
 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa. |  2022 marzec do 2022 maj 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Nadchodzące wydania książek  

Nowe Chromebooki! 

Z przyjemnością informujemy, że 
dodaliśmy do naszej kolekcji 20 nowych 
Chromebooków! Wypożycz jeden z nich za 
pomocą karty bibliotecznej Elmwood Park 
na 3 tygodnie. Jeśli potrzebujesz Wi-Fi, możesz również wypożyczyć 
jeden z naszych mobilnych hotspotów Wi-Fi. Aby uzyskać więcej 
informacji o Chromebookach, hotspotach i innych elementach naszej 
kolekcji Beyond Books, odwiedź naszą witrynę internetową i zajrzyj 
pod How Do I? > Special Collections > Beyond Books.  

Te Chromebooki zostały zakupione w ramach dotacji “Expanding 
Digital Inclusion: Transforming Library Services.” Finansowanie tej 
dotacji zostało przyznane przez Bibliotekę Stanu Illinois, Departament 
Biura Sekretarza Stanu, z wykorzystaniem środków przekazanych 
przez Instytut Usług Muzealnych i Bibliotecznych Stanów 
Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o 
planie ratunkowym z 2021 r. (ARPA).  

Plan Strategiczny 2022-2025 

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankietę online lub w bibliotece. 
Dziękujemy za Twoją opinię! W celu opracowywania kolejnego planu 
strategicznego gromadzimy coraz więcej danych. Czekajcie na dalsze 
informacje jeszcze tego lata. 
 

Pomoc Korepetytorów z Tutor.com  

Tutor.com ma korepetytorów na żywo i zasoby, które pomogą Ci w… 

 - Zadania domowe: prześlij swoje pytania lub 
zadania pisemne do przeglądu i opinii. Nauczyciele na 
żywo są dostępni codziennie od godziny 12:00. - 
12:00. 

 - Przygotowanie do egzaminu: Znajdź 
materiały do nauki i ćwicz pytania do testu na obywatelstwo amerykańskie, 
ACT, SAT, i GED.  

 - Umiejętności dotyczące CV i poszukiwania pracy: prześlij 
swoje CV i list motywacyjny, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne od 
korepetytorów.  

A co najlepsze, możesz uzyskać bezpłatny dostęp do Tutor.com za 
pomocą karty bibliotecznej Elmwood Park! Wystarczy pobrać darmową 
aplikację Tutor.com ze swojego sklepu z aplikacjami lub znaleźć link 
na naszej stronie internetowej w sekcji Research/Learning > A-to-Z 
Title List. 
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Narodowy Tydzień Bibliotek: 3-9 kwietnia  

Narodowy Tydzień Bibliotek to czas świętowania bibliotek i pracowników 
bibliotek. W tym roku tematem przewodnim jest Połącz się ze Swoją 
Biblioteką, a my zachęcamy do: 

- Połącz się z dobrą książką lub filmem! Personel z przyjemnością coś 
poleci, ale możesz również skorzystać z naszej usługi Book Concierge dla 
dorosłych, Bag o' Books dla dzieci i młodzieży, NoveList Plus dla 
wszystkich grup wiekowych i nie tylko. 

 - Połącz się z personelem biblioteki ! Zajrzyj i daj nam znać, co 
lubisz w Bibliotece. Będziemy mieć samoprzylepną tablicę, na której 
możesz poinformować nas o swoich ulubionych rzeczach dotyczących 
Biblioteki lub personelu.  

 - Połącz się z technologią! Skorzystaj z jednej z naszych stacji 
komputerowych w Bibliotece lub pożycz trochę technologii do domu! 
Wypożycz laptopa, hotspot, odtwarzacz DVD lub streamer Roku. 

 - Połącz się z dobrymi informacjami! Personel chętnie pomoże w 
znalezieniu rzetelnych informacji. Możesz również skorzystać z naszych 
narzędzi wyszukiwania online, aby znaleźć artykuły z gazet i czasopism, 
informacje dla konsumentów, pomoc w pracach domowych, narzędzia do 
nauki języków i nie tylko. 

 - Połącz się z czymś przyjemnym! Zapisz się na program lub 
wydarzenie w bibliotece albo wypożycz coś fajnego, takiego jak bilet do 
muzeum lub przedmiot z naszej Kolekcji Książek Beyond, taki jak ukulele, 
zestaw do gry w bocce, teleskop i nie tylko.  

Biblioteka jest tutaj, aby pomóc Ci połączyć się z tym, czego potrzebujesz 
do życia, pracy lub zabawy. Szczęśliwego Narodowego Tygodnia Bibliotek!  



