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Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim pracownikom tej
skarbnicy wiedzy składamy gorące życzenia zdrowia,
szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także
nieprzerwanego strumienia nowości książkowych i rzesz
wiernych czytelników!

 Książka, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu,
gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie - jesteś
jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny
padół
Jarosław Iwaszkiewicz


Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz książkę i najgłupszą - wojnę
Mieczysław Kotarbiński

 Kto czyta -żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany.
Józef Czechowicz



Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz,
zobaczyć wspaniały obraz i jeśli to możliwe wypowiedzieć kilka rozsądnych słów
Johann Wolfgang Goethe
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Wywiad

z Izabelą Słania
kierownikiem biblioteki w Brzozowicach Kamieniu.



























Jak długo pani pracuje w bibliotece?
W czerwcu tego roku minie 19 lat.
Czy zawsze chciała pani zostać bibliotekarką?
Jak każde dziecko miałam wiele pomysłów na to kim chciałabym zostać w
przyszłości;
i tak w przedszkolu chciałam być fryzjerką, w szkole podstawowej i liceum
nauczycielką, a po maturze bibliotekarką.
Co pani najbardziej lubi w swojej pracy?
Lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, rozmowy z czytelnikiem możliwość pomagania
mu w doborze ciekawej książki. Nie będę ukrywała, że kojąco działa na mnie
atmosfera biblioteki (cisza, spokój, kulturalni ludzie).
Czy lubi pani czytać?
Przyznam się, że dzień bez czytania to dla mnie dzień stracony. Jeśli brakuje mi
czasu na lekturę książki muszę chociaż przejrzeć czasopismo.
Jaka była pani ulubiona książka, gdy miała pani 13 lat?
W szóstej klasie trzy razy przeczytałam książkę Pierścień i róża W. Makepeac'a
Thackeray'ego. To piękna, baśniowa historia o Bulbie i Lulejce, z morałem i wieloma
życiowymi prawdami. Gorąco wam polecam!
Czy w dzieciństwie lubiła pani słuchać bajek?
Wręcz uwielbiałam i obojętne mi było czy to czytała mama czy pani w przedszkolu,
czy było to nagrane na kasetę magnetofonową słuchowisko.
Jakie książki poleciłaby pani młodym czytelnikom?
Polecam wszystkie książki! Uważam, że najważniejsze jest by w ogóle czytać,
obojętnie czy są to komiksy, czy krótkie opowiadania czy opasłe powieści. W każdej
książce można znaleźć coś ciekawego, coś co pomaga zrozumieć otaczający nas
świat, innych ludzi, co bawi lub zastanawia.
Co pani lubi robić w wolnym czasie?
Na pierwszym miejscu lubię czytać, na drugim uwielbiam kino i wycieczki
rowerowe,
a tak poza tym lubię lody truskawkowe i nutellę
Czy lubi pani Kubusia Puchatka?
Kubusia lubię, bo jest sympatycznym i prostolinijnym misiem, ale nie wzoruję się na
nim. Wolę bardziej dynamicznych bohaterów tj. Mikołajka z książek Sempe
i Gościnnego.
Czy lubi pani zwierzęta i czy ma jakieś w domu?
Kiedyś miałam psa i trzy chomiki, świnkę morską i królika. Teraz ze względu na
córkę, która ma alergię na sierść mamy tylko rybkę bojownika o imieniu Maniek..
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników.
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Warsztaty ekologiczne „Majowy Gaj”

Dnia 17 kwietnia w Filii 6 odbyły się warsztaty ekologiczne z okazji nadchodzącego Dnia
Ziemi. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Maję Głowacką z firmy Majowy Gaj.
Warsztaty zatytułowane były "Jakie zwierzęta możemy spotkać w regionie?". Uczestnicy
zajęć uczyli się rozpoznawać wybrane, chronione gatunki zwierząt, poznali faunę
charakterystyczną dla terenów uprzemysłowionych oraz zagrożenia z tym związane.
Była to jedyna okazja do zapoznania się z chronionymi elementami przyrody (gniazda,
kości zwierząt, zasuszone preparaty). Dzięki spotkaniu dzieci poczuły bliższy kontakt z
naturą i postanowiły bardziej ją szanować.

