
PIĄTEK 04 LISTOPADA

11:00-11:30 Uroczyste otwarcie stoiska Ukrainy - gościa specjalnego

stoisko 16

Ukraina -
gość
specjalny

11:00-19:00 Wymiana książek
Stowarzyszenie Śląscy Blogerzy Książkowi zaprasza na wymianę książek! Wymienić będzie można
beletrystykę z lat 2010-2022, w tym kryminały, romanse czy książki dla młodzieży. Nie wymieniamy
książek dla najmłodszych dzieci, podręczników, poradników, komiksów i literatury fachowej.

Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie – takie, jakie chcielibyśmy wziąć do domu.  
Zapraszamy!
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12:00-12:50 Jak się robi książkę - spotkanie dla dzieci
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje książka? Kto i jak projektuje okładkę? Czym są
uszlachetnienia, grzbiet, bigowanie i wyklejka? Kto układa tekst w środku? Czym jest strona tytułowa i
stopka redakcyjna? Co robi redaktor i korektor? Co to są wdowy, sieroty i bękarty? 

Zapraszamy na godzinne warsztaty, podczas których współwłaścicielka Wydawnictwa Mięta Agnieszka
Trzeszkowska-Bereza  opowie Wam, od czego należy zacząć i na czym skończyć, aby powstała
książka.

Spotkanie dla dzieci 8+

Rejestracja mailowa: program@historiaikultura.pl

Wydawnictwo Mięta

Forum 1

Program dla
dzieci i
młodzieży

12:00-12:50 Waldemar Cichoń „Witajcie w Wynalazkowie” PRZEDPREMIERA
Tosia i Tosiek muszą spędzić te wakacje w Wynalazkowie – mieście, w którym mieszkają wyłącznie
wynalazcy. Boją się nudy, jednak od razu wpadają w sam środek potężnej oraz szalonej afery
kryminalno-szpiegowskiej. Czy uda się uratować świat przed niecnymi zakusami pewnego geniusza
zła? Nad jakim epokowym odkryciem pracuje wuj Inwentoriusz? Kim jest tajemniczy Czarny Kapelusz i
jakie ma zamiary? Czy najlepszy detektyw świata może być robotem? Jak skonstruować kurę
trojańską? O tym wszystkim przeczytacie w „Witajcie w Wynalazkowie” – najnowszej książce
Waldemara Cichonia, autora m.in. bestsellerowego cyklu o kocie Cukierku.

Waldemar Cichoń - jeden z najpopularniejszych obecnie twórców literatury dziecięcej w Polsce. W
swoim dorobku ma 17 książek dla dzieci i młodzieży. Jego literacki debiut – „Cukierku, Ty łobuzie!” –
zyskał status bestselleru (łączna sprzedaż zapoczątkowanej tą książką serii przekroczyła 700 tys.
egzemplarzy) i trafił w 2017 roku na listę lektur szkolnych MEN. Przygody kota Cukierka zapocząt‐
kowały serię liczącą dziesięć części. Oprócz książek o Cukierku napisał i wydał też książkę „Skrzat”,
serię o psie Riko („Jeśli się zgadzasz, zaszczekaj dwukrotnie!”, „Zaszczekaj to jeszcze raz!”, „Kto
szczeka, nie błądzi”) oraz trzy pozycje poświęcone historii i tradycjom Górnego Śląska (Zdarziło sie na
Ślonsku”, „Tam, kaj rodzom sie djamynty”, „Bebok, heksa i inksi”).

Prowadzenie: Jolanta Pierończyk.

Wydawnictwo Żwakowskie

Scena główna

Program dla
dzieci i
młodzieży



12:00-13:00 Prezentacja książek dziecięcych
„Ale kuchnia” (kulinaria dla najmłodszych, tradycyjne ukraińskie dania) Julia Czerewań, Anna Sofina
(wydawnictwo Twory).

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

stoisko 16

Ukraina -
gość
specjalny

12:00-13:30 Warsztaty tworzenia Ex Libris 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris 
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  
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13:00-13:50 Uroczyste otwarcie Targów Książki w Katowicach

Scena główna

13:00-14:00 Wierszyki dla najmłodszych
Prezentacja książki z wierszykami dla najmłodszych „Kot Rudyk” Inesa Dolenyk.

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Ukraina -
gość
specjalny

14:00-14:50 „Wszyscy pragną tego samego – dupy!”. Rozmowa wokół nowego tłumaczenia „Lizystraty”
Arystofanesa
O przekładzie „Lizystraty” Arystofanesa rozmawiają Olga Śmiechowicz - tłumaczka, Monika Glosowitz,
Zbigniew Kadłubek i Jan Baron.

Bibliotek Śląska

Scena główna

14:00-14:50 Słów Kącik - warsztaty typograficzne dla dzieci oparte na zabawie słowem i obrazem
Na warsztatach zapoznamy uczestników z różnorodnością krojów pisma i stylów czcionek. Zwrócimy
uwagę na wygląd tekstu, który obok ilustracji jest równie ważnym elementem układu graficznego
(relacja obraz-słowo) oraz zachęcimy do zabawy w projektowanie liter.

Prowadzenie: Anna Woźniak, artystka plastyczka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

Spotkanie dla dzieci 9+

Rejestracja mailowa: program@historiaikultura.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach.

Forum 1

Program dla
dzieci i
młodzieży



14:00-14:50 Rodzinne czytanie bajek
Fundacja Miasta Słów zaprasza do udziału w rodzinnym czytaniu bajek. Zapraszamy rodziców wraz z
dziećmi do posłuchania bajek, które czytać będą wolontariusze Fundacji.

