TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2018
z Rawicką Biblioteką Publiczną
7 maja 2018
poniedziałek

GODZ.
9:00

CICHOŃ WALDEMAR
„Czy można pogłaskać Cukierka?
Spotkanie autorskie dla dzieci

GODZ.
11:00

8 maja 2018
wtorek

9 maja 2018
środa

ODDZIAŁ DLA DZIECI
ul. Staszica 4
FILIA NR 1
DĘBNO POLSKIE
ul. Rawicka 27

GODZ.
17:00

WALCZAK IWONA J.
z cyklu „Piękn(i)e piszą”
spotkanie autorskie

RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Targowa 1

GODZ.
10:00

FIEDLER ARKADY RADOSŁAW
z cyklu „Piękn(i)e piszą”
spotkanie autorskie

RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Targowa 1

GODZ.
08:00

REKOSZ DARIUSZ
Magia słowa „Dlaczego
przekleństwa są archaizmami? ...”
– warsztaty dla młodzieży

RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Targowa 1

GODZ.
10:00

REKOSZ DARIUSZ
„Tajemnice ...”
Warsztaty detektywistyczne

GODZ.
12:30

GODZ.
08:00

ODDZIAŁ DLA DZIECI
ul. Staszica 4
FILIA ZIELONA WIEŚ
Zielona Wieś
Szkoła Podstawowa

„OPOWIEŚCI Z TECZKI
PROFESORA KSIĄŻECZKI”
TEATR MASKA
przedstawienie teatralne

FILIA ZIELONA WIEŚ
Zielona Wieś
Szkoła Podstawowa

GODZ.
09:30

FILIA SARNOWA
Rynek Ratusz

GODZ.
11:30

FILIA NR 1
DĘBNO POLSKIE
ul. Rawicka 27

GODZ.
17:00

ODDZIAŁ DLA DZIECI
ul. Staszica 4

10 maja 2018 GODZ.
czwartek

12:00

16 maja 2018 GODZ.
środa

10:00

„PAN KOREK”

PARK DOMU KULTURY
W RAWICZU
UL. TARGOWA 1

PT. „BRRR… BARDZO ZIMNO”

-widowisko w plenerze

GIBASIEWICZ ANNA
„Baśń o perle”
spotkanie autorskie dla dzieci

FILIA SARNOWA
Rynek Ratusz

GODZ.
12:00

17 maja 2018 GODZ.
czwartek

11:00

ODDZIAŁ DLA DZIECI
ul. Staszica 4
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
Rajd bibliotekarzy i przyjaciół
Biblioteki

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
– Lekcje biblioteczne
– Wycieczki
– Warsztaty manualne
– Drzwi Otwarte do Biblioteki

ŻYLICE

WSPÓŁORGANIZATORZY:
- SBP Koło Rawicz
- WBP i CAK Poznań
- Dom Kultury w Rawiczu
- Dyskusyjny Klub Książki

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY
WEJŚCIA NA WSZYSTKIE SPOTKANIA
SĄ BEZPŁATNE

WALCZAK IWONA J.
Urodzona 23 maja, posiada cechy zodiakalnego Byka, ale także (jak stanowczo zapewnia wyłącznie te pozytywnie postrzegane) walory Bliźniąt. Typowa sangwiniczka z tendencją
do zamyśleń i dylematów, życiowo doświadczona, czynna i towarzyska. Cechuje ją przyjazny
sceptycyzm, bardzo lubi zmiany i wyzwania, oraz wszelkie, hmmm … własne debiuty.
Wielkopolanka od poczęcia, przez blisko dwadzieścia lat mieszkanka Szczecina, od dekady
w Poznaniu. Migracje zatem zna dobrze, nie tylko ze względu na temat pracy magisterskiej
obronionej ongiś na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Z zawodu geograf, finansistka,
manager personalny i … to jeszcze nie wszystko. Po godzinach - pasjonatka fotografii, stylu
country, ostrego rocka, chillout’u, muzyki poważnej, dobrego filmu i oczywiście książki.
Owoce swoich zamyśleń, dylematów i spostrzeżeń od lat zapisuje w notesach, których zawsze
ma wiele, i nie jest możliwe by w jej torebce nie znajdował się przynajmniej jeden. Od kilku lat
blogerka. „Nagie myśli" jest jej literackim debiutem.

FIEDLER ARKADY RADOSŁAW
polski polityk i podróżnik.
Urodził się w Londynie.
Syn znanego polskiego podróżnika Arkadego Fiedlera, brat podróżnika Marka Fiedlera.
Mimo podjętych prób nie ma ukończonych studiów wyższych.
Towarzyszył słynnemu tacie w jego sześciu podróżach.
Współtwórca Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
w Wielkopolsce (dyrektorem placówki jest jego brat Marek).
Karierę polityczną rozpoczął od objęcia funkcji radnego powiatu poznańskiego.
Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji (z ramienia Platformy Obywatelskiej).
Wybrane książki Arkadego Radosława Fiedlera: "Barwny świat Arkadego Fiedlera"
(Iskry, 1975), "Wabiła nas Afryka Zachodnia" (Wydawnictwo Poznańskie, 1980),
"Majowie reaktywacja" (Bernardinum, 2011).

