Gmina Aleksandrów

„Włącz poezję” Akcja ogólnopolska

W Aleksandrowie również w tym roku był obchodzony Światowy Dzień Poezji. Klubowiczki z młodzieżowego DKK
„Okładka” przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie zadbały o to, aby promować szczególnie wśród swoich
rówieśników poezję.

Z tej okazji została przygotowana akcja „Powitaj poezję i wiosnę”.
W bibliotece oraz na korytarzach szkolnych pojawiły się specjalnie przygotowane plakaty z hasłem akcji i wierszami
polskich poetów. Młodzież z ciekawości przystawała i czytała utwory. Okazało się, że to fajny sposób na popularyzację
poezji wśród większej grupy nastolatków.
Natomiast 29 marca odbyło się spotkanie „Włącz poezję”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy siódmej ze Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie pod opieką polonistki Urszuli Brodziak.
Uroczystość rozpoczęła się od recytacji wiersza „Niektórzy lubią poezję” Wisławy Szymborskiej. Następnie DKK i
chętni uczestnicy czytali swoje ulubione utwory. Można było posłuchać tekstów: Wisławy Szymborskiej, ks. Jana
Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej i innych. Została także
przedstawiona prezentacja „Znaki na papierze- poeta Tadeusz Różewicz” autorstwa Joanny Staniak, która pokazała
młodzieży jak można ciekawie przygotować pracę o poecie i była również pretekstem do intersującej dyskusji o
wierszach: „Czas na mnie”, „Odnaleźć samego siebie” Tadeusza Różewicza. Nie zabrakło również przerywników.
„Poetycka mina” to zabawa, w trakcie, której każdy robił taką minę jaka mu się kojarzyła z zadumaniem poetyckim.
Był także konkurs na najbardziej znanego poetę. Uczestnicy podawali nazwisko, które jako pierwsze przychodziło im
na myśl. Tytuł ten po przeliczaniu głosów zdobył Adam Mickiewicz. Kolejnym punktem programu były poetyckie
kalambury. Uczestnicy odgadywali tytuły wierszy a potem słuchali ich krótkich fragmentów. Poprzez zabawę udało się
poznać bogaty wachlarz tytułów utworów poetyckich i ich autorów. Każda grupa skupiona wokół stolika układała
również rymowanki do wylosowanych tematów. Był także czas na delektowanie się w ciszy poezją. Tło spotkania
stanowiły: tomiki poezji, które znalazły się na stolikach, wiosenne bukiety i słodkości.
Obchody Światowego Dnia Poezji (21 marca) zostały zorganizowane przez Dyskusyjny Klub Książki „Okładka” i
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Aleksandrowie oraz przy wsparciu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie. Działania te
odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji „Włącz poezję’, prowadzonej przez koordynatorki DKK Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Instytut Książki.
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