Wymiana Roślin Doniczkowych* - Zarejestruj się do 17 
kwietnia / Plant Swap*     sobota, 23 kw ietnia • 14:00-15:30  
Kochasz rośliny doniczkowe i chcesz podzielić się z innymi w swojej 
społeczności? Przyjdź na naszą pierwszą w historii wymianę roślin! 
Zarejestruj się i przynieś zdrową, wolną od szkodników roślinę 
doniczkową, aby wymienić ją na inną do zabrania do domu. Za każdą 
przywiezioną roślinę otrzymasz bilet do wymiany na inną roślinę. Ten 
program jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Poprawa Ogólnego Stanu Zdrowia Dzięki Medycynie 
Energetycznej* / Improving Overall Health with Energy 
Medicine*     czwartek, 5 maja • 19:00-20:30  
Dołącz do Diany Czekalski z DiEnergize w tym programie medycyny 
energetycznej. Jest to program hybrydowy, więc możesz dołączyć 
osobiście lub wirtualnie. Ten program jest sponsorowany przez 
AgeOptions.  

Sztuka i Rzemiosło 

Majsterkowanie dla Dorosłych / Adult DIY* - Rejestracja kończy 
się 7 dni przed -   
Sobota, 26 marca | 30 kwietnia | 28 maja • 14:00-15:00  
Dołącz do nas, aby wykonać projekt majsterkowania. Możesz 
uczestniczyć osobiście lub wykonać projekt w domu. Jeśli wybierzesz 
opcję w domu, po prostu odbierz swoje materiały w Bibliotece, a 
wyślemy Ci e-mailem film instruktażowy. Ten program jest 
sponsorowany przez AgeOptions.  

 26 marca – Ćwierkający Breloczek 
 30 kwietnia – Bransoletki z Koralików 
 28 maja – Wieńce Kwiatowe 

Malowane Pisanki Ludowe* / Folk Painted Eggs* 
czwartek, 7 kwietnia • 19:00-20:30 - Zarejestruj się do 30 marca -  
Poznaj sztukę tradycyjnych wschodnioeuropejskich malowanych 
pisanek ludowych. Po przedstawieniu historii i technik malowania 
ludowych pisanek każda osoba otrzyma drewniane jajko do 
udekorowania i przyniesienia do domu. 

Gry i Fitness 

Wirtualny Trening Sprytu / Virtual Wits Workout*  - Rejestracja 
kończy się 3 dni przed - 
pon. • 7 marca | 4 kwietnia | 2 maja • 13:00-14:00  
Twój mózg też musi ćwiczyć! Dołącz do nas, aby wziąć udział w 
zabawnych zajęciach mających na celu utrzymanie i poprawę funkcji 
poznawczych i pamięci. Arkusze będą dostępne do odbioru na tydzień 
przed programem. Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Hybrydowa Joga na Fotelu* / Hybrid Chair Yoga* 
pon. • 14 i 28 marca | 11 i 25 kwietnia | 9 i 23 maja • 13:00-14:00  
Joga na fotelu jest wykonywana całkowicie na krześle lub stojąc obok 
krzesła i jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Hybrydowa Delikatna Joga na Macie* / Hybrid Gentle Mat 
Yoga*     pon. • 21 marca | 18 kwietnia | 16 maja • 13:00 - 14:00  
Delikatną matową jogę można wykonywać na macie, łóżku lub 
kanapie. Te zajęcia obejmują delikatne rozciąganie z kilkoma 
pozycjami na stojąco, siedząco i leżąco. Rhonda nauczy Cię o Twoim 
ciele i oddychaniu, skupiając się na elastyczności i odprężeniu ciała i 
umysłu. Program ten jest sponsorowany przez Przyjaciół Biblioteki. 

Noc Ciekawostek w Bibliotece / Trivia Night at the Library     
wt. • 29 marca | 26 kwietnia | 31 maja • 19:00-20:45  
Noc Ciekawostek powraca do biblioteki! Zaproś znajomych i stwórz 
zespół złożony z maksymalnie 5 osób lub poznaj nowe osoby i połącz 
siły. Dla zwycięzców czekają nagrody!  

**Wymagana Rejestracja: Rejestracja na programy dla dorosłych rozpoczyna się teraz.  Uwaga: Wszystkie programy mogą 

ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Programy dla Dorosłych 

Polecane Programy 

Medytacyjna kąpiel w dźwiękach* / Meditation Sound Bath*     
czwartek, 24 marca • 13:00-14:00  
Dołącz do Rhondy Fentry w tej medytacyjnej kąpieli dźwiękowej, 
formie medytacji wykorzystującej dźwięki otoczenia i wibracje z 
kryształowych mis śpiewających, tybetańskich mis śpiewających i 
dzwonków Tingsha, aby uzyskać dostęp do głębszej świadomości, 
tworząc poczucie spokoju i relaksu, promując dobre zdrowie i 
zrównoważoną energię. Ten program jest sponsorowany przez 
AgeOptions.  

