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KILKA SŁÓW O PROJEKCIE
„Czytelniczy Ekspres” nawiązuje do bogatej historii Tczewa, miasta
kolejarzy. Korzystając z naszej kolejarskiej tradycji, chcąc promować
czytelnictwo, przekształciliśmy naszą Bibliotekę w lokomotywę, ciągnącą cztery wagony: przygodę, porady, kryminał oraz fantastykę.
Przez cały 2017 rok odbywały się spotkania z autorami, wpisującymi
się w tematykę poszczególnych wagonów. Młodsi czytelnicy, uczniowie szkoły podstawowej z klas I–VI, mogli wziąć udział w akcji pt. „Bilet
po książkę”, promującej czytelnictwo. Uczestniczyło w niej również
ponad stu dorosłych czytelników w filii dla dorosłych na Nowym Mieście. Pierwszy wagon, zatytułowany „Przygoda”, ruszył w kwietniu
2017 roku. Gościliśmy autorów związanych głównie z książką podróżniczą, którzy opowiadali naszym czytelnikom o swoich wyprawach,
zachęcając ich tym samym do własnych podróży, choćby na kartach
literatury. W jego ramach, 3 czerwca, zorganizowaliśmy „Nocny Kurs”,
wpisany w program tczewskich obchodów ogólnopolskiej akcji „Noc
Bibliotek”. Jedną z wielu atrakcji tego wydarzenia było głośne czytanie fragmentów „Sztuki kochania” Owidiusza, z okazji 2000-lecia
śmierci autora. O niezapomniane przeżycia zadbali aktorzy ze Studia
Aktorskiej Interpretacji Literatury.
Drugi wagon, zatytułowany „Porady”, obejmował swoją tematyką
szeroko rozumiane poradniki. Do trzeciego z wagonów – „Fantastyki”
– mieszkańcy Tczewa zostali zaproszeni w czerwcu 2017 roku. Poza
spotkaniami z pisarzami, którzy opowiadali o zamykaniu świata fantastyki w słowach, zorganizowane zostały również przedsięwzięcia
towarzyszące. Jednym z nich była gra miejska oraz warsztaty literackie dla dzieci.
Ostatni, czwarty wagon, zatytułowany „Kryminał”, otworzył swoje
podwoje we wrześniu. W jego ramach gościliśmy autorów kryminałów.
Na pożegnanie „pociągu”, w listopadzie 2017 roku, zorganizowaliśmy
„Stację BookStop”, czyli wymienialnię książek. W jej ramach każdy
mógł przynieść swoje przeczytane już książki i nieodpłatnie wymienić
się z innymi uczestnikami akcji, darując im kolejne życie.
Łącznie w projekcie przeprowadziliśmy czterdzieści spotkań, lekcji,
innych akcji bibliotecznych, gościliśmy dwunastu autorów książek.
Z „Czytelniczego Ekspresu” skorzystało trzy tysiące dziesięć osób.

WSTĘP
Szanowni Państwo,
stworzyliśmy projekt pod nazwą „Czytelniczy Ekspres”, którego głównym celem
była promocja czytelnictwa w Tczewie. Ku
naszej radości projekt zyskał uznanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jako wartościowa forma promocji czytelnictwa i został dofinansowany w ramach
konkursu „Promocja Czytelnictwa”, ogłoszonego przez MKiDN.
Dzięki projektowi promowaliśmy czytel
nictwo książek wśród wszystkich grup
wiekowych mieszkańców naszego miasta,
doskonale pamiętając o tym, że biblioteki
są dzisiaj jednym z nielicznych miejsc
w równym stopniu otwartych dla każdego. Zapraszaliśmy do biblioteki
na spotkania z autorami i organizowaliśmy warsztaty tematyczne.
Wśród odbiorców „Ekspresu” znalazło się wiele osób, które wcześniej
nie korzystały z oferty naszej książnicy.

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Aleksandra
Skulteta w Tczewie
(fot. Damian Chrul)

Jak widać, biblioteki zmieniają się. Idą z duchem czasu. Wciąż poszerzają swoją ofertę, ale jako bibliotekarze nie zapominamy o naszych
najważniejszych zadaniach, wśród których – poza gromadzeniem,
opracowaniem, przechowywaniem i ochroną materiałów bibliotecznych – są również: udostępnianie książek, popularyzacja literatury,
rozwijanie kultury książki i wszelkich kompetencji czytelniczych. Dowodem tego był również „Czytelniczy Ekspres”.
Sukces projektu zachęcił nas do kontynuowania „Czytelniczego Ekspresu”
w 2018 roku, dlatego zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej
w Tczewie, zachęcamy do śledzenia naszej oferty, z której dowiedzą
się Państwo, kogo będziemy gościć w kolejnej odsłonie projektu. Ze
swej strony zadbamy, by był to czas bardzo dobrze wykorzystany.
Krzysztof Korda
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BILET PO KSIĄŻKĘ
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BILET PO KSIĄŻKĘ
MARZEC 2017

R

ealizacja projektu „Czytelniczy Ekspres” rozpoczęła się od akcji
„Bilet po książkę”. Najpierw pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej rozdali karnety-bilety uczniom wszystkich szkół podstawowych
w naszym mieście. Akcja została skierowana do wszystkich dzieci,
a zwłaszcza do tych, które do Biblioteki jeszcze nie należą, i miała
zachęcić do czytelnictwa najmłodszych.
Zabawa sprowadzała się do zebrania pieczątek na „biletach” za wypożyczenie i przeczytanie książek. Nagrodą dla dzieci były dyplomy
„Czytelniczego Ekspresu”, a dla najpilniejszych spośród nich – tych,
które od marca do października 2017 roku przeczytały najwięcej książek – nagrody specjalne.
Jednocześnie od marca 2017 roku, w Filii nr 1, „Bilet po książkę” mogli odbierać dorośli. Upoważniały one do udziału w akcji czytelniczej
skierowanej do dorosłych.
Zadaniem uczestników było zebranie ośmiu pieczątek, potwierdzających udział w ośmiu wyzwaniach literackich, związanych
tematycznie z czterema hasłami głównymi: przygodą, poradami,
fantastyką oraz kryminałem. W obrębie każdego hasła przewodniego
mieściły sie dwa tematy, mające zainspirować czytelników i skłonić
do wyboru książki, po którą, ze względu na swoje czytelnicze upodobania, nie sięgnęliby samodzielnie. O wyborze książki decydowało to,
co znajduje się na okładce, jej kolorystyka bądź słowa zawarte w tytule. Dla przykładu, w kwietniu 2017 roku, w związku z promowaniem
szeroko rozumianej tematyki przygodowej, na uczestników akcji „Bilet” czekało wyzwanie pierwsze – CIEPŁO i wszystko to, co z ciepłem
się kojarzy, czyli konkretne słowa, egzotyczne zakątki, zestawienia
barw bądź ilustracje okładkowe w wydaniu wakacyjnym.
Osoby, które w terminie od kwietnia do października zebrały komplet
pieczątek brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wierzymy,
że akcja pozwoliła im wyruszyć w niezapomnianą podróż naszym
„Czytelniczym Ekspresem”.

