W Bibliotece Publicznej w Kałuszynie rozpoczęto cykl spotkań
czwartkowych. Od 27.11.2011 w każdy ostatni czwartek miesiąca
organizowane będą liryczne wieczornice.
„Zostanie po mnie…” to tytuł pierwszego z nich. Podczas tego
spotkania zaszczycili nas swoją obecnością artyści scen warszawskich
Joanna Mioduchowska i Mariusz Żółkiewka. Wspólnie wykonali kilka
pięknych utworów z tekstami J. Iwaszkiewicza, A. Asnyka, J. Tuwima, B.
Leśmiana oraz piosenki autorskie z repertuaru pani Joanny.
Aby stworzyć liryczną atmosferę i oddać się w pełni nastrojowi
wieczoru, wnętrze Biblioteki zostało przyozdobione jesiennymi
dekoracjami. Na specjalnie przygotowanych stolikach zapłonęły świece.
Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się mieszkańcy Kałuszyna i
okolic, którzy w lirycznym klimacie mogli poddać się chwili zadumy i
refleksji.
„Małe tęsknoty”
to tytuł drugiego
spotkania z poezją.
Odbyło się 24
listopada. Swój
wielki talent
muzyczny
zaprezentowała
podczas wieczoru
solistka Agnieszka
Olszewska,
absolwentka
Miejskiej Szkoły
Muzycznej w
Mińsku Mazowieckim. W wypełnionej po brzegi sali, przy blasku świec
wysłuchać
można było
wierszy
polskich
poetów, które
recytowali
Danuta i
Seweryn
Olszewscy oraz
uczniowie z
Gimnazjum:
Katarzyna
Dąbrowska,
Katarzyna
Tkaczyk, Kinga
Kołacz, Magdalena Walędzka, Arkadiusz Sobiech i Jan Boruciński.
Wiersze polskich poetów przeplatane były utworami muzycznymi.
Wieczór z poezją i tym razem zadowolił koneserów tegoż gatunku.

15 listopada 2011r. w Bibliotece Publicznej
odbyły się warsztaty dziennikarskie z
Krzysztofem
Petkiem
–
reporterem,
organizatorem
wypraw
przetrwania,
podróżnikiem, autorem powieści sensacyjno –
przygodowych dla młodzieży. Dziennikarz
propaguje trudne dziś wartości: uczciwość,
pomoc innym, niezamykanie się na potrzeby
innych.
Pisarz prowadząc warsztaty kładł nacisk
nie tylko na stronę techniczną związaną z
pisaniem,
mówieniem,
konstruowaniem
materiału, jego zbieraniem i selekcją, ale
także
na
kontakty
międzyludzkie,
odpowiedzialność, rzetelność, a co za tym
idzie - etykę dziennikarską. W swych
wypowiedziach zwrócił też uwagę na
mechanizmy manipulacji i odpowiedzialności
moralnej za publikację, poza oczywistą prawną.
W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści.
Krzysztof Petek opowiadał o wyprawach do
Transylwanii, Amazonii i na Syberię
wzbogacając swój wykład slajdami i
ciekawymi
anegdotami
z
podróży.
Urozmaiceniem dla słuchaczy był pokaz
technik obronnych. Uczestnicy warsztatów z
zaciekawieniem wysłuchali pełnych humoru
opowieści prowadzącego.

„Bodaj się to spełniło, co się w tę
noc każdemu przyśniło”

Te i inne zaklęcia wypowiadały dzieci
podczas dnia czarów, magii i odkrywania
przyszłości, który miał miejsce w Bibliotece
22 listopada. Przez kilka godzin Oddział dla
dzieci stał się miejscem tajemniczych wróżb i
czarów. I tym razem bibliotekarzom przyszli z
pomocą wolontariusze z kałuszyńskiego
gimnazjum, którzy uczestniczą w programie
organizowanym przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Poczytaj mi przyjacielu”.
Andrzejki okazały się wesołym spotkaniem
towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą
wielu przeżyć i emocji zarówno uczniom jak i
organizatorom.

„…Kałuszyńskie” - Czasopismo Kałuszyna i okolic
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