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Festiwal Stolica Języka Polskiego
Typ wydarzenia: Festiwal
Miejscowość: Szczebrzeszyn
Grupy docelowe: Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi,
Dydaktycy, Inni

W niedzielę (31 lipca) rozpoczyna się Festiwal Stolica Języka Polskiego w
Szczebrzeszynie. Motywem przewodnim drugiej edycji jest poezja Bolesława
Leśmiana. Z tej okazji wiersz „Dziewczyna” czytają festiwalowi goście, m.in.
Krystyna Czubówna, Joanna Szczepkowska, Łukasz Orbitowski i Zbigniew Wodecki.

Festiwal Stolica Języka Polskiego zadaje kłam stwierdzeniu, że wydarzenia, podczas
których „wysoka” kultura gra pierwsze skrzypce to domena dużych miast. Już po
raz drugi Szczebrzeszyn stanie się letnim centrum literacko-kulturalnym kraju, do
którego ściągną festiwalowicze z całej Polski. W jednym z najpiękniejszych miast
Lubelszczyzny, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, będą się relaksować w
towarzystwie najlepszych polskich oraz ukraińskich pisarzy, rodzimych muzyków,
podczas spotkań autorskich, koncertów, warsztatów i dyskusji o szeroko pojętej
kulturze i jej wpływie na rzeczywistość. Nad wszystkim czuwać będzie duch
Bolesława Leśmiana, patrona tegorocznej edycji imprezy, genialnego poety
należącego do grona najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. W sobotę 6
sierpnia na festiwalowej scenie, własne interpretacje wierszy autora „W malinowym
chruśniaku” zaprezentuje muzyk i poeta Adam Strug oraz zaproszeni przez niego
aktorzy, m.in. Zofia Kucówna, Jerzy Trela i Antoni Pawlicki.
Niezwykle bogaty i wypełniony spotkaniami autorskimi będzie literacki program
Festiwalu, którego kuratorką jest Justyna Sobolewska, dziennikarka i krytyczka
literacka. Polską reprezentację stanowić będzie grono ponad 40 pisarzy,
dziennikarzy i poetów, m.in. autor „Traktatu o łuskaniu fasoli” Wiesław Myśliwski,
twórca „Morfiny” Szczepan Twardoch, reportażysta Mariusz Szczygieł, laureatka
Nike za „Księgi Jakubowe” Olga Tokarczuk i autor kryminałów Zygmunt Miłoszewski.
Jednym z wydarzeń będzie wieczór z twórczością laureatki literackiej Nagrody
Nobla 2015, białoruskiej pisarki i dziennikarki Swietłany Aleksijewicz. Podczas niego
Krystyna Czubówna przeczyta fragmenty reportaży-esejów autorki „Czarnobylskiej
modlitwy” i „Czasów secondhand”. W Szczebrzeszynie pojawią się także pisarze z
Ukrainy – m.in. Andrij Bondar.
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Biuletyn Polonistyczny
Na muzycznej scenie Stolicy Języka Polskiego – wraz z przebojowym składem
Mitch&Mitch oraz towarzyszeniem orkiestry i chóru – wystąpi Zbigniew Wodecki. W
Szczebrzeszynie odbędzie się też recital Katarzyny Groniec, która zaśpiewa
piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej. Dla festiwalowiczów zaplanowano także
szereg warsztatów literacko-językowych, pisarskich, muzycznych i teatralnych.
Odbędą się tu również potańcówki, warsztaty kulinarne oraz spacery po okolicy
literackimi i kulturalnymi śladami. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych
uczestnikach Stolicy Języka Polskiego. Z myślą o promowaniu czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży powstała Akademia Szczebrzeszyn, w ramach której odbędą się
specjalne zajęcia i warsztaty prowadzone przez twórców literatury dziecięcej, m.in.
Grzegorza Kasdepke.
Stolica Języka Polskiego wpisuje się w popularny na całym świecie nurt letniego
slow-festiwalu. To wydarzenie skierowane do odbiorców, którzy w poszukiwaniu
relaksu i kulturalnej rozrywki na najwyższym poziomie chętnie uciekają podczas
wakacyjnych podróży z głównego festiwalowego szlaku. W ubiegłym roku
Szczebrzeszyn debiutował w roli Stolicy Języka Polskiego.
Organizatorami Festiwalu są Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń i spółka nonprofit Szczebrzeszyn Akademia, która została powołana na potrzeby rozwijania i
organizacji Festiwalu. Pomysłodawcą i producentem Festiwalu jest Piotr Duda, a
dyrektorem Rady Festiwalu - Tomasz Pańczyk
Festiwal Stolica Języka Polskiego – 31.07-7.08.2016, Szczebrzeszyn
Więcej informacji na
SzczebrzeszynFestiwal

www.stolicajezykapolskiego.pl oraz
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