2 Wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych

Goście wysłuchali koncertu akordeonowego w wykonaniu Huberta Lutki,
mieszkańca Zakrzewa, studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obejrzelitakze
krótkie przedstawienie kukiełkowe w ykonaniu uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zakrzewie. Podczas otwarcia zaprezentowano także nową
publikację o gminie Zakrzew, album „Zakrzewska Ziemia – cztery pory roku”.
Prezentował ją autor fotografii, które znalazły się w albumie - Pan Wojciech Stan.

3. Wystawa rzeźb Eugeniusza Wojtyły.
26 czerwca 2012 roku - w Sali widowiskowo-odczytowej Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Zakrzewie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy rzeźb Eugeniusza Wojtyły,
artysty ludowego z Marianowic. Na wystawie znalazło się 15 prac o tematyce
religijno-ludowej oraz patriotycznej. Wśród nich postaci Chrystusa Frasobliwego,
kobiety robiącej masło, praczki, skrzypka, Harnasia, Józefa Piłsudskiego. Jej
symbolicznego otwarcia dokona wnuk rzeźbiarza, ksiądz Wojciech Wojtyła .
Opowiadał także jak powstają rzeźby i skąd jego dziadek czerpie inspiracje.
Uroczystość zakończył krótki koncert akordeonowy dedykowany P. Wojtyle w
wykonaniu dzieci z zespołu „Zakrzewiaki”. To szczególny prezent dla autora prac
prezentowanych na wystawie, gdyż Eugeniusz Wojtyła to także muzyk ludowy,
skrzypek, twórca kapeli ludowej z Marianowic.

4. 12 czerwca 2010 – impreza plenerowa „Rycerze Bogurodzicy- Taczów 2010”
zorganizowana przez Urząd Gminy w ramach obchodów 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem. Podczas uroczystości w Taczowie nastąpiło uroczyste otwarcie
„Parku historycznego – Rycerze Bogurodzicy”. Znajduje się w nim m.in. replika
obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” T. Popiela i Z. Rozwadowskiego, zespół rzeźb
plenerowych „Spotkanie u Powały” oraz głazy – Świadkowie Dziejów.
W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego z widowiskiem historycznym „Mieczów dostatek, chorągwi tryumf…”,
zaprezentowano tez wystawę „Jan Żiżka i husyci w walcez Zakonem Krzyżackim”
przygotowaną przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
Gwiazdą wieczoru była Urszula z zespołem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie przygotowała stoisko z wydawnictwami
regionalnymi, zaprezentowano książki, czasopisma, ulotki, foldery o gminie.
Zdjecia -

5. 19 maja 2010r. – Filia Biblioteczna w Taczowskiej Woli – spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke, popularnym autorem książek dla dzieci. Pisarz spotkał
się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Taczowskiej Woli – czytelnikami
naszej biblioteki. Była to już druga wizyta znanego pisarza w naszej gminie.
Pierwsze spotkanie odbyło się 6 wrzesnia 2008 roku w Filii w Gulinku i spotkało się z
wielkim zainteresowaniem małych czytelników. Duża sala w Domu Ludowym

Gulinku była wypełniona do ostatniego miejsca, a po autograf dzieci czekały w
długiej kolejce.

6. 26 maja2010r. - konferencja naukowa „Grunwald 1410 – historia i tradycja”
zorganizowana z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w siedzibie Gimnazjum
Publicznego w Zakrzewie. W sesji wzięło udział wielu znakomitych historyków.
Gośćmi konferencji byli m.in. prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Piotr
Tusiński, dr hab. Dariusz Kupisz, dr Zbigniew Morawski. Pokłosiem była publikacja
książkowa, zawierająca zbiór referatów wygłoszonych 26 maja w Zakrzewie.
Współorganizatorami sesji byli: Wójt i Rada Gminy Zakrzew, Gminna Biblioteka
Publiczna w Zakrzewie, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Ekonomiczny
Politechniki Radomskiej, Gimnazjum Publiczne w Zakrzewie. Była to pierwsza
część projektu „ Rycerze Bogurodzicy – Taczów 2010”, na które Biblioteka
otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Grunwald”. Projekt przygotowano przy współpracy z Urzędem Gminy i szkołami.

7. 13.10.2009 – spotkanie autorskie z Wandą Chotomską, wybitna autorką książek dla
dzieci.
Pisarka spotkała się z czytelnikami Filii w Gulinku i Taczowskiej Woli .Spotkanie było
wyjątkowe, gdyż pisarka obchodziła swe 80 urodziny. Wzięli w nim udział
uczniowie szkól podstawowych w Taczowskiej Woli, Wacynie, Gulinie i Zakrzewie.
Dzieci przygotowały specjalne podziękowania dla pisarki – wiersze, kwiaty i laurki.
Wanda Chotomska recytowała swoje wiersze i odpowiadała na liczne pytania
czytelników. Wręczyła także nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu o jej
twórczości ogłoszonego przez Filię Biblioteczna i PSP w Taczowskiej Woli.