9

WOJCIECH JUROJĆ O SPOTKANIU Z AZJĄ
25 KWIETNIA 2017

P

ierwszą stacją „Czytelniczego Ekspresu” było spotkanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tczewie z Wojciechem Jurojciem, autorem
książki „Gdzie raki zimują. Spotkania w Azji”. Autor jest zapalonym
podróżnikiem, miłośnikiem kultury azjatyckiej oraz jednym z pomysłodawców inicjatywy podróżniczej rakizimuja.pl.

Było to zarazem spotkanie inauguracyjne szeroko rozumianej tematyki przygodowej „Czytelniczego Ekspresu”.
Autor książki, rodowity tczewianin, opowiadał uczestnikom spotkania
o krajach, które miał okazję odwiedzać podczas swoich azjatyckich
wojaży: Chinach, Wietnamie, Tajlandii, Kambodży, o ich blaskach i cieniach, o tym, co intrygujące, wyjątkowe, godne uwagi, ale też o tym,
co przerażające i nie do końca właściwe w rozumieniu przeciętnego
Europejczyka.
Podróżnik dzielił się swoimi przeżyciami, udzielał porad oraz wskazówek
dotyczących zarówno przygotowania, jak i samego podróżowania
po krajach azjatyckich. Opowiedział o własnych doświadczeniach
zdobytych na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, stosunku Azjatów
do turystów, strojach obowiązujących w określonych sytuacjach,
potrawach regionalnych, w których warto się rozsmakować, a także
o popularnych środkach transportu i problemach, które nierzadko
wynikają z korzystania z nich.
Autor książki „Gdzie raki zimują. Spotkania w Azji” zachęcał zebranych
do świadomego, pozbawionego lęku podróżowania, przełamywania
własnych barier i otwierania się na to, co odmienne.
W pierwszym tomie książki
„Spotkania w Azji” Wojciech Jurojć opisał własne
podróżnicze doświadczenia,
zdobyte na przestrzeni
ostatnich siedmiu lat
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Wojciech Jurojć, będący zwolennikiem idei slow life, podróżowania
we własnym tempie, przedstawił zebranym obraz Azji, która z jednej
strony mami przyjezdnych zapachami, smakami, lokalnym kolorytem oraz pocztówkowymi krajobrazami, z drugiej zaś strony bywa
zmienna, niekiedy zdradliwa, momentami niebezpieczna, daleka
od przyjętych stereotypów.

Odpowiadał na pytania dotyczące lokalnych społeczności i typowych
dla nich zachowań, wymienił cechy, jakimi powinien charakteryzować
się turysta idealny, wyjaśnił, na czym polega azjatycki stosunek
do upływu czasu, opowiadał o barierach kulturowych, jak również
o konieczności przestrzegania etykiety podróżującego. Mówił także
o wątpliwościach, które towarzyszą mu przed wyruszeniem w podróż
i w trakcie jej odbywania, ale które jednocześnie nie są w stanie powstrzymać go przed podjęciem decyzji o udaniu się w nieznane.
Książka Wojciecha Jurojcia jest pozycją, po którą może sięgnąć
każdy, i która może zainteresować każdego, niezależnie od czytelniczych upodobań. Jest ona bowiem zapisem żywych doświadczeń,
spostrzeżeń oraz refleksji wynikających ze świadomego obcowania
z kulturowym zróżnicowaniem. To opowieść o ludziach nieskażonych
cywilizacyjnym pędem, kultywujących lokalne tradycje, cieszących się
chwilą i bliskością drugiego człowieka. Jest to wreszcie pozycja stanowiąca doskonałą lekcję tolerancji, pokory oraz szacunku do tego,
co nieznane, tajemnicze, dalekie od europejskich wyobrażeń.

Wojciech Jurojć
podróżnik
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SPOTKANIE Z KATARZYNĄ MACHULSKĄ
12 MAJA 2017

W

ramach „Czytelniczego Ekspresu”, w składzie który podróżuje po
świecie przygody, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 mieli okazję
poznać odległe regiony, w tym przede wszystkim Azję.

Dzięki podróżniczce Katarzynie Machulskiej przyszli globtroterzy
poznawali kulturę i zwyczaje Azjatów, a także mogli wysłuchać opowieści o przepięknych zabytkach i legendach tego największego na
kuli ziemskiej kontynentu, świata ogromnych kontrastów geograficznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych. Dużym przeżyciem
dla dzieci były opowieści osoby, która podróżując szuka możliwości
zamieszkania z tubylcami i wspólnego spędzania z nimi czasu.
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BUSEM PRZEZ ŚWIAT
16 MAJA 2017

S

ą młodzi, wykształceni, „z papierami” na dobre posady i wygodne
życie. Jednak Karola Lewandowskiego i Olę „Alex” Ślusarczyk
– organizatorów projektu „Busem Przez Świat” oraz twórców
bloga – zafascynowało i wciągnęło coś dalekiego od wygodnego życia – podróżowanie. Pasja ta połączyła ich zarówno zawodowo, jak
i prywatnie. Większość roku upływa im na podróżach. Nie tylko tych
wielkich, jak wędrowanie po Australii, ale również tych codziennych.
Docierają do wszystkich zakątków naszego kraju, dzieląc się z jego
mieszkańcami swym doświadczeniem.

