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KoNCert, FILMY I wYStAwY wYdArzeNIA dLA dzIeCI 

NAKrĘĆ wIerSz

dwAdzIeŚCIA LAt PortU LIterACKIeGo 

KULINArNe INSPIrACJe

UCzeStNICY wYdArzeŃ

N ie byłoby Fortu Legnica, a potem Portu wrocław, gdyby nie Niemiecko-Polskie 
Spotkania Młodych Pisarzy realizowane na początku lat 90. w Berlinie, Moguncji 
oraz Stroniu Śląskim. to właśnie przy okazji tego wydarzenia poznali się zało-

życiele Fortu Artur Burszta i Marcin Sendecki. ważną rolę odegrał w tej historii Jacek 
rybczyński, pomysłodawca Niemiecko-Polskich Spotkań Młodych Pisarzy, który wciągnął  
w ich organizację oraz działalność literacką Artura Bursztę. Możliwe, że gdyby nie ten gest 
Jacka rybczyńskiego, nie byłoby nie tylko najbardziej znanego w ostatnich dwóch deka-
dach polskiego festiwalu poetyckiego, ale także wydawnictwa Biuro Literackie, którego 
książki i autorzy należą do najczęściej nagradzanych w Polsce w ostatnich latach. 

Nie mogło więc zabraknąć Stronia Śląskiego na wakacyjnej trasie Portu Literackie-
go, który świętuje właśnie 20-lecie swojej działalności. w lipcu przy pomniku zaślubin 
Polski z Morzem w Kołobrzegu wybudowano Miasteczko Literackie i stworzono wolną 
Plażę Poetów. w sierpniu Port Literacki zameldował się przy pomniku Neptuna na gdań-
skiej starówce. Pod koniec września impreza Biura Literackiego przejmie na dwa dni starą 
stację PKP w Stroniu Śląskim, w której od kilku lat mieści się Centrum edukacji, turystyki  
i Kultury. „Poezja jest tam/ gdzie nikt jej nie szuka/ w telewizyjnych audycjach/ dla wsi/  
w listach/ wychodzących z watykanu” – pisze Bohdan zadura w antologii 100 wierszy pol-
skich stosownej długości. odwiedź wolną Stację Poetów i przekonaj się, że warto czytać 
wiersze. Poezja naprawdę jest wszędzie!

Jakie jeszcze niespodzianki czekają na Ciebie w wolnej Stacji Poetów? wystawa zdjęć 
z dwudziestu edycji festiwalu, archiwalne filmy i etiudy poetyckie, a także Portowy Klub, 
gdzie będzie można odpocząć pomiędzy kolejnymi wydarzeniami. Na finał koncert ze-
społu, który powraca po wielu, wielu latach!

Port Literacki w Stroniu Śląskim to interesująca alternatywa 
dla typowych weekendowych rozrywek, przygotowana z my-
ślą o najmłodszych czytelnikach. Przedstawienie teatral-
ne, wystawa, książki i strefa zabaw – to tylko niektóre  
z atrakcji, jakie czekają w wolnej Stacji Poetów na wszyst-
kich, którzy są i wciąż czują się dziećmi.       

Jak wygląda spotkanie poezji i filmu? Przekonaj się, przychodząc 
do Miasteczka Literackiego, gdzie wyświetlane będą etiudy filmo-
we do wierszy najciekawszych polskich twórców, m.in.: Justyny 
Bargielskiej, romana Honeta, zbigniewa Macheja, Krystyny Mi-
łobędzkiej, tadeusza różewicza, Marcina Sendeckiego, Andrze-
ja Sosnowskiego, Marcina Świetlickiego czy eugeniusza tkaczy-
szyna-dyckiego. Przełam filmową rutynę i zobacz klipy, które  
w ciągu ośmiu lat zgarnęły nagrody za blisko 100 tysięcy złotych!  

woLNA StACJA Poetów 

KIerMASz KSIĄŻeK

NoCLeGI

Kiedyś dojeżdżały tu pociągi, dziś to najbardziej kulturalne miejsce w Stroniu Śląskim. 
Idealne na Port Literacki, który organizował już imprezy w zakładach fryzjerskich, na 
statkach, a także przy okazji smażenia naleśników. Czekają tu występy, wydarzenia 
dla dzieci, gry, wystawy, projekcje oraz kulinarne inspiracje. odwiedź Stację przy ul. Ko-
ściuszki 18 i odkryj w sobie pociąg do literatury!