Kolejne warsztaty dotyczące ekosystemów wodnych już jesienią!
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Stara książka
Na półce w księgarni leżała stara książka. Smutna była, bo chłopcy, którzy
przychodzili do sklepu woleli inne książki. Nie zwracali na nią uwagi.
Pewnego dnia do księgarni przyszedł chłopiec o imieniu Paweł. Zapytał sprzedawcę,
czy jest jakaś pozycja o rycerzach. Księgarz pokazał mu zakurzoną, starą książkę.
Uradowany Paweł wrócił ze swym skarbem do domu. Książce biło coraz mocniej serce, bo
wiedziała jakie przygody czekają ją i Pawła.
Niedługo nastał wieczór i Paweł chciał przeczytać swoją książkę. Położył się do
łóżka i pogrążył w lekturze. Czytając, książka wciągnęła go do siebie. Zobaczył, że jest na
jakiejś wsi w stroju wieśniaka. Akurat przechodził tędy chłopczyk w jego wieku.
- Kim jesteś i gdzie się znajdujemy ? - zapytał Paweł.
- Jestem Janek, a znajdujemy się w Polsce. Niedaleko stąd jest zamek, a rządzi nim chciwy
król, który posiada piękną córkę. Urządza on turniej rycerski. Ten kto chce ją pojąć za żonę,
musi zwyciężyć w turnieju i podjąć się wykonania trzech zadań.
- Jak to zrobić, żeby zwyciężyć, przecież nie jestem rycerzem ?
- Musisz pójść do kościoła. Tam jest zbroja, miecz, tarcza oraz kielich dający siłę i
możliwość rozumienia mowy zwierząt.
- Dziękuję.
Paweł ruszył w kierunku kościoła. Musiał przejść przez bór. Tam na ziemi zobaczył
malutkiego, słabego kruka. Ulitował się nad nim, upolował jelenia, nakarmił ptaka i zabrał
ze sobą. W końcu doszedł do kościoła. Przed ołtarzem leżały rzeczy, o których mówił Janek.
Przywdział zbroję, wziął miecz, tarczę, pikę i wypił zawartość kielicha. Po wyjściu z
kościoła przed drzwiami zobaczył Janka, który przyprowadził białego jak śnieg rumaka.
Wsiadł na konia, a kruk spoczął na jego ramieniu i pogalopowali w kierunku zamku w celu
zgłoszenia swojego udziału w turnieju rycerskim.
Pokonał wszystkich rycerzy. Największym wyzwaniem był ostatni, bo walczył z nim
dwa dni. W końcu go pokonał. Wszyscy rycerze walczyli dzielnie, lecz tylko jeden był
zwycięzcą- Paweł.
Janek wiedział, że tak się stanie, bo przecież chłopczyk, którego spotkał, miał
magiczne przedmioty. Paweł poszedł do króla, aby uzyskać informacje o trzech zadaniach.
W tej chwili zasnął i książka położyła go w swoim łóżku.
Rankiem mama obudziła go do szkoły. Po powrocie zjadł obiad i poszedł do swojego
pokoju. Zaczął czytać i książka wciągnęła go do siebie. Ponownie znalazł się na dziedzińcu
zamku. Wszedł do komnaty gdzie na złotym tronie siedział król.
- Musisz spełnić trzy zadania – rzekł król.
- Jakie ?
- Po pierwsze: przynieś mi złotą głowę smoka.
Po drugie: zdobądź złotą koronę króla Persów.
Po trzecie: wydobądź z dna oceanu największą perłę.
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Paweł zasmucił się, bo nie wiedział, w którym kierunku ma iść. Wtedy kruk kazał mu
za sobą podążać. Ruszyli w kierunku jamy smoka. Na miejscu Paweł zawołał smoka.
- Wyjdź smoku ! Chcę cię zabić !
- Kim jesteś ? – zapytał smok.
- Jestem rycerzem !
Smok zaczął się śmiać, wyszedł z jamy i wtedy Paweł ściął mu złotą głowę. Przytwierdził ją
do siodła i poszedł do zamku Persów, wyzywając ich króla na pojedynek. Władca przyjął
wyzwanie i zaczęli walczyć. Paweł ubrany w magiczną zbroję był nie do pokonania. Po
roku walki odniósł zwycięstwo. Wziął złotą koronę i wyruszył nad morze. Wsiadł do łódki i
wypłynął hen daleko prowadzony przez kruka. Nagle kruk zatrzymał się. Zawołał wieloryba
i poprosił go o wyłowienie największej perły. Wieloryb obiecał, że w ciągu trzech dni
wykona zadanie. W umówionym czasie Paweł otrzymał skarb.
Teraz mógł wyruszyć do zamku z trzema zdobytymi rzeczami. Władca nie miał już
wymówki i musiał oddać Pawłowi swoją córkę za żonę. Odbyło się huczne wesele. Młody
król mianował kruka swoim doradcą, a Janka dowódcą armii. Wszyscy żyli długo i
szczęśliwie.
Skończyła się przygoda, książka położyła Pawła do łóżka. Podczas gdy on spał, ona – jego
przyjaciel – wymyślała dalsze przygody i już się cieszyła na następny dzień. Smutna
książka już wcale nie była smutna.
Paweł Tomczyk
(laureat II miejsca w konkursie „Zaczarowany Świat braci Grimm”)

