
Spotkanie autorskie

Wpisany przez GBP Łęki Szlacheckie

22 listopada 2017 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich i Filii
Bibliotecznej w Trzepnicy był Arkadiusz Niemirski – autor książek dla młodzieży i dorosłych,
dziennikarz, kontynuator serii  książek „Pan Samochodzik”. W spotkaniu uczestniczyli młodzi
czytelnicy - uczniowie klas IV- VII Publicznej Szkoły Podstawowej  w Łękach Szlacheckich  i
Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy wraz z opiekunami.  Autor spotkał się także z
młodzieżą gimnazjalną Publicznego Gimnazjum w Tomawie.  Pan Arkadiusz, podążając za
współczesnymi trendami, przygotował dla słuchaczy prezentację multimedialną tłumacząc, że
bez przekazu audiowizualnego nie trafi się do współczesnej młodzieży, która nie odrywa oczu
od ekranów. W wyjątkowo  zabawny sposób przedstawił swoją młodość, studia na zootechnice i
weterynarii, działalność w kabarecie , współpracę z III Programem Polskiego Radia. Przedstawił
 stworzoną przez Zbigniewa Nienackiego postać Pana Samochodzika – historyka sztuki
poruszającego się po polskich drogach dziwnym wehikułem z silnikiem Ferrari. Arkadiusz
Niemirski zainspirowany tą postacią stworzył ( po śmierci  Nienackiego) 16 tomów tej cieszącej
się popularnością serii. W lipcu 2003r. nakładem wydawnictwa OSSOLINEUM ukazała się jego
pierwsza “oryginalna” powieść detektywistyczna dla młodzieży “Pojedynek detektywów”. Pisarz
z dużą dawką humoru, posługując się językiem zrozumiałym dla młodego pokolenia
przekonywał uczestników spotkania do wielu ważnych i wartościowych postaw życiowych.
Apelował do obecnej na spotkaniu młodzieży,  aby częściej sięgała po książki i dążyła do
realizacji i spełnienia swoich pasji i marzeń. Jego  największym marzeniem w latach
młodzieńczych było  spotkanie z zespołem Procol Harum. Jak sam podkreśla: cała jego
późniejsza aktywność zawodowa i prywatna zdominowana była przez miłość do muzyki tego
zespołu i chęć poznania muzyków osobiście.  Jeździł za nimi po całym świecie na koncerty,
potem  poznał ich osobiście i  pisał reportaże  m. in. dla miesięczników „Tylko rock” i „Teraz
rock”. Zwieńczeniem spotkania były niekończące się pytania, na które autor odpowiadał
wyczerpująco. Uczestnicy spotkania mogli zakupić książki wraz z autografem autora. Gość
zachęcił czytelników do odwiedzania jego strony internetowej www.niemirski.com.
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