Planowanie Przejścia na Emeryturę po Pandemii* / Planning 
for Retirement After a Pandemic* 
czwartek, 14 kwietnia • 19:00-20:00  
Jak globalna pandemia przekształciła emeryturę i nasze plany? Ekspert 
planowania emerytalnego i autor, dr James Flanagan, pomoże ci 
zrozumieć, co się zmieniło i jak będzie wyglądać nowa normalność. 
Jest to program hybrydowy, więc możesz dołączyć osobiście lub 
wirtualnie. Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions. 

Komputery i Technologia  

Klasy Excel* / Excel Classes* 
Podstawy: czwartek, 3 marca • 19-20:30 
Średnio zaawansowany: wtorek, 5 kwietnia • 19-20:30 
Zaawansowane: czwartek, 12 maja • 19:00–20:30 

MS Word: Podstawy* / MS Word: Basics* 
czwartek, 10 marca • 19:00-20:30  
Poznaj podstawy MS Word, w tym formatowanie dokumentu, zmianę 
wyglądu tekstu i wstawianie obrazów.  

Rodowód (Ancestry): Wydanie Biblioteczne* / Ancestry: 
Library Edition* 
wtorek • 12 kwietnia • 19-20:30  
Naucz się poruszać po ogromnej kolekcji zapisów genealogicznych i 
historycznych Ancestry. Zagłęb się w historię swojej rodziny z 
informacjami o narodzinach, śmierci, małżeństwie, imigracji, 
dokumentach wojskowych i nie tylko.  

Książki i Filmy 

Środowe Popołudnia / Wednesday Matinees 
Środy • 13:30  
Wpadaj w środy, aby oglądać popularne nowości! Sprawdź kalendarz 
online lub miesięczny harmonogram w Biurze Usług dla Dorosłych, aby 
zobaczyć, co jest grane. 

Wtorkowa Noc Dyskusji o Książce / Tuesday Night Book 
Discussion 
wtorki • 15 marca | 19 kwietnia | 17 maja • 19:00–20:30  
Dołącz do nas na dyskusję o książce! To zabawna, swobodna 
dyskusja, w której ludzie są zachęcani do rozmowy, ale bez presji. 
Każda książka będzie dostępna w Biurze Usług dla Dorosłych na około 
cztery tygodnie przed dyskusją.  
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Program hybrydowy oznacza, że możesz uczestniczyć osobiście lub dołączyć do nas wirtualnie!  



Programy dla Dzieci Starsze i Nastolatkowie 

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).  Uwaga: Wszystk ie pro-

gramy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Majsterkowanie Weź i Zrób 

Tkanie Słomy* / Straw Weaving* 
Klasy 3-6 • Pon., 21 marca • Cały dzień  
Naucz się tkać za pomocą papierowych słomek i włóczki. Zrób 
bransoletkę lub zakładkę. 

Maluj Według Liczb* / Paint by Numbers* 
Klasy 3-6 • Pon., 18 kwietnia • Cały dzień  
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dopasować liczby na 
płótnie do liczb na kolorach farby, aby stworzyć własne 
arcydzieło.  

Dom Kiełkowy* / Sprout House* 
Klasy 3-6 • poniedziałek, 23 maja • cały dzień  
Zrób dom z gąbek, przykryj go nasionami i dowiedz się 
wszystkiego o kiełkowaniu, gdy nasiona zaczną kiełkować! 

Wirtualne Czytanie dla Starszych Dzieci* / 
Virtual MidKids Read* 
klasy 3-6  •  16-16:45 
środa • 30 marca | 27 kwietnia | 25 maja 

Odbierz kopię powieści graficznej każdego miesiąca 
w Dziale dla Dzieci i Nastolatków. Przeczytaj książkę i 
omów ją przez Zoom z innymi, którzy ją czytają!  

30 marca: Monster Friends by Kaeti Vandorn 
27 kwietnia: Living with Viola by Rosena Fung  
25 maja: Secrets of Camp Whatever by Chris Grine  

Majsterkowanie Weź i Zrób  

Latarnia Wróżek* / Fairy Lantern* 
Klasy 3-12 • Pon., 14 marca • Cały dzień  
Zatrzymaj się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży i odbierz 
materiały, aby stworzyć własną bajkową latarnię, idealną do 
rozjaśnienia każdego pomieszczenia! 

Zielnik* / Herbariums* 
Klasy 3-12 • Pon., 11 kwietnia • Cały dzień  
Stwórz własny zielnik! Twórz i przechowuj swoje ulubione 
kwiaty i zioła za pomocą probówek i oliwki dla dzieci.  

Malowane Płyty Winylowe* / Painted Vinyl Records* 
Klasy 3-12 • Pon., 16 maja • Cały dzień  
Stwórz własną grafikę ścienną, używając płyt winylowych 
pochodzących z recyklingu! Namaluj ładne zdjęcie, ulubione 
wiersze lub teksty piosenek, aby stworzyć własne, 
niepowtarzalne dzieło.  

