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PROGRAM FESTIWALU GÓRY LITERATURY 2019

 SOBOTA 13.07 
Schronisko Orzeł, Sokolec

14.00 – 15.00 Anna Grużlewska, rozmawia Olga Tokarczuk
15.15 – 16.15 Wiesław Waszkiewicz, Andrzej Łagoda, rozmawia Irek Grin
16.30 – 17.30 Beata Maciejewska, rozmawia Karol Maliszewski
17.45 – 18.30 koncert zespołu Póki Co

Rynek, Nowa Ruda
21.00 koncert zespołu Lao Che

 NIEDZIELA 14.07 
Zamek Książ, Wałbrzych

13.00 – 14.00 Katarzyna Puzyńska, rozmawia Karolina Korwin Piotrowska
14.30 – 15.30 Marek Krajewski, rozmawia Michał Nogaś
16.30 – 17.30 Kinga Dunin, rozmawia Kazimiera Szczuka
17.45 – 18.45 finał Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką,

nagrody wręczają: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Irek Grin

 PONIEDZIAŁEK 15.07 
Galeria Mozaika, Nowa Ruda

12.00 wernisaż wystawy komiksu Marcina Podolca Dym i inne komiksy,
z autorem rozmawia Wojciech Birek 
Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda

13.00 – 14.00 Jacek Bierut, rozmawia Karol Maliszewski
Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda

14.00 – 15.00 pokaz filmu Magdaleny Małeckiej-Wippich, zrealizowanego w Nowej Ru-
dzie, inspirowanego wierszem Tadeusza Różewicza, rozmawiają: Magdalena
Małecka-Wippich i Karol Maliszewski

15.15 – 16.15 Urszula Glensk, rozmawia Kazimiera Szczuka 
16.30 – 17.30 Anna Seniuk, rozmawia Magdalena Małecka-Wippich
18.00   projekcja filmu Ciemno, prawie noc, rozmowę z Magdaleną Lankosz

(scenariusz) i Borysem Lankoszem (scenariusz i reżyseria) prowadzą: Karo-
lina Korwin Piotrowska i Irek Grin

 WTOREK 16.07 
Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda

13.00 – 14.00 Rafał Różewicz, rozmawia Karol Maliszewski, 
Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda

12:30 – 14:00 projekcja filmu eksperymentalnego Kobro / Strzemiński. Opowieść fanta
styczna, spotkanie z Magdaleną Lankosz (produkcja) i Borysem Lanko
szem (scenariusz i reżyseria) 

15.00 – 16.00 Tania Malarczuk, rozmawia Olga Tokarczuk
16.15 – 17.15 Grzegorz Gauden, rozmawia Urszula Glensk i Irek Grin
17.45 – 18.45 Jacek Dehnel, rozmawia Justyna Czechowska
19.30   projekcja filmu Fuga, rozmowę z Agnieszką Smoczyńską (reżyseria) prowa-

dzą: Karolina Korwin Piotrowska, Grzegorz Zygadło, Weronika Ososko

 ŚRODA 17.07 
Zamek Sarny, Ścinawka Górna

12.00 wernisaż wystawy polsko-czeskiej Razem w komiksie,
wprowadzenie: Wojciech Birek



12.30-13.30 polsko-czeska debata Ewolucja propagandy: od komunizmu do dziś, 
rozmawiają: Petr Blažek, Anna Wanik, Łukasz Kamiński, 
prowadzi Grzegorz Gauden

14.00 – 15.00 Andrzej Jagodziński, rozmawia Anna Wanik
15.15 – 16.30 Olga Tokarczuk i jej tłumaczki: Milica Markić, Jana Unuk,

rozmawia Justyna Czechowska
16.45 – 17.45 Maciej Zaremba Bielawski, rozmawia Urszula Glensk
18.00 – 19.00 Agnieszka Taborska, rozmawia Jakub Kornhauser

Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
20.00 pokaz filmu Monument, rozmowę z Jagodą Szelc (reżyseria) prowadzą: 

Karolina Korwin Piotrowska i Irek Grin

 CZWARTEK 18.07 
Szklany Dom, Nowa Ruda

13.30 – 14.30 Łukasz Wojciechowski, rozmawia Zbigniew Maćków 
Galeria Sztuki Niezależnej, Ludwikowice Kłodzkie