Naszą Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzili w ramach akcji „Czytelniczy Ekspres”, by podzielić się swymi doświadczeniami z wojaży
i odpowiedzieć na pytania licznie zgromadzonej publiczności. Żyją

Ola „Alex”
Ślusarczyk i Karol
Lewandowski
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BUSEM PRZEZ ŚWIAT

podróżą i podróżują, by żyć. Wyprawy, które organizują nie są sielanką, wypoczynkiem przy hotelowym basenie. To wielomiesięczne
eskapady, ciągłe przebywanie w drodze, często z dala od cywilizacji,
której jedyne ślady to lepsze lub gorsze drogi.

Autorem książek ze
wspólnych podróży
busem przez
świat jest Karol
Lewandowski
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Nawet jeśli w ich busie, domu na kółkach, w czasie podróży, jak
w każdym aucie po przejechaniu wielu tysięcy kilometrów, zdarzają
się awarie, w zamian otrzymują możliwość obcowania z naturą, wiele
wrażeń, niespotykanych emocji, których nie doświadczyliby, podróżując z biurem turystycznym. Tym sposobem zwiedzili już ponad
pięćdziesiąt państw na pięciu kontynentach, poznając najciekawsze
miejsca i wielu inspirujących ludzi. Obecnie planują podróż przez trzy
Ameryki, zapraszając na nią, jak w przypadku poprzednich wypraw,
wszystkich, którzy również kochają podróżować.
O szczegółach swych wypraw, przygotowaniach i planach piszą na
co dzień na swoim blogu podróżniczym, w książkach, a także opowiadają o nich na spotkaniach, jak na tym w tczewskiej książnicy.

PROMOCJA KSIĄŻKI GROTOŁAZA
23 MAJA 2017

P

romocja czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie
to również spotkanie z Tomaszem Grabanem – kociewskim grotołazem, pedagogiem, socjoterapeutą, zapalonym podróżnikiem,
od lat penetrującym niedostępne dla turystów podziemne zakątki
Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Spotkanie połączone było z wystawą
unikatowych zdjęć oraz promocją książki „Zamknięty świat. Ukryte
piękno Jury”. Autorowi towarzyszyła podczas spotkania małżonka
Beata, która dodatkowo wzbogaciła wypowiedzi męża własnymi
wspomnieniami oraz anegdotami z życia rodzinnego.
Czynnie zaangażowany w eksplorację jurajskich jaskiń Tomasz Graban
ma z przygodą wiele wspólnego. Od lat w towarzystwie przyjaciół-speleologów uparcie zgłębia tajniki podziemnego świata, odkrywa
to co nieodkryte, niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia zapuszcza się w najbardziej niebezpieczne sieci korytarzy, przemierza
gigantyczne przestrzenie jaskiniowe, z uporem pokonuje niestabilne
zawaliska oraz niedostępne kominy skalne.

Urodzony w Skórczu,
mieszkający na Kociewiu,
grotołaz Tomasz Graban

Podczas bibliotecznego spotkania Tomasz Graban z pasją podróżnika-odkrywcy opowiadał o wyjątkowych minerałach oraz formach
naciekowych, które niejednokrotnie miał okazję oglądać podczas
swoich podziemnych wypraw. W niezwykle przystępny sposób wyjaśniał, czym są między innymi: draperie jaskiniowe, szczotki kalcytowe,
makarony oraz tworzące się wbrew zasadom grawitacji formy zwane
heliktytami. Autor wymieniał także popularne gatunki fauny jaskiniowej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wśród zebranych
opowieści o sieciarzach, najbardziej jadowitych pająkach występujących w polskich jaskiniach.
Tomasz Graban w anegdotyczny sposób porównywał dawne oraz
współczesne sposoby uprawiania sportów ekstremalnych w Polsce,
opowiadał o źródłach swojej pasji, o szacunku, jakim darzy naturę
oraz tworzone przez nią dzieła. Przy okazji wspominał o aktach wandalizmu i dewastacji, jakich nierzadko dopuszcza się człowiek wobec
przyrody. Autor przytaczał także różnego rodzaju ciekawostki doty-
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PROMOCJA KSIĄŻKI GROTOŁAZA

czące podejmowanych przez
siebie wyzwań, opowiadał
o incydentach towarzyszących
procesowi eksplorowania podziemnego świata, wymieniał
mentorów, dzięki którym miał
możliwość dojść do własnych
osiągnięć.
Spotkaniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci:
prezentacji
multimedialnej,
wystawy zdjęć oraz przywiezionej przez kociewskiego
grotołaza kolekcji minerałów
oraz skamieniałości.
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GRZEGORZ KASDEPKE DZIECIOM
25 MAJA 2017

N

iezwykły zachwyt naszych najmłodszych pasażerów „Czytelniczego Ekspresu” wzbudziła wizyta w Tczewie Grzegorza Kasdepke,
autora kilkudziesięciu książek dla dzieci, przenikliwego znawcy ich
świata. Autor nie krył przed licznie zgromadzonymi dziećmi kulis tak
lubianych przez nich historii, co przedstawiał w niezwykle humorystyczny sposób. Młodzi „pasażerowie” odpowiadali salwami śmiechu,
słuchali w skupieniu, ale też musieli wykazać się wiedzą na temat otaczającego ich świata, zapamiętując na przykład, że scenariusze pisze
scenarzysta, a nie senator.
Grzegorz Kasdepke przez wiele lat był redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci „Świerszczyk”. Pierwszą książkę „Miasteczko misiów”
opublikował w 1995 roku, a do dzisiaj ukazało się jego pięćdziesiąt
opowiadań dla dzieci i młodzieży. Kochany jest przez dzieci za książki:
Grzegorz Kasdepke
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GRZEGORZ KASDEPKE DZIECIOM

„Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko” (odebrał za nią
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego), „Wakacje Potworaka”, „Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu”, „Niegrzeczniaki”,
„Detektyw Pozytywka”. Autor bawi, uczy i udziela porad, dlatego
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, wybrała go do uruchomienia
wagonu „Porady” tczewskiego „Czytelniczego Ekspresu”. Jego książki
kryją w sobie niezwykle wiele mądrości, a niektóre wprost mają charakter poradnikowy, na przykład: „Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci”
(Nagroda Edukacja XXI w 2004), „Mam prawo” czy zabawny „Poradnik hodowcy aniołów”.
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Nie wszyscy wiedzą, że Grzegorz Kasdepke to także scenarzysta
telewizyjny pracujący przy powstaniu scenariuszy między innymi
„Ciuchci”, „Podwieczorka u Mini i Maxa” i „Budzika”. Jest też entuzjastą radia, twórcą licznych słuchowisk radiowych.

