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BIBLIOTEKA

zawsze po drodze
- nie mijam, wchodzę
Kolejna nagroda dla
wągrowieckiej Biblioteki

Takie hasło przyświecało tegorocznym obchodom VIII
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach od 8 - 15
maja Miejska Książnica z myślą o czytelnikach przygotowała wiele spotkań, warsztatów, akcji promujących książki
i Bibliotekę nad którymi patronat honorowy objął Przewodniczący Rady Miejskiej dr Władysław Purczyński.

Środa 13. kwietnia okazała się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu bardzo szczęśliwym dniem, bowiem to
właśnie tego dnia dotarła do nas radosna wiadomość – po raz
kolejny zostaliśmy nagrodzeni.
Tym razem otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”,
którego koordynatorem polskiej edycji była Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek w Polsce. Ogólnopolska kampania miała na celu zachęcenie jak największej liczby osób – przede wszystkim tych, które
dotąd nie używały Internetu – do wykorzystania jego możliwości
i była skierowana do osób powyżej 50 roku życia.

Nagrodą jest specjalny zestaw edukacyjny ufundowany przez
UPC Polska i jest to podręcznik Akademii e-Seniora UPC i 3 książeczki dla dzieci o bezpieczeństwie w sieci „Baw się i ucz się” oraz
specjalny certyfikat potwierdzający udział Biblioteki w akcji „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”.
Hanna Pękala

Pierwszy dzień obchodów Tygodnia Bibliotek to 8 maja DZIEŃ BIBLIOTEKARZA, uczciliśmy pamięć bibliotekarek,
które odeszły, na ich grobach zostały złożone kwiaty i zapalone
znicze. Uroczyste otwarcie święta Bibliotek nastąpiło w poniedziałkowe popołudnie podczas spotkania promującego książki
Piotra Palińskiego.
Aby pielęgnować wiedzę o naszym regionie, we wtorkowy
poranek Czytelnia dla Dorosłych zorganizowała „Pałuckie
warsztaty plastyczne”. Na zajęcia przybyło liczne grono dzieci
ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich pod opieką nauczycielek Grażyny Szymczak i Anny
Ciszewskiej. Warsztaty przeprowadziła pani Wiesława Gruchała, etnograf z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Dzięki
tym zajęciom mali wągrowczanie nabyli umiejętności robienia
kwiatów pałuckich tradycyjną techniką.
Na zakończenie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy koncert życzeń pt.: „Wspomnień czar” dla rozśpiewanych czytelników naszej Książnicy. Miłym akcentem spotkania
Dokończenie na str. 4
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Przyroda nie obroni się sama

W środę, 20 kwietnia br. w sali Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się przygotowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wągrowcu pasowanie dzieci na ,,Małych Rycerzy Ochrony Przyrody”. W tym roku tego zaszczytu dostąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu. Najmłodszych gości oraz ich rodziców, dziadków
i rodzeństwo powitała Dyrektor MBP – Pani Ewa Byczyńska.
O tytuł „Małego Rycerza Ochrony Przyrody” ubiegały się dwie grupy: „Jagódki” oraz
„Pszczółki”. W rolę Jurora wcielił się Pan Burmistrz, który uważnie obserwował zmagania
dzieci i zastanawiał się, czy „Jagódki” i „Pszczółki” zasługują na to ogromne wyróżnienie.
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa „Jagódki”, która pod kierunkiem Pani
Aleksandry Walich przygotowała przedstawienie pt. „Zielony Kapturek”. „Pszczółki”, które przybyły pod opieką Pani Danuty Kosteckiej przedstawiły krótki program
edukacyjny dotyczący bardzo ważnego dla
„Małego Rycerza Ochrony Przyrody” tematu – segregacji odpadów.
Widzowie byli zachwyceni i młodzi
adepci sztuki teatralnej otrzymali burzę oklasków.

21 marca to długo wyczekiwany, pierwszy dzień wiosny, ale to także Światowy Dzień Poezji ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO. Celem tego
dnia jest promocja poezji poprzez jej czytanie, pisanie a także organizowanie
różnych spotkań. Światowy Dzień Poezji obchodzony jest głównie w Paryżu,
gdzie organizowane są festiwale poetyckie.

Seryjni poeci na wiosnę

Od kilku lat również w Polsce, odbywają się w ramach tego Święta, różne imprezy
związane z poezją. Również my, w naszej Bibliotece, staramy się co roku akcentować ten

Antologia poetów Wielkopolski debiutujących w latach 1989–2007 (2008). Natomiast
Szczepan Kopyt oprócz tego, że jest poetą to
jest także czynnym muzykiem, basistą zespo-

dzień. I właśnie z tej okazji, w ramach cyklu
„Seryjni poeci” organizowanego przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, gościliśmy w naszej Książnicy młodych
poetów z Poznania.
Byli to panowie: Maciej Gierszewski,
Szczepan Kopyt i Robert Rybicki. Maciej
Gierszewski to nie tylko poeta i prozaik ale
także bloger. Był red. naczelnym serwisu kulturalno-literackiego „Pro Arte”. Opublikował
arkusz poetycki podrabiane przepaście oraz
dwie książki poetyckie: Profile i Luźne związki. Zredagował (wraz ze Szczepanem Kopytem) antologię poetycką Słynni i Świetni.