 

Pudełka z Książkami dla Dzieci Starszych i 
Nastolatków / MidKid & Teen Book Boxes* 

Zapisz się, aby otrzymać Wiosenne Pudełka z Książkami! 

Opowiedz nam trochę o sobie, a my dobierzemy książki specjalnie dla Ciebie. 
Subskrybenci otrzymają co miesiąc pudełko z 1-2 książkami i smakołykami! 
Kiedy skończysz, zwróć książkę i pudełko, ale zachowaj smakołyki.  

Zapisz się na pudełka z kwietnia, maja i czerwca na naszej stronie 
internetowej. 

MidKids (Gr. 3-6): Look under Kids & Teens > MidKids > Book Boxes. Teens 
(Gr. 7-12): Look under Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Projekt Margin dla Nastolatków /  
The Margin Project for Teens 

Projekt Margin został stworzony przez Jen Malone i istnieje od 2013 
roku! Celem jest komunikowanie się z innymi czytelnikami poprzez 
pisanie we wcześniej wybranych książkach. Czytelnicy mogą 
komentować, podkreślać, wyróżniać, rysować i dodawać adnotacje 
bezpośrednio na stronie. Chcemy, żebyś się przyłączył! Ta kolekcja 
książek dla nastolatków została wybrana dla czytelników właśnie w tym 
celu.  

Zajrzyj do Teen Space, gdzie znajdziesz pełną listę książek i instrukcje, 
jak zacząć. Pod koniec 2022 r. księgi te zostaną dodane do stałej 
kolekcji ze względu na ich niezapomniane i historyczne znaczenie.  

Kolekcjonerskie gry karciane / Trading Card Games 
Wiek 10-18 • śr. • 2 marca | 6 kwietnia | 4 maja • 16:00-18:00  

Zagraj w popularne gry karciane Yu-Gi-Oh, Magic: the Gathering i Pokémon. Nie 
wiesz jak grać? Chętnie Cię nauczymy! Wpadnij na swobodną, otwartą zabawę.  

Gry wideo / Video Gaming 
Dzieci Starsze (klasy 3-6) • Pt. • 25 marca | 22 kwietnia | 20 maja • 16:00-17:00 
Nastolatkowie (klasy 7-12) • Pt. • 11 marca | 8 kwietnia | 6 maja • 16:00-17:00 

Czy lubisz Roblox? Czy każda impreza nie przypomina Mario Party? To jest 
program dla Ciebie! Graj na Nintendo Switch i w gry komputerowe z innymi 
osobami w twoim wieku w tym zabawnym programie po szkole. 

Grafika Laserowa: Breloki* / Laser Art: Keychains* 
klasy 3-6 • środ, 18 maja • 16:00-17:00  
Dowiedz się, jak zaprojektować breloczek w naszym laboratorium PNG i 
wydrukować go za pomocą naszego GlowForge.  

Majsterkowanie Weź i Zrób 

Łapacz Słońca z Kryształowymi Koralikami* / Crystal 
Beaded Suncatcher* 
Klasy 7-12 • Pon., 7 marca • Cały dzień 
Zrób piękny kryształowy łapacz słońca do powieszenia w oknie. 

Pierścień Żaby* / Frog Ring* 
Klasy 7-12 • Pon., 4 kwietnia • Cały dzień  
Użyj maleńkich koralików i rozciągliwego sznurka, aby zrobić uroczy 
mały pierścionek z żabką.  

Miska z Tkaniny* / Fabric Bowl* 
Klasy 7-12 • poniedziałek, 9 maja • cały dzień  
Zrób miskę z tkaniny.  

Technologia dla i Starszych Dzieci i Nastolatków: 
Projekt Nowej Generacji / MidKid & Teen Tech 
Classes: Project Next Generation 



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).  Uwaga: Wszystk ie pro-

gramy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Programy dla Dzieci 
Dzieci Czytają* / KidsRead* 
Klasy K-2  
Czw. • 3 marca | 7 kwietnia | 5 maja • 16-16:45  
Dołącz do nas w grach, zajęciach i 
majsterkowaniu opartym na książce z rozdziałami. 
Bibliotekarz przeczyta na głos pierwszy rozdział, a 
następnie dzieci będą mogły wypożyczyć książkę, 
aby dokończyć czytać ją w domu.  

3 marca: Our Friend Hedgehog: The Story of Us  
            by Lauren Castillo  

7 kwietnia: The Bad Guys #1 by Aaron Blabey  

5 maja: Maybe Maybe Marisol Rainey  
           by Erin Entrada Kelly  

Więcej Wesołych Zajęć  

Przedszkolna Godzina Rozmów* / 
Preschool Conversation Hour*    
Wiek 3-5 z opiekunem  
pt. • 18 marca | 8 kwietnia | 13 maja • 11-12  
Dołącz do nas, aby wziąć udział w zabawnych 
zajęciach, które pomogą Twojemu 
przedszkolakowi ćwiczyć umiejętności 
konwersacyjne.   

