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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
PWSZ · 21 czerwca 2016

Fantastyczna impreza, zabawa na 6+, koniecznie spotkajmy się za rok – takie były
opinie uczestników akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Rajd rowerowy połączony z
piknikiem rodzinnym odbył się 18 czerwca 2016 roku. Wzięło w nim udział ponad 70
osób. Organizatorzy – Biblioteka PWSZ w Głogowie oraz Gmina Miejska Głogów, przy
współpracy Chrobrego Głogów, zapewnili małym i dużym uczestnikom wiele atrakcji.
Pomarańczowy peleton, pod opieką rowerowego patrolu policji oraz instruktorów z
Klubu 80 Rowerów, wyjechał z dziedzińca PWSZ w Głogowie po godz. 11.00, a na
placu festynowym w Jakubowie pojawił się ok. 12.30. Tutaj czekało ognisko,
przygotowane do pieczenia kiełbaski, napoje chłodzące (dzięki restauracji Kropka) i…
czas na złapanie oddechu. Potem odbyły się konkurencje sportowe (żółwia jazda,
slalom między gazetami, marsz z książką na głowie, szybka jazda na czas oraz
konkurencja zorganizowana przez trenera Chrobrego – turbo kozak) i intelektualne
(łamańce językowe i rozpoznawanie cytatów z literatury pięknej oraz komedii
polskich). Podczas pikniku nie zapomniano o dzieciach, które oprócz tego, że mogły
uczestniczyć we wszystkich konkurencjach, mogły pobawić się zabawkami firmy
Playmobil, udostępnionymi przez sklep Hokus Pokus z Głogowa, miały malowane buzie
oraz były częstowane łakociami przez maskotkę Chrobrego – Tygryska. Do dyspozycji
dzieci były także piłki oraz frisbee.
Po godzinnych zmaganiach, najlepszym zawodnikom, zostały wręczone nagrody,
ufundowane przez PWSZ w Głogowie, firmy DanHen oraz Gruca, Chrobrego Głogów,
Kino Cinema3D i MaTaTuli.
Odjazdowy Bibliotekarz to nie tylko pozytywne emocje uczestników i organizatorów –
akcja miała również cel charytatywny. Każda osoba miała za zadanie przynieść ze
swojej biblioteczki przynajmniej jedną książkę. Udało się zebrać ok. 300 egz.
najróżniejszych książek, od bajeczek i książek dla dzieci przez lektury szkolne i
literaturę piękną po poważne podręczniki akademickie. Wszystkie zebrane książki
trafią do wybranych placówek opiekuńczych.
Biblioteka PWSZ w Głogowie dziękuje serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w
imprezie oraz przyjaciołom i sympatykom Odjazdowego Bibliotekarza. Zapraszamy za
rok!
Pełna fotorelacja w Galerii
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Ten wpis został utworzony 21 czerwca 2016 o godz. 13:14 w kategorii Aktualności.
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