Spotkanie z Robbem Maciągiem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
7 lutego 2020, godz. 17:00
Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Polonii 1
Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza do sali
kinowej KBP na spotkanie z podróżnikiem i
reportażystą Robbem Maciągiem pt. „Uśmiechnięte
oczy Syrii”.
Robb Maciąg - podróżuje i pisze od 1997 roku.
Odwiedził ponad 20 krajów i znalazł tam setki
przyjaciół i dobrych znajomych. Propaguje naiwną
ideę, że „świat jest pełen dobrych ludzi”. Urodzony w
1974 roku, we Wrocławiu. Pasjonat podróży. Fotograf
z zamiłowania, pedagog, pisarz i (czasami)
dziennikarz. Mieszka w okolicach Jeleniej Góry, w
Krainie Wygasłych Wulkanów. Uwielbia fotografować
ludzi. Laureat Podróżnika Roku miesięcznika Podróże
(kategoria „Świat”) i dwóch TRAVELERów
miesięcznika National Geographic (2007 – podróż
życia, 2013 – podróżnicza książka roku). Jest autorem
książek m.in. "Tysiąc szklanek herbaty", "Tuk tuk
cinema", "Rowerem w stronę Indii".

DATY WYDARZENIA

07.02.2020:

Koszalińska Biblioteka
Publiczna im. Joachima Lelewela
Koszalin

"Uśmiechnięte oczy Syrii"
Od czasu wojny domowej i kryzysu uchodźców, każdy
wie gdzie leży Syria i co się tam dzieje. Kto jednak wie,
kim są Ci najbardziej gościnni ludzie na świecie? Jak
wyglądał ten kraj zanim wybuchła tam wojna?
„Ledwo pojawiły się pierwsze domy, a już
rozbrzmiewały zaproszenia na kawę z kardamonem
lub herbatę. Byle tylko z nimi przysiąść, choćby na
chwilę i pozwolić im udowodnić ich gościnność. Nie
było ważne, że między nami była bariera językowa i
możemy rozmawiać tylko oczami i gestami. Za nami
były Allepo, Hame i Damaszek. Przed nami ta ogromna
pustynia, spotkanie z Eufratem i kolejne filiżanki
herbaty. Liczyła się tylko ta chwila i nasza wspólna
dobra wola. 10 minutowa przyjaźń. W sercu Syrii, u
obcych ludzi, w namiocie z niebieskiej płachty.”
[Fragment książki Tysiąc Szklanek Herbaty]
Źródło: https://www.facebook.com/events/768035307027762/
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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