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Drodzy Czytelnicy!

Ponieważ dzisiejszy, zimowy numer KATALOGU jest
pierwszym w Nowym 2012 Roku, chciałabym Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzenia spełnienia najskrytszych marzeń
oraz wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Obiecuję również, że Bibliotekarze z Miejskiej Książnicy dołożą
wszelkich starań, żeby dostarczyć całej Rodzinie Czytelniczej
ciekawej oferty kulturalnej. Serdecznie zapraszam do udziału w naszych imprezach.
Ewa Byczyńska
Redaktor naczelny

„Zbieracze jabłek”

Jan Kasper od niedawna mieszkaniec Łazisk, poeta, reżyser, wizjoner, od tego roku emerytowany
nauczyciel wągrowieckiego ogólniaka, założyciel
Teatru Prób. Właśnie 16 września 2011r. świętował
ze swoimi aktorami 30-lecie istnienia tegoż teatru.
Najgłośniejszym jego osiągnięciem pozostaje multimedialny spektakl „Okna”, prezentowany m.in.
podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta ’94 w Poznaniu.
Czujemy się wyróżnieni przez poetę, że po raz kolejny promuje swoją
poezję w naszej Książnicy. Tym razem jest to już dziewiąty tomik pt.:
„Zbieracze jabłek”.
Wcześniejsze tomiki wierszy to
„Noc przed ocaleniem”(1985), „Przejście graniczne” (1985),
„Zwierzęta doświadczalne”(1990), „Śmierć wizjonerów”
(1993), „Miasto nad wodą”(1999), „Chleb z wiśniowym dżemem”(2000), „Ziemia dla skowronków” (2005), „Wiry, strzępy,
psie prognozy” (2007).
Jan Kasper zebranym gościom opowiedział całą historię powstania tomiku. Przyznał, że długo szukał tytułu i dopiero wypadek pracowników sezonowych, który miał miejsce w Polsce
skłonił go do takiego wyboru - „Zbieracze jabłek”. Okładkę zaprojektował syn autora Kuba, a obraz na okładce Elżbieta Wasyłyk. Całość ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza
Miasta oraz datkom panów Andrzeja Dolaty i Marka Szumlicza. Poeta przeczytał kilka bardzo osobistych i sentymentalnych
wierszy, m. in. „Przerwa w podróży”, „Słodkie drzewo”, „Węgiel”, „Żale matki 1982”. Dekoracją były jabłka, które Jan osobiście rozdawał fanom swojej poezji. Natomiast w galerii można
było podziwiać wystawę fotografii poświęconą Teatrowi Prób.
Było bardzo miło, a dzięki jabłuszkom bardzo pysznie.
Aurelia Karolak

KRZYK
na

Koncercie Noworocznym
W środę 1 lutego 2012 roku odbył się długo oczekiwany koncert
poezji śpiewanej z udziałem muzyka kojącego duszę i serca DAWIDA
KRZYKA. Ten młody gitarzysta, kompozytor a zarazem wokalista
pochodzi z Legnicy i znany jest z nietypowych wykonań piosenek
poetyckich. Zaprezentowane ballady przy mocnym brzmieniu gitary,
przepojone były marzeniami o wielkiej miłości, w różnych odcieniach
i barwach. W krainę łagodności w strofach śpiewanych widzom pomógł przenieść się akompaniujący wokaliście Stanisław Ogorzałek.
Młodzi muzycy zaprezentowali utwory z repertuaru Marka Grechuty,
Grzegorza Turnaua, Jacquesa Brela, Roberta Gawlińskiego i własne.
Śpiewająca gorąca poezja płynąca z ust Dawida Krzyka, swym pięknym głosem i niekonwencjonalnymi interpretacjami podbiła serca
wągrowieckiej publiczności. Choć na zewnątrz panował srogi mróz
to w sercach przybyłych na koncert zagościła miłość i radość życia.
Hanna Pękala
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„I WĄGROWIECKIE
DYKTANDO”

