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Festiwal Literacki Zakopane
tworzymy z myślą o wszystkich
tych, którzy czują potrzebę ob-
cowania z literaturą i niejedną
noc spędzili nad interesującą
książką. Nie jest ważne, czy na
spotkania przychodzą z pleca-
kiem, wprost schodząc z gór, czy
po pracy z zakupami i w służbo-
wej garsonce – mówi Bożena
Gąsienica, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stefana
Żeromskiego w Zakopanem.
W tym roku święto książki pod
Giewontem odbędzie się od 11
do 14 sierpnia.

Łukasz Grzesiczak: To już drugi rok,
kiedy pisarze zapraszani są pod
Giewont. Ta formuła się sprawdza?
Bożena Gąsienica:Zainteresowanie
zeszłorocznym festiwalem przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania i po-
twierdziło, że organizowanie Festi-
walu Literackiego pod Giewontem
ma sens. Na spotkanie z Mariuszem
Szczygłem, Wojciechem Jagielskim,
Anną Janko czy autorami Wydaw-
nictwa „Czarne” przyszły tłumy czy-
telników. A trzeba mieć na uwadze,
że wakacyjna Polska stoi festiwalami
literackimi z bogatą ofertą i napraw-
dę jest w czym wybierać.
Czym ta edycja będzie różnić się od
pierwszej?

– Dobór autorów w zeszłym roku
sprawił, że Festiwal kręcił się trochę
wokół reportażu. W tym roku, po
przeczytaniu oświadczenia Rady Ję-
zyka Polskiego przy Polskiej Akade-
mii Nauk, doszliśmy do wniosku, że
więcej uwagi musimy poświęcić na-
szemu językowi. Zmiana znaczeń
słów, brutalny język wystąpień pu-
blicznych i częste manipulacje języ-
kowe są dziś na porządku dziennym.

A przecież wszelkie nieporozumie-
nia zaczynają się od słów i to słowa
kształtują rzeczywistość, przedsta-
wiają ją w określony sposób.

Stąd też spotkanie z prof. Jerzym
Bralczykiem i Michałem Ogórkiem
zatytułowane „Na końcu języka. Czy
mówimy to, co chcemy powiedzieć”,
z Michałem Rusinkiem wokół jego
najnowszej książki będącej zbiorem
felietonów „Pypcie na języku”, a na-
wet wystawa malarstwa Małgorzaty
Rosińskiej „Słowa stopione w obraz”.
Mam nadzieję, że o tym, jak pięknie
może brzmieć nasz język, przeko-
namy się, słuchając najpiękniejsze-
go głosu w kraju, czyli Krystyny Czu-
bówny, która przeczyta fragmenty
książek noblistki Swietłany Aleksi-
jewicz. Festiwal zakończymy poka-
zem filmu poświęconego zmarłemu
niedawno mistrzowi słowa Wojcie-
chowi Młynarskiemu pt. „Młynarski.
Piosenka finałowa” w reżyserii Ali-
cji Albrecht.
Przygotowali państwo spotkania
poświęcone literackiemu Zakopa-
nemu?

– Nie zabraknie również regional-
nego akcentu – spotkania „Na tatrzań-
skim szlaku literatury”. Tę część fe-
stiwalu uwieńczy przyznanie Nagro-
dy Burmistrza Zakopanego dla jed-
nej z nominowanych książek. Dodat-
kowo przez cały czas trwania Festi-
walu w Plenerowej Czytelni Miejskiej

Biblioteki Publicznej na Kulturalnym
Placu Niepodległości będą się odby-
wać promocje książek związanych
z naszym regionem. Ale to zaledwie
niektóre z tegorocznych wydarzeń
festiwalowych.
Festiwal Literacki Zakopane two-
rzony jest przede wszystkim z my-
ślą o mieszkańcach czy turystach?