NOC BIBLIOTEK
3 CZERWCA 2017

W

trzecią odsłonę ogólnopolskiej Nocy Bibliotek Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie, podobnie jak ponad tysiąc książnic w całej
Polsce, czekała na czytelników z niebanalnym programem i super
atrakcjami pod wspólnym hasłem „Czytanie porusza”.

Każdy, nawet najbardziej wybredny z gości, mógł znaleźć coś dla siebie.
Najmłodsi bardzo dobrze bawili się na występie swoich rówieśników
z zespołu „Passionatka”, którym talentów wokalnych mogą pozazdrościć nawet wykonawcy szturmujący listy przebojów. Na tym jednak dla
młodych „pasażerów” się nie skończyło. O tym jak powstają ich ulubione książki opowiadała autorka wielu z nich – Anna Boderek-Pocheć,
z uśmiechem odpowiadając na każde pytanie swoich najmłodszych
czytelników. Dla tych z naszych milusińskich, którzy chcieli bardziej
aktywnie spędzić czas podczas tej nocnej eskapady, czekał pokój ze
specjalnie przygotowanymi dla nich grami i zabawami. Warto
wspomnieć, że wielu z naszych młodych gości, którzy brali
udział w akcji „Z książką na start”, wracało z nagrodami,
które otrzymali na specjalnie przygotowanej uroczystości.
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NOC BIBLIOTEK

Thriller tczewianina
Tomasza Hildebrandta
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„Sztuka kochania”
Owidiusza w wykonaniu Studia
Aktorskiej Interpretacji Literatury

Nie tylko najmłodsi nie mieli czasu na nudę podczas „Nocy Bibliotek”.
Usatysfakcjonowani mogli się czuć m.in. fani słowa pisanego. O świecie zamkniętym w literach mogli porozmawiać m.in. z Wojciechem
Jurojciem, Piotrem Bolcem, Zofią Daniel oraz Karoliną Sudoł. Na tym
lista autorów, malarzy słowa, się nie kończyła. Duże zainteresowanie,
co można było zauważyć na twarzach uczestników, wzbudziło spotkanie z Tomaszem Hildebrandtem, tczewskim pisarzem, wokół jego
najnowszej książki „Dotyk”. Bardziej umuzykalnieni goście naszego
Ekspresu mogli porozmawiać z członkami zespołu „Psy Pustyni”, którzy w przyjaznej atmosferze opowiadali o arkanach świata muzyki
i powstawania płyt, jak również – na życzenie zebranych – dali wyjątkowy koncert. Oceniając efekt po liczbie nucących, należy uznać
wprowadzenie melodii w świat czytelniczej
„kolei” za pomysł nad wyraz trafiony.
Na zainteresowanych światem antycznym
czekała wystawa pt. „Miłość romantyczna
i miłość grzeszna w starożytnym Rzymie”.
Natomiast Sekcja Historii Miasta zmieniła
się w skarbnicę wiedzy na temat wpływów
rzymskich na terenie Kociewia. Punktem
kulminacyjnym wieczoru i całej „Nocy”
było wystawienie przez Studio Aktorskiej
Interpretacji Literatury „Sztuki kochania”
autorstwa Owidiusza. Trudno w kilku słowach opisać zachwyt publiczności nad
wiekowym, choć niestarzejącym się humorem oraz nad kunsztem występujących
aktorów. Bo jak zamknąć w zdaniach
wybuchające co chwilę salwy śmiechu, które są najlepszą recenzją
przedstawienia.
Dla najbardziej wytrwałych przygotowano zwiedzanie w godzinach
nocnych gmachu tczewskiej książnicy.

Z KATARZYNĄ MILLER O ROLI KOBIET
8 CZERWCA 2017

U

czestnicy „Czytelniczego Ekspresu”, wraz z pracownikami Miejskiej
Biblioteki Publicznej, gościli również Katarzynę Miller – psychoterapeutkę, felietonistkę, a co najważniejsze autorkę wielu książek
psychologicznych, znaną także z nieustającej walki o równość kobiet
w męskim świecie.

Kobieca publiczność dopisała, choć znalazło się i kilku odważnych
panów, a poczucie humoru i charyzma zaproszonego gościa sprawiły,
że spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze – uczestnicy żywo
reagowali śmiechem i gromkimi oklaskami.
Psychoterapeutka dzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem
terapeutycznym i chętnie odpowiadała na pytania publiczności.
Szczególnie podkreślała rolę kobiety we współczesnym świecie, zachęcając panie do rozwoju osobistego i pamiętania o własnym szczęściu.
Cytowała swoje motto życiowe, które zaczerpnęła z modlitwy o pogodę ducha amerykańskiego teologa protestanckiego i etyka: „Boże,
daj mi cierpliwość, bym pogodziła się z tym, czego nie jestem w stanie

Katarzyna Miller, autorka
wielu książek z psychologii
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zmienić. Daj mi siłę, bym zmieniła to, co zmienić mogę. Daj mi
mądrość, bym odróżniła jedno od drugiego”(Reinhold Niebuhr). Akcentowała, by z życiem robić co pozytywnego, nawet, gdy układa się
nie tak, jak chcemy.
Katarzyna Miller jest autorką wielu książek, między innymi: „Być kobietą i wreszcie zwariować”, „Nie bój się życia”, „Nie bój się zdrady”,
„Kup kochance męża kwiaty”, Bez cukru proszę”. Obecnie jest związana z czasopismem „Zwierciadło”, w którym pisze felietony. Można
ją również zobaczyć i usłyszeć w roli eksperta psychologii w wielu programach telewizyjnych i radiowych.
Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego Alcha, w którym prowadzi warsztaty terapeutyczne w Kazimierzu Dolnym i Warszawie.
Podczas warsztatów „zajmuje się” uczuciami i problemami kobiet.
Uczy, że nic nie jest ostateczną katastrofą. Warsztaty mają charakter
otwarty. Można uczestniczyć tylko w jednej edycji albo je kontynuować.
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SPOTKANIE Z LECHEM ZDROJEWSKIM
13 CZERWCA 2017

N

a kolejnym przystanku „Czytelniczego Ekspresu” uczestnicy akcji
mogli poznać Lecha Zdrojewskiego – osobę, która tworzy książki,
często biorąc udział w tym procesie od odkrycia zdolnego autora,
poprzez mozolne prace techniczne przy powstających publikacjach.