W środę 23 listopada 2011 roku w Miejskiej Książnicy zorganizowane zostało I Wągrowieckie Dyktando. Zgłosiło się 20 chętnych,
wśród których znaleźli się uczniowie wągrowieckich szkół (gimnazjum
miejskiego, I LO, ZSP nr 2), gimnazjum w Rąbczynie i Gościejewie
a także cztery osoby
dorosłe. Polszczyzna
jest mową żywą, stale
wzbogacaną o nowe
wyrazy, pojawiające
się wraz z rozwojem
nauki i techniki. Język polski jest pięknym, różnorodnym i bardzo bogatym, lecz bardzo trudnym językiem.
Jury w składzie: pp. Elżbieta Muszyńska, Bożena Skrentna i Regina
Wójtych nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”.
Hanna Pękala

Mikołajki

We wtorkowe popołudnie dzieci zgromadziły się w Bibliotece na
Osiedlu Wschód, aby wspólnie powitać Świętego Mikołaja. Zanim pojawił się Szanowny Gość milusińscy z wielkim zapałem robili kolorowy
łańcuch na choinkę, którym udekorowali świąteczne drzewko.
Później przyszedł czas na zabawę i piosenki. Piękny śpiew dobiegł do uszu Świętego Mikołaja,
który od razu pojawił się w Bibliotece oznajmiając swoje przybycie
dzwonkiem. Dzieci oczywiście
serdecznie Go powitały i z wielką uwagą wysłuchały bajki pt.
”Opowieści Świętego Mikołaja”.
Tajemniczy Święty Mikołaj nie
tylko pięknie czytał, ale także zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Ale, co
by to były za Mikołajki bez prezentów. I tu nasz Gość również stanął na
wysokości zadania obdarowując wszystkie pociechy słodkimi upominkami.
Ewa Burzyńska

Czytanie bajek pomaga
dziecku w walce z chorobą
Dzieci potrzebują pokarmu i witamin dla ciała – dzięki nim rosną
i prawidłowo się rozwijają. Takim pokarmem i witaminą dla duszy
i umysłu dziecka jest głośne czytanie. Jest ono również szczepionką
przeciwko nudzie i uzależnieniu od mediów.
Chcąc przyczynić się do
rozwoju
emocjonalnego
dzieci Miejska Biblioteka
Publiczna od 1 czerwca
2010 roku prowadzi akcję
„Książeczki z lekarskiej
półeczki”. Właśnie w Dniu
Dziecka po raz pierwszy
bibliotekarki z Miejskiej
Książnicy udały się z torbami wypełnionymi bajkami
do wągrowieckich przychodni. Jest to przedsięwzięcie powtarzane cyklicznie co pół roku 1 czerwca w Dniu Dziecka oraz 6 grudnia
z okazji Mikołajek. Oczywiście przez cały rok troszczymy się, aby bajek nigdy nie brakowało najmłodszym pacjentom i w razie konieczności uzupełniamy „lekarskie półeczki” częściej. Oprócz książek w te dwa wyjątkowe dni dzieci otrzymują również słodycze
i kolorowe baloniki ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu.
Joanna Kramer

MÓWIMY STOP
RAKOWI!

