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Znani siewierzanie w bibliotece

   W dniu 29 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się spotkanie z Janem Suchorończakiem i Mirosławem
Słomczyńskim – rodowitymi siewierzanami, znanymi ze swoich działań popularyzujących nasze miasto w kraju i za granicą.
   Jan Suchorończak prawie całe swoje zawodowe życie był związany z resortem górnictwa, był bliskim współpracownikiem Jana Mitręgi. Pełni
m.in. funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Jana Mitręgi, jest wiceprezesem Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie i
inicjatorem licznych przedsięwzięć służących ochronie przyrody.
   Mirosław Słomczyński to znany dziennikarz prasowy i telewizyjny, autor książki „Tematy i klimaty”, współautor takich książek jak m.in. „Jednej
to kuźni ludzie’, „Generał z kryką” czy „Ziętek w anegdocie”. Jest laureatem nagrody MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS.
   Okazją do spotkania w bibliotece stało się wydanie w ostatnim okresie książki pt. „OD HAJERA DO PREMIERA- Jana Mitręgi portret ze
wspomnień” autorstwa Mirosława Słomczyńskiego i Wiesława Wilczka. W trakcie spotkania Mirosław Słomczyński przedstawił genezę powstania
książki, która stanowi zbiór reportaży, rozmów i zwierzeń dawnych współpracowników, przyjaciół i znajomych Jana Mitręgi.
   Mirosław Słomczyński i Jan Suchorończak w barwny i interesujący sposób przybliżyli uczestnikom spotkania postać Jana Mitręgi, który z
górnika stał się ministrem górnictwa i energetyki, i za jego kadencji górnictwo polskie przeżywało swój wielki rozkwit. Ukazali portret człowieka
dobrego,  uczciwego,  utalentowanego organizatora,  cieszącego się wśród ludzi  niezwykłym szacunkiem, działacza społeczno-kulturalnego,
mecenasa kultury współpracującego z pisarzami.
   Swoimi refleksjami i wspomnieniami o bohaterze książki Mirosława Słomczyńskiego i czasach, w których pracował, podzielili się również
niektórzy uczestnicy spotkania.
   W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, mieszkańcy Siewierza, młodzież szkolna.
   Na zakończenie spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś wyraził swoją wdzięczność i uznanie dla Jana Suchorończaka i Mirosława Słomczyńskiego
za ich długoletnią działalność na rzecz Siewierza i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi naszego miasta.
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