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ŚWIĘTO KSIĄŻKI 

Dnia 23 kwietnia z okazji Międzynarodowego Święta Książki biblio-
teka zaprosiła 2 grupy klas "0". Na spotkaniu z pierwszą grupą 
przybył wójt Marcin Uchman, który czytał dzieciom bajki i wręczył 
prezenty dla obydwu grup. Natomiast bibliotekarki w obydwu 
grupach przeprowadziły warsztaty z książką: prezentacja literatury 
dziecięcej, zagadki literackie, wycinanki, układanki, rysowanie 
postaci książkowych, quizy i wspólne zaprezentowanie "Lokomo-
tywy" J. Tuwima. A wszystko odbyło się w czytelni przygotowanej 
specjalnie na tę okazję - świat bohaterów bajkowych.  

 

ROK TUWIMA 

Z okazji Roku Juliana Tuwima na spotkaniu koła literackiego w dniu 
28 kwietnia rozmawiałyśmy o Jego życiu i twórczości. Wszyscy 
znają przepiękne utwory dla dzieci, piosenki satyryczne czy "Kwiaty 
polskie". O autorze opowiedziała Maria Osińska, w trakcie były 
czytane wiersze przez p. Marię i Alinę Jabłońską, niektóre wiersze i 
piosenki wysłuchałyśmy z Internetu. 
 

MAJOWE DNI BIBLIOTEK 

W maju, z okazji święta bibliotek w naszej bibliotece zorganizowa-
no wiele imprez: spotkania i zajęcia literackie, warsztaty z edukacji 
regionalnej czy dziennikarskie. 

 
Dnia 13 maja odbyło się spotkanie z poetką Stanisławą Gujską z 
pobliskiego Jędrzejowa. Jest autorką 21 książek, głównie tomików 
poezji - zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Współpracuje także 
z czasopismami dla dzieci, Na spotkaniu powiedziała o swojej 
twórczości, zaprezentowała kilka wierszy z tomiku "Dostałam różę" 
oraz "A cisza wciąż trwa". 

 

 

 

 

Klasy drugie ze SP poznały zabytki gminy i wykonały widokówki wg 
własnego projektu.  

  
Tematem zajęć dla klas czwartych była „Rodzina - zwyczaje i ob-
rzędy” od urodzenia do pogrzebu. Uczniowie klas szóstych poznali 
"Tradycje przez cały rok". Uczniowie byli wyjątkowo zaintereso-
wani tematem i świetnie sobie poradzili z quizem, zdobywając w 
nagrodę nasze wydawnictwa.  

  
 
Natomiast gimnazjaliści wybrali temat: "Gmina Cegłów: historia, 
przyroda i zabytki". Za znajo-
mość ciekawostek i szybkie 
odpowiedzi na pytania o gminie 
dyrektor biblioteki wręczyła 
najlepszym nagrody. Uczniowie 
poznali też katalogi on-line i 
nauczyli się szukać książek i 
informacji dotyczących gminy 
czy powiatu. 

Dnia 14 maja przyjechał do biblioteki dziennikarz telewizyjny, 
Rafał Lasota, który w ciągu trzech godzin prezentował tajniki za-
wodu dziennikarza. Nie zabrakło uwag na temat prasy i pracy w 
różnych mediach. Każdy uczestnik zajęć przez 30 sekund mówił do 
kamery, potem była wspólna ocena. Ćwiczenia z kamerą były moż-
liwe dzięki pomocy montażysty, Radka Krążały, który nagrywał i 
odtwarzał wypowiedzi uczniów.  

  
 
Szkoła Podstawowa w Jeruzalu zaprosiła Danutę Grzegorczyk (autorkę 
książek o regionie) na dwa spotkania z uczniami. Dla młodszych były 
urozmaicone zajęcia literackie, dla starszych – edukacja regionalna. 

  
 

Z   ŻYCIA  BIBLIOTEKI 
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Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy 
i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub 
okolicę, przyjemnie i aktywnie spędzają czas. 

 
Bibliotekarze z powiatowej biblioteki wybrali trasę z Mińska 
Maz. do Cegłowa. Dnia 26 maja spod mińskiej biblioteki wy-
ruszyło ok. 80 osób. W Mieni przywitał ich wójt gminy Ce-
głów, Marcin Uchman oraz skarbnik, Milena Dąbrowska. 
Policjanci z Mrozów poprowadzili grupę do rezerwatu „Jedli-
na”, gdzie leśniczy Henryk Witkowski opowiedział o walo-
rach przyrodniczych rezerwatu. Następnie ruszyli w stronę 
Cegłowa, bo celem rajdu była biblioteka. Dotarli nieco prze-
moknięci, ale zadowoleni. Biblioteka przygotowała poczę-
stunek i strawę duchową w postaci poezji. Swoje wiersze 
czytała poetka Stanisława Gujska, a Anna Cegiełka przy 
akompaniamencie Mirosława Tarczyńskiego śpiewała wier-
sze współczesnych poetów. Były też wystawy: „Dawny Ce-
głów” i „Z życia biblioteki”. Koordynatorzy rajdu byli zachwy-
ceni gościnnością Cegłowa. Przed odjazdem chętni zwiedzili 
jeszcze kościół rzymskokatolicki, a w nim ołtarz z 1510 roku. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 


