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18 września (piątek)
Otwieramy Plener Literacki w Warszawie!
Izabela Połońska
Co się dzieje, gdy ktoś pokocha muzykę wiolonczelową tak bardzo, że zgrywa z nią swoje życie? Jak zagrać na strunach czucie? Czy da się grać na wiolonczeli jedną ręką? Dominik Połoński żył i grał całym sobą. Pokazał, że dla kogoś,
kto mocno kocha pięknym wiolonczelowym sercem, nie ma rzeczy niemożliwych. Spotkanie z wokalistką, kameralistką śpiewającą w różnych stylach od klasyki po piosenkę aktorską i jazz, doktor sztuk muzycznych, wokół książeczki:
„Wiolonczelowe serce”, opowieści o zmarłym Dominiku Połońskim, wybitnym polskim wiolonczeliście. Książeczka
stanowi składową cyklu Małego PWM: Gama i pasażerowie. To seria 12 książek, które opowiadają najmłodszym
o muzykach, dyrygentach i kompozytorach polskiej sceny klasycznej XX i XXI wieku. Pomysłodawczynią serii jest
Kalina Cyz, każda z książeczek ma innego autora. W przypadku „Wiolonczelowego serca” jest nią Zofia Stanecka.
Ilustracjami zajęła się Julia Cybis.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Ida Pierelotkin podpisuje premierową książkę dla dzieci „Tajemne życie magów”
Thomas Arnold - PREMIERA thrillera „Trzecia córka”
Spotkanie z autorem, który w 2015 r. książką „33 dni prawdy” rozpoczął cykl powieści z detektywami Adamsem
i Rossem. Od tego czasu wydane zostały: „Tetragon”, „Horyzont umysłu”, „Efektor” oraz „Mauzoleum”. Jest także
autorem zbioru opowiadań kryminalnych „Substancja czynna” oraz twórca własnego świata fantasy (uniwersum
Archeonu) i sadzonych w nim historii: „Strach Stary i Nowy” oraz „Nocne Słońca”. Podczas Pleneru Literackiego
w Warszawie odbędzie się premiera jego kolejnego thrillera kryminalnego - „Trzecia córka”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
19 września (sobota)
Józef Krzyk – spotkanie wokół książki „Korfanty. Silna bestia” z udziałem Rafała Skąpskiego – PREMIERA
Korfanty był niewątpliwie jedną z najbardziej charyzmatycznych, wielowymiarowych i skomplikowanych postaci polskiej polityki. Książka Józefa Krzyka i Barbary Szmatloch to reporterska opowieść biograficzna o Wojciechu Korfantym.
Autorzy śledzą jego losy polityczne i osobiste, świetnie rysując tło historyczne tamtych czasów, pokazują złożoność
relacji śląsko-polsko-niemieckich oraz cynizm sanacyjnych elit. Nie wystawiają politykowi laurki, nie boją się pisać
o trudnych momentach jego życia. „Korfanty. Silna bestia” to – by użyć słów wnuka Feliksa – „uczciwy i rzetelny obraz
człowieka, którego bezkompromisowość doprowadziła do rzeczy wielkich”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Agnieszka Tyszka podpisuje swoje książki.
Marcin Szczygielski - Nagroda Literacka m.st. Warszawy
Spotkanie z pisarzem, dziennikarzem, dramaturgiem i grafikiem, piszącym dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Jako autor książek dla młodszych czytelników debiutował powieścią „Omega” (Książka Roku 2010 w konkursie
PS IBBY). Trzykrotnie zdobył Grand Prix Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację
ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom” (za „Czarny Młyn”, „Arkę Czasu” i „Teatr Niewidzialnych Dzieci”). Laureat Nagrody
Dużego Donga za powieść „Za niebieskimi drzwiami” i Zielonej Gąski za „Czarownicę piętro niżej”. Tytuł Książki Roku
PS IBBY otrzymały także „Klątwa dziewiątych urodzin” (2016) i „Serce Neftydy” (2017). Dwukrotny zwycięzca konkursu
Empiku na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i Kropka(2018 i 2019). Autor jest laureatem Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy w roku 2017 w kategorii literatura dziecięca – tekst i ilustracje za książkę „Klątwa dziewiątych
urodzin” (ilustracje Magdalena Wosik).
Spotkanie poprowadzi Jerzy Kisielewski.
Nina Majewska-Brown
Autorka znana czytelnikom z m.in. powieści „Wakacje”, „Zwyczajny dzień”, kryminału „Grzech”, opowie o swoich
najnowszych książkach: „Tajemnica z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz” i „Dwie twarze. Życie prywatne morderców
z Auschwitz”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Piotr Milewski
Spotkanie z autorem bestsellerowych książek „Transsyberyjska” (2014), „Dzienniki japońskie” (2015) i „Islandia” (2018),
współautorem książki „Hokkaido. Japonia bez gejsz i samurajów” (2006) oraz antologii „Azja. Opowieści podróżne”
(2018), który opowie o swojej najnowszej książce „Planeta K”, zabawnym, a przy tym przejmującym zbeletryzowanym
opisie pięciu lat pracy w japońskim przedsiębiorstwie.
Prowadzenie Adam Szaja.
Grzegorz Piątek - Nagroda Literacka m.st. Warszawy
Spotkanie z architektem, krytykiem i historykiem architektury, który pisze, wykłada, opowiada i oprowadza. W lutym
2020 roku ukazała się jego książka „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”. Autor za książkę
„Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” otrzymał w roku 2017 Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii edycja warszawska, a także nominacje do Nagrody im. Jana Długosza oraz w konkursie Książka Historyczna Roku.
Spotkanie poprowadzi Jerzy Kisielewski.
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Jakub Żulczyk - Nagroda Literacka m.st. Warszawy
Spotkanie z dziennikarzem, scenarzystą i jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy młodego pokolenia, autorem
powieści „Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości”, „Instytut”, „Zmorojewo”, „Radio Armageddon”,
głośnego „Ślepnąc od świateł”, zekranizowanego przez HBO oraz „Czarne Słońce”. Autor jest laureatem Nagrody
Literackiej m.st. Warszawy w roku 2018 w kategorii proza za „Wzgórze psów”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Bartosz Lech Grykowski PREMIERA
Spotkanie z pisarzem i prawnikiem, który debiutował w 2007 roku książką „Piąty anioł”, miłośnikiem fantastyki, działającym na rzecz zwiększenia świadomości prawnej w zakresie ochrony prawno-autorskiej, wokół jego najnowszej
książki „Ostatni wyrok”, thrillera prawniczego z Warszawą w tle.
Prowadzenie Adam Szaja.
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20 września (niedziela)
Rafał Skąpski
Spotkanie poświęcone książce Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej „Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia
galicyjskie”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski
Ewa Karwan-Jastrzębska - literacko-malarska podróż w świat wyobraźni
Absolwentka filologii polskiej UW, pisarka, scenarzystka i dziennikarka. Ma w swoim dorobku kilkanaście powieści dla
dzieci i młodzieży. Nakładem Akapit Press ukazały się książki: „Hermes 9:10”, „Misja Feniks”, „Misja Xibalba” oraz „Sobowtór”. „Hermes 9:10” to ponadczasowa baśń o magicznej wyprawie dziesięciolatka, który w dniu swoich urodzin
otrzymuje prezent od losu. Jego kot zaczyna mówić i zabiera go w podróż, której nigdy nie zapomni. Ukryty Świat
Semaforów, ponura Stacja Bez Powrotu, cudowna Matylda Zaklinaczka Smutków, Wielki Mrok i fruwający pociąg
– to rzeczywistość, gdzie nic nie jest proste i jednoznaczne. „Misja Feniks”, „Misja Xibalba” są pasjonującymi książkami przygodowymi dla młodzieży. Przenoszą czytelnika do dawnej Florencji i egzotycznego Meksyku, odkrywając
fascynującą historię sztuki, wykorzystując potencjał legend i koloryt kulturowy, a jednocześnie oferując młodzieży
znakomitą rozrywkę. Ilustracje do powyższych książek stworzyła sama Dorota Kobiela, która jest malarką i reżyserką
głośnego filmu „Twój Vincent”, laureata wielu prestiżowych nagród w kraju i za granicą, w tym nominacji do Oscara.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Naval
Spotkanie wokół książki „Chłopaki z Marsa”, kontynuacji cyklu wspomnień z działań na wodach Zatoki Perskiej i Iraku,
najnowszej książki autora „Przetrwać Belize”, „Ostatnich gryzą psy”, „Zatoka” i „Camp Pozzi”, który przez czternaście lat
służył w JW GROM jako operator w zespole bojowym i który połowę tego czasu spędził na zagranicznych misjach.