200 wyjątkowych książek w specjalnych cenach w księgarni w wolnej Stacji Poetów.  
w ofercie publikacje dla dzieci, komiksy, antologie, wiersze i proza polskich oraz zagra-
nicznych twórców. wiele wyróżnionych najważniejszymi nagrodami pozycji literackich, 
które wypada znać. Czas uzupełnić biblioteczkę o naprawdę dobrą lekturę! 

MeNoS 
Cena wyjściowa 40 zł + 15 zł śniadanie 
30 zł po upuście lub 45 zł ze śniadaniem po upuście
na hasło „Port Literacki”
Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a / tel. 602 141 676
menos@osrodekmenos.pl 
www.osrodekmenos.pl  

dworeK GALoSA 
Cena wyjściowa 50 zł bez śniadania
35 zł po upuście na hasło „Port Literacki” + 15 zł śniadanie 
Stronie Śląskie, ul. Kościelna 8 / tel. 608 412 573
www.dworekgalosa.pl  

GórSKA doLINA 
Cena wyjściowa 60 zł bez śniadania
40 zł bez śniadania lub 55 zł ze śniadaniem po upuście
na hasło „Port Literacki”
Stronie Śląskie, ul. Polna 18c
tel. 74 814 13 60, 601 828 386
biuro@gorskadolina.pl

  VILLA eLISe 
Cena wyjściowa 120 zł ze śniadaniem
20% upustu na hasło „Port Literacki”
Stronie Śląskie, ul. Mickiewicza 9 / tel. 502 457 990
info@villaelise.pl 
www.villaelise.pl  

StroŃSKI PArK AKtYwNoŚCI 
Basen: Cena wyjściowa 35-45 zł
(20% upustu na hasło „Port Literacki”)
zalew: Cena wyjściowa 45 zł 
(20% upustu na hasło „Port Literacki”)
Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
tel. 814 16 04, 814 29 09
biuro@jaskinianeidzwiedzia.pl  
www.jaskinianiedzwiedzia.pl  

Jeśli to twoje pierwsze spotkanie z festiwalem Port Literacki  
i nie znasz historii imprezy, już dziś odwiedź Centrum edukacji, 
turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 i zo-
bacz wystawę dwadzieścia lat Portu Literackiego. Poznaj naj-
ważniejsze wydarzenia i bohaterów festiwalu, który od połowy 
lat 90. silnie oddziaływał na najnowszą literaturę w Polsce. dzi-
siaj impreza jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kultu-
ralnych wydarzeń w Polsce, a jej dorobek prezentowany jest na 
festiwalach na całym świecie. 

willa Pod Jaskinią w Kletnie to dla polskiej literatury legendarne 
miejsce. Przez wiele lat korzystali z jej gościnności nieomal wszy-
scy najważniejsi polscy poeci. willa Pod Jaskinią ugości także 
uczestników tegorocznego Portu Literackiego oraz zorganizuje 
Portowy Klub, który przez cały czas trwania imprezy działać bę-
dzie w CetiK-u. Przyjdź i skosztuj legendarnej kuchni!

