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"Poklask" to kolejna powieść regionalnej autorki...

Nowa powieść Haliny Grochowskiej już w sprzedaży!

Witamy po raz drugi na na-
szych łamach Halinę Gro-
chowską. W sierpniu 2013 

opowiedziała na naszych łamach o 
trudach pisania i treści debiutanckiej 
powieści "Pokłon". Dzisiaj rozmawia-
my o jej kolejnej książce „Poklask”. 
Jej treścią są dalsze losy bohaterów 
„Pokłonu". Dorastają oni, dojrzewają 
i kształtują własne postawy i poglądy 
w trudnej i ciekawej rzeczywistości 
PRL - u lat pięćdziesiątych, sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych.

Mamy w „Poklasku” ciekawe obra-
zy z powojennej partyzantki, budowy 
wielkich kombinatów przy udziale 
junaków z SP i tych budowanych o 
dwadzieścia lat później ze wsparciem 
młodzieży z ZMS. Jest też wydarzenie 
charakterystyczne dla powojennej 
sterroryzowanej przez agentów bez-
pieki uczelni i szkoły średniej. Jest in-
cydent z czasów„wymiany pieniędzy”, 
działalności gorliwych urzędników 
skarbowych i przygoda autostopowi-
czek. Jest wątek szachowy o nauczy-
cielu matematyki szkolącym szacho-
wych geniuszy, przy którym okazuje 
się, że nawet taka neutralna zdawałoby 
się, dziedzina sportu ma powiązanie z 
„polityką i priorytetami partii”.

Czy trud napisania drugiej 
książki był inny niż pierwszej? 

- Drugą książkę pisze się łatwiej 
niż pierwszą. Jest ochota na pisanie i 
łatwiej przychodzą pomysły.

Pojawia się wena twórcza?
- Tak ale przychodzi dopiero wte-

dy gdy…
Gdy się solidnie napracujemy!
-Właśnie wtedy. Dokładnie tak!
Czytelnicy czekali na nią aż 

dwa lata. Co przeszkadza Pani w 
pisaniu książek?

- Brak czasu - nad pisanie przed-
kładam sprawy rodzinne, a właśnie w 
tych latach przybyło mi wnuków.

Jak wiele jest w Pani powieści 
wątków autobiograficznych?

- Bardzo dużo. Zwłaszcza wtedy, 
gdy akcja dzieje się w Nowej Hucie, 
Hucie Katowice i gdy opisuję perype-
tie nauczyciela prowadzącego szkol-
ne kółko szachowe. 

Była Pani zawodnikiem 
szachowym?

- Nie ja, ale jedna z bliskich mi osób 
była w czołówce polskich zawodni-
ków i było mi dane zorientować się, 
na czym polega rozwój szachowego 
talentu. Wplotłam tę swoją wiedzę o 
warunkach rozwoju tego sportu w 
opis typowych konszachtów prowa-
dzonych przez podstawową organi-
zację partyjną lat sześćdziesiątych. 

Z Pani postów na Faceboku wy-
nika, że tylko w miesiącu paździer-
niku odbyły się cztery spotkania 
autorskie dotyczące obu książek, 
w tym również uczestniczyła Pani 
w „Spotkaniu przy kawie” w na-
szej sokołowskiej Bibliotece im. 
K. I. Gałczyńskiego i w Bibliotece 
im. Zygmunta Rumla w Warszawie. 
Ponadto w tym miesiącu ukazał się 
bardzo pochlebny tekst w siedlec-
kim miesieczniku„Prestiż”. Czuje 
się Pani popularna?

- Może trochę. Popularność jest 
autorom książek bardzo potrzebna. 
Podobno w Polsce co dzień są wyda-
wane aż dwie pozycje literackie. W 
takim zatrzęsieniu propozycji czytel-
nik nie ma pojęcia, po którą sięgnąć, 
a bibliotekarz - które zakupić. Nawet 
te wybitne mogą pozostać niezau-
ważone. Właśnie spotkania autor-
skie i udzielanie takich właśnie wy-
wiadów jak ten, prowadzi do tego, że 
inni dowiadują się o istnieniu „Pokło-
nu” i „Poklasku”.

Które ze spotkań autor-
skich są dla Pani najbardziej 
satysfakcjonujące?

- Te na których okazuje się, że 
moje książki ktoś przeczytał i ma na 
ich temat coś do powiedzenia.

Czy Pani uważa swoje książki 
za wybitne?

- Nie mnie wystawiać oceny, tylko 
Czytelnikom.

Są wysokie. Wiem o czym mó-
wię, bo czytałem. 

- Dziękuję!
- W listopadzie jedno ze spo-

tkań autorskich było wpisane w 
Święto Seniora w Mordach. Proszę 
coś o nim opowiedzieć.

Zaproszenie do czynnego udziału 
w takiej gali uważam za wielkie wyróż-
nienie. Było na niej uroczyste odzna-
czanie medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie dwóch par, wręczenie 
Złotych Oznak Honorowych osobom 
szczególne zasłużonym w działalności 
na rzecz seniorów i występy lokalnych 
zespołów ludowych. Miałam zaszczyt 
właśnie na tej uroczystości publicznie 
przeczytać zadedykowany jubilatom 
fragment swojej książki i odpowiadać 
na pytania Pana Łukasza Wawryniuka 
– dyrektora tamtejszego GOK. 

Staje się Pani celebrytką…
- Taki żart dodaje skrzydeł – bar-

dzo ułatwia zmobilizowanie się do 
pracy. Uważam, że wszyscy malują-
cy, komponujący, lepiący, śpiewają-
cy i w ogóle tworzący powinni sobie 
wyobrazić a nawet sobie wmówić, 
że ich trudy będą zwieńczone suk-
cesem i staną się celebrytami. 

Autor dobrych książek to też 
celebryta.                                            W.O


