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Dyskusyjny Klub Ksià˝ki dla dzieci
rusza pe∏nà parà!

Wiosnà, obok Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki dla do-
ros∏ych pod patronem Ksià˝nicy Kopernikaƒskiej, ro-
zpocz´liÊmy, z inicjatywy dzieci przychodzàcych do bi-
blioteki, spotkania w Klubie dla troszk´ m∏odszych

mi∏oÊników s∏owa pisanego.
          Dzieci z zapa∏em przygotowa∏y w∏asnor´cznie
wykonane plakaty zapraszajace ich kole˝anki i kolegów
do klubu. Pierwsze spotkanie, oprócz spraw organiza-
cyjnych, mia∏o temat: Moja ulubiona ksià˝ka. Mali czy-
telnicy, obok klasyki dzieci´cej, takiej jak: „Dzieci
z Bullerbyn”, „Bracia Lwie Serce” kultowej pisarki As-
trid Lindgren, zbioru „Najpi´kniejsze baÊnie Êwiata -
365 opowieÊci” wymieni∏y seri´ powieÊci fantastycznych
Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” czy seri´ o przy-
godach pary detektywów Lassego i Mai autorstwa Mar-
tina Widmarka.
       Spotkania odbywaç si´ b´dà raz w tygodniu. Pod-
czas nich b´dziemy nie tylko dyskutowaç na temat
przeczytanych ksià˝ek. Na my∏ych milusiƒskich czeka-
jà te˝ inne ciekawe zaj´cia, takie jak: gry zespo∏owe
oparte na fabule ulubionych ksià˝ek, pisanie i ilustro-
wanie w∏asnych ksià˝ek, a w przysz∏oÊci przedstawienie
dla „maluchów”.

Jednog∏oÊnie zespó∏ obra∏ nazw´ „Kochamy Ksia˝-
ki!”. Z grupy a˝ kipi energia, radoÊç i kreatywne pomys-
∏y i w∏aÊnie takie dzieciaki zapraszamy do przy∏àczenia
si´ do nas. Gwarantujemy Êwietnà zabaw´ z ksià˝kà
w tle!

ZAPRASZAMY NA ZAJ¢CIA!
         Mariola Ró˝aƒska

W ksià˝ce miedzy innymi: skandaliczna sprawa rozliczeƒ za
rzàdy sanacji i kl´sk´ wrzeÊniowà - czy Sikorski by∏ przed
wrzeÊniem 1939 roku agentem francuskim? Czy przekaza∏ Cze-
chom polskie plany inwazji na Zaolzie? Dziwna sprawa ewakuacji
z kraju: Heleny Sikorskiej, Zofii LeÊniowskiej i Jadwigi Sosnko-
wskiej - kto zaszczu∏ Wieniaw´ na emigracji? Czy Pi∏sudczycy
odpowiadajà za jego Êmierç? Nowa ksià˝ka S∏awomira Kopra
to pozycja poruszajàca tematy pomijane w dotychczasowych
publikacjach. Sprawy wstydliwe, rzucajàce cieƒ na polskà emi-
gracj´ po kl´sce wrzeÊniowej: spory polityczne, rozgrywki
personalne, bezwzgl´dnà walk´ o w∏adz´.

            Mariola Ró˝aƒska (êród∏o internet)
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„POLSKIE PIEKIE¸KO”
S∏awomir Koper
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