Według danych Krajowego Rejestru
Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie w 1995 roku ponad 4000 kobiet
w Polsce zachorowało na raka szyjki macicy, a 2000 zmarło z tego powodu. A Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
(IARC) w Lyonie stwierdziła, że w Polsce
przeżywalność 5-letnia u kobiet ze stwierdzonym rakiem szyjki macicy jest najniższa
z 17 ocenianych krajów Europy.
Z tych danych wyłania się dość przygnębiający wniosek,
że polskie kobiety
zbyt późno zgłaszają
się do lekarza nie dając lekarzom szans na
wyleczenie, a sobie
na przeżycie. Dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu wraz
ze Starostwem Powiatowym i Wągrowieckim Towarzystwem „Amazonek”
24 listopada zaprosiła panie na spotkanie z lekarzem medycyny Danutą
Springer-Styszyńską – specjalistą ginekologii i położnictwa, która przyjmuje
w jednej z wągrowieckich przychodni.
Pani doktor w przystępny sposób przedstawiła zagrożenia jakie czekają na każdą
kobietę, która zaniecha badań ginekologicznych, jednocześnie zachęcając do ich
systematycznego wykonywania przynajmniej raz w roku. Jeden dzień w roku
– którego często nam kobietom w codziennym zabieganiu brakuje - poświęcony na wizytę u ginekologa może uratować życie, dzięki wczesnemu wykryciu
i kontrolowaniu wszelkich zmian.
Drogie Panie! Dajmy szansę medycynie i lekarzom zawalczyć o nasze ŻYCIE!
Zofia Hernik
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„Straszno pomyśleć, że to co zapomniałem,
będzie zapomniane” (Cz. Miłosz)
Taki właśnie tytuł miała lekcja multimedialna poświęcona
Czesławowi Miłoszowi, przygotowana przez bibliotekarki z okazji setnej rocznicy urodzin poety. Młodzież gimnazjalna, która
przybyła na te zajęcia myślała, że to jedna z nudniejszych. Stało się
jednak inaczej, bo oprócz zaprezentowanej sylwetki i twórczości
poety, uczniowie musieli ułożyć nowy wiersz, wykorzystując dwa
wersy z wiersza „Moja wierna mowo”. Forma nowego utworu
miała być dowolna np.: komiks, dialog sceniczny, czy relacja sportowa. Nie było to łatwe, ale wszyscy uczestnicy zabawy ukończyli
zadanie na piątkę. Końcowym etapem lekcji była twórcza dyskusja o poezji i rozwiązywanie krzyżówek oraz testów z wykorzystaniem Internetu. Wiele było przy tym emocji i śmiechu, a zajęcia
w bibliotece z pozoru nudne okazały się bardzo interesujące. Lekcji
multimedialnej towarzyszyła wystawa poświęcona Miłoszowi, na
której zaprezentowano jego książki a także innych autorów o nim
oraz zdjęcia z różnych etapów jego życia i twórczości.
Aurelia Karolak

„ŚWIADECTWO POEZJI”
100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Rok 2011 został ogłoszony ROKIEM CZESŁAWA MIŁOSZA,
poety, prozaika, tłumacza, eseisty ale także obserwatora i świadka
epoki. Na program obchodów 100. rocznicy urodzin tego wielkiego pisarza złożyły się różne imprezy organizowane przez MIEJSKĄ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ w WĄGROWCU. Jedną z nich był
konkurs literacki p.t. „Świadectwo poezji”, który zaproponowała
czytelnikom Wypożyczalnia dla Dorosłych.
Celem konkursu było zaprezentowanie sylwetki naszego noblisty Czesława Miłosza, propagowanie jego twórczości, a w
szczególności poezji. Konkurs adresowany był do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie było wypełnienie arkuszy z pytaniami dotyczącymi
życia i twórczości Czesława Miłosza oraz dostarczenie ich do Wypożyczalni dla Dorosłych do 10 grudnia 2011 roku. Wpłynęło
45 wypełnionych arkuszy, spośród których jury wyłoniło trzech
laureatów:
- I miejsce zajął Jakub Sołtys z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
- II miejsce przypadło w udziale Natalii Szymańskiej z Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu
- III miejsce zajęła Patrycja Bednarska z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło
się 14 grudnia b.r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Laureatom wręczono dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy
i zachęcamy do brania udziału w innych konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
Elżbieta Chojnacka

Koło Miejskie
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich
12 grudnia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu odbyło się zebranie Miejskiego Koła
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Na spotkanie przybyli członkowie Koła, wśród nich jubilatki
Czesława Wieczorek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku obchodząca 40-lecie pracy zawodowej i Joanna Kramer z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu obchodząca 20-lecie pracy zawodowej. Jubilatki przyjęły gratulacje,
upominki i kwiaty od bibliotekarskiej braci.
Działalność Koła w kilku słowach przedstawiła przewodnicząca pani Ewa Byczyńska.
Po życzeniach i gratulacjach złożonych jubilatkom pani Maria Bochan Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Pile,
Członek Zarządu Głównego SBP w Warszawie, przekazała
najnowsze wiadomości z bibliotekarskiego świata, oraz złożyła
gratulacje Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie Szymonowi Manikowskiemu za zajęcie czwartego miejsca
w rankingu bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys.
mieszkańców przygotowanym przez Rzeczpospolitą i Instytut
Książki.
Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa na temat miejsca
i roli bibliotek w społeczeństwie informacyjnym.
Zofia Hernik
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FERIE Z BIBLIOTEKĄ

„W karnawale same bale”

Mroźnych poniedziałkowy poranek,
a w Bibliotece gorąca atmosfera. A to za
sprawą tancerzy z Centrum Tańca i Dobrych Manier ESPANIOLA. Gorące karnawałowe rytmy, promienne uśmiechy
oraz profesjonalizm Pań: Agaty Wiśniewskiej oraz Iwony Czechowicz sprawiły, że
żadne dziecko nie zdołało się oprzeć ich
czarowi, i z wielką chęcią wzięło udział
w świetnej zabawie. Oprócz ciekawych
układów choreograficznych zaprezentowanych przez instruktorki, które oczywiście wszyscy balowicze pieczołowicie po-

wtarzali, nie obyło się również bez zabaw.
Zadbał o to Pan Marcin Wiśniewski, który umiejętnie wplatał je w taneczne rytmy
piosenek. Karnawałowa gorąca atmosfera
zwabiła w progi książnicy tajemniczego
gościa. Był nim CLOWN KUKI (Mateusz Kubisz), który okazał się świetnym
towarzyszem tanecznych zabaw.
Dzieci w przepięknych karnawałowych
strojach tańczyły z taką pasją i radością, że
prowadzący bal goście postanowili nagrodzić wszystkich uczestników zabawy. Każde dziecko otrzymało medal za wspaniałą

zabawę, dyplom za udział w balu karnawałowym od instruktorów z Centrum
Tańca i Dobrych Manier EPANIOLA.
CLOWN KUKI natomiast uszczęśliwił wszystkich balowiczów kolorowymi,
fikuśnymi balonikami. Każde dziecko
otrzymało od niego fantazyjnie skręcony
balonik w wybranej postaci.
Warto podkreślić, że wszyscy zaproszeni do Biblioteki goście zgodzili się poprowadzić bal bezpłatnie, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Magdalena Woźniak

„z piaskownicy w świat”
Przypadająca w tym roku czterdziesta rocznica urodzin Grzegorza Kasdepke zainspirowała nas do
zorganizowania ferii zimowych związanych z jego twórczością. Tym sposobem, wyruszając „Z piaskownicy w świat”, rozwiązywaliśmy zagadki z „Wielkiej księgi detektywa Pozytywki”.
Jako pierwsza wyruszyła w podróż do
Holandii Danuta Strzelecka (Radna
Rady Miejskiej w Wągrowcu). Dzieci
miały okazję zobaczyć klumpy, czyli oryginalne holenderskie drewniaki,
a także holenderską porcelanę. Drugą
częścią spotkania były warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonywali tulipany w technice origami, wiatraki a także
łąki pełne tulipanów.
W podróż do słonecznej Kenii zabrał
dzieci Krzysztof Czapul – Redaktor
Naczelny „Tygodnika Wągrowieckiego”. Na początek nasz gość przybliżył
dzieciom kraj i ludzi tam mieszkających.
Następnie najmłodsi z zainteresowaniem wysłuchali kolejnego opowiadania
pt.: „Kenia” oraz rozwiązywali wspólnie
zadane przez Pana Krzysztofa zagadki.
Nagrodą były słodkie murzynki rozdane
przez naszego gościa oraz darmowy numer „Tygodnika Wągrowieckiego” z pamiątkowym zdjęciem uczestników zajęć.
Tematem warsztatów plastycznych były

