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TERMIN REALIZACJI: 27 - 28 maja 2011 r. (piątek-sobota)
MIEJSCE: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR:
Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
GODZINY OTWARCIA:
27 maja 2011 r. - 09.00 - 19.00
28 maja 2011 r. - 09.00 - 18.00
Wstęp wolny!

Zapraszamy serdecznie
na uroczyste otwarcie

Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach
z udziałem Patronów Honorowych, Partnerów, Patronów
Medialnych, Wystawców oraz zaproszonych Gości.

27 maja (piątek) o godz. 11.00
aula Wydziału Teologicznego UŚ (Katowice, ul. Jordana 18).

Katowicki Kiermasz Wydawców Katolickich stał się ogólnopolskim miejscem spotkania
twórców kultury z jej odbiorcami. Prezentacja nowości wydawniczych z całego kraju, spotkania z
autorami, to okazja do aktywnego uczestnictwa mieszkańców naszej aglomeracji w kulturze
regionalnej oraz krajowej.
W Katowicach przez dwa dni odbywać się będzie wielka impreza książkowa. Integralną
częścią VII Kiermaszu Wydawców Katolickich będzie bogaty program imprez towarzyszących.
Obejmie on między innymi konferencje, spotkania z pisarzami, promocje nowości
wydawniczych, koncerty.
Część spotkań autorskich promować będzie temat tegorocznego Metropolitalnego Święta Rodziny –
„Piękno życia rodzinnego”- w którego program Kiermasz Wydawców Katolickich wpisuje się od
czterech lat.
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Jesteśmy zaszczyceni, że od pierwszej edycji Kiermaszu Patronat Honorowy nad nim
obejmuje Metropolita Katowicki Abp Damian Zimoń, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
oraz Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. W tym roku do grona Patronów Honorowych
dołączył Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.
Jednym z głównych punktów Kiermaszu, związanych z Metropolitalnym Świętem Rodziny,
będzie IV Dyktando dla Rodzin, cieszące się sporym zainteresowaniem. Tematem przewodnim
tegorocznego Dyktanda będzie temat towarzyszący tegorocznemu Świętu Rodziny: „Piękno życia
rodzinnego”.
Hasło to będzie towarzyszyło również organizowanemu spotkaniu wokół książki Marii
Pańczyk-Pozdziej „Godomy, rządzymy, rozprawiomy” wydanej w 20. edycje konkursu „Po
naszymu, czyli po Śląsku”.
„Mężczyzna-Kobieta-Małżeństwo” to temat przewodni konferencji, w której udział
wezmą autorzy znani z publikacji książek z życia rodziny.
Wydawcy katoliccy oraz wszyscy mieszkańcy naszego miasta, w tym szczególnym roku –
roku beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II – pragną całym sercem podziękować za dar
Wielkiego Polaka oraz Jego wyniesienie na ołtarze. Z tego ważnego powodu podczas VII
Kiermaszu pragniemy przypomnieć bogactwo myśli, najważniejszych tez Jana Pawła II
dotyczących życia rodzinnego i zorganizować spotkanie z wieloletnimi współpracownikami
naszego Papieża Polaka, które uwieńczone zostanie koncertem „Santo Subito” Zespołu Pieśni i
Tańca Śląsk w podziękowaniu za dar beatyfikacji Jana Pawła II.
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez dwa dni rozkwitać
będzie Ogród Literacki promujący Piękno życia rodzinnego.
Wstęp na Kiermasz, tak samo jak w poprzednich latach, będzie bezpłatny.
AKCJA PROMOCYJNA: „MINUS 10%”
Podczas trwania Kiermaszu, jak co roku, będzie miała miejsce akcja „Minus 10%” - każdy kto
odwiedzi VII Kiermasz Wydawców Katolickich z ulotkami Kiermaszu, które będą rozdawane na
kilka dni przed jego rozpoczęciem na terenie Katowic oraz będą rozwieszone w tramwajach i
autobusach aglomeracji katowickiej, przedstawiając ulotkę wydawcy, otrzyma 10% rabatu na
zakupione pozycje, na stoiskach wydawców, którzy włączyli się do akcji. Stoiska te będą specjalnie
oznakowane.
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KONFERENCJA
MĘŻCZYZNA – KOBIETA – MAŁŻEŃSTWO
TERMIN REALIZACJI: 27 maja 2011 r. (piątek) godz. 12.00
MIEJSCE: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice, Wydział Teologiczny UŚ