Fundacja Miasta Słów

Forum 2

Program dla
dzieci i
młodzieży

15:00-15:50 Anna Kańtoch
Spotkanie z jedną z najpopularniejszych polskich pisarek literatury fantasy oraz coraz większą
konkurentką dla autorów kryminałów ;-)

Jej świetnie przyjęta przez czytelników i recenzentów seria książek o Krystynie Lesińskiej – „Wiosna
zaginionych”, „Lato utraconych” i „Jesień zapomnianych” jest w katowickiej bibliotece miejskiej cały
czas wypożyczana. To właśnie twórczości kryminalnej poświęcone będzie spotkanie z autorką.
Podczas spotkania obie Anny opowiedzą również o projekcie „Literacki przewodnik po Katowicach -
łączymy pokolenia”, zrealizowanym przez Bibliotekę i GoodBooks, a powstałym na kanwie „Wiosny
zaginionych”.

Prowadzenie: Anna Kajzer - kierownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Scena główna

15:00-15:50 Warsztaty plastyczno - literackie „Poszukiwacze morskich pereł”
Zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty w ramach których najmłodsi poznają niezwykłą historię, do
której przygotują ilustracje pod okiem wolontariuszy Fundacji Miasta Słów.

Fundacja Miasta Słów

Forum 1

Program dla
dzieci i
młodzieży

15:00-15:50 Fantasy i kryminał w literaturze - mezalians czy duet doskonały?
Spotkanie poprowadzą Monika Litwinow (autorka kryminału „Za lasami”) i Mateusz R.M. Rogalski
(autor cyklu fantasy „Obrońcy Ahury”, założyciel Samowydawcy.pl i prezes Polskiego Stowarzyszenia
Autorów Niezależnych „Samowydawcy”).

Samowydawcy.pl

Forum 2

15:00-17:30 Warsztaty tworzenia Ex Libris
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  
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16:00-16:50 „Radio «Wojna»” wygrywa! Rozmowa wokół tomu Daryny Hładun
Spotkanie z Januszem Radwańskim, tłumaczem książki „Радіо «Війна». Radio «Wojna»” Daryny
Hładun.

Prowadzenie: Jakub Pszoniak.

Biblioteka Śląska

Forum 1

16:00-16:50 Dziesięć książek o Śląsku, które warto przeczytać – subiektywny ranking Moniki Kassner i
Sabiny Waszut
Sabina Waszut - pisarka, poetka, recenzentka, organizatorka spotkań literackich, propagatorka
śląskiej kultury. Właśnie ukazała się jej najnowsza powieść „Ogrody na popiołach”, powieści wokół
powojennego obozu na Zgodzie w Świętochłowicach, którą przed i po spotkaniu będzie można nabyć
wraz z autografem na stoisku Wyd. Silesia Progress.

Monika Kassner - historyczka i polonistka, działaczka społeczna, dziennikarka pisząca po śląsku,
czynna nauczycielka, autorka poczytnych książek zarówno dla dzieci jak i kryminałów retro
osadzonych na Górnym Śląsku. Po spotkaniu na stoiku Wyd. Silesia Progress możliwość nabycia
najnowszej książki autorki „Sprawa Rodziny Tebbe. Kolacja z mumią”.

Wydawnictwo Silesia Progress

Scena główna

Program
śląski

16:00-16:50 Języki Mai Angelou – dylematy tłumaczki
Jak oddać w polszczyźnie język Afroamerykanów z pierwszej połowy ubiegłego wieku? Jak przekładać
gwary i dialekty? Jakich problemów nastręcza poetycka proza? Jak tłumaczyć język nienawiści? Nad
tymi i innymi pytaniami pochylimy się podczas rozmowy o autobiograficznych książkach kultowej
amerykańskiej pisarki i działaczki, Mai Angelou. Pierwszy tom – „Dlaczego w klatce śpiewa ptak” –
ukazał się w czerwcu tego roku, premiera drugiego zaplanowana jest na początek grudnia.

Prowadzenie: Elżbieta Janota i Paulina Rzymanek, tłumaczki i autorki podkastu „Już tłumaczę”.
Elżbieta Janota, która przekłada Mayę Angelou na język polski, jest tłumaczką z języka francuskiego i
angielskiego zrzeszoną w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury.

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Forum 2

16:00-17:00 Tatiana Pjankova „Wiek czerwonych mrówek”
Prezentacja książki „Wiek czerwonych mrówek”. Książka dostępna również w tłumaczeniu na język
polski oraz niemiecki.

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Ukraina -
gość
specjalny



17:00-17:50 Debiut pisarski na rynku wydawniczym - jak to zrobić? Agnieszka Trzeszkowska-Bereza
Chcesz zostać autorem i wydać książkę w profesjonalnym wydawnictwie? A czy wiesz, od czego należy
zacząć i jak sfinalizować swoje działania podpisaniem umowy? Zapraszamy po solidną dawkę
praktycznej wiedzy!

Agnieszka Trzeszkowska-Bereza – redaktorka z 24-letnim doświadczeniem na rynku książki i
współwłaścicielka Wydawnictwa Mięta, zaprasza na wykład o debiucie pisarskim na rynku
wydawniczym. Agnieszka swoje pierwsze kroki w branży stawiała jako korektorka w redakcji „Gazety
Wyborczej”, osiem lat spędziła w Grupie Wydawniczej Foksal, gdzie na stanowisku redaktorki
inicjującej i prowadzącej tworzyła nowe imprinty, kreowała trendy i odkrywała kolejne literackie talenty,
a obecnie spełnia się jako wydawczyni we własnej oficynie. 

Wydawnictwo Mięta 

Forum 1

17:00-17:50 Joanna Mokosa-Rykalska „Matki przodem” PREMIERA
Joanna Mokosa-Rykalska - autorka bloga i bestsellera „Matka siedzi z tyłu”, – królowa gaf, ciętych
ripost i  życiowych katastrof –zabiera nas w podróż życia albo raczej… nie do przeżycia! Spotkanie
wokół premierowej książki „Matki przodem”, która kipi od ciętego humory i absurdalnych zwrotów akcji.
Od której nie będziecie mogli się oderwać. Którą podarujecie mamie i przyjaciółce. Nie chce naprawiać
świata, ale sprawi, że uśmiechniecie się pod nosem parę razy, czasem wybuchniecie śmiechem, a być
może też płaczem. A momentami pomyślicie, że autorka musiała chyba podsłuchać Wasze historie
życiowe… 

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wielka Litera

Scena główna

17:00-17:50 Anna S. Cichosz - BITKA, PITKA I PRZYŚPIEWKA, czyli kultura i sztuka w powieści fantasy
Dlaczego niektóre światy fantasy są wiarygodne, a inne nie? Czy uniwersum fantastyczne może się
obyć bez kultury i sztuki? O tych i innych kwestiach opowie historyczka sztuki i kompozytorka, która
stworzyła autorską muzykę do swojej książki. Zapraszamy do dyskusji o kulturze w światach fantasy i o
tym, co sprawia, że w danym uniwersum „chce się być”.

