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Warszawski etnograf i smakosz pogranicza Jarosław jot-Drużycki
opisał swoje niespieszne wędrówki tą krainą w niewielkim tomie,
w którym łączy kompetencje znającego historię analityka z talentem
do wychwytywania lokalnych smaków, klimatów, zaskakujących fraz.
Małgorzata Urbańska, Rzeczpospolita
Jarosław jot-Drużycki zebrał swoje reportaże z Zaolzia w tomik pod
tytułem „Hospicjum Zaolzie”. Pokazuje w nich współczesność krainy,
o której Polska zapomniała i na której polskość umiera.
Robert Tekieli, Gazeta Polska Codziennie
(…) miejscowy Czech, ten spod znaku nieżyczliwego nam patrioty-nacjonalisty, książki tej nie będzie czytał, chociaż, być może, pewne
konkluzje sprawiłyby mu przyjemność.
Kazimierz Jaworski, Głos Ludu
Drużycki kreśli obraz polskości w Czechach, który jak ulał pasuje
do obrazu polskości na Wileńszczyźnie: to samo gadanie przy kuflu
piwa o tym, że nie ma na kogo głosować, bo wszyscy kradną, to samo
narzekanie na trwonienie pieniędzy z Warszawy przez lokalnych
działaczy.
Aleksander Radczenko, rojsty.blox.pl
Poza tym, że książka spełnia funkcję zwięzłego kompendium informacji o regionie, jest też — w najlepszym znaczeniu tych słów — łatwo
przyswajalna, co w tym dziale literatury zakrawa na mały cud. „Hospicjum” to łyk orzeźwiającej wody po dziesiątkach dogłębnych,
wyczerpujących i fantastycznie usypiających lektur o Zaolziu, które
dotychczas obciążały półki biblioteczne.
Darek Jedzok, Zwrot
A co z tym Hospicjum? Hospicjum Zaolzie? Choć od początku autor
budował atmosferę schyłku i właściwie wiadomo było, że na końcu
dojdziemy do smutnego wniosku, to jednak wydrukowane czarno na
białym dość szokuje. „Przyglądam się, jak umieracie” — mówi Drużycki
Zaolziakowi „Fotografowi”. I taki koniec może być wstępem do wielkiej debaty na Zaolziu. Tym zdaniem Drużycki — warszawiak, etnograf,
podróżnik — zapewne na nowo pobudzi „tutejszych”.
Marek Twaróg, Dziennik Zachodni

Książnica Cieszyńska
i wędryńskie Wydawnictwo Beskidy
zapraszają na promocję zbioru reportaży

Jarosława jot-Drużyckiego
pt. „Hospicjum Zaolzie”,
która odbędzie się w piątek 5 grudnia 2014 r.,
o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Książnicy,
ul. Mennicza 46.
Spotkanie poprowadzi
Michael Morys-Twarowski,
fragmenty książki przeczyta
aktor Karol Suszka,
dyrektor Teatru Cieszyńskiego
w Czeskim Cieszynie.

Po części oficjalnej zapraszamy na „afterparty”
do klubu „Dziupla”, ul. Strzelnicza 28
(na tyłach siedziby ZG PZKO).

