WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE
19 maja trzy grupy przedszkolne tj.
grupa Wróbla Ćwirka, Koziołka Matołka i
Kubusia Puchatka , wraz ze swymi
opiekunami odwiedzili naszą bibliotekę.
Dla większości przedszkolaków była to
pierwsza wizyta w miejscu, gdzie jest
tyle książek. Dzieci podczas spotkania
dowiedziały się m. in. jak można stać się
czytelnikiem naszej biblioteki, jak należy
się zachowywać w takim miejscu,
usłyszały też prośby książek ,aby je
szanować i dbać o nie. Porównali
książki dla dzieci i dorosłych a następnie
przeszły między regałami i obejrzały
zasoby biblioteki.

Następnie w czytelni na naszych
milusińskich czekały wyłożone na
stołach dla nich książeczki, które
obejrzały z ogromnym
zainteresowaniem. Wszystkim dzieciom
bardzo spodobały się kolorowe i bogato
ilustrowane książki.
Każda z grup przedszkolnych na
zakończenie spotkania otrzymała
pamiątkowy dyplom za udział w
warsztatach bibliotecznych oraz książkę.
Zaś każdy z przedszkolaków otrzymał
zakładkę do książki i słodki smakołyk.
Tekst, fot., M - GBP

W roku szkolnym 2014/2015,
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna,
nagrodziła za najlepszą aktywność czytelniczą uczniów:
SP Biała Rawska:

SP Stara Wieś:

kategoria klas I – III

- Paczkowska Maja
- Walczak Joanna
- Pawlikowski igor

- Czarnecka Julia
- Czarnecka Joanna
- Rybak Emilia
- Piecuch Karol
kategoria klas IV – VI

- Zielińska Angelika
- Popławska Julia
- Lesiak Aleksandra
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem i książką.

„Kotek Kłopotek, pierwszy do psotek
Figluje, rozrabia, ucieka na płotek…”

Z okazji Dnia Dziecka Panie
z Bialskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
przygotowały dla najmłodszych
niespodziankę w postaci przedstawienia
pt. "Kotek Kłopotek".
Autorką scenariusza jest Henryka
Mamczarek, a sam pomysł zrodził się po
rozmowie z Krystyną Kacprzak, która
opowiedziała o książeczce, którą czytała
swojemu wnukowi.
Po dwumiesięcznych próbach pod okiem
instruktora z MGOK – Krzysztofa
Mamczarka, Panie zadebiutowały na scenie
bialskiego Ośrodka Kultury.
Bajka opowiada o niesfornym i ciekawskim
kotku, który nie zawsze słuchał się mamy.
Przygody kotka miały na celu
uświadomienie najmłodszej widowni, aby
pamiętali by bez opieki mamy nigdzie się
nie oddalały, a gdy nieznajomy pyta, gdzie
i jak mieszkamy, to grzecznie mu
odpowiadamy by zapytał naszej mamy
i szybciutko do niej uciekamy.Piękne
kostiumy, dekoracje (autorstwa Rafała
Reszki ), ale przede wszystkim wspaniała

Ich kreatywność, otwartość
i wyjątkowe poczucie humoru
wywoływały salwy śmiechu
u zgromadzonej widowni.
Wszyscy aktorzy zostali
nagrodzeni bardzo głośnymi
brawami. Grupa teatralna dała
wspaniałe przedstawienie
i zapewniła wszystkim zebranym
świetną zabawę.
W rolach głównych wystąpiły:
Henryka Maczarek (Kotek
Kłopotek ), Janina Lerka( Mama
Kotka Kłopotka ), Grażyna
Bartosiak (Lis ), Krystyna
Kacprzak ( Krowa ), Wiesława
Niewolska ( Jeż ), Ewa
Koczywąs ( Wiewiórka ), Alicja
Chmielewska( Mama Kaczka).
W pozostałych rolach: żabki
i trzech kaczuszek wystąpiły
dzieci uczęszczające na zajęcia
w MGOK.

