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2 października 

  15.00 / Inauguracja – prezentacja programu 4. edycji festiwalu 
z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Instytutu Kultury, 
Powiatu Wołomińskiego i zaproszonych gości

17 października

  10.00 / Od bielika do mysikrólika – zajęcia z przyrody 
ze znawcą flory i fauny Wisły i Puszczy Białowieskiej 
z zamiłowania, autorem książek o przyrodzie – ARKADIUSZEM 
SZARAŃCEM, który odpowie m.in. na pytania: Po co rośnie 
trawa? Dlaczego ptaki śpiewają i jak nam pomagają?  
Skąd i dokąd płynie Wisła? / klasy 1-6

  11.30, 14.30 / Historie z Puszczy Białowieskiej – rozmowa 
z ANNĄ KAMIŃSKĄ – pisarką, autorką książek o Puszczy 
Białowieskiej i bestsellerowych książek biograficznych.  
Podczas spotkania projekcja dokumentu Miejsce  
w raju, przedstawiającego sylwetkę Simony Kossak  
– przyrodniczki, naukowca, która swoje życie poświęciła 
przyrodzie Białowieskiego Parku Narodowego  
(reż. Beata Hyży-Czołpińska, 2014, 47 min., laureat Grand Prix 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych  
im. Włodzimierza Puchalskiego 2015) / klasy 7-8, liceum

LISTOPAD
7 listopada

  10.00 / Zwierzęta jak ludzie – spotkanie z autorami książki 
ZOO – poetą JAROSŁAWEM MIKOŁAJEWSKIM i ELŻBIETĄ 
WASIUCZYŃSKĄ. Książka powstała w hołdzie Janowi Brzechwie 
i zwierzętom. Zabawne teksty świetnie uzupełniają barwne, 
pełne wyobraźni, rysunki Eli Wasiuczyńskiej, cenionej malarki 
i ilustratorki książek dla dzieci / klasy 1-6

  11.30 / Kuferek Mickiewicza, czyli życiowa podróż Adama 
Mickiewicza z Wilna – do podróży śladami Mickiewicza 
zaprasza JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI – poeta, prozaik i reporter, 
który na co dzień pracuje w Muzeum Literatury imienia Adama 
Mickiewicza, gdzie opowiada o Mickiewiczu dzieciom, 
młodzieży, a czasem także dorosłym / klasy 4-8

  11.30 / A ku-ku! kto mieszka w lesie? – warsztaty plastyczne 
z ELŻBIETĄ WASIUCZYŃSKĄ, która opowie o małych i dużych 
mieszkańcach lasu, ich norach, gniazdach, tajemnych 
ścieżkach i kryjówkach. Kiedy śpią? Co jest ich przysmakiem? 
Kogo muszą się  wystrzegać? Z papieru, patyczków, 
żołędzi i plasteliny dzieci stworzą razem z autorką las i jego 
mieszkańców / klasy 1-3, sala warsztatowa

  13.00 / Ratujemy Mateczkę Ziemię – spotkanie z TOMASZEM 
SAMOJLIKIEM – naukowcem, pracownikiem Instytutu Biologii 
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, który zawodowo 
i z zamiłowania rozgryza zagadki z przeszłości puszczy, 
a nocami, zamiast spać, przekłada wiedzę przyrodniczą 
na język książek dla najmłodszych, książek obrazkowych 
i komiksów / klasy 1-6, sala warsztatowa

  13.00, 14.30 / Czy możemy ocalić ziemię? – o ludziach, ich 
zwierzętach, podróżach i przyrodzie, którą trzeba chronić, 
opowie DOROTA SUMIŃSKA – lekarz weterynarii, dziennikarka, 
autorka bestsellerowych poradników i książek o zwierzętach 
(Autobiografia na czterech łapach, Dalej na czterech 
łapach, Zwierz w łóżku, Świat według psa), która od przeszło 
dwudziestu lat prowadzi popularny program radiowy Wierzę 
w Zwierzę / liceum

21 listopada 

  10.00 / Janusz Grabiański i jego zwierzęta – spotkanie 
towarzyszące wystawie prac plastycznych wybitnego 
polskiego ilustratora książek dla dzieci i współtwórcy Polskiej 
Szkoły Ilustracji, autora rysunków do kilkuset książek. Harcerz, 
pilot szybowcowy, meloman, miłośnik przyrody, globtroter, 
fotografik. O Januszu Grabiańskim i jego twórczości opowie 
AGNIESZKA DZIEWULSKA z Wydawnictwa Iskry. W rozmowie 
weźmie udział ARKADIUSZ SZARANIEC / klasy 1-4

  11.30 / Żubry lubią jeżyny – przyrodnik ARKADIUSZ SZARANIEC 
zaprasza na wędrówkę tropami zwierząt, która będzie pełna 
zaskoczeń i niespodzianek. Bo nic nie jest takie, jakie się na 
pierwszy rzut oka wydaje. Autor z prawdziwą pasją opowiada 
o naturze, która jest coraz bliżej człowieka, ale staje się dla 
niego coraz mniej zrozumiała / klasy 7-8, liceum

  13.00, 14.30 / Wiersze do kolorowania – warsztaty z poetą 
MICHAŁEM ZABŁOCKIM z Fundacji Poemat z Krakowa.  
Dzieci otrzymają wydruki ilustracji. W trakcie ich kolorowania 
autor czytać będzie wiersze, prowadząc rozmowę na tematy 
w nich poruszane. Wiersze są krótkie, ale się nie rymują.  
Łatwo je przeczytać, lecz nie tak łatwo zrozumieć / klasy 1-2, 
sala warsztatowa