Anna S. Cichosz - autorka powieści fantasy „Ziemia winowajców”.

Samowydawcy.pl

Forum 2

Strefa
fantastyki

SOBOTA 05 LISTOPADA

10:30-19:00 Wymiana książek
Stowarzyszenie Śląscy Blogerzy Książkowi zaprasza na wymianę książek! Wymienić będzie można
beletrystykę z lat 2010-2022, w tym kryminały, romanse czy książki dla młodzieży. Nie wymieniamy
książek dla najmłodszych dzieci, podręczników, poradników, komiksów i literatury fachowej.

Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie – takie, jakie chcielibyśmy wziąć do domu. 
Zapraszamy!

stoisko 13



11:00-11:50 Ewa Kassala „Czas Bogini”
Słowiańskie literackie power show Ewy Kassali wokół książki „Czas Bogini”
Poznaj świat strażniczek Bogini, wiedźm, widzących, wiary w Nyję, Makoszę, Świętowita, Welesa,
Peruna i wielu innych, dziś zapomnianych bogów i bogiń. Spotkanie z Ewą Kassalą, autorką powieści
„Czas Bogini”.

Sonia Draga

Scena główna

11:00-11:50 Barbara Kosmowska „Zachmurzenie umiarkowane”
Nazywana mistrzynią psychologicznych portretów, literaturoznawczyni, poetka i pisarka, wielokrotnie
nagradzana w ogólnopolskich konkursach za powieści dla dorosłych i młodszych czytelników. Jej
„Teren prywatny” oraz „Buba” otworzyły drogę do kolejnych literackich sukcesów. Jest wielokrotną
laureatką konkursu Astrid Lindgren, właścicielką „Guliwera” czy „Żółtej ciżemki”, a dwie spośród jej
książek znalazły się w kanonie lektur. Spokanie wokół najnowszej powieści „Zachmurzenie
umiarkowane”.

Prowadzenie: Jerzy Kisielewski.

Forum 1

11:00-11:50 Michał Cholewa - strefa fantastyki
Michał Cholewa – polski informatyk i pisarz specjalizujący się w militarnej science fiction, działacz
fandomu. Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki opowie o swojej serii SF, sztucznej
inteligencji i o tym, jak łączyć fantastykę z wiedzą całkiem ścisłą.

Forum 2

Strefa
fantastyki

11:00-12:00 Poezja - Solomia Mordarowicz
Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Ukraina -
gość
specjalny

12:00-12:50 Maciej Siembieda „Kołysanka” PREMIERA
Nowe śledztwo Jakuba Kani! Czy będzie jego ostatnim? Maciej Siembieda z mistrzowską zręcznością
splata sensacyjną fikcję z Wielką Historią i małą polityką oraz fascynującymi śląskimi ciekawostkami.
Trzymające w napięciu wydarzenia wokół sprawy Chaczaturiana, prawdziwej bajki o Kopciuszku,
przeklętych nut oraz rodzinnych sekretów i tajemnic pałacu w Kopicach stawiają pod znakiem
zapytania nie tylko dalszą karierę prokuratora Jakuba Kani, ale przede wszystkim naszą przespaną
noc…

Maciej Siembieda - pisarz z trzydziestoletnim doświadczeniem reporterskim, skupiony głównie na
śledztwach historycznych. Trzykrotnie otrzymał za nie nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
uznawaną za najwyższy laur zawodowy w kraju. Tropienie zagadek z przeszłości jest najczęstszym
tematem jego kilkuset reportaży publikowanych od paryskiej „Kultury” po polskie gazety regionalne.  
Od 2017 r. wydaje powieści sensacyjne z prokuratorem Jakubem Kanią w roli głównej. Do tej pory
ukazały się „444”, „Miejsce i imię”, „Wotum” oraz „Kukły”. „Kołysanka” to piąty tytuł w serii. Maciej
Siembieda napisał również thriller historyczny „Gambit” oraz sensacyjną polsko-grecką sagę
„Katharsis”. Znakiem rozpoznawczym autora jest budowanie opowieści na podstawie zdarzeń, które
miały miejsce w rzeczywistości.

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wydawnictwo Agora

Scena główna

Strefa
kryminału



12:00-12:50 Sara i Wikuś „Zaczarowany Świat Sary”
Sara i Wikuś wraz z rodzicami opowiedzą o tym, jak stworzyli jeden z najpopularniejszych kanałów
dziecięcych na YouTube: „Zaczarowany Świat Sary”. Porozmawiają również o tym, skąd pomysł na
książki „52 challenge” i „52 lifehacki”.

Prowadzenie: Georgina Gryboś (literacka kavka)

Wydawnictwo SQN

Forum 1

Program dla
dzieci i
młodzieży

12:00-12:50 Panel dyskusyjny: Literatura w czasie wojny 
O roli literatury w czasie wojny rozmawiać będą przedstawiciele ukraińskich wydawnictw: Iryna
Fedechko (Stary Lew), Mila Radchenko (Chas Maistriv) oraz Tatiana Pjankova (Nasz format).

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Forum 2

Ukraina -
gość
specjalny

12:00-13:30 Warsztaty tworzenia Ex Libris
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  
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13:00-13:50 Zbigniew Rokita i Grzegorz Kulik - śląski przekład książki „Kajś. Opowieść o Górnym
Śląsku” PREMIERA 
Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą i Grzegorzem Kulikiem z okazji premiery śląskiego przekładu „Kajś”.

