
Program Festiwalu literackiego „Na pograniczu 
kultur” 

PIĄTEK, 12 kwietnia 2019 r. 

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1 

Duża sala  

godz. 11.00-12.30 – Wajrak, Samojlik i inne zwierzaki z Puszczy Białowieskiej - spotkanie z 
Tomaszem Samojlikiem i Adamem Wajrakiem (wiek 9-11), prowadząca/y: Grzegorz Kasdepke 

Po spotkaniu zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Czytanie jest the best! 
Towarzyszącego  8. Międzynarodowym Targom Książki w Białymstoku oraz Festiwalowi 
literackiemu „Na pograniczu kultur”. 

Sala kameralna 

godz. 11.30-13.00 – Poczuj się jak Indiana Jones i daj się porwać przygodzie z Misją 
Xibalba! - spotkanie z Ewą Karwan-Jastrzębską  (wiek 10-12 lat) 

Ewa Karwan-Jastrzębska to absolwentka filologii polskiej UW, pisarka, scenarzystka i 
dziennikarka. Ma w swoim dorobku kilkanaście powieści dla dzieci i młodzieży. 

Najnowsza książka autorki jest kontynuacją przygód Julki i Julka, których czytelnicy znają z Misji 
Feniks. Tym razem rodzeństwo musi zmierzyć się z zagadką ukrytą w tajemniczej przepowiedni 
Majów. Ale nie tylko oni pragną odnaleźć tajemniczy manuskrypt i obdarzony niezwykłą mocą 
legendarny posąg. Z tym wszystkim bliźniaki zmierzą się w Meksyku. Czy Julka i Julek udźwigną 
ciężar majańskiej legendy? A może wkroczą na zawsze do Xibalby – krainy ciemności, a nasza 
planeta przestanie istnieć? 

Ilustracje do książki stworzyła Dorota Kobiela, która jest malarką i reżyserką głośnego filmu Twój 
Vincent, laureata wielu prestiżowych nagród w kraju i za granicą, nominowanego do Oscara 
2017. 

godz. 13.00-14.30– premiera książki Bezu-bezu i spółka Grzegorza Kasdepke, autora wielu 
bestsellerów książkowych, laureata Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, 
dwukrotnego zdobywcy nagrody Edukacja XXI, oraz wyróżnień Polskiej Sekcji IBBY i Jury 
nagrody Małe pióro  (wieku 8-10 lat), prowadząca/y: Dorota Sokołowska 

Spotkanie wokół książki Bezu-bezu i spółka. To zbiór prześmiesznych opowiadań Grzegorza 
Kasdepke, w których wspomina swoje pierwsze lata w szkole podstawowej. Ta książka aż kipi od 
absurdalnych pomysłów małych chłopców, przesycona jest ich niewymuszonym poczuciem 
humoru i swoistym dla ich wieku sposobem widzenia świata. Znajdziecie tu także kilka fotek z 
młodości autora, które bardzo uwiarygadniają tę opowieść… 

Prawie każdy ma swoim domu wehikuł czasu – choć nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. 
Bo też niełatwo go rozpoznać. Czasami jest to album ze zdjęciami, czasami pudło ze 
szpargałami, bywa, że i kolekcja zakurzonych kasztanów, muszelek i żołędzi. Ja sięgnąłem po 
czarno-białe fotografie sprzed prawie czterdziestu lat i przeniosłem się do swego dzieciństwa. 
Rany boskie, jacy my, dzisiejsi dorośli, byliśmy wtedy niemądrzy!… 
Grzegorz Kasdepke 

Sala prób  



godz.  10.00-11.00 –  Przygoda z przyrodą-kucyk August i Klara zapraszają do stajni 
Szumińskie Łąki!-spotkanie z Agnieszką Tyszką  (wiek 8-10 lat) 

Agnieszka Tyszka, z wykształcenia polonistka, z zamiłowania pisarka i ogrodniczka. Zna leśne 
rusałki i imiona wielu roślin. Zachwyca się: dziećmi, ogrodami, morzami, książkami i szumem 
drzew. Napisała sporo słuchowisk radiowych, bajek, opowiadań i powieści, nieco mniej 
wierszyków. Ma rewelacyjne poczucie humoru, które sprawia, że jej książki rozśmieszają 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

