
data godzina temat organizator miejsce

10 sierpnia 

(piątek)

12:00 - 12:50
Warsztaty z ilustrowania bajek - w ich trakcie odczytany 

zostanie fragment wybranej bajki, a każdy z uczestników 

otrzyma go w wydrukowanej formie (do wyboru: różna czcionka, 

format oraz papier). Zadaniem dzieci będzie stworzenie 

ilustracji do tekstu. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do12 lat. 

Miasto Słów scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

12:00 - 16:00
Gdyńskie wędrówki kota Antoniego - spotkanie oraz 

warsztaty wokół książki o kocie Antonim. Wstęp wolny.

Kocie podróże w czasie i przestrzeni narysowała Joanna 

Czaplewska.

Historie miasta z morza i marzeń, specjalnie dla dzieci, opisała 

Dorota Abramowicz.

Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Miasta 

Gdyni. Strefa 

Kota Antoniego

10 sierpnia 

(piątek)

13.00 Otwieramy 6. Nadmorski Plener Czytelniczy! Nadmorski Plener 

Czyteniczy

scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

13.30 Fundacja Miasto Słów zaprasza do udziału w rodzinnym 

czytaniu bajek. Zapraszamy rodziców wraz ze swoimi dziećmi 

do posłuchania bajek, które czytać będą wolontariusze 

Fundacji. Czytać będziemy bajki wydawnictwa „Tadam”.

Miasto Słów scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

14:00 - 14:50 Zagan Acoustic live. 

Zespół instrumentalny od ponad 10 lat występujący na 

estradach koncertowych w Polsce i Europie. Założony przez 

studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku był ciekawą formą 

poszukiwań po muzyce improwizowanej. Dziś Zagan Acoustic 

to grupa przyjaciół realizująca pomysły muzyczne z kręgu 

muzyki jazzowej, folkowej, tangowej czy klezmerskiej.

Zespół wystąpi w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, 

Ignacy Wendt  – trąbka, Jarosław Stokowski  –  kontrabas.

Nadmorski Plener 

Czyteniczy

scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

14:00 - 15:30 POLSKA 100 LAT Niepodległości - dyskusja o 

SAMORZĄDNOŚCI oraz ważnych aspektach kultury i 

gospodarki z udziałem prof. Michał Kleibera, prof. Jerzego 

Bralczyka, prof. Krystyny Skarżyńskiej i Bogdana 

Szymanika oraz Stefana Szczepłka. Spotkanie wokół albumu 

"Polska 100 lat", wydanego dla uczczenia setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

BOSZ Gdyńskie 

Centrum Filmowe

10 sierpnia 

(piątek)

15:00 - 15:50 Świat jest fascynujący, a język angielski to klucz do jego 

poznania! Wyrusz z dzieckiem w niezwykłą podróż w bliskie i 

odległe zakątki świata. Poznaj z nim najważniejsze słownictwo 

angielskie i ciekawostki dotyczące otaczającego nas świata. 

Gorąco zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na 

warsztaty z języka angielskiego!

Preston Publishing scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

15:30 - 19:00 Jaro Bonk - podpisuje książki. Oficyna VBC stoisko nr 42

10 sierpnia 

(piątek)

16:00 - 16:50 Paulina Mechło, Aneta Rostkowska-Gerlach - spotkanie z 

autorkami książki - „Cel. Odkryj, określ, osiągnij!” Pauliną 

Mechło – psychologiem, autorką książek i Anetą Rostkowską-

Gerlach – coachem, mentorem, konsultantką biznesu.

HELION scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

16:00 - 16:50 prof. Jerzy Bralczyk - spotkanie z niestrudzonym 

popularyzatorem poprawnej polszczyzny, autorem i 

współautorem wielu książek, m.in.: „Trzy po 33”, „500 zdań 

polskich” i „Mój język prywatny” oraz najnowszej pt.: 

„Pokochawszy” wydanej wspólnie z żoną Lucyną Kirwil.

Agora Gdyńskie 

Centrum Filmowe

10 sierpnia 

(piątek)

17:00 - 17:50 Hanna Bakuła - spotkanie ze znaną malarką i pisarką, która 

opowie o najnowszych książkach: „Singielka i Otello. Obłęd” i 

„Singielka i Otello. Na zakręcie”.

Edipresse scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

17:30 - 18:30 Jaro Bonk - spotkanie z autorem thrillera kryminalnego „Dalej 

jest tylko strach”. 