– Tworzymy go z myślą o wszyst-
kich tych, którzy czują potrzebę ob-
cowania z literaturą i niejedną noc
spędzili nad interesującą książką. Nie
jest ważne, czy na spotkania przycho-
dzą z plecakiem wprost schodząc
z gór czy po pracy z zakupami i w słu-
żbowej garsonce. W tym roku już zi-
mą dostawaliśmy pytania o termin
tegorocznej edycji festiwalu. Niektó-
rzy z turystów postanowili połączyć
swój urlop z festiwalem. I to jest świet-
ne.
Hasło tegorocznego festiwalu
brzmi „Pod Tatry tylko z książką”.
Jeśli dobrze rozumiem, zapraszają
państwo także osoby bez książek,
by mogły swoją biblioteczkę uzu-
pełnić na organizowanych podczas
festiwalu Targach Książki.

– W tym roku na Targi Książki
przyjadą 24 czołowe wydawnictwa.
Nie zabraknie bestsellerów książko-
wych i nowości. Będzie można zdo-
być autografy, porozmawiać z twór-
cami, m.in.: Ludwiką Włodek, Wero-
niką Gogolą czy znanym himalaistą

Krzysztofem Wielickim. Dzięki bo-
gatej ofercie mam nadzieję, że każdy
z targów wyjdzie z książką w ręku.
Ale festiwal literacki w Zakopanem
to nie tylko książki...

– Spotkania autorskie, warsztaty,
koncerty, wystawy, letnia czytelnia,
targi książki – to wszystko czeka na
tych, którzy zdecydują się wziąć
udział w Festiwalu. Miłośników do-
brej muzyki zapraszamy już w pier-
wszym dniu imprezy na koncert Wa-
glewski & Pospieszalski, który poprze-
dzi promocja książki i rozmowy Woj-
ciecha Bonowicza z Wojciechem Wa-
glewskim „Wagiel. Jeszcze wszystko
będzie możliwe”.
W programie sporo też wydarzeń
dla dzieci

– Naszych najmłodszych czytel-
ników zapraszamy na liczne warsz-
taty plastyczne, literackie i koloro-
wanki. Ciekawym wydarzeniem bę-
dzie zapewne otwarcie II edycji po-
konkursowej międzynarodowej wy-
stawy na projekt ilustrowanej książ-
ki dla dzieci Wydawnictwa Dwie Sio-
stry, a także spotkanie z autorką ksią-
żek dla dzieci Barbarą Gawryluk czy
Tatrzańskie Ekowarsztaty poprowa-
dzone przez Tatrzański Park Naro-
dowy. Nie sposób wymienić wszyst-
kich atrakcji.
Jak Zakopane na co dzień promuje
książki i czytanie?

– Staramy się szybko reagować na
nowości pojawiające się na rynku wy-
dawniczym, bo wiemy, że mieszkań-
cy Zakopanego właśnie tymi pozy-
cjami są najbardziej zainteresowani.
Oczekiwania czytelników są duże,
dlatego też wymyślamy coraz to no-
wsze i urozmaicone propozycje ak-
cji promujących czytelnictwo. W osta-
tnim czasie nastała wręcz moda na
popularyzowanie literatury przez fe-
stiwale literackie. I bardzo cieszymy
się, że Zakopane tej modzie uległo.
8
rozmawiał Łukasz Grzesiczak

7Bożena Gąsienica – Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Stefana Żeromskiego
w Zakopanem

II EDYCJA FESTIWALU

ZakOPaNe UleGłO mODZie Na cZYtaNie

Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Wydawnictwo Literackie
Wydawnictwo Dwie Siostry
Wydawnictwo Książkowe Klimaty
Wydawnictwo Zakamarki
Wydawnictwo Czarne
Wydawnictwo Eneduerabe
Wydawnictwo Literówka
Wydawnictwo Astraia
Wydawnictwo Agora
Wydawnictwo Wagant
Przygotowalnia
Wydawnictwo Widnokrąg
Wydawnictwo Adamada
Wydawnictwo Góry
Firma Księgarsko-Wydawnicza
Kanon/Księgarnia Poraj
Stowarzyszenie Przyjaciół Twór-
czości Jana Kasprowicza
Muzeum Tatrzańskie
Tygodnik Powszechny
Wydawnictwo Wytwórnia
Wydawnictwa Tatrzańskiego
Parku Narodowego
Góroteka
Wydawnictwo Na Szczyt
Miejska Galeria Sztuki Władysła-
wa Hr. Zamoyskiego/Zakopiań-
skie Centrum Kultury

lista wYstawcÓw
Na tarGi ksiĄŻki
organizowane w ramach
Zakopiańskiego Festiwalu
Literackiego w dniach 11-13
sierpnia w Zakopanem:

roZMowa Z
BoŻeną Gąsienicą
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zakopanem
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Bożena Gąsienica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki publicznej im. Żeromskiego w Zakopanem

