
Z książką
na waliZkach 
ii ZaolZiańskie spotkania pisarZy Z młodymi cZytelnikami

5 - 7 listopada 2008

w imprezie udział biorą:

kalina jerzykowska joanna olech

Beata ostrowicka arkadiusz niemirski

tomasz trojanowski joanna zagner-kołat



o akcji

Listopadowe spotkania dzieci polskich szkół na Zaolziu z pisa-

rzami oraz ilustratorką odbędą się już po raz drugi w ramach 

akcji „Z książką na walizkach”. Jest to przedsięwzięcie promują-

ce czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, największe tego typu  

na Zaolziu. 

W imprezie biorą udział ludzie związani z książką: pisarze,  

ilustratorzy, wydawcy, którzy w dniach 5–7 listopada 2008 r.  

spotkają się z czytelnikami w szkołach i bibliotekach na Zaolziu.  

Pięcioro pisarzy i jedna ilustratorka wyruszą na spotkania do 15 

miast i miejscowości, zagoszczą z wizytą wśród uczniów szkół 

polskich a także czeskich. 

Wszystkich gości „Książek na walizkach” będzie można spo-

tkać w czasie uroczystego zagajenia w Białej Galerii Teatru Cie-

szyńskiego dnia 5. 11. 2008 r. o godz. 16.30. 

Zwieńczeniem spotkań będzie Biesiada Literacka w Miejskim 

Centrum Kultury „Strzelnica” 7 listopada 2008, w ramach której 

odbędą się finały konkursów czytelniczych zorganizowanych na 

podstawie książek Joanny Olech „Pompon w rodzinie Fisiów” 

oraz „Trudne słówka”. Biesiadzie towarzyszy kiermasz książki. 

harmonogram spotkań

kalina jerZykowska  
5 listopada Czeski Cieszyn Sibica 8.00 • Cierlicko 10.30 

6 listopada Gródek 8.00 • Oldrzychowice 10.30 • Ropica 12.30

joanna olech  
5 listopada Bystrzyca 8.00 • Wędrynia 10.30 

6 listopada Czeski Cieszyn 8.00 • Hawierzów Błędowice 10.30  

• Sucha Górna 12.30

tomasZ trojanowski  
5 listopada Orłowa Lutynia 8.00 • Karwina 10.30

6 listopada Jabłonków 8.00 • Trzyniec I 10.00 • Trzyniec VI 11.30

beata ostrowicka  
5 listopada Karwina 9.00 • Trzyniec 11.00 • Hawierzów 15.00

6 listopada Opawa 9.30 • 13.00 

joanna Zagner-kołat
5 listopada Bukowiec 8.00 • Wędrynia 10.30

6 listopada Koszarzyska 8.00 • Milików 10.00 • Nawsie 12.30

arkadiusZ niemirski  
5 listopada Gnojnik 8.00 • Czeski Cieszyn 10.30

6 listopada Mosty k. Jabłonkowa 8.00 • 10.00 Jabłonków  

• Karwina 12.30

W dniach 5-28 listopada w Bibliotece Regionalnej w Karwinie  

na Rynku Masaryka przebiegać będzie wystawa ilustracji 

Joanny Zagner-Kołat.



kalina jerZykowska
Ukończyła filologię polską; 

była współautorką lalko

wego kabaretu dla doro

słych „Myślęta” oraz rewii 

„Arsene Lupin”. Pracowała 

m. in. w domu kultury, ra

diu, „Gazecie Wyborczej”, 

pełniła funkcję dyrekto

ra artystycznego Estra

dy Łódzkiej. Pisała piosenki dla dzieci  

z zespołów „Krajki” oraz „Pędziwiatry”  

– ukoronowaniem tej współpracy stał 

się musical „Flakonik Apolonii”. Jest au

torką książek: 13. skrytka (razem z Woj

ciechem Karwackim), Kantor wymiany 

liter, Teatrałki, czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje,  

W moim ogrodzie mieszka czarodziej.

joanna olech
Absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Pi

sarka i ilustratorka, krytyk 

literacki. Autorka Dynastii 

Miziołków, Gdzie diabeł mówi 

do usług, Trudnych słówek  

i rewelacyjnego Pompona w rodzinie Fisiów. Za teksty książek  

i ilustracje zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m. in. nagrodę Na

szej Księgarni, nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę 

specjalną Polskiej Sekcji IBBY.

tomasZ trojanowski
Ukończył studia na Wydzia

le Pedagogiki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jego debiu

tancka książka „Kocie histo

rie” została natychmiast za

uważona i otrzymała Nagrodę 

Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. 

