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To już 4 numer naszej bibliotecznej gazetki,
wydanej z okazji Tygodnia Bibliotek !!!

Biblioteka, biblioteka,
takie miejsce na Was czeka.
Są tu bajki i słowniki
i komiksy z Myszką Miki.
Każdy jest w niej mile widziany
i zawsze po królewsku witany.
Znajdziesz tutaj Mickiewicza,
Kopernika, Sienkiewicza.
Książki to najlepsi przyjaciele, którzy
nie zranią, nie zasmucą, a nauczą wiele !!!
Lecz szanujcie je koledzy,
bo są one źródłem wiedzy
oraz pilnie je czytajcie
i swój umysł rozwijajcie.
A gdy głowisz się nad referatem
nie odrabiaj go sam z bratem,
bo na ciebie zawsze czeka
nasza miejska biblioteka !
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10.IV.2010 – po katastrofie w Smoleńsku
my, dzieci również odczuwaliśmy smutek i żal

KATYŃ
Dziesiątego kwietnia
dosyć wcześnie rano
wstrząsające wieści
przez radio podano.
Smoleńsk – katastrofa
prezydent nie żyje.
Cóż za tajemnicę
Katyń w sobie kryje ?
Fakt – oczywistym
kłamstwem otoczony
zażądał od Polski
prezydenckiej żony.
Dziewięćdziesiąt sześć osób
w tym cała załoga.
Nie zdołali uprosić
łaski Pana Boga.
Polecieli w sobotę
wcześnie, bo o świcie.
Ofiarom hołd oddać
a oddali życie.
O parodio życia,
to zrządzenie losu
Większego hołdu – złożyć
po prostu – nie sposób.

Danuta Chromy
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Wywiad z panią Joanną Naczyńską
instruktorem MBP Piekary Śl.

Czy lubi pani czytać książki, a jeśli tak to o czym ?
Uwielbiam! Książki historyczne, obyczajowe, sensacyjne oraz książki o sztuce
Która książka z dzieciństwa utkwiła Pani w pamięci ?
Irena Jurgielewiczowa „Wrócimy razem”
Czym zajmuje się pani w bibliotece ?
Zajmuję się wszystkimi merytorycznymi sprawami, związanymi
z działalnością 9 piekarskich filii: zakupami książek i prasy dla wszystkich filii
w mieście, statystykami i sprawozdaniami finansowymi do księgowości,
sprawozdaniami bibliotecznymi do Biblioteki Śląskiej i Głównego Urzędu
Statystycznego, katalogiem centralnym, kartotekami dezyderatów
i kontynuantów, kartoteką kontrahentów, inwentaryzacją księgozbiorów
w filiach (co 5 każda filia musi przeprowadzić skontrum zbiorów czyli ich
inwentaryzację), selekcjami księgozbiorów, szkoleniami kadry bibliotecznej
oraz wszystkimi bieżącymi problemami, występującymi w codziennej pracy
naszych filii.
Ile książek w ciągu 1 roku kupuje biblioteka ?
Około 5 tys.
Czy umie pani oprawić książkę ?
Oczywiście!
Czy czytała pani swoim dzieciom bajki, gdy były małe ?
Obowiązkowo co wieczór czytałam moim dzieciom bajki!
Którego autora książek dla dzieci ceni pani najbardziej ?
Brzechwa, Kasdepke, Tuwim
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Jakie inne rzeczy prócz książek panią interesują. Jakie ma pani hobby ?
Jestem chórzystką i prezesem chóru „Halka” w Kozłowej Górze. Zajmuje mi to
bardzo dużo czasu wolnego. Moją pasją jest też mój ogród ! Lubię podróże
i zwiedzanie. Zwiedziłam prawie cała Francję i wiele innych miejsc w Europie.