łu Yazzbot Mazut. W swoim dorobku poetyckim ma trzy tomiki wierszy: [yass] , możesz czuć się bezpiecznie / [yass] oraz sale sale
sale. Zredagował (wraz ze Maciejem Gierszewskim) wyżej już wspomnianą antologię
- Słynni i Świetni. Robert Rybicki to poeta i
pedagog-happener, były redaktor pisma artystycznego „Plama” w Rybniku, były redaktor
polskiego tygodnika „Nowy Czas” w Londynie. Autor trzech tomów poetyckich: Epifanie i katatonie, Motta robali), Gram, mózgu
oraz książki Stos gitar . Spotkanie prowadził
Łukasz Jeżyk doktorant w Instytucie Filologii
Polskiej UAM w Poznaniu.
Hanna Pękala

Po występach przyszedł czas na sprawdzian z wiedzy ekologicznej. Dzieci zaskoczyły wszystkich ogromem wiadomości.
Wyjaśniły, co to znaczy chronić przyrodę,
jak powinniśmy postępować, aby nie niszczyć środowiska, bez zająknięcia wymieniły zwierzęta występujące pod ochroną
w Polsce oraz błyskawicznie prawidłowo
posegregowały odpady. Następnie przedszkolaki złożyły rycerskie ślubowanie.
Punktem kulminacyjnym było uroczyste
pasowanie na „Małego Rycerza Ochrony
Przyrody”, którego dokonał Burmistrz
Miasta Wągrowca mgr inż. Stanisław Wilczyński. Z jego rąk dzieci otrzymały również pamiątkowe świadectwa oraz słodycze
a rodzice ekologiczne torby na zakupy.
Magdalena Woźniak

„Niebieski
autobus”
Tytułowym niebieskim autobusem przyjechała z Bytowa na Pomorzu pisarka Barbara Kosmowska.
Jak długo pisze się książkę i jak wygląda
proces jej tworzenia? Skąd brać pomysły na
nowe książki? Odpowiedzi na te i wiele innych
pytań można było uzyskać na spotkaniu autorskim z panią Basią. Autorka książek dla młodzieży („Buba”) oraz dorosłych („Samotni.pl”)
i innych przybyła w zawsze gościnne progi wągrowieckiej Książnicy w słoneczne wtorkowe
popołudnie (24.05). Pani Barbara z szerokim
uśmiechem wkroczyła na wypełnioną po brzegi salę zdobywając sympatię czytelników. Spo-

tkanie miało charakter dialogu pisarki z gośćmi. Autorka opowiadała nie tylko o swojej
pasji jaką jest pisarstwo, lecz także o rodzinie,
zainteresowaniach, pracy zawodowej. Dzięki
uprzejmości zaprzyjaźnionej Księgarni można
było zakupić książki pani Barbary Kosmowskiej i zdobyć jej osobistą dedykację.
Zofia Hernik, Elżbieta Chojnacka
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Olśnieni Miłoszem

Miłosz... hmm, któż go nie zna?! No, chyba tylko dzieci w wieku przedszkolnym, choć i tu nie byłabym taka pewna! Gdyby żył to 30 czerwca tego
roku obchodziłby 100. rocznicę urodzin.
Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc uczcić pamięć tego wielkiego
poety, prozaika, tłumacza i laureata literackiej nagrody Nobla ogłosił 2011 Rokiem
Miłosza.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu bierze także czynny udział w tych
obchodach i dlatego 23 marca b.r. odbył
się konkurs recytatorski pt.: „Moja wierna
mowo” przygotowany dla młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
W zmaganiach konkursowych wzięło
udział 68 recytatorów z Wągrowca, Łekna,
Rąbczyna i Żelic. Zadaniem uczestników
było zaprezentowanie jednego wiersza
Czesława Miłosza w czasie nie przekraczającym 5 minut.
Jury w składzie: Lidia Kulpińska,
Anna Porucznik i Karol Kruś oceniało
grupę starszą, a panie Elżbieta Muszyńska, Bożena Skrentna oraz Wanda Dzierbińska grupę młodszych recytatorów.
Szczególną uwagę zwracali na dobór repertuaru przez uczniów, opanowanie tekstu,
interpretację i dykcję.
W kategorii szkół ponadpodstawowych wszystkich zgromadzonych olśniła
swoją swobodą recytacji Karolina Marks
z Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec
i to ona zdobyła I miejsce. Następnie II
miejsce zajął Bartosz Staniszewski z Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, a dwa III miejsca przypadły Julicie Węczkowskiej z I
L.O. w Wągrowcu oraz Agacie Ratajczak
z Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec.
Wyróżnienie otrzymał Bartosz Dreger
z Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce ex aequo zdobyli Marcin Kubale ze
Szkoły Podstawowej nr 2 i Kinga Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 3, II miejsce zdobyła Wiktoria Semmler ze Szkoły
Podstawowej nr 4 a II miejsce przypadło
Kindze Kłos ze Szkoły Podstawowej nr 3,
natomiast wyróżnienia otrzymały: Monika
Czajkowska i Julia Sokołowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu oraz
Martyna Rożek ze Szkoły Podstawowej
w Łeknie.
Dla wszystkich uczestników naszej zabawy duże brawa, gdyż poezja a zwłaszcza
poezja Czesława Miłosza nie należy do łatwych w recytacji i interpretacji.
Dziękujemy opiekunom i nauczycielom za rozwijanie i pogłębianie zainteresowań poezją polską oraz wspaniałe przygotowanie młodzieży.
Aurelia Karolak