dzikie zwierzęta zamieszkujące Kenię.
Francję - stolicę mody, wyrafinowanej kuchni oraz nowoczesności przybliżyła dzieciom, Katarzyna Jahnz-Jenek
(Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu).
Oprócz krótkiej charakterystyki kraju
serów, ślimaków, a także najlepszych
kreatorów mody i sławnych malarzy,
Pani Kasia przeczytała związane z tematem zajęć opowiadanie pt. „Francja”.
Następnie wspólnie z dziećmi rozwiązała podchwytliwe zagadki. Zgodnie z tematem „Francja – Elegancja” warsztaty
plastyczne związane były z modą. Dzieci miały za zadanie wykonanie własnej
kolekcji strojów, a także stworzenie dla
siebie niepowtarzalnej biżuterii.
Do podróży po gorących, pustynnych piaskach zaprosiła dzieci Dorota
Wikarska – Dyrektor Przedszkola nr 2
im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się skąd
biorą się daktyle, co znajduje się w garbie wielbłąda, dlaczego na pustyni naj-

bardziej praktycznym kolorem ubioru
jest biały a także, jakie inne zwierzęta
można tam spotkać. Podczas warsztatów plastycznych zadaniem uczestników
zajęć było stworzenie własnej pustyni
z oazą.
Na zakończenie Ferii 2012 w progi
Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprosiłyśmy Michała Piechockiego – Starostę
Wągrowieckiego. Okazało się, że nasz
gość jest wybitnym znawcą Brazylii oraz
nie lada detektywem. Dzieci z Panem
Starostą szybko rozwiązały ostatnią,
piętnastą zagadkę detektywa Pozytywki
i pałaszując słodycze z zapałem wykonywały peruki i maski karnawałowe.
Podczas tegorocznych ferii w zajęciach brało udział około 300 dzieciaków, które na zakończenie zajęć otrzymały drobne upominki ufundowane
przez organizatora.
Joanna Kramer
Zdjęcia prezentujemy na stronie obok.
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„Babciu kochana,
dziś święto Twoje...”

Tak śpiewały w piątkowe popołudnie dzieci, które zaprosiły
w tym dniu swoje Babcie i Dziadków do Biblioteki na Osiedlu
Wschód. Zaproszeni Goście oprócz pięknego śpiewu mogli posłuchać wierszyków w wykonaniu wnucząt oraz obejrzeć inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka” w aranżacji Ewy Burzyńskiej.
Po części artystycznej na Babcie i Dziadków czekała aromatyczna kawa i ciasteczka oraz pyszne ciasto drożdżowe, które
upiekła z własnej inicjatywy pani Małgorzata – babcia Kasi,
Nikoli i Kacpra.
Osobiście spróbowałam, było przepyszne!
Ewa Byczyńska

„Tylko mnie kochaj!”
Walentynki to święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu zaproponowała
wszystkim zakochanym i nie tylko, zabawę na inspirujące życzenia. Wpłynęły bardzo oryginalne prace, a Jury po wnikliwej
analizie postanowiło przyznać jedną nagrodę podwójną dla
Państwa Romany i Marka Walczak.
W przeddzień święta zakochanych nagrodę dla dwojga wręczyła dyrektor Ewa Byczyńska. Konkurs organizowany jest cyklicznie i ma na celu podkreślenie ważności uczuć, bo przecież to
one są w życiu najważniejsze.
A oto nagrodzony wiersz Marka Walczaka:
Przeznaczenie
Nie liczy się nikt prócz Ciebie
jesteś gwiazdką na mym niebie
jesteś prawdą, którą znam
jesteś wszystkim tym co mam.
Twoje ciepłe wnętrze
i czarująca twarz
przepełniają mnie miłością
którą w sercu masz.
Śliczne są też twoje oczy
gdy uśmiechasz do mnie się
wiem że to jest przeznaczenie
Romka uwierz KOCHAM CIĘ.
Przepełniłaś mnie miłością
złączyliśmy serca dwa
proszę pomóż mi Kochanie
niech ta miłość wiecznie trwa.
tej miłości nic nie zniszczy
niech nam wiecznie świeci
niech dowodem jej najlepszym
będą nasze dzieci.
Elżbieta Chojnacka

Boże Narodzenie to jedno z najurokliwszych polskich świąt, spędzanych w gronie najbliższych. Bardzo ważne jest podtrzymywanie więzi rodzinnych
oraz kultywowanie tradycji. Wspólne pieczenie
pierników, ubieranie choinki, czy ozdabianie domu,
to duża przyjemność, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego
już od siedemnastu lat w progach naszej Książnicy
odbywa się konkurs plastyczny na stroik świąteczny.

