
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  W GLIWICACH 

 

 

 

 
Tegoroczne hasło  jest zaproszeniem do biblioteki. Od ośmiu lat, staramy się zwrócid uwagę na 
wszystkie, bardzo różnorodne działania biblioteki. Każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia zawsze 
znajdzie coś dla siebie.  

Biblioteka zawsze służy swoim czytelnikom dostarczając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub 
dotrzymując towarzystwa w samotności lub chorobie. Służy w równym stopniu tradycjonalistom, dla 
których szperanie wśród regałów, przewracanie kolejno stron jest największą przyjemnością, jak 
i czytelnikom ceniącym elektroniczny system wyszukiwania i udostępniania zbiorów.  

 

Mamy nadzieję, że i tym razem każdy znajdzie coś interesującego w programie. Proponujemy 
imprezy sprawdzone, cieszące się powodzeniem, organizowane corocznie, a także pewne nowości, 

które powinny uatrakcyjnid obchody Tygodnia Bibliotek. 
 

PROGRAM IMPREZ  

TYGODNIA BIBLIOTEK 2011 

 

 

9 MAJA 2011 r. -PONIEDZIAŁEK 

 

godz. 9.00 

 

BIBLIOTEKA  MARZEŃ  XXI  WIEKU 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

Warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez plastyków z „M-art Hobby”  

w Gliwicach. 

godz. 9.00 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  

godz. 9.15 

 

W ŚWIECIE KSIĄŻKI 

Filia nr 20, ul. Bernardyoska 2 

Spotkanie literackie dla dzieci najmłodszych.   

godz. 10.00 

 

W BIBLIOTECE FAJNIE JEST 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

Spotkanie w bibliotece dla dzieci. W programie bajka czytana lub bajka filmowa, 
konkursy. 
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godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

godz. 11.00 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  

 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

 

godz. 11.30 

 

POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ 

Filia nr 24, ul. Architektów 109 

Spotkanie dla dzieci szkolnych – prezentacja zbiorów i zasad korzystania z 
biblioteki. 

 

godz. 16.00 

 

DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ Z BIBLIOTEKĄ ZAWSZE PO DRODZE 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

INDIAOSKIE PODSTAWKI POD SZKLANKI – zajęcia plastyczne dla dzieci 

godz. 16.00 

 

I DLA MAMY, I DLA TATY, I DLA KAŻDEJ MAŁOLATY 

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Familijny turniej gier planszowych: Super Pamięd, Wsiąśd do pociągu, Smart-Piraci 

i inne. 

godz. 16.00 

 

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE… 

Filia nr 20, ul. Bernardyoska 2 

Zajęcia plastyczne dla dzieci – wspólny projekt plakatu Tygodnia Bibliotek. 

godz. 17.00 

 

MOJE MIASTO 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

Zajęcia plastyczne – budowa makiety 

 

godz. 17.00 

 

KALAMBURY – zabawy literackie 

Filia nr 30, ul. Wolności 1 

 

godz. 17.30 

 

DANUTA BULA – spotkanie autorskie 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Spotkanie autorskie z Danutą Bulą, promujące tomik poezji „Ptaki tęsknoty”. 
Spotkanie połączone z wystawą prac malarskich autorki. 
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10 MAJA 2011 r. -  WTOREK 

 

 

godz. 9.30 

 

KAZIMIERZ SZYMECZKO – spotkanie autorskie 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

Pisarz, felietonista, nauczyciel i doradca bibliotek szkolnych. Laureat konkursu 
literackiego „Uwierz w siłę wyobraźni”. Autor licznych książek dla dzieci 
i młodzieży. 

godz. 9.30 

 

GŁOŚNE CZYTANIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

godz. 10.00 

 

W BIBLIOTECE FAJNIE JEST 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

Spotkanie w bibliotece dla dzieci. W programie bajka czytana lub bajka filmowa, 
konkursy. 

godz. 10.00 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 30, ul. Wolności 1 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  

godz. 10.30 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

Prezentacja multimedialna dla dzieci 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

godz. 11.30 

 

KAZIMIERZ SZYMECZKO – spotkanie autorskie 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

Pisarz, felietonista, nauczyciel i doradca bibliotek szkolnych. Laureat konkursu 
literackiego „Uwierz w siłę wyobraźni”. Autor licznych książek dla dzieci i 
młodzieży. 

 

 

11 MAJA 2011 r. - ŚRODA 

 

godz. 9.30 MAŁGORZATA STRĘKOWSKA-ZAREMBA - spotkanie autorskie 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

Pisarka. Za powieśd „Abecelki i duch Bursztynowego Domu” i zbiór „Wiersze aż 
strach” otrzymała Nagrodę Literacką im. K. Makuszyoskiego. 

godz. 9.30 

 

MAREK SZOŁTYSEK – spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek o tematyce śląskiej. 