Akwarelowe Robaczki* / Watercolor Bugs* 
Wiek 2-4 z opiekunem  
sob., 19 marca • 10-10:45  
Użyj specjalnego papieru akwarelowego, aby 
namalować piękne robaki.   

Sztuka Płazów* / Amphibian Art* 
Klasy K-2 • wtorek, 22 marca • 16:00-17:00  
Dowiedz się o tych wyjątkowych zwierzętach, 
tworząc sztukę i rzemiosło.  

Malowanie kropli deszczu* / Plop, Plop, 
Raindrop Painting*   Wiek 2-4 z opiekunem  
sobota, 16 kwietnia • 10-10:45  
Użyj folii bąbelkowej, aby stworzyć grafikę „kropli 
deszczu.” 

Zła pogoda* / Wicked Weather* 
Klasy K-2 • czwartek, 21 kwietnia • 16:00-17:00  
Ostrzeżenie o poważnych warunkach pogodowych! Fascynują Cię chmury lejkowate 
i huragany? Dowiedz się wszystkiego o katastrofach meteorologicznych w tym 

Majsterkowanie 
Weź i Zrób 

Papierowa Lalka* / Paper 
Doll* 
Wiek 3-8  
Pon., 7 marca • Cały dzień  
Użyj plastikowych oczu, 
włosów z przędzy i zaprojektuj 
strój z prawdziwego materiału.  

Papierowa Pszczoła* / 
Paper Bee* 
Wiek 2-5  
pon., 2 maja • Cały dzień  
Zrób papierową pszczołę w 
domu, aby uczcić wiosnę! 

Zwierzęta 3D* /  
3D Animals* 
Wiek 3-8  
środa, 11 maja • Cały dzień  
Użyj kredek i kartonu, aby 
ożywić te papierowe 
zwierzęta!  

Opowiadania Bajek 

Bajki dla Małych Dzieci* / Tiny Tots Story Time* 
Wiek 0 - 35 miesięcy z opiekunem  
Środy • 2-23 marca | 6–27 kwietnia • 9:30–10:00  
Odkryj, co opowiadanie bajek może przynieść Twojemu 
maluchowi podczas tej półgodzinnej zabawy. Będziemy mieli 
książki, piosenki, lalki i nie tylko.  

Bajki dla Małych Odkrywców* / Little Explorers Story 
Time*  Wiek 6 miesięcy - 36 miesięcy z opiekunem  
wt. • 1-2 marca | 5–26 kwietnia • 9:30–10:00  
Poznaj piękno książek, piosenek, podskoków i rymów ze 
swoim maluchem. Częścią zabawy będą szaliki, shakery, lalki 
i inne interaktywne gry.  

“Kołysane” Lektury / Rockin’ Reads* 
Wiek 3-5 z opiekunem  
Środy • 2-23 marca | 6-27 kwietnia • 10-10:45  
Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, lalkami i 
nie tylko! 

Opowiadanie Bajek w Piżamie / Pajama Story Time 
Wiek 1-5 z opiekunem  
Środy • 2-23 marca | 6-27 kwietnia • 18:30-19:15  
Załóż piżamę, przyprowadź wypchanego przyjaciela i udaj się 
do biblioteki na wieczorną opowieść.  

Przedszkolni Przyjaciele Czas Opowieści* / Preschool 
Pals Story Time* 
Wiek 3-5 z opiekunem  
Czw. • 3-24 marca | 7-28 kwietnia • 11:15 - 11:45  
Posłuchaj opowieści i poznaj inne dzieci w wieku 
przedszkolnym! 

Opowiadania - Świętuj Mardi Gras* / Celebrate Mardi 
Gras Story Time*  Klasy K-2 • wt., 1 marca • 16-16:45  

Opowiadania - Barbie* / Barbie Story Time* 
Wiek 3-8 • piątek, 11 marca • 16-16:45  

Opowiadania - Dzień św. Patryka* / St. Patrick’s Day 
Story Time*  Klasy K-2 • czwartek, 17 marca • 16-16:45  

Opowiadania - Króliczek* / Bunny Story Time* 
Wiek 3-5 • Czw. 14 kwietnia • 16-16:45  

Opowiadania - Motyle* / Butterfly Story Time* 
Klasy K-2 • Czw. 19 maja • 16-16:45  

Glowforge i Inkscape * (klasa 4-częściowa) / Glowforge & 
Inkscape * (4-part class) 
Klasy 6-12 • 19, 21, 26, 28 kwietnia • 16:00-17:00  
Naucz się tworzyć projekty i wytrawiać je lub ciąć na różne materiały za 
pomocą wycinarki laserowej Glowforge!  

