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SPOTKANIA W SALONIKU LITERACKIM
UNIWERSYTETU DLA AKTYWNYCH

23 paêdziernika w czytelni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, gdzie si´ gromadzimy, by rozmawiaç o litera-
turze, mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç poet´ i eseist´
Boles∏awa Bryƒskiego. Nasz GoÊç jest po dzieci´cym
pora˝eniu mózgowym. Choroba sprawi∏a, ˝e pisarz
ma problemy z mówieniem, porusza si´ na wózku,
ma niesprawne r´ce. Mimo tego Boles∏aw Bryƒski
ukoƒczy∏ studia - filologi´ polskà, tworzy cudowne
wiersze i zmuszajàce do refleksji eseje. Podczas spot-
kania poznaliÊmy bli˝ej tego niezwyk∏ego cz∏owieka
oraz wys∏uchaliÊmy monta˝u s∏owno-muzycznego,
na który z∏o˝y∏y si´ psalmy z czwartego, zatytu∏owane-
go „Mojemu Bogu Êpiewam smutnego bluesa” tomu
wierszy artysty oraz fragmenty tekstów ze zbioru esejów
pt. „Zrozumieç InnoÊç”. Ca∏oÊç ilustrowana by∏a przez
wybranà przez ˝on´ pisarza Danut´ muzyk´ aramejskà.
Wyboru psalmów dokona∏ sam autor, monta˝ u∏o˝y∏a
Danuta Bryƒska, a uzupe∏ni∏a o fragmenty esejów
piszàca te s∏owa. Spotkanie przebiega∏o w podnios∏ej

atmosferze. Stworzy∏y jà zarówno osobowoÊç bohatera
wieczoru, jak równie˝ jego utwory i towarzyszàca im
muzyka. Teksty Boles∏awa Bryƒskiego przedstawili
s∏uchaczom: Krystyna Wagnerowska, Krystyna Sa-
d∏ek, Krystyna Szumi∏o, Jagoda Grygo, Zosia Ma-
nerowska, Magdalena Gronczewska, Iwona Twar-
dowska, Anna Przekwas, Jolanta K´pczyƒska,
Wanda Rosiƒska oraz ni˝ej podpisana.

„W listopadowym nastroju” to tytu∏ kolejnego
otwartego spotkania w „Saloniku Literackim”. Jesienna,
listopadowa szaruga mocno wp∏ywa na nasz nastrój.
Cz´sto powoduje przygn´bienie, t´sknot´ za tym, co
min´∏o, ˝al za niespe∏nionymi marzeniami, mi∏oÊcià…
O tym w∏aÊnie mówi∏ przygotowany przez cz´Êç cz∏on-
ków saloniku monta˝ s∏owno-muzyczny. Obecni w czy-
telni MBP mogli wys∏uchaç wierszy Haliny PoÊwia-
towskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Leopolda
Staffa, Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego i innych
oraz przypomnieç sobie kilka dawnych przebojów,
szczególnie tych mówiàcych o jesieni.

W monta˝u wystàpili (w kolejnoÊci pojawiania si´):
Gra˝yna Wieczorek, Tomasz Wojewoda, Jadwiga
Grygo, Krystyna Sad∏ek, Wanda Rosiƒska, Jerzy
Sobierajski, Hanna B∏a˝ejczyk, Waldemar Gmiƒski,
Zofia Manerowska, Iwona Twardowska, Bogumi∏a
Hausner, Anna Przekwas, Teresa Smardzewska,
Marzena Gmiƒska, Jolanta K´pczyƒska oraz ni˝ej
podpisana, która ca∏oÊç opracowa∏a i wyre˝yserowa∏a.
Wyjàtkowego nastroju spektaklu dope∏ni∏a dekoracja,
m.in. wyÊwietlony za pomocà rzutnika widok z okna
na zamglony, szary sad - zdj´cie wykonane przez Wan-
d´ Rosiƒskà oraz zapalone Êwiece i z∏ociste chryzantemy
w kryszta∏owym wazonie.

    Klara Drobniewska
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Od nowego roku akademickiego wznowi∏ spotkania z zainteresowanymi „Salonik Literacki”
Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku.
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