Zdążyć przed rakiem
Rak piersi to choroba o złej sławie. Mit
z nią związany jest bardziej okrutny niż
prawda. A prawda jest taka, że diagnoza
nie jest wyrokiem, a leczenie jest coraz
bardziej skuteczne. O tym wszystkim dowiedzieliśmy się na spotkaniu zorganizo-

wanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Wągrowcu. Spotkanie poprowadził Dariusz Godlewski, lekarz onkolog, dyrektor poznańskiego Ośrodka Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów OPEN.
Wykład dostarczył podstawowej wiedzy
i umiejętności szybkiego rozpoznawania
niepokojących objawów choroby, a w części praktycznej na fantomach można było
przećwiczyć samokontrolę piersi.
Po spotkaniu nasuwa się refleksja: panie
nie zgłaszają się na badania profilaktyczne
bo się boją, ale czy to uchroni je przed chorobą? – NIE! Dajmy więc szansę medycynie i lekarzom zawalczyć o nasze ŻYCIE!
Spotkanie zostało zorganizowane przy
współpracy z Wągrowieckim Towarzystwem „Amazonek” oraz Starostwem
Powiatowym.
Zofia Hernik

Święto książki
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Maj to już tradycyjnie miesiąc poświęcony książce i bibliotekom. To właśnie
wtedy, gdy wokół kwitną bzy i kasztany
organizowane są liczne spotkania promujące książkę i czytelnictwo. Od ośmiu już
lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
realizuje ogólnopolski program „Tydzień
Bibliotek”, który w tym roku obchodzony był w dniach 8-15 maja. W Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wągrowcu bogaty
cykl imprez okolicznościowych, zainaugurowano 9 maja. Na spotkanie promujące
książki Piotra Palińskiego i Marii Baar do
Biblioteki przyszły tłumy. Od lat czekano na wznowienie dzieł P. Palińskiego,
a w Wągrowcu szczególnie wyczekiwana
była książka „Powiat wągrowiecki pod
względem
geograficzno-statystycznotopograficzno-historycznym” nie wznawiana od 1932 roku. Przypomnieć trzeba,
że Piotr Paliński to nauczyciel, redaktor
i pisarz ale przede wszystkim wielki patriota, który nie zawahał się walczyć o polskość w trudnych czasach rozbiorowych.
Wszędzie, gdzie go losy rzuciły a właściwie
zaborca, walczył o polskość i przetrwanie kultury polskiej. Ostatnie lata życia
spędził w Wągrowcu, mieście – jak sam
podkreślał - „które najbardziej umiłował”.
Efektem Jego działań były m. in. książki,
które staraniem prawnuków a szczególnie
pana Wawrzyńca Wierzejewskiego zostały
wydane. Dzieła wybrane tworzy 8 tytułów: Pasya, Liturgia katolicka, Kultura holenderskich roślin kwiatowych, Prawidła
grzeczności i przyzwoitości, Powiat wągrowiecki, Przewodnik po Polskim Wybrzeżu
Bałtyku i po Ziemi Kaszubskiej oraz Baśnie, legendy i podania ludowe w opracowaniu Marii Baar a całość zamyka drugie
wydanie pracy M. Baar „Piotr Paliński.
Nauczyciel, redaktor, pisarz”. Pani Maria
Baar to z kolei niestrudzona propagatorka osoby P. Palińskiego, który dzięki Jej
staraniom stał się patronem Biblioteki
Pedagogicznej. Na spotkaniu był też obecny jedyny jeszcze żyjący wnuk Zbigniew
Wierzejewski, pamiętający doskonale
swojego dziadka. Panowie Wierzejewscy
podkreślali, że prace swego przodka wydali właśnie w tym roku, chcąc w ten sposób
uświetnić 630-lecie miasta Wągrowca.
Spotkanie uświetnił śpiewem, pochodzący
z Wągrowca artysta śpiewak Piotr Trella,
który w dzieciństwie był sąsiadem Piotra
Palińskiego i sporo czasu spędzał w jego
towarzystwie co wspominał z wielkim sentymentem. Po wspaniałym koncercie przy
akompaniamencie p. Arkadiusza Szopy
nastał czas na gratulacje i kwiaty. Z podziękowaniami i pięknymi kwiatami był
też pan Stanisław Wilczyński, burmistrz
Miasta Wągrowca oraz przewodniczący
Rady Miasta dr Władysław Purczyński.
Hanna Pękala
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BIBLIOTEKA