Za swoją służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższymi odznaczeniami wojskowymi m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego (przyznawanym za
czyn wybitnego męstwa połączony z narażeniem życia) oraz Złotą Odznaką GROM-u.
Prowadzenie Edyta Żemła.
Katarzyna Majgier podpisuje swoje książki.
Wojciech Chmielarz
Spotkanie z autorem kryminałów, dziennikarzem, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru (2015 – za powieść
„Przejęcie”) i Wielkiego Kalibru Czytelników (2019 – „Żmijowisko”), sześciokrotnie nominowany do tej nagrody, autorem cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce: „Podpalacz” (2012), „Farma lalek”(2013), „Przejęcie” (2014), „Osiedle
marzeń” (2016), „Cienie” (2018) i cyklu gliwickiego: „Wampir” (2015) i „Zombie” (2017) oraz thrillerów psychologicznych – „Żmijowisko” (2018 – bestseller Lubimyczytać.pl, nagroda Złotego Pocisku i Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Kryminalnego), „Rana” (2019) i „Wyrwa” (2020).
Prowadzenie Adam Szaja.
Arkadiusz Szaraniec - Nagroda Literacka m.st. Warszawy
Spotkanie z teatrologiem z wykształcenia, „ekoistą” z zamiłowania, który wieloletnie doświadczenie z pracy w teatrze, radiu, telewizji i reklamie wykorzystuje do prowadzenia multimedialnych warsztatów, w których łączy historię,
literaturę i nauki przyrodnicze, autor książki „Żubry lubią jeżyny” (Wyd. Czarne 2018), stałego cyklu „Zwierzę w mieście” w miesięczniku „Stolica” (od 2014 roku) oraz szeregu publikacji na temat trudnego dialogu natury i współczesnej
kultury. Autor jest laureatem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w roku 2020 w kategorii edycja warszawska
za książkę „Warszawa dzika”.
Prowadzenie Jerzy Kisielewski.
Przemysław Semczuk
Spotkanie wokół najnowszej książki, thrillera „Cyklon” z dziennikarzem, publicystą, autorem literatury faktu, specjalizującym się w tematyce kryminalnej i historii Polski okresu PRL, autorem m.in. reportaży historycznych „Czarna
Wołga, kryminalna historia PRL”, „Wampir z Zagłębia”, „Kryptonim Frankenstein”, autora bestsellerowego reportażu
„M jak Morderca. Karol Kot wampir z Krakowa”.
Prowadzenie Adam Szaja.
Mariusz Czubaj PREMIERA
Spotkanie z literaturoznawcą, antropologiem kulturowym, autorem powieści kryminalnych, dwukrotnym laureatem
nagrody Wielkiego Kalibru: w 2009 r. za powieść „21:37” oraz w 2017 r. za powieść „R.I.P.” wokół powieści „Cios kończący”,
ostatniej, szóstej części bestsellerowej serii z Rudolfem Heinzem.
Prowadzenie Adam Szaja.
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