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Światy poetyckie
ks. Jerzego Szymika

Ks. prof. Jerzy Szymik – urodzony w 1953 roku w Pszowie,

24 listopada 2017, godz. 11.00
Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poeta.

kapłan archidiecezji katowickiej, profesor zwyczajny
w katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału

W centrum jego zainteresowań badawczych znajdują się:
problematyka chrystologii integralnej; zagadnienia topiki
teologicznej i interdyscyplinarnych badań pogranicza

Program konferencji:
prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
Wprowadzenie

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

dr Dominik Chwolik
O dwóch rzeczywistościach: „sacrum” i „profanum”
na przykładzie kilku wierszy ks. Jerzego Szymika
prof. dr hab. Elżbieta Dutka
Pszów – punkt, w którym „gęstnieje życie”.
Przestrzenne aspekty poezji ks. Jerzego Szymika

teologiczno-kulturowego; metodologia teologii i metateologia.
Obecnie zajmuje się recepcją nauczania Josepha Ratzingera
/Benedykta XVI. Opublikował ponad 50 książek naukowych
i eseistycznych, ostatnio: Theologia benedicta, t.2 (2012);
Poezja i teologia, t.2 (2013); Teologia i my. Wkłady i homilie,
eseje i rozmowy z lat 2003–2013 o miłości i kapłaństwie,
o kulturze i Śląsku, o naszych czasach (2014). Autor ponad
20. tomików poetyckich, m.in. Hilasterion. Wiersze z lat

mgr Piotr Zaczkowski
Śląski Hamlet ks. Jerzego Szymika

2009-2014 (2014); Dobre wino (2017); 25 wierszy

dr Kamila Czaja
„W szkole życia wciąż błąkam się”.
Metafora szkoły w poezji ks. Jerzego Szymika

W 2018 roku będzie obchodził 65. rocznicę swoich urodzin

dr Katarzyna Niesporek
Kobiety w poezji ks. Jerzego Szymika

niezapomnianych w wyborze czytelników (2017).

oraz 30. rocznicę wydania pierwszej książki poetyckiej
(Uczę się chodzić – 1988).

dr Kamila Czaja – doktor nauk humanistycznych,
członek zespołu badawczego Zakładu Literatury
Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Śląskiego, redaktor działu „Idee” w dwutygodniku
„artPapier”. Zajmuje się głównie polską poezją
współczesną, piosenką poetycką i komparatystyką
literacką. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała
w tomach zbiorowych i czasopismach m.in.
w „Twórczości”, „FA-arcie”.

prof. dr hab. Elżbieta Dutka – profesor w Zakładzie
Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się literaturą
polską XX i XXI wieku, zwłaszcza prozą kresową
i galicyjską, literaturą regionalną oraz dydaktyką
literatury. Autorka monografii naukowych, ostatnio
opublikowała: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku
w literaturze przełomu wieków XX i XXI (2011);
Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy
w literaturze polskiej XX i XX wieku (2014);
Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig
jako auto/bio/geo/grafia (2016).

prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – profesor
Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu
Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki,
poeta. Opublikował kilkanaście książek o literaturze
XX wieku, ostatnio: Critica varia (2013); Ruiny
istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (2013);
Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych
(2015).

dr Katarzyna Niesporek – doktor nauk
humanistycznych. W kręgu jej zainteresowań
badawczych znajduje się krajowai emigracyjna
poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura
na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza.
Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach
zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja”
Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji
(2015); Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim
doświadczaniu Boga (2017) oraz współredaktorka
tomów zbiorowych Literatura popularna (t.2, 2014)
i Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka (2016).

mgr Piotr Zaczkowski – kulturoznawca, teatrolog,
poeta. Dyrektor Instytucji Kultury im. Krystyny
Bochenek „Katowice – Miasto Ogrodów”. Artykuły
i recenzje ogłaszał w tomach zbiorowych
i czasopismach. Autor książki Szkoła złudzeń.
Dziennik (2014).

Zaproszenie

dr Dominik Chwolik – doktor nauk
humanistycznych, autor książki Rymkiewicz.
Dopowiedzenia (2016), współredaktor Literatury
popularnej, T.2: Fantastyczne kreacje światów?
Recepcja – metodologia – interpretacja (2014).
Twórca filmowego Projektu Sienkiewicz (z okazji
Roku Henryka Sienkiewicza, 2016). Związany
ze Szkołą Podstawową dla Chłopców Kuźnica
w Katowicach. W kręgu jego zainteresowań
badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu
biblistyki, historii i dydaktyki.

JS