Gość „Ekspresu” to człowiek wielu talentów. Fotograf, plastyk, kulturoznawca, nauczyciel, wychowawca. Osoba poszukująca piękna
we wszystkim, co go otacza. Jednak dla wielu, którzy z jego pomocą
przenosili w świat książki swoje prace, po prostu „Lechu”. To właśnie
o tych wszystkich, których wziął pod swoje skrzydła, mówił najwięcej.
Nie zabrakło również opowieści o autorskich pracach Lecha Zdrojewskiego oraz o książkach, których jest współautorem, szczególnie
albumów i przewodników.

Od lewej:
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Krzysztof Korda
i gość spotkania
Lech Zdrojewski oraz
prowadząca Beata Graban
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Lech Zdrojewski jest autorem wielu mniejszych
i większych kampanii reklamowych, projektantem
aranżacji wnętrz i wystaw
dla firm i muzeów, projektantem
i wykonawcą
oprawy plastycznej Arboretum Wirty, czyli ogrodu
dendrologicznego
położonego w Wirtach nad
Jeziorem Borzechowskim,
w gminie Zblewo oraz autorem ścieżek dydaktycznych
w Lipuskich Lasach, krea
torem i autorem portfoliów
modeli i fotomodeli.
Możemy być pewni, że podróżni naszego „Ekspresu”
jeszcze nie raz spotkają
się z Lechem Zdrojewskim,
który wraz ze swoimi podopiecznymi nie da o sobie
zapomnieć.
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BRADZIAGA – OBIEŻYŚWIAT Z TCZEWA
20 CZERWCA 2017

J

acek Jarosik to tczewski obieżyświat – włóczęga, miłośnik podróży,
który pieszo, samochodem, motocyklem, kajakiem i rowerem
przebył tysiące kilometrów w poszukiwaniu miejsc odległych
i bliskich, zwykłych i niecodziennych. „Czytelniczy Ekspres” dotarł
do stacji z jego twórczością i promował książki „Bradziaga znaczy
Obieżyświat” autorstwa Jacka „Bradziaga” Jarosika.
Uczestnicy spotkania mogli się przekonać, że autor książki jest postacią wyjątkową. Nie interesują go miejsca z popularnych folderów
turystycznych, nie lubi wycieczek. Woli wyprawy, na których wspólnie z innymi uczestnikami poszukuje prawdziwego świata, kontaktu
z ludźmi, piękna przyrody, preferując zarazem model niezależnego
obserwatora, któremu łatwiej wniknąć w otaczający świat. Podczas
jego podróży nie ma miejsca na hotele, restauracje i bankiety. Jest
natomiast żelazna porcja pieniędzy na lekarstwa, ewentualną naprawę samochodu i inne nieprzewidziane zdarzenia.

Jacek „Bradziaga” Jarosik,
tczewski obieżyświat

W kilku wyprawach po drogach i bezdrożach naszego kraju, Europy
i Azji towarzyszyli mu synowie – Jakub i Jędrzej oraz córka Joanna.
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Byli też Jacek i Henryk, goście uczestniczący w projekcie „Granice bez
barier”, którzy wraz z autorem spotkali się z uczestnikami „Czytelniczego
Ekspresu”.
Książka, którą promowali jest relacją
z czterech wypraw: na Syberię, w Karpaty, do Azji i na Bałkany. Zgromadzone
w niej zdjęcia ujawniają emocje, obrazują sytuacje oraz miejsca, do których
nie uda się już powrócić, bo świat podlega nieustannym zmianom, szybko
staje się wspomnieniem.
Wyjątkowy podróżnik porusza się
„wyjątkowym” pojazdem. Za środek
transportu podczas wypraw obrał sobie
samochód rodem z PRL-u, niegdyś dostawczego żuka. Auto po tuningu, pod
wpływem
różnych
pomysłów,
po ośmiu miesiącach pracy, stało się
Żuk Bradziagi podróżuje po świecie
z tczewską rejestracją
rasowym wozem terenowym.
Podczas spotkania autor opowiedział m.in. o wyprawie pod hasłem
„Granice Bez Barier”, w ramach której przemierzył, wspólnie z niepełnosprawnym Jackiem Sójkowskim „Amigo”, dzikie zakątki Karpat.
Jej celem było przełamanie barier, a także wciąż funkcjonujących
w świadomości społeczeństwa stereotypów, według których osoba
niepełnosprawna powinna siedzieć w domu. W uznaniu za tę wyprawę Jacek Jarosik otrzymał wyróżnienie „Kolosy 2007”.
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Opowieści o podróżach nie zabrakło także po spotkaniu, gdy nastał
czas rozmów przy kawie. Była to również okazja do nabycia własnego egzemplarza książki i zdobycia autografu od gościa tczewskiej
książnicy.

WARSZTATY LITERACKIE DANIELA ODIJI
4–5 LIPCA 2017

T

czewska książnica zorganizowała warsztaty literackie. Pod okiem
Daniela Odiji – pisarza, dziennikarza, publicysty i animatora kultury
– młodzi adepci pisarstwa uczyli się warsztatu pisarskiego, takiego
zlepiania słów, by powstało z nich małe dzieło literackie. Pisanie to
sztuka, której można się nauczyć przy odrobinie wysiłku, dobrej woli
i szczerej chęci.
Choć nauka kojarzy się zwykle ze szkolnym obowiązkiem, tym razem
trudno było się nudzić. Pierwszego dnia warsztatów przyszli pisarze
uczyli się tworzyć haiku – krótkie, zwykle trzywersowe wiersze, rodem
z Japonii. Haiku składa się z 17 sylab podzielonych na trzy części znaczeniowe – po 5, 7 i 5 sylab. W Polsce tłumaczeniem haiku zajmował się
m.in. Czesław Miłosz. Przykładem haiku jest na przykład wiersz Busona:
Pół dnia
ciszy słucham w olszynie
z cykadami