Rodzina - synonim ciepła, miłości, bezpieczeństwa, dla większości ludzi jest wartością
o najwyższej randze. Rodzina to ważny, trudny i wdzięczny przedmiot poznania naukowego.
Ważny, trudny i wdzięczny dlatego, że życie rodzinne, zdeterminowane licznymi czynnikami
zewnętrznymi, podlega ustawicznym zmianom. Współczesna rodzina polska ma za sobą
wielowiekowy okres rozwoju i przemian. Chociaż zmieniały się, i w dalszym ciągu zmieniają się
warunki życia współczesnej rodziny, to mimo tych wielkich przeobrażeń - rodzina jest nadal
niezastąpioną i podstawową komórką życia społecznego. Rodzina jest podstawowym środowiskiem
społecznym, formującym osobowość młodego pokolenia.
Bardzo ważną rolę przypisuje się kontaktom osobowym między dzieckiem a rodzicami.
Środowisko rodzinne, podobnie zresztą jak środowisko pozarodzinne, oddziałuje na każde dziecko
indywidualnie
w zależności od struktury właściwości osobowości.
NA NASZE SPOTKANIE ZAPROSILIŚMY:
Chrześcijańska koncepcja męskości:
- dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ Zakład Nauk o Rodzinie,
Oswoić kobiecość:
- dr Ida Szwed, Instytut Psychologii Rozwoju i Wychowania na Uniwersytecie Śląskim, psycholog,
logopeda, balbutologopeda
Piękno życia seksualnego w małżeństwie:
- o. dr Ksawery Knotz, polski ksiądz katolicki, kapucyn (OFMCap.), doktor teologii pastoralnej,
duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek, redaktor naczelny wortalu internetowego
www.szansaspotkania.net. Wortal skierowany jest do małżeństw kształtujących swoje życie
seksualne według nauki Kościoła katolickiego. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Od 1991
roku jest kapłanem w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. Studiował na Uniwersytecie
Papieskim w Krakowie, we Fryburgu i na KUL-u. Był m.in. duszpasterzem akademickim,
prowadził grupę Odnowy w Duchu Świętym i wspólnotę neokatechumenalną. W swoich książkach
pokazuje katolikom, w jaki sposób rozwiązywać małżeńskie problemy. Mieszka w Krakowie.

3

VII KIERMASZ WYDAWCÓW KATOLICKICH
W KATOWICACH
K a t o w i c k i

O g r ó d

L i t e r a c k i

WYSTĘP WOKALNY
ZESPOŁU MUZYCZNEGO
„KROPELKA”
TERMIN REALIZACJI: 27 maja 2011 r. (piątek) godz. 14.00
MIEJSCE: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice, Wydział Teologiczny UŚ

Zespół KROPELKA to zalążek Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Osieroconych, które
powstało 20 marca 2006. Celem organizatorów była od początku działalność mająca na celu
uwrażliwienie dziecka na potrzeby cierpiących, nauczenie otwartości w kontaktach z drugim
człowiekiem i w ten sposób odnalezienia swojej drogi do pokoju serca poprzez przyjaźń i służbę
drugiemu człowiekowi. Cele i zadania statutowe obejmują działania na rzecz intelektualnego i
artystycznego rozwoju dziecka osieroconego a także jego ogólnej edukacji uwzględniającej oświatę
zdrowotną i duchowość.
Rok później powstaje Zespół Muzyczny KROPELKA wywodzący się z Koła Małego
Hospicjanta. Dziewiętnaścioro z dzieci śpiewa i tańczy. Zespół opracowuje rokrocznie trzy
programy wokalno – taneczne, które prezentuje na oddziałach pediatrycznych Szpitali, w domach
dziecka, w kościołach oraz na spotkaniach w domach kultury, na spotkaniach wolontariatu
hospicyjnego i wspólnoty rodzin hospicyjnych.
Stowarzyszenie dba o rozwój artystyczny dzieci w zespole poprzez fachowe kierownictwo
muzyczne oraz profesjonalne szkolenie. Od 2009 roku dzieci rokrocznie biorą udział w edukacji Igo stopnia w Letniej Szkole Artystycznej w Koszęcinie prowadzonej prze Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Prowadzący wysoko oceniali możliwości niektórych dzieci pod warunkiem dalszego ich
kształceni. Koszt edukacji tanecznej ponosi Urząd Miasta.
Działania rozwijające to także m.in. wspólne wychodzenie na koncerty Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji, spektakle Opery Śląskiej w Bytomiu, przygotowywanie
żywych obrazów, odwiedzanie z występami i z wykonanymi przez siebie prezentami chorych dzieci
w Centrum Zdrowia Dziecka
W ramach integracji odbywają się wycieczki typu edukacyjnego oraz coroczny tradycyjny
karnawałowy bal przebierańców -kończy on sezon zimowy.
W programie działalności znajdują się także pielgrzymki, zwiedzanie zabytków kultury polskiej i
wjazdy integracyjne. Dla najsłabszych fizycznie dzieci organizuje się zimowiska przy wsparciu
finansowym osób prywatnych i kapelanów Hospicyjnych w górach i nad morzem.
Wszędzie gdzie Dzieci przebywają, spotykają się z uznaniem osób dorosłych, wskazujących
na Ich kulturę osobistą i zwracające uwagę grzeczne zachowanie.
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PROJEKCJA FILMU
„GDY ZABRAKNIE SŁUCHU I WZROKU”
TERMIN REALIZACJI: 27 maja 2011 r. (piątek) godz. 15.00
MIEJSCE: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice, Wydział Teologiczny UŚ

