Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Narodowe Czytanie w Przedszkolu Publicznym w
Kowalewie Pomorskim
Narodowe Czytanie to społeczna kampania promująca czytelnictwo. Organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. W tegorocznej akcji udział zadeklarowało ponad trzy tysiące organizatorów z 31 krajów całego świata. Wspólnie
czytano m. in. w Afryce, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim przystąpiło do
akcji organizując Wieczór Literacki 20 listopada. Data ta nie jest przypadkowa, w ten sposób uczciliśmy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Spośród 8 nowel zaproponowanych do 8 edycji Narodowego Czytania my wybraliśmy dwie - „Dobrą Panią”- Elizy
Orzeszkowej oraz „Katarynkę” – Bolesława Prusa. Pomimo upływu czasu teksty te nie straciły nic ze swej aktualności.
Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na
krzywdę dzieci ani zapomnieć o naszej historii.
Na potrzeby Wieczoru Literackiego dzięki życzliwości Burmistrza wykorzystaliśmy salę sesyjną Urzędu Miasta. Spotkali
się w niej wszyscy pracownicy przedszkola oraz goście w osobach:
- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, p. Jacek Żurawski
- Sekretarz Gminy, p. Ewa Bąk
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Jerzy Koralewski oraz jej członkowie: p. Halina
Dąbrowska, p. Hanna Kalinowska, p. Jolanta Wypych p. Wojciech Małkiewicz, p. Grzegorz Regulski,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, p. Renata Faluta – Kaszubowska
- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, p. Małgorzata Pęcherska-Żary
- Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego p. Aneta Guzowska wraz z synem
- Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim, p. Ewa Cierniakowska
- Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magdalena Galarda
Zebranych przywitała Pani Dyrektor Joanna Piasecka podkreślając, że tematyka praw dziecka jest bardzo ważna w
pracy wychowawczej przedszkola. Spotkanie poprowadziły nauczycielki p. Aneta Bejgier oraz p. Maria Lipka które
przedstawiły zebranym prezentacją multimedialną dotyczącą przypadającego na ten dzień Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka. Miłym akcentem było wręczenie przez Panią Ewę Cierniakowskią prezentu w postaci książek z
pamiątkowymi pieczęciami tegorocznej odsłony Narodowego Czytania pod tytułem Nowele polskie. Przy blasku świec
kolejni lektorzy czytali przygotowane fragmenty „Dobrej Pani”- Elizy Orzeszkowej oraz „Katarynki” – Bolesława Prusa.
Zwięzła i plastyczna forma dzieł pozostawiała w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Teksty skłoniły do
refleksji, wymiany własnych przemyśleń i dyskusji przy słodkim poczęstunku.
Przedszkolny Wieczór Literacki spotkał się z z miłym przyjęciem wszystkich zebranych, dlatego żywimy ogromną
nadzieję że spotkamy się wspólnie podczas następnej edycji Narodowego Czytania.
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