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Klub Poetów Telimena świętował 10. urodziny wieczór pełen poezji i wspomnień
Autor: JMS, JS
Pamiątkowe zdjęcie
uczestników spotkania
w galerii "Kuriera
Plus". Druga z prawej
w pierwszym rzędzie –
Zofia Kłopotowska,
redaktor naczelna
"Kuriera Plus", a piąta
z prawej – konsul Ewa
Łukowicz
Foto: Janusz Skowron
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W galerii redakcji "Kuriera Plus" (145 Java Street na Greenpoincie, NY) w
piątek wieczorem, 26 października, odbyła się prezentacja "Wspomnień i
wierszy" - najnowszej publikacji Klubu Poetów
Telimena. Była to część druga prezentacji.

Wieczór "Wspomnień i wierszy" swą
ekspresyjną muzyką uświetnił Lesław
Kanik
Foto: Janusz Skowron

Autorzy czytają swoje wiersze przy pełnej
sali
Foto: Janusz Skowron

Autorami tej szczególnej publikacji jest 19 seniorów, piszących o
ważnych wydarzeniach z ich życia takich, jak: lata wojny, pierwsza
miłość, pierwsza praca, pierwszy wyjazd za granicę, stan wojenny w
Polsce, przygody artystyczne, przygody w Stanach Zjednoczonych,
podróże po świecie i inne. W książce, tradycyjnie już w przypadku
wydań Telimeny, jest i poezja. Główne tematy wierszy to: piękno
przyrody, miłość, patriotyzm i wiara.
Przy wypełnionej po brzegi galerii, spotkanie otworzyła redaktor
naczelna "Kuriera Plus", Zofia Kłopotowska, a po niej głos zabrała
konsul z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku Ewa Łukowicz.
Prezentacji autorów drugiej części "Wspomnień i wierszy" dokonał
Janusz Skowron, opiekun klubu.
Pani Genowefa Wanda Wójcik opowiedziała o 10-letniej działalności
Klubu Poetów Telimena. Po niej wystąpili: Ludwik Bucior, Michał
Dżumaga, Józef Grabowski, Wiesława Pasternak, Edward Pieniak,
Irena Porwisz-Bień, Helena Skowron, Anna Szarejko, Henryk Turel i

Wojciech Żebrowski. Każdy z autorów miał kilka minut na przeczytanie wybranego wiersza lub
opowiedzenie o swojej historii zamieszczonej w książce.
Jubileuszowy wieczór uświetnił występ Lesława Kanika, grającego na elektrycznych skrzypcach. W
przerwie serwowano wino i ciasta, a wszyscy uczestnicy spotkania odśpiewali tradycyjne "100 lat" dla...
Klubu Poetów Telimena. Atmosfera na sali była wyśmienita. Oczywiście robiono wspólne pamiątkowe
zdjęcia, składano autografy...
Na stronie internetowej http://youtu.be/G-E7TziqSkI można znaleźć trwający trzy minuty film ze
spotkania, którego autorem jest Janusz Skowron.

