Korczak”, w reżyserii Andrzeja Wajdy
i na podstawie scenariusza Agnieszki Holland. Film obejrzało blisko czterystu uczniów.
Do najmłodszych adresowany był z kolei
konkurs plastyczny „Świat króla Maciusia

Pierwszego”, na który wpłynęło blisko sto
prac. Pokłosiem konkursu była wystawa. Jej
otwarcie oraz wręczenie nagród dla laureatów
i uczestników Ośrodek Kultury zorganizował
4 czerwca 2012 r., na kępińskim Rynku.
SG
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Z okazji Dnia Niepodległości, 11 listopada
2012 r., w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym zaprezentowano spektakl w reżyserii i choreografii Pauliny Wycichowskiej pt. „Alexanderplatz”.
Zanim na scenie pojawili się artyści Polskiego Teatru Tańca, wysłuchano kilku patriotycznych piosenek w wykonaniu „Modraków”. Później na scenę wszedł zespół „Lusowiacy”, który
zaprezentował program „Na patriotyczną nutę”.
Artyści przygotowani przez Paulinę Wycichowską poprzez ekspresję i wrażliwość
wykreowali nastrój patriotycznego święta. Ich
taniec wypełniony był prostotą i szczerością.
Wytańczyli ból, poczucie straty, miłość do ojczyzny i do człowieka, smutek, przerażenie,
ale również radość oraz szczęście. Dopełnieniem była muzyka skomponowana przez Jana
A.P. Kaczmarka.
Marysia Horowska

Uczestnicy spotkania

zaprezentowali klasyczny repertuar. Zaśpiewali:
„Ave Maria” Cacciniego, „Alleluja” z „Mesjasza”
G. F. Händla. Nie zabrakło również utworów czeskiej muzyki ludowej.
Na zakończenie zabrzmiały zaśpiewane po
polsku „Cicha noc” i „Tryumfy Króla Niebieskiego”.
Słuchacze, zachęceni przez dyrygenta, Jakuba
Martinca zaśpiewali razem z chórzystami.
Kolejne spotkanie w ramach „Lusowskich poranków muzycznych” odbędzie się w maju 2013 r.

18 listopada 2012 r. w Przeźmierowie zainaugurowano pierwszą edycję imprezy „Wierszowany listopad”. Gminny finał był otwarty
dla publiczności, która zapełniła dom kultury
do ostatniego miejsca.
Każdy z recytatorów biorących udział
w imprezie już był zwycięzcą – we wszystkich szkołach odbyły się wcześniej szkolne
eliminacje. Uczestnicy byli podzieleni na trzy
grupy wiekowe. W najmłodszej, obejmującej
klasy I-III szkół podstawowych, najlepszy
okazał się Wiktor Cieślik ze szkoły w Przeźmierowie. Kolejne miejsca zajęli Wojciech
Mróz ze szkoły w Lusowie i Małgorzata Horowska ze szkoły w Tarnowie Podgórnym.
Jury pod przewodnictwem Ireny Lipczyńskiej
przyznało też dwa wyróżnienia: Marcie Pawlickiej i Ninie Gaładyk.
W grupie drugiej rywalizowali uczniowie
klas IV-VI. Najlepszy okazał się Kajetan Stachowiak ze szkoły w Lusowie. Drugi był Roman
Sikorski ze szkoły w Przeźmierowie, a trzeci
Olgierd Kwiatkowski reprezentujący szkołę
w Tarnowie Podgórnym. Wyróżnienia otrzymali: Barbara Szymkowiak i Antoni Możdżeń.
Wśród gimnazjalistów, którzy oprócz poezji
deklamowali fragmenty prozy, wygrała Julia
Gałęska z gimnazjum w Baranowie. Drugie
miejsce zajął Kamil Janas z gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, a trzecie – Weronika Świt
ze szkoły w Baranowie.