4 
 

godz. 10.00 

 

JOANNA SORN-GARA – spotkanie autorskie 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Autorka książek dla najmłodszych. Zajmuje się grafiką, rysuje, maluje, pisze ikony 
i prowadzi warsztaty ikono pisarskie. Wiedzę z zakresu kształcenia i wychowania 
dzieci łączy z formą plastyczną. 

godz. 10.00 

 

W BIBLIOTECE FAJNIE JEST 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

Spotkanie w bibliotece dla dzieci. W programie bajka czytana lub bajka filmowa, 
konkursy. 

godz. 11.00 

 

CZARY Z PAPIERU 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

Warsztaty origami prowadzone przez Halinę Rościszewską-Narloch 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera. 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

godz. 11.00 

 

CZYTANIE NA DYWANIE 

Filia nr 25, pl. Jaśminu 20 

Głośne czytanie książki G. Kasdepke „Co to znaczy?” dla dzieci przedszkolnych. 
Spotkanie połączone z zajęciami plastycznymi. 

godz. 11.30 

 

MAREK SZOŁTYSEK – spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży 

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek o tematyce śląskiej. 

godz. 11.30 MAŁGORZATA STRĘKOWSKA-ZAREMBA - spotkanie autorskie 

Filia nr 24, ul. Architektów 109 

Pisarka. Za powieśd „Abecelki i duch Bursztynowego Domu” i zbiór „Wiersze aż 
strach” otrzymała Nagrodę Literacką im. K. Makuszyoskiego. 

godz. 16.00 

 

DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ Z BIBLIOTEKĄ ZAWSZE PO DRODZE 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

INSTRUMENT INDIAOSKI Z KORKA – zajęcia plastyczne dla dzieci 

godz. 16.00 

 

PRZYGODY NA WSI 

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Przygotowanie inscenizacji: tworzenie postaci oraz scenografii (zajęcia dla dzieci 
z rodzicami lub dziadkami)  

 

godz. 16.00 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 20, ul. Bernardyoska 2 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  
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godz. 16.00 

 

CO OSTATNIKO CZYTAŁEM? 

Filia nr 30, ul. Wolności 1 

Zabawa integracyja 

godz. 17.00 

 

KONCERT MUZYKI SKRZYPCOWEJ 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

O, dajcie mi te małe skrzypce, niechaj na skrzypcach wygram, wiatr i potężną 
muzykę, i noc, co taka niezwykła – koncert w wykonaniu Zofii Seweryn 

godz. 17.30 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  

  

 

 

12 MAJA 2011 r. - CZWARTEK 

 

 

godz. 9.00 

 

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU  

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

Prezentacja multimedialna dla dzieci  

godz. 9.30 

 

MAŁGORZATA STRĘKOWSKA- ZAREMBA – spotkanie autorskie 

Sala konferencyjna biblioteki, pl. Inwalidów Wojennych 3 

Pisarka. Za powieśd „Abecelki i duch Bursztynowego Domu” i zbiór „Wiersze aż 
strach” otrzymała Nagrodę Literacką im. K. Makuszyoskiego. 

godz. 9.30 

 

MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, których akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie, 
gdzie mieszka i skąd pochodzą jej przodkowie. 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

godz. 11.00 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 11.30 

 

MAŁGORZATA STRĘKOWSKA- ZAREMBA – spotkanie autorskie 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

Pisarka. Za powieśd „Abecelki i duch Bursztynowego Domu” i zbiór „Wiersze aż 
strach” otrzymała Nagrodę Literacką im. K. Makuszyoskiego. 
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godz. 11.30 

 

MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, których akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie, 
gdzie mieszka i skąd pochodzą jej przodkowie. 

godz. 14.00 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 15.30 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 17.00 

 

 

NORDIC WALKING czyli BIBLIOTEKA … NA ZDROWIE 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Spotkanie połączone z aktywną formą nauki. W programie: wykład, dwiczenia, 
spacer z kijkami oraz możliwośd zakupu sprzętu. 

 

 

13 MAJA 2011 r. - PIĄTEK 

 

godz. 9.30 

 

MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, których akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie, 
gdzie mieszka i skąd pochodzą jej przodkowie. 

godz. 10.00 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 

godz. 11.00 

 

KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Zajęcia dla seniorów, którzy chcieliby nabyd podstawowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera. 
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godz. 11.30 

 

MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, których akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie, 
gdzie mieszka i skąd pochodzą jej przodkowie. 

godz. 12.00 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Sala konferencyjna biblioteki, pl. Inwalidów Wojennych 3 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 12.00 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA W PIGUŁCE – występ zespołu FIESTA INCA 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

Kultura Indian Ameryki Południowej przedstawiona w formie tanecznej i 
śpiewanej. Folklor, zwyczaje, obrzędy.  Oryginalne stroje i instrumenty. 

godz. 15.30 

 

BOCIAN I ŻABKA 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form 
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze odebranie 
nieodpłatnych zaproszeo bezpośrednio w filii. 

godz. 16.00 

 

PRZYGODY NA WSI 

Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

Wystawienie przygotowanej scenki (zajęcia dla dzieci z rodzicami lub dziadkami)  

godz. 16.00 

 

POETĄ BYĆ… 

Filia nr 20, ul. Bernardyoska 2 

Głośne czytanie wierszy. Zabawa literacka w pisanie wierszy.  

