


Tydzień Bibliotek  
w  

Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bojanowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pod hasłem 

„Czytanie łączy pokolenia” 
 

8 maja – 16 maja 2014 r.  



 
 

8 maja godz. 9.00  
Spektakl pt:  

„Czerwony Kapturek” 
w wykonaniu Teatru Duet 

z Krakowa.  
 
 
Z myślą o najmniejszych 
czytelnikach, którzy mieszkają 
poza granicami miasta, MBP 
zorganizowała przedstawienie dla 
przedszkolaków w Kawczu (gmina 
Bojanowo).  
 



9 maja godz. 17.00 
Spotkanie z nestorami bojanowskiego 

harcerstwa:  
harcmistrzynią Marią Świtałą  

i  
dh ćwikiem Zdzisławem Zającem.  

 
******** 

 
Wydarzenie towarzyszące wystawie 

„Ponadwiekowa historia harcerstwa 
w Bojanowie” 

 

 
 



 
 

Podczas spotkania widać było niebywałe 
poczucie braterstwa i otwartość między 
gośćmi. Nić łącząca nie tylko kolegów, ale 
osoby względem siebie obcych była 
niepowtarzalna i możliwa jedynie w grupie 
połączonej duchem harcerstwa. 



 

 
Od 13 kwietnia do 17 maja 

2014r.  
 

„Ponadwiekowa historia 
harcerstwa w Bojanowie” 

Pomysłodawcą wystawy był Pan Witold 
Mikołajczyk, rodowity bojanowianin 
obecnie mieszkający w Katowicach. 
Ekspozycja składała się ze zdjęć 
i materiałów archiwalnych związanych 
z historią harcerstwa w Bojanowie.  
 

 
 



Rarytasami wystawy był mundur harcerski 
z odznakami Władysława Dudziaka, 
sztandar historycznej dla Bojanowa          
6. Drużyny Harcerskiej im. Bolesława 
Chrobrego oraz kroniki harcerskie, 
a w tym najstarsza opisująca lata od 
1922r. do 1947r. 



 
 

11 maja godz 11.00-16.00  
„Rajskie czytadlenie” 

 
 
Wyjazd na plener czytelniczy zorganizowany 
dla dorosłych czytelników bojanowskiej 
biblioteki w Kątach k/Osiecznej przy 
współpracy ze Studiem Art PAOLA. 
Gośćmi tego literackiego wydarzenia byli 
poeci Krystyna Grys i Andrzej Waldman, 
Marek Szymański – autor książki „Polska na 
filmowo” oraz formacja bluesowo-rockowa 
BBB. 

 





 
 

12.05 – godz. 11.00 
Spotkanie autorskie  

z Łukaszem Wierzbickim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podróżnik, pisarz, autor opowieści 
podróżniczych i historycznych – dla klas 
gimnazjalnych. Twórca takich pozycji jak 
„Afryka Kazika” oraz „Dziadek 
i niedźwiadek”. Podczas spotkanie 
opowiadał gimnazjalistom o swoich 
podróżach, inspiracjach, celach i pasjach.  



 
 

12 maja godz. 17.00  
Spotkanie z Eugenią Zawidzką 

 
 
Ostrowska poetką, autorką fraszek 
i tekstów piosenek. Spotkanie 
poprowadziła leszczyńska poetka Irena 
Anna Bajserowicz. Podczas luźnej 
rozmowy prowadzonej przez obie panie 
uczestnicy spotkania poznali historię 
pisarstwa Pani Eugenii, początki jej 
literackiej drogi, źródła inspiracji 
i pomysłów na nowe utwory. 
Niektóre wiersze Pani Eugenii stały się 
tekstami piosenek i podczas spotkania 
kilka takich muzycznych aranżacji zostało 
zaprezentowanych. 



 
 

13 maja godz. 8.45 i 9.30  
„Razem czytajmy dzieciom” 

 z udziałem policjantki  
asp. Katarzyny Łacinnik 

Spotkanie zostało zorganizowane dla klas I-
szych szkoły podstawowej w Bojanowie. 
Pani Kasia przeczytała dzieciom książkę 
o dalszych przygodach kotka Nutki oraz 
odbyła krótką rozmowę instruktarzową na 
temat bezpieczeństwa podczas spędzania 
czasu wolnego. Dzieci były żywo 
zainteresowane profesją Pani Kasi, specyfiką 
jej pracy i zadaniami przed jakimi staje. 



13 maja godz. 11.00  
Spektakl „Doktor Dolittle”  

 
 
Tym razem dzieci z grupy „Krasnale” 
Przedszkola w Bojanowie miały okazję 
poznać Doktora Dolittle i jego przyjaciół 
podczas przedstawienia Studia Małych 
Forma Teatralnych Art-Re. Tytułowy 
doktor słynął z umiejętności rozmawiania 
ze zwierzętami.  Aktorzy weszli z dziećmi 
w interakcję angażując je w zabawy 
ruchowe oraz wywołując spontaniczne 
reakcję. 

 
 



13 maja godz. 14.00  
„Legendy pokoleń  

- niespisane historie bojanowiaków”  
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu będącego 
podsumowaniem trzyczęściowego cyklu 
historycznego dla klas V-tych „Bojanowo, 
moja mała Ojczyzna” realizowanego 
w bibliotece od października do kwietnia.  
Laureatkami zostały Julia Gawlicka, Patrycja 
Nowak, Julia Piotrowska i Weronika Tatarek, 
które podczas spotkania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, zaprezentowały swoje 
prace. 

 
 



14 maja godz. 11.30  
„O pracy strażaka i zasadach udzielania 

pierwszej pomocy” 

 
 

W zajęciach uczestniczyły przedszkolaki 
z placówki w Bojanowie, które powitały 
bibliotekę z bukietami wiosennych kwiatów. 
Dzieci z fascynacją słuchały zasad pierwszej 
pomocy i uczyły się postępowania podczas 
wypadków, które mogą mieć miejsce w ich 
domach. Wszelkich instrukcji i odpowiedzi 
na pytania udzielali prowadzący Panowie 
Maciej Kazior - Naczelnik OSP w Trzeboszu 
i Andrzej Poślednik - ratownik medyczny. 





14 – 15 maja godz. 10.30  
„Różne twarze Pani Książki” 

 
 
Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły 
przedszkola z Trzebosza, Kawcza i Bojanowa. 
Dzieci wzięły udział w spotkaniu pod tytułem 
„Różne twarze Pani Książki” organizowanego 
w ramach Tygodnia Bibliotek. Zajęcia polegały 
na przekazaniu najmłodszym zasad 
postępowania z książką, mechanizmu 
wypożyczania i funkcjonowania biblioteki. 
Dzieci miały także okazję do obejrzenia 
wystawy pod tytułem „Ponadwiekowa 
historia harcerstwa w Bojanowie”, która była 
umieszczona w czytelni MBP. 

 
 