W malowniczym Szuminie rodzice Klary prowadzą małą stajnię, w której mieszka August. Kucyk i 
dziewczynka rozumieją się bez słów i doskonale wiedzą, czym jest siła prawdziwej przyjaźni. 
Dlatego gdy w klasie pojawia się Paulina, postanawiają pomóc jej w odzyskaniu ukochanego 
kucyka Rokiego. Razem na pewno im się uda. Przecież wszyscy wiedzą, że konie to bardzo 
mądre zwierzęta! 

Oprawę graficzną „Koników z Szumińskich Łąk” przygotowała Marianna Jagoda. Jej 
energetyczne, kolorowe ilustracje pięknie dopełniają historię, która przypadnie do gustu nie tylko 
młodym wielbicielom zwierząt. 

godz. 11.00-12.00 –  spotkanie  z Jarosławem Markiem Spychałą wokół książki Jaskinia. 
Droga rebeliantów . Przybliżanie myśli filozoficznej poprzez popkulturę. Pokazywanie mitów i 
idei filozoficznych oraz nawiązań do nich we współczesnym świecie.- (spotkanie dla licealistów) 

Między słowem a mieczem - filozofia przeciw przemocy. Wykład ilustrowany na motywach 
„Jaskini. Drogi Rebeliantów” 

Wykład odwołuje się przede wszystkim do Pitagorejskiego mitu o Heraklesie na rozstajnych 
drogach oraz do Chrystusowych przypowieści o mieczu i bramach. Zarówno filozofowie jak i 
Chrystus byli świadomi tego, że każdy czyn człowieka jest zarazem wyborem, wyborem drogi, 
która może doprowadzić go do szczęścia. Jeśli jednak człowiek ulegnie złym emocjom, 
strachowi, agresji, to może zboczyć z tej drogi i nigdy nie osiągnąć celu swojej podróży. 

Mit opowiada o dylemacie młodego Heraklesa, stojącego na rozdrożach przed koniecznością 
wyboru drogi, którą będzie podążał w dalszym, dorosłym życiu. Na jednej z dróg pojawia się 
piękna dziewczyna o imieniu Kakia (z gr. „Zła”). Zachęcała ona Heraklesa do pójścia jej drogą, 
obiecując łatwe, pozbawione wysiłku, usłane przyjemnościami życie – to zdaniem jest szczęście. 
Z drugiej strony nadchodzi skromna, uboższa urodą niewiasta o imieniu Arete (z gr. 
„Najdoskonalsza”) i zachęca Heraklesa do wyboru swojej drogi, która nie będzie łatwa, lecz 
właśnie trudna, wymagająca pracy i wysiłku, ale prowadząca do szczęścia. Herakles, jak na 
młodego chłopaka przystało, dokonał oczywistego wyboru – zwrócił się ku pięknej Kakii. 

Miedzy kobietami dochodzi do wymiany zdań i okazuje się, że obietnice Kakii są złudne. Tym 
bowiem, którzy za nią podążają w próżniactwie, w wykwincie, w tłustym dobrobycie upływa im 
młodość, w nędzy i zaniedbaniu dożywają starości; muszą się wstydzić, kiedy pomyślą o tym, co 
dawniej czynili, i ciężarem przygniata ich to, co czynią obecnie. Lekko wprawdzie przewinęli się 
przez uciechy młodości, ale na starość zachowali dla siebie same zgryzoty. Jest to zatem pozór 
szczęścia. Ci zaś, którzy podążają za Arete, doznają losu przeciwnego, z przyjemnością 
przypominają sobie swe dawne uczynki i z prawdziwym zadowoleniem wykonują prace bieżące. 
A w nagrodę zdobywają doskonałą pod każdym względem szczęśliwość. (Ksenofont, Pisma 
Sokratyczne, II 21-33, tłum. L. Joachimowicz). 