Konkurs na stroik
rozstrzygnięty!

Tegoroczne prace, a było ich aż 192, wykonane zostały z bardzo
różnorodnych materiałów. Warto tu podkreślić, że najbardziej pożądanym, co za tym idzie najwyżej ocenianym materiałem były jak
zawsze ozdoby naturalne, a więc szyszki, suszone owoce, drewno,
świerk, kora, oraz ozdoby wykonane własnoręcznie np. z krepy,
papieru, sznurka, czy na szydełku. Najważniejszy jest odpowiedni
dobór ozdób - stroiki przeładowane elementami dekoracyjnymi
tracą swój urok.
Po burzliwej debacie, Jury (przewodniczący – pan Ryszard Dereżyński oraz panie Aleksandra
Podemska i Teresa Buszka) przyznało nagrody w trzech kategoriach
wiekowych: grupa I - przedszkola
oraz klasy I, II, III i IV szkół podstawowych; grupa II - klasy V, VI
i młodzież gimnazjalna oraz grupa
III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.
W I grupie, zwyciężyła Wiktoria Zjawińska (kl. I SP w Niemczynie), II nagrodę zdobyła Aleksandra Pawłowska (kl. I b ZSP w Damasławku), a III miejsce
zajął Krzysztof Wiśniewski (kl. II b ZSP w Łeknie). Jury postanowiło przyznać również wyróżnienie za udział w konkursie
uczniom Kl. „0” ze SP w Żelicach, oraz grupom: „Pszczółki”
i „Jagódki” z Przedszkola nr 2 w Wągrowcu.
W grupie II Jury postanowiło przyznać: I nagrodę - Mikołajowi Wojtychowi (kl. V ZSP w Żelicach), II nagrodę - Danielowi
Bartczakowi (kl. I gimn.- WPOW w Wągrowcu), III nagrodę
- Weronice Moćko (kl. I d Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu). Wyróżnienie zdobyła Joanna Łasecka (kl. III b gimn. ZS w Żelicach)
W grupie III jury przyznało I nagrodę pani Stanisławie
Dembnej z Mieściska.
Wystawa zakończyła się aukcją prac. Zebraliśmy kwotę pięciuset złotych. Pieniądze zostaną przeznaczony na zakup nowości
wydawniczych dla Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.
Magdalena Woźniak
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KALENDARIUM
- zapowiedzi

MARZEC
• 01.03. - „Święcone jajeczko – śliczna malowanka!” – ogłoszenie konkursu na
pisankę wielkanocną – rozstrzygnięcie 28.03.
• 07.03. godz.18.00 – koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Piotra Czekalskiego z Bieszczad
• 14.03. – „EURO 2012” – ogłoszenie VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Wiersz – rozstrzygnięcie 27.06.
• 14.03. – „Ksiądz Jakub Wujek w witrażu” – ogłoszenie konkursu plastycznego
w 415 rocznicę śmierci wągrowczanina – rozstrzygnięcie 15.05.
• 14.03. – „W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam” - ogłoszenie konkursu na
prezentację multimedialną z okazji Roku Janusza Korczaka – rozstrzygnięcie
15.05.
• 21.03. godz.10.00 – „Mylne wzruszenia” - konkurs recytatorski z okazji 90
rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego
• 26.03.-„Tatusiowie i ich pociechy” - ogłoszenie konkursu fotograficznego
z okazji Dnia Dziecka – rozstrzygnięcie 30.05.
• 28.03. - „Święcone jajeczko – śliczna malowanka!” – rozstrzygnięcie konkursu
na pisankę wielkanocną, połączone z aukcją pisanek
• 01.-31.03.- lekcje multimedialne z cyklu: Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca
• 01.-31.03.- „Pisankowe fantazje”– warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków

KWIECIEŃ
• 02.04. – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – ogłoszenie konkursu na ilustrację książki Janusz Korczaka w 70 rocznicę śmierci – rozstrzygnięcie
06.06.
• 15.-30.04. – „Wągrowieckie Teatralia dla najmłodszych” - teatrzyki kukiełkowe z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
• 18.04.godz.17.00. - z cyklu: Historie słowem opowiedziane „O miodzie i nie
tylko” spotkanie z pszczelarzem Adamem Messyaszem
• 23.04. – „Portret Ani z Zielonego Wzgórza” – ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów – rozstrzygnięcie 06.06. - Filia nr 1(Os.Wschód)
• 25.04. – Mały Rycerz Ochrony Przyrody – pasowanie dzieci najmłodszych na
rycerzy ochrony przyrody
• 01.-30.04. - lekcje multimedialne z cyklu : Uczeń na kulturalnej mapie Wągrowca „Katyń – Golgota Polska 1940-2010”
• 01.-30.04. – „Zuzia idzie do dentysty” - warsztaty literacko-plastyczne dla
przedszkolaków

MAJ
• 08.-15.05. – Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka ciągle w grze!” - cykl
imprez związanych ze świętem bibliotek i bibliotekarzy
• 28.05. – „Ona mi pierwsza pokazała księżyc” – montaż słowno-muzyczny
z okazji Dnia Matki – Filia nr 1 (Os.Wschód)
• 01.-31.05. – „Wągrowieckie Teatralia dla najmłodszych” - teatrzyki kukiełkowe z okazji Międzynarodowego Dnia Książki

Szczegółowe informacje o imprezach można uzyskać - tel. 67 26 20 068
oraz na naszej stronie internetowej
www.mbp.wagrowiec.eu

„Człowiek, który wkradł
się do Auschwitz”

– Denis Avey, Rob Broomby
„Człowiek,
który
wkradł się do Auschwitz” to historia
brytyjskiego żołnierza,
który z własnej woli
przedostał się do obozu
Auschwitz III-Monowitz. Denis Avey zaciągnął się do wojska
w 1939 roku. Uczestniczył w walkach
w Afryce Północnej w szeregach 7 Dywizji Pancernej. Gdy dostał się do niewoli,
umieszczono go w jenieckim obozie pracy
E715 w Monowicach. Tam dowiedział się
o okrucieństwach, jakich dopuszczano się
wobec więźniów sąsiedniego obozu koncentracyjnego. By zostać świadkiem bestialstwa nazistów zrezygnował z ochrony, jaką
dawał mu mundur brytyjskiego żołnierza.
Przebrany w pasiak żydowskiego więźnia
dwukrotnie wkradł się do Auschwitz III –
miejsca, w którym wyniszczającą pracą dla
niemieckiego koncernu IG Farben skazywano więźniów na powolną śmierć. Denis Avey przeżył również tragiczny marsz
śmierci, w który przerodziła się ewakuacja
tysięcy więźniów przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Po długiej wędrówce przez
Europę Środkową Avey w końcu wrócił do
ojczyzny. Przez wiele lat nie był w stanie mówić o bolesnych wydarzeniach z przeszłości,
nawiedzających jego myśli i dręczących go
w sennych koszmarach. Dziś Denis Avey
opowiada swoją historię. Jest ona równie
porywająca, jak wzruszająca; ukazuje losy
zwykłego człowieka, którego głęboko zakorzenione poczucie moralności i zdumiewająca odwaga uczyniły kimś niezwykłym. To
książka niezwykle ważna, w samą porę przypominająca o zagrożeniach, wobec których
staje każde społeczeństwo skażone nietolerancją i rasizmem.
UWAGA !!! BLOKADA KONTA !!!
Drogi Czytelniku, uprzejmie informujemy, że w Nowym 2012 Roku wymagana jest aktualizacja konta użytkownika Biblioteki. W związku z tym system
automatycznie blokuje konto czytelnika.
Konto zostanie odblokowane przez bibliotekarza po pierwszej wizycie w Bibliotece w tym roku. W wyjątkowych sytuacjach aktualizacji można dokonać
telefonicznie lub za pomocą e-maila.