Wszystkim gratulujemy!
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Przyjaźnimy się i zdrowo rywalizujemy.
Tradycją naszego
gimnazjum stało się
poszukiwanie Mistrzów
języka polskiego.
W dotychczasowych
eliminacjach konkursowych
wyłanialiśmy Mistrzów
ortografii, poprawnej
polszczyzny, frazeologii.
Uczniowie mogli sprawdzić
swoją wiedzę z zakresu
Biblii, mitologii.

W tym roku wróciliśmy do początków naszej historii i zaprosiliśmy do
udziału w konkursie pod hasłem „ Językowy zawrót głowy”, w którym
połączyliśmy zagadnienia ortograficzne, poprawnościowe i językowe.
Cele, jakie przyświecały organizatorom to:
Popularyzowanie wiedzy z zakresu ortografii, interpunkcji, poprawnej
polszczyzny, frazeologii.
Doskonalenie kompetencji językowych.
Popularyzowanie troski o kulturę języka.
Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
Ponadto rywalizacja międzyszkolna to ciekawa forma integracji młodzieży
i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na szerszym polu. To okazja do
spotkań z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół i wymiana doświadczeń
dydaktyczno-wychowawczych.
Po raz kolejny zaprosiliśmy do udziału w konkursie wszystkie gimnazja
z powiatu rawskiego i zaprzyjaźnione szkoły spoza powiatu. W tym roku
w naszym gimnazjum gościliśmy przedstawicieli 5 szkół ( Cielądz,
Regnów, Głuchów, Sadkowice, Wilków). Każda szkoła reprezentowana
była przez
2 zespoły dwuosobowe.
Eliminacje międzyszkolne odbyły się 08.06. 2015 r. w Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.
Organizatorami konkursu była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w

Zadaniem uczniów było rozwiązywanie testu, poprawienie błędów
językowych w prezentowanych tekstach, wskazywanie związków
frazeologicznych do wylosowanej ilustracji. Atrakcyjną formą
sprawdzenia swojej wiedzy okazały się kalambury.
Dialogi i kalambury przygotowali członkowie koła żywego słowa
z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej wraz
z opiekunkami.
Młodzież gimnazjalna prezentowała wysoki poziom wiedzy i
umiejętności.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Zespół Szkół w Sadkowicach
II miejsce- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej
III miejsce- Gimnazjum w Cielądzu
Organizatorzy konkursu i Dyrekcja naszego gimnazjum pragną
serdecznie podziękować wszystkim opiekunom i uczniom za udział w
konkursie oraz Pani Barbarze Szkopińskiej- Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za współpracę i ufundowanie

W dniu 9 czerwca odwiedzili nasze
bialskie przedszkole aktorzy z Teatru Art.Re z Krakowa z przedstawieniem
pt. „Warkocz królewny Wisełki”.
Przedstawienie oparte na podstawie
polskiej legendy, przybliża nam
pochodzenie nazwy rzeki Wisły. Autorką
legendy jest Marta Juza – Jakubowska.
Piękna królewna Wisełka jest świadkiem
wielkiej suszy, która od dłuższego czasu
pustoszy kraj, aby dowiedzieć się jak
ratować gród i jego mieszkańców Wisełka
udaje się po radę do starej wiedźmy.
Ta nakazuje jej, żeby obcięła swój piękny
warkocz i wrzuciła go do koryta
wyschniętej rzeki. Dobre serce królewny
i serce dla ludu sprawiają, że kraj zostaje
ocalony.
Przedstawienie „Warkocz królewny
Wisełki” oglądały wszystkie dzieci
z przedszkola. Dzieci były zachwycone, w
jaki sposób można opowiedzieć legendę o
powstaniu najdłuższej
w Polsce rzeki. Przedstawienie miało
charakter interaktywny to też, niektóre