Biblioteka jako rzeczywistośd wirtualna – prezentacja multimedialna o korzystaniu 
ze strony internetowej biblioteki i katalogu elektronicznego. 

godz. 17.00 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA W PIGUŁCE – występ zespołu FIESTA INCA 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

Kultura Indian Ameryki Południowej przedstawiona w formie tanecznej i 
śpiewanej. Folklor, zwyczaje, obrzędy.  Oryginalne stroje i instrumenty. 

godz. 17.00 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI - prowadzi Manuela Adaszak 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

godz. 17.00 

 

ROZMOWY O KSIĄŻKACH – spotkanie literackie dla seniorów 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

 

godz. 19.00 

 

Z BIBLIOTEKĄ … W PLENERZE 

Filia nr 24, ul. Architektów 109 

Wieczorne spotkanie dla dzieci szkolnych. Impreza plenerowa połączona z głośnym 
czytaniem, konkursami, zabawami. 
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W TYGODNIU BIBLIOTEK ZAPRASZAMY TAKŻE:  

 

 

 

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC DLA SENIORÓW 

 
W ramach tych spotkao bibliotekarze nauczą podstaw obsługi komputera, korzystania 
z elektronicznego katalogu bibliotecznego, tworzenia i edytowania prostych dokumentów 
tekstowych. Zapoznają z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie, zakładania i obsługi poczty 
elektronicznej  oraz pokażą wiele innych przydatnych w codziennym  życiu  umiejętności  
swobodnego  poruszania  się w środowisku komputerowym. 
 

Zajęcia będą się odbywały w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17. 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośrednio 

w bibliotece lub pod numerem telefonu: 32 231 54 05. 
 

 
 

 

NOC W BIBLIOTECE 

 

Nocne spotkania weszły już na stałe do repertuaru imprez w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gliwicach. Chętnych do spędzenia nocy w bibliotece jest wielu, a ponieważ jest ona nagrodą dla 
aktywnych czytelników, stąd LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 
Imprezy zaczynają się około godz. 18.00. Program przewiduje nocleg między regałami książek. 
 
13/14 maja 2011 r 
 

NOC GIMNAZJALISTÓW 
Filia nr 21, ul. Syriusza 30 
 

13/14 maja 2011 r 
 

TANECZNIE I WALECZNIE - NOC NASTOLATKÓW 
Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 

 
 

 

 

 

KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ 

 

AKCJA WYMIANY KSIĄŻEK 
 
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy kolekcjonerów książek, płyt, taśm magnetofonowych do wymiany 
z innymi kolekcjonerami. Do każdej filii MBP można przynieśd swoje książki, płyty, taśmy, a spośród 
już zgromadzonych wybrad coś dla siebie i to za darmo. Już teraz zachęcamy do przejrzenia 
domowych zbiorów, wybrania pozycji do wymiany i przyniesienia ich do biblioteki od 8 do 15 maja 
2010 r. 
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WYSTAWY 

 

Sala wystawowa biblioteki, pl. Inwalidów Wojennych 3 

PONTYFIKAT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSKIEJ FILATELISTYCE – wystawa filatelistyczna 

Wystawa czynna 18 kwietnia do 18 maja 2011 r. 

 
Wystawa poświęcona życiu i działalności Ojca Świętego przygotowana z okazji beatyfikacji papieża 
Jana Pawła II. Prezentowane walory filatelistyczne wydawano m. in. podczas kolejnych rocznic 
urodzin czy pontyfikatu Karola Wojtyły oraz pielgrzymek papieża do Polski. Kolekcję znaczków 
pocztowych udostępnił Zenon Podgórski.  
 
 

 
 

Galeria „Perkoz”, Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT – wystawa pasteli Jagody Kaczmarek 

Wystawa czynna od 4 maja  do 30 czerwca 2011 r. 

