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Wieści Kulturalne

Rodzinne Święto Czytania
W sobotnie popołudnie 18 czerwca br. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury odbyło się Rodzinne Święto Czytania – impreza
zamykająca pierwszy cykl spotkań autorskich z pisarzami dla
dzieci, w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Pomiechówek projektu „Książka – oknem na świat” współﬁnansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, a zaproszonym gościem był Tadeusz Chudecki – aktor teatralny i ﬁlmowy,
znany obecnie z roli Henia w serialu „M jak
miłość”, a jednocześnie zapalony podróżnik
i autor dwóch przewodników turystycznych
po Europie i świecie.
Pan Tadeusz na wstępie w kilku słowach
opowiedział o sobie, swojej pracy zawodowej, pasji podróży i czytania. Czytanie porównał właśnie do podróżowania, ponieważ
dzięki książkom czytelnik może przenosić
się w różne miejsca, doznawać wielu emocji, poznawać świat, czerpać informacje,
a przede wszystkim przyjemnie spędzać czas.
Następnie przeczytał zebranym opowiadanie
Grzegorza Kasdepke „Wakacje Potworaka”.
Towarzyszyły temu niemal nieustanne wybuchy śmiechu, ponieważ aktor w niezwykle
sugestywny sposób interpretował i tak zabawne w swej wymowie opowiadanie.
Potem na scenę zaprosił trzynastoletnią
Basię Makowską z Orzechowa, laureatkę
I miejsca w konkursie literackim „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”,
pogratulował jej talentu i przeczytał piękne opowiadanie jej autorstwa pt. „Przygoda
w bibliotece”. Po odczytaniu wszyscy gromkimi oklaskami nagrodzili aktora i autorkę.
Nasz gość wręczył też laureatom konkursu
literackiego małe książeczki – antologię nagrodzonych tekstów oraz rozmawiał indywidualnie z uczestnikami spotkania i rozdawał autografy. Dodatkowym elementem
Święta był kiermasz książek dla dzieci.
W drugiej części spotkania na scenie zagościli muzycy: młodzi pianiści z grupy „Bemolki” pod kierunkiem Agnieszki Żuławnik oraz wokaliści z zespołów działających
w Gminnym Ośrodku Kultury, prowadzonych
przez Joannę Jechalik i Agnieszkę Żuławnik.
Później impreza przeniosła się na plac przed
domem kultury, gdzie pod okiem Zuzanny
Bem-Synoradzkiej dzieci z rodzicami wykonywały wielkie kartonowe litery, z których utworzono napis „Święto Czytania”.
Dzieciaki ozdabiały także farbami ekotorby,
z którymi mają odtąd przychodzić do Biblioteki po wypożyczane książki.
Wspólne grillowanie, nad którym pieczę
przejął Błażej Brański z komisji oświaty, zakończyło Rodzinne Święto Czytania. Dobrej
atmosfery nie zdołały popsuć ciemne chmury gromadzące się nad naszymi głowami –
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deszcz już nie wrócił i mogliśmy cieszyć się
popołudniem w tak miłym gronie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i już teraz zapraszamy na podobne
biblioteczne świętowanie na jesieni.
(Ewa Mróz)
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