zawsze po drodze
- nie mijam, wchodzę
Dokończenie ze str. 1
było nadanie tytułu Sprawdzonego Przyjaciela Biblioteki
paniom Marii Baar i Gustawie Patro za zasługi dla naszej
książnicy i wieloletnią przyjaźń. Dodatkowym akcentem tego
dnia było rozstrzygnięcie dwóch konkursów zorganizowanych
przez Wypożyczalnię dla Dorosłych. W konkursie afiszowym
pt.: „W kręgu arcydzieł literatury polskiej” należało codziennie uważnie przeczytać zamieszczone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Biblioteki pytanie i odszukać prawidłową
odpowiedź. Konkurs cieszył się dużą popularnością, czego dowodem była ogromna ilość poprawnych odpowiedzi, a trzeba
dodać , że konkurs trwał cztery dni od poniedziałku do czwartku. Laureatką tego konkursu została Natalia Nowak dla której była to świetna zabawa. „Czytelnik Roku 2010” to tytuł
drugiego konkursu, o który ubiegali się wszyscy użytkownicy
naszej placówki, trwał on od stycznia do grudnia 2010 roku.

Pani Maria Baar
- Przyjaciel Biblioteki

Pani Maria Ranke
- Czytelnik Roku

Ten zaszczytny tytuł przypadł pani Marii Ranke, która systematycznie przez cały rok wypożyczała i czytała książki /501
voluminów/ oraz zwracała w terminie. Oprócz tego pani Maria
brała udział w licznych imprezach organizowanych przez naszą
Bibliotekę i w kursie komputerowym. Jednak głównym kryterium dla jury była ilość przeczytanych książek.

Koncert życzeń

Kolejną propozycją w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek był koncert życzeń. Miał charakter tematyczny, były
piosenki o mamie, harcerstwie, miłości i letnich wędrówkach,
a na koniec trzymając się za ręce wszyscy zaśpiewali „Barkę” ulubiony utwór Jana Pawła II. Śpiewająco, w nastroju powagi
i zadumy zakończyliśmy VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Elżbieta Chojnacka, Zofia Hernik

Działania towarzyszące:

„Książka za złotówkę” była to okazja,
aby za symboliczną
złotówkę wszyscy zainteresowani mogli
kupić w naszej Wypożyczalni książki z wielu dziedzin wiedzy,
stanowiące dublety
naszych zbiorów, tanie, ale nadal wartościowe książki, które
w dalszym ciągu mogą być pomocne i sprawiać radość czytania
innym.
Bookcrossing - to akcja, która polega na celowym
pozostawianiu
książek na „półkach”,
aby każdy mógł je przeczytać i przekazać dalej,
np. w kawiarni, sklepie, kinie, bibliotece,
w dworcowej poczekalni,
na ławce w parku. Książki na półce nikomu nie przynoszą pożytku, żyją wtedy, kiedy są czytane. Wszystkie książki warte są przeczytania, ale nie
wszystkie warte są kupowania. Każda książka ma swojego czytelnika. Musi go tylko znaleźć. Wszyscy mogli przyłączyć się
do naszej akcji „Zaczytani… w Wągrowcu” poprzez pozostawienie książek w miejscach uczęszczanych, np. w autobusie,
na poczcie, w przychodni, ulubionym pubie. Uwalniane książki
były dostępne: w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Urzędzie
Miasta, na Dworcu PKS, w dworcowej kawiarni (PKP), w Kinie,
w Stacji Dializ i w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jeżeli
pod wpływem naszych wspólnych działań po książkę sięgnie
ktoś, kto na co dzień tego nie robi – to znaczy, że było warto!
„Drzwi otwarte” - podczas których można było poznać Bibliotekę „od kuchni” oraz obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą działalność i osiągnięcia naszej Książnicy.
Nasza Biblioteka ma zawsze drzwi otwarte… nie tylko, gdy są
„Drzwi otwarte”.
„Z książką jak
w niebie” - zabawa polegała na
zrobieniu
sobie
zdjęcia z tzw. przymrużeniem oka.
Czytelnicy chętnie
podjęli to wyzwanie, a śmiechu
było co niemiara.
Owocem
całotygodniowego pstrykania fotek była wystawa, którą oglądali
wszyscy postępujący zgodnie z hasłem: „Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam – wchodzę”.
Abolicja - to akcja umarzania kar dla czytelników, którzy
przetrzymują książki, jest okazją dla wszystkich „zapominalskich”, by odnieść do nas książki, które przez lata zalegają
domowe półki, a które są własnością naszej Biblioteki. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy miasta pozytywnie odpowiedzą
na nasz apel i wiele książek wróci pod dach wągrowieckiej
Książnicy. Akcja potrwa do końca czerwca b.r.!
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Spotkanie
z ilustratorem

W środę, 11 maja, gościem specjalnym VIII Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek w Wągrowieckiej Książnicy
była ilustratorka, właścicielka Wydawnictwa Mila i wydawca książek
dla dzieci pani Elżbieta KrygowskaButlewska.
Pani Elżbieta jest absolwentką Wydziału Grafiki w PWSSP w Poznaniu.
Uczyła rysunku i projektowania graficznego w Liceum Plastycznym w Poznaniu.
W swoich pracach potrafi posługiwać
się ciętym dowcipem satyryka, a równocześnie tworzy pełne ciepła, malarskie

