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Rawicka ksiąŜnica juŜ po raz piąty wzięła udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jakim jest Tydzień Bibliotek, 

którego głównym celem jest popularyzacja biblioteki i promocja czytelnictwa.  

Tegoroczny wybór hasła „ BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ ”  umoŜliwił nam  

na zorganizowanie róŜnorodnych form pozyskiwania czytelników, bo biblioteka zaczyna być 

nie tylko wypoŜyczalnią ale przede wszystkim miejscem edukacji , doradztwa, rozwoju 

zainteresowań, czyli miejscem przyjaznym  dla róŜnych grup osób , nie koniecznie 

czytelników. W programie „Tygodnia Bibliotek” uwzględniono potrzeby i wskazówki 

czytelników, tworząc program dostosowany do wszystkich grup wiekowych. 

Zaproponowaliśmy mieszkańcom Rawicza i okolicy imprezy sprawdzone, cieszące się duŜym 

powodzeniem, organizowane corocznie a takŜe nowości, które uatrakcyjniły majowe 

spotkania z ksiąŜką i biblioteką. 

 

W pierwszym dniu „Tygodnia Bibliotek” najmłodsze dzieci z przedszkoli i pierwszych 

klas szkół podstawowych miały okazję zapoznać się z Ŝywym teatrem za pośrednictwem 

aktorów z Krakowa - Art-Re Studio Małych Form Teatralnych , Scenografii i ReŜyserii, 

którzy przygotowali 2 spektakle :  

• „Legenda o smoku wawelskim „                     - spotkanie w Filii Zielona Wieś –  

                                                                                  (uczniowie kl. I-III- 95 os.) 

• „ Królewna ŚnieŜka i siedmiu krasnoludków”- spotkanie w Filii Nr 1 w Dębnie Polskim      

                                                                      (przedszkolaki  52 os.)   

                                                                   - spotkanie w Filii Rawicz-Sarnowa   

                                                                      (przedszkolaki i dzieci z „O” 62 os.) 

Było to pierwsze zetknięcie się dzieci  z teatrem i niesamowite reakcje w czasie ich trwania. 

Najpierw przejmująca cisza, rozeznanie z nowym, zaczarowanym światem, później coraz 

odwaŜniejsze reakcje a nawet wspólna zabawa z aktorami. Coś niesamowitego, wspaniałego. 
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Dzieci wcale nie miały ochoty na rozstanie, brawom i bisom nie było końca, czym uradowali 

występujących  a i nam było bardzo miło, Ŝe występy się podobały. 

Tego samego dnia rawicką bibliotekę odwiedził Kawaler Orderu  Uśmiechu, nauczyciel 

wielu pokoleń niewidomych dzieci Edmund Oses. Spotkał się z uczniami II klasy szkoły 

gimnazjalnej, natomiast w godzinach popołudniowych z członkami Klubu „ U Klementyny”.  

Oba spotkania przebiegły w niezwykle przyjaznej i Ŝyczliwej atmosferze pomimo trudnego tematu 

spotkania jakim był świat ludzi niewidomych. Pan Edmund opowiadał o swej pracy „misji”  

z niewidzącymi, pokazywał ksiąŜki pisane językiem Braila, wspominał równieŜ o wielu barierach 

jakie w Ŝyciu codziennym muszą pokonać, by przystosować się do otaczającego ich świata. 

Wszystko to opisał w ksiąŜce „BliŜej nieba”, którą promował na obu spotkaniach.  

Na zakończenie kaŜdego z nich pokazał przywieziony na tę okazję Order Kawalera Uśmiechu.  

W podziękowaniu za zaproszenie podarował bibliotece cenne ksiąŜki pisane językiem Braila oraz 

swoją ksiąŜkę na CD. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 88 os. 

Do Oddziału dla Dzieci przyjęła zaproszenie pisarka Agata Widzowska-Pasiak. Nasz 

niecodzienny gość to laureatka nagrody im. Astrid Lindgren za ksiąŜkę „Dreptak i pępek świata”. 

Okazało się, Ŝe Pani Agata to ciepła i miła osoba, która potrafiła wywołać na ustach uczestników 

lawinę uśmiechu. W przysłowiowej pigułce opowiedziała dzieciom o swojej twórczości. Potrafiła 

aktywnie włączyć dzieci do zabawy ze słowem i sylabami oraz czytania „szeleszczących wierszy” 

Pisarka spotkała się z uczniami kl. I i II w ilości 51 os. Na zakończenie była wspaniała 

niespodzianka w postaci wierszy z autografem pisarki. 

