SPOTKANIE Z PANIĄ RENATĄ PIĄTKOWSKĄ
03.10.2017 r. przedstawiciele klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu w SP nr 15,
a klas VI w SP nr 43

„To się nie mieści w głowie”
Pod takim hasłem odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci i
młodzieży Renatą Piątkowską.
Było ono fantastyczną podróżą przez karty różnych utworów pisarki. Autorka przywiozła
wiele swoich książek i zaprezentowała nam kilka z nich. Słuchaliśmy więc o zabawnych, a
czasem smutnych przygodach dziecięcych bohaterów z książek „To się nie mieści w głowie”
czy „Wieloryb”.
Sporo miejsca poświęciła też swoim książkom o zwierzętach. Opisuje
w nich tylko to, co realne, nie dodaje więc koniom skrzydeł, nie domalowuje niepotrzebnych
detali, ale skupia się na tym, co rzeczywiste, dlatego w jej utworach spotykamy prawdziwe
psy, koty, konie, autentyczne emocje. Opowiedziała nam o kilku bohaterach, którzy istnieją
naprawdę. O kotce Wierusi, która pracowała na polskim okręcie wojennym, o psie Barrym,
który uratował zaginionych turystów w górach, o karym, siwym czy gniadym, który oprócz
końskiej siły i szybkich nóg ma swój rozum i wielkie serce.
Było to szczególne spotkanie autorskie, ponieważ wraz z pisarką przyjechała
również znana lektorka Pani Malwina Kożurno, która przeczytała fragmenty dwóch
książek Renaty Piątkowskiej: „To się nie mieści w głowie” oraz „ Wieloryb”. Dzieci bardzo
żywo reagowały, śmiały się lub siedziały zasłuchane, dziękowały gromkimi brawami.
Spotkanie było dla wszystkich ogromnym przeżyciem i niewątpliwą frajdą, na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książki autorki oraz uzyskać
autograf, z czego bardzo chętnie skorzystaliśmy.

W Szkole Podstawowej Nr 43 w Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie z
Renatą Piątkowską W Szkole Podstawowej Nr 43 w Białymstoku odbyło się spotkanie
autorskie z Renatą Piątkowską, poświęcone bohaterce książki Jej autorstwa pt. „ Która to
Malala?”.
Pisarka przybliżyła uczestnikom postać Malali Yousafzai , laureatki Pokojowej Nagrody
Nobla. Pakistańska dziewczyna była działaczką na rzecz praw kobiet, zwłaszcza na rzecz
ich prawa do nauki.
W wielu krajach możliwość chodzenia do szkoły jest traktowana jako przykra konieczność.
Dla Malali i jej koleżanek nauka była upragnioną, jedyną szansą na lepszą przyszłość.
Za swoje poglądy była prześladowana przez talibów, przez których została postrzelona
prosto w twarz. Długo walczyła o powrót do zdrowia.
Spotkanie było pełne emocji. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem słuchali historii życia
tej niezwykłej dziewczyny.
„ Weźmy nasze książki i pióra. To najpotężniejsza broń.
Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jedna książka i jedno pióro mogą zmienić świat”
Fragment przemówienia Malali Yousafzai przed zgromadzeniem ONZ w 2013 roku
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