8. 16.08.2009 – Festyn Rodzinny zorganizowany przez Filię Biblioteczną, Dom Ludowy i
OSP w Gulinku.
Mieszkańcy Gulinka, Koziej Woli i Gulina bawili się podczas festynu rodzinnego.
W części artystycznej zaprezentowano przedstawienie „ Pokaz mody światowej”
oraz program „Mam talent”. Dla uczestników przygotowano poczęstunek –
kiełbaski z grilla, owoce, słodycze, napoje. Atrakcją był przejazd bryczką po
okolicy. Festyn zakończył się wspólną zabawą.

9. 18 maja 2009 – spotkanie z pisarka Beata Ostrowicką.
18 maja 2009 roku z czytelnikami swoich książek spotkała się Beata Ostrowicka,
popularna i często nagradzana autorka książek dla dzieci i młodzieży. W Filii w
Taczowskiej Woli oraz Gulinku w spotkaniu uczestniczyło około 120 dzieci ze szkół
w Taczowskiej Woli, Gulinie i Zakrzewie. Były dyskusje o jej książkach, liczne
pytania i autografy.

10. Otwarcie Filii Bibliotecznej w Gulinku .
20 czerwca 2008 roku nastąpiło otwarcie Domu Ludowego oraz Filii Bibliotecznej
w Gulinku. Budynek został wyremontowany przez samorząd gminy, a jego
modernizacja była dofinansowana w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”
Biblioteka otrzymała nowy sprzęt i wyposażenie. Budynek został zbudowany przez
mieszkańców w latach sześćdziesiątych. Tu znajdowała się Świetlica wiejska, Klub
Rolnika, potem także Filia Biblioteczna. Po latach została tylko biblioteka, a
budynek wymagał remontu. W nowo wyremontowanym budynku znalazły się
Dom Ludowy oraz Filia Biblioteczna. Uroczystości otwarcia towarzyszył występ
kapeli ludowej z Marianowic. Natomiast dzieci ze szkoły podstawowej w Gulinie
przygotowały przedstawienie oparte na legendzie Z. Gierały.
11. Spotkanie autorskie z prof. Joanna Papuzińską.
7 marca 2008r. - czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie oraz Filii w
Taczowskiej Woli spotkali się z wybitną autorką książek dla dzieci, a także znawcą
literatury dziecięcej, prof. Joanna Papuzińską. Spotkania zorganizowano we
współpracy
z Publiczną Szkołą Podstawową w Zakrzewie oraz Publiczną Szkołą Podstawową
w Taczowskiej Woli. Z okazji przybycia pisarki przygotowano przedstawienie na
motywach jej twórczości. Autorką scenariusza była Ewelina Krasińska, a spektakl
przygotowała Małgorzata Porczek wraz z uczniami PSP w Taczowskiej Woli.
Spotkanie w Zakrzewie zorganizowano przy współpracy z Publiczna Szkołą
Podstawową w szkolnej Kawiarence Regionalnej.

12. Prezentacja książek Krzysztofa Petka –dziennikarza, podróżnika, reportera, autora
książek przygodowych dla młodzieży. Spotkanie z uczniami Publicznego
Gimnazjum w Zakrzewie odbyło się 23.03.2007 r. w ramach XXX Radomskiej
Wiosny Literackiej organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.
Autor jest też organizatorem szkół przetrwania o czym chętnie i barwnie
opowiadał.

13. Przedstawienie „Trolle z Bullerbyn” w wykonaniu Teatru Lajkonik z Krakowa.
10.04.2006 roku z okazji 100 urodzin Astrid Lindgren dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zakrzewie oraz ze szkoły w Dabrówce Podłężnej obejrzały
przestawienie na motywach książki „Dzieci z Bullerbyn”. Aktorki w barwnych
strojach przeniosły dzieci w świat bohaterów Astrid Lindgren. Spotkanie
zakończyła interaktywna zabawa.

14. XXIX Radomska Wiosna Literacka –27.03.2006 - w Kawiarence Regionalnej
Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie odbyło się spotkanie z autorka książek dla
młodzieży, psychologiem Ewą Nowak. Ewa Nowak udziela też porad
psychologicznych na łamach czasopism młodzieżowych Victor Junior i Victor
Gimnazjalista. Młodzież dyskutowała z gościem nie tylko o jej książkach, ale także
o problemach dzisiejszej młodzieży.