16.00 – 17.00 Tomasz Dostatni, rozmawia Michał Nogaś
17.15 – 18.30 Ioana Pârvulescu, rozmawia Jakub Kornhauser 

Joanna Kornaś-Warwas (tłumaczenie z rumuńskiego)
(premiera książki Niewinni, prezentacja wydawnictwa EMG)

18.45 – 19.45 spotkanie autorskie Radki Denemarkovej i jej tłumaczek: Olgi Czernikow 
i Agaty Wróbel, rozmawia Olga Tokarczuk
Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda

20.30 projekcja filmu Jak pies z kotem, rozmowę z Robertem Więckiewiczem 
prowadzi Karolina Korwin Piotrowska

 PIĄTEK 19.07 
Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)

12.00 – 13.00 Michał Rusinek, rozmawia Justyna Czechowska 
(zapraszamy rodziców z dziećmi)

13.30 – 14.30 Paweł Mościcki, rozmawia Karol Maliszewski,
            fragmenty książki Lekcje futbolu czyta Robert Więckiewicz

14.45 – 15.45 Jakub Kornhauser, rozmawia Magdalena Rabizo-Birek
16.00 – 17.15 polsko-czeska debata o przyszłości, rozmawiają: Andrzej Jagodziński, 

Olga Tokarczuk, Radka Denemarková, Ivan Binar i Ivana Myšková
17.30 – 18.45 Agneta Pleijel, rozmawiają: Justyna Sobolewska i Michał Nogaś,

Justyna Czechowska (tłumaczenie ze szwedzkiego)
19.00 – 20.00 Ivana Myškova, rozmawia Anna Wanik,

fragmenty książki Białe zwierzęta są bardzo często głuche czyta Maria Maj
20.15 – 21.15 Wojciech Orliński, rozmawia Irek Grin
21.30 koncert zespołu Broad Peak

Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
16.00 – 18.00 twórcy portalu Watchingclosely.pl, 

CGI (efekty specjalne) vs efekty praktyczne w kinie XXI w.

 SOBOTA 20.07
Wzgórza Włodzickie

11.00 – 15.00 piesza wycieczka po Wzgórzach Włodzickich: Dworki – wieża widokowa 
na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.) – Krajanów – Sokolica – Pod Wiatami, 
Włodowice (Rzędzina)
10.30 – odjazd autokarów spod sklepu we Włodowicach
11.00 –  wyjście na szlak z przystanku autobusowego w Dworkach 



Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)
16.00 – 17.00 Dorota Sumińska, rozmawia Karolina Korwin Piotrowska
17.15 – 18.15 Urszula Zajączkowska, rozmawia Justyna Sobolewska
18.30 – 19.30  Anna Kamińska, rozmawia Michał Nogaś
19.45 – 20.30 Paweł Sołtys, rozmawia Irek Grin
21.30 koncert zespołu Pablopavo i Ludziki