Oficyna VBC stoisko nr 42

10 sierpnia 

(piątek)

17:50 - 18:20 Hanna Bakuła podpisuje książki. BookBook/Edipresse stoisko nr 21



10 sierpnia 

(piątek)

18:00 - 18:40 Mariusz Czubaj - znany i lubiany autor powieści kryminalnych, 

dwukrotny laureat nagrody Wielkiego Kalibru: w 2009 r. za 

powieść "21:37" oraz w 2017 r. za powieść "R.I.P." opowie o 

swojej najnowszej książce "Dziewczynka z zapalniczką".

W.A.B. scena Pleneru

10 sierpnia 

(piątek)

18:40 - 19:00 Mariusz Czubaj podpisuje książki. W.A.B. stoisko nr 3 

11 sierpnia 

(sobota)

11:00 - 11:50 Bartosz Kwiecień - spotkanie z finalistą programu Masterchef 

Junior III.

Burda Książki scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

11:50 - 12:20 Bartosz Kwiecień podpisuje książki. Burda Książki stoisko nr 29

11 sierpnia 

(sobota)

11:00 - 11:50 prof. Jerzy Bralczyk podpisuje książki. BOSZ stoisko nr 20

11 sierpnia 

(sobota)

12:00 - 12:50 prof. Jerzy Bralczyk - spotkanie z niestrudzonym 

popularyzatorem poprawnej polszczyzny, autorem i 

współautorem wielu książek, m.in.: „Trzy po 33”, „500 zdań 

polskich” i „Mój język prywatny” oraz najnowszej pt.: 

„Pokochawszy” wydanej wspólnie z żoną Lucyną Kirwil.

Agora scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

13:00 - 13:50 Kpt. Krzysztof Baranowski - spotkanie wokół książki 

„Spowiedź kapitana”, w której żeglarz, dziennikarz, legendarny 

kapitan, twórca „Szkoły pod Żaglami” po raz pierwszy opowiada 

o całym swoim życiu.

W.A.B. scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

13:00 - 13:50 prof. Jerzy Bralczyk podpisuje książki. Agora stoisko nr 2

11 sierpnia 

(sobota)

13:00 - 13:50 Marek Przybylik - podpisuje książki Oficyna Wydawnicza 

Marek Przybylik

Strefa autografów

11 sierpnia 

(sobota)

13:00 - 13:50 Gdyńskie 

Centrum Filmowe

11 sierpnia 

(sobota)

13:00 - 14:00 dr Elżbieta Zubrzycka podpisuje książki. Gdańskie 

Wydawnictwo 

Psychologiczne 

stoisko nr 33

11 sierpnia 

(sobota)

13:50 - 14:20 Kpt. Krzysztof Baranowski podpisuje ksiązki. W.A.B. stoisko nr 3

11 sierpnia 

(sobota)

14:00 - 14:50 Małgorzata Warda i Nina Majewska-Brown Spotkanie z 

Małgorzatą Wardą - pisarką z Gdyni, laureatką nagrody IBBY 

2015 dla najlepszej książki młodzieżowej za powieść „5 sekund 

do Io”, autorką m.in.: „Nikt nie widział, nikt nie słyszał”, 

„Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”, „Miasto z lodu”, „Ta, 

którą znam” oraz Niną Majewską-Brown, autorką znaną 

czytelnikom z powieści „Wakacje”, „Zwyczajny dzień”, „Jak się 

nie zakochać”, „Anka. Inne oblicze szczęścia”, kryminału  

„Grzech”, która opowie także o najnowszej książce „Anka i 

diabeł stroż”.

Prószyński i S-ka 

/Edipresse

scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

14:00 - 14:50 Hanna Bakuła - spotkanie ze znaną malarką i pisarką, która 

opowie o najnowszych książkach: „Singielka i Otello. Obłęd” i 

„Singielka i Otello. Na zakręcie”.

Edipresse Gdyńskie 

Centrum Filmowe

11 sierpnia 

(sobota)

14:50 - 15:20 Małgorzata Warda podpisuje książki. Prószyński i S-ka stoisko nr 27

11 sierpnia 

(sobota)

14:50 - 15:20 Nina Majewska-Brown podpisuje książki. BookBook/Edipresse stoisko nr 21

11 sierpnia 

(sobota)

15:00 - 15:50 Sylwia Kubryńska - spotkanie z autorką m.in.: powieści 

„Biurwa”,„Kobieta dość doskonała”, „Furia mać”, za którą była 

nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki 

Gryfia 2017 oraz najnowszej „Mama”.

Prószyński i S-ka scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

15:00 - 15:50 Panel o literaturze historycznej - Arkady Saulski, Rafał 

Dębski i Dariusz Domagalski - spotkanie z  pisarzami - 

twórcami książek fantastycznych i powieści historycznych, 

zajmujących się też rekonstrukcjami historycznymi, którzy 

przeniosą nas w świat historii alternatywnej oraz adaptacji 

historycznych.

bookbook Gdyńskie 

Centrum Filmowe

11 sierpnia 

(sobota)

15:00 - 16:00 Wojciech Kołyszko i Jovanka Tomaszewska podpisują 

książki.

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Psychologiczne 

stoisko nr 33

11 sierpnia 

(sobota)

15:30 - 19:00 Jaro Bonk - podpisuje książki. Oficyna VBC stoisko nr 42

11 sierpnia 

(sobota)

15:50 - 16:20 Sylwia Kubryńska podpisuje książki. Prószyński i S-ka stoisko nr 27

11 sierpnia 

(sobota)

16:00 - 16:50 Małgorzata Kalicińska - spotkanie z niezwykle popularną 

autorką powieści obyczajowych wokół najnowszych książek 

m.in..: „Trzymaj się Mańka” i „Dom w Ulsan czyli nasze 

rozlewisko” napisanej wspólnie z mężem Vladem Millerem.

Burda Książki scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

16:00 - 16:50 Jakub Małecki - spotkanie z autorem powieści „Dżozef”,„Rdza”, 

„Dygot” i „Ślady”, który za „Ślady” właśnie został nominowany do 

Literackiej Nagrody NIKE 2017.

SQN Gdyńskie 

Centrum Filmowe

11 sierpnia 

(sobota)

16:50 - 17:20 Małgorzata Kalicińska podpisuje książki. Burda Książki stoisko nr 29



11 sierpnia 

(sobota)

17:00 - 17:50 Zagan Acoustic live. 

Zespół instrumentalny od ponad 10 lat występujący na 

estradach koncertowych w Polsce i Europie. Założony przez 

studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku był ciekawą formą 

poszukiwań po muzyce improwizowanej. Dziś Zagan Acoustic 

to grupa przyjaciół realizująca pomysły muzyczne z kręgu 

muzyki jazzowej, folkowej, tangowej czy klezmerskiej.

Zespół wystąpi w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, 

Ignacy Wendt  – trąbka, Jarosław Stokowski  –  kontrabas.

Nadmorski Plener 

Czyteniczy

scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

17:00 - 17:50 Wieczór filmowy Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego. 

Projekcja filmu "Ostatnia rodzina” na podstawie książki 

Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”. 

Nadmorski Plener 

Czyteniczy

Gdyńskie 

Centrum Filmowe

11 sierpnia 

(sobota)

17:30 - 18:30 Jaro Bonk - spotkanie z autorem thrillera kryminalnego „Dalej 

jest tylko strach” 

Oficyna VBC stoisko nr 42

11 sierpnia 

(sobota)

18:00 - 18:40 Karina Sęp - spotkanie z doświadczonym managerem, 

coachem, konsultantem, mentorem i doradcą, autorką książek 

„Ogarnij swój dzień” i najnowszej „Twoja mapa marzeń. 

Przewodnik dobrego i mądrego życia”. 

Edipresse scena Pleneru

11 sierpnia 

(sobota)

18:40 - 19:00 Karina Sęp podpisuje książki. BookBook/Edipresse stoisko nr 21

11 sierpnia 

(sobota)

19.00 Wieczór filmowy Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego. 

Dyskusja o adaptacji. Spotkanie z twórcami. Gościem będzie 

m.in..aktorka Aleksandra Konieczna odtwórczyni roli Zofii 

Beksińsiej. 

Gdyńskie 

Centrum Filmowe

12 sierpnia 

(niedziela)

11:00 - 11:50 Stefan Szczepłek - spotkanie z wybitnym dziennikarzem 

sportowym, znawcą piłki nożnej, autorem książek o futbolu.

SQN scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

12:00 - 12:50
Artur Górski rozmawia z Jankiem Fabiańczykiem - spotkanie 

wokół książki „Majami.Zły pies”. Z Jankiem Fabiańczykiem, 

pierwowzorem słynnego Majamiego z „Pitbulla” Patryka Vegi, 

najsłynniejszym polskim policyjnym przykrywkowcem rozmawia 

Artur Górski - dziennikarz, pisarz, autor m.in. bestsellerowych 

rozmów: „Masa o kobietach polskiej mafii” i  „Słowikowa i Masa. 

