Biblioteka nocą…
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Gdy w bibliotece robi się ciemno,
cały księgozbiór stara się zdrzemnąć…
Leżą pokotem encyklopedie,
dramat usypia tragikomedie,
poezja czeka w nocnej koszuli
aż ją do spania Tuwim utuli.
Śpią już horrory i kryminały,
które z siekierą wcześniej szalały,
sapią jak smoki długie powieści,
śniąc o przygodach zawartych w treści.
Leżą na boku ckliwe romanse
(tak je zmęczyły miłosne harce!),
a Harlequiny z serii „desire”
śnią jak wygląda przerwa…Tetmajer.

Chrapią zmęczone życiem słowniki,
indeks, errata i wykrzykniki.
Nawet lektury obowiązkowe
na twardych półkach złożyły głowę.
– Dobranoc. – szepcze literatura,
by w senne mary szybko dać nura…
Lecz gdyby przyszedł tu nocny marek,
nie ujrzy śpiących bibliotekarek.
One pod kołdrą grzeją swe nóżki,
czytając wiecznie coś do poduszki…

HUMOR
W liceum na lekcji
polskiego uczniowie piszą
wypracowanie, które ma
zawierać: wątek religijny,
historyczny, miłosny
i sensacyjny.
Wszyscy uczniowie piszą

"Powitanie ze szkołą"

pracowicie już pół godziny,
tylko jeden Karolek rozsiadł

Jeszcze wczoraj cicho tu było,

się wygodnie

dzisiaj słychać śmiech dzieci wesoły,

i patrzy w sufit.

bo powroty są rzeczą miłą,

- Karolek, czemu nie

to uczniowie wrócili do szkoły:-)

piszesz? - pyta

Jeszcze wczoraj wakacje z plecakiem,
jeszcze wczoraj szum morza mnie wołał.
Dziś już jestem bardzo dumnym pierwszakiem
i z radością wita mnie szkoła:-)

nauczycielka.
- Ja już napisałem odpowiada Karolek.
- To jest niemożliwe - dziwi
się nauczycielka -

I niepewność i szczęście ogromne,

przeczytaj wszystkim na

bo ciekawą przygodą nauka.

głos co napisałeś.

Moja pani uśmiecha się do mnie,

- "Mój Boże

zawsze wzroku jej będę szukał.

(wątek religijny)
- rzekła hrabina

Tyle w szkole zawsze się dzieje,
koleżanek, kolegów spotykam,
Wiedza daje przyszłości nadzieje,
poszukuję, odkrywam i pytam.
Tekst, Barbara Ładzińska

(wątek historyczny)
- jestem w ciąży
(wątek miłosny),
- ale nie wiem z kim (wątek
sensacyjny)."

5 września 2015 r. odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej akcji NARODOWE
CZYTANIE, u nas po raz pierwszy, podczas której czytane były fragmenty
powieści Bolesława Prusa „Lalka”. W zeszłym roku w niemal w dwóch tysiącach
miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza, wcześniej czytano dzieła
Aleksandra Fredry, a akcję Narodowego Czytania
rozpoczęto w 2012 roku z inicjatywy ówczesnego
Prezydenta Bronisława Komorowskiego - epopeją
narodową Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

W Narodowym Czytaniu w M-GBP w Białej Rawskiej udział wzięli:
Prezesowa Zasławska – Zofia Olewińska – nauczyciel w ZSP w Białej Rawskiej
Rzecki – Zbigniew Grzegorz Pazura, członek BSH i Albi Artheamus
Narrator – Szymon Szkopiński, student
Izabela – Marta Nosek, uczennica Gimnazjum w Białej Rawskiej
Wokulski – Seweryn Walczak, uczeń w Gimnazjum w Białej Rawskiej
Izabela Imiołek i Anita Pepel - wolontariuszki ze Świetlicy Środowiskowej
w Białej Rawskiej, uczennice ZSP w Białej Rawskiej
Barbara Szkopińska - dyrektor M-GBP w Białej Rawskiej.
Scenariusz, scenografia i doboru muzyki dokonała Aneta Beta, pomoc techniczna
i organizacyjna Stanisław Zawadzki i Iwona Banasiak.
Tekst, M - GBP

Legenda o złotej kaczce

Teatr ART-RE
z Krakowa
14 września po raz kolejny
mieliśmy przyjemność gościć
w bialskim przedszkolu - Studio
Małych Form Teatralnych,
Scenografii i Reżyserii ART-RE
z Krakowa w przedstawieniu ,,Złota
Kaczka".
Aktorzy przedstawili jedną z mniej
znanych legend warszawskich
o losach złej księżniczki zaklętej
w złotą kaczkę, która każdemu, kto
do niej przyjdzie obiecuje spełnić
życzenie o bogactwie, jednak
każdy śmiałek musiał wykonać
jedno zadanie ... nie może z nikim
dzielić się swym bogactwem.
Czy warto za wszelką cenę dążyć
do bogactwa i zaszczytów?
Śledząc losy biednego szewczyka,
który stał się bogaty za sprawą
złotej kaczki, dzieci dowiedziały się,
że bogactwo nie daje szczęścia,
jeśli nie można się nim dzielić z
innym a najważniejsze są miłość,
przyjaźń i rodzina.
Barwny spektakl z elementami
interaktywnej zabawy zapewnił
najmłodszym świetną zabawę.