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Warsztaty dla dzieci
PONIEDZIAŁEK 15.07
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczno-literackie Stwórz swoją bajkę, prowadzą: Anna Szalwa 
i studenci wrocławskiej ASP, Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
11.00 – 15.00 zajęcia w trucku z mobilną multimedialną salą edukacyjną w ramach akcji My nie 
gryziemy, Fundacja Ewy Naworol, centrum wsi Dzikowiec
12.00 – 16.00 warsztaty Mapowanie miasta – stwórzmy razem mapę Nowej Rudy, prowadzą: 
Magdalena Wosik, studenci wrocławskiej ASP, Szklany Dom i Galeria Mozaika, Nowa Ruda
WTOREK 16.07
10.00 – 15.00 zajęcia w trucku z mobilną multimedialną salą edukacyjną w ramach akcji My 
nie gryziemy, Fundacja Ewy Naworol, parking przy Miejskim Ośrodku Kultury, Nowa Ruda
10.00 – 12.00 warsztaty fotograficzne, prowadzi Tomasz Kędzierski, Miejski Ośrodek Kultury, 
Nowa Ruda
12.00 – 14.00 warsztaty Chiny dla dociekliwych, prowadzi Izabela Kaluta, Biblioteka Publiczna 
w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie
12.30 – 14.00 warsztaty literackie, prowadzi Justyna Czechowska, Miejski Ośrodek Kultury, 
Nowa Ruda
14.00 – 16.00 warsztaty Mapowanie miasta – stwórzmy razem mapę Nowej Rudy, prowadzą: 
Magdalena Wosik i studenci wrocławskiej ASP, Szklany Dom i Galeria Mozaika, Nowa Ruda
ŚRODA 17.07
10.00 – 12.00 warsztaty Chiny dla dociekliwych, prowadzi Izabela Kaluta, Zamek Sarny, 
Ścinawka Górna
11.00 – 15.00 zajęcia w trucku z mobilną multimedialną salą edukacyjną w ramach akcji My nie 
gryziemy, Fundacja Ewy Naworol, parking przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, Wolibórz
12.30 – 14.00 Bajki i legendy ziemi noworudzko-radkowskiej, prowadzenie Marek Cybulski, 
Zamek Sarny, Ścinawka Górna
14.00 – 16.00 warsztaty plastyczno-literackie, prowadzą: Magdalena Wosik, studenci 
wrocławskiej ASP, Zamek Sarny, Ścinawka Górna
CZWARTEK 18.07
9.15 – 10.15 spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowej Rudzie-Słupcu 
10.00 – 14.00 zajęcia plastyczno-literackie, prowadzą: Beata Jańdzio, Grupa Alfa-Art, studenci 
wrocławskiej ASP, Plac Grunwaldzki przy Galerii Mozaika i Szklany Dom, Nowa Ruda
13.00 – 14.00 spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, Biblioteka Publiczna w Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie
14.00 – 16.00 warsztaty Mapowanie miasta – stwórzmy razem mapę Nowej Rudy, prowadzą: 
Magdalena Wosik, studenci wrocławskiej ASP, Galeria Mozaika i Szklany Dom, Nowa Ruda
PIĄTEK, 19.07
10.00 – 11.30 warsztaty Czerpanie papieru i tworzenie obrazu ze słowa, prowadzą: Sławomir 
Gołembiowski, Grupa Alfa-Art, Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)
12.00 – 13.00 spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, prowadzi Justyna Czechowska, 
Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)



12.00 – 13.00 spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską, Biblioteka Publiczna w Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie
13.00 – 14.00 ognisko, gry i zabawy, Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)
(zajęcia mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkie dzieci)

 Seminarium Czterech jeźdźców Apokalipsy 
WTOREK-PIĄTEK, 16-19.07 
10.30 – 12.00, Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
prowadzi Edwin Bendyk
(obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez wiadomość na stronie 
facebook.com/festiwalgoryliteratury/)

 Warsztaty filmowe
Uczestnicy pracują nad swoimi umiejętnościami filmowymi pod okiem osobistości ze świata filmu. 
WTOREK, 16.07  
10.00 – 12.00 Książka a adaptacja filmowa. Jak wygląda praca scenarzysty i reżysera nad adaptacją
filmową, prowadzą: Magdalena Lankosz i Borys Lankosz
ŚRODEK, 17.07  
10.00 – 12.00 Podwójna osobowość bohatera. Jak wygląda praca reżysera nad tworzeniem postaci 
filmowej, prowadzi Agnieszka Smoczyńska
CZWARTEK, 18.07  
10.00 – 12.00 Jak tworzyć i się nie bać. Dobry reżyser to taki, który napisze scenariusz do konkret-
nego budżetu, czyli o tym, jak zrealizować film z „nano-budżetem”, który zaszokuje widza, 
prowadzi Jagoda Szelc 
12.30 – 14.00 Animacja – sztuka totalna. Wykład obrazujący rozwój środków tworzenia iluzji ruchu
od sztuki jaskiniowej do rzeczywistości wirtualnej, prowadzi Marcin Giżycki
PIĄTEK, 19.07  
10.00 – 14.00 Peter Jackson – od offu do Hobbita, czyli rozwój twórczości od niskobudżetowych 
do superprodukcji na podstawie twórczości Petera Jacksona. Wykład na temat twórczości Petera 
Jacksona i studia WETA, czyli od Złego Smaku (niezależnego pierwszego filmu w karierze reżyse-
ra), przez kino autorskie (Niebiańskie Stworzenia), po światowe superprodukcje (Władca pierście-
nia, King Kong, Hobbit) i całe imperium efektów specjalnych, jakie stworzył w Nowej Zelandii, 
prowadzi Agnieszka Bekalarczyk
miejsce warsztatów: Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
(obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez maila kontakt@bekalarium.com. Dodatkowo, w ramach 
warsztatów odbywają się spotkania otwarte i pokazy filmów ujęte w głównym programie 
Festiwalu Góry Literatury)