Sceneria drewnianego grodu, stroje
z epoki naszych przodków, zapomniane
zwyczaje sprzed wieków są cenną lekcją
historii.
Teatrzyk ten uświadomił również dzieciom,
że to co najpiękniejsze jest niewidoczne dla
oczu. Nie ważne jak wyglądamy, ale jakie
mamy serce dla drugiego człowieka.
Teatr Art. – Re do bialskiego przedszkola
zaprosiła Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna w Białej Rawskiej.
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1 BIALSKI RAJD ROWEROWY

W sobotnie popołudnie 30 maja, odbył się po raz Pierwszy Bialski Rajd
Rowerowy pod hasłem
„Jedziemy – by zdrowym być!”, którego organizatorem była Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej we współpracy
z Bialski Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ponad 70 miłośników jazdy na rowerze
stawiło się na boisku szkolnym Gimnazjum by stamtąd wyruszyć
w trasę rajdu, która przebiegała przez kilka miejscowości Gminy Biała Rawska. W
sumie do pokonania była trasa o długości około 20 km. Przed startem każdy
z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową oraz plakietkę rajdową
z numerem, który brał udział w losowaniu nagrody głównej – ROWER 2015.
W rajdzie na zaproszenie biblioteki wziął udział wyjątkowy gość – Pan Wojtek
Ziemnicki. Podróżnik pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego, który pomimo
choroby na stwardnienie rozsiane, stara się żyć aktywnie i realizować swoją
największą pasję jaką są podróże. Pan Wojtek podczas, krótkiego postoju oraz na
zakończenie rajdu opowiedział o sobie oraz o swojej podróży do Islandii.
Uczestnicy rajdu byli pod ogromnym wrażeniem osoby Pana Wojtka.
Na mecie rajdu na uczestników czekała pyszna grochówka oraz słodki
poczęstunek. Przygotowane zostały również konkursy dotyczące m. in. profilaktyki
zdrowotnej. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy oraz bibliotekę.
Główną nagrodę ufundowaną
przez Burmistrza Białej
Rawskiej Pana Wacława
Jacka Adamczyka, zdobyła w
drodze losowania
Justynka Pasińska.
W rajdzie udział wzięli
przedstawiciele władz:
Burmistrz Wacław Jacek
Adamczyk, Sekretarz Marek
Pałasz, a także Komendant
Policji w Białej Rawskiej
Adam Kos.

Słowa podziękowania kierujemy
do Policji za przygotowanie
i bezpieczny przebieg rajdu
rowerowego, Pani Stanisławie
Świderek – pielęgniarce, która
otoczyła wszystkich uczestników
fachową opieką medyczną , a
przede wszystkim uczestnikom, za
przyjęcie zaproszenia do aktywnego
spędzenia sobotniego popołudnia,
którzy dzielnie pokonali cała trasę.
Dziękujemy również Bankowi
Spółdzielczemu
w Białej Rawskiej za przekazanie
smyczy, na których zawisły plakietki
rajdowe.

Kilka wypowiedzi uczestników po rajdzie:
- bardzo fajna inicjatywa na spędzenie
wolnego czasu.
- bardzo nam się podobało. Troszkę
czujemy niedosyt, że tak szybko się
skończyło
- wielkie uznanie dla organizatorów. Było
super.
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Zapach lata
Z letnim wiatrem we włosach,
letnia poranna rosa,
stopy i dusze pieści,
nad jeziorem wietrzyk szeleści.
Słonko idzie po niebie leniwie,
mijają dni błogo, szczęśliwie.
Z zapachami lata idę pod rękę,
ono włożyło kwiecistą sukienkę.
I tak pięknie uśmiecha się do mnie,
że ze szczęścia
jest mi wprost nieprzytomnie.
Od tych zapachów i smaków
oko i nos bardzo boli.
Z utęsknieniem czekam letnich swawoli.
Jeszcze tylko pożegnać z ocenami cenzurkę,
jeszcze tylko rzucić pożegnalną formułkę.
I już lato przede mną stoi otworem,
przywitam go z uśmiechem i dobrym humorem:-)

