
Program Pleneru Literackiego „Odkryj książkę na nowo” - 24-26.06.2016, Jasne Błonia – Szczecin

DZIEŃ GODZINA WYDARZENIE WYDAWCA / ORGANIZATOR MIEJSCE

24.06 piątek

11.00-11.25 Zapowiedzi, powitania Gości i Wydawnictw

11.00-19.00 Malinowe Marzenia

12.00-12.25 Uroczyste otwarcie Pleneru Literackiego "Odkryj książkę na nowo"

12.30-12.55 Zapol 

13.00-13.25 Malinowe Marzenia

13.30-13.55 Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Interaktywne czytanie książek i bajek dla dzieci, połączone z 
animacją i zagadkami: pokaz wielkich baniek mydlanych, 
zagadki związane z literaturą - literackie kalambury, czytanie 
fragmentów znanych książek - konkurs „Jaka to książka?”, 
warsztaty plastyczne - tworzenie strojów leśnych duszków, 
malowanie buziek, zrób sobie zdjęcie ze swoją ulubioną 
książką – przynieś książkę ze sobą!

Strefa przy 
fontannie, Jasne 
Błonia

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Kazimierz Ludwiński – autor książek "Wyspa szczęśliwych 
dzieci" - To zdarzyło się naprawdę! Ojciec przez 9 lat pływał po 
morzach i oceanach. I to z małymi dziećmi! Na jachcie pełnił 
rolę zarazem taty, mamy, nauczyciela, kucharza, szkutnika, 
elektryka i majtka pokładowego. Nie brakowało sztormów, 
strachu i łez...

Konkurs literacki – Szukamy książkowego mola: zagadki 
literackie i konkursy wiedzy o literaturze, interaktywne 
czytanie bajki)

Artur Nowicki - ilustrator książek dla dzieci, poprowadzi 
warsztaty plastyczne dla najmłodszych



24.06 piątek

14.00-14.55 Wioletta Piasecka

15.00-15.5 Malinowe Marzenia

16.00-16.55 Zaułek Wydawniczy Pomyłka

17.00-17.25 Wydawnictwo Anna Piątkowska

17.30-17.55 Magia i literatura – niespodzianka!

18.00

18.00-18.55 KONCERT – Paweł Kluczko – Ballady rosyjskie

25.06 sobota

11.00 Jasne Błonia

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Wioletta Piasecka - autorka książek dla dzieci, poprowadzi 
zagadki bajkowe i piłkarskie dla najmłodszych. Przez cały czas 
trwania Pleneru Literackiego autorka podpisuje nowość 
„Zagadki piłkarskie” i inne książki

Spektakl interaktywny - Magiczny las: o przyjaźni, ekologii i 
sile natury

Czy da się porównać dwie książki?  Przekonamy się w 
rozmowie z Mirosławą Szychowiak ("Gustaw znikąd") oraz 
Krzysztofem Michem ("Kamień przewiązany trawą")

Jan Piątkowski - rozmowa z byłym ministrem sprawiedliwości 
o nierozliczonych dotąd zbrodniach w Katyniu i podczas 
Wydarzeń Grudniowych w 1970 r. na Wybrzeżu

"Warsztat pisar(s)ki. Prawdy i półprawdy na temat pisania" - spotkanie z finalistkami 
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia

Salon Pro Media, al. 
Wojska Polskiego 
Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania - przyjdź z 
książkami: jedna z książek powinna być ulubioną, druga do 
podarowania innym. Wraz z Wami porozmawiamy o 
ukochanych książkach, poczytamy i podarujemy innym książki 
przyniesione na wymianę

Miejska Bilblioteka Publiczna, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
— Centrum Dialogu Przełomy, 
INKU Szczeciński Inkubator 
Kultury, Kluboksięgarnia FiKa, 
Szczecińska Agencja Artystyczna



25.06 sobota

11.00-17.00

11.00-11.25 Iza Skabek dla dzieci

11.30-18.30 Wojciech Cejrowski

11.30-11.55 REBIS

Kącik dla dzieci – czytanie książki, a następnie wykonanie prac 
plastycznych z prostego origami i balonów do modelowania

Klub Czytających Rodzin MOLIKI 
fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom

Strefa przy 
fontannie, Jasne 
Błonia

Iza Skabek - autorka czyta wspólnie z dziećmi swoje wierszyki i 
książki. Wierszyki szeleszczące i szumiące to doskonała okazja 
do ćwiczeń prawidłowej wymowy

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Wojciech Cejrowski podpisuje książki
Hala ze stoiskami 
wydawniczymi, 
Jasne Błonia

Nina Majewska-Brown - wakacje to jej świetny debiut 
literacki. W przygotowaniu druga część i ciąg dalszy losów 
barwnej bohaterki, Niny Braun, kobiety po przejściach

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia



25.06 sobota

12.00-12.25 Wydawnictwo MUZA

12.30-12.55 Wojciech Cejrowski

13.00-13.55

14.00-14.55 Wydawnictwo ZYSK

15.00-15.55 Wydawnictwo MUZA

16.00-16.25 Wojciech Cejrowski

16.30-17.25

17.30-17.55 Videograf

18.00-18.55 Videograf

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Leszek Herman - o tym jak atrakcyjny jest Szczecin i jego 
historia dowiemy się z efektownie skonstruowanej fabuły 
powieści sensacyjnej autora