Barbara Gałężewska

Jarek Krawczyk

Fragment przedstawienia

Muzyczna podróż po całym
świecie
25 listopada 2012 r. w lusowskim kościele
podsumowano kolejny sezon „Lusowskich poranków muzycznych”. Współorganizatorem spotkań jest GOK „Sezam” z Tarnowa Podgórnego.
W 2012 r. cykl muzycznych spotkań rozpoczął
się w maju. Wystąpił wówczas zespół kameralny
„Amici Canti”. W tym samym miesiącu zaprezentowała się również Orkiestra Dęta Szkoły Sztuk
Pięknych im. Stanisława Moniuszki z Litwy.
W lipcu do Lusowa przyjechał także pochodzący z Litwy, zespół folklorystyczny „Ejszyszczanie”. W sierpniu niezapomniane „Sekwencje”
– koncert jazzowy z tekstami biblijnymi czytanymi przez Aleksandra Machalicę i z niesamowitą
muzyką wykonywaną przez Jarek Kostka Band.
Później, we wrześniu koncert sopranistki Romy
Jakubowskiej, no i w tym samym miesiącu koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. Na zakończenie wystąpił Czeski
Chór Chłopięcy z Hradec Kralove. Chórzyści

Wiersze przy
pełnej sali

Fot. GOK Sezam

Kompozycja ruchu, muzyki
i emocji
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Czeski chór w lusowskim kościele

Nagroda dla mieszkanki Konina
Praca dziewięcioletniej Lucynki Manuszak
z pracowni plastycznej prowadzonej przez Elę
Barszcz w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
została nagrodzona w konkursie plastycznym,
który już po raz 11. zorganizował Pierwszy Program Polskiego Radia w ramach akcji „Choinki
Jedynki”.
WBPiCAK

Tym razem uczestników inspirowało hasło
„Magia świąt”.
Jury w składzie: prof. Danuta KołwzanNowicka – artystka malarz, grafik, pedagog, dr
Katarzyna Kasia – filozof, specjalistka w dziedzinie estetyki, wykładowca ASP oraz prof. Franciszek Maśluszczak – światowej sławy artysta

malarz, pedagog, otrzymało 3500 prac, wybór
tych najlepszych nie był łatwy.
Nagrodzono 20 prac, które trafiły na licytację,
z której zebrane pieniądze przekazano Fundacji
„Mimo wszystko” Anny Dymnej”.
E. Sypniewska
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Zanim nastała era photoshopa

Fot. 3 x Władysław Nieliipiński

10 grudnia w Galerii WBPiCAK w Poznaniu
odbył sie wernisaż niezwykłej wystawy. Z inicjatywy Jerzego Piątka uznanego pracującego
w Kilecach fotografa powstała wystawa poświęcona monidłom. Do końca stycznia oglądać można było prace podzielone na trzy bloki
tematyczne.
W pierwszym „Monidło kolejna próba rehabilitacji” znalazały się prace kolekcjonerskie

ze zbiorów: Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego, Piotra Szczegłowa, Karola
Jóźwiaka, Marcina Sudzińskiego, Ryszarda
Karczmarskiego, Cezarego Łutowicza. W drugiej części wystawy znalazły się prace Ewy
Martinyszyn z Wrocławia, która temat monidła
traktuje z przymróżeniem oka i w swojej pracowni przygotowuje współczesne wariacje na
temat tej dziedziny sztuki.

Wystawę uzupełniały prace Jerzego Piątka
zebrane w cykl „Mamidła”. Artysta fotografik
tym razem pokazał, że rzeczywistość przedstawiana na plakatach wyborczych ma niewiele wspólnego ze światem realnym.
O monidło i jego miejsce w historii sztuki zapytaliśmy Andrzeja Różyckiego autora koncepcji wystawy. Zapis krótkiej rozmowy poniżej.

mieszczan. Wieszanie portretów
gospodarzy obok wizerunków
świętych było zjawiskiem godnym
zainteresowania i głębszej analizy.
Tymczasem, gdy tworzono skanseny dawnych wsi, to monidła zostały
mocno zmarginalizowane.

PWK: Po co nam współcześnie pamięć o monidle?

PWK: Jaka jest geneza monidła?

Andrzej Różycki

PWK: Dlaczego monidło?

A.R.: Wystawa pokazywana m.in. w Galerii
WBPiCAK to trzecia odsłona próby zrozumeinia i rehabilitacji monidła.
PWK: Rehabilitacji?

