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Spotkanie autorskie z Mirosławem Słomczyńskim w bibliotece

   W dniu 12 grudnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem prasowym i
telewizyjnym Mirosławem Słomczyńskim.  Mirosław Słomczyński  jest rodowitym siewierzaninem, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem „Dziennika Zachodniego”, „Wieczoru”, „Spojrzeń”, następnie dziennikarzem Telewizji Katowice.
Jego osoba wielu mieszkańcom Siewierza kojarzy się z programem „Aktualności”, który także prowadził. Mirosław Słomczyński był redaktorem
naczelnym Telewizji Katowice w latach 1985-1989.
   W swojej pracy dziennikarskiej zawsze stara się promować Siewierz, czego dowodem jest m.in. widowisko publicystyczno-artystyczne
„Zajechał wóz do Siewierza” z 1985 r. Ukazało się ono na antenie programu pierwszego telewizji ogólnopolskiej. Zaprezentowano w nim to
wszystko co wiąże się z Siewierzem i co uznano za godne pokazania krajowi.
   Mirosław Słomczyński jest autorem tekstów piosenek (m.in. dla Renaty Niedbał- Witta), pomysłodawcą hasła „Serce za serce” dla koncertów
organizowanych  przez  Fundację  Rozwoju  Kardiochirurgii  profesora  Zbigniewa  Religi,  współautorem  książek:  „Jednej  to  kuźni  ludzie”,
„Kołomyjski”, „Generał z kryką”, „Ziętek w anegdocie” oraz autorem ostatnio wydanej książki „Tematy i klimaty”.
   Spotkanie w bibliotece było okazją do wspomnień o wielu ciekawych wydarzeniach, w których uczestniczył dziennikarz, ludziach nauki i
kultury poznanych w trakcie dziennikarskiej kariery jak m.in. profesor Tadeusz Kotarbiński, Wilhelm Szewczyk, Krystyna Loska, Bronisław
Cieślak, Jerzy Kukuczka.
   Nie zabrakło też refleksji na temat samej pracy dziennikarskiej, która zmieniała się wraz z przemianami społeczno-politycznymi w naszym
kraju i znaczenia umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną. W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Tomasz Sadłoń, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna
Krzykawska, Edward Sołtysik, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu Jolanta Tomsia, mieszkańcy Siewierza oraz uczniowie z siewierskich szkół
wraz  z  opiekunami.  Na  zakończenie  Burmistrz  Zdzisław  Banaś  podziękował  Mirosławowi  Słomczyńskiemu za  jego  długoletnią  i  bogatą
działalność dziennikarską i promocyjną na rzecz Siewierza.
   Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona dziennikarzowi.

MGBP- Jolanta Jakubczyk
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