Film opowiada o życiu rodzinnym i zaangażowaniu społecznym Petera Heppa głuchoniewidomego niemieckiego diakona katolickiego. Peter Hepp urodził się w 1961 roku jako
głuche dziecko – jedyny niesłyszący w rodzinie. Miał trzy lata, gdy pewien lekarz przypadkowo
odkrywa, że z jego słuchem jest coś nie w porządku. W szkole, a później w internacie dla dzieci z
wadami słuchu uczy się jak żyć w społeczeństwie. Podobnie jak wielu niesłyszących, szuka
praktycznego zawodu. Lecz szybko zdaje sobie sprawę, że praca w rzemiośle nie jest wszystkim, na
co go stać. Angażuje się w działalność socjalną. Odkrywa swe powołanie, pracując jako opiekun
niewidomych i niesłyszących. Jednak życie rzuca mu nowe wielkie wyzwanie: jego wzrok zaczyna
się systematycznie pogarszać. Zanim kończy trzydzieści lat, dowiaduje się, że wkrótce całkowicie
oślepnie. W 2003 roku zostaje pierwszym w Niemczech głuchoniewidomym diakonem w Kościele
katolickim. „Wygłasza” kazania w języku migowym, organizuje niepełnosprawnym wypoczynek i
rekreację, pisze artykuły do fachowych czasopism oraz prowadzi liczne wykłady i seminaria. Ma
kochającą żonę, a w 2004 roku zostaje szczęśliwym ojcem.
Film opowiada o życiu rodzinnym i zaangażowaniu
głuchoniewidomego świeckiego diakonia katolickiego.
Czas trwania: 30 min.

społecznym

Petera

Heppa

-
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„JAN PAWEŁ II O RODZINIE”
BOGACTWO MYŚLI, NAJWAŻNIEJSZYCH TEZ JANA PAWŁA II
DOTYCZĄCYCH ŻYCIA RODZINNEGO