Z wielką przyjemnością zapraszam Pań-
stwa na drugą edycję Zakopiańskiego Fe-
stiwalu Literackiego oraz Targów Książki.

Hasło „Pod Tatry tylko z książką” dosko-
nale sprawdziło się już w zeszłym roku, po-
twierdzając, że połączenie górskich wycie-
czek, podziwiania pięknych krajobrazów
oraz wędrówek równie pasjonującym szla-
kiem literatury, licznych spotkań ze znany-
mi i cenionymi autorami, a także możliwo-
ści skorzystania z bogatej oferty wydawni-
czej goszczących w Zakopanem wystaw-
ców to najlepszy sposób na udane wakacje.
Zainteresowanie publiczności utwierdziło
nas w przekonaniu, że warto jedno z wię-
kszych wydarzeń sezonu letniego pod Gie-
wontem poświęcić właśnie literaturze

i konsekwentnie budować jego markę.
Ważne dla nas jest także nawiązanie do

bogatej tradycji literackiej Zakopanego,
które w latach 20. ubiegłego wieku stano-
wiło centrum życia kulturalnego, było
miejscem wypoczynku i działalności wy-
bitnych polskich twórców. Tę tradycję
chcemy kontynuować, zapraszając co roku
do naszego miasta plejadę znanych i ce-
nionych pisarzy, dziennikarzy i artystów,
a także promować wartościowe i ważne
zjawiska współczesnej literatury i sztuki.

Kolejnym sposobem na połączenie
dwóch światów – gór i literatury – jest
ogłoszona w zeszłym roku Nagroda Lite-
racka Zakopanego. Podczas tegorocznej
edycji po raz pierwszy będę miał zaszczyt

i przyjemność uhonorować nią wyłonionego
przez kapitułę laureata i zaprezentować
Państwu najlepszą książkę poświęconą Za-
kopanemu i Tatrom. Mnie osobiście oraz
wszystkim osobom związanym z Festiwa-
lem bardzo zależy, by nasze miasto promo-
wane było również przez literaturę, z nią się
kojarzyło, coraz częściej trafiało na karty
książek, przyciągało i inspirowało współ-
czesnych pisarzy, a także czytelników.

Gorąco zapraszam na zakopiańskie li-
terackie szlaki, które podczas Festiwalu
z pewnością poprowadzą Państwa w in-
spirującą podróż i pozwolą na nowo od-
krywać bogatą historię i tradycję mia-
sta, a także współczesne trendy w lite-
raturze. 8

Zakopane, 11-14.08.2017

ZaprosZenie na Zakopiański FestiwaL Literacki
Leszek Dorula

Burmistrz Miasta
Zakopane

Szanowni Państwo,
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Podczas Festiwalu będzie można
spotkać się z wieloma znanymi
autorami książek.

u źróDeŁ
Cieszę się z każdej inicjatywy, któ-
ra sprawia, że Zakopane staje się
bardziej miastem kultury niż natu-
ry. A mówiąc o naturze, nie mam na
myśli wspaniałości, które Zakopa-
ne otaczają. Myślę raczej o tych stro-
nach natury ludzkiej, które ujaw-
niają się w Zakopanem w sezonie
turystycznym. Zakopane ma długą
tradycję cywilizowania tego, co

w człowieku niepiękne. Może na-
wet jak żadne inne miejsce w Pol-
sce predestynowane jest do orga-
nizowania wielkich festiwali litera-
tury, sztuki, muzyki. Zakopane jest
bowiem tworem kultury. Są miasta,
których charakter określiła polity-
ka, przemysł, położenie. A charak-
ter Zakopanego określili ludzie kul-
tury. Dlatego z wielką radością jadę
na tegoroczny festiwal – bo jest on
dla mnie znakiem, że Zakopane szu-
ka swoich źródeł.
7Wojciech Bonowicz – poeta,
felietonista „Tygodnika
Powszechnego”.

