
25-27 września 2020
obowiązują bezpłatne wejściówki 

Liczba miejsc ograniczona

okoliceliteratury.pl

Granice i PoGranicza

25 września (piątek)

Europa bEz granic 

(promedia, al. wojska polskiego 2)

• godz. 16.00 – „mur. 12 kawałków o berlinie” – spotka-

nie autorskie z  agnieszką wójcińską*, prowadzenie: 

tomasz ślepowroński

• godz. 18.00 – europa środkowa – panel dyskusyjny 

z udziałem ziemowita szczerka i jurija andruchowy-

cza*, prowadzenie: agata rokicka

• godz. 20.00 – konflikt na ukrainie – panel dyskusyjny 

z udziałem pawła semmlera i pawła pieniążka*, prowa-

dzenie: barbara patlewicz

 

Blok dla dzieci i młodzieży 

(filia nr 38, ul. 26 kwietnia 1)

• godz. 17.00 – „niewidzialne mury, czyli jak słowa potra-

fią dzielić i ranić” – warsztaty wokół książki dla młodzie-

ży w wieku 13-15 lat, prowadzenie: boguś janiszewski 

i max skorwider (zapisy)

 

26 września (sobota)

Polska. ludzie i terytorium 

(promedia, al. wojska polskiego 2)

• godz. 14.00 – „poniemieckie” – spotkanie autorskie 

z karoliną kuszyk, prowadzenie: krzysztof Lichtblau

• godz. 16.00 – „tu mówi polska: reportaże z pomorza” 

– spotkanie autorskie z cezarym łazarewiczem, pro-

wadzenie: eryk krasucki 

• godz. 18.00 –  pogranicza – panel dyskusyjny z udzia-

łem anny romaniuk i beaty szady, prowadzenie: kata-

rzyna rembacka

• godz. 20.00 – między wsią a miastem – panel dyskusyj-

ny z udziałem aleksandry zbroi*, agnieszki pajączkow-

skiej* i marty szarejko, prowadzenie: anna godzińska

 

Blok dla dzieci i młodzieży 

(filia nr 4, ul. barnima 25)

• godz. 12.00 – „mała wojna” – spotkanie interaktyw-

ne dla dzieci z katarzyną ryrych*, prowadzenie: zosia 

Fenrych

• godz. 14.00 – tajemnice miejsca – warsztaty literac-

kie dla dzieci w wieku 10-12 lat, prowadzenie: Daniel 

odija (zapisy)

27 września (niedziela)

Świat. Pogranicze w ogniu 

(promedia, al. wojska polskiego 2)

• godz. 14.00 – konflikty na granicach – spotkanie au-

torskie z pawłem smoleńskim*, prowadzenie: joanna 

szczepanik 

• godz. 16.00 –  konflikty na ziemi bez granic – panel 

dyskusyjny z  udziałem wojciecha góreckiego i  an-

drzeja muszyńskiego*, prowadzenie: pierre-Frédéric 

weber

• godz. 18.00 – poszukiwanie tożsamości – spektakl te-

atru stolikowego w wykonaniu ewy sobczak i ewy so-

biech

wydarzenie towarzyszące

• godz. 11.00 – mapa i terytorium – spacer z przewodni-

kiem, prowadzenie: tomasz wieczorek 

 start: zegar słoneczny (aleja kwiatowa)

* gość obecny online

 spotkanie tłumaczone na język migowy

organizator partner

dofinansowano ze środków 
ministra kultury i dziedzictwa 

narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji kultury

patroni medialni

ProGraM