Lutowanie Elektroniki* (klasa 4-częściowa) / Soldering 
Electronics* (4-part class) 
Klasy 6-12 • 3, 5, 10, 12 maja • 16:00-17:00  
Nauczymy Cię, jak obchodzić się z lutownicą i jak bezpiecznie lutować, 
jak montować komponenty na płytce obwodu i wszystkiego, co musisz 
wiedzieć, aby sprawić że elektronika zadziała!  

TinkerCAD i druk 3D (klasa 4-częściowa) / TinkerCAD & 3D 
Printing (4-part class) 
Klasy 6-12 • 17, 19, 24, 26 maja • 16:00-17:00  
Naucz się tworzyć modele 3D i drukować je w Replikatorze Makerbot! Ta 
klasa nauczy Cię podstaw projektowania 3D i tego, jak używać 
Tinkercad.com do tworzenia obiektów 3D, które można wydrukować na 
dowolnej drukarce 3D.  

Programy sponsorowane przez U.S. Institute of Museum and Library Services 
to the Secretary of State/Illinois State Library pod Library Services and 

Technology Act (LSTA). 

Otwarte Laboratorium / Open Lab 
Klasy 6-12 • Pt. • 18 marca | 15 kwietnia | 13 maja • 16:00-17:00  
Chcesz dowiedzieć się więcej o drukowaniu 3D, Photoshopie, 
cięciu laserowym, tworzeniu filmów lub innej fajnej technologii w 
pokoju PNG? Chcesz przenieść swój projekt na wyższy poziom? 
Spotkaj się z nami, naucz się nowych umiejętności i stwórz coś!  

Tworzenie muzyki Mixcraft* (zajęcia 6-częściowe)  / 
Mixcraft Music Making* (6-part class) 
Klasy 6-12 • 1, 3, 8, 10, 15, 17 marca • 16:00-17:00  
Dowiedz się, jak używać programu Mixcraft. 

Podstawy Programu Photoshop* (zajęcia 4-częściowe)  / 
Photoshop Basics* (4-part class) 
Klasy 6-12 • 22, 24, 29, 31 marca • 16:00-17:00  
Dowiedz się, jak używać programu Adobe Photoshop do tworzenia 
i drukowania plakatów według własnego projektu.  

Malowanie Twarzy w Photoshop* (klasa 4-częściowa)  / 
Photoshop Face Paint* (4-part class) 
Klasy 6-12 • 5, 7, 12, 14 kwietnia • 16:00-17:00  
Użyjemy kombinacji aparatów, kalki na papierze i programu 
Photoshop, aby stworzyć jedyny w swoim rodzaju autoportret.  



Programy i Wydarzenia dla Wszystkich Grup Wiekowych/Rodzin  

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).  Uwaga: Wszystk ie 

programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Bilety do Muzeum / 
Museum Passes 
Przygoda zaczyna się w Twojej bibliotece!  

Posiadacze karty bibliotecznej Elmwood Park mogą 
odkrywać i korzystać z wielu muzeów, ogrodów i innych 
atrakcji w całym stanie Illinois, korzystając z bezpłatnych 
lub zniżkowych karnetów, parkingów i innych ofert. Z 
dumą współpracujemy z dwoma różnymi programami: 
Museum Adventure Pass i Explore More Illinois.  

Museum Adventure Pass 

Użyj karty bibliotecznej Elmwood Park, 
aby otrzymać bezpłatne lub zniżkowe 
bilety wstępu lub parkowania w ponad 20 
wyjątkowych miejscach kulturalnych w 
Chicago, w tym...  

 - Brookfield Zoo  - Bronzeville Children's Museum 
 - Cantigny Park  - Chicago Botanic Garden         
 - Illinois Railway Museum 
 - LEGOLAND Discovery Center 
 - Lizzadro Museum of Lapidary Art 
 - Naper Settlement, and more! 

Jak to działa? 
Przynieś swoją kartę biblioteczną Elmwood Park do Działu 
dla Dorosłych lub Działu dla Dzieci i Młodzieży, aby 
sprawdzić, które karnety są dostępne. Mamy ograniczoną 
liczbę karnetów dla każdego miejsca docelowego. Karnety 
są dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.  

Rodziny mogą wypożyczyć jeden karnet na raz, a każdy 
karnet jest ważny przez 7 dni. Data ważności jest 
wydrukowana u góry, więc nie ma potrzeby jej zwracania. 
Po wygaśnięciu przepustki możesz wejść i wypożyczyć 
kolejną przepustkę.  

Aby uzyskać szczegółową listę uczestniczących lokalizacji i 
ofert, odwiedź naszą witrynę internetową i zajrzyj do 
sekcji How Do I? > Special Collections > Museum Passes.  

 

Explore More Illinois 

Explore More Illinois to program 
przepustek kulturalnych, który 
umożliwia posiadaczom kart 
bibliotek publicznych w stanie Illinois otrzymywanie 
ofert od muzeów, parków, towarzystw historycznych, 
centrów sztuk widowiskowych i wizualnych oraz innych 
atrakcji. Przepustki Explore More Illinois są dostępne 
online i można do nich uzyskać dostęp 24/7 z 
dowolnego komputera, tabletu lub smartfona.  