DruGa prZyGoDa
Zakopane jest dla mnie bardzo waż-
ne, to miasto, do którego jeździłam
jako młoda dziewczyna na pierwsze
wyprawy górskie. Dziś Zakopane to
już inne miejsce. W wakacje tłoczne,
ze względu na ogrom turystów, któ-
rzy je odwiedzają. Dlatego to jest
świetny pomysł, by część z nich wy-
słać w stronę literatury i namówić ich
do trochę innego spędzenia czasu.
Chwała władzom Zakopanego, że na
taki sposób spędzenia wolnego cza-
su chcą namówić turystów. Bardzo
się cieszę na moją drugą literacką

przygodę zakopiańską. Mam nadzieję
na to, że dzieci, które odpoczywają
w Zakopanem, zaglądną do bibliote-
ki, w której będę na nie czekać razem
ze świstakiem Gwizdkiem, bohate-
rem moich książek dla najmłodszych.
7Barbara Gawryluk – dziennikar-
ka „radio Kraków”, popularyzator-
ka czytania, tłumaczka i autorka
książek dla najmłodszych.

MojeMiasto
Na Festiwal Literacki Zakopane ja-
dę po raz pierwszy. Ucieszyłem się
z zaproszenia. To w pewnym sensie

moje miasto, tu wychowałem się ja-
ko dziecko. Jadę do Zakopanego roz-
mawiać o języku i o swojej książce
„Pypcie na języku”. Ogromnie się
z tego cieszę, bo Zakopane i całe
Podhale są bardzo ciekawe pod
względem językowym. Zresztą kil-
ka anegdot umieszczonych w mo-
jej książce to są właśnie historie za-
kopiańskie.
7Michał rusinek – dr hab.,
literaturoznawca, pisarz,
tłumacz, wykładowca UJ,
wieloletni sekretarz Wisławy
Szymborskiej, dziś prezes
Fundacji jej imienia. 8 ŁG

7oD piątku Do ponieDZiaŁku

GOście O ZakOPaNem i ZakOPiańskim festiwalU literackim

ŁukasZ GrZesicZak

Zakopane ma swoją nagrodę
literacką. Podczas festiwalu
literackiego pod Giewontem
poznamy laureata pierwszej
edycji Nagrody Literackiej
Zakopanego.
W sierpniu zeszłego roku burmistrz
Zakopanego ogłosił regulamin Na-
grody Literackiej Zakopanego. Mia-
sto postanowiło wyróżnić autora
książki promującej Zakopane i Tatry,
która ukazała się w roku poprzedza-
jącym jej przyznanie.

W tym roku zostanie przyznana
po raz pierwszy. Znamy już nomi-
nowanych. Kapituła nagrody pod
przewodnictwem pisarki i dzienni-
karki Anny Janko nominowała do
nagrody następujące tytuły: Teresa
Jabłońska „Sztuki piękne pod Tatra-
mi”, Jacek Kolbuszewski „Literatu-
ra i Tatry”, Maciej Pinkwart „Zako-
pane Henryka Sienkiewicza”, Bea-
ta Słama, Wojciech Szatkowski „Ma-
gia Nart” oraz Kuba Szpilka, Piotr
Mazik, Maciej Krupa „Nieobecne
Miasto”.

tajeMnice eGZystencji
– Drugie posiedzenie kapituły odbę-
dzie się tuż przed samym festiwalem
i to na nim jurorzy wybiorą laureata
nagrody, którego poznamy podczas
II edycji Festiwalu Literackiego Zako-
pane – mówi Joanna Staszak, naczel-
nik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego. Zwycięzca otrzyma na-
grodę pieniężną w wysokości 10 tys.
zł oraz statuetkę znanego zakopiań-
skiego artysty Marcina Rząsy.

W skład kapituły nagrody, która
zdecyduje o przyznaniu wyróżnie-

nia, weszli: pisarka i felietonistka An-
na Janko (przewodnicząca), proza-
ik i redaktor naczelny miesięcznika
„Nowe Książki” Tomasz Łubieński,
przewodnik tatrzański i polonistka
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok,
były dyrektor Tatrzańskiego Parku
Narodowego i ratownik górski dr Pa-
weł Skawiński oraz współorganiza-
tor Festiwalu „Literacki Sopot” i dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Sopocie Roman Wojciechow-
ski. – Każda z nominowanych ksią-
żek jest jedyna w swoim rodzaju, dla-
tego wybór będzie trudny. Dla Za-

kopanego ta nagroda jest bardzo
istotna w kalendarzu kulturalnym,
to święto książki związanej z tym
miastem i z Tatrami. Ponieważ kon-
kursy wyzwalają emocje, Festiwal
Literacki stał się dzięki temu jesz-
cze ciekawszy dla czytającej publicz-
ności – mówi Janko. I dodaje: – Wy-
chowałam się nad morzem, dlatego
właśnie góry są dla mnie atrakcją
i obiektem tęsknoty. Za każdym ra-
zem gdy przyjeżdżam do Zakopa-
nego, jestem zaskoczona, że hory-
zont jest tutaj tak wysoko! Dzieła,
których inspiracją są góry (ale i mo-

rze), opowiadają zazwyczaj o walce
człowieka z samym sobą, z udziałem
metafizycznego żywiołu. Kto pró-
buje zrozumieć tajemnicę egzy-
stencji, powinien czytać o górach…

traDycje ZoBowiąZują
Nagroda ogłoszona przez Burmi-
strza Miasta Zakopanego podczas
Festiwalu jest kontynuacją tradycji
literackich Zakopanego. Pierwszy
raz była przyznana w 1957 roku na
wniosek Zakopiańskiej Rady Kul-
tury za całokształt twórczości Sta-
nisławowi Nędzy-Kubińcowi, Han-
nie Pieńkowskiej i Tadeuszowi Sta-
ichowi za książkę „Drogami Skalnej
Ziemi” oraz Zofii Radwańskiej-Pa-
ryskiej za książki „Zielony świat Tatr”
i „Mozaika tatrzańska”. Do pomy-
słu nagrody powrócono pod koniec
lat 80. z inicjatywy Komisji Wydaw-
niczej PTTK w Zakopanem. – Powo-
łując w zeszłym roku Zakopiański
Festiwal Literacki, zdecydowaliśmy
się kontynuować przyznawanie na-
grody dla najlepszych książek pro-
pagujących Zakopane i Tatry – przy-
pomina Staszak. 8

713 sierpnia, nieDZieLa

NaGrODa literacka ZakOPaNeGO
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w finale konkursu znalazło się pięć książek
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przewodnicząca jury anna janko

Zakopane – zimowa stolica, majestat
gór, piękne krajobrazy… ale także ide-
alne tło do eksponowania sztuki
i przeżywania kulturalnych emocji.
To już kolejne lato, kiedy to twórcze,
otwarte na sztukę miasto tworzy kli-
mat do spotkań.

Zakopane to miejsce wielowy-
miarowe, tętniące życiem, w którym
nowoczesność spotyka się z tradycją,
to od ubiegłego wieku modne letni-
sko, przystań dla artystów i intelek-
tualistów, kolebka życia kulturalne-
go. Jednak to folklor jest jedną z naj-
większych atrakcji miasta i całego re-
gionu, folklor niezwykle żywy, pielę-
gnowany i od pewnego czasu po pro-
stu modny.

prZewoDnik DLa ceprów
- strój GóraLski
Skoro o modzie mowa, to pragnąc przy-
bliżyć piękno stroju góralskiego, otwo-
rzyliśmy sezon letni plenerową wysta-
wą „Przewodnik dla ceprów”.

rok sZyManowskieGo
Mieszkańcy i turyści mają szansę uczest-
niczyć w szeregu wydarzeń kulturalnych:
wystawach, prelekcjach, koncertach,
spektaklach teatralnych i projekcjach fil-
mowych oraz w 40. edycji Festiwalu Dni
Karola Szymanowskiego.

kuLturaLny pLac
niepoDLeGŁości
W ubiegłym roku na mapie Zakopanego
pojawiło się nowe miejsce, wspólna prze-
strzeń działalności kulturalnej. W tym
miejscu gościmy 10., jubileuszową edycję
najdłuższego wakacyjnego festiwalu fil-
mowego.nadwamiesiące lata Zako-
pane staje się filmową stolicą Polski,
a Kulturalny Plac Niepodległości, gdzie
zlokalizowane jest miasteczko filmowe,
wielkim kinem na świeżym powietrzu.

Letni teatr
każda niedziela wakacji– Muszla

Koncertowa w Parku Miejskim im. J. Pił-
sudskiego.
Zakopiańskie Lato Teatralne ma już
swoją kilkuletnią tradycję. Czekają na
nas spektakle muzyczne, komediowe
krotochwile w stylu retro, największe
szlagiery musicalowe, piosenki kabare-
towe i miłosne, a na najmłodszych
– niezapomniane bajkowe emocje.

FestiwaL Hej Fest
każdasobotawakacjioraz pierwsza so-
bota września, Górna Stacja Gubałówka.
Największe gwiazdy polskiej muzyki na
najwyżej położonej scenie w Polsce
z widokiem na Tatry. To już druga edycja
festiwalu, który został umieszczony
przez polskie wydanie National Geogra-
phic w elitarnej szóstce festiwali odby-
wających się w najbardziej zaskakują-
cych miejscach na świecie.

MięDZynaroDowy
FestiwaLMuZyki
orGanowej i kaMeraLnej
12.07-15.08
Siedemnasty raz pod Giewontem roz-
brzmiewają najpiękniejsze utwory muzy-

ki organowej i kameralnej. Wybitni orga-
niści z całego świata prezentują kompo-
zycje największych mistrzów tej sztuki.

wystawa aLFaBet sZtuki
aBc
11.08-1.10,Miejska Galeria sztuki
im.wł. hr. Zamoyskiego
Koncepcja wystawy zakłada alfabetycz-
ną prezentację najbardziej znaczących
osobowości artystycznych, kształtują-
cych współczesny wizerunek polskiej
sztuki: Abakanowicz, Althamer, Baj, Bał-
ka, Bereźnicki, Ciecierski, Cześnik.

MięDZynaroDowy
FestiwaL FoLkLoru ZieM
GórskicH
17-25.08, Górna rówień krupowa
Już po raz 49. pod Giewontem spotkają
się góralskie zespoły z całego świata oraz
znawcy i miłośnicy folkloru. W tegorocz-
nym konkursie udział weźmie 15 zespo-
łów zagranicznych z trzech kontynentów
oraz zespoły z Polski, które rywalizować
będą o statuetkę „Złotej Ciupagi”. Festi-
wal uznawany jest za jeden z najbardziej
prestiżowych festiwali folklorystycznych.

spotkania
Z FiLMeM GórskiM
30.08-3.09,Górnarówieńkrupowa
Spotkania z Filmem Górskim to wiel-
kie święto gór i sportów górskich: po-
kazy filmów archiwalnych, światowe
i polskie premiery najlepszych filmów
górskich, spotkania z ich twórcami,
wspinaczami i himalaistami. To rów-
nież cykl wydarzeń na świeżym po-
wietrzu.

MuZyka na sZcZytacH
9-16.09. Zakończenie sezonu let-
niego w Zakopanem to czas na spot-
kanie z największymi artystami świa-
towej i polskiej muzyki klasycznej.
Międzynarodowemu Festiwalowi
Muzyki Kameralnej „Muzyka na
Szczytach” towarzyszą liczne wyda-
rzenia kulturalne: spotkania z artys-
tami, wystawy, dyskusje. Lokalni
twórcy podzielą się swoimi pasjami,
muzycy wydobędą ze swoich instru-
mentów dźwięki Tatr. 8
BeataMajcher,
Dyrektor Zakopiańskiego
centrum kultury
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