A.R.: Tak, rehabilitacji. Przez większości
społeczeństwa forma artystyczna jaką jest
monidło oceniana jest krytycznie, jako wytwór wykoślawionej wyobraźni. Przerażające
jest to, że sztukę monidła całkowicie zaniedbali etnografowie, którzy zupełnie przeoczyli
fakt, że były one wieszane na reprezentacyjnych ścianach w domach chłopów i ubogich

Monidła z pracowni Ewy Martinyszyn
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A.R.: Monidła były prawdopodobnie efektem zazdrości ubogich ludzi. Podglądając portrerty bogatych
dziedziców i ich rodzin, mieszkańcy wsi chcieli, uwieczniając się na
monidłach podnieść swój status społeczny.
Pierwsze powstałe pod koniec XIX w. obrazy
kupowali bogatsi chłopi i mieszczanie. Największą popularnosć monidła zyskały przed
II wojną światową i trwało to aż do lat 70-tych
XX w. Później nastał czas kiedy ten sposób
obrazowania został odrzucony jako sztuka kiczowata i pozbawiona wartości artystycznej.
Upowszechnienie się tego przekonania sprawiło, że z wielu domostw zostały one usunięte, a większość z nich uległa zniszczeniu. A
przecież monidła malowali nie tylko malarze
amatorzy ale również studenci akademii sztuk
pięknych.

A.R.: Uważam, że monidło jest doskonałym
polem dla studium myślenia o tym czym powinna być fotografia. Przez długi czas fotografię
kojarzono z malunkiem lub rysunkiem. Aż do
lat 70-tych XX w. odrzucano możliwość traktowania czystej fotografii jako dzieła sztuki.
Monidła więc były pierwszymi fotografiami,
które wieszano na ścianach w eksponowanych miejscach. Zaspokajały one jakże ludzką potrzebę kreowania siebie ładniejszym niż
w rzeczywistości. W tym kontekście były prekursorem współczesnych programów graficznych służących obróbce zdjęć takich choćby
jak photoshop. A poza tym należy pamiętać,
że monidło łącząc kilka różnych form przekazu
było pierwszym na świecie zjawiskiem multimedialnym.
Andrzej Różycki – Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików. Jest
twórcą około 50 filmów z obszaru etnologii, sztuki i obrzędów ludowych.
Twórca filmów dokumentalnych. Związany z łódzkim środowiskiem progresywno-awangardowym. W latach 70.
i 80. współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.

Fragment wystawy w WBPiCAK w Poznaniu, „mamidła” Jerzego Piątka
WBPiCAK
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Wystawy w galerii WBPiCAK
Pierwsza połowa roku w fotograficznej galerii WBPiCAK to tradycyjny przegląd dorobku wielkopolskich klubów fotograficznych oraz ważniejszych konkursów i warsztatów jakie w 2012 r. miały miejsce w Wielkopolsce. Przegląd jest okazją do zaprezentowania mieszkańcom Poznania
interesujących wystaw terenowych, a ich autorom stwarza możliwość wejścia ze swoją twórczością w ponadlokalny kontekst kulturowy.

W trakcie przeglądu zostaną przedstawione:
7 lutego–25 lutego – „Fragment rzeczywistości” – wystawa Klubu Fotograficznego BLENDA z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
28 lutego–18 marca – „Portret” – pokonkursowa wystawa z Trzcianeckiego Domu Kultury
21 marca–8 kwietnia – „Po sąsiedzku” – autorska wystawa Piotra Borowskiego, plon gminnego projektu fotograficznego (pod patronatem
wójta Gminy Tarnowo Podgórne)
11 kwietnia–6 maja – „PEJZAŻ” – wystawa pokonkursowa Miejskiego Domu Kultury w Turku
9–29 maja – „BARWNE SPOJRZENIA” – autorska wystawa Roberta Andre – prezesa Kolskiego Klubu Fotograficznego FAK

Zapraszamy do partnerstwa przy organizacji konkursu Wielkopolska Press Photo
W ponaddziesięcioletniej historii tego prestiżowego konkursu rozgrywanego co roku wg praktycznie tych samych zasad nie było dotychczas
tak rewolucyjnych zmian, jakie planujemy wprowadzić w bieżącym roku.
Najważniejszą z nich będzie postulowany od dawna podział zdjęć na kategorie tematyczne i dalsze uspołecznienie bazy organizacyjnej.
Chodzi o to, żeby konkurs nie był konkursem tylko naszej instytucji, ale stał się dobrem ogólnowojewódzkim angażującym organizacyjnie jak
najwięcej podmiotów życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego.
Prosimy więc biblioteki, domy kultury, samorządy, organizacje pozarządowe i firmy prywatne o deklarowanie gotowości partnerstwa przy
realizacji tego przedsięwzięcia.

