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W piątek 15 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się
spotkanie promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom na rok 2018.

Wydawnictwa zaprezentują osoby biorące udział w przygotowaniu poszczególnych tytułów: Monika Niemiec
(Kalendarz Ustroński), Angelika Ogrocka (Kalendarz Miłośników Skoczowa), Dobrosław Barwicki-Picheta (Kalendarz
Beskidzki), ks. Jerzy Below (Kalendarz Ewangelicki), Stanisław Gawlik (Kalendarz Śląski), ks. Janusz Kożusznik
(Kalendarz Ewangelicki – Evangelický kalendář), Tomasz Lenkiewicz (Kalendarz Goleszowski), Mariusz Makowski
(Kalendarz Cieszyński) oraz Andrzej Suszka (Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa). Goście będą mieli okazję
nabyć każdy z omawianych kalendarzy. Dodatkowo po raz pierwszy zaprezentowany zostanie historyczny
kalendarz biurkowy na rok 2018 przygotowany w ramach projektu „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud”.
Organizowane w połowie grudnia spotkania promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom wydawanym na
Śląsku Cieszyńskim pomału staje się tradycją Książnicy Cieszyńskiej – w 2017 r. odbędzie się ono już po raz piąty.
Podobnie jak w roku ubiegłym zaprezentowane zostanie dziewięć tytułów – w tym dwa z Zaolzia. Ukazywanie się
tak dużej liczby kalendarzy na tak niewielkim obszarze jak Śląsk Cieszyński, stanowi swoisty cieszyński fenomen i
sięga 1857 r., kiedy to został wydany pierwszy rocznik „Kalendarza Cieszyńskiego dla Katolików i Ewangelików”
zredagowany przez nie byle kogo, bo samego Pawła Stalmacha. Przez dziesiątki lat, aż do współczesności, w
regionie wydawano ponad 150 tytułów almanachów. Pomimo wielkiej przed 1939 r. popularności wydawnictw
takiego typu również poza Śląskiem Cieszyńskim, to właśnie tu – nie licząc Warszawy i Krakowa – ukazało się ich
najwięcej na terenie ziem polskich! Po dzień dzisiejszy cieszą się dużym zainteresowaniem, często wykraczającym
poza granice regionu – wystarczy przypomnieć prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla
„Kalendarza Beskidzkiego” na rok 2015. Docierając ze Śląska Cieszyńskiego do cieszyniaków w najodleglejszych
rejonach Polski i świata, kalendarze stanowią dla nich pewnego rodzaju łącznik z Małą Ojczyzną. Oferują lekturę
napisanych w lekkiej i przystępnej formie opracowań na temat lokalnej historii i wybitnych postaci, wspomnienia,
twórczość literacką (także gwarową) czy sprawozdania z działalności miejscowych organizacji. Poszczególne tytuły
są do siebie podobne, ale każdy z nich ma do zaoferowania coś odmiennego i swoje sposoby na przyciągnięcie
czytelników. Podobnie, zbliżoną formę mają każdego roku poświęcone kalendarzom spotkania – zawsze jednak
nieco inaczej wygląda grupa redaktorów omawiających dane tytuły. Tym razem zadebiutują w takiej roli Dobrosław
Barwicki-Picheta (Bielsko-Biała), Stanisław Gawlik (Zaolzie), Tomasz Lenkiewicz (Goleszów) i Andrzej Suszka (Istebna,
Jaworzynka i Koniaków).
Wyjątkowo również, po raz pierwszy zaprezentowany zostanie dizajnerski historyczny kalendarz biurkowy na rok
2018 zrealizowany w ramach projektu „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud”. Impreza potrwa ok. 75 minut.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Głos Ludu” i portal OX.PL.
(mat.pras.)