Spotkanie z wieloletnimi współpracownikami Papieża
Jana Pawła II oraz Glorią Marią i Jej Rodzicami,
uwieńczone koncertem „Santo Subito” w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
TERMIN REALIZACJI: 27 maja 2011 r.
SPOTKANIE: godz. 17.00 aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
KONCERT: godz. 19.30 Katedra Chrystusa Króla w Katowicach
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice, Wydział Teologiczny UŚ
Jan Paweł II wiele mówił o rodzinie i miłości w rodzinie:
„Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.”
„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.”
„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest bardziej samotny.”
„Nie żyje się, nie kocha, nie umiera się - na próbę.”
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest
równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.”
To tylko nieliczne cytaty pokazujące filozofię życia i rodziny wypowiedziane przez Jana
Pawła II. Podczas naszego spotkania pragniemy przypomnieć nauczanie, bogactwo myśli i
najważniejszych tez Jana Pawła II o rodzinie. Zaprosiliśmy więc księży będących blisko Jana Pawła
II w Rzymie:
Arcybiskup Szczepan Wesoły – polski biskup katolicki, arcybiskup ad personam, biskup
pomocniczy gnieźnieński w latach 1968–2003, od 2003 biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.
Święcenia kapłańskie otrzymał 28 października 1956 w Rzymie z rąk kardynała Valeria Valeriego.
11 grudnia 1968 przyjął sakrę biskupią w prywatnej kaplicy kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej i biskup tytularny Dragona. Stale rezyduje w
Rzymie, w latach 1980–2003 pełnił funkcję delegata Prymasa Polski i koordynatora duszpasterstwa
emigracyjnego. Członek Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Do 29
czerwca 2007 rektor polskiego kościoła św. Stanisława BM w Rzymie. Redaktor kwartalnika
„Duszpasterz Polski Zagranicą”. Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w
Rzymie. 7 lutego 1994 został mianowany arcybiskupem ad personam.
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Ks. prałat Stefan Wylężek - kapelan Jego Świątobliwości, wielokrotnie spotykał się z Janem
Pawłem II, przedstawiał Papieżowi postępy w pracy Fundacji Jana Pawła II, której był
administratorem, opowiadał o nowych projektach. Towarzyszył grupom pielgrzymkowym
odwiedzającym Ojca Świętego w trakcie audiencji. Pochodzi z diecezji katowickiej, gdzie w 1973
roku został wyświęcony na kapłana. Ukończył studia w Krakowie, później odbył studia
specjalistyczne we Francji i Belgii. W roku 1986 został oddelegowany do pracy w Rzymie. Obecnie
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Gloria Maria Wrona - historia jej przyjścia na świat i cudownego wyzdrowienia była jednym z
dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego - Jana Pawła II. Wielka wiara jej
matki we wstawiennictwo Czarnej Madonny i "niebiańską" pomoc naszego wielkiego rodaka
spowodowała, że Gloria Maria żyje i wspaniale się rozwija.

SPOTKANIE

TO ZAKOŃCZONE ZOSTANIE UROCZYSTYM KONCERTEM „SANTO SUBITO” W
WYKONANIU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY, W KATEDRZE
CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH, W PODZIĘKOWANIU ZA DAR BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II.

"SANTO SUBITO" – koncert szczególny, dedykowany Błogosławionemu Janowi Pawłowi
II. Program koncertu, jego dramaturgia, zdają się na nowo przypominać nam najważniejsze
wydarzenia z życia Papieża Polaka i Polski. Muzyczna opowieść – od "Gaude Mater Polonia" po
radosne "Sanctus" i "Alleluja" – jest nie tylko autentycznym hołdem dla wybitnego Rodaka, ale
prawdziwą zachętą do refleksji nad świętością, do której każdy jest wezwany przez Boga,
świętością, do której całym swym życiem mobilizował nas Jan Paweł II.
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IV DYKTANDO DLA RODZIN
ZMAGANIA O TYTUŁ „BEZBŁĘDNEJ RODZINY”
pod hasłem: Piękno życia rodzinnego
TERMIN REALIZACJI: 28 maja 2011 r. godz. 12.00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: godz. 16.00
MIEJSCE: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice
ZGŁOSZENIA: do 23 maja (poniedziałek)
DYKTANDO DLA RODZIN to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce dlatego,
ponieważ mogą wziąć w nim udział dwu- trzy- osobowe, co najmniej dwupokoleniowe drużyny
jako reprezentacje rodzin.
IV Dyktando dla Rodzin odbędzie się w auli nowoczesnego gmachu Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a kierowane jest do szerokiego grona
odbiorców: m.in. do rodziców z dziećmi, babć i dziadków z wnuczętami, studentów i młodzieży
szkolnej, mieszkańców Katowic i miast ościennych, innymi słowy dla całej „rodziny śląskiej”.
W Dyktandzie mogą wziąć udział trzyosobowe, co najmniej dwupokoleniowe drużyny jako
reprezentacje rodzin. Warunek co najmniej dwupokoleniowości oznacza, że w skład jednej drużyny
mogą wchodzić na przykład:
a) matka + ojciec + dziecko
b) matka + dziecko + dziecko
c) ojciec + dziecko + dziecko
d) babcia + matka + dziecko
e) babcia + ojciec + dziecko
f) babcia + dziadek + dziecko
g) babcia + dziecko + dziecko
h) dziadek + matka + dziecko
i) dziadek + ojciec + dziecko
j) dziadek + dziecko + dziecko.
W każdej drużynie musi być co najmniej jedna osoba dorosła, mająca polskie obywatelstwo i pełną
zdolność do czynności prawnych.
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Każda drużyna wybiera spośród swoich członków kapitana, który ją reprezentuje wobec
organizatorów. Rodzinny udział w konkursie to okazja do sprawdzenia wiedzy w zakresie
poprawności językowej dla całej rodziny, ale także zachęta do poznawania zasad polskiej ortografii
i doskonalenia umiejętności sprawnego pisania przez dzieci.
W Dyktandzie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Dyktanda, a także ich
małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni boczni do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobienia.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie drużyny, uzyskanie jego pisemnego
potwierdzenia oraz zaproszenia przez organizatorów do wzięcia udziału w Dyktandzie. Zgłoszenia
będzie można dokonywać do dnia 23 maja 2011 r.:





sms’owo, sms o treści: Dyktando, na numer 71051 (koszt 1,23 zł. z VAT-em)
telefonicznie po nr telefonu: 519 546 065 w godz. 8.00 – 15.00 (godziny otwarcia biura
organizacyjnego Dyktanda)
e-mailem na adres: dyktando@ksj.pl
pocztą tradycyjną na adres biura organizacyjnego: Księgarnia św. Jacka, ul. Warszawska 58,
40-008 Katowice, z dopiskiem „DYKTANDO 2011”

Zgłoszenie pocztowe drużyny powinno zawierać:
* imienny jej skład z podaniem relacji rodzinnych
* imię i nazwisko kapitana
* nazwisko/miano rodziny np. Rodzina Kowalskich
* możliwości kontaktu:
– numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego ewentualnie faksu
– adres elektroniczny (e-mail)
– adres poczty tradycyjnej.
W razie nadejścia większej liczby zgłoszeń (planujemy pozyskanie 80 trzyosobowych
drużyn rodzinnych), organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich selekcji w drodze losowania. Jeśli
planowana liczba chętnych rodzin zostanie znacznie przekroczona organizator wynajmie dodatkową
salę, o takich samych dogodnych warunkach do pisania dyktanda), zaangażuje dodatkowe osoby w
jury, pracowników do obsługi Dyktanda, które odbędzie się w dwóch salach w tym samym czasie.
Nad przebiegiem Dyktanda czuwać będzie czteroosobowe Jury, składające się z polskich
językoznawców, specjalistów w zakresie kultury języka polskiego, zaproszonych przez
Organizatora.
W czasie od rozpoczęcia dyktowania do odbioru tekstu dyktanda przez personel
organizacyjny uczestnicy nie korzystają z żadnych pomocy naukowych ani drukowanych, ani
pisanych, ani elektronicznych, nie porozumiewają się z innymi uczestnikami (z wyjątkiem
bezgłośnego porozumiewania się w ramach własnej drużyny) i nie opuszczają sali.
Połączenie Dyktanda dla Rodzin z równorzędnie odbywającym się Kiermaszem Wydawców
Katolickich to próba uświadomienia zależności przyswojenia poprawnej polszczyzny, nienagannej
ortografii z koniecznością częstego kontaktu z literaturą. Dzięki temu połączeniu dodatkowo
stworzona zostaje doskonała okazja do łączenia edukacji szkolnej z edukacją kulturalną, tym
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samym możliwość wykształcania potrzeby uczestnictwa w kulturze oraz rozwijanie potrzeb
i zainteresowań.
Mamy nadzieję, że efektem organizowania Dyktand dla Rodzin będzie znaczący wzrost
chęci do pogłębiania wiedzy nt. zasad poprawnej polszczyzny, rozbudzenie motywacji do
poszerzania swoich umiejętności ortograficznych, a także wzrost czytelnictwa w naszym regionie.
SKŁAD JURY IV DYKTANDA DLA RODZIN:





Przewodniczący prof. dr hab. Walery Pisarek (UJ Kraków) – autor tekstu
Prof. dr hab. Edward Polanski (UŚ Katowice)
Dr Danuta Krzyżyk (UŚ Katowice)
Ks. Krystian Kukowka (Księgarnia św. Jacka)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 28 maja (sobota) godz. 16.00, aula WTLUŚ
NAGRODY:
1 MIEJSCE: wyjazd na zagraniczną pielgrzymkę
Fundator: Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Archidiecezji Katowickiej
2 MIEJSCE: 5-dniowy wyjazd do Brukseli
Fundator: Biuro Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka w Katowicach.
3 MIEJSCE: weekend w Beskidach, zestaw książek i filmów
Fundator: Księgarnia św. Jacka, Gazeta Wyborcza o/Katowice

