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W poniedziaÅ‚ek 23 maja w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego, odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie, z panem
Arkadiuszem Niemirskim - powieÅ›ciopisarzem dla mÅ‚odzieÅźy i dorosÅ‚ych, kontynuatorem serii
przygÃłd &bdquo;Pana Samochodzika&rdquo;. Organizatorem spotkania byÅ‚a Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu.
Podczas dwugodzinnego spotkania, sala byÅ‚a wypeÅ‚niona po brzegi. Na spotkanie z pisarzem przybyli
uczniowie z ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Na wstÄ™pie spotkania pan Arkadiusz
Niemirski opowiedziaÅ‚ o sobie i swoich zainteresowaniach, ktÃłre miaÅ‚y wpÅ‚yw na jego
twÃłrczoÅ›Ä‡. Wypowiedzi uzupeÅ‚nione byÅ‚y prezentacjÄ… multimedialnÄ…, zawierajÄ…cÄ…
zdjÄ™cia z czasÃłw mÅ‚odoÅ›ci i dziaÅ‚alnoÅ›ci w kabarecie. MÅ‚odzieÅź, ktÃłra przybyÅ‚a na
spotkanie, dowiedziaÅ‚a siÄ™ o kilku faktach z Åźycia pisarza, m.in. to, Åźe zanim zajÄ…Å‚ siÄ™
pisaniem powieÅ›ci, w latach 80-tych byÅ‚ wspÃłÅ‚zaÅ‚oÅźycielem Kabaretu
&bdquo;i&hellip;&rdquo;, wspÃłÅ‚pracowaÅ‚ z Programem III Polskiego Radia, oraz kabaretem
&bdquo;DÅ‚ugi&rdquo;, a takÅźe pisaÅ‚ artykuÅ‚y do czasopism &bdquo;Tylko Rock&rdquo; i
&bdquo;Teraz Rock&rdquo;.
Podczas spotkania, pan Arkadiusz Niemirski zapoznaÅ‚ sÅ‚uchaczy z powieÅ›ciÄ… detektywistycznÄ… i
jej twÃłrcami: A.C. Doyle, E.A. Poe, G. Simenon, R. Chandler, A. Christie i in. ZaprezentowaÅ‚ rÃłwnieÅź
sylwetki sÅ‚awnych fikcyjnych detektywÃłw znanych zarÃłwno z ksiÄ…Åźek jak i filmÃłw: Scherlock
Holmes, Lupin, Poirot, panna Marple, Colombo, Kojak, Bond i in. OpowiedziaÅ‚ teÅź o swoim udziale w
tworzeniu serii &bdquo;Pana Samochodzika&rdquo;, ktÃłrego pierwszym twÃłrcÄ… byÅ‚ Zbigniew
Nienacki. NastÄ™pnie pan Niemirski zaprezentowaÅ‚ zgromadzonej mÅ‚odzieÅźy swoje ksiÄ…Åźki zarÃłwno te, ktÃłre sÄ… kontynuacjÄ… serii &bdquo;Pana Samochodzika&rdquo;, jak i te nie zwiÄ…zane
z tym cyklem. MÅ‚odzieÅź z zainteresowaniem przysÅ‚uchiwaÅ‚a siÄ™ wypowiedziom autora. Na
koniec zasypaÅ‚a go pytaniami, na ktÃłre chÄ™tnie odpowiedziaÅ‚. Po spotkaniu byÅ‚y pamiÄ…tkowe
zdjÄ™cia, autografy, oraz wpis do kroniki pamiÄ…tkowej biblioteki.
Arkadiusz Niemirski (ur. 1962 r. w Warszawie) to autor ksiÄ…Åźek dla mÅ‚odzieÅźy i dorosÅ‚ych, z
wyksztaÅ‚cenia biolog, a z zawodu rÃłwnieÅź dziennikarz i satyryk. W jego dorobku znajdujÄ… siÄ™
m.in. dwie powieÅ›ci detektywistyczne &bdquo;Pojedynek detektywÃłw&rdquo; i &bdquo;Testament
bibliofila&rdquo;. Jako kontynuator serii przygÃłd &bdquo;Pan Samochodzik&rdquo; zadebiutowaÅ‚ w
2000r. i do 2006r. napisaÅ‚ szesnaÅ›cie tomÃłw o przygodach najsÅ‚ynniejszego detektywa. W lipcu
2003r. ukazaÅ‚a siÄ™ jego pierwsza, niezwiÄ…zana z cyklem &bdquo;Pan Samochodzik&rdquo;,
powieÅ›Ä‡ detektywistyczna dla mÅ‚odzieÅźy &bdquo;Pojedynek detektywÃłw&rdquo;, a na jesieni
tego samego roku zbiÃłr opowiadaÅ„ kryminalnych &bdquo;Zbrodnia prawie doskonaÅ‚a&rdquo;.
TwÃłrczoÅ›Ä‡ dla dorosÅ‚ych reprezentuje kryminaÅ‚ &bdquo;Poszukiwany Waldemar
Obrotny&rdquo;. Autor pracuje rÃłwnieÅź nad scenariuszami filmowymi i nowÄ… powieÅ›ciÄ…
sensacyjnÄ…. Do swoich powieÅ›ci wprowadziÅ‚ postacie z przeszÅ‚oÅ›ci: Karen Petersen, nowy
wehikuÅ‚, Winnetou, oraz najsÅ‚ynniejszego nadwiÅ›laÅ„skiego detektywa - pana Tomasza.Sylwia
TymiÅ„skaDyrektor MBP w Przedborzu
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