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Data wydarzenia: 05.08.2019 - 11.08.2019
Festiwal „Stolica Języka Polskiego” 2019
Typ wydarzenia: Festiwal
Miejscowość: Szczebrzeszyn
Organizatorzy: Fundacja Sztuki "Kreatywna Przestrzeń"

„Festiwal Stolica Języka Polskiego wyrasta z pasji do języka i słowa – pisanego,
czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium
opowiadania. Wyrasta również z przekonania, że literatura wraz z jej funkcją
tworzenia narracji stanowi niepodważalny instrument wzmacniający
i wzbogacający nasze życie. Zarówno dzięki czytaniu, jak i opowiadaniu o tym, co
przeczytaliśmy, powiększamy nie tylko swój potencjał wyrażania, ale także uczymy
się dostrzegać i rozumieć historie innych ludzi, uwrażliwiać na wielość
i różnorodność opinii, sposobów ekspresji i interpretacji. Jesteśmy przekonani,
że umiejętność sprawnego odczytywania, niekiedy przecież trudnych i złożonych
narracji literackich, pozwala nam lepiej komunikować się, a nawet budować
szczęśliwsze relacje w świecie realnym”. (ze strony internetowej Organizatorów)

„Literatura nieustająco czerpie z przeszłości, i my również w czasie piątej edycji
naszego festiwalu przyjrzymy się wielkim postaciom klasyki literackiej. Naszymi
patronami w tym roku są Jan Brzechwa, który swoim wierszem rozsławił
Szczebrzeszyn i Anna Świrszczyńska, poetka, której okrągła rocznica śmierci
przypada w tym roku. W czasie festiwalu będą miały premierę jej dzienniki.
Będziemy rozmawiać też o klasyce literackiej w nowych przekładach –
o nieznanych tekstach Franza Kafki i nowym przekładzie pierwszego tomu „W
poszukiwaniu utraconego czasu” Prousta. Nie zabraknie też spotkań z wybitnymi
tłumaczami: Małgorzatą Łukasiewicz czy Antonią Lloyd-Jones. Co roku ukazuje się
w Polsce coraz więcej rozmaitych biografii. Porozmawiamy z ich autorami:
m.in. z Anną Bikont, autorką wielu książek biograficznych i Mariuszem Urbankiem,
który napisał biografię Jana Brzechwy. Nie zabraknie przyjaciół festiwalu – Wiesława
Myśliwskiego,
Mai
Komorowskiej
czy Adama
Wajraka,
który poprowadzi
przyrodniczą wyprawę. Oprócz nazwisk tak znanych jak Ewa Lipska czy Józef Hen
pojawią się też autorzy najciekawszych premier literackich i debiutów. Po raz drugi
wręczymy Nagrodę Wielkiego Redaktora i po raz trzeci Nagrodę Człowiek Słowa.
Nie zabraknie też naszego dorocznego Meczu Poetyckiego. Czekamy na Państwa
w Szczebrzeszynie, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie między 5 a 10 sierpnia. Cała
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Biuletyn Polonistyczny
nadzieja w literaturze!” (Justyna Sobolewska - kuratorka Festiwalu "Stolica Języka
Polskiego"; ze strony internetowej Organizatorów)

Tegorocznymi gośćmi festiwalu będą m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanisław Baj,
Piotr Bartnik,
Marek Bieńczyk,
Anna Bikont,
Wojciech Bonowicz,
Łukasz Borkowski,
Jacek Braciak,
Barbara Caillot,
Dariusz Chojnacki,
Jarosław Cymerman,
Agnieszka Dauksza,
Tomasz Dostatni

Program festiwalu dostępny jest na stronie: https://stolicajezykapolskiego.pl/
program-glowny/.

Linki:
• https://stolicajezykapolskiego.pl/
Słowa kluczowe: Stolica Języka Polskiego, język polski, Szczebrzeszyn
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