W antyku mit ten zapisywano symbolicznie pod postacią litery Y, albowiem w języku greckim 
litera ta nazywa się ypsylon i ma dwa ramiona, z których jedno jest szersze, a drugie węższe. 
Sądzono, że człowiek, podobnie jak Herakles dokonuje wyboru swojej życiowej drogi. Z jednej 
strony stoi przed nim otworem droga szybka i łatwa, którą podążanie nie pociąga za sobą 
żadnego trudu i wysiłku, jednak ostatecznie pchnie go ku nieszczęściu. To ją symbolizuje 
szerokie ramie litery ypsylon. Z drugiej natomiast strony otwiera się przed człowiekiem droga 



powolna i trudna, której przejście wymaga wiele cierpliwości i pracy, jednak jej koniec uwieńczony 
jest zadowoleniem i szczęściem – wąskie ramie ypsylon. 

Przykład herosa miał przekonywać śmiertelnych, że każdy może osiągnąć szczęście i będzie to 
zawdzięczać nie przypadkowi lub woli bogów, lecz własnej pracy i wysiłkowi. A prawdziwe 
szczęście, zaczyna się już w momencie właściwego wyboru, tu i teraz, na tym świecie, za życia. 

Wykład będzie podążał tropami Pitagorejskiego mitu oraz jego Chrystusową adaptacją 
począwszy od filmów Kurosawy, a kończywszy na takich filmach jak Star Wars, Matrix czy Imię 
Róży. 

godz. 12.00-13.00 – spotkanie z Kubą Sosnowskim wokół książki Wuj Krasnolud i Brama 
Opowieści (wiek 9-12 lat) 

„WUJ KRASNOLUD I BRAMA OPOWIEŚCI” to książka o dziewczynce Emce, która pewnego 
dnia poznaje swojego wujka Karola. Okazuje się, że jest on krasnoludem. Wujek odkrywa przed 
nią świat dziecięcej wyobraźni. Dzięki niemu dziesięciolatka dowiaduje się, że całkiem niedaleko 
od jej domu znajduje się siedlisko goblinów, na dachu pobliskich bloków gnieżdżą się wspaniałe 
smoki, a w miejskim parku mieszkają piękne nimfy. Razem z Karolem przeżywają przygody, które 
doprowadzają ich do tajemniczej Bramy Opowieści. 

Książka Kuby Sosnowskiego zachęca dzieci do spojrzenia na świat w inny sposób, niż promują 
go dziś media. Autor wskazuje, że odłożenie na bok komórki oraz pada do konsoli może być 
początkiem ciekawej zabawy. Wystarczy tylko uruchomić pokłady wyobraźni. 

„WUJ KRASNOLUD I BRAMA OPOWIEŚCI” opowiada o przyjaźni, pomocy innym i wzajemnej 
akceptacji; zachowaniu w szkole, ochronie przyrody, odróżnianiu dobra od zła. Dorosły czytelnik 
znajdzie w niej również bardzo ważny przekaz: „czas dzieciństwa to najpiękniejszy okres w 
naszym życiu, dlatego warto przeżyć go tak, by zachować jak najwięcej pozytywnych i pięknych 
wspomnień ” 

Umiejscowienie akcji książki w Polsce, pomaga młodemu czytelnikowi lepiej przeżywać przygody 
Emki i Karola. To również dowód, że i w kraju nad Wisłą, mogą mieszkać fantastyczne postaci i 
stworzenia, a bohaterowie opowieści przeżywać epickie przygody. 

Spotkanie skierowane jest do młodych czytelników w wieku 9-12 lat. Rozpocznie się od 
odczytania fragmentów książki. Następnie na uczestników czekają między innymi: krasnoludzka 
krzyżówka z atrakcyjnymi nagrodami od Wydawnictwa Solis, a także dyskusja na temat: 
przyjaźni, pomocy innym i wzajemnej akceptacji; zachowania w szkole oraz odróżnianiu dobra od 
zła. 