Wągrowieckie Podchody

- „Wszystkie drogi prowadzą do Biblioteki”
Nawiązując do hasła tegorocznego
VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka zawsze, po drodze – nie
mijam wchodzę” nasza Książnica w czwartek 12.05 zaprosiła do udziału w Wągrowieckich Podchodach – „Wszystkie drogi
prowadzą do Biblioteki”. Z czterech stron
miasta Patrole dzieci i młodzieży wędrowały wykonując po drodze zadania otrzymywane w zapieczętowanych kopertach.

wizje do poetyckich tekstów. Doświadczenie ilustratora oraz kontakt ze światem książki zaowocowały pomysłem
stworzenia własnego wydawnictwa, które
pod nazwą MILA rozpoczęło działalność
w 2005 roku.
Warsztaty były przygotowaniem do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym
na plakat „Mały Konsument 2011”.
Podczas spotkania dzieci mogły się dowiedzieć jak powstaje plakat, co jest w nim
ważne i jak przedstawić treść, by była
czytelna dla każdego odbiorcy. Zadaniem
dzieci było przygotowanie pod okiem
Pani Elżbiety plakatu na zadany przez nią
temat np. dom, żarówka, kot, jabłko, czas
itp. Ilustrator, tak jak pisarz, potrzebuje
inspiracji. Miłym zaskoczeniem dla naszego gościa była bogata wyobraźnia dzieci,
które wykonały przepiękne i bardzo różnorodne prace a każda z nich zawierała
czytelny przekaz. Wszystkie dzieła zostały umieszczone na wystawie. Nasz gość
otrzymał piękny bukiet kwiatów a dzieci słodycze.
Warsztaty, w których uczestniczyło
około 100 uczniów z wągrowieckich
szkół, zostały dofinansowane przez Powiat Wągrowiecki oraz Zarząd Miejski
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu w ramach projektu „Mały Konsument 2011”.
Joanna Kramer, Magdalena Woźniak

Trasy zostały tak wyznaczone, aby wszystkie
grupy po około dwóch godzinach dotarły
do Biblioteki, gdzie na przybyłych czekał
poczęstunek. Wszystkie Patrole otrzymały
upominki i dyplomy ufundowane przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej, który
objął honorowy patronat nad tegorocznym
Tygodniem Bibliotek. W zabawie łącznie
wzięło udział 33 uczestników w 4 Patrolach.
Zofia Hernik

Pałuckie kwiatki

Wągrowiec to śliczna perełka w koronie jezior, leżąca na Pałukach - w małym regionie etnograficzno-historycznym, położonym między rzekami Wełną
i górną Notecią. To nasza Mała Ojczyzna, bliska naszym sercom. Niestety niewiele wiemy o tej krainie i dlatego też, zorganizowaliśmy dla dzieci w ramach
VIII TYGODNIA BIBLIOTEK „Pałuckie warsztaty plastyczne”.
Trzeba pielęgnować wiedzę o regionie,
a Pałuki to nie tylko geografia, historia, ale także folklor – sztuka. Na zajęcia

przybyło liczne grono dzieci ze świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów
Wągrowieckich pod opieką nauczycielek
Grażyny Szymczak i Anny Ciszewskiej.
Warsztaty przeprowadziła pani Wiesława
Gruchała, etnograf z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Dzięki tym zajęciom
mali wągrowczanie nabyli umiejętność
robienia kwiatów pałuckich tradycyjną techniką. Uczniowie wycinali płatki kwiatów z bibułki białej, czerwonej,
niebieskiej i osadzali je na kłosach zbóż,
a na koniec dodawali zielone listki. Praca
manualna wzbogaciła zajęcia, gdyż zawsze łatwiej przyswajać wiedzę poprzez
zabawę, a nie bierne wysłuchiwanie. Na
zakończenie oprócz kwiatów pałuckich
dzieci z chęcią wykonały pod bacznym
okiem pani instruktor róże i astry, które
osadziły na drucikach. Niektóre kwiaty
były bardzo profesjonalnie wykonane. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci były dla
nas największą nagrodą.
Aurelia Karolak

6

Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej

„Nim będzie
zapomniany”
- Rok
Czesława Miłosza
konkurs na prezentację
multimedialną
W 2011 roku mija setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. Urodzony w Szetejniach, mieszkał kolejno w Warszawie,
Krakowie, Paryżu, Stanach Zjednoczonych, na końcu w Polsce. Był poetą,
prozaikiem, tłumaczem, eseistą, ale także
obserwatorem i świadkiem epoki. Mamy
nadzieję, że konkurs ogłoszony przez naszą
Bibliotekę stanie się okazją do ponownego
spotkania z życiem i twórczością poety.
Cele konkursu:
• Propagowanie twórczości Czesława Miłosza
• Zaprezentowanie sylwetki poety
• Rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia
• Poznanie możliwości programów komputerowych
Uczestnicy:
• Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Warunki uczestnictwa:
- Prezentacja powinna przedstawiać życie
i twórczość Czesława Miłosza
- Prace należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej (MS Power Point,
maksymalnie 40 slajdów)
- Prace muszą być wykonane samodzielnie z podaniem źródeł, bibliografii (jeden slajd)
- Prezentacje należy składać na płytach CD
wraz z danymi autora: imię, nazwisko,
szkoła, klasa, adres, telefon (ostatni slajd
+ podpisana koperta)
Jury:
Prace oceni jury. Ocenie będzie podlegać:
zgodność pracy z regulaminem, pomysłowość, oryginalność i poprawność wykonania.
Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni
dla Dorosłych MBP w Wągrowcu,
ul. Średnia 18, do dnia 10 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi
15 czerwca 2011 r.
Uwaga:
- Dyplomy oraz nagrody przyzna jury
zgodnie z regulaminem
- Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac w działalności Biblioteki
zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
- Autor składając pracę wyraża akceptację
powyższego regulaminu.

