
NOC  BIBLIOTEK 

 W sobotę, 3 czerwca, nasza biblioteka zorganizowała wieczorną imprezę 

promującą czytelnictwo (bo czytanie porusza) i bibliotekę, jako miejsce, w którym 

warto bywać. Już po raz trzeci uczestniczyliśmy w tej ogólnokrajowej akcji. Spotkanie 

ponownie odbyło się  w lokalu naszej Filii w Brześciu. 

Tegoroczne wydarzenie zorganizowaliśmy pod hasłem „Biblioteka łączy 

pokolenia”. Na wstępie przybliżyliśmy uczestnikom historię Wodzisławia, Brześcia      

i okolic oraz etymologię nazw okolicznych miejscowości. 

           W związku z 350 rocznicą zamieszkania w Olszówce – sąsiedniej wsi – Jana 

Chryzostoma Paska zorganizowaliśmy wystawę tematyczną poświęconą pisarzowi. 

Zapoznaliśmy zebranych z historią życia tego barokowego pamiętnikarza, 

uwzględniając szczególnie 20-to letni okres jego pobytu w okolicach Wodzisławia.    

O jego pobycie w Olszówce i umiejętnościach jego wydry, którą nazwał Robakiem 

głośno przeczytała nam Sekretarz Gminy oraz polonistka miejscowej szkoły              

z „Pamiętników Jana Paska w przekładzie na język współczesny” wydanych w 2015 

roku przez wydawnictwo Wimana. 

            Następna część spotkania, tzw. „wierszykowanie” polegała na zapoznaniu 

gości z zasadami tworzenia rymów i zabawie we wspólne tworzenie wiersza, którego 

tematem była postać Jana Chryzostoma Paska. Głównym twórcą „naszego poematu” 

była przyjaciółka biblioteki – Dorota Pryczyńska, a oto jego treść: 

 

„Pan Pasek” 

Z Wodzisławia kręta dróżka 

Prowadzi do wsi Olszówka 

Sławę swą zawdzięcza owa wioska 

Dzięki postaci Jana Chryzostoma Paska 

Na tej to olszowskiej ziemi 

Poznał  swą miłość Annę – i z nią się ożenił. 

Tam obok majątku w niewielkim stawie 

Hodował wydrę o nieprzeciętnej sławie. 



To zwierzę różne cuda czyniło i doskonale ryby łowiło. 

A Pan Pasek swoim Robakiem się chwalił 

I to wszystko w „Pamiętnikach” utrwalił. 

 

            Na zakończenie zebrani podzielili się na dwie grupy  i wykorzystując stare 

gazety i taśmę klejącą stworzyli ekologiczne stroje dla pana Paska i jego żony (Anny 

z Remiszewskich Łąckiej, z którą ożenił się w naszym mieronickim kościele w 1667 

roku). 

            Podsumowując spotkanie, które zaszczyciła swoją obecnością 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Stanisława Nowak i Sekretarz Gminy – Pani 

Renata Koziara,  zaprosimy zebranych na słodki poczęstunek z kawą i herbatą. 

Później chętni w ramach międzypokoleniowej integracji spotkali się przy stolikach      

z różnorakimi grami planszowymi.  
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