Port LIterACKI dLA dzIeCI 

widowisko teatralne na podstawie zbioru wierszy Sposoby na zaśnięcie, w wykonaniu sześcioletniej 
lalki – Kazia Sponge’a, Anny Makowskiej-Kowalczyk oraz tomasza Brody, to piorunująca dawka śmie-
chu i dobrego humoru dla każdego. Gościnnie w przedstawieniu wystąpi również zbigniew Machej 
– autor książki Przygody przyrody.

wYStAwA rYSUNKów  

Po jednej stronie wybitni poeci: Bonowicz, Foks, Jarniewicz, Kierc, Machej, Mueller, Podczaszy, zadura 
i zawada, a po drugiej ilustratorzy dla dzieci: Broda, ekier, Fąfrowicz, Ignerska, Kozyra-Pawlak,  
de Latour, Lipka-Sztarbałło, olech, orlińska, rusinek, Sędziwy i Sztyma. efekt? Najciekawsza polska 
książka i wystawa dla dzieci!  

zAMKNIJ oKNo, rozPACz NAdCIĄGA

Podczas Portu Literackiego w Stroniu Śląskim odbędzie się pierw-
szy po blisko 25 latach koncert zespołu destylator, którego kon-
certy w starym okrąglaku gromadziły na przełomie lat 80. i 90. 
setki widzów. zespół wystąpi w składzie: Artur Burszta (wokal), 
Grzegorz Jastrzębski (bas), wojciech Jastrzębski (gitara) i Ma-
riusz Such (perkusja). Artur Burszta to ojciec chrzestny takich ze-
społów jak Strachy na Lachy czy Őszibarack oraz wydawca ksią-
żek Fisza, Grabaża, Kory i Lecha Janerki. 

róŻNI ArtYŚCI Sposoby na zaśnięcie

dwanaście poetycko-graficznych duetów 
najlepszych współczesnych polskich twór-
ców i ilustratorów. Niezwykle zabawnym 

wierszykom dla najmłodszych to-
warzyszą przepiękne, barwne 

ilustracje. 

zBIGNIew MACHeJ Przygody przyrody

zabawny zwierzyniec i wesołe rymowanki. 
Plastyczne opisy i opowiedziane z dowcipem 
niecodzienne historie uzupełnione zostały 
ilustracjami Brody. zwierzęce swawole  
w wierszykach Macheja gwarantują sal-
wy śmiechu. Książka roku 2008 w ka-
tegorii „grafika” wg kapituły Nagrody 
Polskiej Sekcji IBBY. 

woLNA StACJA Poetów 

Poezja na dworcu PKP albo w byłej kaplicy? dlaczego nie?! wolną Stację Poetów  
w CetiK-u oraz Kaplicę św. onufrego przejmą wszyscy chętni do zaprezentowania swojej 
twórczości – autorzy przed debiutem książkowym z projektu Połów oraz uczestnicy kon-
kursu na jeden wiersz i warsztatów literackich.

Połów. PoetYCKIe deBIUtY

Każdy poeta miał swój pierwszy występ i publikację. wielu zaczynało w Połowie – najważniejszym pol-
skim konkursie dla autorów przed debiutem książkowym, który od dziesięciu lat wyławia najlepszych  
i ułatwia im literacki start. Czytanie w Stroniu Śląskim to ostatnie z trzech finałowych spotkań. Popro-
wadzą je jurorzy: Marta Podgórnik i dariusz Sośnicki. Posłuchaj, jak brzmi młoda polska poezja! 

KoNKUrS JedNeGo wIerSzA 

w Stroniu Śląskim (w CetiK-u, Bibliotece Miejskiej), ale także w Bystrzycy Kłodzkiej (I Liceum ogól-
nokształcące), Kłodzku (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna), Lądku-zdroju (Liceum ogólno-
kształcące) i Polanicy (Miejska Biblioteka Publiczna) pojawiły się nowe skrzynki. Nie na listy czy 
pocztówki, ale na… wiersze! Napisz wiersz, podpisz imieniem i nazwiskiem, wrzuć go do skrzynki, 
odwiedź Kaplicę św. onufrego 25 sierpnia o godzinie 18:00 i sprawdź, czy twój tekst został zakwa-
lifikowany do konkursu. Jeśli tak, otrzymasz szansę występu i zdobycia cennych nagród: dwudnio-
wego pobytu w hotelu Leda SPA w Kołobrzegu dla dwóch osób, kosmetyków firmy Bielenda oraz 
nagród książkowych.

wArSztAtY LIterACKIe

zajęcia dla uczestników 10. edycji projektu Połów, przygotowane i prowadzone przez Martę Podgór-
nik i dariusza Sośnickiego. Stanowią one wstęp do prac nad zestawami wierszy laureatów konkursu, 
które trafią do finałowego almanachu Poetyckie debiuty 2014-2015. Podczas warsztatów autorzy 
będą mieli szansę wysłuchać praktycznych wskazówek dotyczących m.in. pracy nad debiutancką 
książką, zdobyć cenną wiedzę na temat podstawowych błędów popełnianych w wierszach oraz na-
wiązać znajomości z innymi piszącymi osobami.

SzKołA z PoezJĄ

dlaczego czytanie lektur obowiązkowych i nauka wierszy jest zmorą polskich szkół? w jakim stop-
niu winę za poziom czytelnictwa w Polsce ponoszą autorzy programów nauczania, a w jakim źle 
przygotowani do zawodu nauczyciele? Jak uczyć współczesnej literatury na lekcjach języka pol-
skiego? odpowiedzi na te i inne pytania spróbują znaleźć zaproszeni do debaty pisarze, nauczycie-
le, studenci i uczniowie oraz prowadząca rozmowę dorota wodecka z „Gazety wyborczej”.

KoLeJ NA PoezJĘ

Gra terenowa, która swoim zasięgiem obejmie znaczną część Stronia Śląskiego. Aby wziąć w niej 
udział, należy utworzyć kilkuosobowy zespół (od 5 do 7 osób), który powinien w sobotę 26 wrze-
śnia o godzinie 12:00 zarejestrować swój udział w jednym z dwóch wybranych punktów – albo przy 
Centrum edukacji, turystyki i Kultury przy ulicy Kościuszki 18, albo przy Kaplicy św. onufrego przy 
ulicy Sportowej. Każdy z zespołów otrzyma od organizatorów kopertę ze współrzędnymi ośmiu 
miejsc, do których trzeba będzie dotrzeć w ciągu niecałej godziny. w każdym z tych miejsc ukryte 
będzie słowo pochodzące z wiersza lub tytułu książki autora biorącego udział w Porcie Literackim 
w Stroniu Śląskim. Słów tych należy następnie użyć we wspólnie napisanym wierszu, który zostanie 
zaprezentowany na portowej scenie. Autorzy najciekawszego wiersza otrzymają nagrody oraz do-
żywotni tytuł laureatów konkursu Kolej na poezję!

wStĘP woLNY wszystkie wydarzenia odbędą się w wolnej Stacji Poetów w Centrum edukacji, turystyki i Kultury 

przy ulicy Kościuszki 18, z wyjątkiem warsztatów literackich oraz konkursu jednego wiersza, które będą miały miejsce  

w Kaplicy św. onufrego przy ulicy Sportowej.   w w w . b i u r o l i t e r a c k i e . p l   |   w w w . p o r t l i t e r a c k i . p l 

CzYtANIA PISArzY

wartością Portu Literackiego zawsze były niezwykłe czytania. Nie inaczej będzie i tym 
razem. Chcesz się przekonać, jak zajmująca i atrakcyjna jest współczesna poezja? od-
wiedź wolną Stację Poetów i posłuchaj!

Nowe KSIĄŻKI z BIUrA 
Jacy twórcy zmieniają polską literaturę? Które książki są przedmiotem współczesnych dyskusji? Co do 
powiedzenia mają młodzi polscy poeci, którzy zadebiutowali na przestrzeni kilku ostatnich lat? Autorzy 
zaprezentują najnowsze książki wydane niedawno przez Biuro Literackie.

100 wIerSzY PoLSKICH StoSowNeJ dłUGoŚCI 

Jeżeli mówi się, że poezja to „polska dyscyplina narodowa”, jest tak dzięki twórcom takim 
jak ryszard Krynicki, zbigniew Machej, Marta Podgórnik i dariusz Sośnicki. Poeci zaprezen-
tują swoje najnowsze tomiki, a także antologię 100 wierszy polskich stosownej długości, 
obszerny i atrakcyjny zbiór, który każdy czytelnik powinien mieć na swojej półce. Spotkanie 
poprowadzi dorota wodecka.

KAtArzYNA FetLIŃSKA Sekstaśmy | w zdigitalizowanym, a jednak 
na wskroś biologicznym świecie bohaterami Katarzyny Fetlińskiej rzą-
dzi ciało – świadome własnej powłoki, choć często nieświadomie zmie-
niające się pod wpływem nowych technologii.

KoNrAd GórA Nie | tom dedykowany „Nikomu, innemu” to niezwy-
kle precyzyjnie skonstruowane literackie oratorium złożone z 1134 
dystychów. taka właśnie była liczba ofiar katastrofy, która w 2013 
roku miała miejsce w Bangladeszu.  

łUKASz JAroSz Kardonia i Faber | w książce autor próbuje uporać 
się ze śmiercią ciotki, śmiercią znajomego, odejściem ukochanej ko-
biety. z obecnością i brakiem Boga.

SzYMoN SłoMCzYŃSKI dwupłat | Kolejne z 56 utworów stanowią co-
raz wyższe stopnie zagrożenia. Labirynt lustrzanych odbić wydaje 
się zmyślną pułapką, z której nie ma ucieczki.

rYSzArd KrYNICKI Przekreślony początek | w wierszach wybra-
nych przez ryszarda Krynickiego widać motyw podróży, kwestie 
ciała, jego jednoczesnego wyzwalania i zniewalania, rozłąkę świata 
snów i rzeczywistości.

zBIGNIew MACHeJ Mroczny przedmiot podążania | Książkę czyta 
się jak powieść w odcinkach, które często są rymowane, bo rym od-
słania tu niebezpieczne związki i oferuje bezwstydne przyjemności. 

MArtA PodGórNIK zawsze | Kryjąc się pod maskami nieoczywisto-
ści, poetka snuje liryczną opowieść: z jednej strony boleśnie osobistą 
i niesentymentalnie czułą, z drugiej – zadziorną, ironiczną i gorzką.

dArIUSz SoŚNICKI Spóźniony owoc radiofonizacji | Autor zaprasza 
do swojej poezji jako „widmowego domu”, bo choć osadzona jest  
w rzeczywistości, to jednak przedstawiony w niej konkret istnieje wy-
łącznie w języku, w wyobraźni.

wYdArzeNIA towArzYSzĄCe

PIĄteK / 25 wrzeŚNIA 2015

SoBotA / 26 wrzeŚNIA 2015

18:00 / KoNKUrS JedNeGo wIerSzA  
w Kaplicy św. onufrego czytania uczestników konkursu wyłonionych na podstawie 
zgłoszeń w ramach Skrzynek na wiersze, rozlokowanych w Stroniu Śląskim

09:00 / wArSztAtY LIterACKIe 
zajęcia dla finalistów 10. edycji projektu Połów
Prowadzenie: Marta PodGórNIK i dariusz SoŚNICKI 

12:00 / Port LIterACKI dLA dzIeCI
widowisko teatralne na podstawie książek 
Przygody przyrody i Sposoby na zaśnięcie 

12:15 / KoLeJ NA PoezJĘ: StArt 
Gra literacka na terenie Stronia Śląskiego

13:30 / SzKołA z PoezJĄ 
debata Jak uczyć współczesnej literatury na lekcjach języka polskiego
Prowadzenie: dorota wodeCKA

14:44 / woLNA StACJA Poetów: Połów. PoetYCKIe deBIUtY
Czytania autorów przed debiutem książkowym, biorących udział w 10. edycji  
projektu Połów. Prowadzenie: Marta PodGórNIK i dariusz SoŚNICKI

16:30 / Nowe KSIĄŻKI z BIUrA 
Czytania Konrada GórY, Katarzyny FetLIŃSKIeJ, łukasza JAroSzA
i Szymona SłoMCzYŃSKIeGo

18:00 / 100 wIerSzY PoLSKICH StoSowNeJ dłUGoŚCI
Czytania ryszarda KrYNICKIeGo, zbigniewa MACHeJA, dariusza SoŚNICKIeGo
i Marty PodGórNIK. Prowadzenie: dorota wodeCKA

19:30 / KoLeJ NA PoezJĘ: FINAł
rozstrzygnięcie gry terenowej

20:00 / zAMKNIJ oKNo, rozPACz NAdCIĄGA
Pierwszy po blisko 25 latach koncert zespołu deStYLAtor

woLNA StACJA Poetów
Scena, strefa zabaw dla dzieci, kiermasz książek Biura Literackiego

dwAdzIeŚCIA LAt PortU LIterACKIeGo
wystawa archiwalnych zdjęć z lat 1996–2015 dokumentujących festiwal Fort i Port Literacki 

NAKrĘĆ wIerSz / Projekcja etiud filmowych do wierszy

SPoSoBY NA zAŚNIĘCIe / wystawa ilustracji do wierszy dla dzieci

Kaplica św. onufrego
ul. Sportowa

Centrum edukacji,
turystyki i Kultury
ul. Kościuszki 18

KAtArzYNA FetLIŃSKA 

w 2011 roku została laureatką projektu Połów or-
ganizowanego przez wydawnictwo Biuro Literackie.  
w 2012 roku został opublikowany jej debiutancki tom 
wierszy Glossolalia, a w 2015 roku jej druga książka 
poetycka – Sekstaśmy. 

KoNrAd GórA 

Książka Nie to jego czwarta publikacja poetycka. dla 
Biura Literackiego zredagował tom z wierszami Anny 
Świrszczyńskiej. Mieszka we wrocławiu i w Pradze.

łUKASz JAroSz 

Poeta, muzyk. Perkusista, wokalista i autor tekstów. 
Autor siedmiu tomów poetyckich. za tom Pełna krew 
otrzymał Nagrodę im. wisławy Szymborskiej.

rYSzArd KrYNICKI

Poeta, tłumacz. zaliczany do poetów Nowej Fali. 
współzałożyciel krakowskiego wydawnictwa a5, 
które prowadzi wraz z żoną od 1991 roku.

ANNA MAKowSKA-KowALCzYK 

Aktorka, ukończyła studia na wydziale Lalkarskim 
PwSt we wrocławiu. z wyboru mama Kazia Sponge’a.
współpracuje m.in. z wrocławskim teatrem Lalek i te-
atrem Polskim we wrocławiu.

toMASz BrodA 

Ilustrator, scenograf. Uhonorowany m.in.: Nagrodą  
w konkursie Komitetu obrony Praw dziecka i Nagrodą 
Polskiej Sekcji IBBY. wielokrotnie wyróżniany na Mię-
dzynarodowej wystawie Satyrykon.

zBIGNIew MACHeJ

Poeta, tłumacz, eseista. Nominowany do wrocław-
skiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Literac-
kiej Gdynia.

MArtA PodGórNIK

Poetka, krytyk literacki, redaktorka. Laureatka Na-
grody im. Jacka Bierezina (1996) oraz wyróżniona za 
rezydencję surykatek (2011) Nagrodą Literacką Gdy-
nia (2012). 

SzYMoN SłoMCzYŃSKI

Laureat projektu Połów 2012 i kilku innych konkursów 
poetyckich. za debiutancki tom Nadjeżdża (2013) na-
grodzony złotym Środkiem Poezji oraz nominowany 
do Nagrody Literackiej Nike.

dArIUSz SoŚNICKI

Poeta. za ostatni tom Spóźniony owoc radiofonizacji 
nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (2015).

dorotA wodeCKA

dziennikarka i publicystka w „Gazecie wyborczej”. 
Autorka reportaży i wywiadów dla „dużego Formatu” 
oraz „wysokich obcasów”. 
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