Czy myśli pani, że AUDIO – BOOK to dobry wynalazek ?
Uważam, że to wspaniały wynalazek, zwłaszcza dla ludzi niepełnosprawnych,
niedowidzących, ale również dla zapracowanych, którzy mogą wykonywać
swoje obowiązki jednocześnie słuchając audio-booka, tak jak się słucha np.
muzyki. W tej chwili audio-booki są nagrywane przez słynnych aktorów, co
również zwiększa atrakcyjność słuchanego utworu. Nie wychodząc z domu
można się poczuć, jak w teatrze...
Co pani kupiła dla dzieci ostatnio (mowa o książce) ?
Martynki, Księgowir, Bajka na biegunach, Powiem Julce
Próbowała pani kiedyś sama coś pisać ? (wiersze, opowiadania itp.)
Raz napisałam wiersz o lodach!
Ile pieniędzy wydaje biblioteka w ciągu roku na książki dla dzieci i młodzieży ?
Na koniec 2009 - 36 155 książek dla dzieci i młodzieży
Czy myśli pani, że pomysł aby w Piekarach była 1 biblioteka tylko dla dzieci
z atrakcjami tj. mediateka itd. TO DOBRY POMYSŁ !
Uważam, że to wspaniały pomysł. Życzylibyśmy wszystkim czytelnikom
Piekar Śląskich, aby oni sami oraz ich dzieci mogli korzystać z nowoczesnej,
doskonale wyposażonej Mediateki, w której nie tylko mogliby zdobywać
wszelkiego rodzaju informacje, ale również rozwijać swoje zainteresowania
i pożytecznie spędzać czas. Takie Mediateki istnieją już w Polsce i wiemy, że
cieszą się ogromnym powodzeniem. Niestety wymaga to dużych nakładów
finansowych, ale uważam, że warto zainwestować w takie przedsięwzięcie dla
dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów
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Baśń
Zaginiona Księżniczka

Dawno, dawno temu w odległej krainie mieszkała piękna królewna, a miała na
imię Alina. Gdy była małą dziewczynką jej mama zmarła, a król ożenił się po raz
drugi. Macocha była złą kobietą. Gdy Alina wyrosła na dziewczynę piękniejszą od
niej postanowił zamienić ją w żabę i wrzucić do jeziora, umiała bowiem czarować.
Król bardzo rozpaczał po stracie córki i wydał rozporządzenie mówiące o tym, że kto
odnajdzie królewnę dostanie jej rękę. Królowa nie przejęła się tym, gdyż wiedziała,
że nikt nie będzie szukał królewny w stawie. Miała rację nikt tam królewny nie
szukał.

Pewnego dnia przechodził przez miasto ubogi chłopiec. Szukał pracy i znalazł
ją w piekarni. Usłyszał on o zaginionej królewnie i też zaczął szukać. Zawsze gdy
doręczał do królewskiej kuchni pieczywo zatrzymywał się właśnie w pobliżu stawu.
Gdy dowiedziała się o tym królowa starała się pozbyć natręta. Postanowiła wystawić
go na próbę. Zmieniła się w staruszkę i powiedziała mu, że wie gdzie jest królewna
i powie mu jeżeli wykona trzy polecenia, które mu zada. Piekarz się zgodził.
Królowa powiedziała mu również, że jeżeli nie wykona tych poleceń rzuci go na
pożarcie sępom. Nawet po tej groźbie piekarz się nie zląkł.
Przyjdź jutro na wzgórze, tam powiem ci jakie będzie pierwsze zadanie,
a każde następne jest trudniejsze od poprzedniego – ostrzegła go.
Następnego dnia piekarz przyszedł na wzgórze.
Pierwsze zadanie polega na tym abyś znalazł w lesie kielich księżniczki. Jest
on schowany w wielkim dębie – powiedziała królowa.
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Piekarz poszedł, lecz nigdzie w lesie nie mógł znaleźć wielkiego dębu. Aż nagle …
zobaczył siedzącą nad strumykiem małą dziewczynkę.
Zgubiłam się w lesie i nie mogę znaleźć drogi – powiedziała dziewczynka.
Nagle piekarz usłyszał głos królowej:
Jeśli wyjdziesz z lasu twe zadanie będzie nieważne.
Lecz piekarz i tak odprowadził dziewczynkę na skraj lasu, pożegnał się z nią i ujrzał
wielki dąb, a w środku dziuplę. Tam schowany był kielich. Przyniósł go królowej.
Królowa była wściekła gdy zobaczyła go z kielichem i zaraz podała mu drugie
zadanie.
Przynieś mi w tym kielichu niebieską lawę wulkaniczną.
Tym razem piekarz się zdziwił, ponieważ lawa wulkaniczna nie jest niebieska. Przez
chwilę zastanowił się „Może to przenośnia i chce abym jej przyniósł wodę
z błękitnego jeziora” - pomyślał. Wykonał i to zadanie.
Wściekła królowa wrzasnęła:
Znajdź w tym kielichu żabę chytrą, bystrą, której nikt nie umiał znaleźć; jest
ona wielkości kijanki. To trzecie zadanie !
Mądry piekarz przelał wodę przez sito i podniósł z niego żabę. Wtedy żaba zmieniła
się w królewnę, a zła królowa rozpłynęła się z gniewu.
Król szczęśliwy z odnalezienia córki przyznał mu nagrodę. Piekarz ożenił się
z królewną i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

