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18 września dzięki profesorowi Kędziorze, dobremu i wrażliwemu człowiekowi, mieliśmy okazję
poznać osobiście wyjątkową poetkę ze Świdnika – Joannę Pąk.

Na wyjątkowość kobiety składa się wiele… Od urodzenia jest niepełnosprawna z powodu
dziecięcego porażenia mózgowego. Ma problemy z poruszaniem się, mówieniem. Mimo wielu
trudności i dyskryminacji nie poddała się. Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie i
pedagogikę na KUL-u w trybie eksternistycznym. Maturę zdawała pisząc stopą na maszynie
przy komisji w kuratorium. Od dziecka jej miłością były książki-lubiła czytać i pisać, interesuje
się również psychologią, o czym opowiedziała nam sama, spotkanie bowiem polegało na
wspólnej rozmowie. Zdradziła nam, że kocha Marię Konopnicką, a uwielbia ks. Jana
Twardowskiego, bo „księdza kochać nie wypada”.

Spotkanie rozpoczęła krótka wypowiedź pana wicedyrektora Adama Prusa. Następnie pani
Małgosia, wolontariuszka i przyjaciółka poetki, przybliżyła nam jej biografię. Profesor Bogdan
Kędziora odczytał kilka utworów pani. Joanny. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ich głębi.
Zdumiewające jest, jak zaledwie w kilku wersach można zawrzeć takie prawdy życiowe. Po
przeczytaniu wierszy zadawaliśmy pytania, na przykład o początki tworzenia, o ulubionych
autorów, o pasje, jak wyglądała droga edukacji pani Joanny. Mama autorki tłumaczyła nam jej
wypowiedzi, gdyż nie zawsze były zrozumiałe.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, ciepłej atmosferze. Choć pisarka była zestresowana, to
nie opuszczało jej poczucie humoru. Myślę, że wszyscy wyszliśmy z niego zamyśleni, trochę
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bardziej wrażliwi. Nasze codzienne problemy stały się odrobinę mniejsze. Warto czasem się
zatrzymać na chwilę, przeczytać dobry wiersz i po prostu pomyśleć. Byliśmy pełni podziwu dla
samozaparcia i ambicji pani Joanny.

Na koniec nasza koleżanka, Ola Prokopek, w podziękowaniu wręczyła poetce swój wiersz, co
bardzo ją ucieszyło.
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