Wojciech Cejrowski - podróżnik, badacz ginących plemion 
Amazonii, osobowość telewizyjna, popularny dziennikarz 
radiowy, artysta kabaretowy, pisarz i publicysta, należy do 
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie

Renata Lis, Agata Tuszyńska - spotkanie autorskie, finalistki Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla 
Autorki Gryfia

Krzysztof M. Kaźmierczak - wielbicieli kryminałów zapraszamy 
na rozmowę o najnowszej pełnej zaskakujących intryg i 
zwrotów akcji książce „Krótka instrukcja obsługi psa”

Ilona Łepkowska - scenarzystka i felietonistka, jak mało kto 
zna kulisy świata show-biznesu i opisuje go z wielkim 
talentem, przenikliwością i humorem. Warto sprawdzić!

Wojciech Cejrowski - podróżnik, badacz ginących plemion 
Amazonii, osobowość telewizyjna, popularny dziennikarz 
radiowy, artysta kabaretowy, pisarz i publicysta, należy do 
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie

Katarzyna Gondek, Anna Janko, Magdalena Kicińska - spotkanie autorskie, finalistki 
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia

Piotr Rozmus – ceniony autor mrocznych thrillerów 
„Kompleks Boga” i „Bestia”, która w tym roku doczeka się 
kontynuacji

Sylwia Trojanowska podpisuje książki
Hala ze stoiskami 
wydawniczymi, 
Jasne Błonia



25.06 sobota

18.00-18.55 KONCERT – OHO!KOKO
Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia



26.06 niedziela

11.00-17.00 Malinowe Marzenia

11.00-11.25 Videograf

11.30-11.55 BELLONA

12.00-12.25 Wydawnictwo MUZA

12.00-13.00 Wydawnictwo BIS

12.30-12.55 Tort dla mieszkańców

12.30-12.55 Malinowe Marzenia

13.00-13.25 REBIS

Interaktywne czytanie książek i bajek dla dzieci, połączone z 
animacją i zagadkami: pokaz wielkich baniek mydlanych, 
zagadki związane z literaturą - literackie kalambury, czytanie 
fragmentów znanych książek - konkurs „Jaka to książka?”, 
warsztaty plastyczne - tworzenie strojów leśnych duszków, 
malowanie buziek, zrób sobie zdjęcie ze swoją ulubioną 
książką – przynieś książkę ze sobą!

Strefa przy 
fontannie, Jasne 
Błonia

Marek Stelar – „szczeciner” z urodzenia, wyboru i 
zamiłowania, autor trzech powieści kryminalnych („Rykoszet”, 
„Twardy zawodnik”, „Cień”), osadzonych właśnie w Szczecinie

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Jarosław Molenda - pisarz, dziennikarz i podróżnik. Zwiedził 
cztery kontynenty i kilkadziesiąt krajów. O tym, jak łączyć 
podróże z historią opowie autor najnowszej książki „Mity 
polskie. Od Mieszka I do Bieruta”

Henryk Sawka - znakomity polski rysownik i satyryk. Laureat 
najbardziej prestiżowych nagród: "Złotej Szpilki" i "Złotego 
Medalu Satyrykonu"

Barbara Stenka podpisuje książkę o tatusiach „Tatax” 
Hala ze stoiskami 
wydawniczymi, 
Jasne Błonia

Strefa przy 
fontannie, Jasne 
Błonia

Literackie dyktando! - powszechnie wiadomo, że czytanie 
czyni człowieka mądrzejszym, a ten kto czyta, robi mniej 
błędów. Sprawdzimy to podczas dyktanda!

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Ewa Ornacka - dziennikarka śledcza i scenarzystka. Autorka 
książek „Tajemnice zbrodni” i „Alfabet mafii”



26.06 niedziela

13.30-13.55 Wydawnictwo Księży Młyn

14.00-14.25 Wydawnictwo Szara Godzina

14.30-14.55 Wydawnictwo Szara Godzina

15.00-15.25 Videograf

15.30-15.55 Iza Skabek dla dzieci

16.00-16.55 KONCERT –  Kontrast Kwartet i Anna Gielarowska – Montaż słowno-muzyczny

Scena „Odkryj 
książkę na nowo”, 
Jasne Błonia

Roman Czejarek - dziennikarz, radiowiec, pisarz, fotograf, 
konferansjer, autor „Sekretów Szczecina”

Anna Sakowicz - autorka książek… targających emocjami!

Dorota Schrammek - czy bohaterowie powieści, których akcja 
toczy się w Szczecinie i regionie nadmorskim są fikcyjni? 
Będzie okazja zapytać samą autorkę

Sylwia Trojanowska – szczecinianka, która uwielbia pracować 
z ludźmi, jako trener i coach, oraz dla ludzi, jako autorka 
powieści obyczajowych („Szkoła latania”, „Blisko chmur” i 
planowany na ten rok „Szept wiatru”)

Iza Skabek – autorka czyta wspólnie z dziećmi swoje wierszyki 
i książki. Wierszyki szeleszczące i szumiące to doskonała okazja 
do ćwiczeń prawidłowej wymowy.
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