Dagmara Wysocka
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Wielki deszcz
2. Magiczna kraina C. S. Lewisa
3. Huragan
4. Tańcowała z nitką
5. Popularna dziwaczka z wiersza dla dzieci
6. Imię Tuhaj-bejowicza
7. Nazwisko autorki „Opium w rosole”
8. Ptasi pazur
9. Wyspa Odyseusza
10. Front, przednia ściana budynku
11. Prymus z klasy Mikołajka
12. Słoń, który był zapominalski
13. Figura szachowa lub część czołgu
14. Jest obowiązkowa lub uzupełniająca
15. Gatunek ryby
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Zapraszamy do kina na film
pt. „Jak wytresować smoka”
(How to train your dragon)

film animowany; USA, 2009; reż. Dean DeBlois, Chris
Sanders; w polskiej wersji językowej głosu użyczyli: Mateusz
Damięcki, Julia Kamińska, Miłogost Reczek, Tomasz
Traczyński, Mateusz Narloch, Julia Hertmanowska, Sebastian
Cybulski, Artur Pontek

Wioskę wikingów na jednej z wysepek Morza Północnego nękają nietypowe szkodniki. Są
to smoki, które napadając na siedlisko ludzi, palą co popadnie i kradną ich żywy inwentarz. Ale
wikingowie nie byliby sobą, gdyby odważnie, a nawet z dziką radością nie walczyliby z takimi
groźnymi bestiami.
Nastoletni chłopiec o niezbyt poważnym imieniu Czkawka nie wyróżnia się zbytnio ani
wzrostem, ani muskulaturą, ale jest bardzo inteligentny, pomysłowy i zręczny. Jego ojciec – wódz
Stoick – wcale tego nie docenia.
Wiking pochłonięty ciągłą obroną wioski i opętany pragnieniem odnalezienia siedliska smoków, nie
poświęca synowi zbyt wiele uwagi. I mimo, że go kocha, nie potrafi dostrzec jego zalet. A Czkawka
tak bardzo stara się zdobyć jego uznanie, że nieustannie, choć nienaumyślnie pakuje się w kłopoty.
Opiekunem Czkawki i najlepszym przyjacielem jego ojca jest miejscowy kowal, Pyskacz
Gbur, któremu chłopiec pomaga przy pracy. Pyskacz stracił nogę i dłoń w walkach ze smokami. Ale
radzi sobie całkiem nieźle, zastępując rękę specjalnie mocowanym toporem lub młotem, co często
jest bardzo… poręczne ;-) – taki średniowieczny Inspektor Gadżet.
Czkawka – zdeterminowany, aby udowodnić swoją zdolność do zabijania smoków –
konstruuje specjalnie urządzenie, dzięki któremu udaje mu się schwytać tajemniczego smoka,
zwanego Nocną Furią. Gdy jednak spogląda na spętane zwierzę, nie jest w stanie go zabić. Dlatego
też uwalnia smoka i w tym momencie nawiązuje się między nimi przedziwna więź. Okazuje się też,
że na skutek utraty części ogona smok nie może samodzielnie latać. Czkawka powoli zaprzyjaźnia
się z uziemionym w kanionie smokiem, którego nazywa Mordką. Wykorzystując swoje talenty
kowalskie, konstruuje uprząż, dzięki której smok znowu może latać, ale potrzebuje Czkawki jako
jeźdźca, sterującego dorobionym skrzydłem ogona.
Tymczasem ojciec zmusza Czkawkę do wzięcia udziału wraz z grupą młodzieży z wioski
w treningu zabijania smoków. Rówieśnicy dokuczają chłopcu, ale Czkawka wkrótce zdobywa ich
podziw, gdy niespodziewanie bardzo dobrze radzi sobie z obezwładnianiem smoków. Nikt nie wie,
że chłopiec wykorzystuje sztuczki, których nauczył się, przebywając ze swoim własnym smokiem.
Czkawka zaczyna się przekonywać, że smoki wcale nie są tak straszne, jak wszyscy sądzą i że one
też mają swoją tajemnicę. Zbliża się jednak dzień, kiedy tajemnica Czkawki również zostanie
odkryta…
Film ten jest luźną adaptacją książki dla dzieci angielskiej pisarki Cressidy Cowell.
Bardzo dobrze zrealizowany, zachwyca nie tylko w wersji 3D. Z dużą dawką humoru,
odrobiną wzruszenia, ale przede wszystkim z wartką i interesującą akcją powoduje, że jest filmem
dla każdego w wieku od 3 do 103 lat. Z całą też pewnością powinien znaleźć się w każdej domowej
kolekcji.
- 10 -

