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BIBLIOTEKARZ ROKU 2012
Miło nam poinformować, że na posiedzeniu 11. marca 2013 roku komisja konkursowa okręgu wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrała
Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku 2012, którym została Ewa Byczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.
Zwycięzcy konkursów wojewódzkich jako finaliści wzięli
udział w ogólnopolskim plebiscycie wyłaniającym Bibliotekarza
Roku 2012 w skali kraju.
Nasza kandydatka zajmując 10. miejsce przyczyniła się do promocji miasta Wągrowca i osiągnięć naszej Biblioteki.
Zofia Hernik

RYCERZE
PRZYRODY
Z okazji Dnia Ziemi, w progach Miejskiej Książnicy odbyło się pasowanie dzieci na ,,Małych Rycerzy
Ochrony Przyrody”. W tym roku tego zaszczytu dostąpiły przedszkolaki z Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem”
w Wągrowcu. O tytuł „Małego Rycerza Ochrony Przyrody” ubiegały się dwie grupy – „Mali Odkrywcy” i „Mali
Przyrodnicy”, a w rolę Jurora wcielił się Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński, który uważnie obserwował
zmagania dzieci.
Jako pierwsi zaprezentowali się „Mali Odkrywcy” pod kierunkiem Pani Renaty Jędryczki i Anety Grochowskiej w przedstawieniu pt. „Wielkie zamieszanie na polanie w lesie”. „Mali
Przyrodnicy” pod opieką Pani Edyty Semmler zaprezentowali
zgromadzonej publiczności wiersz o segregacji odpadów, gdyż od 1
lipca będzie ona obowiązywała w całym kraju.
Po występach przyszedł czas na sprawdzian z wiedzy ekologicznej. Dzieci zaskoczyły wszystkich ogromem wiadomości i błyskawicznie prawidłowo posegregowały odpady. Następnie przedszkolaki złożyły rycerskie ślubowanie. Punktem kulminacyjnym było
uroczyste pasowanie na „Małego Rycerza Ochrony Przyrody”,
którego dokonał Burmistrz Miasta Wągrowca Stanisław Wilczyński. Z jego rąk dzieci otrzymały również pamiątkowe świadectwa oraz drobne upominki.
Magdalena Woźniak
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STEREOTYPOWY WIZERUNEK BIBLIOTEKARZA
z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA (8.05)
Stereotypowy wizerunek bibliotekarza
przedstawia najczęściej starszą panią, z siwym kokiem, grubych okularach, która siedząc zatopiona w kolejnej lekturze spija litry
kawy i zabija wzrokiem potencjalnego czytelnika ośmielającego się zadać jej jakiekolwiek
pytanie. Na nowoczesność, ciekawy wystrój,
soczyste kolory, miłą i profesjonalną obsługę
nie ma miejsca w bibliotecznych murach.
Skąd taka wizja? Otóż wszelkie tego rodzaju wizje biorą się z niewiedzy. Wiadomo, że
tylko część społeczeństwa korzysta z propozycji bibliotek.
Pierwszy stereotyp – praca w bibliotece
jest spokojna, wręcz nudna.
Te czasy dawno już minęły. W bibliotecznych murach nie usłyszysz ciii! i nie przeszkadzać!, nie zobaczysz bibliotekarki zatopionej
w grubej lekturze...
Otóż nam, bibliotekarzom, tak jak
wszystkim innym pracownikom, nie wolno
czytać w pracy! Naszym obowiązkiem jest
jedynie zrobienie tzw. prasówki, czyli przeglądu artykułów w lokalnej prasie.
Praca w bibliotece nie jest, o dziwo, ani
spokojna, ani nudna. Oczywiście nie można jej porównać z zawodem lekarza, czy
strażaka. Jej zaletą jest to, że daje możliwość
rozwoju, bycia „na bieżąco” ze wszystkimi
nowinkami oraz ciągłego dokształcania się.
Coraz częściej skupia ludzi aktywnych, pełnych pomysłów i życiowej werwy. Biblioteka jest miejscem, gdzie wypada bywać, jeśli
chce się być zaliczonym do tzw. elity. Miejscem, w którym prowadzi się dyskusje na
poziomie, spędza wolny czas.
Drugi stereotyp - Biblioteka jest placówką, w której wypożycza się książki.
Oczywiste jest, że biblioteka ma do zaoferowania dużo więcej, niż tylko korzy-

stanie ze zbiorów. Bibliotekarze tworzą
i umożliwiają dostęp do źródeł informacji,
prowadzą działalność edukacyjną. Już na
długo przed powstaniem elektronicznych
baz danych, rolą bibliotekarzy było tworzenie zestawień literatury dla pracowników
naukowych. W bibliotece można skorzystać
z materiałów multimedialnych, takich jak
słowniki czy encyklopedie elektroniczne.
Przykłady można mnożyć, a podsumowując w jednym zdaniu, biblioteka to przede
wszystkim centrum informacyjne.
Trzeci stereotyp - Biblioteka to instytucja konserwatywna.
Bibliotekarze są postrzegani jako grupa zawodowa, która zatrzymała się gdzieś
w okolicach średniowiecza, z dala od zdobyczy cywilizacji. Tymczasem biblioteka
to instytucja idąca z duchem czasu! Strony
internetowe bibliotek są już swoistymi bramami wiedzy. Powstają biblioteki cyfrowe,
które poprzez zasoby sieciowe, poszerzają
zakres usług i funkcjonują całą dobę. Siedząc
i pijąc kawę w domu możemy zamówić, zarezerwować a nawet przejrzeć książkę, czy
posłuchać muzyki.
Bibliotekarka to szara myszka.
Ludzie postrzegają bibliotekarzy jako
osoby bezbarwne, smutne, o zmęczonym
spojrzeniu ukrytym za grubymi szkłami
okularów. Dlaczego? Jeszcze niedawno bibliotekarze byli ubrani w obowiązkowe
fartuchy oraz ortopedyczne buty, wobec
czego szkolna bibliotekarka, w oczach dziecka, z pewnością nie wyglądała atrakcyjnie.
Wzorce utrwalone w dzieciństwie są szczególnie
trudne do wyeliminowania.
Bibliotekarze zajmują się wyłącznie układaniem książek.
To oczywiście wielkie uproszczenie! Czy-

telnicy nie dostrzegają, że to bibliotekarze
wprowadzają dane do komputerowych katalogów, tworzą i administrują bazami danych, operują html-em. Wydaje im się, że
robią to bliżej nieokreśleni informatycy.
Warto podkreślić, że katalog on-line,
z którego korzysta tylu czytelników nie
stworzył się sam! To monotonna i żmudna
praca bibliotekarzy. Żeby opracować jedną
książkę, która ukaże się w takim katalogu
należy podać : autora, ilustratora, tłumacza,
tytuł, podtytuł, serię wydawniczą, kto wydał książkę, w którym roku, w jakiej miejscowości, liczbę stron (jeśli nie ma na nich
numerków, to trzeba policzy!), określić za
pomocą odpowiedniego symbolu jej miejsce
na półce, wpisać cenę, rozmiar w centymetrach, numer zakupu lub darów, podać hasło
przedmiotowe (czyli temat wg którego czytelnik poszukuje informacji) oraz sklasyfikować daną pozycję wg uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej.
Bibliotekarze to specjaliści od gromadzenia i przetwarzania informacji. W erze
informacji opracowanie i przetwarzanie
danych to ogromny problem i istnieje na
to potężne zapotrzebowanie. Kształtują się
w tym celu nowe zawody, przyuczają ludzie
z innych branż. Tymczasem bibliotekarze
robią to od lat i to z sukcesem.
Nie sposób opisać całej naszej działalności w tak krótkim artykule. Mam jednak
nadzieję, że to, co napisałam, będzie małym
światełkiem w gąszczu stereotypów i choć
troszkę przybliży Państwu charakter naszej
pracy, czasami trudniej, żmudnej, pełnej
niesprawiedliwych ocen i osądów a przede
wszystkim niedocenianej!
Zebrała i przybliżyła:
Ewa Byczyńska - bibliotekarz

ZACZYTANI ... w Wągrowcu
W ramach tegorocznych obchodów X Tygodnia Bibliotek nawiązując do hasła „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” Miejska Biblioteka zaproponowała czytelnikom oraz mieszkańcom miasta szereg
akcji promujących czytanie. Jednym z takich projektów była impreza
„Zaczytani … w Wągrowcu”. Ponieważ czytać można w każdym miejscu my zaproponowaliśmy czytanie w dwóch miejscach na Rynku po
pokazie fontanny oraz w wągrowieckim Aquaparku, łącząc przyjemne
(pokaz fontanny czy kąpiel na basenie) z pożytecznym (czyli czytaniem).
W Aquaparku Radna Rady Miejskiej pani Danuta Strzelecka czytała
dzieciom podczas kąpieli na basenie.
Bez wątpienia czytanie książek niesie ze sobą wiele zalet i wymiernych korzyści, dlatego każdy powinien wyrobić w sobie nawyk czytania. Po pierwsze nic tak nie rozwija wyobraźni jak czytanie, które za
każdym razem przenosi nas do innego świata, świata, którego bardzo
często nie znamy i nie możemy doświadczyć na co dzień. Rozwijanie wyobraźni jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, ponieważ
większość z nich nie ma w dzisiejszych czasach zbyt wiele możliwości
do trenowania swojej wyobraźni, ponieważ w telewizji i Internecie
wszystko zostaje nam podane na przysłowiowej tacy. Poza tym czytanie książek pobudza naszą kreatywność, sprawia, iż język, którym
posługujemy się na co dzień jest bogatszy i barwniejszy, robimy mniej

błędów. Czytanie rozwija także nasze emocje, poprzez rozśmieszanie
lub smucenie.
Nie przypadkowo wybraliśmy repertuar wierszy Juliana Tuwima
ponieważ Rok 2013 został ogłoszony rokiem tego znakomitego poety,
którego wiele utworów od najmłodszych lat uczyło nas i bawiło, czasami
nawet do łez.
Spotkanie na Rynku zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta
Wągrowca Stanisław Wilczyński, a wiersz „Lokomotywa” zgromadzonym uczniom klas I SP nr 2, barwnie przebranym za bohaterów
z wierszy Tuwima oraz przechodniom zaprezentowały panie: Margareta
Wysocka i Katarzyna Tyrakowska z Miejskiego Domu Kultury.
Zofia Hernik
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X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA 2013
pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej

„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
Wągrowieckie Teatralia dla Najmłodszych rozpoczęły inaugurację obchodów X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przez naszą Książnicę. W tym roku przedszkolaki zapoznały się z życiem
i twórczością pisarki Heleny Bechlerowej i obejrzały inscenizację
opowiadania pt. „Jak Kolczatek szukał mieszkania”, potem wraz
z narratorem zastanawiały się jakie przesłanie jest zawarte w opowiadaniu. Gościem specjalnym jednego z wielu przedstawień był
Dariusz Bąk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu,
który wcielił się w rolę narratora. Tego samego dnia Agata Zdrzałka
z Apteki Pałuckiej przeprowadziła pogadankę o zdrowiu dla starszych osób w Dziennym Domu Seniora. Bohaterkami środowego
popołudnia były poznańskie pisarki Iwona Walczak, Anna Rybkowska, a moderatorką spotkania jedna z zaproszonych pisarek
Joanna Opiat-Bojarska. Książki autorek cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych czytelników, gdyż należą do tak popularnej
na naszym rynku wydawniczym literatury kobiecej. Przybyli goście
poznali bliżej główne bohaterki m.in. takich powieści jak: „Blogostan” (J. Opiat – Bojarska) , „Złocista dolina” (I. Walczak), „Nell”
(A. Rybkowska) i usłyszeli odpowiedzi na pytania skąd czerpią
pomysły i którego etapu nie lubią w procesie powstawania książki.
Tego samego dnia zostały zapalone znicze na grobach wągrowieckich bibliotekarzy. W czwartek 9 maja delegacja naszej Biblioteki
brała udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza w Pile podczas
którego uhonorowano Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku
2012. Ten zaszczytny tytuł otrzymała nasza pani dyrektor Ewa
Byczyńska. Dużym hitem Tygodnia Bibliotek okazało się przenośne planetarium Astro Arena. Na seanse astronomiczne zaprosiliśmy uczniów ze wszystkich wągrowieckich szkół podstawowych
i gimnazjów. W trakcie pokazu można było zobaczyć niebo z
gwiazdami i gwiazdozbiorami, wszystkie planety układu słonecznego i ziemię z jej satelitą – księżycem. Po tym zadziwiającym
świecie z niezwykłą pasją oprowadzali: Radosław Pior z wykształcenia fizyk, miłośnik i popularyzator astronomii i Damian Garlik
instruktor-animator Astro Areny. Filia nr1 MBP przygotowała dla
mieszkańców Osiedla Wschód imprezę plenerową na boisku sportowym pod nazwą „Majówka z Biblioteką”. Nawiązując do hasła
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” Biblioteka zaproponowała czytelnikom oraz mieszkańcom miasta szereg akcji promujących czytanie. Jednym z takich projektów była impreza „Zaczytani

… w Wągrowcu”. Ponieważ czytać można w każdym miejscu my
zaproponowaliśmy czytanie w dwóch miejscach na Rynku po pokazie fontanny oraz w wągrowieckim Aquaparku, łącząc przyjemne
(pokaz fontanny czy kąpiel na basenie) z pożytecznym (czyli czytaniem). W Aquaparku Radna Rady Miejskiej Danuta Strzelecka
czytała dzieciom podczas kąpieli na basenie. Spotkanie na Rynku
zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Wągrowca Stanisław
Wilczyński, a wiersz „Lokomotywa” zgromadzonym uczniom klas
I SP nr 2, barwnie przebranym za bohaterów z wierszy Tuwima oraz
przechodniom zaprezentowały Margareta Wysocka i Katarzyna
Tyrakowska z Miejskiego Domu Kultury. 14 maja b.r. naszą Bibliotekę odwiedził znany historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku,
biograf i publicysta regionalny Marek Rezler. Jest autorem i współautorem publikacji poświęconych dziejom Wielkopolski i Poznania
m.in.: „Powstanie wielkopolskie. Spojrzenie po 90 latach”, „Poznań
miasto niepoznane”, „Wielkopolska Wiosna Ludów”, „Hipolit Cegielski” i inne. Na spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną , która licznie
przybyła bo Biblioteki prelegent przybliżył postać Hipolita Cegielskiego poznańskiego nauczyciela i przemysłowca. Równocześnie
w Czytelni gościliśmy klasę III b z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej, która wzięła udział w warsztatach
plastycznych „Projektomania”. Pod czujnym okiem Teresy Buszki
emerytowanej nauczycielki plastyki i malarki oraz opiekuna Lidii
Hermann, uczniowie projektowali maskotkę dla naszej Książnicy.
Najlepszymi projektami okazały się prace Katarzyny Wiśniewskiej,
Mai Mazur i Karoliny Grochowskiej i to one zostały nagrodzone.
Ostatnim akcentem X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
było podsumowanie przez Ewę Byczyńską, dyrektor Biblioteki
wszystkich imprez, które odbyły się w dniach od 8 do 15 maja oraz
występ zespołu „Łódź Podwodna”. Nie był to zwykły koncert, ale
koncert dedykowany Księgarni Państwa Muszyńskich i Księgarni
„Locum” państwa Kreskowiaków, gdyż nasza Biblioteka przyznała im honorowy tytuł „Przyjaciel Biblioteki” z podziękowaniem za
wieloletnią współpracę. Z młodzieńczą werwą śpiewały Marta Jastrząbek i Kasia Gapińska a na gitarach akustycznych grali Krzysztof Mikołajczak i Karol Kruś.
E.Chojnacka, A.Karolak

Teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych
Miesiąc maj to święto bibliotekarzy, bibliotek i książek. Aby
uatrakcyjnić zajęcia prowadzone przez Miejską Książnicę i zaprosić w nasze progi również najmłodsze przedszkolaki, zorganizowałyśmy specjalnie dla nich bezpłatne teatrzyki kukiełkowe.
W tym roku zaprezentowałyśmy opowiadanie Heleny Bechlerowej pt. „Jak Kolczatek szukał mieszkania”. Przed przedstawieniem, dzieci wysłuchały pogadanki przygotowanej przez Magdalenę
Woźniak. Zapoznały się z życiem i twórczością Heleny Bechlerowej oraz dowiedziały się wielu ciekawostek o jeżach. Okazało się,
że zwierzątka te nie jadają jabłek, lecz są owadożerne, znakomicie
bronią się przed drapieżnikami i są odporne na jady zwierzęce.
W przedstawieniu swoich głosów występującym bohaterom oprócz
pani Magdy udzieliły Ewa Burzyńska oraz Joanna Kramer.
Po obejrzeniu inscenizacji Elżbieta Chojnacka, która wcieliła się
w rolę narratora wspólnie z małymi widzami omawiała przesłanie zawarte w opowiadaniu. Najmłodsi dowiedzieli się, że jeże są
pod ochroną, ponieważ są bardzo pożyteczne – zjadają szkodniki
lasów. Dzieci doskonale odpowiadały, jaka jest różnica między porami roku prezentowanymi w teatrzyku, w jaki sposób zwierzęta

i rośliny przygotowują się do nadchodzącej zimy i co się z nimi
dzieje wiosną.
W tym roku 20 przedstawień obejrzało 742 dzieci w wieku od 3
do 10 lat z naszego miasta oraz Powiatu Wągrowieckiego.
Magdalena Woźniak
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Gościem specjalnym jednego z wielu przedstawień był Dariusz Bąk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu, który wcielił się w rolę narratora.

Bohaterkami jednego popołudnia były poznańskie pisarki Iwona Walczak, Anna
Rybkowska, a moderatorką spotkania pisarka Joanna Opiat-Bojarska.

Dużym hitem Tygodnia Bibliotek okazało się przenośne planetarium
Astro Arena.

W Aquaparku Radna Rady Miejskiej Danuta Strzelecka czytała dzieciom
podczas kąpieli na basenie.

Spotkanie na Rynku zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Wągrowca
Stanisław Wilczyński.

Występ zespołu „Łódź Podwodna”.

Bibliotekę odwiedził znany historyk, biograf i publicysta regionalny Marek Rezler.

„Projektomania” pod czujnym okiem Teresy Buszki.
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I Majówka z MBP

W sobotnie popołudnie na Osiedlu Wschód odbyła się I Majówka
zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filię nr 1 w Wągrowcu, w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem
„ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.
Patronat Honorowy Tygodnia przyjął Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu dr Władysław Purczyński.
Mimo niezbyt sprzyjającej aury boisko sportowe wypełniło się dziećmi, które
z niecierpliwością czekały na przygotowane dla nich atrakcje.
Przypadająca w tym roku sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliana Tuwima
zainspirowała nas do przeprowadzenia różnych konkursów związanych z jego
twórczością. Dzieci miały okazję wykazać się w chodzeniu po linie, wyginaniu
ciała kręcąc hula hop. Dużą popularnością cieszył się slalom z piłką, tor przeszkód, rysowanie kredą na asfalcie i rzucanie do celu, a odważniejsi recytowali
wiersze Juliana Tuwima. Dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy,
czesanie wymyślnych fryzur, możliwość obejrzenia wozu strażackiego oraz odwiedziny Clowna Kuki.
Wszyscy uczestnicy Majówki mieli także okazję zakupić książkę przy stoisku
Państwa Muszyńskich, ozdoby szydełkowe wykonane przez Panią Zofię Korpys, jak i prześlicznie haftowane serwetki i zakładki Pani Emilii Molendowskiej. Nie zabrakło również stoiska Warsztatów Terapii Zajęciowej, PCK oraz
książek i ozdób z naszego regionu wykonanych przez Panią dr Gustawę Patro.
W przerwach między konkursami zarówno dzieci jak i dorośli ze smakiem
zajadali pyszną grochówkę, watę cukrową i popcorn, a przy stoisku „Ciuch
w ruch” wymieniali zbędne rzeczy na coś nowego.
Dzięki Policji, Staży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz pielęgniarce - Pani Gabrieli Relis uczestnicy pikniku mieli zapewnioną bezpieczną i wesołą zabawę.
Jak widać dla dzieci pogoda nie jest przeszkodą, jeśli zabawa jest dobrze przygotowana, a organizatorzy zapewniają wiele atrakcji. A wszystko to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Pani Danuty Małeckiej
i Pana Adama Sandurskiego.
Ewa Burzyńska
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SEZON NA SZAROŚĆ
Jest jedną z najbardziej znanych osób w Wągrowcu,
bo któż nie zna wiecznie zabieganej, pełnej energii i zawsze uśmiechniętej Jolanty Nowak-Węklarowej. Podkreślić trzeba, że wągrowczanką jest z wyboru, urodziła się
i dzieciństwo spędziła na Ziemi Czarnkowskiej.

„LUBOWNIK”
DZIEJÓW LOKALNYCH
Do Wągrowca przybyła w 1972 roku, po studiach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisała się na trwałe w pejzaż grodu nad Wełną i to nie tylko jako nauczyciel kilku pokoleń
absolwentów ogólniaka, ale także jako redaktorka prasy lokalnej.
Zwłaszcza „Głosu Wągrowieckiego”, w którym pisała przez lata,
wykazując się szczególną wrażliwością na krzywdę ludzi żyjących
wokół nas. Wyrazem jej zaangażowania w sprawy „Małej Ojczyzny” były też trzy kadencje w Radzie Miejskiej Wągrowca.
Ale pani Jola to przede wszystkim poetka i to ze sporym dorobkiem! W ciągu 42 lat pracy twórczej wydała 23 tomiki poezji. Liczne
jej wiersze, przetłumaczone na 19 języków, można znaleźć w różnych
antologiach poezji polskiej i obcej. W swoim dorobku ma też zbiór
opowiadań „Buntownice”.
Za swoją twórczość była wielokrotnie nagradzana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i złotymi odznakami honorowymi za wkład
w rozwój kultury Ziemi Wielkopolskiej. W 2003 roku za całokształt swych dokonań została odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Na spotkaniu autorskim w miejskiej książnicy, promowała swoje
najukochańsze, bo najmłodsze „dziecko” – tomik poezji „Sezon na
szarość”. Cały tomik poświęcony jest problemom miłości, przemijania i śmierci, czyli tematom, które przewijają się w całej twórczości
poetki. Autorka przeczytała kilka wierszy z wcześniejszych tomów,
aby następnie obszerniej zacytować fragmenty „Sezonu na szarość”. Zebrana bardzo licznie, mimo zimowej pogody, publiczność
z aplauzem przyjęła recytacje poetki. Wśród publiczności były też
dwie młode wągrowczanki – poetki, podopieczne autorki. W trakcie
podpisywania tomików poezji długo jeszcze trwały indywidualne
rozmowy autorki z zebranymi gośćmi. Poetka wychodziła ze spotkania z uśmiechem na twarzy i naręczami przepięknych kwiatów.
Hanna Pękala

Sławomir Koper „Kobiety władzy PRL”

Sławomir Koper, autor bestsellerowego cyklu książek
o życiu prywatnym polityków i artystów okresu międzywojennego, rozpoczyna kolejną serię - tym razem o elitach komunistycznej Polski. W „Kobietach władzy PRL” pisze zarówno
o wpływowych działaczkach, jak i żonach, kochankach oraz przyjaciółkach
pierwszych sekretarzy. Historyk przytacza mało znane fakty, anegdoty
i ciekawostki, z których wyłania się obraz daleki od oficjalnego wizerunku
bohaterek. „Kobiety władzy PRL” to fascynująca opowieść o minionych,
choć przecież nieodległych czasach, w których tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na egzotyczne wycieczki i markowe stroje. Dużą zaletą książki
jest też lekki, błyskotliwy styl autora.

Tajemnicze wgłębienia w ścianach? Gdzie są? Jak
powstały i w jakim celu? Na te pytania i wiele innych
odpowiedź otrzymali sympatycy przeróżnych tajemnic,
którzy przyszli 13 marca br. na spotkanie autorskie zorganizowane przez Bibliotekę i dziekana wydziału zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
w Wągrowcu.
Gościem specjalnym był mgr inż. melioracji wodnych Jerzy
Paluch, który wydał w 2012 roku najnowsze swoje opracowanie:
„Tajemnicze wgłębienia w ścianach kościołów farnych w Łeknie, Rogoźnie i Wągrowcu”.
Autor jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska –
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracował w służbach inwestorskich szczebla powiatowego i wojewódzkiego, administracji
melioracyjnej oraz wykonawstwa i eksploatacji urządzeń podstawowych. Był nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Za swoje
osiągnięcia został wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych, Srebrną Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego, Nagrodą Zarządu Powiatu Obornickiego,
Medalem 40-lecia Unii Wielkopolan i Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych.
Mówi o sobie: „Nie jestem historykiem, naukowcem tylko dokumentalistą, jestem „lubownikiem” dziejów lokalnych.”
W najnowszym opracowaniu informuje nas, że zagadka celu
powstania oraz sposobu wykonania wgłębień nie znalazła jak
dotąd naukowego wyjaśnienia. A jego przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie i usystematyzowanie istniejących hipotez. W pierwszej część książki autor scharakteryzował
kształt, rozmiar, ilość i położenie wgłębień, a w drugiej przedstawił istniejące hipotezy dotyczące genezy i metody powstania.
Całość jest bogato ilustrowana i daje sporo do myślenia. Hipotezy, były zaskakujące, ciekawe i nawet żartobliwe. Może sami
dołożymy jeszcze jedną osobistą hipotezę po przeczytaniu owej
książki? Spotkanie było bardzo intrygujące i niezwykle skupiło
uwagę słuchaczy.
Nasz gość wydał także inne opracowania: Powiat wągrowiecki
wobec Powstania Styczniowego (2003), Zagadka skrzyżowania rzek
Wełny i Nielby w Wągrowcu (2004), Wielkopolskie Spółki Wodne
1842-1918 (2006), Spółki wodne powiatu średzkiego w okresie zaboru pruskiego oraz w II Rzeczypospolitej (2010), Joseph Zerboni di
Sposetti (1766-1831) (2011).
Wszystkie wymienione opracowania posiada w swoich zbiorach
Miejska Biblioteka Publiczna. Serdecznie zapraszamy do lektury!
Aurelia Karolak
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„STO POCIECH” PORADNIA ZDROWIA
i dwóch MISTRZÓW
W tym roku przypadają dwie rocznice związane
z Wisławą Szymborską, znaną poetką i eseistką, laureatką Nagrody Nobla – 90 rocznica urodzin i 1 rocznica
śmierci. Chcąc zaakcentować te rocznice Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu zorganizowała konkurs
recytatorski poświęcony tej poetce pt. „Sto wierszy – sto
pociech”.
10 kwietnia do biblioteki przybyła młodzież ze szkół: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcącego, ZSP nr 2,
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Żelicach,
Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec, Szkoły Podstawowej nr 2
i 4 w Wągrowcu, w Łeknie, i w Wiatrowie. Jury w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, oceniało przede
wszystkim opanowanie tekstu, dykcję i interpretację. Okazało się,
że uczestnicy byli świetnie przygotowani przez swoich opiekunów
i ciekawie interpretowali wiersze. Nagrody otrzymali:
Szkoły podstawowe:
Mistrzynią recytacji została Dominika Hermann Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu, drugie miejsce zajęła Anna Maćkiewicz, trzecie Wiktoria Adamska ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Łuczak - Szkoła Podstawowa
nr 4, Michał Baran i Wiktoria Korbal – oboje ze Szkoły Podstawowej w Łeknie.
Szkoły ponadpodstawowe:
Mistrzynią recytacji została Kornelia Kuklińska z Gimnazjum
nr 1 Gminy Wągrowiec, drugie miejsce zajęła Agata Ratajczak z I
LO, trzecie Maja Mazurz Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec.
Wyróżnienia otrzymali: Maria Kukla z Gimnazjum w Żelicach,
Marta Tyrakowska i Zuzanna Babicz Gimnazjum nr 1 Gminy
Wągrowiec.

Atrakcją konkursu były dwa przedstawienia teatralne przygotowane do tekstów Wisławy Szymborskiej. Teatr NOCNA ZMIANAz I LO w Wągrowcu, pod kierunkiem p. Doroty KurzyńskiejKreskowiakprzygotował „Portret kobiety”, a teatr SZANSAz
Gimnazjum Miejskiego w Wągrowcu pod kierunkiem p. Marii
Strzyżyńskiej przedstawienie pt. „Pisanie życiorysu”. Okazuje się,
że poezja Wisławy Szymborskiej czy to w recytacji, czy w sztuce
teatralnej jest interesująca i niezwykle żywo odbierana.
Hanna Pękala

To tytuł spotkania, które odbyło się 22 marca br. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w ramach międzynarodowej kampanii
„Tydzień z Internetem 2013”.
Jest to kampania trwająca
od 18 do 24 marca, koordynowana przez Telecentre Europe. Polską edycję koordynują: Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym
Ruchowo
oraz Stowarzyszenie Miasta
w Internecie. Biblioteka już po raz trzeci włączyła się do tej akcji.
Celem było zachęcenie jak największej ilości seniorów do wspólnego odkrywania tajników Internetu i jego pożytecznych zasobów.
Podczas spotkania uczestnicy przekonali się jak wiele informacji
o zdrowiu i zdrowym trybie życia można znaleźć w sieci. Poznali
przydatne strony, dowiedzieli się gdzie szukać porad i jak przez Internet kontaktować się z ekspertami. Była to także okazja do dobrej
zabawy i integracji. Prelekcję na temat „Profilaktyki bólu i bezsenności” wygłosiła pani Agata Zdrzałka z „Apteki Pałuckiej”. Spotkanie
zakończyło się rejestracją udziału wszystkich gości w ogólnoeuropejskiej akcji. Teraz już dumnie każdy z uczestników może powiedzieć:
„Jestem uczestnikiem Get Online Week 2013”.
Aurelia Karolak

DOBRE RADY NA ODPADY

Cel, jakim jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
idei segregacji śmieci jako świadomego postępowania proekologicznego przyświecał ogłoszonemu przez Miejską Bibliotekę Publiczną
oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu konkursowi na
domowy pojemnik do segregacji odpadów. To jedna z form przygotowania mieszkańców naszego miasta do obowiązującej od 1 lipca
br. obowiązkowej segregacji śmieci. Patronat nad konkursem objął
Burmistrz Miasta Wągrowca Stanisław Wilczyński.
Na konkurs wpłynęło 38 prac. Jury w składzie: przewodniczący
– plastyk – Ryszard Dereżyński, oraz członkowie: Ewa Byczyńska,
Barbara Fredrich oraz Marek Wierzbiński postanowiło przyznać
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród laureatów pierwszej grupy (uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami) najwyższe
miejsce zajęła klasa III b z SP nr 2 wraz z panią Lucyną Naumczyk.
Druga nagroda przypadła pani Marzenie Rączkowskiej i klasie III
c z SP nr 3. Trzecie miejsce zajęła klasa I a (SP nr 4) z panią Dorotą
Konieczną-Buciur. Drugą grupę reprezentowali uczniowie z klas
IV – VI szkół podstawowych. Pierwsza nagroda trafiła do Natalii
Rucińskiej (kl. V b SP nr 2). Drugie miejsce zajęła Klaudia Grajek
(kl. IV b SP nr 3) a trzecie Łukasz Żurowski (kl. V SP nr 4). W tej
kategorii jury postanowiło przyznać jeszcze dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Ola Sołtys (kl. V a SP nr 4) oraz Jakub Gogolewski (kl. V d
SP nr 4). Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział
i gratulujemy pomysłowości!
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mbp_wagrowiec@epf.pl, www.mbp.wagrowiec.eu. Redaguje zespół: Ewa Byczyńska (red. naczelna), Magdalena Woźniak, Joanna Kramer, Zofia Hernik, Elżbieta Chojnacka, Alina Woźniak, Aurelia Karolak, Hanna Pękala, Ewa Burzyńska. Łamanie komputerowe: Studio ATUT sc, www.atut.pl, Druk:
Zakład Poligraficzny „M-Druk”, ul. M. Konopnickiej 50, Wagrowiec, tel. 67 2685737. ISSN 2082-4165. Rejstr Dzienników i Czasopism RPS 2684
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PASJE ŻYCIA

29 maja 2013 roku w Galerii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wągrowcu otwarta została wystawa malarstwa znanej wągrowczanki Aleksandry Podemskiej.
„Dwa tematy” to tytuł wystawy ustalony przez autorkę
a związany z prezentowanymi obrazami.
Aleksandra Podemska urodziła się na ziemi wągrowieckiej, ukończyła Wydział Sztuk
Pięknych na Uniwersytecie im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pedagog, społecznik, polityk,
niezwykle zaangażowana w sprawy „małej ojczyzny”, etatowo
prawie (bez wynagrodzenia)
związana z każdym posiedzeniem konkursowym jury w sprawie oceny prac plastycznych we
wszystkich instytucjach kultury
Wągrowca i nie tylko. Silna osobowość, życzliwa, zawsze pogodna i uśmiechnięta, honorowa,
potrafi słuchać, pomocna. Pasją
Jej życia jest malarstwo.
Na wystawie prezentowane
są dwa kierunki działań artystycznych: pejzaż (drzewa z Wągrowca i okolic) oraz kobiety
w różnych sytuacjach. Ujęcie
tematu wykazuje dużą wrażliwość autorki na przyrodę oraz
postaci zwłaszcza kobiety. Prace są bardzo dobre pod względem technicznym, jeden wielki
kunszt autorski.

Poza tym malarka uwielbia muzykę. Ulubionym Jej
kompozytorem jest George
Gershwin, Wolfgang Amadeusz Mozart i Franciszek
Liszt. Przy każdej nadarzającej się okazji śpiewa i to nie
tylko a cappella. Doskonale
czuje się intonując w grupie,
chętnie śpiewa piosenki popularne i ambitne.
Jest organizatorem, pilotem oraz przewodnikiem
wielu wyjazdów turystycznych. W chwilach wolnych
czyta, bardzo lubi biografie
oraz reportaże.
Wystawa czynna będzie
do końca sierpnia 2013 roku.
Ewa Byczyńska

„Przyjaciele Biblioteki”
Z okazji jubileuszowego X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek nasza Książnica przyznała honorowy tytuł „Przyjaciel Biblioteki” Księgarni Państwa Muszyńskich i Księgarni „LOCUM” Państwa Kreskowiaków z podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

Nasi sponsorzy:

