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13–15 sierpnia 2021 
Bulwar Nadmorski, Gdynia

13 sierpnia (piątek)
12:00 - 12:50 Rodzinne czytanie bajek 

Fundacja Miasta Słów zaprasza do udziału w rodzinnym plenerowym czytaniu bajek.  
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do posłuchania fragmentów książek dla dzieci  
i młodzieży wydawnictwa Zakamarki, które czytać będą wolontariusze Fundacji.

Fundacja HIK  
i Miasta Słów

scena Pleneru

12:00 - 14:00 Kasia Keller podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
12:00 - 17:00 Thomas Arnold podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
13.00 Otwieramy Plener Literacki w Gdyni! Fundacja HIK scena Pleneru
13.00 - 14.00 Anna Fiałkowska-Niewiadomska, autorka m.in. „Grzesznej” podpisuje swoje książki. Wydawnictwo Feniks stoisko 46
13.20 - 13.50 Rodzinne czytanie bajek 

Fundacja Miasta Słów zaprasza do udziału w rodzinnym plenerowym czytaniu bajek.  
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do posłuchania fragmentów książek dla dzieci  
i młodzieży wydawnictwa Zakamarki, które czytać będą wolontariusze Fundacji.

Fundacja HIK  
i Miasta Słów

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Marcin Gienieczko ,,Zatańczyć z Amazonką”  
Spotkanie z podróżnikiem ekstremalnym, sportowcem, prowadzącym wykłady z motywacji 
sportowej i biznesowej, który za przepłynięcie Amazonki na dystansie 5573 km w canoe otrzymał 
tytuł Guinness World Records. Rozmowę o najnowszej ksążce „Zatańczyć z Amazonką, czyli jak 
zrealizowałem wielki triathlon przez Amerykę Południową” poprowadzi Adam Szaja.

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Sylwia Bies podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

15:00 - 15:50 Marcin Gienieczko podpisuje swoje książki. stoisko 42

15:00 - 15:50 Małgorzata Starosta  
Spotkanie z wrocławianką z korzeniami na kresach wschodnich, polonistką dyplomowaną  
i etnolożką niedyplomowaną. Zafascynowana Wrocławiem i Podlasiem. Autorka „Szczęśliwego 
losu” z cyklu „W siedlisku” oraz trylogii „Pruskie baby”, którą zadebiutowała w 2020 roku.  
Niestrudzona orędowniczka przywrócenia kryminału ironicznego do łask. Książek bez trupów 
nie pisze, przynajmniej na razie.  Z autorką porozmawia Jerzy Kisielewski.

VECTRA scena Pleneru

16:00 - 16:50 Paulina Mechło, Olga Geppert  - Ćwicz pamięć i rób w życiu, to co lubisz!                                                                                                              
Spotkanie z autorkami bestsellerów dotyczących treningu mózgu dla dzieci, wokół książek 
„Trening superkoncentracji dla dzieci”, i „Superpamięć dla dzieci”, a także „Treningu intelektu dla 
dzieci”. Rozmowę poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Helion scena Pleneru

16:00 - 19:00 Małgorzata Starosta podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

17:00 - 17:50 Paulina Mechło i Olga Geppert podpisują swoje książki. Helion stoisko 28

17:00 - 17:50 Paulina Płatkowska „Intryga pozamałżeńska”  
Spotkanie z pisarką, autorką i współautorką powieści dla dorosłych i młodzieży oraz bajek  
i słuchowisk dla dzieci, tłumaczonych także na niemiecki; laureatką w konkursie literackim  
na najlepszą polską książkę roku 2020 Brakująca Litera. Rozmowę o najnowszej książce 
 „Intryga pozamałżeńska” poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Sonia Draga scena Pleneru

18:00 - 18:50 Paulina Płatkowska podpisuje swoje książki. Sonia Draga stoisko 7
18:00 - 18:50 Tajemnica morskich głębin - warsztaty dookoła powieści „Malamander” i  „Gargantis”, wiek 8+ 

Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Gra warsztatowa wokół powieści  „Malamander” i  „Gargantis” to znakomita okazja, aby Wasze 
pociechy mogły rozwinąć kreatywność, wymyślając własną legendę. Do tego sprawdzą,  
jak radzą sobie z łączeniem faktów oraz współpracą z innymi dziećmi. Wszystko to podane  
w otoczce tajemnicy związanej z morskimi potworami, która zawładnie ich wyobraźnią. 
Młody poszukiwaczu przygód! 
Czy wiesz, jak trafić do Widmowego Portu? Ponoć z tym miejscem związana jest tajemnicza 
legenda! Co czai się w morskiej pianie? Dlaczego w zimowe wieczory niewiele osób chciałoby 
tam przebywać? 
Dajcie się porwać przygodzie i przybądźcie na morskie warsztaty! 

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

scena Pleneru

18.00 - 19.00 Spotkanie wokół książki prof. Grzegorza Kucharczyka „Prusy. Pięć wieków”
Klub Polonia Christiana i WSKS w Gdyni zapraszają na dwa wykłady: 
prof. Grzegorza Kucharczyka „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos”
i prof. Pawła Skrzydlewskiego „Imperializm pruski a polski etos”.

Aula Wyższej 
Szkoły 
Komunikacji 
Społecznej, 
ul. Armii 
Krajowej 46

program wydarzeń

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.



3historiaikultura.pl

13–15 sierpnia 2021 
Bulwar Nadmorski, Gdynia

13 sierpnia (piątek)
12:00 - 12:50 Rodzinne czytanie bajek 

Fundacja Miasta Słów zaprasza do udziału w rodzinnym plenerowym czytaniu bajek.  
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do posłuchania fragmentów książek dla dzieci  
i młodzieży wydawnictwa Zakamarki, które czytać będą wolontariusze Fundacji.