Drugi dzień „Tygodnia Bibliotek” tj. 6 maja niewiele róŜnił się od pierwszego. Dzieci 

miały okazję spotkać się z Mirosławą Woźną, autorką i wydawcą ksiąŜek dla dzieci. Pisarka 

spotkała się z uczniami kl. I-III  w Filii Słupia Kapitulna a po krótkiej przerwie w Rawiczu                  

w Oddziale dla Dzieci z przedszkolakami 5 i 6 latkami gdzie zaprezentowała nie tylko swoje 

utwory ale zapoznała uczestników z drogą ksiąŜki od autora do czytelnika. Spotkania urozmaicono  

próbami  inscenizacji wierszy autorstwa p. Mirosławy. Najmilszym akcentem spotkań były 

autografy i ksiąŜeczki sponsorowane przez autorkę. W spotkaniu uczestniczyło 108 dzieci. 

W tym samym czasie do Czytelni RBP przy ul. Targowej 1,  przymaszerowały dziarskim 

krokiem przedszkolaki na warsztaty edukacyjno-plastyczne, których głównym celem było 

pokazanie ksiąŜki, ksiąŜki która przez wieki zmieniała swoje oblicze. Hasłem spotkania była 

„KSIĄŻKA, KTÓRA W SWYM WNĘTRZU WIELE TAJEMNIC ZMIEŚCI, KILKA 

WIERSZYKÓW, MNÓSTWO BAJECZEK I CAŁE MROWIE KOLOROWYCH 

OPOWIEŚCI” . Po wysłuchaniu wszystkich opowieści poświęconych oczywiście „ksiąŜce” , 

młodzi słuchacze przystąpili do wykonania ilustracji do wiersza Tadeusza Kubiaka  
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„ Ja jestem ksiąŜka ” . Potem odbyła się „zgaduj-zgadula” związana z treścią wiersza. Nagrodami 

były słodycze oraz własnoręcznie wykonana ilustracja. Uczestniczyło w warsztatach 26 dzieci. 

 Środa 7 maja upłynęła równieŜ na ciekawych spotkaniach z ciekawymi ludźmi. I tak w Filii 

Zielona Wieś odbyło się spotkanie z rawickim regionalistą Walerianem Stankiem, który uczniom 

klas V i VI przybliŜył wiadomości o regionie . Młodzi ludzie z zapartym tchem słuchali wielu 

ciekawostek o swojej wsi, jej historii czy miejscach historycznie związanych z wydarzeniami 

dotyczącymi historii Polski . Dowiedzieli się o bohaterach z czasu wojen i Powstania 

Wielkopolskiego i powiązaniu ich nazwisk z nazwiskami bohaterów. Okazało się, Ŝe wielu z nich  

to potomkowie wspomnianych postaci, z czego byli niezwykle dumni. Pan Walerian  podjął się 

takŜe promocji ksiąŜki Stanisława Jędrasia „Kościół i parafia pod wezwaniem Św. Floriana  

w Zielonej Wsi”. W prelekcji uczestniczyło 67 os. 

Słoneczna środa była teŜ dniem poświęconym promocji czytelnictwa wśród najmłodszych 

mieszkańców Rawicza i okolic. Równocześnie we wszystkich placówkach bibliotecznych  

w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom „ ruszyło wspólne czytanie dzieciom bajek. 

Po kaŜdej bajce był mini konkurs i słodka niespodzianka. Wśród czytających znaleźli się 

bibliotekarze, dziennikarze, harcerze, nauczyciele. Dzieci wyniesione wraŜenia z pobytu 

w bibliotece przenoszą na grunt domu rodzinnego, wręcz zmuszając rodziców, dziadków, starsze 

rodzeństwo do kontynuacji głośnego im czytania.  Okazało się  to niezwykle edukacyjną formą 

kontaktu dziecka ze słowem i największą satysfakcją oraz radością dla bibliotekarzy, dzięki tej 

formie pracy z milusińskimi „ksiąŜka” wygra bój z komputerem.  

We wspólnej akcji głośnego czytania uczestniczyło ponad 3oo dzieci. 

