Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Narodowe Czytanie - kałuszyńskie święto rodzimej
literatury
7 września już po raz 6 nasza Biblioteka zaangażowała się w społeczną akcję Narodowe Czytanie organizowaną przez
Prezydenta RP. Tegoroczne czytanie w naszym mieście odbyło się pod hasłem „Narodowe Czytanie – kałuszyńskie
święto rodzimej literatury”. Współorganizatorem imprezy był Samorząd Województwa Mazowieckiego i gmina
Kałuszyn. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Para Prezydencka Rzeczypospolitej oraz Burmistrz Kałuszyna
pan Arkadiusz Czyżewski. W tym roku do wspólnego czytania para prezydencka wybrała 8 polskich nowel. Szczególnie
bliska kałuszyńskim sercom jest osoba patrona naszej Szkoły Podstawowej. Dlatego też wybrano „Katarynkę”
Bolesława Prusa, która została odczytana z podziałem na role. Wspólnie przeczytaliśmy również „Dym” Marii
Konopnickiej, oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” ze zbioru „Sanatorium pod klepsydrą” Brunona Schulza. W
godzinach popołudniowych w parku przy fontannie wśród scenografii zaaranżowanej do dziewiętnastowiecznych
realiów zebrali się miłośnicy literatury. Spotkanie rozpoczęła pani Anna Andrzejkiewicz dyrektor naszej Biblioteki,
która po przywitaniu zebranych, przedstawiła lektorów naszego czytania i zaprosiła do słuchania nowel. Następnie
pan Seweryn Olszewski odczytał list wystosowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę na
tę okoliczność. Wspólne czytanie rozpoczął znany aktor, Mister Polski - pan Jakub Kucner, któremu powierzyliśmy rolę
narratora w „Katarynce”. Wśród lektorów ubranych w stylowe stroje znaleźli się: burmistrz Kałuszyna pan Arkadiusz
Czyżewski, zastępca burmistrza pani Henryka Sęktas, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie: pani Alina Włodarczyk
Kurpiewską, panowie: Piotr Mroczek i Sławomir Strupiechowski, ksiądz wikariusz Jerzy Skłucki, dyrektor Szkoły
Podstawowej pan Marek Pachnik, zastępca dyrektora pani Maria Bartosiak, dyrektor Gminnego Żłobka pani Bożena
Raciborska, reprezentantka Przedszkola Publicznego pani Monika Abramowska. Swoją obecnością zaszczycili nas
również niezawodni emeryci: pani Jadwiga Milewska oraz państwo Danuta i Seweryn Olszewscy. Po raz kolejny była z
nami również młodzież z wychowawcą z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu. Czytający otrzymali z
rąk pani dyrektor podziękowania za czynny udział w Narodowym Czytaniu wraz z pamiątkowym egzemplarzem
„Katarynki”. Uczestnicy wydarzenia mogli ostemplować własne egzemplarze książek okolicznościową pieczęcią,
otrzymać zakładki do książek oraz pamiątkowe gadżety. A najbardziej cierpliwi ustawili się w kolejce po autograf i
wspólne zdjęcie z aktorem. Wspólne kałuszyńskie czytanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, rozmowami i sesją
fotograficzną w stylu retro. W trakcie tegorocznego wydarzenia „Narodowe czytanie” rozstrzygnięto również konkurs
„Super Czytelnik Wakacji 2019”. Dziękujemy lektorom za zaangażowanie w nasz projekt i wspaniałą zabawę, z klasą,
humorem i dobrą energią. Zgromadzeni w parku goście byli zachwyceni. Wszystkim uczestnikom Narodowego
czytania bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
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