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Zaproszenie
z Biblioteki
W związku z majowymi
obchodami Tygodnia Bibliotek
Biblioteka Publiczna Gminy
Pomiechówek ogłasza Konkurs
Literacki pn. „Biblioteka
po drodze, nie mijam – wchodzę”.
Na prace czekamy do 16 maja 2011
roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród laureatom nastąpi podczas Dni Pomiechówka.
Szczegóły na stronach internetowych
Urzędu Gminy w zakładce Biblioteka,
na stronie GOK oraz na plakatach.

Książka – oknem na świat
W ramach realizowanego przez
Bibliotekę
Publiczną Gminy
Pomiechówek projektu „Książka – oknem na świat. Program
promocji literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców z terenów wiejskich” odbyły się już
4 spotkania autorskie.
Pierwsze zostało zorganizowane
w piątek 25 marca z Rafałem Witkiem,
autorem m.in. takich książek jak „Zmyślone historie”, „Ale heca, ale draka”,
„Cudnie paskudnie”. Pisarz spotkał się
z dziećmi z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Pomiechówku w dwóch turach:
o godz. 9.00 i 11.00. W bardzo atrakcyjny sposób opowiadał o swojej twórczości,
a także przygotował liczne zagadki i niespodzianki. Kluczową rolę w nich odgrywała przyniesiona przez niego stara, tekturowa walizka, a wyciągane z niej przez
dzieci rekwizyty urozmaicały wspólną
zabawę. Wszyscy uczestnicy spotkań
chcieli wziąć udział w odgadywaniu
zagadek przygotowanych przez autora
i przekrzykując się „na wyścigi” zgłaszali
do współpracy, angażując się we wszystko, co zaproponował. Śmiechom i zabawie nie było końca. Dodatkową atrakcją
było także składanie autografów nie tylko
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w zakupionych książkach i pamiętnikach,
ale także na rękach na „wieczną pamiątkę”.
Kolejne dwa spotkania odbyły się
w piątek 8 kwietnia – dla dzieci z klas
I-III szkół podstawowych w Goławicach
i Pomiechówku. Zaproszonym gościem był
Andrzej M. Grabowski, scenarzysta ﬁlmów
i programów telewizyjnych dla dzieci takich jak: „Tik-Tak”, „Ciuchcia”, „Budzik”,
autor książki „Pirat Jędruś” oraz ponad 400
piosenek dla dzieci, z których część ukazała się w książce „Kulfon, co z ciebie wyrośnie”. Na spotkania popularny Profesor
Ciekawski przyjechał z kukiełkami Kulfona, żaby Moniki i kota Budzika. Dzieci
dowiedziały się o tajnikach tworzenia programów telewizyjnych, zadawały mnóstwo
pytań, śpiewały, a co najważniejsze mogły
dotknąć kukiełek, znanych dotychczas tylko z ekranu telewizora.
Spotkania odbyły się w ramach projektu „Książka – oknem na świat” współﬁnansowanego przez MKiDN.
(Ewa Mróz)

Dookoła WIELKANOCY

Zwycięska palma – wsi Goławice Drugie – w kategorii zespołowej
w konkursie na Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną. Relacja ze spotkania Dookoła WIELKANOCY, które odbyło się
17 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury, zostanie zamieszczona w następnym numerze „Gazety Pomiechowskiej”.
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