 Późnym popołudniem , w pięknej sali sarnowskiego ratusza wystąpił z inicjatywy 

kierownika Filii Rawicz-Sarnowa z montaŜem poetycko-muzycznym zespół „8 BRAM”. Zespół 

zaprezentował połączenie tekstów literackich rawickich poetów z muzyką skomponowaną przez 

współwykonawców. Przy promieniach zachodzącego słońca wpadających przez okna , nastrojowej 

muzyce i wzruszających tekstach uczestnicy koncertu spędzili środowe popołudnie. W spotkaniu 

uczestniczyły dzieci i młodzieŜ ze świetlicy terapeutycznej oraz seniorzy i mieszkańcy Sarnowy –

69 osób. Koncert tak się podobał, Ŝe zespół z nowym programem artystycznym został  zaproszony 

na jesienne spotkanie z poezją. 

Czwartkowy poranek 8 maja rozpoczął się w Filii Słupia Kapitulna od spotkania  

z rawickim regionalistą i miłośnikiem podróŜy Januszem Hamielcem, który zabrał młodych 

uczestników spotkania w cudowną podróŜ z Astrid Lindgren i jej ksiąŜkowymi bohaterami. 

Uczniowie klas III – V z zapartym tchem słuchali opowieści o pięknej Szwecji, o miejscu 

urodzenia pisarki i jej twórczości. Obejrzeli slajdy oraz mini galerię pamiątek z podróŜy. 
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Ciekawostką dla przybyłych był fakt przyznania  pisarce przez polskie dzieci prestiŜowej nagrody 

jaką jest Order Kawalera Uśmiechu. Opowieści wysłuchało 67 dzieci. 

 Natomiast w sali witraŜowej Domu Kultury z młodzieŜą klas IV spotkał się prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Rawicza, regionalista, inicjator cyklu Konferencji „KOCHAM MOJE 

MIASTO” Walerian Stanek.  

Celem prelekcji było przybliŜenie załoŜeń programowych Konferencji o ukochanym mieście, 

omówienie tych które minęły i zachęcenie przybyłych do wzięcia udziału w przyszłorocznej 

edycji. W prelekcji udział wzięło 75 os. 

 W tym samym czasie w Filii Rawicz-Sarnowa  rozpoczął się konkurs o Harrym Potterze, 

przeznaczony dla uczniów kl. V a przygotowany połączonymi siłami - biblioteka publiczna- 

biblioteka szkolna i świetlica terapeutyczna. W szranki ostatecznej rywalizacji przystąpiło 5 osób, 

których  pierwszym zadaniem było przygotowanie plakatu. Następny etap to 3 zestawy pytań oraz 

zdaniem jury najciekawsze zadanie, zachęcenie do przeczytania ksiąŜek o przygodach Harrego 

Pottera i własny pomysł na zaklęcie czarodziejska róŜdŜką. Komisja miała nie lada problem  

z wyłonieniem zwycięzcy poniewaŜ poziom wiedzy biorących udział okazał się bardzo wysoki. 

Po burzliwej dyskusji wśród członków jury zdobywcą pierwszego miejsca okazała się dziewczyna 

Kalina , która zdobyła prawie komplet punktów. TuŜ za nią uplasował się klasowy kolega Artur. 

Na medalowej trzeciej pozycji znalazła się druga dziewczyna Natalia a dwa wyróŜnienia 

przypadły Jakubowi i Dawidowi. W nagrodę laureaci otrzymali ksiąŜki oraz drobne upominki 

ufundowane przez bibliotekę. Biorącym udział w konkursie kibicowali koledzy z kl. IV oraz 

nauczyciele 28 os. 

9 maja. Majowy poranek. Filia Rawicz- Sarnowa, spotkanie z Joanną Zagner-Kołat, 

ilustratorką ksiąŜek dla dzieci. Po godzinnej przerwie drugie spotkanie tym razem w Oddziale  

dla Dzieci w Rawiczu. Spotkania stały się ciekawą formą edukacji na temat powstawania ilustracji 

ksiąŜkowej, poszczególnych etapów jej tworzenia. Pani Joanna zdradziła dzieciom tajemnicę 

rysowania „ magicznym ołówkiem”, pokazała jak waŜną rolę w ksiąŜce odgrywa okładka oraz 

elementy, które zostały na niej umieszczone. Wśród dzieci znaleźli się i tacy, którzy juŜ teraz 

deklarowali, Ŝe w przyszłości zostaną ilustratorami ksiąŜek. Oczywiście padało wiele pytań,  

na które pani Joanna chętnie i z dowcipem odpowiadała. Mimo skromności zdradziła dzieciom ,  