Studia dla wybranych

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu wygrała projekt z KAPITAŁU
LUDZKIEGO na realizacje programu „CZYTELNIK XXI WIEKU”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program
skierowany jest do czytelników nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie
powiatu wągrowieckiego, w wieku powyżej
45 roku życia.
Uczestniczy w nim 40 czytelników,
którzy poznawać będą elementy systemów
komputerowych systemu operacyjnego;
poznają tajniki Internetu, opanują obsługę
poczty e-mailowej, będą nabywać umiejętności wypożyczania, rezerwowania książek
za pomocą katalogu on-line oraz uczyć się
będą podstaw języka angielskiego.
Dyrektorem projektu został Damian
Jaskólski, który realizować będzie zajęcia
w 10 osobowych grupach, w których każdy

uczestnik zaopatrzony będzie w bezpłatne
materiały dydaktyczne.
Ewa Byczyńska

KONKURS PLASTYCZNY
na pocztówkę „Pozdrowienia z Wągrowca”

Zbliżają się wakacje, czas wyjazdów - format pocztówki 10 cm x 14,5 cm
i zwiedzania pięknych zakątków naszego prace podpisane (imię, nazwisko, wiek,
kraju. Jednym z nich jest „perła w koronie
klasa, szkoła, zawód, tel. kontaktowy)
jezior” – Wągrowiec. Wykonaj więc kartnależy dostarczyć do Organizatora w terkę pocztową, którą chciałbyś wysłać swominie do dnia 10.06.2011 r.
im znajomym.
- oceny prac dokona profesjonalne Jury
CELE KONKURSU:
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na- promowanie Wągrowca, Biblioteki i czygród nastąpi 15.06.2011 r. w siedzibie
telnictwa
Biblioteki o godz. 17oo
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości - pocztówki zostaną zaprezentowane w liporaz popularyzacja działań plastycznych
cu podczas Dni Wągrowca
- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych - laureaci zawiadomieni zostaną imiennie
technik plastycznych
- prace nie podlegają zwrotowi
REGULAMIN:
- uczestnictwo w konkursie jest równo- konkurs przeznaczony jest dla dzieci,
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwamłodzieży oraz dorosłych
rzanie danych osobowych Uczestnika
- należy wykonać jedną pocztówkę techni- - zastrzegamy sobie prawo do wykorzystaką dowolną, tematycznie związaną z Wąnia wizerunku Uczestnika w naszych magrowcem i okolicami
teriałach promocyjnych
Życzymy udanej zabawy!

„Z Biblioteką przez świat”

- wakacyjny konkurs internetowy

Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu proponuje
na czas upragnionych wakacji, relaksu i odpoczynku rozrywkę w postaci wakacyjnego
konkursu internetowego „Z Biblioteką przez świat”.
Uczestnicy:
starczając do Wypożyczalni dla DoroUżytkownicy Internetu
słych MBP;
Warunki uczestnictwa:
- wraz z odpowiedziami należy podać dane
- 4, 11, 18, 25 lipca oraz 1, 8, 22, 29
teleadresowe: imię, nazwisko, numer
sierpnia (poniedziałki) na stronie intertelefonu lub adres e-mail;
netowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - wszystkie prawidłowe odpowiedzi wezmą
w Wągrowcu www.mbp.wagrowiec.eu
udział w losowaniu nagród;
zamieszczone zostaną pytania konkur- - podsumowanie konkursu oraz wręczesowe;
nie nagród nastąpi 14 września 2011 r.
- odpowiedzi można udzielić e-mailem
o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki, ul.
(na adres Biblioteki mbp_wagrowiec@
Średnia 18.
epf.pl) lub w postaci papierowej doZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
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Jakim jestem Europejczykiem?
Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs literacki dla uczniów gimnazjum zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu w ramach obchodów Dni Europy.
Na konkurs wpłynęło 6 prac. Jury w składzie: Przewodnicząca Dorota Kurzyńska-Kreskowiak – polonistka, Ewa Byczyńska – Dyrektor MBP oraz Joanna Kramer – bibliotekarz
po zapoznaniu się z pracami postanowiło przyznać:
I miejsce – Natalii Hoffie za umiejętność szerokiego spojrzenia na pojęcie europejskości
oraz za postrzeganie Europy jako kolebki kultury.
II miejsce – Marcie Tyrakowskiej za umiejętność dostrzeżenia zarówno istotnych konsekwencji bycia Europejczykiem, jak i drobiazgów codziennego życia.
III miejsce – Julii Olech za umiejętność przekonywania do własnych racji.
Pozostali uczestnicy: Bartosz Dreger, Grzegorz Szyszkowski i Jakub Neumann otrzymali
wyróżnienia. Zwycięską pracę publikujemy poniżej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Joanna Kramer
Natalia Hoffa
kl. II Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