 Warsztaty artystyczne Dings
Mieszkańcy i miłośnicy Nowej Rudy tworzą książkę, która wyraża miasto za pomocą mariażu 
najsilniejszych form: fotografii, rysunku, kolażu i tekstu literackiego.
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, 15-19.07 
12.00 – 16.00, Plac Grunwaldzki przy Galerii Mozaika, Nowa Ruda
warsztaty prowadzą: Karolina Wiśniewska, Marcin Mokry oraz studenci wrocławskiej ASP
(obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez maila j.augiewicz@wp.pl)

 Teatr rysowania Mapa przestrzeni mentalnej
Założeniem performansu jest zilustrowanie autorskiej wizji przestrzeni mentalnej na podstawie 
dialogu artystki z chętnymi uczestnikami wydarzenia. Finalna praca rysunkowa ma być sumą 
emocji i informacji z pogranicza rzeczywistości i wizji sennych. 
WTOREK, CZWARTEK, 16.07, 18.07 
12.00 – 16.00, Zamek Sarny, Ścinawka Górna



ŚRODA, 19.07 
11.00 – 16.00, Zamek Sarny, Ścinawka Górna
warsztaty prowadzą: Anna Szalwa i studenci wrocławskiej ASP
(warsztaty mają charakter otwarty)

 Warsztaty dla laureatów konkursu literackiego Noworudzkie Powidoki
Warsztaty przeznaczone są dla laureatów konkursu literackiego „Noworudzkie Powidoki”. W maju 
br. wybrano sześciu autorów najciekawszych krótkich tekstów, w swobodny sposób nawiązujący do
fotografii Wojtka Suleżyckiego. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczest-
ników i słowem od jurorów. 
PONIEDZIAŁEK, 15.07 
8.30 – 10.30 warsztaty prowadzi Karol Maliszewski
11.00 – 13.00 warsztaty prowadzi Olga Tokarczuk
WTOREK, 16.07 
9.00 – 11.00 warsztaty prowadzi Zbigniew Kruszyński
miejsce warsztatów: Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda
(warsztaty zamknięte)

 Prezentacja prac studentów wrocławskiej ASP
Możliwość spotkania ze studentami i wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu oraz zapoznania się z ofertą uczelni.
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, 15-19.07 
10.00 – 12.00 Szklany Dom, Nowa Ruda

 Wystawa Razem w komiksie – Czesi o Polakach, Polacy o Czechach
Pokłosie konkursu na komiks, rozstrzygniętego w 2018 r. przez Czeskie Centrum w Warszawie 
i Instytut Polski w Pradze, we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Wystawa prezentuje 
bogaty wybór prac konkursowych, zarówno polskich, jak i czeskich twórców, uzupełniony o mate-
riały informacyjne o bohaterach komiksowych opowieści.
wernisaż: poniedziałek, 15 lipca, Zamek Sarny, Ścinawka Górna
wprowadzenie: Wojciech Birek

 Wystawa Dym i inne komiksy
Dym towarzyszył kilkunastu rozmowom, które przeprowadził doświadczony dziennikarz Marcin 
"Flint" Węcławek. Nagradzany twórca komiksów i animator – Marcin Podolec, z pomysłem je za-
adaptował, zacierając granicę między słowem, obrazem, a dźwiękiem. Tak powstał wywiad graficz-
ny z Pablopavo, Pawłem Sołtysem, który w sobotę, 20 lipca wystąpi wraz z zespołem Ludziki na 
plenerowej scenie Festiwalu Góry Literatury.
wernisaż: poniedziałek, 15 lipca, Galeria Mozaika, Nowa Ruda
autor: Marcin Podolec

