Ekonomiści i Technicy czytają wiersze
Pełne mądrych refleksji i wzruszeń wypowiedzi studentów i pracowników naukowych PWSE-T podczas
spotkania z poezją s. Dawidy Ryll, to dowód, że wrażliwe na słowo serca są nie tylko pośród humanistów.
"Okazją do piątkowego (25.01.) spotkania w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu - napisała na stronie uczelni p. Magdalena Bojarska - była prezentacja najnowszego tomiku wierszy "Czytanie z księgi lat" autorstwa
goszczącej u nas s. Dawidy Ryll ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Miastowym. W
promocji uczestniczyli także uratowana z Holokaustu Lucia Retman, która na specjalne zaproszenie JM
Rektora, prof. Wacława Wierzbieńca przyjechała do naszego miasta z Hajfy w Izraelu oraz ks. Marek
Pieńkowski,
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spotkania z poezją s. Dawidy Ryll, to dowód, że wrażliwe na słowo serca są nie tylko pośród humanistów.
"Okazją do piątkowego (25.01.) spotkania w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu - napisała na stronie uczelni - p.
Magdalena Bojarska - była prezentacja najnowszego tomiku wierszy "Czytanie z księgi lat" autorstwa
goszczącej u nas s. Dawidy Ryll ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Miastowym. W
promocji uczestniczyli także uratowana z Holokaustu Lucia Retman, która na specjalne zaproszenie JM
Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca przyjechała po raz drugi do naszego miasta z Hajfy w
Izraelu oraz ks. Marek Pieńkowski, Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy
Bożej Anny Jenke w Jarosławiu. Świadkami tej uroczystości było liczne grono gości, którzy z zapartym tchem
przysługiwali się wymianie poglądów, a także analizie i recytowaniu poszczególnych pozycji. Pięknie wpisała
się wypowiedź naszych studentek: Wiktorii Borysowicz i Julii Buturyn, które podjęły się deklamacji połączonej
z własną interpretacją wierszy." Spotkanie było też okazją do wspomnienia o patronie uczelni, bł. Bronisławie
Markiewiczu,założycielu michalickich zgromadzeń. To ważne, zwłaszcza na kilka dni przed jego liturgicznym
świętem i przed zamknięciem Roku Markiewiczowskiego, jaki przeżywano z racji na 100.rocznicę śmierci
błogosławionego.
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