 
Jestem Zawiercianką. Pracuję jako nauczycielka w przedszkolu, od…20 lat.  
Ukooczyłam studia o kierunku Wychowanie Przedszkolne, na wydziale Pedagogiki i Psychologii, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także, na tej samej uczelni, studia podyplomowe: 
„Pedagogika dziecka  z wychowaniem estetycznym”. 
Nie napiszę,  że.. żyję… tylko  malowaniem… Aczkolwiek, ostatnimi czasy, stało się ono dla mnie 
OGROMNYM, rozkosznym wyzwaniem..i jemu głównie poświęcam swój wolny czas.. Jest to więc 
teraz moja… NAJwiększa pasja.. 
Inna to..muzyka, teatr, taniec…  OD ZAWSZE pociągała mnie magia sceny.. 
Mam to niebywale szczęście, iż zamiłowania te mogę łączyd..z moją pracą, 
Inną rzeczywistością, bez której ciężko byłoby mi funkcjonowad... to bycie od czasu do czasu…  „sam 
na sam” z naturą.. .  Uwielbiam  oderwad  się od pogoni cywilizowanego świata i… zapaśd w głusze 
leśnych ostępów,  gdzie tylko..szum drzew..plusk wody w rzece…   
Maluję głównie postaci, ale nie tylko... i za ich pomocą pragnę przekazywad   to, co czuję, to… co boli, 
to, obok czego nie potrafię przejśd obojętnie.. .  a wobec czego często czuję się.. bezradna.  
W swoich pracach staram się przedstawiad  odczucia, emocje, nastroje…. Stany, które drzemią 
w człowieku, ludzkie słabości, ale i namiętności, pasje..  

(Jagoda Kaczmarek) 
 
 

 
 

Galeria „9”, Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

MOZAIKI I TESSELACJE – wystawa origami Haliny Rościszewskiej-Narloch 

Wystawa czynna od 9 maja do 24 czerwca 2011 r. 

 
Origami powstało w Chinach, około 1600 lat temu. Rozwinęła się w Japonii i dlatego uważa się ją za 
tradycyjną sztukę japooską. Sztuka składania papieru rozwijała się bardzo intensywnie w ostatnich 
kilkudziesięciu latach, obecnie twórcy są z całego świata i powstało bardzo dużo jej odmian. 
Pierwotnie używano jednej kwadratowej kartki, składano ją bez nacinania i klejenia. Obecnie można 
używad wielu kartek, również o innych kształtach (prostokąty, koła, wielokąty foremne, paski). Nadal 
nie dopuszcza się używania nożyczek i kleju, chod sporadycznie jest dopuszczany do połączenia wielu 
gotowych elementów w całośd. 
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Tematem wystawy są „Mozaiki i tessellacje”. Mozaiki wykonywane są z wielu elementów-modułów, 
każdy z nich może byd z jednej lub wielu kartek. Połączone w całośd pokazują niesamowite wzory i 
obrazy. Tessellacje to mozaiki wykonane z jednej kartki papieru „zaplecionej” bez nacinania w trakcie 
składania. Wykonane wzory z jednej kartki można podziwiad na kilka sposobów – obydwie strony 
oraz pod światło. Za każdym razem naszym oczom pokazuje się inny widok. To właśnie one są 
głównym motywem przewodnim wystawy. Wszystkie prace wykonane są przeze mnie, częśd na bazie 
dzieł innych kreatorów oraz częśd mojego autorstwa. 

Całośd dopełni wystawa pokonkursowa I Wojewódzkiego Konkursu Origami „Magia 
zamknięta w papierze” – temat I edycji „Mozaika”.  

 

HALINA ROŚCISZEWSKA-NARLOCH 

Nauczyciel mianowany matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gliwicach. Ukooczyła 
studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, Międzywydziałowe Studium 
Pedagogiczne oraz studia podyplomowe „Nauczanie informatyki w szkołach” na Politechnice Śląskiej. 
Posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.  

Propaguje origami wśród uczniów oraz nauczycieli (nie tylko matematyki). Organizator wielu 
warsztatów i wystaw origami. Prowadziła warsztaty podczas konferencji origami, m.in. Origami Tábor 
w Magyaregregy na Węgrzech. Jest Instruktorem Origami Polskiego Towarzystwa Origami od czerwca 
2009 roku oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Origami  od czerwca 2010 roku.  

Opublikowała broszurę „Snapologia” oraz książkę „Origami. Święta Bożego Narodzenia”. Obecnie 
pracuje nad nową książką „Origami. Kwiaty na cały rok”. 

Prowadzi własną stronę internetową  o origami www.origami.friko.pl, wypowiada się jako ekspert na 
forum o tematyce origami www.oriforum.mojeforum.pl. 
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JAN PAWEŁ II W EKSLIBRISIE  

Wystawa ze zbiorów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 

Wystawa czynna od 9 maja do 30 czerwca 2011 r. 

 

Wystawa zorganizowana z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Na ekspozycji prezentowane są ekslibrisy 
wykonane przez twórców z całego świata i nadesłane na kolejne edycje  Międzynarodowego 
Konkursu na Ekslibris organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach w latach 1999-
2007. 

 

http://www.oriforum.mojeforum.pl/