CICHOŃ WALDEMAR
Waldemar Cichoń urodził się 9 marca 1974 roku w Tychach. Jest z dziada pradziada
Ślązakiem. Jego wyuczony zawód to politolog. Jest absolwentem Wydziału Nauk
Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni
dziennikarz śląskiej prasy lokalnej i regionalnej.
Żonaty. Tata Marcelego i Macieja. I co istotne, właściciel kota Cukierka.
Cukierek, zabiedzone i zapchlone niegdyś kocię, miał szczęście trafić do rodziny Państwa
Cichoniów i stać się inspiracją dla Pana Waldemara.
Cukierku, ty łobuzie! – to pierwsza z pięciu książek o kocie Cukierku, które napisał
tyszanin Waldemar Cichoń. Kolejne to „Jak się masz Cukierku?”, „Popraw się Cukierku!”,
„Nie martw się Cukierku.” czy też „Gdzie jesteś Cukierku?”.
GIBASIEWICZ ANNA
Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo. Autorka Baśni o perle, pięknej historii o córce bogatego
kupca, szlachetnym królu, odważnym poławiaczu pereł i innych bohaterach, których losy
splatają się w niezwykłych okolicznościach, opowieści o przemianie i poszukiwaniu tego,
co w życiu najważniejsze. Przedmiot badań: życie i twórczość dziewiętnastowiecznego
autora literatury dla dzieci i dorosłych, Teofila Nowosielskiego. Dyplomowany nauczyciel
języka polskiego. Laureatka Międzynarodowego Konkursu pt. Miłość niejedno ma imię
(wyróżnienie za opowiadanie pt. Jesienne liście). W roku 2010 roku koordynowała wraz
z przyjaciółmi akcję na rzecz dzieci z Indii, z ośrodka Premananda Centre w Ongole,
(południowo-wschodnie Indie). W latach 2007 – 2009 prowadziła audycje
literackie i teatralne w internetowym radiu Młody Wrocław. W 2015 roku koordynowała
zespół wolontariuszy podczas 8. Festiwalu Wysokich Temperatur w Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Lubi jazdę na rowerze, góry, lasy, morza, pola, łąki, małe dróżki
i zabytkowe dzielnice miast.

REKOSZ DARIUSZ
Autor prozy przygodowo-detektywistycznej dla dzieci i młodzieży oraz komedii i
kryminałów dla dorosłych. Animator kultury, twórca scenariuszy, słuchowisk radiowych
i felietonista. Swoją przygodę z książką rozpoczął od napisania serii przygód Mors, Pinky
i... Zajął pierwsze miejsce (2008) w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie
kryminalne. W roku 2012 jedna z jego powieści otrzymała tytuł "Najlepsza książka na
lato" – w kategorii książek dla dzieci i młodzieży. Honorowy Ambasador Literatury dla
Dzieci i Młodzieży kampanii "Mama, Tata &... Myself?". Rzecznik prasowy kinowego
filmu fabularnego GEJSZA. Stały współpracownik "Dziennika Zachodniego" ("Polska The
Times").Jako animator kultury promuje czytelnictwo poprzez nieszablonowe spotkania
autorskie oraz unikatowe spotkania z gwiazdami polskiego kina, telewizji i estrady.
Dwukrotny (2010 oraz 2015) laureat dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznawanej przez
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Nominowany w 2011 i 2013 do dorocznej nagrody
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara". Nominowany
do nagrody "Człowiek Roku 2013 w Dąbrowie Górniczej".Specjalizuje się w kryminałach,
thrillerach i współczesnej sensacji okraszonej dobrym humorem oraz znakomitymi
dialogami. Z wykształcenia – informatyk.
PAN KOREK
„BRRR… BARDZO ZIMNO” - POKAZ
Azot to głowny składnik powietrza — mieszaniny gazow, ktorą oddychamy. Na pokazie
Naukowcy Pana Korka zaprezentują właściwości azotu w stanie ciekłym o temperaturze
minus 196°C.
Wspolnie zbadamy, jak ta ekstremalnie niska temperatura wpływa na rozne materiały,
przedmioty i… ludzką rękę. Razem z uczestnikami pokazu szaleni naukowcy wykonają
wiele ciekawych i zaskakujących doświadczeń dotyczących temperatury, ciśnienia i
objętości. Pokaz zakończy spektakularna eksplozja setek piłeczek w 200-litrowej beczce.

Nasz Teatr istnieje od 2001 roku. Przez cały okres działalności, zdobyliśmy uznanie wielu
placówek oświatowych w całym kraju, czego dowodem są liczne podziękowania
i referencje.
W naszym repertuarze mamy również animacje dla dzieci. Na okres świątecznomikołajowy proponujemy spektakle o tej tematyce z możliwością rozdania prezentów
przez Mikołaja. Z kolei w czasie karnawału możemy poprowadzić zabawę dla
najmłodszych. Nasze atuty:
• spektakle autorskie opracowane przy współpracy z pedagogami i psychologami,
• do każdego spektaklu dołączony konspekt , będący podstawą do dalszej pracy na
godzinach wychowawczych,
• profesjonalni aktorzy i wykwalifikowani trenerzy,
• barwna scenografia i kostiumy, oprawa muzyczna