Najczęściej wypożyczane książki w filii 6:












Mayer S.: Zmierzch
Cabot M.: Pamiętnik księżniczki
Rowling J. K.: Harry Potter i insygnia śmierci
Ullrich H.: Seria z czarownicą w tytule
Renniston L.: Seria Zwierzenia Georgii Nicolson
Kasdepke G.: Kuba i Buba
Simons F.: Seria Koszmarny Karolek
Christiane F.: My, dzieci z dworca Zoo
Colfer E.: Artemis Fowl
Rosiek B.: Pamiętnik narkomanki

Chwila na uśmiech
Czytelnik zwraca się do bibliotekarki:
− Proszę mi przedłużyć książkę
− A o ile centymetrów?

Przychodzi dziewczyna do biblioteki i mówi:
 Chciałabym wypożyczyć książkę
 A co byś chciała? Coś lekkiego?
 Może być ciężka, przyjechałam na rowerze
Do sypialni uczonego wpada zdenerwowana
gospodyni i woła:
− Panie profesorze w bibliotece są złodzieje
− No proszę, a co czytają?



W bibliotece:
Proszę o książkę dla chorego
 Coś poważnego?
 E, nie struł się lodami...
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Okiem bibliotecznego reportera
Literacki Festiwal – pojedynek klas III ze szkoły podstawowej w Radzionkowie i Piekarach Śl.

Wręczenie nagrody za zdobycie jednego z głównych miejsc w konkursie Książka jest sztuką

Spotkanie z przedszkolakami z okazji 125 urodzin Kornela Makuszyńskiego

Baśniowy Świat Braci Grimm

Od pierwszego do ostatniego kwietnia w filii 6 i 8 można było wziąć udział w konkursie na
temat twórczości braci Grimm. Uczestnicy musieli rozwiązać krzyżówkę, wypełnić test, a
także popisać się umiejętnościami literackimi (ułożyć własne opowiadanie) oraz
plastycznymi (namalować ilustrację do bajki). Zadania były bardzo trudne, ale uczestnicy
dobrze sobie z nimi poradzili. Jury spośród osób, które oddały prace wyłoniło zwycięzców.
Zostali nimi:

I miejsce – Adam Wojtasik – Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w Piekarach Śl.
II miejsce – Paweł Tomczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie
II miejsce – Karolina Majchrzak – Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w Piekarach Śl

A oto zwycięzcy
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Nasza recenzja
Meg Cabot: Pamiętnik księżniczki 10
Meyer Stephenie: Zmierzch

Nasza ulubienica kończy 18 lat. Czeka ją bal na zakończenie szkoły i przyjęcie
urodzinowe. Odnowią się stare przyjaźnie, a do domu wróci Michael....
Żegnamy się z księżniczką Mią mam nadzieję jednak że polubicie, jak ja, bohaterkę
książki pt. Zmierzch. Ma na imię Bella i właśnie przeniosła się do Forks, gdzie
zamieszkała ze swym ojcem. W nowej szkole poznaje Edwarda. Czy zdoła rozwikłać
tajemnicę swojego ukochanego? Jeżeli się nie boisz koniecznie przeczytaj!

Wierna fanka

Pamiętnik księżniczki – The Princess Diaries
Zmierzch – Twilight
Ania z Zielonego Wzgórza – Anne of Green Gables
Przygody Sherlocka Holmesa – The Adventures of Sherlock Holmes
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Zwycięska praca konkursowa Adama Wojtasika - rysunek na podstawie baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia”

KRZYŻÓWKA z przysłowiem
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1.Pierwsze koty za .......
2.Uderz w stół a nożyce się ......
3.Potulny jak ......
4.......to pierwszy stopień do piekła
5.Lepszy ......niż nic
6.Zimna woda ......doda
7.Mowa - ......
8.......piękności szkodzi
9.Śmieje się jak ......do grzebienia
10.Myślał indyk o ......, a w sobotę łeb mu ścieli
11.Wszędzie dobrze, ale w ...... najlepiej
12.Z pustego w próżne i ...... nie naleje
13.Przyganiał ...... garnkowi
14.Lepszy ...... w garści niż gołąb na dachu
15.Nie ......się za siebie
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"Książka czeka"
Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.
Lubimy książkę - przyjaciółkę.
Wiesz co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka!
Anna Łochocka
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