 Wystawa Pod Górę
Obrazy przedstawiają głównie pejzaż, w którym zwykłe zderza się z niezwykłym, a znane z niezna-
nym. Spoiwem prac jest fascynacja przyrodą, analiza codziennej, niemal religijnej tajemnicy, jaka 
się w niej kryje. W obrazach przewijają się te same wątki, takie jak odziana w czerwony płaszcz 
postać w trakcie wiecznej wędrówki, pląsające w polu błędne ogniki, puste skorupy zrujnowanych 
domów, ginących we wszechobecnej zieleni, tworząc jedną, nieokreśloną historię. 
wernisaż: 4 lipca, Galeria Sztuki Niezależnej, Ludwikowice Kłodzkie
autor: Art of Ruin - Mikołaj Birek



 Wystawa Wycinki w termosie
Minimalistyczne kolaże słowne z wycinków prasowych. Do pewnego czasu  trzymała je 
w zeszytach, a teraz publikuje w internecie. Wycina w domu, niektóre słowa gubi. 
od soboty, 13 lipca, Galeria Podjazdowa i Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
autor: Małgorzata Konieczna

 Wystawa Harmonia
Zbiór portretów ludzi, którzy czują się organiczną częścią natury. 
wernisaż: piątek, 19 lipca, Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)
autor: Projekt Tomka Sikory we współpracy z Jagą Hupało

 Wystawa Alfa-Art
Prezentacja prac noworudzkich artystów z Grupy Alfa-Art.
wernisaż: piątek, 19 lipca, Pod wiatami, Włodowice (Rzędzina)
autorzy: Noworudzka grupa artystów Alfa-Art

GOŚCIE FESTIWALU GÓRY LITERATURY 2019

Maciej Zaremba Bielawski – polsko-szwedzki dziennikarz i pisarz. Pisze na tematy związane 
z kulturą i polityką. W 2005 i 2008 otrzymał Nagrodę Akademii Szwedzkiej, a w 2006 – szwedzką 
Wielką Nagrodę Dziennikarską (Stora Journalistpriset). Jest również laureatem Nagrody im. Daga 
Hammarskjölda (2006) oraz Nagrody Kellgrena (2013). W 2012 za „wybitne zasługi we wspieraniu
przemian demokratycznych w Polsce i upowszechnianie wiedzy o Polsce” otrzymał Krzyż Oficer-
ski Orderu Zasług Rzeczypospolitej Polskiej. W maju br. otrzymał Nagrodę im. Ryszarda Kapuściń-
skiego za Reportaż Literacki 2018 – za książkę „Dom z dwiema wieżami”.

Agneta Pleijel – szwedzka poetka, powieściopisarka, dramatopisarka i tłumaczka. Jej mężem jest 
szwedzki dziennikarz pochodzenia polskiego Maciej Zaremba Bielawski. Wraz z nim tłumaczyła 
poezje Zbigniewa Herberta. W latach 1988–1990 była prezesem szwedzkiego PEN Clubu. Mieszka 
w Sztokholmie. Otrzymała m.in. nagrodę dziennika „Svenska Dagbladet” (1993), nagrodę Övralid 
za całokształt twórczości (1999), nagrodę Selmy Lagerlöf (2001), Nagrodę Szwedzkiego Radia za 
Powieść (2001), Nagrodę Aniary (2001), nagrodę poetycką Gustafa Frödinga (2005) i Nagrodę 
Nordycką Akademii Szwedzkiej (2018).

Urszula Zajączkowska – poetka, botaniczka i artystka wizualna. Jako poetka zadebiutowała 
w 2014 tomikiem Atomy, za który otrzymała nominację do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Sile-
sius 2015 w kategorii debiut roku oraz wyróżnienie XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
„Złoty Środek Poezji” 2015 na najlepszy debiutancki tom poetycki roku 2014. W 2017 została lau-
reatką Nagrody Kościelskich za tom „minimum”, za który była również nominowana do Wrocław-
skiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2018 w kategorii książka roku oraz do Orfeusza – Nagrody 
Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2018. W 2016 roku powstał film „Metamorphosis of Plants” 
inspirowany dziełem Johanna Wolfganga Goethego. Jest to ekspresja na podstawie naukowych fil-
mów badanych ruchów roślin powiązana z tańcem solisty Baletu Narodowego, Patryka Walczaka. 
Film wygrał Scinema Festival of Science Film w kategorii Najlepszy Film Eksperymentalny/Ani-
macja i w 2017 roku Science Art Cinema Festival w Miami.

