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„Szepty Pana Boga”, czyli poetycki konfesjonał
W ramach obchodów Roku ks. Janusza St. Pasierba 9 października 2018 r.
– dokładnie w 25. rocznicę ostatniego
pobytu ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie – w auli Biblioteki Diecezjalnej aktor
teatrów warszawskich Maciej Gąsiorek zaprezentował monodram „Szepty
Pana Boga”. Publiczność wysłuchała
kilkudziesięciu wierszy ks. Pasierba w
bardzo osobistej, emocjonalnej interpretacji. Gąsiorek od ponad dwudziestu lat
pracuje nad twórczością pelplińskiego
poety, wydobywając z niej metafizyczne,
teologiczne prawdy o życiu człowieka.
Wtorkowy wieczór ukazał autora „Czarnej skrzynki” czy „Kategorii przestrzeni”
jako poetę wiary – wiary trudnej, ale
niosącej nadzieję.

Miałem niejednokrotnie przyjemność
słuchać wierszy naszego pelplińskiego
poety w interpretacji wybitnych aktorek i
aktorów. Maja Komorowska zawsze prezentuje swoiste i dobrze rozumiane poetyckie show, Andrzej Seweryn – dzięki
nieprawdopodobnej dykcji – cyzeluje
każde słowo poety, Jerzy Zelnik szuka
w tej twórczości różnych barw wiary. A
jeszcze inaczej mówią wiersze Pasierba
nasi gdańscy aktorzy: Elżbieta Goetel,
Halina Winiarska czy Jerzy Kiszkis.
Maciej Gąsiorek mówił w sposób
powodujący wzruszenie słuchaczek i
słuchaczy. Zaprezentował zasłuchanej
publiczności spektakl poetycki. Włączył do niego nie tylko dźwięki fletu,
ale potrafił gestem, mimiką, ruchem

scenicznym, intonacją głosu zaprosić
nas do teatru poezji. Przejmujące na
wskroś były te wiersze, które uczynił
kapłańskimi naukami wypowiadanymi w
konfesjonale. Niby prosty zabieg aktorski
i reżyserski, a jak przekonujący.
Było to zapewne ważne wydarzenie
kulturalne w naszym mieście. Wśród
stałych pelplińskich bywalców także
liczna grupa gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz – co cieszy
szczególnie – reprezentacja dwóch pelplińskich liceów: LO im. ks. Pasierba i
Collegium Marianum.
Bogdan Wiśniewski
„IP” X/2018
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Wojciech Misiukiewicz

Bóbr pracowity mąciwoda
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Ten wyjątkowy album fotograficzny odkrywa tajemnice świata
przyrody, jakie skrywa przed nami natura. Fotografie Wojciecha
Misiukiewicza, na co dzień pracownika Wigierskiego Parku Narodowego, pozwalają czytelnikowi zbliżyć się do bobra niemalże na
wyciągnięcie ręki. Sceny z życia tego skrycie żyjącego stworzenia,
utrwalone w kadrach fotografii, nie są wyłącznie dokumentacją
z życia bobrów, ale w sposób artystyczny budują klimat całego
albumu. Pełne uroku zdjęcia pokazują nie tylko głównego bohatera
książki, ale też inne stworzenia zamieszkujące jego środowisko.
Choć fotografie, jak w każdym albumie, zajmują największą część
wydawnictwa, to tekst nie jest tu tylko ozdobnikiem. Wielostronicowy
komentarz autora – fachowy i pełen zrozumienia tematu – czyta się
z przyjemnością. Znajdziemy w nim informacje o biologii i ekologii
gatunku, jego historii, upadku, ochronie, obecnej sytuacji i przyszłości.
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Uwaga Czytelnicy
Każdy, kto do końca listopada 2018 r. zgłosi się do Działu Sprzedaży Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie z aktualnym numerem „Informatora Pelplińskiego”, będzie mógł zakupić album „Bóbr pracowity mąciwoda” w wyjątkowej cenie
50 zł (zamiast 69,90). Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Biskupa Dominika 11 w Pelplinie. Czekamy na Państwa od
poniedziałku do piątku w godzinach 7–15.

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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INFORMATOR PELPLIŃSKI