Green room  

godz. 10.00-11.00 – warsztaty z języka angielskiego (liceum), prowadząca/y: Kuzie Nhakaniso 

Spotkanie ma na celu rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. 
Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć zasób słownictwa i gramatyki, a także dowiedzieć się jak 
unikać błędów typowych dla polskich uczniów. Spotkanie będzie także okazją do pogłębienia 
umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

godz. 11.00-12.00 – Pierwsza pomoc Cecylki Knedelek - warsztaty literacko-plastyczne dla 
dzieci (6+), prowadząca/y: Joanną Krzyżanek (Wyd. Jedność) 

W tej bardzo mądrej, a przy tym zabawnej książeczce Cecylka Knedelek opowiada gąsce 
Walerce oraz wszystkim przyszłym i obecnym przedszkolakom, jak zachowywać się w sytuacji, 
gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy. Pełne świetnego humoru historyjki poprzedzają zbiór 
najważniejszych wskazówek dla małych i dużych przedszkolaków, które będą przydawać się 
dzieciom jeszcze długo, długo po opuszczeniu przedszkola. 



Co zrobić, gdy ktoś się skaleczy, oparzy czy zakrztusi? Jak można pomóc w nagłych 
wypadkach? Jaki numer telefonu wybrać, gdy stanie się coś złego? Tego dowiecie się z tej 
wesołej i kolorowej książeczki. 

Białostocki Teatr Lalek  

11.00-12.00 – spotkanie z Magdaleną Zarębską, autorką m.in. książek Wakacje u dziadków, 
Gloria, wakacje i ja (wiek 11-12) 

Autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszka we Wrocławiu. Ciągle w ruchu – albo 
zajęta pisaniem kolejnej książki, albo pochłonięta zabawą z dziećmi na spotkaniu autorskim. 
Odpoczywa w siodle, jeżdżąc konno po dolnośląskich lasach. 

Magdalena Zarębska ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci w każdym wieku- 
scenariusz dostosowuje do potrzeb uczestników, a jej książki trafiają do czytelników od 
przedszkola aż do zakończenia szkoły średniej. Spotkania autorskie to energetyczne warsztaty, 
podczas których prowadzi gry i zabawy ruchowe. Żeby urozmaicić przekaz, wykorzystuje 
prezentacje multimedialne oraz nagrania na płytach CD. Zależy jej aby uczestnicy spotkań nie 
tylko dobrze się bawili, ale również poprzez zabawę pogłębili swoją wiedzę i umiejętności. 

12.00-13.00 – spotkanie z Adamem Studzińskim wokół książki Chciejosztuczki. Książka 
zakazana przez Chciejokorp  (wiek 6-9 lat) 

Uczestnicy spotkania poznają najczęściej stosowane przez reklamodawców sztuczki, skłaniające 
do zakupów (nie tylko) zabawek. By lepiej zrozumieć temat, prowadzący zacznie od rozmowy o 
pieniądzach; o tym, skąd się biorą i jak określić ich wartość. Dzieci dowiedzą się również tego, że 
najlepszym sposobem na zakup wymarzonej rzeczy jest… oszczędzanie na nią. W drugiej części 
spotkania prowadzący omówi reklamy – do czego służą, gdzie można je spotkać, jakich słów 
używają i jaki przekaz niosą. Prowadzący wyjaśni też, jakie podstępy mogą kryć się w 
promocjach typu 2+1, zabawka do zakupu gratis, zbieranie naklejek czy przekreślone ceny. 

Autor opowie również o swojej książce „Chciejosztuczki. Książka zakazana przez Chciejokorp” – 
skąd zaczerpnął pomysł na nią, zarysuje jej fabułę i zachęci do samodzielnego czytania 
wszystkich książek dla dzieci. 

Adam Studziński – swoją pierwszą książkę „Chciejosztuczki. Książka zakazana przez 
Chciejokorp” napisał w międzyczasie – między pracą, w której para się marketingiem i PR-em, a 
domem, gdzie przypadła mu rola taty, męża i menedżera zmywarki. Gdyby miał więcej czasu, 
wyruszyłby w daleką podróż lub godzinami czytał książki historyczne. Najchętniej podróżowałby z 
książką w ręku. Tymczasem musi zadowolić się tym, co ma. A ma (chyba) wszystko. 

 