Daniela Odija,
pisarz, dziennikarz
i animator kultury
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Do ich pisania nasi młodzi „pasażerowie” używali rozsypanych słów,
które w połączeniu z ich talentem dawały początek ich pierwszym
dziełom. Na tym jednak przygoda z azjatycką poezją się nie skończyła.
Uczestnicy warsztatów musieli również wykonać ilustracje do swoich
prac, dodając im tym kolorytu. Chociaż na świat poezji można by poświęcić wszystkie zajęcia, drugi dzień nauki minął pod znakiem prozy.
Przyszli mistrzowie pióra mieli za zadanie między innymi przygotować
opis wybranego bohatera, by następnie przedstawić koleżankom i kolegom wyniki swoich pierwszych literackich kroków.
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Sam pisarz jest autorem zbioru opowiadań „Szklana huta”, powieści „Ulica”, „Tartak”, „Niech to nie będzie sen” i „Kroniki Umarłych”.
W swojej twórczości Odija przedstawia realistyczny obraz tzw. Polski B
z końca dwudziestego wieku. Zagląda do podupadłych miasteczek
(„Ulica”) oraz na popegeerowską wieś („Tartak”). Wśród jego bohaterów są zwykli ludzie, często przegrani życiowo – bezrobotni, bezdomni,
drobni kombinatorzy.

EKSPRESEM PO ŚRÓDZIEMIU
24 LIPCA – 14 SIERPNIA 2017

G

ra miejska w wakacje była kolejną inicjatywą Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie. Pod hasłem „Czytelniczym Ekspresem po
Śródziemiu” wprowadzała w tajemniczą i magiczną krainę świata
Johna Ronalda R. Tolkiena, autora wielu opowieści rozgrywających się
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w mitycznym świecie Śródziemia: powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” i „Władcy Pierścieni”.
Grę rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych – osoby niepełnoletnie oraz osoby od lat 18, w terminie od 24 lipca do 14 sierpnia
2017 roku.
Każdy uczestnik gry mógł wziąć w niej udział wyłącznie raz. Po pobraniu karty gry w dowolnej filii tczewskiej książnicy i jej wypełnieniu
musiał skompletować pieczątki dziewięciu filii bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie, które uzyskiwał po wykonaniu zadania
w danej filii.
Wypełnione karty przyjmowała Sekcja Historii Miasta. Oddanie
prawidłowo wypełnionej karty gry z zebranymi dziewięcioma pieczątkami uprawniało do otrzymania symbolicznego prezentu oraz wzięcia
udziału w losowaniu nagrody głównej.
Celem zabawy zorganizowanej w ramach projektu „Czytelniczy Ekspres” była promocja czytelnictwa, zainteresowanie dzieci i młodzieży
twórczością Tolkiena oraz zapoznanie uczestników z lokalizacją filii
bibliotecznych i strukturą księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie.
Udział w zabawie był oczywiście całkowicie bezpłatny.
Wyniki gry oraz informacje o terminie i miejscu odebrania nagród
specjalnych opublikowano 18 sierpnia na stronie internetowej biblioteki: www.mbp.tczew.pl
Graczom na dobry początek towarzyszyła zachęta: „Zatem poznawszy reguły, wyruszajcie w drogę, obojętnie czy to pieszo, konno, na
smokach czy wielkich orłach, najlepiej – bo raźniej – w drużynie”. Można
na to odpowiedzieć za Gandalfem: „Czarodziej nigdy się nie spóźnia,
nie jest też zbyt wcześnie, przybywa wtedy kiedy ma na to ochotę”.
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WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE
21 WRZEŚNIA 2017

U

czniowie trzecich klas tczewskich szkół podstawowych w ramach
projektu „Czytelniczy Ekspres” mogli wziąć udział w warsztatach
detektywistycznych, zainspirowanych popularną serią książek
„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”.
Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Wydawnictwa Zakamarki
z Poznania. Na początku przedstawili postać autora serii – Martina
Widmarka, następnie przeszli do części poświęconej samym książkom.
Podczas warsztatów czytano fragmenty pierwszej części przygód Lassego i Mai pt. „Tajemnica diamentów”. Czytanie wzbogacono o pokaz
multimedialny i połączono z wspólnym rozwiązywaniem detektywistycznych zagadek. Uczniowie mieli zgadnąć, kto z podejrzanych
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może być odpowiedzialny za zniknięcie cennych diamentów ze sklepu
jubilera. Towarzyszyło temu wiele śmiechu i niezwykłych hipotez. Przy
okazji dzieci dowiedziały się, ile jest wart największy na świecie diament – Cullinan, umieszczony w brytyjskich insygniach państwowych.
Kolejne zadania pozwoliły wykazać się dzieciom niezwykle ważną w pracy detektywa
spostrzegawczością.
Niewątpliwie ten rodzaj promocji książki,
zaangażowanie wydawcy, bezpośredni kontakt z czytelnikami jest w stanie wzbudzić
wśród dzieci żywe zainteresowanie książką.
Uczestnicy warsztatów, a było ich sto pięć
osób, wychodzili z zajęć bardzo zadowoleni.
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Wszystkie książki prezentowane na warsztatach są dostępne w Bibliotece.

O KRYMINAŁACH Z KNITTER-ZAKRZEWSKĄ
22 WRZEŚNIA 2017

J

olanta Knitter-Zakrzewska – autorka
książek „Diabeł tasmański”, „Asmodeusz. Portrety”, „Niebieskie cienie
na śniegu”, „Deszczowa kołysanka” oraz
okrzykniętego „Najlepszą Książką Roku
2016 w kategorii proza polska” zbioru
opowiadań „Kobieta na końcu peronu”
– przyjechała „Czytelniczym Ekspresem”
do Tczewa.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieliła
się z zebranymi własnymi upodobaniami
pisarskimi, tajnikami swojego warsztatu
i preferowanego gatunku literackiego
– powieści kryminalnej – oraz źródłami
pomysłów na tworzenie fabuły. Miłośnicy
kryminałów mogli dowiedzieć się tego
wieczora, jak ważne dla autora są emocje
kierujące ludzkimi działaniami oraz jak
istotną rolę w tworzeniu powieści odgrywają tak zwane historie z życia wzięte.
Było też co nieco na temat najchętniej
wykorzystywanych w ostatnim czasie technik kryminalistycznych.
Autorka pasjonatom historii kryminalnych serwuje w swoich książkach wartką akcję w tajemniczych, rzadko uczęszczanych miejscach
naznaczonych zbrodnią, opisuje skomplikowane śledztwa, wielowątkowe historie dopracowane w każdym szczególe. Co ważne,
umiejętnie łączy wątki detektywistyczne z motywami charakterystycznymi dla powieści obyczajowo-psychologicznych, wywodząc
zbrodnię z mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, gwałtownych
namiętności, niezdrowej fascynacji drugim człowiekiem, obsesji, uzależnienia psychicznego.