Fundacja HIK  
i Miasta Słów

scena Pleneru

12:00 - 14:00 Kasia Keller podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
12:00 - 17:00 Thomas Arnold podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
13.00 Otwieramy Plener Literacki w Gdyni! Fundacja HIK scena Pleneru
13.00 - 14.00 Anna Fiałkowska-Niewiadomska, autorka m.in. „Grzesznej” podpisuje swoje książki. Wydawnictwo Feniks stoisko 46
13.20 - 13.50 Rodzinne czytanie bajek 

Fundacja Miasta Słów zaprasza do udziału w rodzinnym plenerowym czytaniu bajek.  
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do posłuchania fragmentów książek dla dzieci  
i młodzieży wydawnictwa Zakamarki, które czytać będą wolontariusze Fundacji.

Fundacja HIK  
i Miasta Słów

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Marcin Gienieczko ,,Zatańczyć z Amazonką”  
Spotkanie z podróżnikiem ekstremalnym, sportowcem, prowadzącym wykłady z motywacji 
sportowej i biznesowej, który za przepłynięcie Amazonki na dystansie 5573 km w canoe otrzymał 
tytuł Guinness World Records. Rozmowę o najnowszej ksążce „Zatańczyć z Amazonką, czyli jak 
zrealizowałem wielki triathlon przez Amerykę Południową” poprowadzi Adam Szaja.

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Sylwia Bies podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

15:00 - 15:50 Marcin Gienieczko podpisuje swoje książki. stoisko 42

15:00 - 15:50 Małgorzata Starosta  
Spotkanie z wrocławianką z korzeniami na kresach wschodnich, polonistką dyplomowaną  
i etnolożką niedyplomowaną. Zafascynowana Wrocławiem i Podlasiem. Autorka „Szczęśliwego 
losu” z cyklu „W siedlisku” oraz trylogii „Pruskie baby”, którą zadebiutowała w 2020 roku.  
Niestrudzona orędowniczka przywrócenia kryminału ironicznego do łask. Książek bez trupów 
nie pisze, przynajmniej na razie.  Z autorką porozmawia Jerzy Kisielewski.

VECTRA scena Pleneru

16:00 - 16:50 Paulina Mechło, Olga Geppert  - Ćwicz pamięć i rób w życiu, to co lubisz!                                                                                                              
Spotkanie z autorkami bestsellerów dotyczących treningu mózgu dla dzieci, wokół książek 
„Trening superkoncentracji dla dzieci”, i „Superpamięć dla dzieci”, a także „Treningu intelektu dla 
dzieci”. Rozmowę poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Helion scena Pleneru

16:00 - 19:00 Małgorzata Starosta podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

17:00 - 17:50 Paulina Mechło i Olga Geppert podpisują swoje książki. Helion stoisko 28

17:00 - 17:50 Paulina Płatkowska „Intryga pozamałżeńska”  
Spotkanie z pisarką, autorką i współautorką powieści dla dorosłych i młodzieży oraz bajek  
i słuchowisk dla dzieci, tłumaczonych także na niemiecki; laureatką w konkursie literackim  
na najlepszą polską książkę roku 2020 Brakująca Litera. Rozmowę o najnowszej książce 
 „Intryga pozamałżeńska” poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Sonia Draga scena Pleneru

18:00 - 18:50 Paulina Płatkowska podpisuje swoje książki. Sonia Draga stoisko 7
18:00 - 18:50 Tajemnica morskich głębin - warsztaty dookoła powieści „Malamander” i  „Gargantis”, wiek 8+ 

Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Gra warsztatowa wokół powieści  „Malamander” i  „Gargantis” to znakomita okazja, aby Wasze 
pociechy mogły rozwinąć kreatywność, wymyślając własną legendę. Do tego sprawdzą,  
jak radzą sobie z łączeniem faktów oraz współpracą z innymi dziećmi. Wszystko to podane  
w otoczce tajemnicy związanej z morskimi potworami, która zawładnie ich wyobraźnią. 
Młody poszukiwaczu przygód! 
Czy wiesz, jak trafić do Widmowego Portu? Ponoć z tym miejscem związana jest tajemnicza 
legenda! Co czai się w morskiej pianie? Dlaczego w zimowe wieczory niewiele osób chciałoby 
tam przebywać? 
Dajcie się porwać przygodzie i przybądźcie na morskie warsztaty! 

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

scena Pleneru

18.00 - 19.00 Spotkanie wokół książki prof. Grzegorza Kucharczyka „Prusy. Pięć wieków”
Klub Polonia Christiana i WSKS w Gdyni zapraszają na dwa wykłady: 
prof. Grzegorza Kucharczyka „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos”
i prof. Pawła Skrzydlewskiego „Imperializm pruski a polski etos”.

Aula Wyższej 
Szkoły 
Komunikacji 
Społecznej, 
ul. Armii 
Krajowej 46

14 sierpnia (sobota)
11:00 - 11:50 Spotkanie z Moniką Milewską dookoła książki „Skok przez Bałtyk”, wiek 6+ 

Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Książka „Skok przez Bałtyk” jest owocem współpracy dwóch gdańszczanek: Moniki  
Milewskiej i Natalii Uryniuk. Obie silnie związane z morzem, zafascynowane jego mieszkańcami  
i tajemnicami, stworzyły opowieść, która już od pierwszych stron uwodzi zarówno tekstem, 
jak i obrazem. Lekka, pełna morskich ciekawostek, małych i dużych stworzeń oraz słownych 
gagów opowieść ukazuje środowisko polskiego morza jako fascynujący świat, który ma  
do zaoferowania o wiele więcej niż słoneczne i morskie kąpiele, zachęca do odkrywania  
nieznanego i puszczenia wodzy wyobraźni. 
Młody poszukiwaczu morskich przygód! 
Zapraszamy Cię do fascynującego świata zwierząt Bałtyku. Na spotkaniu zdradzimy cieka-
wostki o małych i dużych stworzeniach żyjących w morzu. Będą też żarty i mnóstwo sekretów! 
Lubisz tajemnice? Jesteśmy pewni, że tak! 
Czekamy więc właśnie na Ciebie! 

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

scena Pleneru

11:00 - 13:00 Małgorzata Starosta podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
11:00 - 17:00 Tomas Arnold podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
12:00 - 12:50 Spotkanie z Rafałem Jankowskim dookoła książki „Bałtyk”, wiek 8+ 

Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Bałtyk skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic! Zapraszamy was, wspólnie z pociechami na 
spotkanie, w którym część z nich postaramy się wyjaśnić. Porozmawiamy o kulturze nadbałtyc-
kich krajów, przyrodzie oraz ekologii. Naszym przewodnikiem będzie osoba, która zna się 
 na tym jak nikt inny – członek Fundacji WWF – Rafał Jankowski. Nie czekajcie więc – zapisujcie 
się na wydarzenie, które zaskoczy także i Was! 
Młody poszukiwaczu przygód! 
Czy fiordy, rafy i klify brzmią jak krajobrazy, które absolutnie nie kojarzą Ci się z naszym rodzi-
mym Morzem Bałtyckim? Co w takim razie w przypadku, gdy do tej puli dorzucimy jeszcze 
zatopione wraki oraz.. focze żłobki? Brzmi jak egzotyka z dalekich krain? Nic bardziej mylnego! 
Tego rodzaju widoki i zjawiska oferuje nasz wspaniały Bałtyk! Przyjdź na spotkanie plenerowe, 
a opowiemy Ci jak to możliwe! Dowiesz się też gdzie szukać na wybrzeżu przygód i odkryć 
oraz czym jest tajemniczy kur diabeł! 

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

Muszla 
Koncertowa

12:00 - 12:50 Rafał Skąpski  „Dziwne jest serce kobiece... Wspomnienia z Pomorza i Hebdowa” PREMIERA 
Spotkanie poświęcone książce Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej, drugiemu tomowi pa-
miętników „Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie” opracowanych przez Rafała 
Skąpskiego. Spotkanie z udziałem gości specjalnych: Basi Kosmowskiej, Przemka Dyakowskiego i 
Eustachego Rylskiego poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Fundacja HiK scena Pleneru

12:00 - 12:50 Paulina Płatkowska podpisuje swoje książki. SILVER 0ficyna 
Wydawnicza

stoisko 42

13:00 - 13:50 Rafał Skąpski podpisuje ksiażki z serii „Dziwne jest serce kobiece...” Fundacja HiK stoisko 15
13:00 - 13:50 Miroslaw M. Bujko „ Sąd Ostateczny” 

Spotkanie z reporterem biznesowym, krytykiem muzycznym i literackim, publicystą i eseistą, 
autorem trylogii sensacyjnej, na którą składają się: „Złoty Pociąg”, „Czerwony Byk”, „Wyspy Szer-
szenia” oraz napisanej wraz z Waldemarem Dziakiem powieści o północnokoreańskim reżimie 
„Pająk z góry Katsuragi”. Rozmowę o najnowszej książce, powieści historycznej „Sąd Ostatecz-
ny” poprowadzi Adam Szaja.

Sonia Draga scena Pleneru

13:00 - 13:50 Grzegorz Piątek – „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” 
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”, która zdobyła w 2021 roku Nagrodę Literacką m.st. Warszawy  
w kategorii edycja warszawska i nominowana jest do Nagrody Nike 2021. 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 Szymon Kloska.

WAB Muszla 
Koncertowa

13:00 - 14:00 Iwona Kienzler podpisuje swoje książki. Wydawnictwo Lira stoisko 44
13:00 - 15:00 Kasia Keller podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
14:00 - 14:50 Miroslaw M. Bujko podpisuje swoje książki. Sonia Draga stoisko 7

program wydarzeń

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
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13–15 sierpnia 2021 
Bulwar Nadmorski, Gdynia
program wydarzeń

14 sierpnia (sobota)
14:00 - 14:50 Robert Małecki „Zmora”  

Spotkanie z politologiem, filozofem i dziennikarzem, a także nauczycielem kreatywnego pisa-
nia, który serca czytelników podbił serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie („Skaza”   
„Wada”, „Zadra”) oraz drugą, o dziennikarzu Marku Benerze („Najgorsze dopiero nadejdzie”, 
„Porzuć swój strach”, „Koszmary zasną ostatnie”). Jego pierwszy thriller, „Żałobnica”, uplasował 
się na 2. miejscu w rankingu najlepszych powieści kryminalnych 2020 roku wg „Książek.  
Magazynu do Czytania”. Jest laureatem najważniejszych polskich kryminalnych trofeów 
 literackich, w tym dwukrotnie Nagrody Wielkiego Kalibru (w 2019 roku nagroda główna  
za „Skazę”, w 2020 nagroda czytelników za „Wadę”) oraz Nagrody Kryminalnej Piły (w 2019 roku 
za „Skazę”). Rozmowę o najnowszej powieści „Zmora” poprowadzi Adam Szaja.

Wydawnictwo-
Poznańskie

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Nina Majewska-Brown „Cztery siostry” II tom sagi „Zakładnicy wolności” PREMIERA 
Spotkanie z autorką znaną czytelnikom m.in. z powieści „Wakacje”, „Zwyczajny dzień”, krymi-
nału „Grzech”, a także: „Tajemnica z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz” i „Dwie twarze. Życie 
prywatne morderców z Auschwitz”. Trylogia „Zakładnicy wolności”, to pełna wzruszeń lęków  
i dramatów saga rodziny Zabierzyńskich, osadzona w Wielkopolsce u schyłku XIX wieku.  
O „Czterech siostrach” drugim po „Florentynie i Konstantym” tomie trylogii, autorstwa jednej  
z najpoczytniejszych polskich pisarek, porozmawia Jerzy Kisielewski.

Bellona Muszla 
Koncertowa

14:00 - 15:00 Emilia Ziółkowska, debiutująca autorka „Dziedzictwa Smoków. Łowczyni” 
(sierpniowa premiera) podpisuje swoje książki

Wydawnictwo Feniks stoisko 46

14:00 - 16:00 Spotkanie z Arturem Gębką, psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, 
autorem książki „Znikodem i zagadka lęku”. 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Psychologiczne

stoisko 41

15:00 - 15:50 Robert Małecki podpisuje swoje książki.                                                                                         Wydawnictwo 
Poznańskie

stoisko 43

15:00 - 15:50 O kobiecej twarzy polskiego kryminału - spotkanie z Małgorzatą Oliwią Sobczak  
i Karoliną Głogowską 
Małgorzata Oliwia Sobczak - pisarka, z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka, autorka 
baśni „Mali, Boli i Królowa Mrozu” i powieści obyczajowej „Ona i dom, który tańczy”. W 2019 
roku wydała doskonale przyjętą „Czerwień”, pierwszą część cyklu „Kolory zła”, w 2020 roku jej 
kontynuację, „Czerń”, a w 2021 roku ostatni tom serii pt. „Biel. Karolina Głogowska - dziennikar-
ka, redaktorka, współautorka powieści „Dwanaście życzeń”, „Inna kobieta” i „Zanim cię zapo-
mnę”. Autorka książki „Mój ukochany wróg” i najnowszej premierowej „Sprawa Sary”. Zarówno 
w swoich reportażach, jak i książkach opowiada o tym, co niewygodne, trudne i zamiecione 
pod dywan. Rozmowę poprowadzi Adam Szaja.

WAB scena Pleneru

15:00 - 15:50 Michał Cichy „Do syta” 
Spotkanie z pisarzem, przez lata związanym jako publicysta z „Gazetą Wyborczą”, historykiem  
i historykiem sztuki. Jego książka „Zawsze jest dzisiaj” (2014) otrzymała nominację do Nagrody 
Conrada i zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia. Spotkanie wokół najnowszej książki „Do syta” 
poprowadzi Szymon Kloska.

Znak Muszla 
Koncertowa

16:00 - 16:50 Małgorzata Oliwia Sobczak i Karolina Głogowska podpisują swoje książki.                                WAB stoisko 12
16:00 - 16:50 prof. Jerzy Bralczyk 

O tym, że  prof. Jerzy Bralczyk jest specjalistą od słów, dobrze wiemy, ale to, że ma też wiele do 
powiedzenia na temat zwierząt, może być niespodzianką. Jedna z jego najnowszych książek to 
zbiór ponad 100 felietonów językowo-zoologicznych, poświęconych żyjącym w Polsce gatun-
kom z ilustracjami Zofii Różyckiej. Prowadzenie Szymon Kloska.

Agora scena Pleneru

16:00 - 16:50 Eustachy Rylski „Jadąc”  
Spotkanie z prozaikiem, dramaturgiem i scenarzystą, który zadebiutował w 1984 r. dyptykiem 
„Stankiewicz. Powrót”. Jego powieść „Człowiek w cieniu” (2004) została wyróżniona Nagrodą 
Literacką im. Józefa Mackiewicza. W 2006 roku był nominowany m.in. do Nagrody Literackiej 
Nike i Angelusa za powieść „Warunek”. Jego utwory zostały przetłumaczone na języki włoski, 
niemiecki, francuski, rosyjski, węgierski i hiszpański. Rozmowę o najnowszej książce „Jadąc” 
poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Wielka Litera Muszla 
Koncertowa

16:00 - 16:50 Roma Ligocka podpisuje swoje książki. Wydawnictwo 
Literackie

stoisko 22

16:00 - 17:00 Magdalena Furmankiewicz, debiutująca autorka „Miłosnego labiryntu” (lipcowa premiera) 
podpisuje swoje książki.

Wydawnictwo Feniks stoisko 46

16:00 - 19:00 Sylwia Bies podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
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program wydarzeń

14 sierpnia (sobota)
14:00 - 14:50 Robert Małecki „Zmora”  

Spotkanie z politologiem, filozofem i dziennikarzem, a także nauczycielem kreatywnego pisa-
nia, który serca czytelników podbił serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie („Skaza”   
„Wada”, „Zadra”) oraz drugą, o dziennikarzu Marku Benerze („Najgorsze dopiero nadejdzie”, 
„Porzuć swój strach”, „Koszmary zasną ostatnie”). Jego pierwszy thriller, „Żałobnica”, uplasował 
się na 2. miejscu w rankingu najlepszych powieści kryminalnych 2020 roku wg „Książek.  
Magazynu do Czytania”. Jest laureatem najważniejszych polskich kryminalnych trofeów 
 literackich, w tym dwukrotnie Nagrody Wielkiego Kalibru (w 2019 roku nagroda główna  
za „Skazę”, w 2020 nagroda czytelników za „Wadę”) oraz Nagrody Kryminalnej Piły (w 2019 roku 
za „Skazę”). Rozmowę o najnowszej powieści „Zmora” poprowadzi Adam Szaja.

Wydawnictwo-
Poznańskie

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Nina Majewska-Brown „Cztery siostry” II tom sagi „Zakładnicy wolności” PREMIERA 
Spotkanie z autorką znaną czytelnikom m.in. z powieści „Wakacje”, „Zwyczajny dzień”, krymi-
nału „Grzech”, a także: „Tajemnica z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz” i „Dwie twarze. Życie 
prywatne morderców z Auschwitz”. Trylogia „Zakładnicy wolności”, to pełna wzruszeń lęków  
i dramatów saga rodziny Zabierzyńskich, osadzona w Wielkopolsce u schyłku XIX wieku.  
O „Czterech siostrach” drugim po „Florentynie i Konstantym” tomie trylogii, autorstwa jednej  
z najpoczytniejszych polskich pisarek, porozmawia Jerzy Kisielewski.

Bellona Muszla 
Koncertowa

14:00 - 15:00 Emilia Ziółkowska, debiutująca autorka „Dziedzictwa Smoków. Łowczyni” 
(sierpniowa premiera) podpisuje swoje książki

Wydawnictwo Feniks stoisko 46

14:00 - 16:00 Spotkanie z Arturem Gębką, psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, 
autorem książki „Znikodem i zagadka lęku”. 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Psychologiczne

stoisko 41

15:00 - 15:50 Robert Małecki podpisuje swoje książki.                                                                                         Wydawnictwo 
Poznańskie

stoisko 43

15:00 - 15:50 O kobiecej twarzy polskiego kryminału - spotkanie z Małgorzatą Oliwią Sobczak  
i Karoliną Głogowską 
Małgorzata Oliwia Sobczak - pisarka, z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka, autorka 
baśni „Mali, Boli i Królowa Mrozu” i powieści obyczajowej „Ona i dom, który tańczy”. W 2019 
roku wydała doskonale przyjętą „Czerwień”, pierwszą część cyklu „Kolory zła”, w 2020 roku jej 
kontynuację, „Czerń”, a w 2021 roku ostatni tom serii pt. „Biel. Karolina Głogowska - dziennikar-
ka, redaktorka, współautorka powieści „Dwanaście życzeń”, „Inna kobieta” i „Zanim cię zapo-
mnę”. Autorka książki „Mój ukochany wróg” i najnowszej premierowej „Sprawa Sary”. Zarówno 
w swoich reportażach, jak i książkach opowiada o tym, co niewygodne, trudne i zamiecione 
pod dywan. Rozmowę poprowadzi Adam Szaja.

WAB scena Pleneru

15:00 - 15:50 Michał Cichy „Do syta” 
Spotkanie z pisarzem, przez lata związanym jako publicysta z „Gazetą Wyborczą”, historykiem  
i historykiem sztuki. Jego książka „Zawsze jest dzisiaj” (2014) otrzymała nominację do Nagrody 
Conrada i zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia. Spotkanie wokół najnowszej książki „Do syta” 
poprowadzi Szymon Kloska.

Znak Muszla 
Koncertowa

16:00 - 16:50 Małgorzata Oliwia Sobczak i Karolina Głogowska podpisują swoje książki.                                WAB stoisko 12
16:00 - 16:50 prof. Jerzy Bralczyk 

O tym, że  prof. Jerzy Bralczyk jest specjalistą od słów, dobrze wiemy, ale to, że ma też wiele do 
powiedzenia na temat zwierząt, może być niespodzianką. Jedna z jego najnowszych książek to 
zbiór ponad 100 felietonów językowo-zoologicznych, poświęconych żyjącym w Polsce gatun-
kom z ilustracjami Zofii Różyckiej. Prowadzenie Szymon Kloska.

Agora scena Pleneru

16:00 - 16:50 Eustachy Rylski „Jadąc”  
Spotkanie z prozaikiem, dramaturgiem i scenarzystą, który zadebiutował w 1984 r. dyptykiem 
„Stankiewicz. Powrót”. Jego powieść „Człowiek w cieniu” (2004) została wyróżniona Nagrodą 
Literacką im. Józefa Mackiewicza. W 2006 roku był nominowany m.in. do Nagrody Literackiej 
Nike i Angelusa za powieść „Warunek”. Jego utwory zostały przetłumaczone na języki włoski, 
niemiecki, francuski, rosyjski, węgierski i hiszpański. Rozmowę o najnowszej książce „Jadąc” 
poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Wielka Litera Muszla 
Koncertowa

16:00 - 16:50 Roma Ligocka podpisuje swoje książki. Wydawnictwo 
Literackie

stoisko 22

16:00 - 17:00 Magdalena Furmankiewicz, debiutująca autorka „Miłosnego labiryntu” (lipcowa premiera) 
podpisuje swoje książki.

Wydawnictwo Feniks stoisko 46

16:00 - 19:00 Sylwia Bies podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

17:00 - 17:50 Bartosz T. Wieliński „Wojna lekarzy Hitlera” 
Spotkanie z dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, specjalizującym się w tematyce niemieckiej, 
w latach 2005-2009 korespondentem w Berlinie, laureatem nagrody Grand Press za reportaż 
prasowy (2013) i „Pióra Nadziei” Amnesty International (2014). Autor debiutował książką 
 „Źli Niemcy” (2014), zbiorem szkiców biograficznych poświęconych historii dwudziesto-
wiecznych Niemiec, niedawno wydał bestsellerową „Wojnę lekarzy Hitlera”. Spotkanie wokół 
najnowszej książki poprowadzi Szymon Kloska.

Agora scena Pleneru

17:00 - 17:50 prof. Jerzy Bralczyk podpisuje swoje książki.  Agora stoisko 3 i 4
17:00 - 17:50 Roma Ligocka  „Siła rzeczy” 

Spotkanie z malarką i pisarką. Jej obrazy prezentowane były w wielu galeriach w Europie  
i na świecie. Pracowała też jako kostiumolog w europejskich teatrach oraz przy produkcjach 
filmowych i telewizyjnych. Autorka bestsellerowych książek: „Dziewczynka w czerwonym 
płaszczyku” (wydana w dwudziestu dwu językach, przeczytana przez ponad milion czytelni-
ków na całym świecie), „Tylko ja sama”, „Dobre dziecko”, „Droga Romo”, „Kobieta w podróży”, 
„Znajoma z lustra”, „Wszystko z miłości”, „Czułość i obojętność”, „Księżyc nad Taorminą”, „Wolna 
miłość”, „Radość życia”, „Jeden dobry dzień”, „Róża”. Rozmowę o najnowszej książce „Siła rzeczy” 
poprowadzi Adam Szaja.

Wydawnictwo 
Literackie

Muszla 
Koncertowa

18:00 - 18:40 Thomas Arnold (Arnold R. Płaczek) 
Spotkanie z autorem kryminałów „33 dni prawdy”, „Tetragon”, „Horyzont umysłu”, „Efektor”, 
„Mauzoleum”, „Anestezja”, „Substancja czynna” oraz powieści fantasy z cyklu „Legendy Arche-
onu” poprowadzi Piotr Dobrołęcki.

VECTRA scena Pleneru

18:00 - 18:50 Katarzyna Tubylewicz „Samotny jak Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią  
bywać sami” 
Spotkanie z pisarką, kulturoznawczynią i tłumaczką z języka szwedzkiego (przełożyła m.in. 
cztery powieści Majgull Axelsson i trylogię Jonasa Gardella o AIDS oraz reportaż „Strzały w 
Kopenhadze” Niklasa Orreniusa, za ten przekład została nominowana do nagrody im Ryszarda 
Kapuścińskiego). Autorka powieści „Bardzo zimna wiosna” „Własne miejsca” i „Rówieśniczki”, 
„Ostatnia powieść Marcela”. Jej reporterskie książki to kultowi dziś „Moraliści. Jak Szwedzi uczą 
się na błędach i inne historie” i „Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą”. W latach 2006–2012 była 
dyrektorką Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Rozmoę o najnowszej książce „Samotny jak 
Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią bywać sami” poprowadzi Adam Szaja.

Wielka Litera Muszla 
Koncertowa

18:00 - 18:50 Bartosz T. Wieliński podpisuje swoje książki. Agora stoisko 3 i 4
15 sierpnia (niedziela)

11:00 - 11:50 Barbara Kosmowska „Zachmurzenie umiarkowane” 
Spotkanie z lubianą i nagradzaną autorką, która w swoim dorobku ma powieści dla doro-
słych ale najbardziej, jak sama mówi, lubi pisać dla młodego czytelnika. Nazywana mistrzynią 
psychologicznych portretów, powieściopisarka i poetka, literaturoznawczyni oraz autorka 
słuchowisk dla dzieci i młodzieży.  Autorka powieści „Teren prywatny”, „Prowincja”, „Gobelin”, 
„W górę rzeki”, „Niebieski autobus”, „Hermańce”, „Ukrainka” oraz utworów dla dzieci i młodzieży, 
takich jak m.in.: „Puszka”, „Samotni.pl”, „Buba”, „TRU”, „Obronić królową”, „Gwiazda z pierwszego 
piętra”, „Fred, psi ekopatrol”. Spokanie wokół najnowszej powieści „Zachmurzenie umiarkowane” 
poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Fundacja HiK scena Pleneru

11:00 - 13:00 Sylwia Bies podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
11:00 - 17:00 Tomas Arnold podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29
12:00 - 12:50 Historie z dreszczykiem w tle - spotkanie z Marcinem Szczygielskim, wiek 10+ 

Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Zapraszamy na spotkanie z autorem, który porusza wiele emocji, ubierając nienazwane mło-
dzieńcze problemy w nutę magii i tajemnicy. Jak tworzy się fantastyczne światy, a jednocze-
śnie tak bardzo realne, że czasem odbiera nam mowę? Jaką siłę ma metafora dla kreatywności 
młodego człowieka i jak budować napięcie w historii, aby nawet niełatwy temat wciągał 
czytelnika od początku podróży literackiej? Te i inne pytania oraz odpowiedzi na nie będziecie 
mogli usłyszeć podczas plenerowego spotkania z Marcinem Szczygielskim! 
Młody poszukiwaczu przygód! 
Uwielbiasz legendy, tajemnice i zaklęcia? Historie przyprawiające o lekki dreszczyk są tym,  
po co sięgasz z największą przyjemnością i nie możesz się od nich oderwać? Znakomicie! 
Mamy spotkanie specjalnie dla Ciebie! Naszym gościem będzie autor, którego uwielbiasz za 
„Za niebieskimi drzwiami”, „Czarny młyn”, a także wiele innych niesamowitych opowieści. Z 
pewnością już wiesz, że chodzi o Marcina Szczygielskiego, z którym porozmawiamy o tym,  
czy lubi czasem straszyć swoich czytelników i jak tworzy się takie historie jak „Królowa wody”. 

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

scena Pleneru

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
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15 sierpnia (niedziela)
12:00 - 12:50 Zabawa artystyczna z Karoliną Grabarczyk i Niką Jaworowską-Duchlińską  dookoła 

książki „Letni koncert”, wiek 6+ 
Drodzy rodzice, dziadkowie! 
Nauka czytania to dla małego człowieka nie jest prosta sprawa, dlatego najlepsi polscy  
autorzy i ilustratorzy starają się pomóc, tworząc znakomitą serię “Czytam sobie”. Tu każdy 
może znaleźć coś dla siebie zarówno w warstwie fabularnej i ilustracyjnej, jak i o odpowiednim 
stopniu trudności. Z okazji Festiwalu prezentujemy Wam jedną z najbardziej wakacyjnych 
części – “Letni koncert”. Wydarzenie w Muszli Koncertowej będzie przeniesieniem fabuły,  
a zabawy z niej pochodzące pochłoną nie tylko dzieci! 
Młody poszukiwaczu przygód! 
Czy byłeś kiedyś na koncercie? Byłeś? A pamiętasz, gdzie to było? Może w operze lub filharmonii?  
A czy byłeś na łące? To właśnie tam odbywają się najpiękniejsze letnie koncerty! 
Angażują się w nie wszyscy mali mieszkańcy łąki. Nie wierzysz? Zbliż ucho do trawy,  
a potem dołącz do tej niezwykłej orkiestry!                

Międzypokoleniowy 
Festiwal 
Literatury Dziecięcej 
Ojce i dziatki

Muszla 
Koncertowa

13:00 - 13:50 Z Kasią Keller autorką książki „Tomasz Niefart. Skazany na porażkę” (wiek 8+) oraz serii  
o niesamowitych przygodach Malwinki i Lusi (wiek 4+) porozmawia Anna Bukowska.

Zielona Sowa scena Pleneru

13:00 - 13:50 Gabriela Jatkowska „Skruszony gangster. Czyli jak się zostaje świadkiem koronnym” 
Spotkanie z autorką wielu artykułów kryminalnych, byłą redaktor naczelną „POCISKU ma-
gazynu literacko-kryminalnego” oraz szefową działu kryminalnego miesięcznika „Skarpa 
Warszawska”. Od początku istnienia „Reportera – magazynu kryminalnego” związana z 
tym tytułem. Autorka książek „Przerwane igrzyska. Niezwykli sportowcy II RP” (Warszawa 
2017) oraz „Echa dawnej Warszawy. Kryminale opowieści” (Warszawa 2016). Spotkanie 
wokół najnowszej książki „Skruszony gangster. Czyli jak się zostaje świadkiem koronnym” 
poprowadzi Adam Szaja.

WAB Muszla 
Koncertowa

13:00 - 14:00 Roland Janotta, autor „Egzorcysty” (lipcowa premiera) podpisuje swoje książki. Wydawnictwo Feniks stoisko 46

13:00 - 15:00 Spotkanie z Elżbietą Zubrzycką, psycholożką, autorką książki „Przetrwać burzę” i 30 innych 
tytułów dla dzieci i młodzieży.

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Psychologiczne

stoisko 41

13:00 - 16:00 Małgorzata Starosta podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

14:00 - 14:50 Kasia Keller podpisuje swoje książki. Zielona Sowa stoisko 10

14:00 - 14:50 Jacek Karczewski  
Spotkanie z przyrodnikiem, aktywistą i promotorem przyrody, autorem książek „Jej Wy-
sokość Gęś. Opowieści o ptakach” i „Noc Sów. Opowieści z lasu”. Częsty gość programów i 
audycji radiowych poświęconych przyrodzie; autor licznych publikacji i artykułów (m.in. 
cyklu Wakacje z ptakami w Kwartalniku „Przekrój”) oraz większości wydawnictw stowarzy-
szenia Ptaków Polskich. Rozmowę poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Wydawnictwo Po-
znańskie

scena Pleneru

14:00 - 14:50 Iza Klementowska „Zapach trawy. Opowieści o dzieciach hipisów” PREMIERA 
Spotkanie z reporterką i dziennikarką, publikującą m.in. w „Dużym Formacie” GW, „Wysokich 
Obcasach Extra”, „Newsweeku”,  „Polityce”, „Machinie”, „National Geographic”, „Sukcesie”, „Bluszczu” 
i „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork). Jej teksty ukazały się również w antologiach „Swoją drogą”, 
„Pytania, których się nie zadaje”, „Odwaga jest kobietą”, „Twarze sukcesu. Zespół Downa”. Autorka 
książek „Samotność Portugalczyka” (wyd. Czarne, nominacja do Nagrody im. Teresy Torańskiej), 
„Minuty. Reportaże o starości” (DW PWN, nominacja do nagrody Radia Wrocław EMOCJE), 
„Szkielet białego słonia” (Wyd. Czarne, nominacja do nagrody Radia Wrocław EMOCJE, nominacja 
do nagrody Travelery 2017), „Skóra. Witamy uchodźców” (Wyd. Karakter, nominacja do nagrody 
im. Beaty Pawlak za rok 2019). W sierpniu 2021 ukazała się jej najnowsza książka „Zapach trawy. 
Opowieści  
o dzieciach hipisów” (Wyd. Agora). Rozmowę o premierowej książce poprowadzi Szymon Kloska.