ORTOGRAFIA NIE BĘDZIE TAKA STRASZNA, JEŻELI JĘZYKIEM BĘDZIEMY SIĘ BAWIĆ!
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VII KIERMASZ WYDAWCÓW KATOLICKICH
W KATOWICACH
K a t o w i c k i

O g r ó d

L i t e r a c k i

„GODOMY, RZĄDZYMY, ROZPRAWIOMY”
W 20. EDYCJĘ KONKURSU „PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU”
SPOTKANIE Z AUTORKĄ KONKURSU MARIĄ PAŃCZYK-POZDZIEJ
TWÓRCAMI ORAZ LAUREATAMI.
KONCERT ŚLĄZAKA ROKU 2010 JANUSZA MACOSZKA WRAZ Z ZESPOŁEM Z
ISTEBNEJ ORAZ KONCERT ZESPOŁU „ANTYKI” Z BERNARDEM KRAWCZYKIEM

TERMIN REALIZACJI: 28 maja 2011 r. (sobota) godz. 13.30
MIEJSCE: aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
ORGANIZATOR: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice
Album „Godomy, rządzymy, rozprawiomy” jest jubileuszowym pokłosiem konkursu „Po
naszymu, czyli po śląsku”. Obok monologów laureatów (1993–2009) zawiera opisaną przez
pomysłodawczynię, Marię Pańczyk, historię gwarowych zmagań oraz refleksje jurorów.
Do albumu dołączono płytę CD z tekstami laureatów.
„Oddaję tę publikację czytelnikom, by mogli się zanurzyć w śląszczyźnie, by przypomnieli sobie
mowę, którą być może już się nie posługują, a która jest, żyje i ma się dobrze. Śpiewna, mazurząca,
twarda – zależnie od regionu. Pięknie różniąca się nawet w sąsiadujących z sobą miejscowościach. I
to właśnie jest jej największym bogactwem – ta różnorodność.
(...) Ten uważany za gorszy jeszcze niedawno język wyzwolił talenty. Nie tylko oratorskie
i krasomówcze. Niewielu bowiem wśród uczestników konkursu jest takich, którzy zaistnieli
w nim tylko dlatego, że pięknie godają. Oni przede wszystkim mają o czym godać”.
Maria Pańczyk
fragm. wprowadzenia
O AUTORCE:
Maria Pańczyk-Pozdziej od wielu lat jest autorką jednej z najpopularniejszych audycji
zatytułowanej ,,Po naszymu, czyli po śląsku”, która w dużej mierze przyczynia się do kreowania
wizerunku Radia Katowice. Dzięki jej działalności udało się wśród mieszkańców Górnego Śląska
przywrócić wartości związane z kulturą regionalną, gwarą i tradycją. W tym roku organizować
będzie po raz 20 konkurs ,,Po naszymu, czyli po śląsku”.
Maria Pańczyk zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym organizowanych w
województwie śląskim i opolskim. Jest osobą rozpoznawalną i szanowaną. Zyskała uznanie wielu
śląskich środowisk. Jej działalność została wielokrotnie dostrzeżona i uhonorowana. W tym roku
otrzymała najwyższe wyróżnienie radiowe ,,Złoty Mikrofon”. Jak czytamy w uzasadnieniu kapituły
– za ukochanie ziemi śląskiej oraz upór w propagowaniu gwary i obyczaju tego regionu.
Janusz Macoszek - pochodzi z Istebnej, ma 26 lat, na co dzień pracuje w Chacie Kawuloka i
występuje w regionalnym zespole.
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Zespół ANTYKI z Bernardem Krawczykiem - jest to śląski zespół pochodzący z Chorzowa.
Istnieje od 1968 roku. Promuje kulturę śląską. Brał udział, tworząc oprawę muzyczną w Sobocie w
Bytkowie, Gospodzie "U Gruchlików", Zapiski Erwina Respondka, Śląska Laba, Karczma u Alojza,
Wesoło czyli smutno a także audycja "Biesiada Śląska" w TVP2, w której piosenki Antyków
zostały wykorzystane m.in. Przez Kwartet "Rampa", Wiktora Zborowskiego i innych znanych
polskich artystów. Ma w swym dorobku liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach
piosenki rozrywkowej. Zespół nagrał łącznie kilkanaście albumów.

MENEDŻER PROJEKTÓW:
Natalia Wojtoń
Tel. 0 604 062 001
e-mail: natalia@ksj.pl
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