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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PASTELOWY AKT

W śnieżne środowe popołudnie 15 lutego 2012 roku w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu odbyło się otwarcie wystawy „Akt w rysunku” Macieja Jańczaka.
Komisarzem wystawy był artysta plastyk Ryszard Dereżyński,
który był również pomysłodawcą wystawy.
Maciej Jańczak urodził się 9 lutego 1983 roku w Wągrowcu.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. W 2002 rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej kierunek: budownictwo.
Autor niezwykle barwnych w treści obrazów, nie posiada wykształcenia plastycznego, a jednak zajmuje się niezwykle trudną
dziedziną sztuki jaką jest akt, przeszedł natomiast kilkumiesięczny
kurs rysowania w klasie maturalnej, a to wszystko dlatego, żeby
dostać się na Akademię Sztuk Pięknych kierunek: architektura.
Nie udało się, ale tak nie do końca, bo dusza artysty i siła woli pozostała a efektem tego są 23 wyeksponowane fantastyczne obrazy
zdobiące dziś Galerię MBP. Ciekawe kompozycje w wytwornych
pastelowych barwach z dozą tajemniczości /bez twarzy/ sprawiają,
że w zadumie chce się patrzeć i podziwiać wytworne malarstwo
a najlepszym dowodem byli licznie przybyli goście.

Na co dzień artysta pracuje jako konstruktor i projektuje drewniane więźby dachowe.
Pierwsze rysunki i obrazy olejne, w tym akty, zaczął rysować
i malować na początku studiów (czyli w 2003 roku). Były to obrazy o różnej tematyce, wśród nich przeważały krajobrazy oraz motywy fantastyczne. W roku 2006 po raz pierwszy jego prace ujrzała
szersza publiczność w Trzecim Przeglądzie Twórczości Plastycznej,
Fotograficznej oraz Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągro-

Nasi sponsorzy:

wieckiego, na którym prezentował obrazy olejne. Odtąd bierze
udział w wystawach organizowanych przez Muzeum Regionalne
w Wągrowcu. Kolejną okazją do prezentowania prac była wystawa
z cyklu Początek Drogi w galerii MDK w 2007 roku a w 2008
wziął udział w Wystawie Plastycznej Niemieckich i Polskich Artystów „ Z przeszłości przyszłość”. Była to jednocześnie okazja do
wystawienia prac w Niemczech. W roku 2009 na kolejnej wystawie
zaprezentował wyłącznie akty, a ostatnią sposobnością do pokazania
swoich dzieł była następna już edycja projektu „Początek Drogi” organizowana przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu w 2011 roku.
Z powodu braku przygotowania plastycznego autor po swojemu interpretuje pojęcie aktu i tworzy rysunki, które według oglądających mogą aktem nie być, ale tak czy inaczej zawsze motywem
przewodnim jest ciało kobiety, które od lat nieprzerwanie go inspiruje. Jego prace nie posiadają tytułów, ponieważ ich interpretację
Autor pozostawia odbiorcy.
Ale to nie koniec uzdolnień artystycznych i zainteresowań.
Wielką pasją Macieja stała się kultura i mitologia japońska a ostatnio sztuka kulinarna. W wolnym czasie oprócz malowania fotografuje i gra na gitarze. Jest również akwarystą. Za swoich mistrzów
i niedoścignione wzory uważa Salvadora Dalego, Zdzisława Beksińskiego, Karola Bąka, a także Wojciecha Siudmaka, którego miał
zaszczyt spotkać osobiście w ubiegłym roku.
Wystawę można będzie oglądać do końca maja 2012 roku.
Zaprasza Ewa Byczyńska