Jest autorem scenariuszy, słuchowisk radiowych, opowiadań 

dla dzieci, felietonów, realizatorem programów telewizyjnych. 

Dla dzieci wydał Kocie historie, Julka i koty – kocich historii 

część dalsza, kocie historie – nowe przygody, Dziobaś i inni. 

Opowiadania o zwierzakach.

beata ostrowicka 
Zadebiutowała w połowie 

lat 90. powieściami: Nie-

zwykłe wakacje, Eliksir 

przy gód i Tajemnica szka-

tułki. Napisała wiele opo

wiadań dla najmłodszych, 

m. in. Opowieści ze starego strychu, Lulaki, pan 

Czekoladka i przedszkole, czyli ważne sprawy ma-

łych ludzi, a także powieści dla młodzieży: Świat 

do góry nogami, Zła dziew-

czyna, Zaledwie kilka dni. Otrzymała II nagrodę IBBY za Świat do 

góry nogami, nominację IBBY w konkursie „Książka Roku 2005” 

za Złą dziewczynę, nagrodę „Książka Roku 2006” IBBY i nagro

dę 15. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek za Ale ja tak 

chcę! Książka ta w 2008 r. została wydana w języku czeskim.

Strona pisarki: www.ostrowicka.art.pl



joanna Zagner-kołat
Ukończyła Akademię Sztuk 

Pięknych. Współpracowała  

z czasopismami: „Miś”, „Świer 

szczyk” i „Supełek”. W ramach 

spotkań autorskich prowadzi 

warsztay dla dzieci. Zilustro

wała wiele książek dla dzieci, 

m. in.: Łapy, pióra i rymów cała fura Ludwika Jerze

go Kerna, Nasze ptaki i Kram z literami Wandy Cho

tomskiej, W moim ogrodzie mieszka czarodziej Kaliny 

Jerzykowskiej, Jak dżdżow nica Akolada o muzyce opowiada i Muzyczna zgraja Izabelli 

Klebańskiej, a także Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena, zbiór baśni braci 

Grimm oraz Siedem podróży Sindbada żeglarza.

arkadiusZ niemirski 
Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, lecz w praktyce dziennikarzem, satyrykiem, auto

rem tekstów kabaretowych, a nade wszystko pisarzem. Zasły

nął jako kontynuator przygód Pana Samochodzika – bohatera 

powieści autorstwa 

Zbigniewa Nienackie

go. W latach 19992005 napisał kilkanaście 

pozycji z tej popularnej serii. W 2003 r. uka

zała się jego pierwsza oryginalna powieść 

detektywistyczna dla młodzieży pt. Pojedynek 

detektywów, w 2005 r. zaś kolejna – Testa-

ment bibliofila. Jego książki cechuje wartka 

akcja oraz zaskakujące zakończenie.

Strona pisarza: www.niemirski.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki zostało założone w roku 1999 i zgod

nie ze statutem jego celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród obywateli zainte

resowanych książką w języku polskim. Popularyzacja i udostępnianie polskiej 

produkcji wydawniczej oraz propagacja polskiej twórczości literackiej i wydaw

niczej Zaolzia.

Co roku w listopadzie stowarzyszenie organizuje Wystawę Polskiej Książki, której 

towarzyszy szereg imprez literackich i kulturalnych promujących czytelnictwo i polską literaturą wśród 

dzieci i młodzieży.

SPPK wydało w roku 2002 książkę Otylii Toboła „Lutyńskie tango”, w roku 2006 wybór poezji Henryka 

Jasiczka „Wiersze”. W roku 2007 zrealizowano projekt „Z książką na walizkach”. W ramach projektu 

została wydana książka Beaty Ostrowickiej „Ale ja tak chcę“ w przekładzie na język czeski.

Kontakty: www.sppk-czechy.wz.cz, tel.+420 606 554 908, legowicz@rkka.cz 

Biblioteka Regionalna Karwina jest nowoczesną i progresywną biblioteką w RC. 

