Gmina Moryń

„W krainie bajki” - warsztaty dla najmłodszych oraz
spotkanie z pisarką Hanną Greń
W minionych tygodniach (tuż przed otwarciem biblioteki miejskiej w Moryniu) odbyły się dwa ciekawe wydarzenia
edukacyjno-kulturalne, których organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu.

Jednym z nich było spotkanie autorskie (17 września br.) z Hanną Greń, autorką powieści
kryminalno–obyczajowych takich jak: Popielate laleczki, Uśpione królowe, Otulone ciemnością, Wilcze kobiety,
Cynamonowe dziewczyny, Cień sprzedawcy snów, seria Polowanie na Pliszkę i inne. Hanna Greń urodziła się w Wiśle
w 1959 roku i w Wiśle-Równe mieszkała do osiemnastego roku życia, kiedy to wraz z rodziną przeniosła się do
Bielska-Białej. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Pracowała jako księgowa, prowadząc przez ponad
dwadzieścia lat biuro rachunkowe.
Na pytanie od czytelniczki: - Skąd się wzięła Pani Pasja literacka i kiedy zaczęła Pani pisać? Odpowiedziała: „
...Miłością do książek zaraziły mnie dwie nauczycielki. Pierwszą była moja mama, która nauczyła mnie czytać i
delektować się słowem pisanym, drugą Pani Urszula Raszka, która z kolei nauczyła mnie posługiwania się słowem w
piśmie tak, by powstawał płynny
i ciekawy tekst. Pisać chciałam zawsze. Zaczęłam w podstawówce na lekcji fizyki. Próba skończyła się konfiskatą
tekstu i uwagą. Później wielokrotnie podejmowałam próby, ale nigdy nie udało mi się niczego skończyć. Być może
przez sposób pisania, bo owszem, robię sobie ogólny zarys powieści, ale nie piszę po kolei, rozdział za rozdziałem. Po
prostu w wyobraźni widzę sceny, sytuacje, słyszę dialogi i zapisuję to wszystko, a potem dopiero łączę w całość...”
Na spotkaniu padło wiele ciekawych pytań i zarazem zaskakujących odpowiedzi. Po spotkaniu chętni mogli nabyć
książkę z autografem autorki.
Innym bardzo ciekawym wydarzeniem dla najmłodszych były warsztaty pt. „W krainie bajki”, przeprowadzone
przez instruktorów z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 27 września 2018r. Były to zabawy dydaktyczno – ruchowe w
oparciu o znane bajki. Udział w nich wzięła grupa trzy i czterolatków z Przedszkola Miejskiego w Moryniu pod opieką
wych. Aleksandry Kulas.
Za wspaniałą zabawę oraz pomoc w przygotowaniu maluszków do odbioru tekstów literackich składamy
serdeczne podziękowania wychowawcom i opiekunom.
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