Gdańsk, 8 września 2021 r.

Wokół książki KAJŚ. OPOWIEŚĆ O GÓRNYM ŚLĄSKU. Spotkanie ze
Zbigniewem Rokitą
Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Rokitą, autorem głośnej
już książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. To drugie spotkanie z cyklu #przeczytANE. Są w
nim promowane tytuły, nominowane w konkursie wydawniczym AMBASADOR NOWEJ
EUROPY, organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności i Kolegium Europy
Wschodniej. Wszystkie zwróciły uwagę kapituły konkursowej, nawet jeśli nie znalazły się w
ścisłym finale. To książki, uznane za wartościowe, warte lektury i… przeczytania! Spotkanie
odbędzie się w środę, 15 września o godz. 18.00 w bibliotece ECS (I piętro). Wstęp wolny, a
udział nie wymaga rejestracji.

Organizatorzy zapraszają na swobodną rozmowę w kameralnym gronie ze Zbigniewem Rokitą,
autorem książki opublikowanej przez Wydawnictwo Czarne w 2020 roku. Tytuł jest
nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej
Angelus.
„O swoich korzeniach wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku przed wojną odbyła się
jakakolwiek historia. Moi antenaci byli jakby z innej planety, nosili jakieś niemożliwe imiona:
Urban, Reinhold, Lieselotte” – pisze Zbigniew Rokita.
Autor wziął na warsztat zagadnienie tożsamości. I to nie byle jakiej, bo własnej. Rozprawia się
ze wstydem za pochodzenie, przepraszaniem za swoją śląskość. Lepi ją, formuje i bierze pod
lupę. Stawia przed sobą zadanie niełatwe, tożsamość śląska lokuje się bowiem na styku
doświadczeń i perspektyw, a jednocześnie poza granicą jakiegokolwiek kraju – Polski, Niemiec
czy Czech. Lokalna mozaika zawiera w sobie narodowość, której formalnie nie ma, wątki
ekologiczne, a nawet etykę kibica.
A zatem, czym jest śląskość?
Zbigniew Rokita specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska, jest
reporterem, redaktorem i sekretarzem redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.
Współpracuje m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, „Dziennikiem Gazetą Prawną”.
Ma już na swoim koncie książkę reporterską „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” o
związkach sportu i polityki w Europie Wschodniej. Pochodzi z Gliwic.
Spotkanie poprowadzi Magdalena Jedlicka z biblioteki ECS – członkini kapituły konkursu
AMBASADOR NOWEJ EUROPY, praktykująca czytelniczka i projektantka książek, pasjonatka
poezji. Pochodzi ze Śląska. Opolskiego.
LOTERYJKA I SPRZEDAŻ KSIĄŻEK
/ wśród uczestników spotkania rozlosujemy nagrody: książki Zbigniewa Rokity z dedykacją autora
/ podczas spotkania będzie można zakupić książkę: „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, cena: 35 zł, płatność tylko gotówką