Zgłoszenia przyjmuje do końca marca 2013 r. i wszelkich informacji udziela:
Władysław Nielipiński tel. 61 66 40 867 lub 607 381 330
e-mail: foto@wbp.poznan.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
oraz
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
organizują

XXV Wielkopolskie Porównania Filmowe
Poznań 16.03.2013 r.
Przegląd ma charakter warsztatów filmowych – filmy będą omówione i ocenione przez jury, a program uzupełnią dodatkowe pokazy filmowe
oraz Forum Dyskusyjne „25 lat Wielkopolskich Porównań Filmowych – czy i jak dzisiaj rozpowszechniać nieprofesjonalną twórczość filmową?.”
Termin dostarczenia filmu:
Do 4 marca 2013 r. (termin zamknięcia listy filmów konkursowych).
Adres zgłoszenia filmu:
Wielkopolskie Porównania Filmowe, Centrum Kultury Zamek, pok. 235, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dodatkowe informacje:
Dział Edukacji Filmowej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu; film@ckzamek.pl
WBPiCAK w Poznaniu; foto@wbp.poznan.pl
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Nowości Wydawnictwa WBPiCAK
„Alfabet wielkopolskich pisarek” pod red. Ewy Kraskowskiej i Lucyny
Marzec, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012.
„Wielkopolski alfabet pisarek” to wybór haseł poświęconych autorkom – Polkom i cudzoziemkom – reprezentującym czasy od średniowiecza do dzisiaj. Niektóre z nich zdobyły rozgłos i
trwałe miejsce w historii literatury, inne popadły w zapomnienie lub znane są tylko nielicznym
czytelnikom i czytelniczkom. Łączy je fakt, iż Wielkopolska zaistniała w ich biografiach bądź jako
mała ojczyzna, a więc region, z którym związały swoje życie, pracę, twórczość, bądź też na prawach epizodu, jako miejsce, w którym spędziły tylko pewien okres, niekiedy chwilę. Głównym tematem Wielkopolskiego alfabetu pisarek są więc różne spotkania wielkopolskości z kobiecością i
literackie ślady, które po tych spotkaniach pozostały. Ślady te tworzą jeden z możliwych obrazów
naszego regionu – kobiecy, ale i uniwersalny, lokalny, ale i europejski, a przede wszystkim dynamiczny, zróżnicowany, daleki od stereotypowej jednolitości.
Patronat:

„Nadwarciański Park Krajobrazowy” pod red. Krzysztofa Kasprzaka
i Beaty Raszki, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012.
„Dzieje środkowej Wielkopolski są związane z Wartą i jej dopływami. Jedna z najstarszych
w tym regionie osad powstała około 12 tys. lat temu w okolicach obecnej wsi Tarnowa nad Wartą.
Kilka tysięcy lat później także nad Wartą, przy ujściu Prosny, powstała osada kultury łużyckiej.
We wczesnym średniowieczu w dolinie Warty żyły wspólnoty, stające się z biegiem lat ważnymi
ośrodkami politycznymi kształtującego się państwa. Późniejszy gospodarczy i kulturowy rozwój
terenów nadwarciańskich ściśle związany jest zwłaszcza z Pyzdrami, Ciążeniem i Lądem, wówczas grodem na Rydlowej Górze. W X w. stał się on siedzibą kasztelanii i znaczącym miejscem
rozwijającego się chrześcijaństwa. Osadnictwo średniowieczne miało duży wpływ na krajobraz
Parku. Powstawały wówczas osady rolnicze, związane z eksploatacją lasu (Wrąbczyn) oraz rudnicze i hutnicze (Ruda Komorska). Jeszcze wyraźniej w krajobrazie odcisnęło się osadnictwo
olęderskie z XVIII w., a następnie stopniowe zatrzymanie tej kolonizacji i opuszczenie wielu osad.
Nie bez znaczenia było także nowe osadnictwo po 1864 r., kiedy w Królestwie Polskim nastąpiło
uwłaszczenie chłopów, oraz osadnictwo będące wynikiem parcelacji majątków po reformie rolnej
w 1925 r.” (ze wstępu)

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, „Podaj dalej”, Wydawnictwo WBPiCAK,
Poznań 2012.
„Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki od pierwszej książki niestrudzenie pisze swój „wiersz permanentny”, czyli – jak podpowiada nam etymologia – taki wiersz, który trwa, podaje dalej, przekazuje, odwleka (przynajmniej próbuje odwlec) koniec. Od razu widać, że jest to nie tylko określenie
gatunkowe, ale także metafizyczne, albowiem odnosi się tyleż do życia wiersza, ile do życia jako
takiego”.
(Fragment posłowia Grzegorza Jankowicza)
Patronat:

