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Filia w Pięczkowie Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy
w nowej siedzibie!

ISSN 1730-8356

Biblioteka w Pięczkowie posiada nową siedzibę dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet
2: Infrastruktura Bibliotek. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne przestrzenie; na parterze salę spotkań, a na piętrze
(można dojechać windą!) atrakcyjne wnętrza biblioteczne.
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Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 1 września na cmentarzu junikowskim naszą koleżankę, Jolę Styszyńską, która
w latach 1994-2015 pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Jola początkowo współtworzyła Dział Instrukcyjno-Metodyczny Domów Kultury i Muzeów Regionalnych, którym
kierowała. To w tym Dziale zebrała grupę nietuzinkowych
ludzi – animatorów kultury z wielkim zaangażowaniem realizujących swoje pasje z różnych dziedzin. Cały Dział „pod
wodzą” Joli organizował wiele wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie dawnego województwa poznańskiego, a później w województwie wielkopolskim. Należy tu
wspomnieć Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza
Słowackiego w Miłosławiu, gdzie każdego roku Jola planowała inną atrakcję dla uczestników. Było spotkanie z Mariuszem Sabiniewiczem, aktorem Teatru Nowego w Poznaniu, czy z Michałem Żebrowskim, odtwórcą roli Tadeusza
Soplicy w ekranizacji „Pana Tadeusza”. Na specjalne zaproszenie Joli do Miłosławia przyjechali Marek Perepeczko
(znany z postaci Janosika) oraz Juliusz Sienkiewicz, wnuk
pisarza Henryka Sienkiewicza. Były też inne wydarzenia warte uwagi, m.in. Turniej Dudziarzy Wielkopolskich odbywający się każdego roku we wrześniu. Zaczynał się wspólnym śniadaniem wszystkich dudziarzy w Pałacu w Czempiniu, następnie w kościele w Gołębinie Starym odbywała się msza
św., a po niej „ogranie” pomnika skrzypka i dudziarza, dalej krótki koncert pod Wiatrakami w Śmiglu i na zakończenie wspólna biesiada dudziarska
w Kościanie. Jola była też pomysłodawcą „Wielkopolskich Zeszytów Folkloru”, „Kalendarza Imprez Kulturalnych” oraz „Informatora – adresów instytucji kultury województwa wielkopolskiego”. Współpracowała z ośrodkami kultury na terenie dawnego województwa poznańskiego, współorganizując
z nimi wiele imprez. Bardzo często można ją było spotkać właśnie „w terenie”.
Jolę poznałam w listopadzie 1995 roku, kiedy ubiegałam się o pracę na stanowisku instruktora. Rozmowa, na którą zostałam zaproszona, przebiegała w tak miłej atmosferze, że miałam wrażenie, jakbyśmy znały się wiele lat. Głównym tematem rozmowy były oczywiście sprawy zawodowe,
ale potem zaczęłyśmy opowiadać sobie o naszych wakacyjnych wojażach, bo zarówno Jola, jak i ja uwielbiałyśmy podróże. I tak po kilku dniach
otrzymałam telefon, że mogę rozpocząć pracę. Jola od samego początku wprowadzała mnie w arkana pracy instruktora, zabierała na narady dyrektorów ośrodków kultury, by mnie przedstawić. Bardzo często brałyśmy razem udział w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez
WBPiCAK. Zawsze mogłam liczyć na Jej pomoc, cierpliwość, życzliwość i zrozumienie. To, czego nauczyłam się od Joli, procentuje do dzisiaj w całym
moim życiu zawodowym.
Barbara Jabłońska

Na pozór oschła i zasadnicza – potrafiła zmrozić spojrzeniem błękitnych oczu, zwłaszcza ignorantów wszelkiej maści. Tymi samymi oczami
mogła też roztapiać serca. Dla bliskich i przyjaciół rezerwowała niebiańskie spojrzenie oraz piękny uśmiech.
Miała dwie największe pasje – książki i podróże. Zawsze ciekawa nowości, wyszukiwała niezwykłe lektury i kompletowała swoją bogatą biblioteczkę. Podobny „klucz” stosowała, proponując nowości wydawnicze do Pracowni Krajoznawczej, w tajniki której mnie wprowadzała. Pracowałyśmy razem przez kilka lat, więc mogłyśmy bliżej poznać swoje drogi zawodowe i pokrewne zainteresowania, poszukać wspólnych znajomych.
Jola opowiadała o pracy w Pałacu Kultury, czyli późniejszym Centrum Kultury „Zamek”, o dziale animacji w WBPiCAK, wreszcie o Kramarskiej.
Miała olbrzymią wiedzę o kulturze regionu i o ludziach z nią związanych; wiedziała co, gdzie, kiedy... Ale i tak w końcu nasze rozmowy schodziły
na podróże – te wymarzone, do ciepłych krajów; bo obie lubiłyśmy ciepło i słońce…
Nasza ostatnia (choć wtedy nie wiedziałam, że ostatnia) rozmowa też dotyczyła podróży. Jola, już na emeryturze, odwiedziła nas przy Kramarskiej, jak zwykle – w biegu. Właśnie wróciła z kolejnej egzotycznej wyprawy; obiecała mi, że pokaże zdjęcia, tylko musi je „obrobić”… – To
dokąd wybierasz się w następną podróż? – zapytałam tradycyjnie. – Teneryfa, Madera, Majorka już były, więc…? I wtedy padła inna niż zwykle
odpowiedź Joli: – Zobaczymy… Jak lekarz pozwoli. Nie wnikałam w szczegóły. Wiedziałam, że Jola od dawna choruje, ale nie lubiła się nad sobą
roztkliwiać; i zawsze imponowała mi hartem ducha, z jakim pokonywała dolegliwości.
Nie sądziłam, że tak szybko będę – obok innych przyjaciół i znajomych – towarzyszyć Jej w ostatniej podróży… Pożegnaliśmy Jolę w deszczowy
dzień 1 września 2017 r. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
Jolanta Styszyńska, 1951-2017, z domu Marciniak, osierociła dorosłego syna, Staszka. I nas.
Małgorzata Derwich i Przyjaciele z Kramarskiej
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Kilka uwag
o spotkaniach
autorskich

Fot. A.. Sabiłło

Zastanówmy się, co jest fascynującego
w zwykłej rozmowie z pisarzem? Wydaje się
to kluczowym pytaniem, na które warto sobie
odpowiedzieć, kiedy chcemy podjąć działania,
całe spektrum działań, by zorganizować dobre
spotkanie autorskie. Bez choć jednego rozsądnego argumentu można ponieść klęskę. Szukajmy więc nici porozumienia z twórcą, iskry
lub po prostu dobrego tematu.
„Kiedy czytasz jakiegoś autora – komentuje Ingemar Fasthen, jeden z rozmówców
Katarzyny Tubylewicz (Szwecja czyta. Polska
czyta) – budujesz z nim
relację, która bywa bardzo osobista. Pisarz staje
Zanim wybierzesz
się w jakiś sposób twój”.
autora i określisz temat
I dodaje, że to zupełnie
spotkania, zapytaj użytkowników
zrozumiałe, że pragniesz
swojej biblioteki.
go potem spotkać, bo in-

Warto zacząć przygotowania wcześniej,
spotkanie. Na drugi dzień,
podczas tegoż spotkania zaprojektować jednolite graficznie materiały
nie dało się nie zauważyć, promocyjne, zebrać loga wszystkich partże moderator wije się jak nerów i wreszcie wypromować wydarzenie.
piskorz, szukając pytań Z jednej strony zapraszamy poczytnych, znaw swym brulionie, rzadko nych autorów, z drugiej – debiutantów, pisarzy
reaguje na od- niszowych. Oba pomysły mają swoją wartość.
powiedzi pisarki. Zależy, jak skonstruujemy plan promocji. TeZdarza się, że matem przewodnim może być literatura dla
„Znane nazwisko”
Pamiętaj, że to, co
zadaje pytania, kobiet, dla prawdziwych mężczyzn, albo inna
to nie wszystko, warto
zobaczy publiczność spotkania
na które padły sfera – zagadnienie, problem, miejsce. Z nazwrócić uwagę na ciekawy
autorskiego, jest wynikiem szeregu
już odpowiedzi. szych doświadczeń możemy przytoczyć cykl
i chwytliwy temat.
Twoich wcześniejszych działań.
Siedząc pośród „W świecie reportażu”. Zadebiutował spotkaZaplanuj je więc starannie.
niem z trzema znanymi reportażystami: Lidią
publiczności,
czułyśmy
się Ostałowską, Włodzimierzem Nowakiem i bardzo dobrze zapowiadającym się już wtedy Fizażenowane.
„Rozmowa jest wielką sztuką. Moderator lipem Springerem. Niezmiennie charakter tych
teresuje cię, co twórca dzieła myśli o pisaniu musi być oczytany i przygotowany, a także spotkań tworzą publicyści piszący reportaże
i świecie. Przychylamy się do takiego odczu- bardzo obecny w chwili rozmowy”. Powinien literackie o różnych krajach, śledzimy mody
wania. Jest to trochę zbliżone do zjawisk ze reagować na najciekawsze momenty, jed- literackie, wydarzenia społeczne, które wskaświata muzyki, kiedy jesteś zafascynowany nocześnie pozostać w pewnym nurcie, który zują nam, że jest zainteresowanie tematem.
W samym reportażu cenimy
kolejnymi dziełami muzycznymi danego twór- tworzy charakter tego
język, styl autora. Staramy
cy, czekasz na kolejne płyty, w rezultacie pra- konkretnego wydarzesię nie powielać autorów,
gniesz usłyszeć go „na żywo” na koncertach, nia. Szanujemy dobrych
Zadbaj o estetyczną
którzy niedawno gościli
a czasem wślizgnąć się za kulisy i porozma- moderatorów.
identyfikację wydarzenia
Nie jesteśmy zapewwiać z nim.
(plakaty, wejściówki, ulotki, FB, w Poznaniu.
Ciekawym rozwiązaniem
Czytelnik wyznał pisarce, jak bardzo jej ne odosobnione w tastrona www biblioteki
jest dyskusja o dorobku
książka wpłynęła na zmianę jego życia. Zda- kim przekonaniu. Jest
i zaprzyjaźnionych miejsc).
autorów piszących w porzyło się to podczas wieczoru autorskiego to istotny element dla
dobnym nurcie. Moderator
Magdaleny Rittenhouse, autorki książki repor- uczestników spotkań autażowej „Nowy Jork. Od Mannahaty do Ground torskich, ale i dla samych
organizatorów
Zero”: „Dzięki Pani książce zdecydowałem się
odwiedzić Stany Zjednoczone… i wrócę tam takich spotkań –
Nie każdy autor jest
bibliotekarzy.
znowu”.
„samograjem”. Warto zapewnić
Po co wejściówki?
Organizacja
To wspaniałe, prawda? Czytelnik stał się
moderatora spotkania, jest drugą po
Masz kontrolę nad ilością
częścią dłuższej rozmowy między pisarzem spotkania autorautorze najważniejszą osobą.
uczestników, a oni czują się
a prowadzącym. Ważne jest stworzenie głęb- skiego to spekWażne, aby pisarz poczuł, że jest
zaproszeni i oczekiwani.
działań
szego dialogu, aby publiczność poczuła, że trum
wyczekiwanym gościem.
staje się elementem spotkania. Odpowiada za przed, w trakcie
i po wydarzeniu.
to w dużej mierze prowadzący.
Byłyśmy świadkami wyznania pewnego Przygotowania do spotkania autorskiego rozpomoderatora, który przyznał, że idzie teraz częte z odpowiednim wyprzedzeniem zagwaczytać książki pisarki, bo jutro prowadzi z nią rantują nam długotrwałe pozytywne efekty.
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prowadzi dyskusję z dwoma pisarzami, takie
spotkanie jest mniej przewidywalne i tym samym dużo ciekawsze dla publiczności. Zapewnia też większe zainteresowanie wydarzeniem
ze względu na dwa nazwiska.
Doskonale poradził sobie z takim projektem
Instytut Książki, organizując w ubiegłym roku
Literacki Woodstock – czterodniową ucztę dla
Dyskusyjnych Klubów Książki z całej Polski.
Głównym założeniem były spotkania tematyczne. Pretekstem do dyskusji Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego była Lalka Bolesława
Prusa odczytana jako… kryminał. Obok siebie
zasiadły Grażyna Jagielska i Anna Janko. Ich
poruszające wyznania w fabularyzowanych
autobiografiach zaskoczyły słuchaczy, spotkanie prowadził charyzmatyczny Marcin Szczygieł. „Romans z tekstem” był hasłem przewod-

Nastrój. Miejsce, w którym odbywa się wydarzenie dla jednych nie ma znaczenia, dla
innych jak najbardziej. Warto jednak posłuchać
głosu tych drugich. Białe górne światło rozprasza, może być przyczyną gorszej koncentracji. Koncentracja publiczności ma znaczenie.
Może warto pomyśleć o komforcie i postarać się o dobre, punktowe oświetlenie dużo
wcześniej.
Entuzjazm. Zarażaj wszystkich swoim entuzjazmem dla tej konkretnej sprawy, będą
chcieli cię wesprzeć. Znamy tę zasadę.
Lubimy ciekawie opisane i sfotografowane
wydarzenia… Dlaczego? Chcielibyśmy tam
być, żałujemy, że nas tam nie było. Dokumentujemy, oczywiście, dla potrzeb administracyjnych, ale to nie wszystko. Fotorelacja ze spotkania ma nam dać rozgłos, to także element
budowania określonego wizerunku naszej

wielkopolskiej kultury

Warto przygotować
publiczność do spotkania.
Promuj już wcześniej książki gościa, poproś, by uczestnicy przygotowali pytania, które chcą
zadać autorowi.

Spotkanie autorskie,
a co potem? Dobra relacja to budowanie wizerunku Twojej
biblioteki.

Ty jako moderator?!
Odwagi! Grunt, to dobrze się przygotować: poznaj autora, jego teksty, ciekawostki i anegdoty dotyczące jego osoby.
Pomyśl o strukturze spotkania.
Poprowadź dialog, a nie wywiad.

nim rozmowy z Jackiem Dehnelem oraz Witem
Szostakiem. Na dyskusję pod nazwą „Być kobietą” zaproszono Barbarę Kosmowską i Joannę Fabicką. Warto zastanowić się, czy pisarze
mniejszego kalibru mogliby zaistnieć w podobnych rozmowach. My uważamy, że tak.
Wszelkie partnerstwa są mile widziane.
Partnerem jest wydawnictwo, które promuje
nasze spotkanie, przekazuje książki do sprzedaży. Kilka bezpłatnych egzemplarzy przyda
się też, aby je rozdać wyjątkowym uczestnikom spotkania. Jesteśmy lojalni wobec naszej
publiczności.
Biblioteka to dobre miejsce na spotkanie.
Czasem decydujemy się jednak na inną lokalizację, ciekawszą pod jakimiś względami
(powierzchnia, charakter, udogodnienie dla
uczestników). Właściciele miejsca są naszymi
partnerami. Wspomnijmy o nich na plakacie
czy na facebooku.
Wierzymy we współpracę ze szkołami, klubami seniora, „klubami młodych mam” czy
lokalną księgarnią. Rezerwujemy im bezpłatne
wejściówki.
WBPiCAK

Fot. J. Kordus

Zdjęcia – poinformuj
autora o zasadach wykorzystywania jego wizerunku.

biblioteki. Dzięki niej na kolejnych spotkaniach
autorskich możemy się spodziewać nowych
twarzy wśród publiczności.
Przygotuj miejsce
spotkania, nie zapomnij
o wodzie niegazowanej dla
autora i moderatora.

świetne zdjęcia. Nie bój się korzystać z ustawień manualnych (np. wysokie ISO, a nie lampa błyskowa), rób zbliżenia, fotografuj reportersko, tj. to, co tu i teraz; dbaj o drugi plan, o duży
rozmiar zdjęć (później można je wykorzystać
do folderu promocyjnego biblioteki). Korzystaj
z umiejętności innych, także zaprzyjaźnionych
czytelników.

Małgorzata Bochińska, Anka Sabiłło

Kilka rad dla żółtodziobów. Przed spotkaniem próbne zdjęcia pozwolą dostosować parametry aparatu do oświetlenia, efektem będą

Działanie w ramach projektu Biblioteka Pomysłów
2017
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Światowy Kongres Bibliotek IFLA 2017
W stolicy Dolnego Śląska odbył się
83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji
organizowany przez Międzynarodową Federację
Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (IFLA).
Było to wyjątkowe przedsięwzięcie, podczas którego odbyło się ponad 240 wydarzeń o tematyce
bibliotekarskiej: wykładów, spotkań, warsztatów,
prezentacji czy wyjazdów szkoleniowych do dolnośląskich bibliotek. Z tej okazji do Wrocławia
przyjechało ponad 3 tysiące bibliotekarzy z całego świata. Wśród nich eksperci z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, edukacji i nowych
technologii, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kongres odbywał się we wrocławskiej Hali Stulecia...

Kongres IFLA co roku odbywa się w innym
zakątku świata. W poprzednich latach gospodarzami były takie miasta jak Columbus (USA),
Kapsztad (Afryka) czy Lyon (Francja). Tym bardziej cieszy fakt, że w 2017 roku to Polska została organizatorem tak ważnego dla środowiska
bibliotekarzy wydarzenia. Hasło przewodnie
tegorocznej edycji, „Biblioteki. Solidarność.
Społeczeństwo”, miało nawiązywać zarówno
do historii naszego kraju, jak i do tematów poruszanych podczas poszczególnych sesji.
Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.
IFLA to międzynarodowa organizacja, która
zrzesza bibliotekarzy pracujących we wszystkich
typach bibliotek. Do Wrocławia przyjechali przedstawiciele bibliotek publicznych, naukowych,
szkolnych i fachowych ze 130 krajów. Co można
powiedzieć o bibliotekach, które prezentowały się
podczas kongresu? Na pewno, że są bardzo różne, nie tylko ze względu na otoczenie, na terenie
którego działają, ale przede wszystkim ze względu na rodzaj działalności.
Tę różnorodność było widać na przykład podczas sesji, która dotyczyła nowych budynków
bibliotecznych i tworzenia przestrzeni dla poszczególnych grup użytkowników1. O swoich bi1 Sesja z dnia 23.09.2017 r. pt.: Branding, bridging,
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bliotekach opowiadali przedstawiciele 7 państw:
Norwegii, Kanady, Chin, Finlandii, Australii, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Aslak Sira Mhyre,
kiedyś polityk, a obecnie dyrektor Biblioteki Narodowej Norwegii (sic!), mówił: „Demokracja potrzebuje miejsca spotkań w wymiarze lokalnym. Tym
miejscem może być biblioteka. Społeczeństwo
potrzebuje miejsca, gdzie można się spotkać,
porozmawiać. Czasem o sprawach zupełnie błahych lub małych, o naszych codziennych sprawach”. Z jego wypowiedzi wyłaniał się obraz, który nam w Polsce jest już znany i do którego wiele
polskich bibliotek dąży: biblioteki mają być miejscem spotkań, gdzie każdy będzie chciał spędzić

nansowaniu z programów takich jak „Kraszewski – komputery dla bibliotek” czy „Dyskusyjne
Kluby Książki”. Opowiadał o tym podczas innej
sesji Krzysztof Koehler, przedstawiciel Instytutu Książki w Krakowie. Na zdjęciach świetnie
prezentowała się m.in. biblioteka w Jabłoniu2
(woj. lubelskie), która jak wiele innych polskich
placówek otrzymała dotację na remont z programu „Infrastruktura bibliotek” Instytutu.

...i był okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń

czas. Ale nie tylko – zastrzegł Mhyre. Edukacja
i kultura – tego mają dostarczać biblioteki.
Spora część prelegentów pokazywała
nowo powstałe biblioteki – efekt wielomilionowych inwestycji. Były to budynki nowoczesne,
przestronne, zaprojektowane z pomysłem
i z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup
użytkowników. Takie wnętrza pokazywali bibliotekarze z Kanady, Australii czy Stanów
Zjednoczonych.
Na tym tle wyróżniała się prezentacja Vadima V. Dudy, dyrektora Biblioteki Narodowej
Rosji, który mówił o tym, jak zmieniają się
małe wiejskie biblioteki w jego kraju. Przy
wsparciu z funduszy rządowych i prywatnych
sponsorów te małe placówki zostały wyremontowane i przystosowane do współczesnych
standardów, a księgozbiór prawie w całości
„odświeżony”. Dzięki temu stały się atrakcyjnym, często jedynym miejscem spotkań
lokalnej społeczności i ośrodkiem nowych
działań kulturalnych. Brzmi znajomo, prawda?
Od jakiegoś czasu podobne zmiany na lepsze
obserwujemy w polskich bibliotekach. Wielu
z nich udało się uatrakcyjnić ofertę dzięki dofibuilding: telling and selling the space story – library
buildings and equipment with management and marketing.

Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.
Kongres to nie tylko wykłady czy warsztaty, to
przede wszystkim ludzie i możliwość wymiany
doświadczeń. Przebywanie wśród 3 tysięcy osób
ze 130 krajów to duże przeżycie. Na każdym kroku można było spotkać różne kolory skóry, języki
i sposób ubierania, ale wszystkich łączył wspólny
mianownik: biblioteka. Myślę, że z samego faktu
przebywania w tak licznej grupie bibliotekarzy
z całego świata wielu uczestników kongresu miało poczucie wspólnoty, jedności, a nawet tytułowej solidarności.
Jednak nie tylko duża liczba delegatów Kongresu była tutaj ważna. Jednym z celów organizacji IFLA jest integracja środowiska bibliotekarskiego właśnie poprzez coroczną organizację
kongresów oraz podejmowanie wielu innych działań. Jedną z ważniejszych inicjatyw Federacji jest
program Global Vision3, który ma na celu wypracowanie wspólnych dla wszystkich bibliotek
kierunków rozwoju na najbliższe lata. Jednym
z elementów tego przedsięwzięcia było głosowanie on-line dostępne dla wszystkich chętnych
podczas kongresu. Wystarczyło wejść na stronę
2 http://www.instytutksiazki.pl/b-galeria,aktualno
sci,34882,biblioteka-publiczna-jablon.html,
dostęp:
02.09.17 r.
3 https://globalvision.ifla.org/, dostęp: 02.09.17 r.
WBPiCAK
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Bibliotekarze opowiadali o swoich bibliotekach
i projektach w tzw. strefie plakatów

projektu i odpowiedzieć na pytania, np.: „Jakie są
główne wyzwania dla bibliotek?”, „W czym biblioteki są wyjątkowo dobre?”, „Czego biblioteki
powinny robić więcej?”.
Wnioski po głosowaniu, które trwa do 30 września, i po warsztatach, które odbyły się wcześniej
w ramach tego projektu, zostaną zebrane i przedstawione w formie raportu IFLA Global Vision.
Zostanie on opublikowany na początku 2018 r.
W oparciu o to sprawozdanie IFLA opracuje konkretne plany pracy, w jaki sposób wdrożyć wspólną wizję przyszłości dla bibliotek.
Z pewnością IFLA jako międzynarodowa organizacja będzie kontynuowała działania na rzecz
wzmocnienia pozycji bibliotek jako instytucji zapewniających dostęp do informacji bez względu
na narodowość, wyznanie, rasę, przekonania,
wiarę czy płeć.
Trzeba przyznać, że takie projekty jak Global Vision, z hasłem towarzyszącym Wspólnie tworzymy
przyszłość, są potrzebne w środowisku bibliotekarskim. Nie tylko w wymiarze globalnym, ale i krajowym dobrze byłoby podyskutować i zrobić „biblioteczną burzę mózgów” nad dalszym kształtem
polskich bibliotek. Ze względu na merytoryczne

Uczestnicy odwiedzali dolnośląskie biblioteki, np. otwartą niedawno na Dworcu we Wrocławiu

korzyści, ale także na wspólny cel, który pomógłby
w integracji grupy zawodowej bibliotekarzy.
Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.
„Zabierz obywateli na pokład” – tak brzmiał
tytuł wystąpienia Pauliny Milewskiej, bibliotekarki
z Łodzi, pomysłodawczyni „Odjazdowego bibliotekarza” i prezeski fundacji Normalne Miasto –
Fenomen. Paulina opowiadała m.in. o badaniu
jakości usług bibliotecznych z wykorzystaniem
metody „Tajemniczego klienta”. Do udziału w tym
przedsięwzięciu zaprosiła mieszkańców, którzy
wcielali się w tę rolę i oceniali łódzkie biblioteki.
Wielu prelegentów wspominało też o głośnej
w ostatnich latach idei biblioteki jako „trzeciego
miejsca” i nowych pomysłach na jej realizację, np.
o bibliotecznej sali zabaw ze ścianą wspinaczkową
dla dzieci. Często w czasie wystąpień dotyczących budynków bibliotek padało stwierdzenie, że
najważniejszy w całym procesie budowania nowej
siedziby jest etap konsultacji społecznych. Podkreślano, że na etapie planowania nowego budynku
trzeba pytać mieszkańców i przyszłych użytkowników o wygląd i funkcjonalności przyszłej biblioteki.

Biblioterapia bez granic
Zakończony niedawno Światowy
Kongres Bibliotek IFLA stanowił
doskonałą okazję do spotkań bibliotekarzy, dyskusji i wymiany dobrych
praktyk. Jedną z uczestniczek była
Carla Sousa, badaczka biblioterapii
z Brazylii. Wrocław jest całkiem blisko, więc Carla postanowiła odwiedzić Poznań, a w Poznaniu spotkała
się z nami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji
Kultury. Rozmawialiśmy o kursach
biblioterapii i działaniach wielkopolskich bibliotek w tym zakresie. Carla
niedawno obroniła pracę magisterską, w której dokonała porównania biblioterapii w Polsce i w Brazylii.
WBPiCAK

Saara Ihamaki z Biblioteki Miejskiej w Helsinkach
szczerze mówiła o współpracy z mieszkańcami:
„nie jest to łatwe, ale procentuje w przyszłości, ponieważ wszyscy zaangażowani w proces tworzenia przestrzeni bibliotecznej utożsamiają się z nią
i uważają ją później za ’swoje’ miejsce.”
Podczas całego kongresu zaprezentowało się
kilkadziesiąt bibliotek różnego typu. Widoczne
były różnice w działaniach bibliotek publicznych
i naukowych. Jest to zrozumiałe, gdyż kierują one
swoją ofertę do innych adresatów, co wpływa
na charakter pracy w danej placówce. Biblioteki
publiczne otwierają się na otoczenie zewnętrzne,
mieszkańców i nowe grupy użytkowników (np.
na osoby z autyzmem). Naukowe skupiają się
na działaniach, które przyciągną określoną grupę: studentów, pracowników naukowych i osoby
związane z daną uczelnią. Często wykorzystują
do tego nowe technologie. Wspólnym mianownikiem prezentujących się instytucji była gotowość
do zmian, które przynosi współczesny świat
i otwartość na nowe wyzwania.
Cieszy fakt, że polskie biblioteki przez ostanie
lata bardzo mocno się rozwinęły i na tle światowych doświadczeń nie odstają tak bardzo od
reszty. Podczas kongresu polscy bibliotekarze
mieli się czym chwalić i robili to w sposób atrakcyjny dla odbiorców: pokazywali nowe budynki,
zróżnicowane zbiory i bogatą ofertę zajęć.
Na koniec warto przytoczyć poradę, której
udzieliła Donna Sheeder, ustępująca w tym
roku szefowa IFLA (kadencja 2015-17). Klucz
do sukcesu dla bibliotekarzy we współczesnym
świecie? „Takim kluczem jest kształcenie. Świadomość, ze świat i sposób, w jaki prowadzimy
działalność, stale się zmieniają, że uzyskany
dyplom uniwersytecki to dopiero początek naszej
nauki o bibliotekarstwie”4.
Magdalena Bzdawka
WBPiCAK w Poznaniu
4 Wywiad z Donną Scheeder, „Bibliotekarz”, wyd.
SBP, nr 7-8/2017, s. 23.
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Fot. Ewa Kubsik

Biblioteka pod chmurką w Koninie

20 czerwca Filia „Jedenastka” Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Koninie, pod hasłem
„Dziś biblioteka pod chmurami, czytaj z nami
i odpoczywaj pod drzewami”, rozpoczęła trzecią edycję imprezy czytelniczej na Skwerze im.
Mieczysława Bekkera. Do udziału przyłączyła
się Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.
Zielone miejsce pod drzewami zagospodarowano kącikami czytelniczymi, koszami
z książkami, stolikami. Znalazł się też kącik
prasowy i plansza do fotografowania się z bibliotekarką. Honorowym gościem imprezy była
regionalna poetka Danuta Olczak, która wy-

Małgorzata Hofmann
MBP Konin

Pod takim hasłem 25 sierpnia odbył się ostatni „Wakacyjny Poranek” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wągrowcu. Tym razem gościliśmy
dzieci z Przedszkola nr 1, które na wstępie wysłuchały fragmentu opowiadania Renaty Piątkowskiej „Ciocia Jadzia w Rio”. Następnie wysłuchały
ciekawostek o Brazylii i Rio de Janeiro.
Drugą część spotkania zatytułowaną „Mali
twórcy” wypełniły dzieciom panie z Sekcji Rękodzieła Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, pokazując techniki zdobienia wcześniej
przygotowanych wisiorków z masy ceramicznej.
Zabawa okazała się bardzo twórcza, a zawieszki
przepiękne. Na koniec wszystkie seniorki otrzymały podziękowania z rąk dyrektor Aliny Woźniak za bezinteresowny udział, przygotowanie
materiałów oraz pomoc dzieciom w całej serii
wakacyjnych zajęć.
MBP Wągrowiec

Biblioteka Publiczna w Zdunach wraz z filiami zorganizowała zajęcia wakacyjne dla dzieci.
W Zdunach udział w spotkaniach wzięło ponad
20 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Przez cały tydzień od 3 do 7 lipca placówka rozbrzmiewała
śmiechem, muzyką i zabawą. Podczas wakacji
dzieci brały udział w warsztatach artystycznych pobudzających wyobraźnię oraz w projekcji filmów i ulubionych rytmów. Nie mogło
zabraknąć gier planszowych oraz zabaw integracyjnych. Filia w Konarzewie natomiast zaprosiła dzieci od 24 do 31 lipca. W Programie
były m.in. zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. W kolejnych dniach wraz z Jasiem i Pusią
wybrały się na wakacje, Calineczce pomogły
uwolnić się od złej ropuchy, z Franklinem pojechały na obóz, Kopciuszkowi natomiast pomogły w oddzieleniu fasoli od kaszy, by mogła
też być na balu. Poznały kucykową krainę Ponyville i „sznekę z glancem”, czyli elementarz
gwary poznańskiej. Na zajęciach plastycznych
namalowały pocztówkę z wakacji, rozwiązywały labirynty i zagadki literackie.
JK

Fot. BP Międzychód

„Róbmy sztukę w Bibliotece”

Wakacyjne figle
w bibliotece!
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stawiła ekspozycję
tomików oraz interesujących materiałów dotyczących
swej twórczości.
Można było zakupić jej tomik poezji
oraz poczytać na
miejscu wybrane
wiersze.
Tuż przed zakończeniem roku
szkolnego
społeczność szkolna
zgromadziła
się
licznie. Uczniowie,
a zarazem nasi najmłodsi czytelnicy, przeglądali książki, czytali, zapoznali się z wystawioną
prasą, przysiadali na pobliskich ławeczkach.
Podczas spotkania wszystkie dzieci wysłuchały rozdziału z książki Grzegorza Kasdepke
„Kacperiada”, który przeczytała bibliotekarka.
Przygotowano także kącik plastyczny. Wielu
chętnie wykonywało wspólną pracę rysunkową, ale także kolorowało indywidualne malowanki. Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety.

„Ciocia Jadzia
w Rio”
Fot. MBP Wągrowiec
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Biblioteka Publiczna im. J.D. Janockiego
w Międzychodzie zorganizowała warsztaty letnie
„Róbmy sztukę w Bibliotece”. Dzieci zapoznały
się z życiem i twórczością niebanalnych artystów,
takich jak Jackson Pollock, Paul Klee, Pablo Picasso i Jeff Koons. Poprzez zabawę nauczyły
się, czym jest abstrakcjonizm, kubizm czy ekspresjonizm. Przy okazji poznawania kolejnych
artystów dzieci pracowały taką techniką, jaką
każdy z nich preferował. Było więc „chlapanie”
farbą, tworzenie kolaży z kolorowych form geo-

metrycznych, malowanie ceramiki i tworzenie
instalacji z kolorowych balonów.
Wszyscy świetnie się bawili i celująco rozwiązali test z wiedzy o artystach. Mamy nadzieję, że
będziemy mogli kontynuować te zajęcia, ponieważ ich odbiór ze strony rodziców i dzieci był bardzo pozytywny. Pomysł na zajęcia letnie okazał
się na tyle ciekawy, że odwiedziła nas TV Wielkopolska i 12 lipca na swoim kanale internetowym
wyemitowała materiał o naszej pracy.
BP Międzychód
WBPiCAK
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Mosińska Biblioteka Publiczna podczas tegorocznej edycji akcji „Szeroko na Wąskiej” 31 lipca
oprócz stoiska zaproponowała grę detektywistyczną na podstawie książki „Zagadka biblioteki.
Ignacy i Mela na tropie złodzieja”, której akcja rozgrywa się w Mosinie. W zabawie uczestniczyło
piętnaścioro małych detektywów, którzy z mapą
w ręce poszukiwali zaginionego dokumentu, dotyczącego historii naszego miasta. Krążyliśmy
od stoiska do stoiska, gdzie dzieci w nagrodę za
rozwiązanie zagadek otrzymywały wskazówki,
które pozwalały na dalsze poszukiwania. W naszej grze wzięli udział pasjonaci i lokalni twórcy,
którym mali detektywi zadawali dociekliwe pytania. Mieli możliwość przymierzenia cylindra
Eleganta z Mosiny, czyli słynnego szapoklaka
burmistrza, oraz potrzymania w dłoniach ciężkich
kości nosorożca włochatego i lwa jaskiniowego.
Bardzo zaciekawiło ich całe wyposażenie Ochot-

niczej Straży Pożarnej z Pecnej i przed
strażakami zdali celująco egzamin ze
znajomości numerów ratunkowych.
Automobilklub Wielkopolski przygotował dla nich szereg atrakcji: dzieci
w specjalnych okularach, powodujących zaburzenie błędnika, odbywały
slalom oraz przekonały się na własnej
skórze, że warto przypinać pasy samochodowe. Detektywi w nagrodę za
wykonane zadania otrzymali medal
Automobilklubu. Tu trzeba wspomnieć,
że dyrektor Mosińskiej Biblioteki w celu
zdobycia medalu na potrzeby archiwizacji zaryzykowała bieg wśród pachołków ze „strasznymi”
okularami na nosie. Wśród ekspresyjnych obrazów Liliany Lazarskiej w Galerii Miejskiej detektywi odszukali pieczątkę z wizerunkiem Eleganta,
a potem mieli możliwość zadania pytań malarce.

Escape room
z Detektywem
Pozytywką!

„Odjazdowy bibliotekarz” po raz piąty

Podczas letnich zajęć Wakacje z Detektywem
Pozytywką Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie zmieniła się w escape room!
Zamknięci w bibliotece gracze mieli jeden cel
– uciec z niej. Wydostanie się z budynku wiązało
się z przejściem szeregu różnego rodzaju zadań
i rozwiązywaniem zagadek – każda kolejna była
wskazówką do upragnionego wyjścia. Wystarczyło
znaleźć klucz. Zadania wiązały się głównie z literaturą i książkami dla dzieci i młodzieży, ale także
opierały się na znajomości funkcjonowania biblioteki. Przygotowane łamigłówki były dostosowane
do możliwości naszych uczestników i zapewniły im
świetną zabawę. Do zorganizowania zabawy wykorzystane zostały przede wszystkim zasoby biblioteki. Wszyscy, którzy szukali klucza w bibliotece, byli
zachwyceni grą.

Zofia Staniszewska
BP Mosina

Fot. BP Zduny

6 lipca przed naszą Biblioteką zebrała się prawie
osiemdziesięcioosobowa
grupa uczestników rajdu
rowerowego
„Odjazdowy
Bibliotekarz” – bibliotekarze, czytelnicy i sympatycy
słowa pisanego i rowerów.
Rowery i wszelkie akcesoria
z nimi związane uzupełnione
zostały przez pomarańczowe balony, które były tegoroczną oznaką uczestników.
Najważniejszym elementem
naszej wyprawy był dobry
humor. Nikomu go nie zabrakło.
Po dotarciu wszystkich uczestników na metę
rajdu podzieleni zostaliśmy na pięć grup i ruszyliśmy w trasę. Wiodła ona ze Zdun w stronę
Baszkowa, następnie jechaliśmy drogami leśnymi do rezerwatu Mszar Bogdaniec oraz do
punktu widokowego, by w ciszy i spokoju podziwiać piękno przyrody. Następnie ruszyliśmy

Na końcu dzieci szczęśliwie odszukały skarb,
czyli „Proklamację Rzeczypospolitej Mosińskiej”,
która znajdowała się w starej skrzyni, za tajemniczymi małymi drzwiami w Bibliotece.

w stronę Roch, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym Malowniczy zakątek czekały na nas
pieczone kiełbaski, ciasto oraz konkursy. Na
koniec odbyło się losowanie nagród za udział
w rajdzie. Była również okazja do skorzystania
ze stoiska bookcrossingu, czyli uwolnienia bądź
zabrania do czytania już uwolnionych książek.
BP Zduny

Tajemnice wakacyjnej biblioteki
25 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu odbyły się dwa rodzaje warsztatów. W pierwszych – „Tajemnice biblioteki”
– wzięła udział grupa zorganizowana dzieci
i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Wągrowcu. Była to zabawa w detektywów
książkowych.
Zadanie polegało na odnalezieniu wybranych książek na półkach przy pomocy kart
bibliotecznych. Ten rodzaj zajęć uczy orientacji i swobody poruszania się między regałami

pełnymi książek, a to z pewnością będzie pomocne w przyszłości.
Druga część zajęć to warsztaty ceramiczne
„Mali twórcy” przygotowane we współpracy
z paniami z Sekcji Rękodzieła Wągrowieckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Stefanią Gołomb oraz Gabrielą Mikołajczak. Z ich pomocą
uczestnicy warsztatów wykonali bardzo kolorowe wazoniki ze słoików.
MBP Wągrowiec

Daria Kuśmierczyk, BPGiM Stawiszyn
WBPiCAK

Fot. BP Mosina

Detektywi w akcji
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Fot. KBP

Pożegnanie wakacji z Biblioteką

23 sierpnia Stowarzyszenie „Wspólnie dla
Biadek” i Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie po
raz kolejny zaprosiły dzieci i młodzież na pożegnanie wakacji z książką w ramach akcji

„Wakacje z biblioteką”.
Na terenie rekreacyjnym pomiędzy szkołami
w Biadkach zgromadziły
się dzieci z Benic, Biadek,
Chwaliszewa, Kobierna
i Orpiszewa – miejscowości, w których mają
siedzibę filie biblioteczne
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Dojechali
również uczestnicy zajęć
wakacyjnych zorganizowanych przez bibliotekę
pod hasłem „Sposób na
dobre wakacje”.
Na miejscu wszystkich przywitał Mariusz
Karbowiak – sołtys Biadek będący również
kierownikiem Filii nr 4 Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Biadkach. Dzieci z różnych
miejscowości integrowały się, uczestnicząc

Fot. GBP Blizanów

Wakacyjna noc w bibliotece

Kilkunastu uczniów Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym (6 dziewcząt, 2 chłopców)
i Blizanowie (5 gimnazjalistek) spędziło wieczór i noc z 30 czerwca na 1 lipca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Blizanowie. Była to
szósta w historii blizanowskiej książnicy noc
w bibliotece, pierwsza wakacyjna, po raz drugi odbywająca się pod opieką bibliotekarek:
Pauliny Wróblewskiej – dyrektor GBP w Blizanowie, Krystyny Gronowskiej – bibliotekarki
GBP i Anny Bartczak – bibliotekarki Filii Bibliotecznej w Rychnowie. Część uczestników to
stała grupa fanów tej imprezy i dla nich była
to już kolejna noc w blizanowskiej Bibliotece.
„Po zakończeniu ostatniej ogólnopolskiej nocy
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w grach, zabawach i konkursach przygotowanych przez bibliotekarzy. Odbyły się konkursy
sprawnościowe oraz z wiedzy i twórczości
autorów książek dla dzieci i młodzieży. W tym
roku zostały również przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla dorosłych uczestników imprezy. Rodzice i opiekunowie chętnie
wzięli udział w rzucie dętką. Wszystkie osoby
biorące udział w zabawach otrzymały nagrody.
Dzieci z poszczególnych miejscowości nawiązały nowe kontakty, miały możliwość aktywnie
spędzić jeden z ostatnich dni wakacji.
W imprezie uczestniczyło około 150 osób:
dzieci, młodzież oraz opiekunowie, rodzice
i dziadkowie. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przeprowadzaniem konkurencji czuwali
pracownicy krotoszyńskiej książnicy oraz wolontariusze z Biadek.

KBP

Indiański lipiec

bibliotek w pierwszy weekend czerwca młodzież zapytała, kiedy następne nocowanie.
Pomyślałam, że zorganizujemy to już w wakacje, by zapewnić uczestnikom możliwość twórczego spędzenia czasu wspólnie. Ponieważ
nie wyczerpaliśmy hasła, które przyświecało
imprezie: „Czytanie porusza”, zdecydowaliśmy
się na powtórkę. Tym razem skupiliśmy się na
rozmowie o podróżach i zachęcie do sięgania
po taką literaturę. Zaczęliśmy od prezentacji
multimedialnej o mojej podróży do naszej partnerskiej gminy Mitok w Mołdawii samochodem
w 2013 r. i samolotem w 2015 r.” – mówi Paulina Wróblewska – dyrektor GBP w Blizanowie.
Kilka slajdów dotyczyło tamtejszych obrzędów
weselnych, co korespondowało z wystawą
zdjęć z konkursu „Moda ślubna w fotografii”.
Uczestnicy nocy w bibliotece pląsali też przy
swoich ulubionych utworach. Warsztaty plastyczne dla uczestników przeprowadzili Ewa
i Piotr Jankowscy z CalisiaART. Z dostarczonych przez prowadzących materiałów uczestnicy wykonali własnoręcznie notatniki (nauka
introligatorska) i łapacze snów. Ponieważ do
uczestników imprezy sen długo nie przychodził, obejrzeli też fragmenty filmów: „Siedem
minut po północy”, „Pięcioro dzieci i coś” oraz
„Smerfy” (wersję kinową). Na nocleg zostały
wykorzystane wypożyczalnia i czytelnia internetowa biblioteki, a na warsztaty plastyczne
– pomieszczenie nad biblioteką, które w niedalekiej przyszłości będzie salą konferencyjną
do tego typu zajęć.

Jak zostać Indianinem? Wystarczyło
przyjść w lipcu do szamotulskiej Biblioteki
i zagrać w grę z nagrodami „I ty zostaniesz
Indianinem”, z czego skorzystało bardzo
dużo młodych czytelników.
Przez cały miesiąc Biblioteka wyglądała jak indiańska kraina. W Dolinie Starego
Bizona stało tipi, w Grocie Śpiącego Niedźwiedzia można było znaleźć tajemnicze
różdżki z dzwoneczkami, w Lesie Tęczowego Mustanga zajrzeć do zagadkowej dziupli,
a w Dolinie Szarego Wilka przejść wyjątkowo tajemniczy Szlak Czarnej Stopy, gdzie
zdobywano punkty za spostrzegawczość.
Na górze obok Ściany Cienia stał potężny
totem, stanowiący inspirację do własnej
twórczości w Dolinie Twórczej Ręki. Tam też
spod rąk dzieci wyszły piękne pióropuszowe
opaski, pasujące do przybranych na czas
zabawy, indiańskich imion.
Obok gry można było się też zapoznać
z kulturą Indian obu Ameryk, rozwiązując
krzyżówki albo przeglądając zawieszone
pośród regałów liczne informacje. A książki
o indiańskich przygodach tego lipca cieszyły się niezłym powodzeniem. Dorośli także
mogli skorzystać z indiańskiego lata. Dla
nich przygotowane zostały warsztaty.
W otoczeniu gałązek, wstążek i piórek
tworzyli łapacze snów, niegdyś indiańskie
amulety, dziś głównie oryginalne ozdoby
wnętrz.

GBP Blizanów

BPMiG Szamotuły
WBPiCAK

Lato w bibliotekach
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Fot. BP Rawicz

Wakacyjny Biblioczas

Letnie zajęcia dla dzieci stały się tradycją wszystkich placówek Rawickiej Biblioteki
Publicznej. Mali czytelnicy mogą skorzystać
z różnych form zajęć, które pozwolą im miło
spędzić czas w mieście i na wsi. Oprócz tego,
w godzinach pracy placówek można bezpłatnie korzystać z internetu.
W czytelni RBP dzieci poznały historię powstania frisbee. Dzieje popularnego w sporcie
i rekreacji dysku latającego stały się inspiracją
do jego wykonania. Okazało się, że wystarczyły nam tylko dwa okrągłe talerzyki jednorazo-

we i szczypta wyobraźni. Z kolejnego talerza
młodzi czytelnicy zrobili daszki przeciwsłoneczne. W wakacyjnych nastrojach dzieci udały się sprawdzić, czy ich frisbee lata…
Z inicjatywy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz trzy instytucje: Dom Kultury, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Rawicka Biblioteka Publiczna, zostały zaangażowane do zorganizowania
letniego wypoczynku wśród dzieci wiejskich.
Podczas trzech pierwszych tygodni lipca pracownicy tych instytucji jeździć będą na wieś,
by uatrakcyjnić najmłodszym czas wakacji.
7 lipca 2017 roku RBP zawitała w Zawadach
i zaprosiła dzieci do świata Indian. „W Indiańskiej wiosce” wspólnie wysłuchaliśmy opowiadania, polowaliśmy na bizona, uciekaliśmy
przed wielką burzową chmurą, zaklinając przy
tym deszcz. Nie zabrakło również ceremonii
nadania imion, malowania twarzy i budowania tipi. Dodatkową atrakcją była wizyta pań
z policji i sanepidu – Katarzyny Starczewskiej
i Izabeli Olińskiej.
BP Rawicz

Fot. BPG Żelazków

Piknikowe poczytanki

W Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków od
17 do 28 lipca trwały półkolonie dla dzieci z gminy Żelazków, przygotowane i przeprowadzone
przez Annę Popiołek i Ilonę Hancyk. Wcześniej
od 10 lipca odbywały się półkolonie dla dzieci
w szkole w Goliszewie, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Nasze Kaliskie.
W Bibliotece obok różnych zabaw, gier na
świeżym powietrzu, podchodów – szukania śladów dinozaurów, dzieci uczestniczyły w wykonywaniu eksperymentów, podczas których mogły
poczuć się jak prawdziwi badacze. Jednak najwięcej zaangażowania dzieci wykazały w tworzeniu dinozaura z butelek po napojach, kleju
z wody i mąki oraz gazet. Stworzyły dinozaura
o wysokości 170 cm i długości 420 cm. Dinozaur
powstał , ponieważ głównym celem tegorocznych półkolonii było poznanie historii tych zwierząt. W trakcie półkolonii dzieci uczestniczyły też
w Nocy w bibliotece, która od 10 lat jest stałym
punktem działalności Biblioteki.
Zakończenie półkolonii odbyło się 28 lipca pod
hasłem Piknikowe poczytanki. Zorganizowane
zostało przez Bibliotekę, Stowarzyszenie Nasze
WBPiCAK

Kaliskie, Grupę Nieformalną Aktywne
Kobiety z Żelazkowa. Patronat nad imprezą objęła Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury
z Poznania oraz wójt gminy Żelazków.
Piknikowe poczytanki były kontynuacją
zeszłorocznych półkolonii, które odbywały się pod hasłem „Cały Żelazków
czyta dzieciom” z wójtem Sylwiuszem
Jakubowskim na czele oraz całorocznej
akcji Bibliotekarze czytają dzieciom, podczas
której dzieci przez cały rok szkolny przychodziły
do Biblioteki posłuchać głośnego czytania.
Piknikowe poczytanki rozpoczęli głośnym
czytaniem „Opowieści z Narnii” Maria Bednarczyk-Antczak z Działu Artystycznego Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz aktor Jerzy Szukalski. Po pięknym i wzruszającym odtworzeniu
fragmentu opowieści, dzieci i dorośli w skupieniu
czytali przyniesione przez siebie książki. Następnie było losowanie 10 indywidualnych numerów
dla najbardziej wytrwałych czytelników. Nagrodami ufundowała m.in. członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.
Po rozdaniu nagród zaproszono wszystkich na
poczęstunek, który przygotowały członkinie Grupy Nieformalnej Aktywne Kobiety z Żelazkowa.
Nad całością czuwały Alicja Łuczak, radna powiatowa i prezes Stowarzyszenia Nasze Kaliskie,
oraz Laura Wojtysiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.
Laura Wojtysiak
BPG Żelazków

wielkopolskiej kultury

Książki pachnące
muzyką i wakacjami
Małgorzata Swędrowska – nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, wykładowczyni
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
a przede wszystkim popularyzatorka literatury
dziecięcej spotkała się z młodymi czytelnikami w ramach pierwszej odsłony wakacyjnych
zajęć w Filii dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej w Ostrowie. Autorka koncepcji czytania wrażeniowego – „smakowania” literatury wszystkimi zmysłami – pokazała, że czas
spędzony z książką może być jeszcze bardziej
magiczny. Tematem letniego spotkania w Filii
nr 7 były książki pachnące muzyką i wakacjami.
Czytanie tekstu animatorka urozmaica
zabawami ruchowymi, dźwiękami onomatopeicznymi, gestem i mimiką. Głównym celem
proponowanej przez nią koncepcji jest uczenie
wartości poprzez zabawę. Książka traktowana
jest jako pretekst do nauki o świecie i o sobie
samym. W części plastycznej zajęć zadaniem
uczestników było wykonanie pachnących kartek – zakładek do książki. Animowane spotkanie przeprowadzono na podstawie dziewięciu
popularnych tytułów dla najmłodszych. Były to
m.in. „Krowa Matylda na wakacjach” A. Steffensmeier, „Lato Stiny” L. Anderson, „Pomelo
podróżuje” R. Badescu oraz „Wszystko gra”
A. Czerwińskiej-Rydel.
BP Ostrów Wlkp.

Odjazdowy
bibliotekarz 2017
10 czerwca rawiccy bibliotekarze oraz miłośnicy książek wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji promującej czytelnictwo „Odjazdowy Bibliotekarz”. Na naszym terenie rajd rowerowy
został zorganizowany po raz pierwszy przez
Miejską Bibliotekę Publiczną i Filię PBP w Rawiczu. W rajdzie wzięło udział 24 uczestników,
którzy pokonali trasę ok. 20 km. W trakcie rajdu bibliofile zwiedzili Filię Miejskiej Biblioteki
w Słupi Kapitulnej, a następnie udali się do
Leśniczówki w Krasnolipce. Spotkanie odbyło
się przy ognisku w otoczeniu przyrody. Nie zabrakło także gier i zabaw, wymiany doświadczeń. Punktem kulminacyjnym była akcja bookcrossingu, podczas której wszyscy wymienili
się książkami. Każdy z uczestników otrzymał
zakładkę do książki, ręcznie wykonaną przez
nauczycieli bibliotekarzy Filii PBP w Rawiczu.
Imprezie towarzyszyła słoneczna pogoda i wyśmienite humory.
MBP Rawicz
4(101)/2017
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Fot. arg

Tajemniczy Zbąszyń w Przychodzku
i w Nowym Świecie

24 czerwca w Zbąszyniu od rana padał
deszcz, kiedy koordynatorki projektu „Rajdy
rowerowe dla seniorów szlakiem zabytków
architektury i kultury gminy Zbąszyń”, Małgorzata Przybylska i Anita Rucioch-Gołek, oraz
zainteresowani seniorzy wybierali się na drugą
rowerową wycieczkę. Tym razem celem były
miejscowości Przychodzko i Nowy Dwór. Mimo
niepewnej pogody seniorzy wyruszyli w trasę:
większość na rowerach, część samochodami,
dzielnie podążała polnymi i leśnymi drogami
za przewodnikami, najbardziej obytymi w leśnych trasach studentami zbąszyńskiego Uniwersytetu i za Piotrem Weberem z Łomnicy,
który już drugi raz był lokalnym przewodnikiem
grupy. I oczywiście spotkało tych miłośników

Piknik jeździecki

lokalnej historii w środku lasu istne oberwanie chmury. Deszcz
był tak intensywny, że trzeba
było zatrzymać się od razu. Ale
czy było warto przemoczyć sobie
ubranie do suchej nitki? Było! Na
szczęście zaraz słońce wysuszyło
przemoczonych. Wielu z uczestników nigdy nie było przy pomniku
pomordowanych więźniów z Żabikowa, który jest za autostradą;
nigdy nie widziało miejsca pośrodku lasu, w którym był nazistowski
obóz przymusowej pracy dla Żydów budujących autostradę; nigdy nie było na cmentarzu
ewangelickim w Przychodzku i na cmentarzu
w Nowym Świecie (ten drugi cmentarz należał
kiedyś do właścicieli Nowego Dworu z rodziny
Funck). Nikt z nas nie miał wcześniej okazji
wysłuchać niesamowitych opowieści Renaty Śron o kolejnych właścicielach dworu, nikt
wcześniej nie widział ich zdjęć i nikt nie słyszał szczegółowych opowieści Hilarego Szutty
o tym miejscu i o historii pochowanych tu ludzi.
Impreza współfinansowana jest przez Gminę w ramach realizacji zadań publicznych.

Tradycyjnie na zakończenie spotkań w Klubie Maluszka i Grupie Zabawowej ŚMIGIELACZEK odbył się wspólny piknik. 20 czerwca
dzieci z rodzicami bawiły się w Boszkowie,
gdzie zawiozły ich autobusy. Dla niektórych
była to duża atrakcja. W wyjeździe śmigielskim
grupom towarzyszyły dzieci z Klubu Maluszka
„Urwiski” ze Starego Bojanowa. Pogoda była
jak na zamówienie. Mamy upiekły wspaniałe
ciasta, od których zaczęło się piknikowanie.
Później dzieci korzystały do woli z placu zabaw, jeździły na koniu i korzystały z przejażdżek wozem.
Nie obyło się też bez podziękowań. Maluchy
przygotowały dla pani Basi wspaniałe pamiątki na koniec zajęć: tabloid z odciskami rączek
i wspólnym zdjęciem starszaków oraz drzewo
ze zdjęciami wszystkich klubowiczów z młodszej grupy. Oczywiście Śmigielaczki także
przygotowały prezent: herbaty fit i zawieszkę.
Piknik był bardzo udany. Wszyscy szczęśliwi,
choć zmęczeni wracali do domu. Niektórzy nawet zasnęli w autobusie.

MBP Śmigiel

Komiksy na leżakach

arg
BP Zbąszyń

Fot. BP Golina

Dobiegły końca wakacyjne zajęcia zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. Odbywały się one w dwóch terminach:
od 17 do 21 lipca oraz od 21 do 25 sierpnia.
Dzięki ciekawej i różnorodnej ofercie dzieci
mogły wypełnić dwie godziny twórczą zabawą. W sierpniu Monika Paszek przygotowała dla nich mnóstwo atrakcji. Uczestnicy
projektowali m.in. kartkę z wakacji, wyko-
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nywali konstrukcje
przestrzenne z rolek
po papierze toaletowym, rozwiązywali
rebusy i zagadki literackie, a także tworzyli własną książkę
pt. „Moja wakacyjna
przygoda”. Nie zabrakło oczywiście
gier, tańców oraz
zabaw
animacyjnych na świeżym
powietrzu.
Miłym
akcentem na zakończenie wakacyjnych
spotkań był deser
w postaci loda, ufundowany przez dyrektor
Biblioteki Żanettę Matlewską.
O tym, że wakacje zorganizowane przez
golińską książnicę były udane, świadczyły
duża frekwencja i aktywność dzieci na zajęciach.

Fot. Izabela Mehr

Moja wakacyjna przygoda

28 sierpnia na trawniku przed gostyńską
Biblioteką stanęły wygodne leżaki, na których miłośnicy komiksów mogli oddać się
ulubionej lekturze.
Biblioteka po raz pierwszy włączyła się
w obchody Światowego Dnia Publicznego
Czytania Komiksów. W ofercie znalazły się
pozycje z klasyki komiksu, jak np. przygody
Tytusa, Romka i A’Tomka, Kajko i Kokosza
czy Asteriksa i Obeliksa.
Nie zabrakło również komiksów i powieści
graficznych dla dorosłych. Na uczestników
czekały słodkie niespodzianki. W plenerze
uczestniczyło ok. 20 młodszych i starszych
czytelników.

Izabela Mehr
Karolina Kasprzak
BP Golina
WBPiCAK
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Opowieść o zapomnianych plemionach
co ludzie współcześni. Bo jest to także
powieść obyczajowa.
Dla czytelników ze Zbąszynia „Cierpkie
grona” to opowieść o miejscu podobnym
zarówno do naszego miasta, jak i do
sąsiedniego Zbąszynka (wspomnianego
na początku powieści jako Neu Bentschen),
ponieważ są to miejscowości pogranicza,
pomieszania kultur, narodowości i religii.
Zofia Mąkosa w swej debiutanckiej
powieści próbuje odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego tzw. zwykli ludzie zgodzili się na
nazizm. Próbuje więc patrzeć na zachowania
mieszkańców z perspektywy niemieckiej –
w Chwalimiu mieszkają przecież Niemcy, Polacy
i – i to jest bardzo ciekawym wątkiem książki –
Wendowie. Kim są? To potomkowie nadbałtyckich
Słowian, którzy zostali sprowadzeni do Kargowej
w 2. połowie XVII wieku. Mieszkali w Chwalimiu

Przedwakacyjne
spotkanie DKK

Spotkanie z „Człowiekiem Księgi”

Dorota Frydrych
DKK Wągrowiec

WBPiCAK

do 1945 roku, a powieść Zofii Mąkosy pięknie
utrwala ich historię, o której wielu z nas usłyszało
po raz pierwszy.
Spotkanie poprowadził Eugeniusz Kurzawa,
dziennikarz, miłośnik historii regionalnej, prywatnie także poeta.
(arg)
BP Zbąszyń

Fot. MBP Mosina

21 czerwca na spotkaniu wągrowieckiego
Dyskusyjnego Klubu Książki omawialiśmy dwie
zupełnie odmienne książki. Pierwsza z nich to
„Cuba libre. Notatki z Hawany” Sanchez Yoani.
Jest to opowieść młodej Kubanki o codziennym życiu na Kubie. Odważna autorka lustruje
swój kraj, w którym rządzi cenzura i podwójna
moralność, i wciąż trzeba prosić o pozwolenie
na niemal wszystko. Zdecydowanie jest to pozycja godna polecenia, którą czytamy z zainteresowaniem, ale i z prawdziwą ulgą, że nie
musimy już żyć w socjalistycznym kraju.
Druga omawiana przez nas książka,
„Świat musi mieć sens. Przerwana rozmowa
arcybiskupa Józefa Życińskiego i Aleksandry
Klich”, jest owocem licznych spotkań Aleksandry Klich z wyjątkową postacią polskiego
Kościoła – arcybiskupem Józefem Życińskim.
W rozmowach z arcybiskupem dziennikarka
poruszyła wiele ważnych wątków dotyczących
współczesności i religii, nie unikając tematów
trudnych np. in vitro, eutanazji, cierpienia,
przyjaźni i samotności. Książka skłania do refleksji, jest mądra, wartościowa.

„Czas podróży to najważniejszy z czasów”, jak
przekonują pisarze. Dyskusyjny Klub Książki ma
na swoim koncie setki przegadanych godzin, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, nawet pewne śledztwo literackie. Ale takiego niezwykłego
wypadu jeszcze nie przeżyliśmy. Bo czy można
sobie wyobrazić bardziej inspirującą sytuację od
tej, gdy pisarz, instruktor taternictwa, animator kultury, pomysłodawca Przeglądu Filmów Górskich,
inicjator Mistrzostw Świata w Jedzeniu Jajek na
Twardo w jednej osobie zaprasza nas do swojej
grillowej chatki w Górach Złotych, przygotowuje
ucztę z marzeń łasucha, zapewnia niezapomniane atrakcje turystyczne i na dodatek prowadzi
autorskie spotkanie? Przy czym na szczęście odpadł mi obowiązek moderowania dyskusji, bo Zbigniew Piotrowicz jest urodzonym gawędziarzem
i „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”. Autor
przewodnika wspinaczkowego, redaktor wspomnień „Czas ocalony”, „Wieży Babel” o historii
powojennej Kotliny Kłodzkiej, powieści „Moje
Pagóry” ma dar zaciekawienia słuchaczy, tak że
nawet uczestnicy DKK, którzy literatury górskiej
nie zaliczają do swoich ukochanych, ustawili się
w długiej kolejce po powieść opatrzoną autografem pisarza. Ujęła nas barwność opowieści, autoironia, humor pana Zbigniewa oraz gościnność
jego żony, która w ramach „rekompensaty za ulewę” upiekła dwie blachy aromatycznego drożdżowego ciasta z truskawkami. Długo nie zapomnimy anegdotki o pazurach Pedra czy wspólnego
wejścia na wzgórze Cierniak po 214 pątniczych

Fot. BP Zbąszyń

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
i wszystkich innych zainteresowanych rozmową z Zofią Mąkosą w jedno z czerwcowych
popołudni w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu
było prawdziwą ucztą dla czytelniczego ducha.
Autorka powieści „Cierpkie grona”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Książnica,
odwiedziła naszą bibliotekę, by opowiedzieć
o swojej pracy nad książką, o skomplikowanych losach przedwojennych mieszkańców
Chwalimia, miejscowości położonej koło Kargowej. Żyli tutaj ostatni potomkowie Wendów –
Słowian, którzy zamieszkali w Chwalimiu ponad
dwieście lat temu. Ci czytelnicy, którzy już
książkę przeczytali, mogli opowiedzieć, że jest
to historia pasjonująca i świetnie napisana. Ci,
którzy dopiero powieść przeczytają, mają przed
sobą podróż do świata, który bezpowrotnie
minął, ale którego mieszkańcy mając te same,

schodach wśród strug deszczu i grzmotów nieodległej burzy, spotkania z pustelnikiem (szkoda,
że nie miał malowniczej brody) w kapliczce na
szczycie górskim, przeciskania się w szczelinach
Jaskini Radochowskiej. Dobrze, że poprzedniego
dnia zażyliśmy odmładzającej kąpieli w leczniczych wodach źródlanych neobarokowego Zdroju
Wojciech. Gdyby komuś było mało wrażeń, to
mógł wybrać się na poranny bieg po lądeckich
pagórach lub wieczorem pospacerować po zabytkowym Lądku-Zdroju i wpaść do klimatycznych kafejek czy potańczyć przy muzyce wśród
ogrodów uzdrowiska. Pan Zbigniew polecił nam
również ostatnią atrakcję – spacer wśród chmur w
Czechach. Skywalk to wyjątkowy pomost wśród
gór połączony z wieżą widokową plus kilka niespodzianek, z których nie tylko dzieci miały frajdę,
jak siatkowe rękawy między piętrami czy stumetrowa zjeżdżalnia w stalowej rurze.
Zofia Staniszewska
MBP Mosina
4(101)/2017
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Fot. BPMiG Trzcianka

Klubowicze polecają książkę „Skóra”

DKK działający w trzcianeckiej Bibliotece
Publicznej nie zwalnia tempa. Klubowicze spotykają się także latem, by dyskutować o dobrych książkach.
Podczas lipcowego spotkania czytelnicy
rozmawiali o książce Toni Morrison „Skóra”.
Amerykańska pisarka w swoich utworach porusza ważne problemy, chociażby dotyczące

rasistowskich uprzedzeń. „Skóra”,
najnowsza książka Morrison, nie jest
pozbawiona tej problematyki, jednak
mocniejszy akcent autorka kładzie
na molestowanie nieletnich. Bride,
bohaterka powieści, to czarnoskóra
piękność, która jako dziecko została
odrzucona przez najbliższych. Rany,
jakie zadano jej w dzieciństwie,
boleśnie dają znać o sobie w dorosłym życiu kobiety. Klubowicze docenili sposób, w jaki Toni Morrison
przedstawiła problemy, z którymi
nieustannie boryka się współczesny świat. Rasizm, przemoc seksualna, postrzeganie człowieka przez pryzmat atrakcyjności fizycznej to
ciągle aktualne tematy i należy o nich rozmawiać. Tym bardziej cenna okazuje się „Skóra”.
JN
BPMiG Trzcianka

minków ufundowała Księgarnia PWN i Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję,
że konkurs będzie się rozwijał w kolejnych edycjach.
Paweł Pioterek
Biblioteka WSP w Poznaniu
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Karolina Kasprzak
BP Golina

Już po raz XXVIII kościańska Biblioteka
zaprosiła młodzież do wzięcia udziału w konkursie Młodych Piór. W tym roku zadaniem
młodzieży było stworzenie krótkiej opowieści
kryminalnej. Tematem konkursu było hasło
„Śledztwo będzie dla nas rozrywką”. Spośród
kilkudziesięciu prac jury wyłoniło i nagrodziło
te najciekawsze i najlepsze. Na uroczystości
wręczenia nagród przewodnicząca jury, Agata
Przewoźniak, opowiedziała o historii powieści
kryminalnej. Nie zabrakło też najciekawszych
cytatów z prac konkursowych oraz zagadek
kryminalnych (z którymi można się zmierzyć
na naszej stronie internetowej).
Barbara Leśniak
MBP Kościan

Z krzyżówkami
i historią

Miejsce I – Renata Grześkowiak, Justyna Herodowicz, Michalina Januszewska, Agata
Kalinowska (Filia 11 Biblioteki Raczyńskich), BOR – Biblioteczny Oddział Ratunkowy

Miejsce II – Agnieszka Babula (Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie),
Sztuka czytania

Od tego roku w Bibliotece Publicznej w Golinie działa Dyskusyjny Klub Książki. 20 czerwca
spotkaliśmy się po raz ostatni przed wakacyjną
przerwą. Tym razem panie polecały swoim koleżankom książki idealne na wakacje. Wśród
recenzowanych pozycji dominowały romanse
i powieści obyczajowe, chociaż nie brakowało
także biografii.
Powodzenie, jakim cieszy się Klub, dowodzi, że potrzebne są miejsca, w których można
rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach. Nie trzeba być krytykiem, by czerpać
przyjemność z dyskutowania o literaturze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących czytać do wstąpienia w nasze szeregi.

Młodzi do piór!

Bibliotekarz?... Inny niż myślisz
Podczas seminarium „Biblioteki Świata” 11
maja w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej
zostały ogłoszone wyniki konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz”.
Do konkursu zgłoszono 16 zdjęć z całej Polski z różnych typów bibliotek. Organizatorzy
dziękują wszystkim autorom zdjęć za zaangażowanie, kreatywność i inwencję twórczą.
Dostarczyło
to
nam wielu pozytywnych emocji.
Jury składające
się z członków
Samorządu Studenckiego WSB
w Poznaniu wyłoniło 3 najlepsze
prace. Nagrody
w postaci książek
i drobnych upo-

Książka idealna na
wakacyjny wyjazd

Miejsce III – Iwona Wierzba, Kinga Tarka (Biblioteka V Liceum Ogólnokształcącego im. K. Potockiej
w Poznaniu), Zakładniczka książek

W związku z Dniami Wągrowca Miejska
Biblioteka Publiczna zakończyła dwa konkursy promujące Wągrowiec: krzyżówkę „To jest
moje miasto” oraz quiz historyczny „Wągrowiec na kartach historii”. Nagrody laureatom
wręczył burmistrz Krzysztof Poszwa.
Laureaci quizu historycznego to Daniela
Giżycka, Wiesława Maćkowiak i Grażyna
Wielgocka.
Spośród prawidłowo rozwiązanych krzyżówek o Wągrowcu podczas spotkania wylosowano laureatkę, którą została Wiesława
Maćkowiak.
MBP Wągrowiec
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IV Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

W dniach 20-24 czerwca 2017 r. w Hotelu Panorama
w miejscowości Chľaba koło Kováčov (Słowacja) odbyły się
IV Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Warsztaty były kontynuacją
arteterapeutycznych działań zapoczątkowanych przez WBPiCAK w 2003 r. w Gołańczy, a kontynuowanych w kolejnych
latach, w różnych miejscowościach województwa wielkopolskiego. Ostatnie trzy edycje warsztatów w latach 2011, 2013
i 2015 miały charakter międzynarodowy, bowiem uczestniczyły w nich osoby niepełnosprawne z Czech, Słowacji i Węgier.
Partnerem w tych realizacjach był od początku Samorząd Narodowości Polskiej z węgierskiej miejscowości Esztergom, który
w tym roku podjął się zorganizowania imprezy na swoim terenie. Pozyskał niezbędne środki finansowe i wynajął na ten cel
obiekt wypoczynkowo-szkoleniowy w sąsiadującej z Esztergom
miejscowości Chľaba (po słowackiej stronie). Rolą WBPiCAK
w tym przedsięwzięciu był nabór polskich uczestników gotowych we własnym zakresie dojechać na miejsce imprezy, zapewnienie polskim uczestnikom tłumacza polsko-węgierskiego
i przeprowadzenie na miejscu części zajęć merytorycznych.

WBPiCAK

W Warsztatach udział wzięło
• 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym rekrutujących się z WTZ
„Przyjaciele” z Poznania, WTZ z Gębic, WTZ z Wielenia, Szkoły Specjalnej ze Szturowa, Szkoły Specjalnej
z Esztergom, Ośrodka Terapeutycznego w Dunabogdány,
• 7 osób – zaawansowanych fotoamatorów w roli instruktorów fotografii i bezpośrednich opiekunów osób niepełnosprawnych,
• 7 osób prowadzących zajęcia i organizujących pobyt,
w tym tłumacze, pielęgniarka, kierowcy.
Łącznie 40 osób.
4(101)/2017
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Warsztaty rozpoczeły się otwarciem wystawy Wł. Nielipińskiego
„Moja Wielkopolska”. Podczas wernisażu organizatorki warsztatów z Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech: Zenona
Kassai (Prezes) i Horvath Mihalyné (viceprezes) przedstawiły program zajęć warsztatowych.

Popołudniu do hotelu przyjechali Burmistrzowie miast Esztergom i Szturowo. W ich obecności Warsztaty zostały oficjalnie
rozpoczęte, a całą imprezę uświetnił występ regionalnego zespołu
tanecznego z miejscowego Domu Kultury.

Następnie uczestnicy obejrzeli kilka prezentacji fotograficznych,
m.in. Alicji Król z WTZ w Wieleniu oraz Macieja Plesiaka
z Gębic.

Następnego dnia uczestnicy pojechali do węgierskiego miasta Wyszehrad, gdzie organizatorzy przygotowali szereg atrakcji:
zwiedzanie zamku, naukę rzemiosła rycerskiego, a przede wszystkim odwiedzenie Sali, w której 15 lutego 1991 r. prezydenci Polski (Lech Wałęsa) i Czechosłowacji (Václav Havel) oraz premier
Węgier (József Antall) zawiązali „Grupę Wyszehradzką”.

W drugim dniu warsztatów, zaraz po śniadaniu, uczestnicy udali
się do Esztergom, gdzie zwiedzali i fotografowali najważniejsze
zabytki tego miasta – Bazylikę św. Stefana i górę św Tomasza,
z której sama Bazylika jest najlepiej widoczna.
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Wieczorem nadszedł czas na uporządkowanie i selekcję materiału
zdjęciowego. Działania te odbywały się w grupach warsztatowych.
Od lewej: Władysław Nielipiński, tłumaczka Zenona Kassai,
Grupa Węgrów z Dunabogdány

Czwarty dzień warsztatów rozpoczął się prezentacją wyselekcjonowanych, najlepszych zdjęć wszystkich uczestników
warsztatów. Władysław Nielipiński omawiał fotografie,
analizując ich treść i formę, a następnie wręczał autorom
pamiątkowe certyfikaty. Żywiołowe reakcje widowni były
dla autorów największą nagrodą.

Pożegnanie, to zwykle najbardziej emocjonalny moment warsztatów W krótkim czasie ich trwania nawiązują się bowiem
nowe przyjaźnie, rodzi się potrzeba wspólnego przebywania,
artykułowane są oczekiwania dot. planów na przyszłość.
Wzruszenie i atmosfera w tym momencie panująca jest najlepszą
oceną i podziękowaniem dla wszystkich osób zaangażowanych
w realizację przedsięwzięcia.
W przeciągu kilku warsztatowych dni uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów wykonali mnóstwo zdjęć. Najciekawsze zostaną wydrukowane i zaprezentowane na specjalnej wystawie we wrześniu 2017 r., najpierw w Poznaniu, a następnie na
Węgrzech i Słowacji.
tekst i foto Władysław Nielipiński

Atrakcją tego dnia był wyjazd na „ciepłe baseny” do Štúrova,
a ukoronowaniem pożegnalne ognisko.

Jedna z ciekawszych, powarsztatowych fotografii autorstwa Borbély Krisztofera (Słowacja)

WBPiCAK
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Do XIV Konkursu Filmowego „5 minut z życia codziennego” zgłoszono 43 filmy 57 autorów. Komisja kwalifikacyjna
zakwalifikowała do przeglądu konkursowego 29 filmów 33
autorów.
Przegląd konkursowy odbył się w piątek 7 lipca. Filmy
oceniało jury w składzie: Grażyna Banaszkiewicz (dziennikarka, reżyser filmowy), Mikołaj Jazdon (filmoznawca),
Krzysztof Wierzbicki (reżyser filmowy), Jacek Turalik (animator kultury).
Grand Prix otrzymały Monika Mocarska i Karolina Karwowska za film „ŻYCIE JEST PIĘKNE”.
II nagrodę – Grażyna Kopeć i Magda Karel za film „KOBIETY”.
III nagrodę – Krzysztof Styrna za film MIŁOŚĆ „LOVE”.
Wyróżnienia:
– Anna Beata Barańska i Michał Barański za film „UTRACONE CIEPŁO”.
– Nikodem Biegowski za film „ZEMSTA KRWIOŻERCZEGO ROWERU”.
– Franciszek Arciszewski, Olimpia Zwierz, Patrycja Bartczak, Kacper Filipek, Kajetan Nowak, Albert Szymkowiak
za film „DROGA”
– Henryk Latusek, Maria Baron i Szymon Bieniek za film
„DIOBLI MŁYN”.
Nagrodę specjalną za najlepszą animację – Maciek W. Sławuski za filmy „A DAVID MACKO” i „KADR Z NOCY”.
Nagrodę publiczności oraz Statuetkę „Piramida Rotmistrza
Łakińskiego” zdobyli Maciek Kunach i Monika Drożdż za
film „1981”.
Następnego dnia odbyły się Warsztaty Filmowe „WOKÓŁ
AMATORA”, na które złożyły się projekcje zrekonstruowanego cyfrowo filmu Krzysztofa Kieślowskiego AMATOR
i trzy inne filmy dokumentalne o artyście.
O godz. 18:00 nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród XIV Konkursu Filmowego. Ponad godzinę toczyły
się bezpośrednie rozmowy autorów z jurorami, w trakcie
których uczestnicy mogli poznać obszerne uzasadnienie
werdyktu, ale również motywacje i argumenty twórców.
Bogaty we wrażenia dzień zakończyła projekcja radzieckiego filmu AELITA z muzyką graną na żywo przez zespół
PUSTKI.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii Mariusza Foreckiego „W PRACY” (na zdj. podczas otwarcia wystawy autorowi
zdjęcie robi Lech Szymanowski – główny organizator imprezy)

W dyskusji na temat twórczości Krzysztofa Kieślowskiego udział
wzięli autorzy filmów o nim: Grażyna Banaszkiewicz, Krzysztof
Wierzbicki i Mikołaj Jazdon oraz Jacek Turalik, odtwórca roli
Buczka w Amatorze

Kulminacyjny punkt programu: przewodnicząca jury Grażyna
Banaszkiewicz ogłasza werdykt

Wyróżnienie Honorowe za zachowanie od zapomnienia historii
wyjątkowego miejsca otrzymali Henryk Latusek, Maria Baron
i Szymon Bieniek za film DIOBLI MŁYN
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Dzieci z Niepublicznego Przedszkola DoReMi
obejrzały przedstawienie „Baśniowy ambaras” przygotowane przez
młodych adeptów sztuki
teatralnej „Trójkolor” z SP
nr 3 w Wągrowcu pod
kierunkiem Beaty Przybylskiej.
W kolejnym dniu poruszyłyśmy temat zazdrości
oraz kłamstwa. Posłużyłyśmy się tutaj inscenizacją baśni Charles’a Perraulta „Falada – koń, który mówi” przygotowaną
przez bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Naszą widownią były dzieci z Niepublicznego
Przedszkola DoReMi.
Tego dnia gościłyśmy też w bibliotece nieco
starsze dzieci z IV i V klas SP w Łeknie. Przygotowałyśmy dla nich zabawę w detektywów
książkowych. Zadanie polegało na odnalezieniu
wybranych książek na półkach przy pomocy kart
bibliotecznych. Podczas zabawy przydała się
znajomość alfabetu i spostrzegawczość.
8 czerwca ponownie zaprosiłyśmy dzieci 3i 4-letnie. Tym razem była to grupa z Niepublicznego Przedszkola Akademia Talentów w Wągrowcu. W pierwszej części maluchy obejrzały
teatrzyk kukiełkowy „Falada – koń, który mówi”.

Fot. BP Ostrów Wlkp.

Uczniowie dla chorych dzieci

W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża” w Filii nr 3 ostrowskiej Biblioteki odbyło się
przedstawienie dla małych pacjentów szpitala.
Koło Biblioteczne ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Ostrowie Wielkopolskim pod kierunkiem
Ewy Kowalskiej zaprezentowało na oddziale
chirurgii dziecięcej ciekawą inscenizację zatytułowaną „O krasnalku, babci i kolorowych
kulkach”. Było to kolejne już tradycyjne spotkanie uczniów „Jedynki” z pacjentami szpitala
WBPiCAK

Po zwiedzeniu całej biblioteki najmłodsi wysłuchali pogadanki o książkach oraz zobaczyli ich
różne kształty i formy. Na zakończenie każdy
przedszkolak otrzymał pamiątkowe zakładki oraz
naklejki.
9 czerwca połączyłyśmy przybliżenie postaci
Jana Brzechwy z doskonałą zabawą. W Multimedialnym świecie Jana Brzechwy odbywało się
poszukiwanie różnic, kolorowanie na ekranie czy
układanie puzzli.
Na zakończenie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odwiedziłyśmy wągrowieckie przychodnie, by uzupełnić księgozbiór
w ramach innej prowadzonej przez Miejska Bibliotekę Publiczną akcji – Książeczki z lekarskiej
półeczki.
Joanna Kramer

Dzień Smerfa

będącymi także czytelnikami Filii nr 3.
Młodzi widzowie oraz ich opiekunowie
z zainteresowaniem obejrzeli wesołą historyjkę edukacyjną. Teatrzyk promował
zdrowy styl życia, a także uświadomił,
jak ważny jest odpowiedni ubiór dostosowany do panującej pogody. Ciekawa
scenografia oraz pełna humoru i troski o
innych opowieść przeniosła wszystkich
do kolorowego, bajkowego świata.
Przygody zabawnego krasnalka,
sympatycznej babci, figlarnego kota
i uroczej myszki bardzo spodobały się
publiczności i wywołały uśmiech na twarzach
małych pacjentów. Na zakończenie spotkania
bibliotekarka Filii nr 3 zachęciła dzieci oraz
ich rodziców do czytania książek i korzystania
z księgozbioru biblioteki w szpitalu.
Po przedstawieniu milusińscy zostali obdarowani książkami z akcji „Zaczytani” oraz zakładkami do książek.
BP Ostrów Wlkp.
Filia nr 3

Fot. BPM Gniezno

Pierwszy dzień XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom to również Noc Bibliotek.
W tym roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu zaprosiłyśmy na wyprawę do krainy
smoków pod hasłem „Chiny krajem naj...” – przekazałyśmy dzieciom ciekawostki na temat Chin,
wspólnie odkrywaliśmy wynalazki chińskie takie
jak papier, liczydło, zapałki, porcelana czy sejsmograf, zapoznałyśmy również najmłodszych
z najważniejszymi świętami w Chinach i rolą, jaką
w tamtejszej w kulturze odgrywają smoki.
Podczas Nocy Bibliotek nie mogło zabraknąć
akcentu literackiego. W tej części zaproponowałyśmy dzieciom wysłuchanie chińskiej baśni ludu
Donhxiang „Płaszcz z białych piór”.
„Ze smokiem pod rękę” – tak nazwałyśmy
warsztaty plastyczne przygotowane na ten wieczór. Zadaniem dzieci było wykonanie chińskiego, barwnego smoka.
5 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie
z literaturą dziecięcą. W związku z przypadającą w tym roku rocznicą urodzin i śmierci pisarki
zaprosiłyśmy dzieci na lekcję multimedialną „Śladami Astrid Lindgren”.
6 czerwca gośćmi naszej Biblioteki były dzieci z Przedszkola nr 7. Podczas spotkania dzieci
miały okazję zobaczyć, jak różne formy mogą
przybierać książki, zapoznały się też z książkami
o bibliotece i czytaniu oraz wysłuchały opowiadania „Elmo czyta”.

Fot. MBP Wągrowiec

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wągrowcu

W jeden z czerwcowych poranków w Filii nr
2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zagościł
kolor niebieski, ponieważ obchodziliśmy wraz
z dziećmi Światowy Dzień Smerfa. Dzień obchodzony jest 25 czerwca, na pamiątkę urodzin Pierre’a Culliforda (znanego jako Peyo) – belgijskiego
ilustratora i autora komiksowej serii ze smerfami
w roli głównej. Gry i zabawy czytelnicze wszystkich wprowadziły w dobry humor. Aby pokonać
Gargamela, trzeba było wykonać smerfne zadania, posłuchać głośno czytanej smerfastycznej
opowieści, rozwiązać quizy o smerfach i zostać
jednym ze smerfów.
BPM Gniezno
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Fot. BPMiG Pleszew

Himalaje bliżej ludzi – Krzysztof Wielicki
w Pleszewie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki
publicznej dla powiatu pleszewskiego 19 lipca
gościła Krzysztofa Wielickiego, wybitną postać
polskiego i światowego himalaizmu – piątego
człowieka na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Na trzy ze składających się na
nią gór: Mount Everest, Kanczendzongę i Lhotse wszedł zimą jako pierwszy. Swoim zimowym
wejściem na Mount Everest w 1980 r. otworzył
w alpinizmie nowy etap – himalaizm zimowy.
Na Lhotse stanął samotnie w noc sylwestrową
w gorsecie, który nosił po uszkodzeniu kręgosłupa w górach. Na Broad Peak „wbiegł” solo w ciągu jednego dnia. Brał udział w kilku wyprawach
na K2, którą ostatecznie zdobył latem 1996 r.

Islandia – kraj
owiec
9 czerwca odbyło się spotkanie młodzieży
gimnazjalnej z powiatu międzychodzkiego
z krakowianinem, Romanem Pankiewiczem,
który ponad 10 lat przebywał poza granicami
kraju, pracując zawodowo na kontraktach,
m.in. w Islandii, gdzie spędził ponad 3 lata. Za
pierwszą wypłatę kupił samochód i w wolnych
chwilach przemierzał kraj wzdłuż i wszerz.
Z połączenia zmysłu obserwacji i pasji poznawania innych kultur i ich obyczajów powstała książka pt. „Islandia. Trzeci żywioł”, pełna
fascynujących przygód i ciekawostek. Któż
z nas wie, że w Islandii możemy napić się kawy
i zjeść banana wyhodowanych na wyspie, a islandzki lód, mający 150 tysięcy lat, jest chętnie
kupowany przez najbogatszych tego świata i…
dodawany do drinków?
Islandia to także miejsce, w którym żyje
więcej owiec niż ludzi, a ogrom energii geotermalnej, w którą obfituje ta wulkaniczna kraina,
wykorzystuje się do … dogrzewania w zimie
chodników i ulic!
Książka ze świeżutkim autografem jest już
dostępna w naszej bibliotece. Zapraszamy!
BP Międzychód
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Krzysztof Wielicki jest członkiem
The Explorers Club. W 2001 roku
to blisko stuletnie stowarzyszenie
nagrodziło alpinistę, jako pierwszego Polaka, prestiżową Lowell
Thomas Award.
Himalaista zdradził zebranym, skąd pojawiło się u niego
zainteresowanie
wspinaczką,
opowiadał o przygotowaniach
do swoich wypraw, o zmaganiach z siłami przyrody i własnymi słabościami.
Opowieści wzbogacała prezentacja unikalnych
zdjęć oraz wspomnienia o legendach polskiego
himalaizm. Krzysztof Wielicki chętnie odpowiadał
na pytania publiczności. Zgromadzeni chcieli
dowiedzieć się m.in., z którymi himalaistami
mu się najlepiej współpracowało podczas
wspinaczek, czy w wysokich górach można
zauważyć zachodzące zmiany klimatyczne, jakie
są jego najbliższe plany związane z górami. Po
spotkaniu była możliwość zakupu książki „Mój
wybór”, zdobycie autografu i wspólnego zdjęcia.
Spotkanie odbyło się w ramach Bibliotecznego
Saloniku Kulturalnego.

„Oczytanie grozi
wiedzą...”
Niedzielne Święto Rawicza w rodzinnej
strefie relaksu zorganizowanej 18 czerwca
przez Rawicką Bibliotekę Publiczną było alternatywą dla wszystkich spragnionych odpoczynku z książką na świeżym powietrzu.
Bibliofile mogli odwiedzić nas w ogródku
i w Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie”.
Czekały tam książki, leżaki, wystawa fotografii Ireny Rejek – członkini DKK, oraz spotkanie z niezależnym reporterem, podróżnikiem, a od niedawna pisarzem, Arunem
Milcarzem.
„Tylko przez doświadczenie pracy i wspólnego jedzenia można wejść w szczerą relację z drugim, odległym nam kulturowo
człowiekiem...” – bardzo barwnie i z dużą
dawką humoru opowiadał nasz gość o pełnej niezwykłych przygód podróży do Czadu.
Spotkaniu towarzyszyła muzyka etniczna,
zdjęcia i krótki film dokumentalny.
Po spotkaniu nasz gość zaszczycił swą
obecnością członków Dyskusyjnego Klubu
Książki i wspólnie z nimi uczcił jego 10-lecie.
BP Rawicz

BPMiG Pleszew

Poezja o bajkowych zwierzętach
„Bajkowe zwierzaki na ścieżkach przygód”
– to tytuł najnowszej książki ostrowskiej poetki Eugenii Zawidzkiej. Zbiór kilkudziesięciu
zabawnych wierszyków dla najmłodszych
zilustrowała Marcelina Wojtasik. Tomik będący dziełem tych dwóch autorek to nowe
wydawnictwo Biblioteki Publicznej im.
S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Spotkanie promocyjne odbyło się 9 czerwca
w czytelni Biblioteki Głównej.
„Bajkowe zwierzaki na ścieżkach przygód”
ukazały się w ramach Ostrowskich Szkolnych Klubów Książki, w Roku Ostrowskiej
Literatury. Zbiór wierszy wstępem opatrzył
dr Tomasz Gruchot, który był również moderatorem piątkowego spotkania. „Najbardziej
udana w Ostrowie książka dla dzieci” – tak
w skrócie określono lekkie i humorystyczne
utwory Eugenii Zawidzkiej, które dopełniły
przepiękne ilustracje uzdolnionej studentki.
W trakcie promocji podkreślano wielokrotnie, że zarówno teksty, jak i ilustracje
zawarte w wydawnictwie obronią się same
jako niezależne dzieła, i to w każdym czasie.
O tym, że wiersze trafiają do najmłodszego
adresata, najlepiej można się było przekonać w piątkowe popołudnie w ostrowskiej
książnicy. Zabawne utwory o zwierzakach
usłyszeliśmy w interpretacji małych recyta-

torów. Kilka z nich przeczytała również sama
poetka. E. Zawidzka opowiadała o swoich
inspiracjach i pomysłach na nowe wiersze,
a ma ich wciąż całkiem sporo.
Publiczność mogła dowiedzieć się, jak
przebiegała jej droga od pisania do przysłowiowej szuflady do wydania pierwszych
tomików poezji. Opowiedziała również, jak
doszło do współpracy z ilustratorką i jakie
były jej pierwsze wrażenia po zobaczeniu
gotowej książki. Z kolei Marcelina Wojtasik
podkreśliła, że najtrudniejsze było dla niej
zbudowanie narracji, znalezienie elementu,
motywu, który plastycznie połączy wszystkie utwory. Wykorzystując różne formy
ekspresji, stworzyły dzieło spójne i bardzo
udane. Obie przyznały, że połączyła je nić
artystycznego porozumienia, a efekt końcowy pozytywnie zaskoczył wszystkich. Po
prezentacji tomiku była okazja do zadawania
pytań i podzielenia się swoimi wrażeniami
z lektury. Książkę można było nabyć podczas promocji. Trzeba było jednak się pospieszyć – egzemplarze rozeszły się w okamgnieniu.

BP Ostrów Wlkp.
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W roku 2017 Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłosił nowy program dotacyjny
o nazwie Partnerstwo dla książki. Jednym z kilku założeń programu jest prowadzenie działań
animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych.
Biblioteka Publiczna w Międzychodzie stara
się być na bieżąco ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników oraz czytelników. Śledzimy nastroje, wprowadzamy nowe narzędzia
i usługi, jesteśmy otwarci na sugestie, analizujemy ankiety wypełniane przez naszych mieszkańców. Dla pracowników biblioteki oznacza to
konieczność ciągłego zdobywania umiejętności i kompetencji, które pozwolą przyciągnąć
i zatrzymać w naszej książnicy użytkowników
młodych. Idąc z duchem czasu, postanowiłam napisać projekt pt. „Czytalscy” podbijają
świat do pilotażowego programu Partnerstwo
dla książki. Głównym zamysłem projektu jest
wprowadzenie działań animujących czytelnictwo w oddziale dziecięcym Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego poprzez
zabawę w teatr lalkowy. Inicjatywa ta ma połączyć Klub Czytających Rodzin „Czytalscy”
z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół

Dzieci w Międzychodzie. Stworzyć
ma przyjazną przestrzeń dla spotkań
z pisarzami dziecięcymi, z aktorami,
z teatrzykiem lalkowym oraz jego historią, z Krystyną Górską – seniorką
i wieloletnią instruktorką teatrzyków
lalkowych. Przede wszystkim ma jednak integrować środowisko, tworząc
wspólnie teatrzyk kukiełkowy inspirowany bohaterami przeczytanych
książek i spotkań z pisarzami dziecięcymi Krzysztofem Petkiem oraz Elizą
Piotrowską. Projekt zakłada dwa spotkania autorskie i dwa warsztaty lalkarskie prowadzone
przez aktorów z Teatru Animacji z Poznania.
Projekt pozwoli zakupić bardzo atrakcyjne
materiały do wykonania kukiełek oraz scenografii teatrzyku. „Czytalscy” uzyskali wysoką
punktację i dzięki temu znaleźli się w grupie
projektów, którym przyznano środki na realizację! Wspólne warsztaty mają zaowocować
stworzeniem oryginalnych i wyjątkowych postaci do międzychodzkiego teatrzyku lalkowego, który będzie wizytówką naszej Biblioteki,
wspólnym rodzinnym dziełem. Pierwszy spektakl zostanie uwieczniony na okolicznościowej

Fot. BP Brzeziny

Wychowanie przez czytanie

Pasowanie na czytelnika Biblioteki Publicznej w Brzezinach należy już do tradycji. W tym
roku wyjątkowo duża grupa 75 dzieci z klas II
i III złożyło uroczyste przyrzeczenie. Wydarzenie to jest zwieńczeniem kolejnego, dwuletniego cyklu współpracy ze Szkołą Podstawową w
Brzezinach w ramach projektu „Wychowanie
przez czytanie”. Dzięki regularnym spotkaniom edukacyjnym i ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, staramy się rozbudzić w dzieciach miłość do książek i kształtować nawyk
regularnego czytania. Po pracowitych dwóch
latach następuje uroczysty finał, który uświetniają wyjątkowi goście. W tym roku pasowania
dokonała Wioletta Piasecka – autorka książek
dla dzieci, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych i wierszy, a także biografii m.in. H.Ch.
Andersena i Faustyny Mokrzyckiej.
Wyjątkowość uroczystości podkreślały
także przepiękne galowe stroje wszystkich
WBPiCAK

Fot. BP Międzychód

Czytalscy podbijają świat!

płycie DVD, jego premiera będzie okazją do
zaproszenia gości od lat współpracujących
z Biblioteką. Kukiełki zostaną bowiem w Bibliotece, będziemy je ożywiać dla naszych mieszkańców i wraz z mieszkańcami.
Całość projektu to 16 800 złotych. Wierzę,
że uda się stworzyć coś niepowtarzalnego,
ciekawa jestem postaci z książek Petka i Piotrowskiej przemienionych dzięki dziecięcej
wyobraźni w kukiełki do teatrzyku o nazwie…
No właśnie, to też będzie nasze zadanie – wymyślić nazwę.
Natalia Czarnecka
BP Międzychód

Poczytam ci, mamo

uczestników, którzy w nagrodę za trud i zaangażowanie zostali zabrani w magiczną podróż
do krainy baśni i bajek Wioletty Piaseckiej. Jej
niesamowita energia, fantastyczne poczucie
humoru i dystans do siebie, szybko skradły
serca małych czytelników. To wyjątkowe spotkanie autorskie zaczęliśmy od sprawdzenia
wiedzy na temat najpopularniejszych bajek.
Dla kolejnych śmiałków pisarka przygotowała
„łamańce” językowe. Następnie wysłuchaliśmy przepięknej opowieści o życiu małego
Hansa Christiana Andersena. Kolejnym punktem programu był fragment sztuki teatralnej
pt. „O królewnie, piekarczyku i pieczeniu
chleba”. Posługując się własnoręcznie wykonanymi lalkami, pani Wioletta brawurowo
odgrywała poszczególne role, przerywając
przedstawienie w najciekawszym momencie. Ciąg dalszy oczywiście do przeczytania
w książce.
Swoje zdolności aktorskie sprawdzili również nasi mali goście, wcielając się w bohaterów utworu „Psiaczek wędrowniczek”,
a pomogły im w tym pluszowe maskotki.
Ostatnim punktem programu były pytania
do autorki. Pani Wioletta zaimponowała
wszystkim ogromną wiedzą o piłce nożnej,
to prawdziwa fanka tej dyscypliny sportowej.

Od 7 lipca
do 15 listopada
Samorządowa
Biblioteka Publiczna w Kępnie
realizuje
projekt „Poczytam Ci Mamo”,
który dofinansowany został
ze
środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa i pozyskanie Czytelników wśród dzieci
sześcioletnich. Pierwsze 100 dzieci w tym wieku, które rodzice zapiszą do Biblioteki dla Dzieci
i Młodzieży, otrzyma pakiet startowy zawierający
książeczkę, przewodnik po Bibliotece, zakładkę
do książki oraz paszport czytelnika. Dziecko za
każdą wypożyczoną książkę otrzyma pieczątkę
do paszportu, a za uzyskanie 10 pieczątek – Dyplom Czytelnika. W ramach programu zorganizowane zostały już także warsztaty dla nauczycieli
dotyczące popularyzowania czytelnictwa wśród
najmłodszych, przeprowadzone przez trenerów
z PSPiA KLANZA. We wrześniu odbędą się spotkania autorskie dla dzieci z Waldemarem Cichoniem.

BP Brzeziny

BP Kępno
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Fot. BP Zbąszyń

Roboty „Finch” i kodowanie
w zbąszyńskiej Bibliotece

10 lipca w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu
odbyła się druga część warsztatów z kodowania
pod patronatem „Linku do przyszłości”. Dzięki
uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i zaangażowaniu koordynatorki
projektu, Darii Klorek, naszej bibliotekarki, roboty
typu „Finch” pozostały w Zbąszyniu na czas wakacyjny.
Podczas organizowanych w Bibliotece warsztatów możemy zachęcić dzieci do nauki programowania. To szczególnie ważne dla nas, ponieważ w małych miejscowościach oferta zajęć
edukacyjnych nie jest tak duża, jak w większych
ośrodkach. Szkoda, że roboty nie mogą zostać
w Bibliotece na stałe – można by objąć zajęciami
większą ilość dzieci i robić zajęcia systematycz-

nie (jeden robot kosztuje ok. 600 zł i jest to cena
bardzo wysoka dla budżetu gminnej biblioteki).
Bibliotekarki i tak cieszą się, że udało im się
wejść do ogólnopolskiego programu FRSI i choć
na kilka miesięcy sprowadzić roboty do Zbąszynia.
Dzieci, które wzięły udział w zajęciach, miały
szansę nauczyć się od podstaw programowania
gry o nazwie „Finch-pong”. Zadaniem uczestników warsztatów było zakodowanie wirtualnej paletki oraz piłki. Finch – nasz robot – kontrolował
ruchy paletki tak, aby piłeczka się od niego odbijała. Drugim etapem zajęć były zawody. Wygrywała ta osoba, która uzbierała największą liczbę
punktów w „Finch-pongu”. Zadanie nie było łatwe, nikt nie chciał zobaczyć na ekranie swojego
komputera komunikatu „game over”. Wyłonili się
nawet mali mistrzowie gry w „Finch ponga”.
Mamy nadzieję, że te i inne zajęcia z kodowania skłonią młodych ludzi do poszerzenia zainteresowań tematyką programowania i zaprocentują w przyszłości. Zajęcia po raz kolejny prowadzili
niezawodni uczniowie z Liceum Garczyńskiego:
Milena Szczeszek oraz Patryk Poznański pod
czujnym okiem Pauliny Chłopkowskiej.

13 czerwca 3- i 4-latki z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.

Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
(gm. Golina) wraz z wychowawczynią
Izabelą Ziemniczak w ramach zajęć „Po-

znajemy zawody – bibliotekarz” odwiedziły
przyjemską książnicę.
Głównym celem wizyty było zwiedzenie
biblioteki, zapoznanie się z pracą bibliotekarza oraz z księgozbiorem. Dzieci chciały
zaprzyjaźnić się z książką, zobaczyć, jak
wygląda biblioteka oraz poznać zasady wypożyczania książek.
Niektórzy zwiedzali bibliotekę po raz
pierwszy. Ponadto zapoznano się z literaturą odpowiednią młodych czytelników,
poprzez kontakt obrazkowy poznawano „zaklęte historie” drzemiące w każdej
książce. Nie zabrakło również laurki z podziękowaniami za miłe przyjęcie od najmłodszych.

Anna Nawrocka
BP Golina

BP Zbąszyń

Komandosi z Kalisza – wykład Wojciecha
Miklaszewskiego

Wakacje też dla
studentów 55+
II rok akademicki na zbąszyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku należy uznać za zakończony. Uroczystość, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu, otworzył rektor
uczelni, prof. Zygmunt Młynarczyk, a specjalny
wykład dla zbąszyńskich seniorów pt. „Zbąszyń moich marzeń” wygłosił Tomasz Kurasiński, burmistrz Zbąszynia, który sprawuje honorowy patronat nad UTW. Gościem specjalnym
był Wojciech Olejniczak, który wraz ze studentami przepisuje najstarszą, odnalezioną przez
siebie, zbąszyńską kronikę. Było uroczyste
wręczenie indeksów, szczególnie ważne dla
tych seniorów, którzy ukończyli pierwszy rok
nauki. Nowo wybrana Prezes Stowarzyszenia
UTW w Zbąszyniu, Małgorzata Przybylska,
pożegnała zebranych, mówiąc, że ma nadzieję
zobaczyć się ze wszystkimi w październiku,
najlepiej w gronie powiększonym o kolejnych
studentów w wieku 55+. Zapisy na nowy rok
akademicki zostaną otwarte w połowie września. Na razie wszyscy studenci i wykładowcy mają długie wakacje, a jeszcze pod koniec
września czeka zbąszyńskich studentów
wspólny wyjazd do Grecji.
(arg)
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Poznajemy zawód
bibliotekarza

29 czerwca kaliska Biblioteka
zorganizowała uroczyste spotkanie
poświęcone komandosom z Kalisza,
Henrykowi i Janowi Jedwabom, w II
wojnie światowej żołnierzom I Samodzielnej Kompanii Commando.
Na cmentarzu żydowskim przy ul.
Podmiejskiej 21 oddaliśmy hołd przy
obelisku upamiętniającym Henryka
Jedwaba, Honorowego Obywatela
naszego miasta, i jego rodzinę. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze
z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca z Zespołu Bojowego B, który
dziedziczy tradycję I Samodzielnej Kompanii
Commando / 6 Troop 10 Commando, oraz
członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej I Samodzielnej Kompanii Commando ze
Swarzędza. W imieniu władz miasta Kalisza
kwiaty przy obelisku złożył Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Goście mieli
okazję zapoznać się z ekspozycją poświęconą
martyrologii kaliskich Żydów, przedstawioną
przez Hilę Marcinkowską.
Następnie w Bibliotece Głównej wysłuchaliśmy wykładu Wojciecha Miklaszewskiego
z Bydgoszczy, historyka wojskowości polskiej

Fot. Marcin Galant, Joanna Wypych,
Mieczysław Zaremba

PANORAMA

i biografistyki, szczególnie w odniesieniu do
Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie i jednostek specjalnych w II wojnie światowej.
Ponadto zebrani z zainteresowaniem obejrzeli film dokumentalny Michała Bukojemskiego zatytułowany „Komandos”, nakręcony
w 1996 roku dla TVP2, ze wspomnieniami
śp. Henryka Jedwaba. Rekonstruktorzy ze
Swarzędza zaprezentowali uzbrojenie i umundurowanie ówczesnych polskich komandosów
oraz literaturę związaną ze szlakiem bojowym
naszych bohaterów.
Adam Borowiak
MBP Kalisz
WBPiCAK
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Fot. BP Zbąszyń

O Żydach, Żydówkach i… hejcie

21 czerwca w Liceum Garczyńskiego
w Zbąszyniu odbyły się warsztaty edukacyjne,
w których udział wzięli zainteresowani uczniowie z różnych klas liceum. Warsztaty poprowadziła Anita Rucioch-Gołek, kierownik Biblioteki
Publicznej w Zbąszyniu, a także uczestniczka
ogólnopolskiego programu „Liderzy Dialogu”
Fundacji Forum Dialogu z Warszawy. Celem
zajęć, inspirowanych interaktywną publikacją
przeciw antysemityzmowi pt. „O Żydach i Żydówkach”, którą otrzymała zbąszyńska Biblioteka w ramach ogólnopolskiego konkursu, była

weryfikacja stereotypów
związanych z Żydami i judaizmem oraz poznanie
kultury żydowskiej. Na początku uczniowie m.in. rozwiązywali quiz, który miał
pokazać ich poziom wiedzy
o kulturze żydowskiej. Wyszukiwali też w Internecie
najczęstsze skojarzenia ze
słowem „Żydzi”, które podpowiada „Google”. Prowadząca opowiedziała przy
okazji o najważniejszych
świętach żydowskich i o związanych z nimi
obrzędach, o historii narodu żydowskiego
w kontekście dziejów Polski.
Spotkanie było też pretekstem do rozmowy
o dyskryminacji, o Inności, a także o internetowym hejcie, który niebezpiecznie przybiera
na sile. Ostatnia część książeczki, którą otrzymali licealiści, poświęcona jest właśnie mowie
nienawiści. Publikacja kształci też aktywne postawy przeciwdziałania dyskryminacji. Mechanizm funkcjonowania hejtu można było odczuć
na własnej skórze dzięki ćwiczeniu z balonami,

Fot. MiPBP Nowy Tomyśl

Szare Szeregi

9 czerwca dzieci uczestniczące w zbiórce
zorganizowanej przez 19 DH „BUKI” im. Aleksandra Kamińskiego miały okazję poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu historii. Tematem
plenerowego spotkania zorganizowanego
w ramach projektu „Kto Ty jesteś?” były Szare Szeregi. Bohaterowie książki pt. „Kamienie
na szaniec”, autorstwa patrona 19 DH „BUKI”
swoją postawą do dziś imponują młodym czytelnikom. To właśnie z myślą o ich wielkiej zaradności i odwadze na terenie zielonym przy
nowotomyskiej Bibliotece przeprowadzona
została piątkowa zbiórka. Podróż w czasie do
okresu II wojny światowej okazała się możliwa
za sprawą specjalnie przygotowanych przez
harcerzy zadań, oddających atmosferę harWBPiCAK

cerskiej służby Rudego, Zośki i Alka. Spotkanie rozpoczęło się
od tradycyjnej musztry
i rozmowy na temat
Szarych Szeregów.
Następnie uczestnicy
zajęć rozbili namioty,
tworząc tym samym
miniobóz. Z zaangażowaniem szyfrowali
wiadomości, wykorzystując do tego gazety,
przenosili stare książki
na sznurkach, pokonywali tor przeszkód z grochem na głowie,
grali w klasy, wykonali pieczątki do harcerskiej
poczty polowej oraz rysowali harcerzy z Szarych Szeregów. Całości towarzyszyła wyjątkowa, prawdziwie harcerska atmosfera.
Projekt „Kto Ty jesteś?” dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”
MiPBP Nowy Tomyśl

podczas którego uczestnicy mieli odbijać balony z wypisanymi na nich hasłami – ważnymi
dla siebie wartościami. Te balony, które przypadkiem spadły na ziemię, miały być natychmiast niszczone przez innych uczestników gry.
Ćwiczenie pokazało, jakie emocje towarzyszą
twórcom hejtu i ich ofiarom, oraz jak mechanizm mowy nienawiści przybiera na sile i jak
można reagować na hejt.
Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu koordynowanego przez Program Rozwoju Bibliotek przy współorganizacji
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji Humanity in Action Polska (HIA Polska), w którym wzięła udział Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu. Zespół Szkół
nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
jest placówką z tytułem „Szkoły Dialogu”, ponieważ podejmuje różne inicjatywy na rzecz
dialogu i tolerancji oraz działa na rzecz upamiętniania lokalnej historii związanej z dziejami
Żydów mieszkających przed wojną w Zbąszyniu i deportowanych tutaj w październiku 1938
roku.
(arg)
BP Zbąszyń

Rocznica wybuchu
powstania
warszawskiego
1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Samorządowa
Biblioteka Publiczna w Kępnie również włączyła się w upamiętnienie tego wydarzenia.
W Wypożyczalni prezentowane były książki
o tematyce powstańczej. W Czytelni natomiast w godzinach pracy wyświetlano film –
rozmowę z uczestnikiem powstania, Karolem
Rozwencem (ps. „Kruk”). Miała miejsce także
prezentacja pamiątek przekazanych przez
pana Rozwenca oraz popularyzacja jego poezji – każdy z czytelników mógł wziąć swój list
z powstania, który stanowił wiersz w kopercie.
Dodatkowo dla czytelników przygotowano
fragmenty wierszy powstańczych czołowych
autorów tego okresu w formie „fiszek” wiszących na słupach ogłoszeniowych.
Do 2 października (rocznica zakończenia powstania warszawskiego) w Bibliotece możliwe
będzie także wysłanie pocztówki do żyjących
powstańców w ramach akcji „BohaterON”, organizowanej przez Fundację Rosa i Fundację
Sensoria, przy patronacie Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
BP Kępno
4(101)/2017
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Fot. BPM Gniezno

Ależ królu, co z książkami?

Warsztaty literacko-historyczne przeprowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna podczas Koronacji Królewskiej przybliżyły dzieciom i ich rodzicom czasy Bolesława
Chrobrego. Król raczej nie potrafił czytać ani
pisać. Doceniał jednak ludzi wykształconych
i wiedzę, jaką posiadali. Thietmar, niechętny
Chrobremu kronikarz niemiecki, poświadcza,
że „kazał sobie przynosić i czytać przepisy
prawa kanonicznego, aby według nich sądzić
innych i samemu zgodnie z nimi postępować”.

Cenił sobie słowo pisane.
Podczas warsztatów, w hołdzie Bolesławowi Chrobremu, powstała specjalna
pamiątkowa księga do królewskiej biblioteki. Znalazły
się w niej takie rozdziały jak
„Słowiański szyk”, „Jabłko
królewskie”, „Prawie jak
skrybowie” itd.
Przez chwilę można było
samemu zostać królem, pozując do zdjęcia z berłem
i koroną.
Niektórzy woleli wcielić
się w skrybę, czyli mnicha trudniącego się
ręcznym kopiowaniem ksiąg. Wykonali kopie
ilustracji przedstawiających dawne Gniezno
oraz inicjały, czyli ozdobną pierwszą literę
akapitu.
Wszyscy autorzy złożyli swoje autografy
gęsim piórem. Okazało się, że starsi i młodsi
mieszkańcy naszego miasta posiadają talenty
pisarskie i artystyczne.
BPM Gniezno

Fot. BPG Kaźmierz

6. Kaźmierski Rajd Rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”

24 czerwca ulice Kaźmierza i Kiączyna przemierzała liczna i kolorowa grupa rowerzystów.
Po raz szósty Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz zorganizowała rajd rowerowy w ramach
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Po raz kolejny okazało się, że chętnych do
skorzystania z takiej propozycji spędzenia wolnego jest całkiem sporo. Na rajd zapisało się
226 osób. Ostatecznie jechało 205 miłośników
rowerów i biblioteki. O nasze bezpieczeństwo
zadbało 10 strażaków z OSP Chlewiska i OSP
Gorszewice. Trasa liczyła ok. 17 km. Wyruszyliśmy spod biblioteki, przez Kiączyn dojechaliśmy do „Doliny Samy”. Tam były dwa krótkie
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postoje, gdzie można
było
pospacerować
urokliwymi ścieżkami
edukacyjnymi i posilić się „odjazdowymi
ciastkami”. Po odpoczynku wyruszyliśmy
przez Kiączyn do
gospodarstwa agroturystycznego Wadera
w Brzeźnie. A tam
obiecane atrakcje: coś
dla ciała – kiełbasa
z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, placki,
także coś dla ducha: zabawy, konkursy, losowanie „szczęśliwego numerka”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zbieranie pieczątek w kartach konkursowych. Uczestnicy dopasowując
autora do tytułu, porządkowali skutki chochlikowych harców, poprawiając błędy ortograficzne,
stoczyli walkę z bykami, uczestniczyli także
w konkurencjach sportowych. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wykorzystaniem
odjazdowych gadżetów. Dzieci miały malowane
twarze. W tym roku uczestnicy rajdu otrzymali na pamiątkę przypinki, które dofinansował
Urząd Gminy w Kaźmierzu.
BPG Kaźmierz

Podsumowanie
Programu 50 +
w Bibliotece w Turku
20 czerwca odbyło się kończące kolejny semestr spotkanie dla uczestników funkcjonującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku Programu 50+.
Na zakończenie semestru Biblioteka przygotowała dla Seniorów nostalgiczne, ale i pełne
humoru poetycko-muzyczne spotkanie z Anną
Marecką. Pani Anna nawiązała świetny kontakt
z uczestnikami spotkania, którzy chętnie włączali
się do rozmowy i wspólnego śpiewu przy wtórze
gitary.
W tym semestrze Seniorzy uczestniczyli
w wielu ciekawych spotkaniach. W styczniu odbyło się spotkanie autorskie z pisarką, tancerką
i aktorką – Elżbietą Bednarczyk. Przed zbliżającą się wiosną Biblioteka gościła Marcina Deruckiego, który przekonywał, że warto chodzić po
zdrowie. W marcu natomiast odbył się nastrojowy wieczór z okazji Dnia Kobiet. Wypełniły go
wiersze turkowskiej poetki – Eli Galoch – oraz
piosenki o kobietach w wykonaniu młodych artystów z turkowskiego liceum. W Ogólnopolskim
Tygodniu Bibliotek uczestnicy Programu spotkali
się z dziennikarką, reporterką, podróżniczką i pisarką – Magdą Omilianowicz, która porwała ich w
fascynującą podróż po swym życiu i twórczości.
W maju Seniorzy mogli się przekonać o rosnącej popularności medycyny naturalnej. Biblioteka
gościła Katarzynę Maćkowiak z Pracowni Terapii
Naturalnych, specjalizującej się w naturalnych,
nieinwazyjnych kuracjach wspomagających
zdrowie. Dużą popularnością cieszyło się również spotkanie z Anetę Dawicką z firmy Daw-Med
Aparaty Słuchowe wraz ze Współpracownikami.
Od początku roku przeprowadzony został
cykl spotkań dotyczących profilaktyki zdrowia
Seniora. Wszystkie pogadanki poprowadził fizjoterapeuta – Szymon Baraniecki. Seniorzy mogli
przekonać się o tym, jak ważna jest profilaktyka
chorób układu krążenia, poznać zagadnienia
związane z układem kostnym, porozmawiać
o utajonym wrogu zdrowia i samopoczucia – zakwaszeniu organizmu.
Poza wtorkowymi wykładami w ramach Programu 50+ funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki,
Seniorzy uczęszczają również na kurs komputerowy, kurs języka angielskiego oraz uczestniczą
w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, realizowanej w ramach współpracy Biblioteki z turkowskimi
przedszkolami. Mogą też brać udział w cotygodniowych warsztatach rękodzieła. W tym roku
grupa Seniorek uczestniczyła również w smakowitych warsztatach kulinarnych prowadzonych
przez dietetyka – Panią Karolinę Łajdecką.
MBP Turek
WBPiCAK
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Fot. KBP

Siódme Święto Ulicy w Krotoszynie

10 czerwca już po raz siódmy odbyło się Święto Ulicy. Tym razem Krotoszyńska Biblioteka Publiczna wspomogła w organizacji festynu Radę
Osiedla nr 9. Organizatorzy zaprosili mieszkańców ulicy Rawickiej i okolic, wszystkich czytelników i sympatyków biblioteki do wspólnej zabawy.
Tradycyjnie teren został podzielony na kilka stref:
artystyczną, bezpieczeństwa, bajkolandię, gastronomiczną, gospodarzy, książki oraz zdrowia
i urody. W tym roku nowością była strefa sportu.
Do swojej strefy zaprosił również Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Krotoszynie. W „Kreatywnym zakątku” dzieci i dorośli
mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych,
spróbować swoich sił w grach i zabawach sprawnościowych oraz zabawach manualno-eksperymentalnych. Podczas „drzwi otwartych” można
było zapoznać się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jako pierwszy wystąpił
zespół tańca ludowego pod kierunkiem Leny Kazubek. Następnie z koncertem skrzypcowym zaprezentował się Rafał Rettig – uczeń Gimnazjum
nr 2. Po tych występach oficjalnie „Święto Ulicy”
otwarł burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek. Przybyłych gości powitała dyrektor Biblioteki

Ewa Bukowska oraz przewodniczący Rady Osiedla nr
9 Janusz Pierunek.
Na scenie wystąpili: Zespół Muzyczny z Zespołu
Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie, Chór także z Zespołu
Szkół nr 2. Do tańca zaprosił zespół Sweet Boys.
Następnie zaprezentował
się krotoszyński zespół
Pan Przecinek & Zespół
Depresyjny grający muzykę
z pogranicza alternatywnej
poezji śpiewanej. Występy
na scenie zakończyła Kapela zza Winkla, która
wykonuje utwory w gwarze wielkopolskiej, łatwo
wpadające w ucho. Na zakończenie imprezy
wszyscy obejrzeć mogli pokaz sztucznych ogni.
Dla najmłodszych uczestników imprezy powstała BAJKOLANDIA, w której promowana była
akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. Zaproszeni
goście czytali dzieciom najpopularniejsze wiersze polskich poetów. Wolontariusze z Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej wcielili się
w postacie bajkowe: Króliczka, Kubusia Puchatka, misia Yogi. Dużym powodzeniem cieszyła się
Gra Miejska. W strefie wystaw było można podziwiać obrazy i prace plastyczne mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego.
Józef Jaśkowiak udostępnił zdjęcia z historii
sportu w naszym mieście. Swoje pasje zaprezentowali mieszkańcy osiedla: zwiedzający
z zainteresowaniem oglądali zdjęcia Andrzeja
Chmielarza „Moje osiedle”, a miłośnicy militariów
zapoznać się mogli z artykułami Piotra Bochyńskiego. Prace wystawili także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzego-

rzewskiej w Krotoszynie. KINOMATOGRAF to
miejsce, gdzie odbyła się projekcja filmów dokumentujących ciekawe wydarzenia z historii Krotoszyna, promujące Bibliotekę oraz miasto i gminę
Krotoszyn.
Strefa książki – to miejsce, gdzie można było
wymienić książki w ramach bookcrossingu, kupić
wydawnictwa Towarzystwa Miłośników i Badaczy
Ziemi Krotoszyńskiej. Tu również przygotowano
konkurs dla dorosłych pt. „Patroni naszych ulic”.
Nagrody ufundował Mirosław Gańko – radny
Rady Miejskiej w Krotoszynie.
W Strefie Bezpieczeństwa można było otrzymać materiały edukacyjne oferowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład
Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp, promujące
akcję Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”.
Łukasz Rabenda wykonywał bezpłatną usługę przeglądu gaśnic. Natomiast znakowaniem
rowerów zajęli się policjanci z Komendy Powiatowej w Krotoszynie. Wszystkich chętnych na
wspinaczkę zapraszał Hufiec Krotoszyn Związku
Harcerstwa Polskiego. Motocykliści ze Stowarzyszenia Klubu Motocyklowego Ignis Ardens MC
Poland prezentowali swoje motocykle oraz zapraszali na dania z grilla, a Stacje Paliw Ochman
częstowały watą cukrową. Miłośnicy koni mogli
skorzystać z konnej przejażdżki w siodle lub
bryczką, które oferował Rekreacyjny Klub Jeździecki Krotoszyńska Kawalkada.
Organizacja imprezy możliwa była dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie,
Rady Osiedla nr 9. Całość prowadzili Marlena
Jasik i Karol Pfeifer, natomiast oprawę muzyczną
i nagłośnienie zapewnił Zespół Muzyczny KORAL z Biadek.
KBP

Obrazy inspirowane latem
19 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu została otwarta wystawa malarstwa
pań z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Wągrowcu. Po
powitaniu licznie przybyłych gości przez Alinę
Woźniak, Dyrektor MBP, uroczystego otwarcia
dokonała Prezes Aleksandra Podemska oraz
burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa.
Następnie kilka słów o samej wystawie oraz autorkach prac powiedziała Aleksandra Podemska
i zaprosiła na ucztę dla duszy, którą stanowiły
zgromadzone na wystawie obrazy. Wśród zwiedzających był Wojciech Zarzycki – Zastępca
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wystawę będzie można było
zwiedzać do końca wakacji.
MBP Wągrowiec
WBPiCAK
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Fot. BP Ostrów Wlkp.

Literatura pomaga małym pacjentom – o bibliotece szpitalnej
w Ostrowie Wlkp.

Podczas pobytu w szpitalu dzieciom często towarzyszy uczucie lęku, osamotnienia i tęsknoty.
To dla nich zupełnie nowa i stresująca sytuacja.
Odpowiednio dobrane książki pomagają oswoić
szpitalną rzeczywistość. Niosą pocieszenie, ulgę
i radość. Wartościowe i mądre lektury wyzwalają
pozytywne emocje i przenoszą do krainy marzeń
pełnej niesamowitych przygód książkowych bohaterów. Dużą rolę odgrywają biblioteki działające przy szpitalach, które oprócz gromadzenia
i udostępniania książek prowadzą działalność
kulturalno-edukacyjną. Jedną z takich placówek
jest Filia nr 3 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieszcząca
się w budynku szpitala przy ul. Limanowskiego 20.
Oswoić szpitalną rzeczywistość
Głośne czytanie, zajęcia biblioterapeutyczne,
przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczne,
spotkania z autorami książek dla dzieci – to tylko
niektóre z propozycji biblioteki. Swoją działalność
Filia nr 3 rozpoczęła 15 marca 1974 r. Jej obsada jest jednoosobowa. Kierownikiem placówki
jest Iwona Kopecka. Filia gromadzi i udostępnia
książki dla wszystkich grup użytkowników. Placówka prowadzi również działalność kulturalną
i edukacyjną związaną z popularyzacją czytel-

nictwa. Filia nr 3 oferuje: wystawki
tematyczne książek, wycieczki i lekcje
biblioteczne dla dzieci, „Wakacje w bibliotece” – głośne czytanie w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
oraz wykonywanie ilustracji do przeczytanych lektur, zajęcia z elementami
biblioterapii, spektakle i inscenizacje
teatralne. Z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki dla dzieci, Dnia Dziecka,
Tygodnia Głośnego Czytania, Dnia
Pluszowego Misia, Mikołajek czy też
podczas wakacji letnich i ferii zimowych dla pacjentów organizowane jest
głośne czytanie, warsztaty plastyczne, teatrzyki
oraz ciekawe spotkania autorskie.
Lecznicza funkcja literatury
W swoim księgozbiorze Filia nr 3 posiada literaturę piękną oraz popularnonaukową, zarówno
dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Ważne
pozycje stanowią książki pomagające w chorobie, w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie,
uczące pozytywnego myślenia oraz pokonywania trudności. Ponadto biblioteka oferuje literaturę
popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
z uwzględnieniem przede wszystkim działów
takich jak medycyna i psychologia. Dobrze zaopatrzony jest także dział biografii i autobiografii,
w którym znajdujemy książki o znanych i wybitnych postaciach, mogące wywrzeć pozytywny
wpływ na postawy czytelników. Księgozbiór podręczny zaopatrzony jest w encyklopedie i słowniki oraz duży wybór lektur szkolnych dla dzieci
i młodzieży. Tym, którzy nie mogą samodzielnie
korzystać z biblioteki książki dostarcza się bezpośrednio na oddziały do łóżek. „Na wykorzystaniu
wartości literatury w procesie leczenia opiera się
biblioterapia. Odpowiednio dobrana książka ma
wartości terapeutyczne. Może wypełnić wolny
czas podczas pobytu w szpitalu i daje możliwość

oderwania się od choroby. Pomaga się zrelaksować, uporać z problemami natury emocjonalnej,
łagodzi lęki i stres, a także mobilizuje do walki
o powrót do zdrowia” – mówi I. Kopecka.

Zaczytani w szpitalu
Od lat Filia nr 3 bierze udział w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”. Do głośnego czytania
wybierane są wiersze i opowiadania o wesołej
i optymistycznej treści. Często pojawiają się
utwory klasyków polskich, opowiadania o Martynce i o Franklinie, a także książki Astrid Lindgren. W ramach „Czytania z Franklinem” małych
pacjentów ucieszyły odwiedziny sympatycznego
żółwika, tytułowego bohatera popularnej serii.
Chorym dzieciom przebywającym w szpitalu czyta bibliotekarka Filii nr 3, nauczyciele szkoły specjalnej, wolontariusze, rodzice i opiekunowie. Do
głośnego czytania pani Iwona zachęca również
rodziców. Wspólna lektura buduje więź, rozwija
wyobraźnię u dzieci i stymuluje ich rozwój. Rozbudza zainteresowania, zachęca do poznawania
świata i odkrywania nowych horyzontów.
Filia nr 3 brała także udział w kampanii „Zaczytani” mającej na celu szerzenie czytelnictwa
wśród najmłodszych. W ramach akcji mali pacjenci otrzymali książki podarowane przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, Gimnazjum
w Nowych Skalmierzycach, Bibliotekę Publiczną
Gminy Brzeziny, Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, Publiczne
Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wlkp. Wybraną
przez siebie książkę z pieczątką „Zaczytani”
dzieci mogą zabrać ze sobą do domu. „Nawyk
czytelnictwa kształtuje się w dzieciństwie. Nakłaniam dzieci do obcowania z książką i polecam
najmłodszym czytelnikom wartościową, ciekawą
literaturę. Uświadamiam, że książka może być
przyjacielem, dostarcza dużo emocji i cennych
informacji”. - podkreśla pani Iwona.
BP Ostrów Wlkp.

Życie na medal – spotkanie z Ryszardem Tomaszewskim
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mu, że nie ma szans na odzyskanie sprawności
w nogach. Dzięki sile ducha i uporze w dążeniu
do celu osiągnął ogromny sukces sportowy,
reprezentując nasz kraj na najbardziej prestiżowych zawodach. Dziś swą wiedzę, entuzjazm,
otwartość przekazuje młodym, także niepełnosprawnym sportowcom, dla których jest
ogromnym autorytetem. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Juliusza Zbierskiego,
mieszkańca Zbąszynia, srebrnego medalisty
Mistrzostw Świata federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii wiekowej 35-39 lat
i wagowej do 100 kg z wynikiem 220 kg.

Fot. BP Zbąszyń

18 sierpnia Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu
odwiedził Ryszard Tomaszewski – sportowiec
i niezwykły człowiek: sztangista, wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich, za wybitne osiągnięcia sportowe wielokrotnie nagradzany (m.in.
odznaczony Złotym Krzyżem Zasług i Krzyżem
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski).
Dziś pracuje jako trener, ale przede wszystkim
jako ambasador idei równego traktowania ludzi
niepełnosprawnych i doceniania ich sportowego
wysiłku. Ryszard Tomaszewski to nie tylko legendarny sportowiec, ale także niezwykły człowiek,
dlatego warto było poznać historię życia wybitnego polskiego olimpijczyka. Kiedy w wieku 20 lat
uległ poważnemu wypadkowi, lekarz powiedział

(arg)
BP Zbąszyń
WBPiCAK
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Fot. BP Ostrów Wlkp.

Literaccy nobliści

Wystawę poświęconą laureatom Nagrody Nobla z dziedziny literatury można było
oglądać od początku sierpnia w ostrowskiej książnicy. Na ekspozycję złożyły się
pamiątki związane z życiem 28 noblistów,
m.in. H. Sienkiewicza, R. Kiplinga, H. Bergsona, H. Hessego, B. Russella, S. Becketta,
Cz. Miłosza, W. Szymborskiej. Wśród nich
znajdziemy listy, autografy oraz fotografie
z podpisami wybitnych literatów. Właścicielem prezentowanych zbiorów jest historyk
i kolekcjoner Wojciech Lizak. Obecna wystawa stanowi ekspozycję czasową powsta-

jącego Muzeum Dziedzictwa Kulturowego
w Szczecinie. Dr Wojciech Lizak – historyk,
antykwariusz, kolekcjoner, autor publikacji
na temat Szczecina, właściciel antykwariatu
Wu-eL, jest autorem ponad 60 wystaw, które
zostały zaprezentowane w muzeach na terenie całego kraju. W swoich zbiorach posiada
m.in. rękopisy Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, a także grafiki Artura Grottgera.
Najcenniejszymi eksponatami są dla nas
bez wątpienia dokumenty związane z życiem Henryka Sienkiewicza, wśród nich list
po francusku i kartka ze sztambucha. Poza
nimi także autografy i fotografie z podpisami
Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.
Niezwykle wartościową część ekspozycji stanowią również wyjątkowe pamiątki dotyczące życia i twórczości Theodora Mommsena,
Bertranda Russella i Heinricha Bölla. Autor
dumny jest zwłaszcza ze zbioru pamiątek po
literackich noblistach z początku XX wieku.
Eksponaty gromadzone były na przestrzeni
dwudziestu lat. Większość pochodzi z zachodnich aukcji, duża część zdjęć została
kupiona z austriackiej kolekcji.
Wystawa zatytułowana „Literaccy nobliści”
dostępna była do połowy września br.

wielkopolskiej kultury

„Panoptikum”
Agnieszki Lipskiej
4 sierpnia w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się
wernisaż wystawy obrazów Agnieszki Lipskiej pt. „Panoptikum”.
Wśród licznych gości wystawy znaleźli
się przedstawiciele krotoszyńskiej kultury
związani z malarstwem oraz ekslibrisem.
Autorka przedstawiła swoją twórczość oraz
zaznaczyła, że cieszy ją szerokie zainteresowanie sztuką.
Agnieszka Lipska jest absolwentką
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie na kierunku pedagogika, UAM
w Poznaniu oraz Wydziału Pedagogiki Artystycznej w Kaliszu na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Zajmuje się grafiką oraz pisze wiersze.
Z okazji 70 rocznicy utworzenia Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie Agnieszka
Lipska przygotowała dla naszej książnicy
prezent w postaci ekslibrisu.

Wiesława Patalas
BP Ostrów Wlkp.

10 i 11 czerwca odbyły się Leszczyńskie Dni
Książki organizowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Wydarzenie współfinansował Urząd Miasta
Leszna oraz Narodowe Centrum Kultury.
Od 10 lipca do 16 sierpnia na terenie leszczyńskiej Biblioteki Dworcowej można było
podziwiać prace plastyczne wykonane przez
uczestników pleneru malarskiego zorganizowanego 10 czerwca podczas Leszczyńskich Dni
Książki.
Pokłosiem pleneru jest 37 dzieł, dla których
inspiracją była twórczość literacka m.in. Seneki, Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, Arkadiusza
Gmitrzaka, Neli małej Reporterki. Rysunki oraz
„malunki” oscylowały wokół tematu „Pokaż mi
swoją ulubioną książkę”. Prace ukazywały książki, które wpłynęły na życie uczestników pleneru.
Wśród artystów były osoby w różnym wieku –
nie tylko z Leszna i nie tylko czytelnicy Biblioteki.
Biblioteka Dworcowa funkcjonuje od 17
stycznia, a wystawy organizowane przez MBP
i eksponowane na terenie leszczyńskiego
Dworca PKP cieszą się stałym zainteresowaniem licznych zwiedzających (co najmniej kilkaset osób miesięcznie). Biblioteka Dworcowa
jest wielofunkcyjną przestrzenią społeczną,
WBPiCAK

Fot. MBP Leszno

Wystawa poplenerowa w Bibliotece Dworcowej

integralną częścią MBP. Dostępne na miejscu
książki odpowiadają zainteresowaniom stałych
czytelników – są to m.in.: powieści, reportaże,
literatura historyczna, psychologiczna. Wiele
osób korzysta z Internetu, czytelni prasy, kącika dla dzieci. Z założenia Biblioteka Dworcowa
służy korzystającym z komunikacji publicznej,
choć niektórzy stali czytelnicy mieszkają blisko

Dworca. Zatem, klientami Biblioteki Dworcowej
są mieszkańcy Leszna, powiatu leszczyńskiego
i goście. Podróżni z kraju i ze świata mają do
dyspozycji punkt informacji turystycznej.
Biblioteka Dworcowa nazywana jest też „biblioteką w pigułce” i „przedłużeniem dworca”.
K.S.
MBP Leszno
4(101)/2017
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Fot. Halina Radoła

Zwykła wystawa niezwykłych ludzi

W gostyńskiej Bibliotece można było oglądać
„Zwykłą wystawę niezwykłych ludzi”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Ja też pomagam”
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu
w ramach projektu „Pasja – szansa na ciekawe
życie”.

Ekspozycja licząca 86
prac prezentowała twórczość plastyczną osób
z niepełnosprawnością
z powiatu gostyńskiego.
Były to głównie prace
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu, ale
również ŚDS w Chwałkowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzeziu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu.
Ponieważ tematyka i sposób wykonania był
dowolny, ekspozycja przyciągała wzrok różnorodnością barw, technik i stylów. Oprócz malarstwa, prezentowano na niej również formy

przestrzenne i płaskie powierzchnie o różnej
fakturze materiału.
Prace powstawały przeważnie w pracowniach terapeutycznych oraz na zajęciach
plastycznych i były jedną z form rehabilitacji,
rozwijającą ukryte talenty i wyobraźnię uczestników.
Otwarcie wystawy z udziałem zaproszonych
gości, twórców i ich rodzin miało miejsce 22
czerwca. Niezwykłą wystawę można było podziwiać w holu na parterze do 6 lipca w godzinach otwarcia Biblioteki.
Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu.

Halina Radoła
BPMiG Gostyń

Fot. Maciej Sypniewski

63. OKFA – filmowe święto zakończone

3 czerwca 2017 r. uroczystą galą zakończyła
się 63. edycja OKFA – Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby.
Podczas imprezy wręczono nagrody najlepszym
twórcom. Organizatorem festiwalu jest Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie oraz Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.
Ponad 50 polskich produkcji krótkometrażowych (animacje, fabuły, dokumenty) zakwalifikowanych do projekcji konkursowych obejrzeli
podczas festiwalu wspólnie z widzami jurorzy:
Krzysztof Majchrzak, Łukasz Maciejewski, Kuba
Czekaj, Bartosz M. Kowalski i Jarosław Marszewski.
W kategorii amatorskiej zdobywcą Grand Prix
OKFA 2017 był Rafał Makolądra, twórca filmu
„Droga weterana – pokonać Hańczę”, w kategorii
filmów niezależnych Grand Prix przyznano Julii
Staniszewskiej za film „Trzy rozmowy o życiu”,
natomiast najlepszą produkcją studencką okazał
się obraz „Daniel” w reżyserii Anastazji Dąbrowskiej.
Tradycyjnie swój werdykt przedstawiło również
Jury młodych: Monika Marcyniak, Stanisław Cu-
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ske i Piotr Wąsala, według
którego najlepszym filmem
okazał się również „Daniel”.
Natomiast jury społeczne,
do którego zgłosiły się Marlena Rumak, Małgorzata
Broniszewska, Ewa Jeżak,
Agnieszka Kamińska i Aneta
Brdyś, nagrodziło film „Lila”
w reżyserii Dominiki Łapki.
Stałym punktem programu OKFA obok projekcji
konkursowych są pokazy
specjalne. 1 czerwca publiczność obejrzała ostatni film Jana Jakuba Kolskiego „Las, 4 rano” z doskonałą rolą Krzysztofa
Majchrzaka, który wspólnie z reżyserem napisał
scenariusz. Kolejną autorską propozycją było
„Ederly” znanego i cenionego na całym świecie
twórcy animacji Piotra Dumały, a sobotnie południe należało do obsypanej nagrodami na krajowych i zagranicznych festiwalach „Komunii” Anny
Zameckiej.
Wydarzeniem OKFA było spotkanie z wybitną
aktorką filmową i teatralną Danutą Stenką, które
poprowadził Łukasz Maciejewski – autor wywiadu rzeki „Flirtując z życiem”.
Entuzjastycznie przyjęto także koncert Brodki.
Jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek uświetniła galę wręczenia nagród i poderwała do tańca festiwalową publiczność.
Od kilku lat OKFA przypomina klasykę niemego kina. Tym razem można było zobaczyć „Znak
Zorro” w reżyserii Freda Niblo z 1920 r. Niezwykłą
muzykę i oryginalne, czerpiące ze współczesnego języka dialogi przygotowała formacja Niemy
Movie, która po zakończonej projekcji otrzymała
owację na stojąco.

W programie festiwalu pojawiła się także propozycja dla dzieci – poranek z polską animacją,
czyli O!PLA na OKFA. Najmłodsi zobaczyli filmy, które brały udział w V Ogólnopolskim

Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA i były
oceniane przez kilkutysięczną widownię
młodych jurorów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, edukacyjną
część festiwalu współtworzyła Monika Kuczyniecka (absolwentka poznańskiej ASP, członkini
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, autorka
wielu animowanych teledysków), która poprowadziła warsztaty z animacji dla gimnazjalistów.
Podczas zajęć połączono pracę plastyczną przy
tworzeniu własnego bohatera (lalka) oraz animację poklatkową z elementami teatrzyku lalkowego. Film zobaczyła festiwalowa publiczność
podczas gali wręczenia nagród.
Kolejną propozycją adresowaną do młodzieży
były warsztaty poświęcone realizacji filmu fabularnego, które poprowadzili Michał Baranowski
i Marek Mikielewicz. Efekty kilkudniowej pracy
również zaprezentowano podczas gali.
Nad dźwiękową materią filmu pracowano podczas interaktywnych warsztatów ze wspomnianą
wcześniej formacją Niemy Movie. Podczas spotkania uczestnicy samodzielnie stworzyli dialogi
do wybranych scen z trzech niemych filmów,
a efekty zaprezentowali przez publicznością, poprzedzając projekcję „Znaku Zorro”.
Ponadto OKFA towarzyszyła wystawa „ANDRZEJ WAJDA 40/90” przedstawiająca w porządku chronologicznym wszystkie fabularne
produkcje reżysera, które powstawały przez ponad 60 lat.
Oprac. Emilia Sypniewska
CKiS Konin
WBPiCAK
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Festiwal kultury subregionu konińskiego

Osieczankom z Osieka Wielkiego, Czesławowi
Marciniakowi z Kłodawy, Echu Kujaw z Wierzbinka, Zespołowi Tańca Ludowego Uśmiech
z Liśca Wielkiego, Dziecięcemu Zespołowi Folklorystycznemu Brudzew i zespołowi Brudzewiacy z Brudzewa, Kapeli To My i Janinie Pakule
z Malanowa, Kapeli Kłodawiacy i Felicji Pawlak
z Kłodawy. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie, wójt gminy Kramsk oraz CKiS
w Koninie.
Dodatkowym wyróżnieniem dla zespołu Tradycja oraz Czesława Marciniaka jest możliwość

już wybrany repertuar czy konsultowano, jak prawidłowo przenieść regionalne tradycje na scenę.
W spotkaniach warsztatowych brały udział zespoły taneczne i śpiewacze, grupy folklorystyczne, kapele ludowe oraz dzieci, które poznawały
zwyczaj – kujawskie sypanie wzorów piaskiem.
Wzbogaceni wiedzą, uczestnicy zaprezentowali się na scenie podczas Festiwalu Kultury
„W stronę tradycji”. Prof. Piotr Dahlig, Dorota Kalinowska – etnograf z Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Piotr Kulka
przyznali nagrody: Świętojankom z Kramska,
Tradycji z Malanowa, Dobrowiankom z Dobrowa,
Nadnerzankom z Dąbia, Zgodzie ze Smulska,

zaprezentowania się w przyszłym roku na najważniejszym w kraju wydarzeniu poświęconym
folklorowi – Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą.
Festiwal „W stronę tradycji” to także spotkanie
z twórcami pielęgnującymi zanikające zawody.
Do udziału w otwartych warsztatach zaprosiliśmy przedstawicieli młodego pokolenia. Dzieci
uczyły się golińskiego haftu snutkowego od
Marianny Dobrowolskiej. Liczną grupę młodych
ludzi zgromadził przy kole garncarskim Łukasz
Dzieciątkowski. Piotr Staszak – rzeźbiarz ludowy
– przygotował dla dzieci drewniane ptaszki, które
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Fot. 2x Wojciech Ziemski

11 czerwca w Kramsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu poświęconego ludowemu dziedzictwu subregionu konińskiego. Interdyscyplinarne
wydarzenie połączyło pokolenia we wspólnym
przeżywaniu kultury tradycyjnej. W ten sposób
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie podsumowało, realizowany od marca, projekt „Ludowe
mecyje – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
Główną ideą Festiwalu Kultury jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez
prezentowanie ludowych tradycji Wielkopolski
wschodniej. To wydarzenie jednoczące ludzi
z umiejętnościami muzycznymi, plastycznymi,
tanecznymi i prezentujące ich dokonania inspirowane regionalnym folklorem. Festiwal zorganizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Urzędem Gminy w Kramsku cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem zespołów oraz
solistów. Z pewnością przyczynił się do tego cykl
warsztatów (zaplanowanych w projekcie „Ludowe mecyje”) poprzedzających to wydarzenie,
podczas których, pod czujnym okiem wybitnych
specjalistów z dziedziny kultury ludowej, przygotowywano konkretne programy, udoskonalano

dotknięte farbami nabierały kolorów. Z inną materią trzeba było radzić sobie u wikliniarza Janusza
Wiśniewskiego. Cenne wskazówki pana Janusza
pozwoliły uczestnikom warsztatów wypleść samodzielnie koszyczki. Na kiermaszu rękodzieła
swoje serwety prezentowała Alina Jabłońska,
a rzeźbę – Henryk Jankowski.
Jednym z ważniejszych elementów określających przynależność regionalną jest strój ludowy.
Aby przybliżyć młodemu pokoleniu jego bogactwo i charakterystyczne cechy, zaplanowano
edukacyjną akcję plastyczną polegającą na pokolorowaniu kredkami przygotowanych rysunków
przedstawiających pary tancerzy w stroju m.in.
łowickim, kujawskim czy ziemi szamotulskiej.
Integralną częścią Festiwalu są dwa konkursy:
sypania wzorów piaskiem oraz „Tradycje w twórczości plastycznej”. W pierwszym, nawiązującym
do starego ludowego zwyczaju kultywowanego obecnie przez kilka rodzin z okolic Kłodawy,
wzięło udział 6 osób. Nagrodzono Zosię Szołajską, Tomasza Tyksińskiego, Jadwigę Tyksińską,
Marka Młodziejewskiego, Katarzynę Szołajską
i Monikę Kukawkę.
Natomiast w Konkursie „Tradycje w twórczości
plastycznej” jurorzy najwyżej ocenili prace Teresy
Brzoski, Aliny Jabłońskiej, Mariusza Markiewicza,
Jadwigi Tyksińskiej i Marianny Dobrowolskiej. Na
konkurs dostarczono obrazy malowane na szkle,
hafty, rzeźby, pająki, kwiaty z bibuły oraz ozdoby
związane z Wielkanocą – jajka, baranki.
Organizatorzy nie zapomnieli również o kulinarnym akcencie. Tradycyjne potrawy przygotowało
Sołectwo Barce oraz Klub Seniora w Kramsku.
Festiwal jest wydarzeniem wielopokoleniowym
integrującym ludzi połączonych wspólną pasją.
By utrwalać więzi, zorganizowano potańcówkę
„Oj, dana, dana…”, której przewodziła Kapela
z Kociny. W przyjaznej przestrzeni, przy dźwiękach prawdziwych instrumentów bawili się duzi
i mali. Do wspólnego korowodu zachęcali prowadzący, proponując proste formy taneczne takie
jak chodzony, wiwat, polka biegana czy klapok.
Oprac. Emilia Sypniewska
CKiS Konin
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Fot. MBP Kalisz

Kaliski czytelnik e-booków najaktywniejszy w Wielkopolsce

Od lewej pani Agnieszka Piontczak, dyrektor Adam
Borowiak, kierownik Filii nr 4 Grażyna Handke

Nikogo nie trzeba przekonywać, że książki
warto czytać. Czy mają one mieć formę tradycyjną, czy elektroniczną, to już sprawa mało
istotna, uzależniona wyłącznie od gustu czytającego. Miłośnicy książek elektronicznych
wśród zalet wymieniają łatwość i szybkość
dostępu bez wychodzenia z domu oraz brak
dodatkowego obciążenia bagażu podczas wyjazdu. Zwolennicy formy papierowej zwracają
uwagę na większy wybór i niezależność od
baterii.

Czytelnictwo książek drukowanych w Kaliszu ma się całkiem
dobrze, ale jak wygląda korzystanie z książek elektronicznych?
Przypomnijmy, od 2014 roku
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adama Asnyka ma w swojej
ofercie kilkaset e-booków z platformy IBUK Libra oraz NASBI.
Wypożyczanie ich jest całkowicie
darmowe, opłaty licencyjne ponosi bowiem Biblioteka. Wystarczy
posiadać aktualną kartę biblioteczną, aby
otrzymać indywidualny kod dostępu do
platformy. Dzięki przynależności do Konsorcjum
Wielkopolskich Bibliotek (56 bibliotek), zasób
e-booków każdego roku się zwiększa, a tzw.
badanie atrakcyjności oferty jest pełniejsze i dokładniejsze.
Podsumowanie poprzedniego sezonu przyniosło kaliskiej Bibliotece niezwykłe wyróżnienie
przyznane przez Wydawnictwo Naukowe PWN
– właściciela platformy IBUK Libra. Najaktywniejszym Czytelnikiem całego Konsorcjum okazała się jej czytelniczka, Agnieszka Piontczak.

Podczas spotkania z dyrektorem Biblioteki,
Adamem Borowiakiem, użytkowniczka przyznała, że korzystanie z książek i czasopism
elektronicznych, dostępnych o różnych porach
dnia, znacznie ułatwiło jej napisanie pracy magisterskiej. Obecnie absolwentka Uniwersytetu
Wrocławskiego nadal korzysta z e-booków, z tą
różnicą, że chętniej sięga po beletrystykę.
Nagrodzonej przez PWN czytelniczce gratulujemy, a pozostałych zapraszamy do Biblioteki
Głównej lub Filii nr 4 po darmowe kody dostępu.
Adam Borowiak
MBP Kalisz

Z prawdziwą dumą i przyjemnością informujemy, iż Biblioteka Publiczna w Golinie oddała
w ręce mieszkańców gminy Golina niezwykłą
książkę „Golinianie dzieciom” – pierwszą publikację wydaną przez książnicę. Wszystkie
utwory zawarte w zbiorze zostały wyłonione
w 1 edycji konkursu na napisanie bajki dla dzieci „Golinianie dzieciom”. Autorami opowieści są
mieszkańcy gminy Golina oraz jej sympatycy:
Maria Andrzejewska, Przemysław Ciesielski,
Katarzyna Elantkowska, Paulina Kałużna, Jagoda Maciaszek, Justyna Mazurczak, Emilia
Napierała, Anna Piliszewska, Arleta Skibińska,
Weronika Wawrzyniak oraz Ewa Wendt.
Uroczyste podsumowanie 1 edycji konkursu
na napisanie bajki dla dzieci miało miejsce 17
czerwca podczas pierwszego dnia obchodów
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Fot. BP Golina

Golinianie dzieciom

XII Dni Goliny. Wszyscy autorzy bajek otrzymali z rąk burmistrza Goliny, Mirosława Durczyńskiego, oraz dyrektor Biblioteki Publicznej
w Golinie, Żanetty Matlewskiej, publikację
„Golinianie dzieciom”, nagrody pieniężne oraz
kwiaty.
Duże zainteresowanie wydarzeniem i ciepłe słowa od mieszkańców gminy Golina
motywują nas do organizacji kolejnych edycji
konkursu. Już dziś chcielibyśmy Państwa poprosić o sięgnięcie po pióro. Pragniemy po-

dziękować wszystkim autorom bajek za udział
w konkursie, pogratulować z całego serca laureatom i życzyć sukcesów literackich.
Serdecznie zapraszamy do bibliotek szkolnych i publicznych z terenu gminy Golina, aby
zaczytać się w bajkach naszych mieszkańców.
Książka „Golinianie dzieciom” to doskonały
przykład promocji gminy Golina oraz jej mieszkańców.
Żanetta Matlewska
BP Golina
WBPiCAK
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Swetry za zboże. Debiut wydawniczy Biblioteki z Żelazkowa
Pod koniec 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków wydała pierwszą w swej działalności książkę: Wspomnienia Teresy Zawadki.
Autorce wspomnień i zespołowi redakcyjnemu przyświecał cel ocalenia od zapomnienia
historii wsi Żelazków. Teresa Zawadka jest
mieszkanką Żelazkowa od urodzenia. Całe
życie zawodowe związała z działalnością kulturalną w gminie Żelazków. Prowadziła bibliotekę publiczną oraz Klub Książki i Prasy „Ruch”.
Zamysł spisania wspomnień powstał podczas
rozmów Teresy Zawadki z dyrektor biblioteki,
Laurą Wojtysiak, w 2010 roku, kiedy to przygotowywano się do obchodów 60-lecia Biblioteki
Publicznej Gminy Żelazków. Prace nad książką rozpoczęto w lutym 2016 r., a zakończono
w grudniu 2016 r. Dla zespołu redakcyjnego
w składzie: Laura Wojtysiak, Małgorzata Janiak, Anna Popiołek i Justyna Kościelak było to
nie lada wyzwanie, ponieważ każdy z członków
zespołu debiutował w tej roli. Nakład 100 egzemplarzy rozszedł się błyskawicznie.
Dyrektor biblioteki Laura Wojtysiak we
współpracy z Anną Sar, Kierownikiem
Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia w Urzędzie
Gminy w Żelazkowie, w maju 2017 r. zgłosiła Wspomnienia Teresy Zawadki. Żelazków
za czasów okupacji, wyzwolenia i w okresie
powojennym do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu
jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie
inicjatyw lokalnych oraz promowanie działań
przyczyniających się do popularyzowania idei
„Małej Ojczyzny”. W lipcu biblioteka otrzymała
informację, że projekt został zakwalifikowany
do kolejnego etapu. W związku z wydaniem
książki odbędzie się spotkanie autorskie oraz
spotkania z dziećmi i młodzieżą, jako lekcja
historii z naocznym świadkiem wydarzeń.

Kurs dla mieszkańców Żelazkowa w Klubie RSW

WBPiCAK

Pokojówki we Dworze w Żelazkowie: Raźniewska, Pacholska, Górska

Życie dzieci w czasie II wojny światowej
Fragment rozdziału Życie w Żelazkowie
za czasów okupacji:
„Mój ojciec był majstrem, siostry pracowały. Starsza siostra pracowała na okopach, młodsza niepełnoletnia, również
dostała skierowanie do takiej ciężkiej pracy. Moja matka nie chciała się zgodzić,
żeby dziecko wysłać na okopy, dlatego
udała się do pisarza (teraz powiedzielibyśmy sekretarza gminy) żeby odkręcić
całą sprawę. Urzędnik tylko się zdenerwował, złapał mamę za gardło i wyrzucił
z kancelarii. Jak się okazał, moja siostra
została podstawiona do pracy w okopach
za inną dziewczynę z Goliszewa, która
była dobrą znajomą pisarza. Matka posiadając te informacje poszła do samego
dyrektora i opowiedziała całą sytuację.
Na
szczęście
udało się cofnąć
przydział na okopy dla młodszej
siostry, ale podobna sytuacja,
kiedy moja mama
drżała o swoje dziecko była
w przypadku mojego brata. Dostał
wezwanie do pracy przymusowej
w
Niemczech.
Musiał stawić się
w Kaliszu, więc

matka pojechała z nim. Po kolei wywoływano nazwiska mężczyzn, ale nazwiska
brata nie wyczytano, dlatego wrócili do
domu. Rodzice bardzo się ucieszyli, że
nie wysłano im syna do pracy przymusowej.
Okupacja naszych terenów zmusiła
mieszkańców do prowadzenia tak zwanej wymiany towarowej. Pamiętam, że
mama upiekła jakiś placek wysyłała mnie
z bratem po pszenicę do pobliskiego Podzborowa, gdzie mieścił się majątek. Do
noszenia zboża mieliśmy uszyte specjalne torby. W zamian za zboże, które otrzymywaliśmy, nasza mama dla właściciela
majątku robiła na drutach swetry. Oczywiście wszystko było robione po kryjomu
i nieoficjalnie. Niemcy mogli w każdej
chwili zrobić rewizję. Pamiętam jak nieraz
sprawdzano moich rodziców. Ponieważ
babcia mieszkała w Kamieniu, chodziliśmy do niej na nogach. Mnie zawsze wysyłano przodem, ojciec z matką szli zawsze jakieś 30 metrów za mną. Nieraz od
babci dostawaliśmy jakieś produkty. Z racji tego, że byłam pulchnym dzieckiem,
rodzice obwiązywali mnie boczkiem
i wówczas miałam za zadnie przemycić
go do domu. W drodze powrotnej Niemcy często robili rewizje, zdarzało się, że
rodziców zrewidowali, a ja przechodziłam
bez problemu. Tak trzeba było postępować, żeby zdobyć coś dodatkowego do
jedzenia”.

BPG Żelazków
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Nowości Wydawnictwa WBPiCAK
Konrad Wojtyła, „Znak za pytaniem”, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu, Poznań 2017.

Wbrew temu, co mówi tytuł, i co chciałaby, wraz z tytułem, narzucić nam muzyka językowych
przetasowań, Konrad Wojtyła nie stawia znaków za, ale przed pytaniem. Na tym, oprócz innych
cnót, polega siła tych intrygujących wierszy. Najczęściej to znaki, które łatwo przeoczyć: jakieś
nie, jakieś nic. Zaprzeczenia i nicości, zniknięcia i nieobecności, ale też przesunięcia, przewrotki
i przesłowienia, obowiązkowo w liczbie mnogiej, nieraz kończące się na że, po których pojawić
się może, już poza wersem i jakby do nich w kontrze, pytanie, ostatni ze znaków tej poezji.
Jerzy Jarniewicz
Wydano w ramach realizacji zadania publicznego „Mecenat kulturalny Miasta Szczecin”.

Joanna Bednarek, „O pochodzeniu rodziny”, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu, Poznań 2017.

„O pochodzeniu rodziny” to książka o normalnej, czyli patologicznej, rodzinie. O tym, jak każdą
rodzinę kształtują różne mroczne siły społeczne, które sprawiają, że zawsze jest ona czymś
innym, niż się wydaje. Te same siły ostatecznie umożliwiają uwolnienie się od niej. Pozwalają też
na wyzwolenie zwierząt domowych i sprzętów AGD. Skutkiem ubocznym (ale dość ważnym) jest
pozbycie się Prawa i zastąpienie ironii humorem.