Twarzą w twarz”.

Prószyński i S-ka scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

12:50 - 13:20
Artur Górski i Janek Fabiańczyk podpisują swoją książkę.

Prószyński i S-ka stoisko nr 27

12 sierpnia 

(niedziela)

13:00 - 13:50 Barbara Kosmowska - spotkanie z autorką niezwykle 

popularnych powieści dla dorosłych i dla młodzieży, która 

opowie o swoich książkach, m.in. o „Pozłacanej Rybce”, „Tru” 

oraz „Obronić królową”.

Wydawnictwo 

Literatura, Media 

Rodzina, Nasza 

Księgarnia 

scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

13:00 - 14:00 dr Elżbieta Zubrzycka podpisuje książki. Gdańskie 

Wydawnictwo 

Psychologiczne 

stoisko nr 33

12 sierpnia 

(niedziela)

14.00-14:50 Ryszard Ćwirlej - spotkanie z twórcą reprezentującym 

podgatunek kryminalny określany mianem „powieści 

neomilicyjnej”, autorem cyklu książek, których bohaterami są 

milicjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, a akcja 

rozgrywa się w latach 80. XX wieku. W serii ukazały się m.in.: 

„Ręczna robota”, „Mocne uderzenie”, „Śliski interes”. Laureat 

Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru w roku 2017, w roku 

2018 za powieść „Tylko umarli wiedzą” otrzymał Nagrodę 

Wielkiego Kalibru oraz Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru.  

Muza scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

14.50-15:20 Ryszard Ćwirlej podpisuje książki. Muza BookBook

12 sierpnia 

(niedziela)

15:00 - 15:50 Anna Karpińska - spotkanie z autorką powieści obyczajowych 

takich jak „Rozważna czy romantyczna?”, „Sakrament 

niedoskonały”, „Przysługa” oraz „Przekonaj mnie, że to ty”, 

dwutomowej serii „Księgarnia pod Flisakiem”(„Odnajdę Cię”, 

„Zostań ze mną”) oraz najnowszej „Nie zabijaj tej miłości”.

Prószyński i S-ka scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

15:30 - 19:00 Jaro Bonk - podpisuje książki. Oficyna VBC stoisko nr 42

12 sierpnia 

(niedziela)

15:50 - 16:20 Anna Karpińska podpisuje książki. Prószyński i S-ka stoisko nr 27

12 sierpnia 

(niedziela)

16:00 - 16:50 Marta Guzowska - spotkanie wokół  książki dla młodych 

czytelników „Detektywi z Tajemniczej 5. Zagadka zaginionej 

kamei” z popularną i nagradzaną autorką kryminałów, która 

debiutuje w nowej roli.

Nasza Księgarnia scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

16:50 - 17:20 Marta Guzowska podpisuje książki. Nasza Księgarnia stoisko nr 4, 5, 6



12 sierpnia 

(niedziela)

17:00 - 17:50 Iwona Kienzler - spotkanie z autorką kilkudziesięciu książek 

historycznych i popularnonaukowych m.in:. „Ignacy Paderewski - 

ulubieniec kobiet”, „W oparach absyntu. Skandale Młodej 

Polski”, „Bodo i jego burzliwe romanse”, „Maria Skłodowska-

Curie. Złodziejka mężów. Życie i miłości”, „Krwawa Luna i inni”. 

Historia opisywana w książkach Iwony Kienzler to historia 

widziana oczyma kobiet.

BELLONA scena Pleneru

12 sierpnia 

(niedziela)

17:50 - 18:20 Iwona Kienzler podpisuje książki. BELLONA stoisko nr 26

12 sierpnia 

(niedziela)

18:00 - 18:40 Zagan Acoustic live. 

Zespół instrumentalny od ponad 10 lat występujący na 

estradach koncertowych w Polsce i Europie. Założony przez 

studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku był ciekawą formą 

poszukiwań po muzyce improwizowanej. Dziś Zagan Acoustic 

to grupa przyjaciół realizująca pomysły muzyczne z kręgu 

muzyki jazzowej, folkowej, tangowej czy klezmerskiej.

Zespół wystąpi w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, 

Ignacy Wendt  – trąbka, Jarosław Stokowski  –  kontrabas.

Nadmorski Plener 

Czyteniczy

scena Pleneru


