
Plener Literacki „Odkryj książkę na nowo”

Sobota 15 czerwca

11.00-11.30

Zofia Stanecka
Czyta, odkąd pamięta. Córka nauczyciela i bibliotekarki, wychowała się pośród 
książek. Wielbicielka Leśmiana, Dickensa i Tolkiena, angielskich książek dla 
dzieci i teatru. Pisze książki o Basi, opowiadania i powieści.

scena Pleneru FIKA (stoisko 1)

11.30-11.55

Joanna Jurgała-Jureczka
Biograf Zofii Kossak. Wśród czytelników furorę robi jej książka "Kossakowie. 
Biały Mazur". Historyk literatury, autorka książek współczesnych i opracowań z 
okresu XX-lecia międzywojennego i czasów PRL-u. Niegdyś kierownik Muzeum 
pisarki w Górkach Wielkich.

scena Pleneru FIKA (stoisko 1)

12.00-12.30

Sławomir Koper
Historyk, który pisze o zagadnieniach nieobecnych w podręcznikach historii i 
opracowaniach historycznych, takich jak: miłość, seks, zdrada i zbrodnia. W 
,,Polskich terrorystach i zamachowcach” porusza temat o terroryzmu w historii 
Polski, znany nie tylko ze współczesnych filmów i książek sensacyjnych.

scena Pleneru
Księgarnie Świat Książki 
(stoisko 37) / 
Wydawnictwo HARDE

12.00-13.00
Monika Wilczyńska
podpisuje książki

stoisko 6 BIS

12.30-13.00

Dorota Schrammek
Mieszka w Pobierowie, swoim miejscu na ziemi. Wstaje wraz ze wschodem słońca,
aby przygotować Czytelnikom kolejną porcję wzruszeń. Na Plenere przedstawi 
najnowszą książkę z trylogii Winne Wzgórze, w której skłąd wchodzą Wiara, 
Nadzieja i Miłość.

scena Pleneru Szara Godzina (stoisko 14)



13.00-13.55
Anna Fryczkowska i Agnieszka Szpila
Spotkanie autorkie, finalistki Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki 
Gryfia.

scena Pleneru FIKA (stoisko 1)

14.00-14.30

Arkady Radosław Fiedler
Podróżnik i muzealnik, syn podróżnika i pisarza, Arkadego Fiedlera. Brał udział w 
sześciu wyprawach wraz ze swym ojcem, a po jego śmierci organizuje wyprawy 
samotne, m.in. do Peru, Boliwii, Ekwadoru i Meksyku. Czytelnikom opowie o 
swoich książkach z podróży - „Majowie. Reaktywacja”, „Chwała Andów”, „Dolina
stuletnich młodzieńców”.

scena Pleneru
FIKA (stoisko 1) / 
Bernardinum

14.30-15.30
Ula Ryciak i Katarzyna J. Kowalska
Spotkanie autorskie, finalistki Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki 
Gryfia.

scena Pleneru FIKA (stoisko 1)

15.30-15.55

Piotr Rozmus
Autor zadebiutował thrillerem „Bestia”, którego akcja toczy się w malowniczym 
Szczecinku, rodzinnym mieście Rozmusa. Najnowsza książka „Piętno mafii” to 
czwarta powieść w dorobku pisarza.

scena Pleneru
SONIA DRAGA (stoisko 
36)

16.00-16.55

prof. Jerzy Bralczyk, Lucyna Kirwil
Niestrudzony popularyzator poprawnej polszczyzny, autor i współautor wielu 
książek, m.in.: „Trzy po 33”, „500 zdań polskich” i „Mój język prywatny” oraz 
wydanej wspólnie z żoną Lucyną Kirwil „Pokochawszy”. O meandrach języka 
miłości opowiedzą na scenie Pleneru.

scena Pleneru FIKA (stoisko 1) /AGORA

16.00
Katarzyna Huzar-Czub warsztaty muzyczne z autorką serii o Sonii w krainie 
Sonostworów

strefa 
dziecięca

FIKA (stoisko 1)

16.00-19.00 Małgorzata Duda
czekać będzie na małych i dużych czytelników na stoisku wydawnictwa 
dudowie.pl, aby z każdym chętnym zamienić choć kilka słów lub wpisać dedykację
w książce.

stoisko 17 dudowie.pl 



17.00-17.50
Magda Stachula
Najbardziej uzależniająca autorka thrillerów psychologicznych w Polsce: 
„Idealnej”, „Trzeciej” i „W pułapce”. Rozmowa o najowszej książce "Oszukana".

scena Pleneru
Księgarnie Świat Książki 
(stoisko 37) / Edipresse

18.00-18.55

Marta Matyszczak i Piotr Borlik. Dwa oblicza kryminału – na wesoło i na 
poważnie
Marta Matyszczak autorka serii „Kryminał pod psem” - powieści gatunkowych z 
przymrużeniem oka, z detektywem Szymonem Solańskim i kundelkiem Guciem w 
rolach głównych. „Boska Proporcja” Piotra Borlika to kryminał napisany z brawurą
i mistrzowską precyzją. Jest pierwszą częścią trylogii, której kolejne tomy ukażą się
jeszcze w tym roku.

scena Pleneru
Księgarnie Świat Książki 
(stoisko 37) / Publicat / 
Prószyński i ska

Zródło:  http://www.muratorexpo.pl


