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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
11 grudnia 2018 o 18:00 – 20:00
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ul.
Tadeusza Wendy 14, Szczecin
DANUTA-ROMANA SŁOWIK
Członkini ZLP O/Szczecin, poetka, prozatorka,
publicystka, animatorka kultury, malarka Szczecinianka, choć urodziła się w Międzyzdrojach.
Od roku 1984 przebywa w Nadrenii – Palatynacie,
ale jest szczęśliwa, że po latach doczekała Europy
bez granic, bowiem obojętnie pod jakim niebem –
niemieckim czy ojczystym szczecińskim - wszędzie
czuje się wolna i „u siebie w domu”.
Podróżuje z przyjemnością po Europie a wrażenia z
tych podróży opisuje w swoich wierszach,
opowiadaniach czy felietonach. W wolnych
chwilach maluje olejne obrazy, rysuje piórkiem i
węglem.
Jest autorką pięciu książek:
- TUŁACZE LOSY
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– Opowieść w dwóch częściach, (Volumina 2011);
wydanie drugie poprawione (Ridero, 2017)
- EUROPA BEZ GRANIC
– zbiór wierszy pisanych na obczyźnie. (Volumina
2011)
- ZŁAMAĆ SKRZYDŁO MOTYLA– tom poezji (seria:
akcent, Hogben 2017)
- ROZMOWA… Z JEDNEJ NOCY- powieść (seria:
akcent, Hogben 2017)
- A MAJKA SIEDZI… - opowieść – dziennik (Hogben
2018)
Wszystkie jej dotychczasowe książki inspirowane
były przede wszystkim problemami Polaków , po
obu stronach granicy. W ciągu 34 lat życia poza
Polską poznała wielu ludzi, tych stąd, jak i tych z
drugiej strony granicy i o nich właśnie piszę. Czy to
w poezji, czy w prozie, temat polskiej emigracji jest
wiodący w jej książkach. O tym chciałaby
porozmawiać z Czytelnikami. Na podstawie wierszy,
czy fragmentów prozy przedstawi swoje spojrzenie
na dzieje ludzi, którzy spędzili większość swego
życia poza krajem. Począwszy od jej babci, która
pływała na „Batorym”, którą wybuch II wojny
światowej odciął od najbliższych – po jej losy,
emigrantki lat osiemdziesiątych /Tułacze losy i
Europa bez granic/. Dopiero po 1989 roku mogła
znowu odwiedzać kraj i ukochany Szczecin,
obserwować zmiany, jakie się w tym kraju
dokonywały. O tym są jej książki i o tym pragnie
rozmawiać z Czytelnikami.
Źródło: https://www.facebook.com/CKEstararzeznia/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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