Szanowni Państwo
w imieniu
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
oraz
Biblioteki Kórnickiej PAN
serdecznie zapraszamy Państwa na Wieczór zatytułowany
W JESIENNEJ ZADUMIE
o Tych, Którzy odeszli w mijającym roku
który odbędzie się w poniedziałek. dnia 25 października 2021 roku o godz. 19:00,
w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu.
Wieczór ten (organizowany od ponad 20 lat) poświęcony jest pamięci Tych, Którzy
w szczególny sposób tworzyli „aktualną” historię Poznania, kreowali rzeczywistość miasta,
kontynuowali tradycje, tworzyli wokół siebie niezapomnianą atmosferę. Wspominamy pamięć
Osób reprezentujących różne grupy zawodowe, społeczne, towarzyskie: naukowców, profesorów,
lekarzy, polityków, artystów, duchownych, rzemieślników, sportowców ...
Na przestrzeni tych dwóch dekad wspomnieliśmy niemalże 300 Osób ...
Nie odczytujemy życiorysów, ale udało nam się przez te lata stworzyć piękny,
wzruszający zwyczaj. Scenariusz niemal ten sam: jesienne kwiaty, świece, muzyka - tylko
Bohaterowie inni - wracający we wspomnieniach Bliskich i Przyjaciół. Nie pojawiają się
w życiorysowej chwale, ale w okruchu pamięci, w serdecznym wzruszeniu, w anegdocie. Często,
znając Ich „oficjalne” działania, dopiero we wspomnieniach dowiadujemy się o Ich pasjach,
nawykach, stosunku do życia.
Wspominamy Tych, Którzy w szczególny sposób tworzyli historię Poznania, kreowali
rzeczywistość Miasta, kontynuowali tradycje, tworzyli wokół Siebie niezapomnianą atmosferę.
A wspominają Ich Przyjaciele i Znajomi: równie dziś znani i sławni.
Podczas tegorocznego Wieczoru wspomnimy m. in. Rektora - Seniora Uniwersytetu
Ekonomicznego: prof. Bohdana Gruchmana, lekarzy: prof. Zygmunta Szmeję i Wiesława
Romanowskiego, Annę Skalisz - byłą Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, Pastora Roberta Gamble - twórcę „Radia Obywatelskiego” i Oficyny
Wydawniczej „Media Rodzina”, poznańskich sportowców olimpijczyków, Marka Przybylskiego
- wieloletniego Redaktora Naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” i współzałożyciela Collegium
Da Vinci ...

Wyjątkowo też wspomnimy niektórych z Tych, Którzy odeszli w ubiegłym roku:
prof. Krystynę Łybacką - byłą Senator RP i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
prof. Stanisława Lorenca - byłego Rektora UAM, Bogumiłę Kowalską - plastyczkę, projektantkę
tzw. „Mebli Kowalskich”, Lecha Raczaka - współtwórcę Teatru 8 Dnia ...
A wśród wspominających m. in prof. Tomasz Jasiński - Dyrektor Biblioteki Kórnickiej,
prof. Ryszard Wryk, prof. Andrzej Obrębowski, Andrzej Wituski – były Prezydent Poznania,
Andrzej Byrt - były dyplomata RP, Michał Merczyński - Dyrektor Festiwalu „Malta”...
Wstęp wolny
lecz
prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki na usta i nos).
Osobom legitymującym się dokumentem szczepienia przeciwko Covid 19 zapewniamy miejsce
w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.
W imieniu Organizatorów:
Małgorzata Dryjska - Łożyńska
tel. 502 392 641