Agora Muszla 
Koncertowa

program wydarzeń

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
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15:00 - 15:50 Radosław Figura 
Spotkanie z dramaturgiem, scenarzystą, autorem tekstów piosenek, który w swojej twórczości 
podąża dwiema drogami. Z jednej strony napisał scenariusze hitowych seriali, m.in. „Magda M.” 
(trzy Telekamery, Hiacynt – nagroda Fundacji Równości i wiele innych wyróżnień), „Teraz albo 
nigdy”, „Szpilki na Giewoncie”, a także obyczajowe powieści: „Magda M. Ciąg dalszy nastąpił”  
i „Magda M. Słoneczna strona”, będące kontynuacją losów serialowej prawniczki. Z drugiej 
strony w swoich dramatach, takich jak „Opiekun much” czy „Głupionka Jezusowa” (premiera  
w czerwcu 2021 w teatrze Druga Strefa w Warszawie), podejmuje bezkompromisowy spór  
z Bogiem, przeznaczeniem i słabościami ludzkiej natury. Rozmowę poprowadzi Szymon 
Kloska.

Znak scena Pleneru

15:00 - 15:50 Vincent V. Severski „Nabór“ 
Spotkanie z pisarzem, byłym oficerem wywiadu, wielokrotnie odznaczanym i wyróżnianym 
przez najwyższe władze RP, uhonorowanym Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę. 
Jest autorem dwóch serii szpiegowskich. Po tym, gdy pierwsza z nich – tetralogia „Nielegalni”  
– stała się bestsellerem, CANAL+ wyprodukował serial na podstawie pierwszej i drugiej 
części. W 2019 roku ukazała się biografia polskiej agentki brytyjskiej tajnej służby – „Christine. 
Powieść o Krystynie Skarbek”. Rozmowę o ostatniej części trylogii zapoczątkowanej przez 
„Zamęt“ i „Odwet“, w której łączą się wątki i powracają bohaterowie tetralogii „Nielegalni“ 
poprowadzi Adam Szaja.

Fundacja HiK Muszla 
Koncertowa

15:00 - 15:50 Iza Klementowska podpisuje swoje książki. Agora stoisko 3 i 4

15:00 - 15:50 Jacek Karczewski podpisuje swoje książki.                                                                           Wydawnictwo 
Poznańskie

43

16:00 - 16:50 Iwona Kienzler 
Spotkanie ze znaną pisarką i popularyzatorką historii, autorką ponad stu książek. 
Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu 
wpływowi na losy i decyzje mężczyzn rządzących państwami, czy też będącymi wpływowy-
mi politykami lub mężami stanu. Historia opisywana w książkach Iwony Kienzler to historia 
widziana oczyma kobiet. Jest autorką serii „Historie z alkowy”, a także wielu tytułów z serii 
„Zwycięskie bitwy Polaków” oraz serii „Kronika PRL”. Jej najnowsze tytuły to „Waleczne kobiety 
roku 1920”; „Henryk Sienkiewicz dandys i celebryta”; „Kobiety wojowniczki”; „Życie i romanse 
polskich arystokratów”; „Cudzoziemskie żony i matki władców Polski”; „Dziedzictwo krwi.  
Potomkowie władców Polski na tronach Europy”.  Spotkanie poprowadzi Piotr Dobrołęcki.

Bellona scena Pleneru

16:00 - 16.50 prof. Jerzy Bralczyk 
O tym, że  prof. Jerzy Bralczyk jest specjalistą od słów, dobrze wiemy, ale to, że ma też wiele  
do powiedzenia na temat zwierząt, może być niespodzianką. Jedna z jego najnowszych  
książek to zbiór ponad 100 felietonów językowo-zoologicznych, poświęconych żyjącym  
w Polsce gatunkom z ilustracjami Zofii Różyckiej. Prowadzenie Jerzy Kisielewski.

Agora Muszla 
Koncertowa

16:00 - 16:50 Radosław Figura podpisuje swoje książki. Znak stoisko 2

16:00 - 16:50 Ula Ryciak podpisuje swoje książki. Wydawnictwo 
Literackie

stoisko 22

16:00 - 17:00 Kasia Keller podpisuje swoje książki. VECTRA stoisko 29

17:00 - 17:50 Ula Ryciak „Niemoralna. Kalina” 
Spotkanie z pisarką i scenarzystką, laureatką Nagrody Literackiej Gryfia, autorką między inny-
mi bestsellerowej opowieści o Agnieszce Osieckiej „Potargana w miłości”, a także biografii  
„Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów” oraz „Poławiaczek pereł”. Opublikowała  
kilkadziesiąt reportaży z pięciu kontynentów. Debiutowała książką „Clitoris erectus” 
o samotnej podróży przez Amerykę Łacińską. Rozmowę o najnowszej książce „Niemoralna. 
Kalina” poprowadzi Jerzy Kisielewski.

Wydawnictwo 
Literackie

scena Pleneru

17:00 - 17.50 Natalia Fiedorczuk „Odmieniec” 
Spotkanie z kompozytorką, wokalistką i publicystką, zajmującą się aktywizacją obywatelską  
w społecznościach lokalnych. Pisała o muzyce, o internecie, estetyce i mieszkalnictwie.  
Za książkę „Jak pokochać centra handlowe”, jej prozatorski debiut, otrzymała Paszport  
„Polityki”. Spotkanie wokół najnowszej powieści „Odmieniec” poprowadzi Szymon Kloska.

Wielka Litera Muszla 
Koncertowa

program wydarzeń

godzina temat organizator miejsce

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
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