Jej celem jest wytworzenie regionalnego i miejskiego centrum kształcącego,  

informacyjnego oraz społecznego. Korzysta z najnowszych technologii informa

cyjnych, które zmieniają proces bibliotecznoinformacyjny. 

Przez cały okres istnienia biblioteka ze swoimi produktami i usługami należy do 

czołówki bibliotek czeskich i europejskich. Potwierdzają to liczne nagrody, które 

biblioteka otrzymała za swoją działalność oraz wyniki w dziedzinie świadczenia 

usług bibliotecznych i informacyjnych. 

Biblioteka jest symbolem demokracji dzisiejszych czasów, służy bowiem wszystkim bez względu na 

wiek, wykształcenie, płeć, język, religię, rasę itd. Za swoją działalność została w 2000 roku nagrodzona 

prestiżową nagrodą Europejska Biblioteka Publiczna.
Kontakty: www.rkka.cz, tel.+420 596 348 301, knihovna@rkka.cz

Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie działa na terenie miasta od 1945 roku. 

Obecnie świadczy usługi biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne, prowa

dzi działalność kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców miasta, jest ośrod

kiem społecznym dla różnych grup zainteresowań. W swych zbiorach posiada  

90 tysięcy dokumentów drukowanych, dźwiękowych i innych, z których 16% jest  

w języku polskim. Zapewnia usługi wypożyczania międzybibliotecznego. 

Biblioteką centralną jest biblioteka, która mieści się w budynku Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cie

szynie, kolejne filie mieszkańcy znajdą przy ul. Havlíčka, Dworcowej, Słowackiej oraz w podmiejskich 

gminach Żuków Dolny, Koniaków oraz Stanisławice. 

Kontakty: www.knihovna.ctesin.cz, tel. +420 558 746 950, info@knihovna.ctesin.cz 

regionální knihovna 
karviná



ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH

WYDAWNICTWO We WROCŁAWIu, sp. z o. o.

Ossolineum istnieje od 1817 roku i jest najstarszą oficyną wydawniczą w Polsce. 

Najbardziej znaną serią jest Biblioteka Narodowa, ukazująca się od 1919 roku. Coraz 

większą sympatię zdobywa sobie również Nasza Biblioteka, podejmująca aktualne, 

często niełatwe problemy współczesnej młodzieży. W serii tej ukazały się powieści 

m.in. Beaty Ostrowickiej i Arkadiusza Niemirskiego. Od 2007 r. ukazuje się nowa 

seria – Ossolinki, w której najmłodsi czytelnicy znajdą baśnie m.in. Andersena i braci Grimm. Ossolineum 

od lat znane jest również jako wydawca wartościowej literatury naukowej i popularnonaukowej.

Pl. Solny 14a, 50-062 Wrocław, tel. 071 343 69 61, fax 071 344 81 03, wydawnictwo@ossolineum.pl  
www.ossolineum.pl, promocja: tel. 071 343 86 28, promocja@ossolineum.pl

WYDAWNICTWO LITeRATuRA – ŁóDź

Wydawnictwo powstało w 1990 r. Wydaje książki dla dzieci i młodzieży najlep

szych polskich autorów: Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Grzegorza 

Kasdepke, Anny Onichimowskiej, Beaty Ostrowickiej. Do stałych współpra

cowników należą również pisarze: Kazimierz Szymeczko, Izabella Klebańska, 

Kalina Jerzykowska, Barbara Gawryluk oraz ilustratorzy: Joanna ZagnerKołat, Aneta KrellaMoch,  

Ewa PoklewskaKoziełło oraz Bohdan Butenko.

ul. Wólczańska 19, 90-731 Łódź, tel./fax 042 630 23 81, 042 630 25 17, info@wyd-literatura.com.pl  
www.wyd-literatura.com.pl 

Ministerstwa Kultury  
i DzieDzictwa naroDowego 
rP w raMach PrograMu 
„ProMocja czytelnictwa” 

Ministerstwa szKolnictwa, MłoDzieży  
i Kultury Fizycznej rc w raMach  
PrograMu wsPierania Kształcenia  
w języKach Mniejszości naroDowych  
i wychowania wieloKulturowego  
w roKu 2008

stowarzyszenie  
wsPólnota PolsKa

Patronat medialny

Patronat honorowy 
Konsulat generalny  
rzeczyPosPolitej PolsKiej w ostrawie

imPreza dofinansowana ze środków 