Podziękowania dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Krzysztofa Kordy
dla Jolanty Knitter-Zakrzewskiej
za czas poświęcony
tczewskim czytelnikom
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Knitter-Zakrzewska nie pisze książek oderwanych od życia. Przeciwnie. W tczewskiej książnicy opowiadała o „Kobiecie na końcu peronu”
jako o powieści osnutej wokół rodzinnej tajemnicy, nagłego zniknięcia młodej dziewczyny i uczuciu, które potrafi popchnąć ku zbrodni.
Pochodzi z Olsztyna, ale studia podyplomowe kończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jej pasją jest rodzina i literatura. Interesuje się
również historią, teatrem i filmem. Obecnie pracuje i mieszka z mężem oraz trzema synami na Pomorzu.
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Z klasyków literatury światowej najbardziej ceni Johna Steinbecka,
autora poruszającej powieści „Grona gniewu”, Williama Faulknera –
noblisty, amerykańskiego powieściopisarza i autora opowiadań oraz
Theodora Dreisera, powieściopisarza z nurtu naturalizmu. Równie
ważni pozostają dla niej Antoine de Saint-Exupéry oraz Isaac Bashevis
Singer, a jako ulubionych pisarzy współczesnych wymienia Bernharda
Schlinka i Erica Emmanuela Schmitta.

WIECZÓR Z KRÓLEM KRYMINAŁU
29 WRZEŚNIA 2017

K

olejny przystanek-kryminał okazał się nie lada gratką nie tylko
dla wielbicieli historii ociekających krwią, obrazów przesyconych
zbrodnią i zdominowanych przez policyjne pościgi, ale przypadł
do gustu również miłośnikom dynamicznych, pełnych zwrotów akcji
powieści, dopracowanych w każdym szczególe.

Podczas bibliotecznego spotkania z twórczością kryminalną uwaga
zebranych skupiona była na wyjątkowym gościu, wyróżniającym się

Spotkanie z Markiem
Krajewskim poprowadził
prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki, włączając
się tym samym w akcję budzenia zainteresowania literaturą

35

WIECZÓR Z KRÓLEM KRYMINAŁU

dżentelmeńskim stylem powieściopisarzu, specjaliście w zakresie językoznawstwa łacińskiego, a przede
wszystkim czołowym przedstawicielu gatunku.
Marek Krajewski, bo o nim mowa, spotkał się z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
w ramach jesiennej edycji „Czytelniczego Ekspresu”,
promując jednocześnie swoją najnowszą powieść
„Mock. Ludzkie zoo”, stanowiącą kontynuację serii
o popularnym śledczym, pracowniku wrocławskiego
Prezydium Policji. Dzięki cenionemu autorowi wieczór
upłynął tczewskim miłośnikom historii kryminalnych
pod znakiem przerażających zbrodni, makabrycznych
odkryć oraz brutalnych poczynań, do których zdolny
może być tylko człowiek. Dzięki umiejętności snucia
barwnych opowieści, Krajewski wprowadził zebranych
w atmosferę Wrocławia początku XX wieku, przedstawił obraz miasta grzesznego, brodzącego w moralnym
brudzie, miasta, w którym niepodzielnie króluje występek i w którym
nikt nie może czuć się bezpiecznie. Czytelnicy, wspólnie z autorem, wyruszyć mogli tego wieczora w pasjonującą podróż w wyobraźni, podróż
do świata owianych złą sławą dzielnic, wielkomiejskich zakamarków,
skąpanych w blasku czerwonych latarni przybytków, natykając się
niejednokrotnie na podejrzanie wyglądających dżentelmenów, niebezpiecznych przestępców oraz czających się w zaułkach opryszków.
Obok Marka Krajewskiego istotną rolę podczas spotkania odegrał
prowadzący rozmowę z pisarzem, Prezydent Miasta Tczewa Mirosław
Pobłocki, który umiejętnie przeplatał pytania dotyczące życia prywatnego oraz zawodowego autora cytatami zaczerpniętymi z jego
powieści.
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Doktor nauk humanistycznych, filolog klasyczny i powieściopisarz
w jednym z chęcią zdradzał zebranym fakty oraz anegdoty z życia
codziennego, opowiadał o swojej literackiej współpracy z Mariuszem
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Czubajem i Jerzym Kaweckim,
o zamiłowaniu do łaciny, Marka
Aureliusza oraz propagowanej
przez siebie idei złotego środka.
Król polskiego kryminału, autor
szesnastu bestsellerowych powieści
kryminalnych, wyjaśniał, jak ważną
rolę w jego pracy twórczej odgrywa
przywiązanie do szczegółu, precyzyjne wyrażanie myśli, planowanie
poszczególnych komponentów powieści oraz pedantyczne podejście
do obowiązków. Autor, zwolennik
światopoglądu stoickiego, chętnie
opowiadał także o swoim zamiłowaniu do kulinariów, które ochoczo
przelewa na papier, nęcąc tym samym czytelników, działającymi na zmysły i wyobraźnię, skrupulatnymi
opisami serwowanych w międzywojniu frykasów. Trzymający rękę na
pulsie prezydent, nie omieszkał w tym momencie okrasić wypowiedzi
autora odpowiednio dobranymi cytatami, które dodatkowo wzmogły
apetyt zebranych.
Spotkanie z Markiem Krajewskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Wypełniona po
brzegi sala oraz długa kolejka po autograf czołowego przedstawiciela
rodzimej twórczości kryminalnej są tego najlepszym dowodem. Sam
Marek Krajewski wzbudził sympatię zebranych nienagannymi manierami, specyficznym poczuciem humoru, dystansem do siebie oraz
godną podziwu dykcją, zaś swym niskim, przyjemnym dla ucha głosem uwiódł zapewne znaczną część publiczności. Autor zapowiedział,
że powróci w przyszłości do Tczewa, który jako miasto pogranicza,
bardzo go intryguje i zachwyca architekturą.

