
Tydzień z Biblioteką w Michałowicach 

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice z okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 

pod hasłem „Wybieram bibliotekę” organizuje cykl imprez dla mieszkańców naszej gminy. 

Serdecznie zapraszamy! 

Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej: 

 

8 maja, godz. 18:00, biblioteka  

Wernisaż wystawy malarskiej Doroty Ciechomskiej.  

Artystka z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem, a w chwilach wolnych od 

„borowania” z pasją maluje obrazy. Wystawa będzie dostępna do końca maja.  

Wstęp wolny 

 

9 maja, godz. 10:00 – 14:00, II piętro – sala multimedialna 

Akcja „Wymień się książką” 

Tak jak w ubiegłym roku zapraszamy do odświeżenia swoich księgozbiorów, przynosząc na 

wymianę zbędne książki (oprócz podręczników szkolnych, encyklopedii i słowników).  

Wstęp wolny 

 

11 maja, godz. 18:00, II piętro – sala multimedialna 

Spotkanie autorskie z Joanną Godlewską, absolwentką filologii angielskiej na 

Uniwersytecie Warszawskim, autorką powieści obyczajowych, opowiadań, wierszy, tekstów 

piosenek, tłumaczem literatury angielskiej. Laureatką konkursów literackich. 

Wstęp wolny 

 

12 maja, godz. 10:00, II piętro – sala multimedialna 

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Wierszyki kilku pokoleń”  

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z terenu Michałowic. Recytowane będą wiersze 

z klasyki polskiej poezji dziecięcej.  

Wstęp wolny 

 

12 maja, godz. 12:00 – 18:00, Filia w Nowej Wsi, ul. Główna 52a 

Romansem przez epoki – spontaniczne czytanie 

Zapraszamy do wspólnego czytania i dyskusji na temat literatury kobiecej.  

Wstęp wolny 



13 maja, godz. 18:30, biblioteka 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

Jak co miesiąc w miłej atmosferze będziemy dyskutowali o literaturze. Tym razem pochylimy 

się nad książką Magdaleny Tulli pt. „Włoskie szpilki” oraz nad wybranymi wierszami 

Stanisława Barańczaka. Zapraszamy wszystkich czytających! 

Wstęp wolny 

 

14 maja, godz. 11:15, Filia w Nowej Wsi, ul. Główna 52a 

Spotkanie dla przedszkolaków wokół wiersza Jana Brzechwy „Entliczek-pentliczek”. 

Głośne czytanie adresowane do przedszkolaków z Gminnego Przedszkola z Nowej Wsi.  

Wstęp wolny 

 

14 maja, godz. 18:00, II piętro – sala multimedialna 

Warsztaty plastyczne dla dorosłych „Cuda z papieru – daj się wkręcić” 

Tworzenie papierowych ozdób techniką quilling. 

Zapisy pod numerem telefonu 22 723 86 00 lub osobiście w bibliotece.  

Liczba miejsc ograniczona! 

 

15 maja, godz. 10:00, Urząd Gminy Michałowice w Regułach – sala multimedialna 

Gminna Gala Konkursu Głośnego Czytania 

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Finał Gminnego Konkursu Głośnego Czytania, 

organizowany przy udziale Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w 

Komorowie, pod patronatem Wójta Gminy Krzysztofa Grabki.  

W tym roku finaliści będą czytali utwory Marii Dąbrowskiej. 

Wstęp wolny 

 

15 maja, godz. 18:15 – 21:00, biblioteka oraz II piętro – sala multimedialna 

Noc w Bibliotece „Pod piracką banderą”  

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-10 lat do wzięcia udziału w niezapomnianej 

przygodzie. Będziemy poszukiwali cennego skarbu ukrytego w czeluściach Biblioteki.  

Na dzieci będzie czekało wiele pirackich zabaw i niespodzianek. 

Pirackie przebrania mile widziane! 

Zapisy pod numerem telefonu 22 723 86 00 lub osobiście w bibliotece.  

Liczba miejsc ograniczona! 