Jakim jestem Europejczykiem?
Europejczyk to mieszkaniec któregoś z państw znajdujących się na kontynencie europejskim. Europa to miejsce o najstarszej historii, to ją zwykło się nazywać kolebką
kultury. To tu rodzili się ludzie mający największy wpływ na rozwój naszej kultury i cywilizacji.
Być Europejczykiem oznacza bycie tolerancyjnym, otwartym na innych, żyć według
zasad demokracji. Być Europejczykiem, to również pamiętanie o historii, szanowanie
zwyczajów, ale i próba stworzenia czegoś wartościowego.
A jakim ja jestem Europejczykiem?
Jak prawdziwa Europejka jestem patriotką. Pomimo otwartości na inne kultury, pamiętam o naszej polskiej historii, tradycji i zwyczajach naszego narodu. Szanuję to, że
w przeszłości wielu ludzi musiało zginąć, abym mogła żyć dziś w wolnym i szanującym
wolności obywatelskie państwie. Żyję w czasach, w których większość europejskich narodów należy do wspólnoty, którą jest Unia Europejska. Dzięki temu w każdej chwili
mogę przemieścić się w najdalsze zakątki globu. Pamiętam o tym, że jestem Polką, pamiętam o naszych zwyczajach nie tylko od święta, jednak z dużym zainteresowaniem
poznaję też kulturę Francji, Hiszpanii, czy Niemiec. W czasach, gdy świat stał się globalna wioską, a przemieszczanie się nie stanowi żadnego problemu, każdy Europejczyk
powinien poznawać swoich „kontynentalnych” sąsiadów. Aby jednak mógł to robić,
powinien poznawać języki, jakimi posługują się inne narody. Sama pilnie uczę się języka
angielskiego i niemieckiego, a moim marzeniem jest poznać język francuski.
Bardzo istotne jest dla mnie dbanie o naszą europejską kulturę. Staram się odwiedzać
i poznawać jak najwięcej zabytków – tych w Polsce i tych poza granicami. Uświadamiam
sobie wtedy, ile musiała przejść polska ziemia i jej mieszkańcy, żebym dziś mogła spokojnie żyć, uczyć się i rozwijać.
Jestem Europejką, ponieważ nie zważam na kolor skóry, religię, pochodzenie innych
ludzi. Tolerancja, postrzeganie prawa, demokratyczne systemy to cechy charakterystyczne dla europejskich państw. To tu zostały pokonane nazizm czy komunizm.
Jak już wcześniej wspomniałam, staram się być tolerancyjna. Nie oceniam nikogo na
podstawie koloru skóry, wyznania, czy orientacji seksualnej. Wiem, że prawdziwy Europejczyk szanuje każde istnienie. Zwracam uwagę na krzywdę innych, spieszę z pomocą
w miarę moich możliwości, bo wiem, że tak należy robić, by świat wokół nas był lepszy.
Europejczyk to w końcu osoba cywilizowana, żyjąca zgodnie z dekalogiem.
Europa to piękny kontynent, pełen różnorodności. Równie piękni i różnorodni są jej
mieszkańcy. Jestem jednym z nich, ponieważ nieustannie chcę przyczyniać się do ulepszania naszego otoczenia poprzez pamiętanie w życiu codziennym o najważniejszych zasadach. Należą do nich: szanowanie bliźniego, pomoc potrzebującym, otwartość na inne
kultury, dbanie o środowisko naturalne. Jednocześnie nie zapominam, że jestem Polką.
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Trylogia Millenium
– Stieg Larsson
„Mężczyźni, którzy
nienawidzą
kobiet”,
„Dziewczyna, która igrała z ogniem”, „Zamek
z piasku, który runął”.
Bestsellerowe powieści
kryminalne, wywodzące
się z najlepszej szwedzkiej
tradycji fikcji i literatury
kryminalnej: świetnie napisane, z trzymającą w napięciu fabułą i fascynującymi postaciami. Wyjątkowe zjawisko na światowym
rynku literackim! Te książki można czytać
na wielu płaszczyznach: jak kryminały pełne
mrocznych i nierzadko politycznych tajemnic, jak doskonałe, wielowątkowe powieści
współczesne, pełne prawdziwych zdarzeń
i osób, i w końcu jak thriller psychologiczny.
Wciągające i jedyne w swoim rodzaju.