Zbigniew Rokita (ur. 1989) – reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej
i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich: „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” (podwójnie
nagrodzonej Nagrodą Literacką Nike oraz nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej
Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego), a
także „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” (książka została przełożona na język ukraiński,
a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuk teatralnych „Nikaj”
(Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk) i „Weltmajstry” (Teatr Korez, reż. Robert Talarczyk). Pochodzi
z Gliwic, mieszka w Katowicach.

Prowadzenie: Adam Szaja

Wydawnictwo Czarne

Scena główna

Program
śląski

13:00-13:50 Grzegorz Kasdepke i Hubert Klimko-Dobrzaniecki „Królik po islandzku” DLA DOROSŁYCH
Autorzy uznani i znani z tworzenia całkiem innej literatury połączyli siły, talenty, pasję i poczucie
humoru, aby stworzyć wartką prozę WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH o smakowaniu życia całym sobą i
o pierwszych razach doświadczanych wszystkimi zmysłami.

Prowadzenie:Jerzy Kisielewski.

Wielka Litera

Forum 1



13:00-13:50 Ryszard Ćwirlej, Przemysław Żarski, Bartosz Szczygielski
Panel autorski z jednymi z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów! Czy pisanie w tak
poczytnym gatunku to przekleństwo czy błogosławieństwo? Jak pracują? Nad czym pracują? O tym i o
innych kryminalnych sprawach porozmawiają Ryszard Ćwirlej, Bartosz Szczygielski i Przemysław
Żarski.

Prowadzenie: Szymon Kloska.

IV Strona / Wydawnictwo Poznańskie

Forum 2

Strefa
kryminału

14:00-14:50 Katarzyna Bonda
Najpopularniejsza autorka powieści kryminalnych w Polsce. Twórczyni serii z Hubertem Meyerem
(m.in. „Florystka”, „Balwierz”, „Zimna sprawa”), tetralogii z profilerką Saszą Załuską („Pochłaniacz”,
„Okularnik”, „Lampiony” i „Czerwony Pająk”), a także powieści kryminalnych inspirowanych
prawdziwymi zdarzeniami „Miłość leczy rany” i „Miłość czyni dobrym”. Ma w dorobku również
dokumenty, m.in. „Polskie morderczynie”. Bohaterem nowej serii kryminalnej jest detektyw Jakub
Sobieski („O włos”, „Ze złości”). Książki Katarzyny Bondy sprzedały się w Polsce w nakładzie trzech
milionów egzemplarzy. Są wydawane w 16 krajach. Prawa do edycji zagranicznych zakupiły największe
wydawnictwa na świecie, m.in. Hodder & Stoughton i Random House. Na podstawie Lampionów
powstał serial Żywioły Saszy emitowany przez stację TVN. Prawa do adaptacji książki dokumentalnej
„Polskie morderczynie” zakupiła Nordic Entertainment Group –serial fabularny będzie emitowany w
Viaplay w 2023 roku.

Wydawnictwo MUZA

Scena główna

Strefa
kryminału

14:00-14:50 Jakub Nowak „To przez ten wiatr”
Jakub Nowak tworzy nowoczesny western, burzy mity narodowe i strąca z cokołów legendarne postaci
– Helenę Modrzejewską i Henryka Sienkiewicza, przywracając im ludzki wymiar. „To przez ten wiatr” to
brawurowy debiut, to pachnąca whiskey, potem i krwią wielogatunkowa powieść o emigracyjnych
losach warszawskiej bohemy. Powieść oparta na faktach, lecz pozostawiająca furtkę dla wyobraźni i
przemyśleń kim bylibyśmy, gdyby za sprawą przypadku historia potoczyła się odrobinę inaczej. To
literatura, którą czyta się jednym tchem – zaskakująca, świeża i bardzo współczesna.

Prowadzenie: Szymon Kloska.

Powergraph

Forum 1

14:00-14:50 Piotr W. Fuglewicz „Cokoły przechodnie. Życiorysy z pogranicza”
Pozycja obowiązkowa dla miłośników Górnego Śląska i tych, którzy ciekawi są mniej znanej historii
tego regionu. „Cokoły przechodnie. Życiorysy z pogranicza” to zbiór biogramów mniej znanych
Ślązaków i postaci związanych z tym regionem, żyjących tu i działających na przestrzeni XIX i XX wieku,
postaci często zapomnianych bądź świadomie wymazanych z kart historii.

Piotr W. Fuglewicz urodził się w Siemianowicach Śląskich, ale całe życie mieszka w Katowicach. Z
wykształcenia informatyk i ekonomista, z zamiłowania podróżnik i dziennikarz. Był prezesem Polskiego
Towarzystwa Informatycznego, członkiem Komitetu Informatyki PAN. Jest członkiem Rady Programowej
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Historia Katowic i Śląska zainteresowała go w
początkach XXI wieku do tego stopnia, że na emeryturze został przewodnikiem po mieście i okolicach.
Jest współautorem dwóch tomów „Spacerownika po Katowicach”. Współprowadzi grupę na Facebooku
Śląsk jest śliczny.

Prowadzenie: Jerzy Kisielewski.

Sonia Draga

Forum 2

Program
śląski



14:00-15:00 Ukraińska proza dla dorosłych - Inguren Guten (Yulia Myronenko) „Umieramy tylko raz"
(wydawnictwo Parasola)
 

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

stoisko 16

Ukraina -
gość
specjalny

14:00-17:00 Kącik zabaw plastycznych z „Maluj Migiem”
Muzeum Śląskie w Katowicach

stoisko 51

Program dla
dzieci i
młodzieży

15:00-15:50 Niech żyje język śląski! Kodyfikacja, promocja i rozwój śląszczyzny
Spotkanie z tłumaczami literatury na język śląski, Mirosławem Syniawą (m.in. przekład ze szkockiego
poezji Roberta Burnsa oraz zbioru poezji klasycznej „Dante i inksi”) oraz Rafałem Szymą (m.in.
tłumaczem na śląski „Pippi Langstrump”) oraz dr. hab. Henrykiem Jaroszewiczem, językoznawcą,
autorem „Zasad pisowni języka śląskiego” .

Prowadzenie: Marcin Musiał - humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger „Tylko burak
nie czyta”

Wydawnictwo Silesia Progress

Forum 2

Program
śląski

15:00-15:50 prof. Jerzy Bralczyk
Niestrudzony specjalista od słów o języku polskim i jego pułapkach oraz o tym co nas śmieszy dzisiaj,
a co śmieszyło kiedyś i jak się nasze polskie poczucie humoru zmienia w czasie. Spotkanie wokół
książek prof. Jerzego Bralczyka, w tym najnowszej „A bodaj ci nóżka spuchła” autorstwa Jerzego
Bralczyka i Michała Ogórka.

Prowadzenie: Jerzy Kisielewski.

Wydawnictwo Agora

Scena główna

15:00-15:50 Małgorzata Starosta i Marta Kisiel 
Małgorzata Starosta - niestrudzona orędowniczka przywrócenia kryminału ironicznego do łask,
autorka m.in. trylogii „Pruskie baby”, komedii kryminalnych „Tajemnica carycy” i „Wina wina” oraz „Kto
zabił mamusię?”. Przedstawi też swoją najnowszą powieść obyczajowo-komediową „Cynamonowe
gwiazdy”, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Mięta. Z charakterystyczną sobie
pozytywną energią opowie o życiowych meandrach na wesoło oraz o tym, dlaczego czasami warto
rzucić wszystko i... nie wiedzieć, co robić dalej.

Marta Kisiel – pisarka i tłumaczka, z wykształcenia polonistka. Autorka na swoim koncie ma kilkanaście
utworów, m.in. ukochane przez czytelników fantastyczne cykle „Dożywocie” oraz „Małe Licho”, jak
również komedie. Jej ostatnie dwie publikacje ukazały się w Wydawnictwie Mięta. Wydała tam zbiór
opowiadań „Bazyl i Licho” oraz komedię kryminalną „Nagle trup”, obrazującą na wesoło – a według
innych aż nazbyt realistycznie – tajemnice pracy w wydawnictwie. Z trupem redaktora gratis!

Prowadzenie: Agnieszka Trzeszkowska-Bereza

Wydawnictwo Mięta

Forum 1

Strefa
kryminału



15:00-17:30 Warsztaty tworzenia Ex Libris
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  

stoisko 98

16:00-16:50 Marek Krajewski „Błaganie o śmierć” PREMIERA
Mistrz polskiego kryminału, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, autor bestsellerowych
powieści kryminalnych o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim, laureat prestiżowych nagród
literackich. Miłośnik filozofii stoickiej, pilny czytelnik Marka Aureliusza. Autor podcastu „Zeznanie
literackiego kryminalisty”, w którym wciąga ekspertów w fascynujące rozmowy o wątkach poruszanych
w swoich powieściach. W tym roku ukazały się dwa kryminały autora: „Czas zdrajców” i „Błaganie o
śmierć”.

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wydawnictwo Znak

Scena główna

Strefa
kryminału

16:00-16:50 Izabela Janiszewska, Anna Górna
Utalentowane, spostrzegawcze, pracowite. Dzięki tym cechom piszą doskonałe kryminały i thrillery.
Czego jeszcze używają, aby tworzyć wciągające, mroczne historie? O tym i o innych kryminalnych
sprawach porozmawiają Anna Górna i Izabela Janiszewska. 

Prowadzenie: Szymon Kloska.

IV Strona / Wydawnictwo Poznańskie

Forum 1

Strefa
kryminału

16:00-16:50 Paneuropa vs Zmory Przeszłości 
Spotkanie poświęcone komiksowi wydanemu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
poruszającym ważne problemy, z jakimi obecnie zmaga się Europa. 

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Miasta Chorzów, Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Planetarium i Obserwatorium im. M.
Kopernika w Chorzowie oraz twórcy komiksu - Tomasz Kontny, Robert Służały i Rafał Szłapa.

Prowadzenie: red. Katarzyna Borowiecka (Radio 357).

Forum 2

17:00-17:50 Katarzyna Barlińska vel „Pizgacz”, Monika Rutka, FortunateEm, Marta Łabęcka, Aleksandra
Muraszka 
Od prywatności do rozpoznawalności. Rozmowa z autorkami o popularności w świecie literatury
młodzieżowej.

Prowadzenie: Natalia Angier.

BeYa / Grupa Helion

Scena główna



17:00-17:50 Joanna Jax
Joanna Jax (właśc. Joanna Jakubczak) – urodziła się i mieszka w Olsztynie. Laureatka Wawrzynu –
Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016 (nagroda czytelników), nominowana w plebiscycie
Książka Roku na portalu Lubimyczytac.pl. Zajmuje się również copywritingiem i jest wolontariuszką w
Fundacji dla Rodaka. Zadebiutowała w 2014 roku „Dziedzictwem von Becków”, które zachwyciło
zarówno recenzentów, jak i czytelników. Kolejne powieści z historią w tle ugruntowały status Joanny
Jax jako pisarki, a grono jej wiernych fanów systematycznie rośnie.

Wydawnictwo Videograf

Forum 1

17:00-17:50 Literatura dziecięca - jak rozmawiać z dziećmi o wojnie 
- terapeutyczne bajki - Iryna Macko
- prezentacja kalendarza adwentowego „Przewodnik świąteczny dookoła świata”, Mila Radchenko
(wydawnictwo Chas Maistriv) w języku ukraińskim oraz polskim
- prezentacja ukraińskiego fantasy  - „Ścieżką burzy”, Anna Domina, Jana-Maria Kusznierowa

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Forum 2

Ukraina -
gość
specjalny

18:00-18:50 Śląska Akademia Komiksu
Spotkanie z Markiem Turkiem i Tomaszem Kontnym -  twórcami Wydziału 7 oraz rysownikami
Łukaszem Godlewskim i Krzysztofem Budziejewskim.