Jak to działa? 
Odwiedź naszą stronę internetową i zajrzyj do sekcji 
How Do I? > Special Collections > Museum 
Passes. Przew iń w  dół do opcji Explore More 
Illinois, kliknij łącze, a następnie zaloguj się za pomocą 
numeru karty bibliotecznej i kodu PIN.  

Wyszukuj lub przeglądaj oferty według daty, nazwy 
atrakcji lub lokalizacji. Dokonaj rezerwacji online i 
otrzymaj potwierdzenie e-mailem.  

Tydzień Barbie / Barbie Week 
Wszystkie grupy wiekowe • 6-12 marca  
Aby uczcić urodziny Barbie 9 marca, przyjdź do Działu 
dla Dzieci i Młodzieży na poszukiwanie przedmiotów o 
tematyce Barbie. Ukończ poszukiwanie, aby wziąć udział 
w loterii! W poniedziałek, 7 marca, będziemy mieć 
również majsterkowanie - papierową lalkę do zabrania 
do domu dla dzieci, a w piątek 11 marca opowiadanie o 
Barbie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Programs & Events for Kids.  

Majsterkowanie podczas Przerwy Wiosennej / 
Spring Break Crafts 
Wiek od 3 do 7 lat z opiekunem, od 8 lat samodzielnie  
27 marca - 1 kwietnia • Cały dzień  
Wpadnij do Działu dla Dzieci i Młodzieży w dowolnym 
momencie w tym tygodniu, aby wziąć udział w 
wiosennym majsterkowaniu. 

Malowane Pisanki Ludowe* / Folk Painted 
Eggs* 
Wszystkie grupy wiekowe • sobota, 2 kwietnia • 
10:00 - 12:00  
Poznaj sztukę tradycyjnych wschodnioeuropejskich 
malowanych pisanek ludowych. Każda osoba dostanie 
drewniane jajko do udekorowania i zachowania! Jest 
to program rodzinny, który wymaga udziału dorosłych dla dzieci w wieku do 5 lat. 

Pakiet Filmów Tajemniczych do Zabrania do 
Domu* / Take Home Mystery Movie Bundle* 
Wszystkie grupy wiekowe • Pon., 25 kwietnia • Cały dzień  
Nie wiesz, jaki film obejrzeć? Zarejestruj się, aby otrzymać 
pakiet Mystery Movie, który zawiera 3 filmy tego samego 
gatunku z naszej kolekcji filmów dla dzieci (gatunek można 
wybrać po odebraniu pakietu). Zestaw zawiera również 
przekąskę z popcornu, napój i kilka smakołyków.  

Dwujęzyczna Gratisowa Książka Día del Niño / Día del 
Niño Bilingual Book Giveaway  
Wszystkie grupy wiekowe • 29 kwietnia – 1 maja • Cały dzień  
Día del Niño, czyli Dzień Dziecka, to coroczne święto dzieci 
organizowane w całym Meksyku i wielu innych krajach 
Ameryki Łacińskiej. Każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę 
w ten weekend, otrzyma bezpłatnie 1 dwujęzyczną książkę z 
obrazkami. Dla dzieci w każdym wieku, do wyczerpania 
zapasów.  

Koncert rodzinny Canciones y Cuentos z Renée 
Nanzer* / Canciones y Cuentos Family Concert 
with Renée Nanzer* 
Wszystkie grupy wiekowe • sobota, 30 kwietnia • 10-11 
rano  
Renée Nanzer z Old Town School of Folk Music prezentuje 
Canciones y Cuentos z okazji Día del Niño. Śpiewaj 
piosenki z Renée i jej gitarą, świętując historie o tym, jak 
świat zmienił się dla dzieci i jak dzieci zmieniły świat. 
Renée czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenia 
jako nauczycielka sztuki we wczesnym dzieciństwie, 
piosenkarka i gitarzystka, aby prowadzić dzieci i rodziny w 
interaktywnym muzycznym doświadczeniu, które bawi i 

inspiruje. Ten program jest najlepszy dla dzieci w wieku 4-8 lat z opiekunem, ale 
wszystkie grupy wiekowe są mile widziane. 

Dzień Gwiezdnych Wojen / Star Wars Day  
Wszystkie grupy wiekowe • środa, 4 maja • Cały dzień  
Niech moc będzie z Tobą! Przyjdź do Działu dla Dzieci i 
Młodzieży, aby wykonać majsterkowanie o tematyce 
Gwiezdnych Wojen i sprawdź naszą niezwykłą kolekcję 
Gwiezdnych Wojen!  