„Arabska żona”
– Tanya Valko
Wstrząsająca historia
Polki, która poślubiła
muzułmanina. Dorota,
uczennica szkoły średniej, poznaje Ahmeda,
w którym zakochuje się
bez pamięci. Jej najbliższe otoczenie nie kryje
swojego negatywnego
nastawienia do tego związku, mimo to
młodzi spotykają się dalej – dziewczyna
zachodzi w ciążę, w końcu biorą ślub. Po
pewnym czasie wyjeżdżają do jego rodziny
do Libii. Tam ukochany pokazuje swoje
prawdziwe oblicze – znika na całe dnie
z domu, jest chorobliwie zazdrosny, nie
stroni od rękoczynów. Dorota zaślepiona
miłością nie zdaje sobie sprawy, że mąż jest
zagrożeniem dla niej i jej córeczek – kiedy
się orientuje, jest już za późno.
„Arabska żona” to rezultat ponad dwudziestoletnich kontaktów pisarki z krajami
muzułmańskimi, efekt studiów i badań,
doświadczeń własnych oraz zasłyszanych
opowieści. Autorka połączyła w tej powieści wiele ludzkich historii, które przetworzyła na fikcję literacką.
Tanya Valko to pseudonim absolwentki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była nauczycielką w Szkole Polskiej w Trypolisie w Libii,
następnie asystentką Ambasadora RP, obecnie
mieszka w Arabii Saudyjskiej.

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu. Adres redakcji: ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2620068, 725255955, e.mail:
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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KALENDARIUM
- zapowiedzi

CZERWIEC
• 29.05.-05.06. – X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
• 01.06. – „Książeczki z lekarskiej półeczki” z okazji Dnia Dziecka ponawiamy akcję zainicjowaną przed rokiem przez uzupełnianie półeczek nowymi książeczkami
• 15.06. godz.16.00 – „Nim będzie zapomniany” – rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną z okazji Roku
Miłosza
• 15.06. godz.16.00 – „Pozdrowienia z Wągrowca” – zakończenie konkursu plastycznego na pocztówkę
• 29.06. – „Z Biblioteką przez świat” – ogłoszenie konkursu internetowego
• 01.06.-30.06. – Uroczyste zakończenie roku czytelniczego.
Wręczenie indeksów i dyplomów przedszkolakom

Błogosławiony
Jan Paweł II
Wojciech Muszyński, wągrowczanin od urodzenia, znany regionalista i hobbysta jest też wiernym przyjacielem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Pogodny, uśmiechnięty i gotowy do
pomocy, więc, gdy nadeszło wielkie wydarzenie, ważne dla Polski
i Polaków - beatyfikacja Jana Pawła II i 6. rocznica jego śmierci, to
właśnie do pana Wojtka, zapalonego filatelisty, prezesa Koła Polskiego Filatelistów w Wągrowcu, bibliotekarki zwróciły się z prośbą o zaprezentowanie swoich bogatych zbiorów filatelistycznych.
W ten właśnie sposób powstała otwarta w Bibliotece wystawa
„Błogosławiony Jan Paweł II – pamiątki filatelistyczne”.

LIPIEC
• 13.07. – „Las to baśń...” – wycieczka rowerowa dla dzieci do
Rezerwatu Dębina. Zgłoszenia i zgody od rodziców do 11 lipca
2011 r.
• 18.07.-31.07. – „Pozdrowienia z Wągrowca” – wystawa pokonkursowa z okazji Dni Wągrowca
• 22.07. – „Wągrowiec” - pokaz prezentacji multimedialnych
• 25.07. – „Wągrowiec znany i nieznany” – wycieczka piesza po
Wągrowcu. Zgłoszenia do 11lipca 2011 r.
• 01.07.-28.07. godz.14.00. – „Wakacje z bajką i legendą polską” – zajęcia wakacyjne dla dzieci w każdy wtorek i czwartek
– Filia Nr 1 (Os.Wschód)
SIERPIEŃ
• 24.08. – „Wakacje z Orlikiem” – wycieczka rowerowa dla dzieci do Kobylca. Zgłoszenia i zgody od rodziców do 22 sierpnia
2011 r.
• 24.08. – „Nadzieje i rozczarowania u progu niepodległości”
- ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego na wiersz
• 25.08. – „Wągrowiec znany i nieznany” Cz.2 – wycieczka piesza po Wągrowcu. Zgłoszenia do 16 sierpnia 2011 r.
• 01.08.-30.08. godz.14.00. – „Wakacje z bajką i legendą polską” – zajęcia wakacyjne dla dzieci w każdy wtorek i czwartek
– Filia Nr 1 (Os.Wschód)
Szczegółowe informacje o imprezach można uzyskać
– tel. 67 26 20 068
oraz na naszej stronie internetowej www.mbp.wagrowiec.eu

Nasi sponsorzy:

Zbiory z wizerunkiem papieża przeszły najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Wspaniałe znaczki, kartki, pocztówki i inne
znaki pocztowe są wyjątkowe, kolorowe, przepiękne zaopatrzone
w podwyższające ich wartość, cenne datowniki. Poukładane chronologicznie tworzą bogatą i piękną opowieść, a pan Wojciech na
otwarciu wystawy był przewodnikiem po jakże bogatym życiu
Jana Pawła II. Na znakach pocztowych pokazane jest całe życie
Naszego Papieża, od Wadowic, poprzez Kraków i Rzym aż po pielgrzymki papieskie po całym świecie. Na otwarcie wystawy przybyło wielu przyjaciół, znajomych i rodzina, nie zabrakło również
władz miasta.
Zachęcamy do zwiedzania wystawy w godzinach otwarcia
Biblioteki do dnia 15 czerwca.
Aurelia Karolak