Prezentujemy twórczość młodej poetki

MAMA
Chociaż jestem jeszcze mała,
I lat niewiele mam,
Znam ja się na miłości,
Co udowodnię Wam.
Z miłością jest jak z słońcem
To ciepło, radość, blask
Niełatwo jest ją dawać
Choć równie trudno brać.
I tutaj słowo „MAMA”
Na usta mi się pcha
Bo mama to jest miłość
To słońce mego dnia.
(PS. Przypominamy Dzień Matki tuż, tuż)

Niełatwo jest być mamą
Najlepiej wiem to ja
Szczególnie, kiedy psocę
Lub, gdy zły humor mam
Lecz Mama na zły humor lekarstwo zawsze ma
Jej całus czyni cuda, a uśmiech zmienia świat.
Dlatego drogie dzieci w tajemnicy powiem Wam
Kochajcie swoje Mamy tak jak Mamę kocham ja !!!

WYOBRAŹNIA
Gdy poszłam do ogródka widziałam krasnoludka,
i był tam też wieloryb, leciutki jak delikatny motyl.
Małpa tak skakała, że drzewa połamała.
A rybka moja mała jak słoń wyglądała !
Pies jadł marchewki, a kot rzodkiewki.
I tak się wystraszyłam, gdy nagle lwa zobaczyłam.
Hipopotam, chociaż taki duży kąpał się w kałuży.
Aż w końcu wszystko zniknęło, bo wyobraźnią moją było …
Natalia Wysypoł
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Moje pierwsze opowiadanie
pt. „Jak to się stało, że pokochałam czytanie”

Moja przygoda z książką rozpoczęła się już we wczesnym
dzieciństwie. Był to czas, kiedy nie umiałam jeszcze czytać,
ale bardzo lubiłam słuchać bajek. Rodzice opowiadali mi je
przed zaśnięciem oraz często czytali w długie, zimowe
wieczory.
Pamiętam jak mama siadała na łóżku, brała do ręki książki
Christiana Andersena i pytała się, którą ma przeczytać. Mi
najbardziej podobały się baśnie: „Brzydkie Kaczątko”,
„Królowa Śniegu” i „Dziewczynka z zapałkami”.
Przytulałam się do mamy, tak aby móc oglądać kolorowe
ilustracje książki. Potem zadawałam bardzo dużo pytań, na
które mama starała mi się odpowiedzieć.
Natomiast kiedy ja nauczyłam się czytać prosiłam ją, aby
siadała blisko mnie i słuchała bajek, które czytałam. Byłam
wtedy taka dumna, że potrafię już czytać. Moja mama
wspomina, że gdy zabierała mnie do sklepu na zakupy, nie
przeszłam obojętnie obok żadnej kartki, ulotki wywieszonej
w sklepie. Stałam przed nią i czytałam na głos. Czasami
ludzie uśmiechali się, a mama tłumaczyła, że córka właśnie nauczyła się czytać.
Myślę, że warto także wspomnieć o dniu, kiedy mama oznajmiła mi, że zapisze mnie
do biblioteki. Chodziłam wtedy do pierwszej klasy i nie mogłam się doczekać kiedy
wreszcie do niej pójdziemy. W bibliotece nie mogłam zdecydować się, którą książkę
wybrać, bo było ich tak wiele. Wiem natomiast, że czułam się taka ważna i dorosła.
Ten etap mojego życia zdecydował chyba o tym, że pokochałam czytanie.
Teraz zamykam się w pokoju, siadam wygodnie na łóżku,
biorę do ręki książkę i zaczynam czytać. Lubię czytać
w ciszy i spokoju, aby móc się skupić. Czytanie to nie tylko
zdobywanie wiedzy, nauka. Czytanie to także wejście
w świat pełen przygód, rozwijanie swojej wyobraźni. To
dobry sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków.
DZIĘKUJĘ CI MAMO !
Weronika Czech
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Warto przeczytać
Marie Louise Rudolfsson: cykl Białek

