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„Powiedz mi co przeczytałeś w dzieciństwie...” …a powiem ci jakim jesteś człowiekiem" - to
słowa Andrzeja Grabowskiego -  poety, prozaika, autora wielu książek dla dzieci i młodzieży,
którego mieliśmy przyjemność gościć zarówno w Publicznej Szkole  Podstawowej w Łękach
Szlacheckich jak i w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzepnicy.  Pisarz odwiedził młodych
czytelników na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich i Filii
Bibliotecznej w Trzepnicy. Powitany ciepło i serdecznie przez wszystkich zgromadzonych
nawiązał z nimi szybką nić sympatii. Ciepło, lekko, z humorem pisarz zaprosił czytelników  do
odwiedzenia „Piękniejszej strony świata”, którą otwiera przed czytelnikiem książka. Autor
zaprezentował kilka swoich książek, mówił o wznawianych wydaniach niektórych z nich,
zwłaszcza słynnego „Wiercipiętka” oraz jego  wielu wydań i wielu tłumaczeń, m. in. na język
wietnamski, angielski, włoski, czeski. Zainteresował młodzież „Bractwem Rycerzy”, powieścią
opowiadającą o wakacyjnej przygodzie, historią nawiązującą do wydarzeń z 1410r. Barwnie, z
humorem i w ciepły sposób opowiedział  o magii jaką roztacza świat literatury, o przyjaźni z
książką, swoich podróżach. Mówił też o potędze marzeń i sile wyobraźni, której fundamentem
są przede wszystkim lektury dzieciństwa. Podkreślił, jak ważne jest czytanie, jak bardzo rozwija
wyobraźnię i kształtuje osobowość. Dzieci w trakcie spotkania z pisarzem mogły wcielić się w
rolę dziennikarzy i zadać pytania naszemu gościowi. A interesowało ich wszystko-jak długo się
pisze książkę, co trzeba zrobić by zostać prawdziwym pisarzem, która jest ulubioną książką
pisarza i którą napisał jako pierwszą. Poeta odpowiadał chętnie i ciekawie na pytania
uczestników, a dotyczyły one też inspiracji pisarskich, literackich, początków pisania oraz
dziecięcych przygód z książką. Pisarz zdradził uczestnikom nie tylko sekrety związane z pracą
twórczą, ale i swoje plany dotyczące nowych powieści. Pan Andrzej zjednał sympatię
uczestników humorystyczną interpretacją własnych wierszy, zaznaczając jak piękna może być
poezja i mowa ojczysta. Wszystkim podobała się zabawa z literaturą – parafrazowanie znanych
polskich przysłów, gdzie autor nadał im nowe, oryginalne, zaskakujące zakończenia. Autor z
przyjemnością podpisywał swoje książki, wpisując piękne dedykacje i autografy. Spotkanie
pozostanie na długo w sercach młodych czytelników i mamy nadzieję, że będzie miało wpływ
na dalsze nawiązanie bliskiej przyjaźni z literaturą.
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