Prowadzenie: Matylda Sęk-Iwanek i Wacław Forajter.

Biblioteka Śląska

Forum 1

18:00-18:50 Aneta Jadowska i Magdalena Kubasiewicz
Rozmowa o nowych projektach i Urban Fantasy.

Przed spotkaniem podpisywanie książek na stoisku 48.

Prowadzenie: Szymon Kloska.

Wydawnictwo SQN

Scena główna

Strefa
fantastyki



18:00-18:50 Magdalena Majcher i Katarzyna Troszczyńska 
Magdalena Majcher – autorka poczytnych powieści z rozbudowanym tłem społecznym. Debiutowała w
2016 roku. Dotychczas wydała ponad dwadzieścia książek, między innymi cykl „Wszystkie pory uczuć”
oraz „Sagę nadmorską” (Wydawnictwo Pascal). Wyjątkową popularnością cieszy się jej ostatnia
powieść „Najgorszy dom” (W.A.B. 2022), a także oparte na prawdziwych historiach: „Mocna więź”
(W.A.B. 2021), „Obca kobieta” (W.A.B. 2021) i „Małe zbrodnie” (W.A.B. 2022). Jej najnowsza książka
„Finalistka” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami powieść o fascynacji, która przerodziła się w
obsesję oraz o szokującej zbrodni, która na zawsze zniszczyła życie wielu osób.

Katarzyna Troszczyńska –  autorka i dziennikarka, pisała m.in. do magazynów „Pani”, „Twój Styl”,
„Elle”, „Zwierciadło”, portali Na Temat oraz Wirtualna Polska. Obecnie związana jest z portalem
psychologicznym Ohme.pl. „Dobra rodzina”, powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach jest jej
debiutem. 

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wydawnictwa WAB i Mięta

Forum 2

Strefa
kryminału

NIEDZIELA 06 LISTOPADA

10:30-17:00 Wymiana książek
Stowarzyszenie Śląscy Blogerzy Książkowi zaprasza na wymianę książek! Wymienić będzie można
beletrystykę z lat 2010-2022, w tym kryminały, romanse czy książki dla młodzieży. Nie wymieniamy
książek dla najmłodszych dzieci, podręczników, poradników, komiksów i literatury fachowej.

Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie – takie, jakie chcielibyśmy wziąć do domu. 
Zapraszamy!

stoisko 13

11:00-11:50 Marcelina i Przemek Corso - opowiadania dla dzieci „Opowieści z Białej Doliny”
Przeżyjcie prawdziwą przygodę z Mią i Anaszką, Leśniczym Gałązką i innymi mieszkańcami Białej
Doliny i razem z nimi rozwiążcie tajemnicę znikającego lasu. Wspólnie z bohaterami opowiadań
odkryjemy na nowo, czym jest przyjaźń, miłość i odwaga. Pięknie wydana książka z opowiadaniami
Przemka Corso, wzbogacona ilustracjami autorstwa popularnej artystki i kompozytorki Marceliny.

Marcelina - artystka, kompozytorka, autorka tekstów. Nominowana do Fryderyków czy nagrody
WARTO Gazety Wyborczej. Współautorka hitu „Karmelove”, który zaśpiewała w duecie z Piotrem
Roguckim. Ma na koncie występy na największych festiwalach w Polsce (m.in Opener, Orange
Warsaw, Woodstock)i za granicą(Japonia, Francja, Włochy). Prywatnie mama małej Mii.

Przemek Corso - jest pisarzem, konsultantem artystycznym, konferansjerem, felietonistą, głosem
radiowym, scenarzystą teledysków, autorem tekstów piosenek i bajek dla dzieci z czego tekst
„Niedźwiedź prawie polarny” został zrealizowany jako słuchowisko. Wydał kilka książek. Jest
współautorem książki „Rahim. Ludzie z tylnego siedzenia”. Prywatnie tata Anaszki.

Prowadzenie: Georgina Gryboś (literacka kavka)

Wydawnictwo SQN

Scena główna

Program dla
dzieci i
młodzieży



11:00-11:50 Sylwia Bies 
Oświęcimianka z urodzenia i wyboru. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka
pięciu thrillerów w nurcie domestic noir oraz premierowego thrillera kryminalnego – „Sygnatura”.
Zawodowo pracuje jako stylistka paznokci. Jej największą miłością są książki, dalekie podróże oraz
puchate kocury. Marzy o odwiedzeniu sześciu kontynentów i niekończących się pomysłach na dobre
powieści.

Prowadzenie: Natalia Jargieło.

Wydawnictwo Vectra

Forum 1

11:00-11:50 Jakub Pawełek - strefa fantastyki
Absolwent filologii rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego, obecnie student Akademii Obrony Narodowej. Na
co dzień korporacyjny trybik, po godzinach fascynat wojskowości, Airsoftu i papierowych konfliktów
zbrojnych. Zainspirowany twórczością Clancyego i Bonda postanowił spróbować swoich sił w starciu z
tematyką militarnego thrillera.

Forum 2

Strefa
fantastyki

11:00-12:00 Poezja - Andrii Shyjchuk „Kachli”
Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Ukraina -
gość
specjalny

12:00-12:50 Adam Wajrak „Na północ. Jak pokochałem Arktykę” PREMIERA
„Na północ. Jak pokochałem Arktykę” otwiera arktyczną trylogię Adama Wajraka, w której ulubiony
dziennikarz przyrodnik Polaków, zabiera czytelników w podróż nie tylko na północne krańce kuli
ziemskiej, ale też osobistą podróż w czasie. Wraca bowiem do swoich pierwszych arktycznych przygód
– najpierw w Estonii, potem na Spitsbergenie. Opowiada o świecie, którego dziś już nie ma. Na północ
czyta się tak, jakby słuchało się gawędy Adama – są tu i chłopackie przygody, i dużo wiedzy
przyrodniczej, emocje, wzruszenia i zwroty akcji, a do tego galeria barwnych postaci. Wszystko to
opowiedziane w charakterystycznym Wajrakowym tonie pełnym ciepłego humoru i
bezpretensjonalności.
„Na północ” uzupełniają wspaniałe zdjęcia autorstwa Adama Wajraka.

Prowadzenie: Szymon Kloska.

Wydawnictwo Agora

Scena główna

12:00-12:50 Anna Malinowska „Od Katowic idzie słońce”
Anna Malinowska – absolwentka politologii ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach. Pracowała m.in. w „Trybunie Śląskiej”, a od 2005 roku jest dziennikarką katowickiego
oddziału „Gazety Wyborczej”. W 2017 r. ukazała się jej „Brunatna kołysanka” opowiadająca o losach
polskich dzieci uprowadzonych w czasie wojny przez Lebensborn. Jest też autorką wydanej w 2020
roku książki „Komendant” przypominającej postać Salomona Morela, komendanta obozu Zgoda w
Świętochłowicach, w którym w 1945 roku osadzano Ślązaków jako element „politycznie niepewny”,
oraz wydanego w 2022 roku zbioru reportaży „Od Katowic idzie słońce”.

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wydawnictwo Czarne

Forum 1

Program
śląski



12:00-12:50 Tamara Duda w rozmowie z Jerzym Kisielewskim
Tamara Duda – ukraińska dziennikarka i tłumaczka, autorka dwóch powieści wydanych pod
pseudonimem Tamara Horicha Zernia. W latach 2014–2016 pracowała jako wolontariuszka w strefie
działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Debiutancka „Córeczka” zapewniła Dudzie prestiżową
nagrodę ukraińskiej redakcji BBC za najlepszą książkę beletrystyczną 2019 roku. Powieść znalazła się
także wśród trzydziestu najważniejszych utworów prozatorskich niepodległej Ukrainy według
Ukraińskiego Instytutu Książki.

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Forum 2

Ukraina -
gość
specjalny

12:00-13:30 Warsztaty tworzenia Ex Libris
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  

stoisko 98

13:00-13:50 Sylwia Chutnik „Tyłem do kierunku jazdy” 
„Tyłem do kierunku jazdy” to przewrotna, zabawna i dająca nadzieję opowieść o przebojowej Staśce,
która pokochała pięknego Rumuna, i o Magdzie, dziewczynie po przejściach. O babci i wnuczce, które
łączy to, co najważniejsze – potrzeba wolności i życia pełną piersią. Zawsze tyłem do kierunku jazdy.
To barwny portret dwóch kobiet, które wskoczyłyby za sobą w ogień – zderzenie dwóch pokoleń i
dwóch różnych światów. Staśka to barwny ptak w szarym PRL-u. Jej wnuczka Magda jest po tranzycji i
szuka szczęścia w queerowym świecie. Powieść Sylwii Chutnik stawia w centrum osoby z mniejszości.
To wciągająca, znakomicie napisana, pełna humoru historia i mocny głos w walce o reprezentację w
przestrzeni kulturalnej.

Sylwia Chutnik to jedna z najważniejszych i najbardziej utalentowanych polskich pisarek, autorka m.in.
„Kieszonkowego atlasu kobiet”, „Cwaniar”, „W krainie czarów”. Laureatka Paszportu „Polityki",
trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Ma doktorat i pisze felietony. Wokalistka queer-
punkowego zespołu Zimny Maj. Laureatka Społecznego Nobla Ashoki.

Prowadzenie: Szymon Kloska.

Wydawnictwo Znak

Scena główna

13:00-13:50 Mikołaj Marcela
Mikołaj Marcela - człowiek, który wierzy w lepsze jutro. Autor książek i nauczyciel akademicki. Na
swoim koncie ma bestsellerowe poradniki dla młodzieży („Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją
przetrwać”) i rodziców („Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku”). Jest autorem vege kryminałów dla
dzieci w każdym wieku („Best Seler i zagadka znikających warzyw”) oraz książek krytykujących obecny
system edukacji („Patoposłuszeństwo”). Wicedyrektor kierunków: sztuka pisania oraz twórcze pisanie i
marketing wydawniczy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wydawnictwo MUZA

Forum 1



13:00-13:50 Robert Małecki „Wiatrołomy” 
Robert Małecki - jeden z najlepszych i najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych.
Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły. „Wiatrołomy” to pierwszy tom nowej
serii o śledczych z bydgoskiego Archiwum X, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Prowadzenie: Adam Szaja.

Wydawnictwo Literackie

Forum 2

Strefa
kryminału

13:00-14:00 „Zarazkom nie czytać! Książka o szczepionkach” 
Prezentacja książki Yakaboo Publishing „Zarazkom nie czytać! Książka o szczepionkach”  Eugenia
Seleznova (Sonya Zielona). 

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

stoisko 16

Ukraina -
gość
specjalny

14:00-14:50 Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku i Zagłębiu
Dąbrowskim.
Spotkanie z autorami książki - Karoliną i Piotrem Jakoweńko.

Prowadzenie: Anna Dudzińska.

Biblioteka Śląska

Forum 1

14:00-14:50 Jarosław Kurski „Dziady i dybuki” PREMIERA
Jarosław Kurski przez lata rekonstruował prawdę o swojej rodzinie, celowo wypieraną i pomijaną przez
innych, w tym przez jego ukochaną matkę.  Efektem zdumiewającego, pełnego zawirowań śledztwa
historycznego są dzieje rodu rozsianego od Ukrainy po Brazylię i od Wielkiej Brytanii po Australię, z
miejscem urodzenia autora - Gdańskiem, w samym sercu.

Jarosław Kurski - zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Gdańszczanin. Ukończył prawo.
Należał do opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. Aresztowany w stanie wojennym. Członek redakcji
„Solidarności”, podziemnego pisma regionu gdańskiego, którego pierwszy numer ukazał się w Stoczni
Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Pracował dla hiszpańskiej agencji prasowej EFE i w „Tygodniku
Gdańskim”. Był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy. W sprzeciwie wobec „wojny na górze”
zrezygnował z pracy. Opublikował „Wodza”, polityczny portret przewodniczącego „S” na tle
ówczesnych wydarzeń. Od stycznia 1991 r. publicysta „Wyborczej”, a od 2006 r. jej wicenaczelny.
Prowadził rozmowy polityczne w Polsacie, TVP i TOK FM. Autor esejów o Raymondzie Aronie „Pokój z
widokiem na historię” oraz biografii „Jan Nowak-Jeziorański. Kurier wolności”. Oficer Krzyża Orderu
Odrodzenia Polski i Kawaler Orderu Francuskiej Legii Honorowej.  

Prowadzenie: Jerzy Kisielewski.

Wydawnictwo Agora

Scena główna

14:00-14:50 Anna Kańtoch - strefa fantastyki
Anna Kańtoch – autorka powieści i opowiadań fantastycznych i kryminalnych, wielokrotna zdobywczyni
nagrody im. Zajdla, członkini grupy Harda Horda.

Forum 2

Strefa
fantastyki



14:00-15:00 Bajki bez granic - Iryna Macko (tłumaczenia ukraińskich utworów)
Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

stoisko 16

Ukraina -
gość
specjalny

14:00-16:00 Kącik zabaw plastycznych z „Maluj Migiem”
Muzeum Śląskie w Katowicach

stoisko 51

Program dla
dzieci i
młodzieży

15:00-15:50 Nina Majewska-Brown „Ocalona z Auschwitz. Pójdę za Tobą na koniec świata” PREMIERA
Spotkanie z autorką znaną czytelnikom m.in. z powieści „Wakacje”, „Zwyczajny dzień”, kryminału
„Grzech”, a także książek: „Tajemnica z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz” i „Dwie twarze. Życie
prywatne morderców z Auschwitz” oraz trylogii „Zakładnicy wolności”.

Prowadzenie: Patrycja Herbut

Wydawnictwo Świat Książki

Scena główna

15:00-15:50 Marcin Gutowski „Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II” PREMIERA
Ta książka nie pozostawi obojętnym nikogo, kto poważnie traktuje Jana Pawła II.
Informacje o pedofilach i drapieżcach seksualnych w sutannach spływały do Watykanu szerokim
strumieniem, mimo to przestępcy mieli swobodny dostęp do papieża. Dlaczego Jan Paweł II nie
reagował? Czego nie mógł, a czego wolał nie wiedzieć? Jak pogodzić obraz papieża, który odmienił
oblicze Kościoła, porywał tłumy na całym świecie, przyczynił się do upadku komunizmu, z faktem, że
nigdy nie spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony kleru? Czy to możliwe, że zabrakło mu
serca dla najbardziej skrzywdzonych przez przedstawicieli instytucji, którą kierował?
Książka powstała na podstawie materiałów zebranych przez Marcina Gutowskiego do cyklu reportaży
pt. "Bielmo" w programie "Czarno na białym" TVN24.

Marcin Gutowski – dziennikarz, reportażysta oraz autor książek, m.in. „Święta ziemia. Opowieść z
Izraela i Palestyny”, „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza”. Reporter magazynu „Czarno na
białym” w TVN24. Laureat nagrody Grand Press i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego za
najlepszy materiał dziennikarski 2021 roku. W latach 2006-2017 współpracował z Programem III
Polskiego Radia, gdzie prowadził autorskie audycje i był korespondentem zagranicznym na Bliskim
Wschodzie. Publikował m.in. w „Więzi”, „W Drodze” i "Magazynie TVN24".

Prowadzenie: Jerzy Kisielewski

Wydawnictwo Agora

Forum 1

15:00-15:50 Jaroslawa Lytwyn - ukraińska proza dla dorosłych
Jaroslawa Lytwyn „Rok rozpusty Klausa Otto Bacha”, „Nie mój dom”.

Ukraina – gość specjalny
Wydarzenia realizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Forum 2

Ukraina -
gość
specjalny



15:00-17:00 Warsztaty tworzenia Ex Libris
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Ex Libris oraz samodzielnie zaprojektują i
wykonają własny Ex Libris
Jako że Ex Libris wykonuje się techniką graficzną, każdy uczestnik przygotuje matrycę, a następnie za
pomocą profesjonalnego wałka drukarskiego i farby drukarskiej przygotuje matrycę do drukowania. Ex
Libris zostanie wydrukowany na specjalnym papierze. Każdy uczestnik zabiera wykonaną przez siebie
pracę.  

16:00-16:50 „DŻEM. WEHIKUŁ CZASU” PREMIERA
Spotkanie z zespołem z okazji premiery wyjątkowego albumu książkowego „DŻEM. WEHIKUŁ CZASU”.
To opowiedziana słowami samych muzyków, starannie opracowana i wydana, oficjalna kronika
istotnych wydarzeń z bogatej historii zespołu, który przez blisko pół wieku nieprzerwanej działalności
stał się jednym z najważniejszych zjawisk muzycznych w kraju. Przez ten czas Dżem w pełni zasłużenie
zyskał status zespołu kultowego. Jest to przede wszystkim opowieść z pierwszej ręki – wzbogacona
setkami niepublikowanych zdjęć, rękopisów, plakatów, reprodukcji i cennych archiwaliów, dzięki którym
klimat podróży przez dekady jest tak wciągający i niepowtarzalny. W czasie tej podróży spotykamy
tych, którzy przed laty tworzyli legendę Dżemu – jak i tych, którzy tę legendę pielęgnują i rozwijają
obecnie. Dzisiaj Dżem jest niczym rodzina. Rodzina do której, poza muzykami, należą wszyscy ci,
którzy przyjęli do swoich serc proste, ale jakże autentyczne słowa i dźwięki dziesiątek ponadczasowych
utworów, z których wiele stało się hymnami pokoleń.

Scena główna
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