Białek jest kucykiem, urodzonym na wrzosowiskach Gotlandii. Jest najmniejszy
i najbardziej nieporadny spośród swoich rówieśników, co powoduje, że inne konie
mu dokuczają. Kucyk jest jednak bardzo przyjaźnie nastawiony do świata i ma dużo
ciekawych przygód. Ostatecznie zdobywa wielu przyjaciół, na czele z największym
łobuzem ze stada.
Seria przeznaczona jest szczególnie dla dzieci, które uczą się czytać. Dzięki
odpowiednio dobranej wielkości liter, pięknym obrazkom, niezbyt dużej ilości stron
(80-100) i interesującej narracji czytanie stanie się bardzo proste i przyjemne. Ale
książki te może czytać każdy, kto tylko kocha konie i wspaniałe przygody.
Dotychczas ukazały się następujące tytuły: „Białek, kucyk z Gotlandii”,
„Białek i Błysk”, „Białek spotyka Karmel”, „Białek uczy się skakać”, „Białek dostaje
medal”, „Białek poznaje nowego przyjaciela”, „Białek i Norbert Nornik”, „Białek
próbuje latać” i „Białek pomaga Mędrusiowi Wiewiórce”.
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James Patterson: cykl Maximum Ride
Maximum, zwana przez wszystkich Max, nie jest zwykłą nastolatką. Jest liderką
stada, do którego należą: jej zastępca Kieł, niewidomy Iggy, Kuks, Gazik
i najmłodsza Angela. Nazywają się stadem, bo wszyscy mają skrzydła.
Najprawdziwsze skrzydła! Są uciekinierami z tajnego laboratorium, gdzie
prowadzono na nich eksperymenty, wszczepiając DNA ptaków. Muszą ciągle się
ukrywać, ścigani przez wysłanników złowrogiej Szkoły – żołnierzy-wilków. Na Max
spoczywa bardzo ważne zadanie – ma uratować świat. Ale sama musi odkryć
dlaczego i w jaki sposób ma tego dokonać…
Do tej pory ukazały się trzy spośród sześciu powieści z tej serii: „Maximum Ride:
Eksperyment

Anioł”,

„Maximum

Ride:

żegnaj,

szkoło

–

na

zawsze”

i „Maximum Ride: ratowanie świata i inne sporty ekstremalne”. W książkach jest
dużo akcji, walk i wybuchów (co zaciekawi przede wszystkim chłopców), ale także
wiele o sile prawdziwej przyjaźni. No i która dziewczyna będzie potrafiła się oprzeć
mrocznemu urokowi Kła…
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Fotoreportaż
z wycieczki zorganizowanej dla naszej redakcji przez panie
bibliotekarki, do Centrum Scenografii Polskiej
w Katowicach

- 16 -

Dziękujemy serdecznie za bardzo ciekawą wycieczkę.
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UŚMIECH

NUMERU

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu ?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.










Ewa i Adam spacerują po raju.
W pewnym momencie Ewa pyta:
- Czy ty mnie kochasz ?
- A mam inny wybór ?

Tata usiadł na ławce w parku, a Jaś wskoczył mu na kolana.
- Jasiu, dlaczego siedzisz mi na kolanach,
przecież jesteś już dużym chłopcem.
- Bo tu wisi karteczka: „Świeżo malowane”!










 Na zapleczu kina mysz gryzie taśmę filmową.
- Dobry ten film ? - pyta ją koleżanka.
- Książka była lepsza …


- Kelner, co to za owad pływa w mojej zupie ?!
- Nie wiem, miałem dwóję z przyrody …













- Dlaczego kret ma futerko ?
- Bo głupio by wyglądał w kurtce.


Jaki śliczny z ciebie chłopiec ! - wykrzykuje ciocia.
- Nosek masz po mamusi, oczy po tatusiu,
usta po babci …
- Spodnie po bracie i buty po siostrze ! - dodaje Jaś.













- Obiecałeś, że zaraz po lekcjach wrócisz do domu
- mówi ojciec do syna, który się spóźnił.
- Tak, tato.
- A co ja ci obiecałem ?
- Że jak się spóźnię, to będę miał karę …
- I co teraz ?
- Hmm … skoro ja nie dotrzymałem słowa, to
i ty nie musisz …


 Pani w szkole pyta Jasia:
- Ile masz lat ?
Jasio mówi, że 3.
- Tak ? A wyglądasz mi na 12.
- Bo ja się urodziłem 29 lutego.
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