„Mock. Ludzkie zoo”
to kontynuacja powieści
„Mock”
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POCIĄG DO FANTASTYKI
3 PAŹDZIERNIKA 2017

R

ekordowa liczba ponad 600 tysięcy sprzedanych książek, niemal
30 tytułów opublikowanych w ciągu dekady, zaszczytne miejsce
na podium ścisłej czołówki najpoczytniejszych polskich powieściopisarzy, imponująca kolekcja nagród oraz wyróżnień literackich,
a przede wszystkim cała gama nowatorskich pomysłów, oryginalnych
bohaterów, jak również zaskakujących rozwiązań fabularnych… O kim
mowa? Oczywiście o Andrzeju Pilipiuku, który gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie w ramach projektu „Czytelniczy Ekspres”.

Andrzej Pilipiuk,
jeden z najpoczytniejszych
pisarzy w Polsce
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Najnowsza książka tego
autora miała swoją premierę w czerwcu 2017

Tym razem, wspólnie z czołowym przedstawicielem literatury fantastyczno-przygodowej czy raczej fantastyki humorystycznej, jak
sam autor określa tworzony przez siebie gatunek, można było wyruszyć w pasjonującą podróż w czasie i przestrzeni. Prastare siły,
nieustraszeni łowcy wampirów, niejednoznaczni bohaterowie, literacka karuzela epok i charakterów… Wszystko to i jeszcze więcej
znaleźć można w twórczości Andrzeja Pilipiuka – tropiciela zagadek
z przeszłości, publicysty, archeologa, gawędziarza, twórcy dynamicznych historii, w których tajemnicza przeszłość, przeplata się z ponurą,
brutalną teraźniejszością.
Podczas bibliotecznego spotkania Andrzej Pilipiuk, z niebywałą swobodą oraz poczuciem humoru, opowiadał zebranym o wypracowanym
przez siebie systemie pracy, o tak ważnej dla autora samodyscyplinie,
umiejętności skupienia się nad tekstem, o warunkach sprzyjających
pisaniu, czy raczej o umiejętności pisania w warunkach nie zawsze
do tego odpowiednich. Mówił o tym, co go inspiruje, co wpływa korzystnie na proces twórczy, jak również o sposobach gromadzenia
informacji oraz pomysłów, które w przyszłości mogą stać się dla
autora impulsem do napisania kolejnych powieści. Pilipiuk chętnie
udzielał zgromadzonym odpowiedzi na zadawane pytania. Możliwość
komentowania i dopytywania o szczegóły w trakcie trwania spotkania, nie zaś bezpośrednio po części głównej, sprawiła, że zarówno
autor, jak i zebrani poczuli się bardzo swobodnie. Wieczór nabrał
dzięki temu charakteru otwartej dyskusji. Bibliotecznego gościa py-
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tano między innymi o jego współpracę
z ilustratorami, interesowano się aktywnością pisarza na forach internetowych,
kontynuacjami  najpopularniejszych serii
powieściowych, sugestiami czytelników
dotyczących kształtu fabuły bądź zarysu
charakterologicznego postaci, jak również
ewentualnymi planami ekranizacyjnymi
(Pilipiuk wspomniał między innymi o czterech przymiarkach do filmowej adaptacji
przygód Jakuba Wędrowycza).
Nie mogło być inaczej... Dziesiątki pytań,
niezwykłe historie okraszone anegdotami, żywa dyskusja, gawędziarski styl
wypowiedzi gościa, zachwyty czytelników nad pomysłowością autora, długa
kolejka po autografy i mnóstwo zdjęć...
Jednym słowem udane spotkanie z fantastycznym powieściopisarzem.
Zachęcamy   wszystkich   miłośników
twórczości Andrzeja Pilipiuka, osoby zainteresowane gatunkiem, jak również
tych, którzy jeszcze nie znają, a chcieliby
zaznajomić się z dziełami czołowego
przedstawiciela  fantastyki  humorystycznej do zapoznania się ze zbiorami
tczewskiej książnicy. Na bibliotecznych
półkach czekają na chętnych zarówno
te starsze, jak i najnowsze egzemplarze
książek Andrzeja Pilipiuka. W niektórych
z nich niespodzianka… autograf autora!
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MAGDALENA WITKIEWICZ O „LILCE”
14 LISTOPADA 2017

M

agdalenę Witkiewicz – popularną powieściopisarkę, autorkę prozy
znają przede wszystkim czytelnicy dorośli, zwłaszcza dzięki literaturze kobiecej. Sama siebie określa mianem „Matki Polki
Pisarki”, bo swoją pierwszą powieść zaczęła pisać podczas urlopu
macierzyńskiego. Tak rozpoczęła się kariera „Milaczka” (do dziś jednej
z najpopularniejszych powieści Witkiewicz), a także samej autorki,
którą pokochały tysiące czytelniczek.
Gościem „Czytelniczego Ekspresu” była Witkiewicz jako autorka książek dla dzieci. Dorosłe wielbicielki twórczości powieściopisarki musiały
tym razem ustąpić miejsca jej młodszym fanom. A wszystko za sprawą
Lilki – rezolutnej, spragnionej wiedzy ośmiolatki, bohaterki dwóch książek Magdaleny Witkiewicz: „Lilka i spółka” oraz „Lilka i wielka afera”,
wznowionych nakładem Wydawnictwa Od Deski Do Deski z Warszawy.

Magdalena Witkiewicz
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STACJA BOOKSTOP
18 LISTOPADA 2017

N

a zakończenie projektu „Czytelniczy Ekspres”, celowo w sobotę,
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zorganizowała Stację
BookStop, w trakcie której odbyła się Wymienialnia Książek i wręczenie nagród dla osób biorących udział w akcji „Bilet po książkę”.
Wymienialnia jest promowaniem czytelnictwa, ocalaniem od zapomnienia ulubionych i znanych tytułów, jak również możliwością
podzielenie się nimi z innymi. Udział w wydarzeniu wzięło trzysta
sześćdziesiąt osób. Na uczestników czekało ponad dwa tysiące
publikacji, specjalnie wyselekcjonowanych na tę okazję. Jedynym
warunkiem uczestnictwa w wymianie było przyniesienie własnych
książek.
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