„Biblioteczne wieści”
30
kwietnia
w
ramach
cyklu
„KULTURALNE CZWARTKI” w naszej Bibliotece
odbył się porywający koncert. Wystąpił dla nas
Artur Gotz, pochodzący z Krakowa aktor scen
warszawskich i łódzkich, przez pewien czas
współpracujący również z Teatrem Rozrywki
w
Chorzowie.
Jako
wokalista
debiutował
w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, w której
rozpoczął m.in. współpracę z kompozytorem
Zygmuntem Koniecznym. Swoje recitale prezentuje
w całej Polsce, a także w Amsterdamie, Berlinie,
Brukseli, Pradze, Wiedniu i w USA. „Mężczyzna
prawie idealny” to rodzaj recitalu piosenkarskiego
i zarazem promocja identycznie zatytułowanej płyty
nagranej pod patronatem TVP2. Artysta śpiewając
o mężczyznach… prawie idealnych dostarczył nam
dużą dawkę humoru. Wysłuchawszy recitalu
dowiedzieliśmy się jaka jest (przynajmniej według
autorów spektaklu) kondycja psychofizyczna
współczesnych mężczyzn. Arturowi akompaniował
Dawid Ludkiewicz.

„Wybieram bibliotekę”
W dniach 8-16 maja 2015 r. już po raz XII.
w Bibliotece Publicznej obchodzono Ogólnopolski
Tydzień
Bibliotek
pod hasłem
"WYBIERAM
BIBLIOTEKĘ”.
Tegoroczna
akcja
promocji
czytelnictwa i bibliotek obfitowała w różnego
rodzaju przedsięwzięcia. Kałuszyński zespół
bibliotekarek po raz kolejny dowiódł, że biblioteka
to ważny
ośrodek
informacji,
zapewniający
swobodny dostęp do wiedzy, a także miejsce
zabawy
i rozrywki,
w którym
doświadczenie
współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.
Biblioteki to miejsca interesujących spotkań, imprez
kulturalnych
i naukowych,
inspirujących
przedsięwzięć. Dlatego też ludzie wybierają
bibliotekę, jak wskazuje hasło tegorocznej edycji.
Imprezą, która już na stałe wpisała się
w program obchodów Tygodnia Bibliotek był rajd
rowerowy
„ODJAZDOWY
BIBLIOTEKARZ”.
8 maja po raz czwarty czytelnicy, bibliotekarze oraz
sympatycy czytania i rowerów wzięli udział
w
ogólnopolskim
przedsięwzięciu.
Wszyscy
uczestnicy rajdu, szczęśliwie dotarli na miejsce
mety w OSP Sinołęka, gdzie czekały nań liczne
atrakcje: zawody sportowe, konkursy z nagrodami,
wspólne grillowanie i świetna zabawa.
Kolejnym przedsięwzięciem w trakcie Tygodnia
Bibliotek było spotkanie autorskie z Piotrem Siłą autorem książki „MÓJ HIMILSBACH”, który
opowiedział o życiu i twórczości Jana Himilsbacha.
12 maja w ramach akcji „GŁOŚNE CZYTANIE
NA DRUGIE ŚNIADANIE” przedszkolakom czytali:
Burmistrz Kałuszyna pan Marian Soszyński,
dyrektor Szkoły Podstawowej pan Marek Pachnik,
nauczycielka z Przedszkola pani Stanisława Bakuła
oraz harcerze z Gimnazjum pod przewodnictwem
pani Justyny Olkowicz Gut.
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