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Mikołajki 2009 na sportowo i wesoło

W dniu 9 grudnia 2009 r. w Zespole Szkół
nr 94 odbyło się spotkanie dzieci w wieku
przedszkolnym z Mikołajem. Uczestnikami
dzielnicowej imprezy były sześciolatki
uczęszczające do oddziałów „0” i klas „1”.
W zabawie zorganizowanej na sali gimnastycznej nie zabrakło wspólnych tańców i
śpiewów, zabaw sportowych i rekreacyjnych, słodyczy i napojów, dmuchanych zamków, klaunów i postaci bajkowych, balonów, choinek, i ….. śniegu, który zasypał
całą salę. Na zakończenie wspaniałej zabawy każdy z przybyłych otrzymał upominek
od Mikołaja.
Tę wyjątkowo udaną zabawę przygotował Wydział Oświaty i Wychowania z
Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia.
Paweł Malinowski
Wydział Oświaty i Wychowania

W Bibliotece...
SPOTKANIE AUTORSKIE - MARIA
CZERNIK
20 listopada Biblioteka zaprosiła pierwszoklasistów na dwa spotkania ze znaną autorką książek dla dzieci Marią MarjańskąCzernik. W pierwszym spotkaniu w Filii
Nr 1 w Starej Miłośnie brali udział uczniowie SP Nr 173, drugie spotkanie miało miejsce w bibliotece szkolnej w SP
Nr 172 w Zielonej. Dzieci mogły porozmawiać z pisarką o swoich ulubionych
bajkach, rozwiązywać zagadki, a przede wszystkim poznać bohaterów opowieści pt. “Nic” i “Wypożyczalnia babć”. Pani
Maria Marjańska-Czernik przeczytała też
kilka fragmentów swoich książek i opowiedziała na czym polega praca tłumacza.
Warto nadmienić, że niektóre obecne od
lat na polskim rynku czytelniczym książki,
przełożyła właśnie Pani Maria. Wymieńmy
choćby niektóre książki z cyklu o przygodach Krecika (“Krecik i mama zajączków”,
“Krecik w mieście”), „Hankę”, „Rumcajsa”
czy „Pszczółkę Maję”. Po spotkaniu dzieci mogły nabyć wybrane książki i otrzymać
dedykację od Autorki.

SPOTKANIE AUTORSKIE ARKADIUSZ NIEMIRSKI
Biblioteka Publiczna zorganizowała również dwa spotkania z Arkadiuszem
Niemirskim, znanym autorem powieści
detektywistycznych dla młodzieży. 1 grudnia pisarz odwiedził uczniów Gimnazjum
Nr 119 w Starej Miłośnie oraz Gimnazjum
Nr 118 w Zielonej. Arkadiusz Niemirski,
znany przede wszystkim jako kontynuator
cyklu przygód Pana Samochodzika, może
pochwalić się również własnym, całkowicie
oryginalnym dorobkiem literackim (m.in.
książki „Testament bibliofila”, „Zbrodnia
prawie doskonała”, „Bożek templariuszy”).
Na obydwu spotkaniach nie omieszkał zaprezentować widzom swoich umiejętności aktorskich (skecze kabaretowe) oraz nauczycielskich (szybki kurs i quiz wiedzy
o literaturze detektywistycznej). Obydwa
spotkania uświetnił pokaz multimedialny
prezentujący dokonania aktorskie i literackie autora. Na zakończenie istniała możliwość nabycia niektórych książek pana
Niemirskiego wraz z pamiątkową dedykacją.

„MAMA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
TEATRU WARIACJA
3 grudnia zaprosiliśmy do Biblioteki
dzieci z klas 0 z SP Nr 171 na spektakl w
wykonaniu aktorów z Teatru Wariacja.
„Mama Świętego Mikołaja” to pełna humoru opowieść o porwaniu i odbiciu mamy
Świętego Mikołaja. W tle szybko toczących się wydarzeń słychać świąteczne
dzwonki i kolędy. W finale nastrój świąt
zdominuje spektakl, główni bohaterowie Święty Mikołaj i jego mama oraz porywaczka Miśka Zbir zamieniają się w biorących
udział w zapustach kolędników.
Szanowni Państwo, niech nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia będą czasem refleksji, odbudowywania nadziei oraz radosnego przebywania z Rodziną! W Nowym
Roku niech nie zabraknie czasu na lekturę
dobrej książki!
Elżbieta Daniłowicz
Biblioteka Publiczna

