18
CAàA POLSKA CZYTA
„LALKĉ” - KRASZEWICE TEĩ!

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

WĞród 1600 miejsc w Polsce i poza
granicami, gdzie w ostatnią sobotĊ (5
wrzeĞnia) czytano najbardziej warszawską
z polskich powieĞci - „LalkĊ” Bolesáawa Prusa, nie zabrakáo takĪe Kraszewic.
Skwerek przed Szkoáą Podstawową im.

akcja, wedáug pomysáodawcy - ma popularyzowaü fundamentalne w polskiej kulturze
dzieáa, wzmacniaü poczucie wspólnej toĪsamoĞci, a takĪe promowaü kulturĊ Īywego
sáowa w jej najdoskonalszych przejawach.
W tym popularyzowaniu, wzmacnia-
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pisania). MoĪna byáo teĪ w egzemplarzu
przyniesionej ksiąĪki umieĞciü okolicznoĞciowy stempel przysáany przez KancelariĊ Prezydencką i sfotografowaü siĊ
z Lalką albo z... lalką. Na koniec wytrwali
lektorzy otrzymali sáodką niespodziankĊ
- podobnie jak te dzieci, które pan Prus
zawsze obdarowywaá cukierkami. Nie
bez powodu kamienny pomnik pisarza
na warszawskich Powązkach obejmują
rączki dziecka i zdobi napis Serce serc.
Organizatorów niezmiernie cieszy fakt,
Īe na mapce rejestrującej uczestników
Narodowego Czytania http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/
lalka/uczestnicy-akcji/ znaleĨliĞmy swoje
miejsce. Mamy nadziejĊ, Īe tak bĊdzie i za
rok. Jest przecieĪ jeszcze tyle ksiąĪek!
Agnieszka ChowaĔska

Ocaliü od zapomnienia, utrwaliü piĊkno ulotne…

KONKURS NA FOTOGRAFIĉ
Do koĔca wrzeĞnia trwa nasz konkurs na fotografiĊ - w dwóch kategoriach: „Moje wakacje” - tu
prosimy o zdjĊcia, na których zarejestrowane zostaáy jakieĞ ciekawe zdarzenia, ludzie, zwierzĊta,

sytuacje, itp.; oraz w kategorii: „PiĊkno uchwycone”
- zdjĊcia artystyczne - przedstawiające krajobrazy,
naturĊ, przyrodĊ, zjawiska atmosferyczne…, niekoniecznie z wakacji.

Kategoria: Moje wakacje.

Mariana Falskiego (organizator spotkania
wspólnie z gminną biblioteką) pomieĞciá
okoáo 40 osób. W wiĊkszoĞci niecodziennie przyodzianych…
Kilka przynajmniej wcieleĔ Izabeli àĊckiej
w otoczeniu wytwornych paĔ, paru wyfraczonych Stanisáawów Wokulskich, Antek
w licznym towarzystwie bosonogich kolegów,
stylowy kataryniarz, Anielka z wiernym Karuskiem udekorowanym na tĊ okolicznoĞü
tiulową kokardą, faraon w podwójnym wydaniu… Oto lista ksiąĪkowych bohaterów, którzy
uczestniczyli w czytaniu utworów Aleksandra
Gáowackiego (1847-1912), bardziej znanego
pod pseudonimem Bolesáaw Prus.
Narodowe czytanie zainicjowaá w 2012
roku prezydent Komorowski; ogólnopolska

niu i promowaniu po kraszewicku uczestniczyli przede wszystkim uczniowie szkóá
podstawowych z Kraszewic i KuĨnicy Grabowskiej, kraszewiccy gimnazjaliĞci, wójt
Paweá Koprowski, dyrektorzy szkóá: Maria
Sobieraj i Robert DziwiĔski, dyrektor biblioteki BoĪena Lipka, nauczyciele i rodzice.
Sáowa przeplataáy siĊ z rzewnym zawodzeniem katarynki i starym przebojem o záotym
pierĞcionku na szczĊĞcie; okolicznoĞciowa
wystawka i... butelka NaáĊczowianki przypominaáy warszawsko-naáĊczowskie Ğlady
pisarza i ciekawostki z jego Īycia (np. to, Īe
cierpiaá na lĊk przestrzeni, leczony... jazdą
na rowerze i piciem wody mineralnej, albo
Īe z upodobaniem wykorzystywaá w pracy
literackiej aparat fotogra¿czny i maszynĊ do

Festyn historyczny - wojowie. Autor Jarosáaw Chmielina, KsiąĪenice