Anna Seniuk – aktorka teatralna i filmowa, profesorka sztuk teatralnych. Od roku 2003 występuje 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Swoją rolą Magdy Karwowskiej w „Czterdziestolatku" za-
pewniła sobie ogólnopolską rozpoznawalność. Otrzymała wiele nagród, w tym m.in. Nagrodę Pre-



zesa Rady Ministrów II stopnia za kreacje aktorskie, Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza, za rolę
Dulskiej w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w Teatrze TV oraz Nagrodę im. Ireny Sol-
skiej (2016). W 2016 r. wydana została książka „Anna Seniuk. Nietypowa baba jestem”, w której 
artystka, w rozmowie ze swoją córką Magdaleną Małecką-Wippich, uchyla drzwi do swojego życia,
zdradzając kilka ciekawych historii o swoim dzieciństwie, młodości, pracy i rodzinie.

Magdalena Małecka-Wippich – reżyserka, pisarka, kameralistka. Od roku 2004 związana z Kwar-
tetem Polonika. Otrzymała nominację Polskiej Akademii Fonograficznej do nagrody Fryderyk 2011
za debiut płytowy oraz nagrodę Fryderyk 2014 za trzeci album płytowy „Chagall for Strings“ w ka-
tegorii „Muzyka Współczesna“. W 2006 roku wyróżniona przez Kazimierę Szczukę w konkursie 
portalu Onet.pl na opowiadanie. 

Agnieszka Taborska – pisarka, historyczka sztuki, autorka tłumaczonych na angielski i francuski 
książek o surrealizmie. Jej bajki, wydawane w Polsce, Niemczech, Japonii i Korei otrzymały nagro-
dy Niemieckiej Akademii Literatury Dziecięcej i zainspirowały twórców filmów animowanych. 
Zbiór opowiadań „Wieloryb, czyli przypadek obiektywny”, Warszawa, Wyd. Czarne, 2010, został 
uznany za najlepszą europejską serię fikcji w 2013 r.

Marcin Podolec – grafik, rysownik, scenarzysta, reżyser. Album „Kapitan Sheer” został wyróżnio-
ny drugim miejscem w plebiscycie Komiks Roku 2010. Za najlepszy polski komiks roku 2011 Pol-
skie Stowarzyszenie Komiksowe uznało „Czasem” z rysunkami Podolca. Animacja – etiuda filmo-
wa zatytułowana „Dokument” uznana została za najlepszy film animowany w Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Ars Independent (2015), w Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych 
"Młodzi i Film" (2015) oraz w Transatlantyk Festival Poznań (2016).

Jacek Bierut – poeta, prozaik, krytyk literacki. Publikował m.in. w „Odrze”, „Kresach”, „Czasie 
Kultury”, „Akcencie”, „Studium”, „FA-arcie”. Jeden z założycieli Fundacji Na Rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza i księgarni Tajne Komplety. Laureat nagród im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury w konkursie „Promocja najnowszej literatury polskiej”. Nagro-
dzony także przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w konkursie na książkowy 
Poetycki Debiut Roku 2001. Za tom „Frak człowieka” został nominowany do Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2012. 

Kinga Dunin-Horkawicz – publicystka, pisarka, krytyczka literacka, socjolożka kultury, feminist-
ka. Stała felietonistka kobiecego dodatku GW „Wysokie Obcasy.” Autorka i współautorka kilkuna-
stu książek. W 2001 jej książka „Karoca z dyni” znalazła się w finałowej siódemce Nagrody Lite-
rackiej Nike.

Dorota Sumińska – lekarka weterynarii, publicystka. Opublikowała wiele książek bardzo różnej 
kategorii – poradniki, biografie, powieści i książki podróżnicze dla dorosłych i dla dzieci. Pisze też 
do prasy. Prowadziła programy telewizyjne (Zwierzowiec w TVP1, część o zwierzętach w Między 
kuchnią a salonem w TVN) i radiowe (Zwierzenia na cztery łapy w I Programie Polskiego Radia 
oraz prowadzi Wierzę w zwierzę na antenie Tok FM).