Ŝe współpracowała z takimi czasopismami jak „MIŚ”, „ ŚWIERSZCZYK” czy „SUPEŁEK”  

oraz to, Ŝe ilustrowała ksiąŜki m.in. L.J.Kerna, W.Chotomskiej, K.Jerzykowskiej czy 

I.Klebańskiej. Uczestniczące w spotkaniach dzieci a było ich 108 aktywnie włączały się  

do tworzenia rysunków, same wykonywały ilustracje do przeczytanych wierszy. 
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 Sobota stała się tradycyjnym dniem przeznaczonym na chwilę zadumy, refleksji nad 

przemijaniem i sensem Ŝycia. Dzień z przysłowiową ”Łezką w oku”. Udajemy się na rawicki 

cmentarz, gdzie spoczywają nasi poprzednicy, nasze koleŜanki i koledzy, o których pamiętamy  

i pamiętać będziemy. Składamy na grobach róŜę , zapalamy znicze.  

Tydzień na zrealizowanie wszystkich zamierzeń okazał się zbyt krótki , dlatego teŜ został  

w rawickiej bibliotece nieco wydłuŜony. W poniedziałek 12 maja przybyła do Oddziału dla Dzieci 

na dwa spotkania Izabella Klebańska, autorka ksiąŜek dla dzieci i współautorka programów 

telewizyjnych „ 5-10-15 „ czy „ Domowe Przedszkole „. Spotkania miały charakter muzyczny. 

Pani Izabella za pomocą utworów odkrywała dzieciom tajemnice nutek, gamy, klucza 

wiolinowego czy klamry. KaŜde spotkanie urozmaicała własną grą na skrzypcach.  

Uczestnicy spotkań zapamiętają je jako Ŝywe, pełne dźwięku a przede wszystkim spontaniczne  

bo współtworzone przez nich samych. Po spotkaniach tworzyły się kolejki po autograf w kształcie 

nutki. Uczestnikami spotkań byli uczniowie klasy III SP oraz przedszkolaki – 89 os. 

Majowy 14 dzień miesiąca, ciepły poranek i niezwykłe wydarzenie. Do rawickiej ksiąŜnicy 

zawitał Jarosław Kret, znany dziennikarz telewizyjny, prezenter pogody, autor ksiąŜek „Moja 

Ziemia Święta”, „Kret na pogodę”’ „Wyprawy marzeń-Ziemia Święta”. W spotkaniu - promocji 

ksiąŜki „Moja Ziemia Święta” wzięły udział dzieci, młodzieŜ szkolna oraz dorośli. Władze miasta, 

bibliotekarze, zaproszeni czytelnicy i mieszkańcy Rawicza. Z braku własnej sali spotkanie odbyło 

się w Art Galerii Performance Cafe, w której z uwagi na tłumnie przybyłych mieszkańców 

dostawialiśmy krzesła, bo zainteresowanie osobą i tematyką przeszło nasze oczekiwanie.  

Jarosław Kret przedstawił barwnie i dowcipnie swoją sylwetkę, karierę zawodową, 

róŜnorodne zainteresowania , a przede wszystkim podróŜe. Głównym tematem była jednak 

„Ziemia Święta”, którą pokazał przekazem multimedialnym i bardzo dokładnie omówił. Spotkanie 

trwało ponad 2 godziny i nikt z przybyłych nie chciał wyjść z sali. Uwieńczeniem spotkania była 

długa kolejka po dedykację z autografem. W promocji ksiąŜki wzięło udział ponad 350 osób. 

 Wieczór tego dnia był równieŜ niezwykły. Tym razem w sali poświęconej rawickiemu 

artyście , malarzowi Zbigniewowi Łukowiakowi odbyło się  spotkanie z  pisarką Martą Fox 

poprzedzone wernisaŜem wystawy malarstwa jej przyjaciela Janusza Stobińskiego w Art Galerii 

Performance Cafe – opatrzone piękną muzyką i komentarzem Włodzimierza Jędrzejczaka.  

Po obejrzeniu wystawy wszyscy udali się na owiane tajemniczością spotkanie, które poprowadził 

w formie wywiadu przyjaciel pisarki  i redaktor rawickiej gazety W. Jędrzejczak. Całość została 

opatrzona piękną poetycka muzyką w wykonaniu zespołu „ 8 BRAM”. W spotkaniu wzięła udział 

młodzieŜ gimnazjum, dorośli, bibliotekarze, zaproszeni czytelnicy, którzy byli zachwyceni taką 

nowatorską formą spotkania – 32 os.  