NON-PROFIT 
STANDARD MAIL 

U.S. POSTAGE PAID 
RIVER GROVE, IL 

PERMIT NO. 3 

***ECRWSS*** 

RESIDENTIAL POSTAL CUSTOMER 

Przyjaciele Biblioteki / Friends of the Library  

Koniecznie zatrzymaj się w lobby i przejrzyj wyprzedaż książek Przyjaciół Biblioteki! Możesz 

znaleźć książki, płyty CD i DVD dla wszystkich grup wiekowych w atrakcyjnych cenach. 

Przyjaciele Biblioteki również nadal przyjmują darowizny, które można zostawiać w koszu na 

darowizny w Lobby. Upewnij się, że Twoje przedmioty są czyste, suche i w dobrym stanie. 

Przyjaciele cenią Twoje darowizny, ale nie mogą przyjmować podręczników, zestawów en-

cyklopedii, czasopism ani instrukcji do produktów.  

Jeśli chcesz zostać członkiem, wyślij swoją opłatę członkowską w wysokości 5 USD do Friends 

of the Elmwood Park Library na adres Biblioteki.  

Mango Languages 

Chcesz nauczyć się nowego języka lub poprawić biegłość 

językową? Wypróbuj Mango Languages, interaktywny pro-

gram do nauki języków online, z którego możesz korzystać 

bezpłatnie z kartą biblioteczną Elmwood Park!  

Funkcje Programu Mango: 

  - Rozmowy w świecie rzeczywistym 

  - Porównanie głosu w celu dopasowania wymowy do dźwięku osoba mówiącej w  ojczystym 

języku 

  - Zajęcia ze słuchania i czytania w celu wzmocnienia wyuczonego materiału i budowania 

nowych umiejętności 

  - Notatki o kulturze dla unikalnego wglądu w różne kultury 

  - Filmy Mango do nauki poprzez wciągające, autentyczne treści 

Ucz się hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, greckiego, brazylijskiego portugalskiego, 

włoskiego, japońskiego, chińskiego mandaryńskiego i nie tylko. Istnieją również kursy ELL dla 

rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego, polskiego, francuskiego i innych języków. 

Znajdź link na naszej stronie internetowej w sekcji Research/Learning > Language Learning. 

Wypróbuj jako gość lub utwórz darmowe konto. Dzięki darmowemu kontu możesz śledzić 

swoje postępy i korzystać z aplikacji na smartfonie lub tablecie.  

Zabawki Powracają!  

Zabawki powracają! Odwiedź Dział dla Dzieci i Młodzieży, aby 

wybrać mały kosz z zabawkami do zabawy, gdy będziesz w bibli-

otece. W tej chwili pojemniki zawierają Magformers, Magna-Tiles, 

Cars & Trucks, Wild Animals, Farm Animals, LEGO DUPLO i Mag-

netic Gears. Chcesz bawić się więcej niż jednym rodzajem za-

bawki? Wybierz jeden na początek, a kiedy skończysz, przynieś go 

z powrotem na biurko, aby zmienić na inny zestaw! Wszystkie 

zabawki są dezynfekowane po użyciu.  

 

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY 

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 

Telefon: 708.453.7645 | Faks: 708.453.4671 

www.elmwoodparklibrary.org 
 

Aby otrzymywać najnowsze aktualizacje, 

zapisz się do naszego e-biuletynu: 

elmwoodparklibrary.org/eNews 

 

 

GODZINY: 

Poniedziałek - Czwartek: 9:00-21:00 

Piątek: 9:00-18:00 

Sobota: 9:00-17:00 

Niedziela: 13:00-17:00 

NIE CZYNNE: 

17 kwiecień: Easter 

8 maj: Mother’s Day 

29-30 maj: Memorial Day  

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 

17 marzec  • 19:00 

21 kwiecień • 19:00 

19 maj • 19:00 

DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD: 

Chris Pesko, Prezydent  

Peter Fosco, Vice Prezydent  

Elsa Volpe, Skarbnik 

Marisa Santangelo, Sekretarz 

Diana M. Gordon, Członek Zarządu 

Michelle Mondia, Członek Zarządu 

SK Narayan, Członek Zarządu 

Jason Stuhlmann, Acting Director 

Jeśli potrzebujesz pomocy w 

uczestniczeniu w zajęciach, 

skontaktuj się z nami siedem dni 

wczesznej.  

Zajęcia mogą być nagrywane lub 

fotografowane do promowania 

biblioteki. Daj nam znacz jeśli nie 

życzysz sobie być nagrywany lub 

fotografowany.  

Nowa Funkcja Katalogu: Historia Lokalna  

Czy wiesz, że możesz przeszukiwać niektóre z naszych historycznych zdjęć Elmwood Park za 

pomocą Archiwum Cyfrowego stanu Illinois za pośrednictwem naszego katalogu? Użyj wyszuki-

wanego hasła „Elmwood Park” i wybierz „w historii i archiwach” z menu rozwijanego.  