Zacnym chłopakom, miłym kolegom,
Bibliotekarki życzą wszystkiego najlepszego!
Niech dzień ten wyjątkowy,
Będzie dla Was bombowy!

Akcja: e-motywacja
Fundacja Orange dla bibliotek
Celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju - osobistym
i społecznym. Uczestnicy akcji: e - motywacji zostaną zaproszeni do udziału w
przygodzie z odkrywaniem… siebie! Dodamy odwagi i uzupełnimy zapasy energii
przydatne do życia aktywnego i spełnionego. Zaprosimy seniorów do spotkania
"tuż za rogiem" - w przyjaznej atmosferze publicznej biblioteki! Wspólnie
zmotywujemy się do działania!

Jak to zrobimy?
Naszym sprzymierzeńcem będzie Internet i nowe technologie, które wykorzystamy
jako narzędzie do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. Za
pośrednictwem Internetu osoby zebrane w bibliotece wspólnie obejrzą
transmitowane spotkania online, będą miały możliwość zadania pytania gościom
transmisji i wymienią się między sobą własnymi pomysłami na aktywność w sile
wieku!

Tematyka i bohaterowie spotkań online
Spotkania adresowane będą do osób starszych i innych grup, które
zainteresowane będą tematyką transmisji. Wywiady online będą miały charakter
inspirującej rozmowy z elementami warsztatowymi.
Bohaterami spotkań będą osoby znane i mniej popularne… ale równie aktywne!

Terminy spotkań
8 października
22 października
5 listopada
19 listopada
3 grudnia

Korzyści dla seniora uczestniczącego w zajęciach
Możliwość spotkania na żywo (poprzez internetową wideokonferencję) osób
ciekawych i żyjących aktywnie
Możliwość zadania pytania osobie, która jest bohaterem spotkania
Aktywne spędzanie czasu wolnego
Spotkanie się z innymi ludźmi, nawiązanie nowych znajomości

BIAŁA RAWSKA
NA
POCZTÓWKACH
Bialski Uniwersytet
Trzeciego Wieku zakończył
projekt "Integracja seniorów"
gminy Biała Rawska.
W ramach projektu we
współpracy z Bialskim
Stowarzyszeniem
Historycznym i Urzędem
Miasta i Gminy zostało
wydrukowanych 1000
zestawów pocztówek.
Zestaw składa się z 12
widokówek na których są
zdjęcia dawnych budynków,
które zniknęły już z
krajobrazu Białej Rawskiej
lub uległy zmianie na
przestrzeni lat.
Pomysłodawcą oraz autorem
widokówek był Zbigniew
Grzegorz Pazura, członek
i jeden z założycieli BSH.
Widokówki nawiązują do
historii Białej Rawskieji
okolicy. Zainteresowanych
nabyciem kompletu
widokówek zapraszamy do
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej Rawskiej.

Stare
fotografie…
Często zalegają na strychach,
w szufladach, czasem w pożółkłych
albumach. Niektóre zachowały się
w bardzo dobrym stanie, inne straciły
kolory i prawie nie da się na nich nic
odróżnić. Mają różne formaty, czasem
takie, których dziś już nie można
spotkać. Niekiedy, z tyłu zawierają
opisy, a czasem nawet są to czarnobiałe pocztówki, które sobie
przesyłano. Mowa o starych
fotografiach, które stanowią dziś wielki
skarb i są niemymi świadkami czasów
minionych. Ale choć same nie potrafią
mówić - to mogą być dla nas źródłem
cennych informacji. Mogą nam
przypomnieć jak żyli nasi ojcowie, jak
pracowali, bawili się, jakie były domy,
zabudowania, po których pozostały już
tylko wspomnienia. Niejednokrotnie na
zdjęciach odnajdziecie nas samych,
naszych rodziców i dziadków. Niektóre
fotografie są już swego rodzaju
unikatami i przeglądając je
niejednemu zakręci się łezka w oku.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich
mieszkańców
o udostępnienie starych zdjęć
z życia naszej miejscowości i gminy
Biała Rawska, które przedstawiają
wydarzenia, miejsca i ludzi.

Zdjęcia z opisem miejsca wykonania,
imieniem i nazwiskiem autora bądź
właściciela można dostarczyć
osobiście do Miejsko – Gminnej
Biblioteki Publicznej w Białej
Rawskiej. Po wykorzystaniu,
zreprodukowane /zeskanowane/
zdjęcia oryginalne będą zwracane
właścicielowi.
Udostępnione zdjęcia będą dostępne
na stronie Cyfrowego Archiwum
Tradycjii Lokalnej.
Mogą to być stare fotografie
z uroczystości rodzinnych ,
kościelnych i lokalnych.
Interesują nas również stare zjecie
budynków gospodarczych,
kościelnych i budowli.

