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Spotkanie literackie „Na dobry humor” –Wierzchowski

   W kameralnej atmosferze siewierskiego zabytkowego dworku przy ul. Kościuszki, w którym mieści się Izba Tradycji i Kultury Dawnej, w
czwartek 19 listopada odbyło się spotkanie literackie z autorem tysięcy fraszek, aforyzmów i limeryków - Leszkiem Wierzchowskim.
   Leszek Wierzchowski z wykształcenia jest filologiem. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz w Katowicach i w Warszawie. Obecnie związany
jest z Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Będąc trzynastolatkiem napisał swoje pierwsze poematy, sonety i fraszki. Jest członkiem
Związku Literatów Polskich, a jego nazwisko znalazło się w antologii fraszki polskiej zatytułowanej „Z fraszką przez stulecia XV-XX w.” J.
Bułatowicza, wydanej w 2005 roku. W dorobku literackim autora znajdziemy zarówno fraszki erotyczne jak i społeczno- obyczajowe , tryskające
humorem i dowcipem, ale i też wprowadzające w zadumę i głębokie przemyślenia. Napisał i wydał między innymi zbiór fraszek „Manifest
erotyczny”,  „Dziwne stany świadomości” i  „Imionnik zakochanych”.  Jest  także autorem pięcioaktowego dramatu poetyckiego „Milenium”
nawiązującego do historycznych losów bohaterów na tle wydarzeń w Polsce na przełomie lat 70/80- tych minionego stulecia.
   Na spotkaniu w Siewierzu zaprezentował zgromadzonym miłośnikom i sympatykom literatury żartu i humoru swoją nową publikację pt.
„Erotyczne przymiarki - Tylko dla figlujących ! Totalny cyrk!”. Książka zawiera kilkaset fraszek podzielonych tematycznie na kilka działów o
odrębnej tematyce, w której każdy odnajdzie coś dla siebie i polecić może „dla rozwagi i powagi” innym.
   Autor serdecznie dziękując za zorganizowanie spotkania i nawiązując do znanej piosenki „Od Siewierza jechał wóz malowane panny wiózł”,
zadedykował Siewierzowi swoją najnowsza fraszkę: „Jak od Siewierza wieść gminna niesie – Na którą spojrzeć z tą … chłopu chce się …”.
Zachęcamy do dobrej zabawy z humorem Leszka Wierzchowskiego, z publikacjami którego można zapoznać się na jego stronie internetowej
oraz w księgarniach (Zawiercie, Będzin, Sosnowiec).
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