  14.30 / Dwanaście srok za ogon – spotkanie autorskie ze 
STANISŁAWEM ŁUBIEŃSKIM – o ptakach, ich zwyczajach, 
książkach i ornitologii, która stała się źródłem inspiracji  
do pisania o sztuce, literaturze i filmie. Autor udowadnia,  
że warto czasem zadrzeć głowę i zachwycić się jerzykiem 
śmigającym między blokami, przystanąć w parku i posłuchać 
kosa albo zamyślić się nad obrazem czy wierszem, w którym 
ptak gra rolę symbolu / klasy 7-8, liceum

GRUDZIEŃ
5 grudnia

  10.00, 11.30 / Rośliny czują – spotkania z botaniczką i poetką, 
autorką książki Patyki, badyle – URSZULĄ ZAJĄCZKOWSKĄ, 
która opowie o zrozumieniu, odczuwaniu, zauważaniu  
świata roślin. Nie tylko drzew, także chwastów, mchów,  
tego, co nas otacza i bez przerwy walczy o przetrwanie. 
Podczas spotkań pokaz filmu krótkometrażowego Urszuli 
Zajączkowskiej Metamorphosis of Plants – ekspresji  
na podstawie naukowych nagrań ruchów roślin.  
Film wygrał Scinema Festival of Science Film w kategorii 
Najlepszy Film Eksperymentalny/Animacja / klasy 7-8, liceum

  13.00 / W Zielonej Dolinie – spotkanie z pisarką BARBARĄ  
GAWRYLUK, podczas którego dzieci dowiedzą się, co znaczy 
żyć ekologicznie, poznają największe leśne przysmaki i domo-
we przepisy z ich wykorzystaniem i zastanowią się razem z au-
torką, gdzie mieszka się lepiej – na wsi czy w mieście / klasy 1-3

  14.30 / Czym jest jamnikolubstwo? – Co łączy Napoleona, 
Wilhelma II i Johna Kennedy’ego? Picassa, Warhola 
i Prousta? Czechowa, Hockney’a, Marilyn Monroe i Adele? 
JAMNIKOLUBSTWO. Spotkanie dla wszystkich fanów jamników 
i nie tylko, z autorką książki Jamnikarium – AGATĄ TUSZYŃSKĄ, 
i pisarką MAŁGORZATĄ KAROLINĄ-PIEKARSKĄ. Autorkom 
w rozmowie będą wiernie towarzyszyć ich jamniki / klasy 7-8, 
liceum

12 grudnia

  10.00, 11.30 / Baw się z nami konizmami – spotkania z ULĄ 
KOWALCZUK, gawędziarką, opowiadaczką historii i anegdot, 
pasjonatką języka polskiego i koni, autorką książki Koń jaki jest, 
każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów. Autorka 
wyjaśni najbardziej znane konizmy, przytoczy anegdoty, 
legendy i wierzenia związane z końmi (np.: dlaczego dajemy 
konia z rzędem i co to jest końskie zdrowie), i pokaże, jak grać 
w grę pt. JAKI TO KONIZM / klasy 2-6

  11.30 / Żółw bez skorupy – warsztaty z twórcą komiksów 
PIOTREM NOWACKIM (autorem komiksów m.in.: W koronie, 
Detektyw Miś Zbyś, Smoczek Loczek). Podczas warsztatów 
uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces powstawania 
komiksów, usłyszą i zobaczą kilka praktycznych porad od 
doświadczonego twórcy oraz stworzą krótką historyjkę 
z udziałem bohaterów serii komiksowej W koronie / klasy 1-4, 
sala warsztatowa

  13.00 / Jaki piękny świat – spotkanie z podróżniczką, blogerką 
i autorką książek podróżniczych – MARZENĄ FILIPCZAK,  
która opowie o najpiękniejszych/najdziwniejszych miejscach 
na ziemi –  największej pustyni solnej świata, najgorętszej 
pustyni świata pełnej ostańców z piasku, gejzerach 
i lodowcach na Islandii, najstarszej dżungli świata, znanych 
budowlach i wielu innych / klasy 4-8

  14.30 / Czy literatura może walczyć o przetrwanie świata? – 
Czy tylko ludzie mają język? A może zwierzęta, bakterie, grzyby 
i rośliny także się komunikują, tylko nie umiemy ich słuchać? 
W jaki sposób literatura przybliża nas do więcej-niż-ludzkiego 
świata? Spotkanie z JULIĄ FIEDORCZUK – poetką, pisarką, 
tłumaczką, badaczką ekopoetyki – starającą się opisać 
relacje między człowiekiem a przyrodą / liceum 

Listopad – grudzień 2019 
Janusz Grabiański i jego zwierzęta w Chrzęsnem  
Wystawa ilustracji, książek i pocztówek projektowanych przez 
Janusza Grabiańskego, autora m.in. obrazków w Elementarzu 
Mariana Falskiego. Wśród sportretowanych zwierząt znajdziemy 
Rogasia z Doliny Roztoki, wiewiórkę Rudzię, baśniowe Brzydkie 
Kaczątko, Kota w butach i Wilka z bajki o Czerwonym Kapturku.   
Wystawa współfinansowana przez m.st. Warszawa.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Organizatorzy Patron  
honorowy 

Partnerzy

  Szczegółowe informacje o programie:    /mik.waw.pl    /palacwchrzesnem.pl    /facebook.com/literackiesercemazowsza

  Kuratorka programu: Elżbieta Szymańska / Mazowiecki Instytut Kultury
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