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22 квітня у секторі літератури іноземними мовами Херсонської обласної бібліотеки для
дітей відбулось спільне засідання
польського клубу «Пшиязнь» та English
Club
.
Серед присутніх були завсідники обох клубів, а також відвідувачі бібліотеки, кому було
цікаво дізнатись більше про Польщe та Сполучені Штати Америки.

Зустріч мала назву «Діалог культур» та проходила у формі діалогу між ведучими –
президентом польського клубу Жойа Оленою В’ячеславівною та волонтером Корпусу
Миру США
Деборою
Горофало
.
Присутні умовно гортали сумні та веселі сторінки історії, із зацікавленістю слухали факти
про причини еміграції польського народу до Сполучених Штатів, дізналися, в яких містах
та за яких умов поляки мешкають зараз, як дотримуються національних традицій та
бережуть свою історичну спадщину. Розповідь супроводжувалась відео та
фотоматеріалами, що зробило її наочнішою та яскравішою. Учасники заходу мали змогу
порівняти традиції святкування визначних свят в обох країнах ( Дня Подяки, Дня
Незалежності та Дня Конституції, Різдва та Великодня тощо). Наостанок усі
насолодилися мелодійними піснями з національним колоритом кожної країни. Загалом,
захід викликав захоплення та збагатив учасників знаннями про культуру та традиції
польського та американського народів.

Олена Бєла, завідуюча
сектором літератури іноземними мовами, керівник програми "Вікно в Америку для
майбутніх лідерів" у Херсонській ОБД

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ Как многие юнцы, вырвавшиеся из колледжа, я
тяготился жизнью в отчем доме.

Мы помогаем спасти страну, которую я люблю.

Отныне меня будут травить, как волка, и если схватят, то расправятся со мной, как с
волком.
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Теперь вы знаете, справедливо ли меня называют убийцей.

Каждый воин пытливо всматривался в лица остальных, все сердца бились, готовые
приветствовать нового вождя.

Не выпуская из рук дубинки, я оторвал от себя это &quot; скачать бесплатно без
регистрации и без ключей игры
&quot; рыжее и швырнул под ноги хорошо еще, что я прочно держался на двух
спаренных бурей стволах.
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