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Obchody Tygodnia Bibliotek w MGBP w Siewierzu
Tydzień Bibliotek rozpoczęło spotkanie z poezją Karola Wojtyły. Na twórczość tego wielkiego człowieka składa się wiele dzieł, zaliczamy
do nich m.in.: encykliki, dramaty, sztuki teatralne, poezję. Właśnie wiersze stały się tematem wzruszającego spotkania z twórczością przyszłego
papieża, który o poezji powiedział kiedyś „Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej
zupełnie w porządku…”. Innego zdania byli uczestnicy spotkania, wśród nich Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński, A. Mzyk, p. H. i A. Błachowie, P.
Kubisa, J. Kubiczek, I. Kawecka, M. Rzepecka, K. Majcherczyk oraz E. Kubisa, która, z właściwą sobie skrupulatnością, przypomniała biografię
wielkiego duszpasterza i pisarza. Spotkanie przeplatane było „papieskimi anegdotami”, wierszami o Papieżu autorstwa p. E. Kubisy i J. Kubiczek,
p. Iny Kaweckiej oraz wspomnieniami wszystkich, którzy spotkali się z Janem Pawłem II, a przede wszystkim Księdza Kanonika Józefa
Dawczyńskiego, któremu dane było uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez samego Karola Wojtyłę.
Podczas Tygodnia Bibliotek miało miejsce jeszcze jedno spotkanie, tym razem przygotowane z myślą o najmłodszych. Było to spotkanie
autorskie z Panią Agnieszką Frączek. Pani Frączek z wykształcenia jest germanistką i leksykografem, z zamiłowania - autorką wierszy i
opowiadań dla dzieci. Wielką frajdę sprawia jej zabawa językiem polskim zwłaszcza w twórczości dla dzieci. Atmosfera spotkania, w którym
wzięło udział przeszło 200 najmłodszych czytelników była niezwykle ciepła i pełna humoru. Autorka odpowiadała na najbardziej dociekliwe
pytania dotyczące warsztatu literackiego, życia zawodowego i prywatnego. Podczas spotkania można było otrzymać autograf i zakupić
najnowszą książkę p. A. Frączek pt. „Trzeszczyki, czyli trzeszczące wierszyki”. Jak pisze sama autorka, czytanie jej książek grozi zasupłaniem
języka, (ale ja i tak gorąco je polecam…).
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