Marek Krajewski – pisarz, filolog klasyczny, specjalista w zakresie językoznawstwa łacińskiego, 
doktor nauk humanistycznych, autor kryminałów. Laureat licznych nagród. Zdobył Paszport Polity-
ki (2006), Nagrodę Księgarzy „Witryna” za najlepszą książkę („Widma w mieście Breslau”, 2005) 
oraz Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej powieści kryminalnej „Koniec świata w Breslau” 



(2004). Wybrany Ambasadorem Wrocławia, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Laureat niemieckiej nagrody im. Georga Dehio za twórczość literacką (2016). 

Katarzyna Puzyńska – pisarka, psycholożka. Debiutowała doskonale przyjętą książką „Motylek”, 
która rozpoczyna sagę o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzy-
mające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wąt-
kiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i Camilli 
Läckberg. Prawa do publikacji powieści Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. Jest też
autorką książki non-fiction „Policjanci. Ulica”, w której razem ze swoimi rozmówcami, przedstawia
służbę funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu drogowego od zupełnie innej strony niż miało to do-
tychczas miejsce w literaturze.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem 
techniki na życie społeczne. Członek Polskiego PEN Clubu oraz European Council on Foreign Re-
search. Laureat nagrody Info Star w kategorii „propagowanie informatyki” (2004), nagrody im. 
Marka Cara („za wielowątkowe analizy oraz popularyzację różnorodnych aspektów oddziaływania 
technologii informacyjnych na społeczeństwo”, 2006) oraz nagrody Polskiej Izby Informatyki i Te-
lekomunikacji (2010). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz nagrody im. Profesora Hu-
gona Steinhausa za książkę „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”, a także do studenckiej 
nagrody dziennikarskiej MediaTory w kategorii promotor („za medialne lekcje z zakresu rozwoju 
cywilizacji, techniki i Internetu, za głębokie spojrzenie na świat, przekazywane za pomocą sieci”).

Anna Grużlewska – historyczka specjalizująca się w badaniu historii Żydów na Dolnym Śląsku, 
autorka książki „Żydzi z prowincji. Świdnicki i wałbrzyski okręg synagogalny 1812 – 1945”. 
Współpracuje z Fundacją dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej i Towarzystwem Społecz-
no-Kulturalnym Żydów w Polsce. Została uhonorowana m.in. odznaczeniem „Chroniąc Pamięć”, 
nadawanym Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-
żydowski. Autorka książek „Dzierżoniów obrazem i słowem” oraz „Polska Jerozolima. Fenomen 
osiedla w powiecie dzierżoniowskim”. 

Grzegorz Gauden – polski dziennikarz prasowy i radiowy, w latach 2004–2006 redaktor naczelny 
dziennika „Rzeczpospolita”, a w latach 2008–2016 dyrektor Instytutu Książki. W 2012 odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W maju br. ukazała się jego najnowsza książka 
„Lwów – kres iluzji”.

Milica Markić – serbska tłumaczka literatury polskiej, członkini Zrzeszenia Tłumaczy Literatury 
Serbii od 2004. W 2016 roku za przekład zbioru wierszy Kat bez maski Andrzeja Bursy została no-
minowana w dziedzinie tłumaczeń literackich do prestiżowej Nagrody Miloša Đuricia. Po raz kolej-
ny do tej samej nagrody została nominowana w 2018 roku za tłumaczenie Ksiąg Jakubowych Olgi 
Tokarczuk, które również wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego 
©POLAND.

Jana Unuk – tłumaczka literatury, redaktorka. Autorka przekładów współczesnej polskiej prozy 
i poezji na język słoweński. Jej przekład „Domu dziennego, domu nocnego" Olgi Tokarczuk został 
w 2006 roku wyróżniony nagrodą Sovretova przyznawaną przez Stowarzyszenie Tłumaczy 
Słoweńskich.



Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz, eseista, redaktor, krytyk literacki i literaturoznawca, nauczy-
ciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturo-
znawstwa. Został nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2016, 
a także otrzymał nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2016 za tom „Drożdżownia”.

Rafał Różewicz – noworudzki poeta, redaktor. Nominowany do nagrody głównej XIX Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina 2013 za projekt tomu Product placement. Laureat
pierwszej nagrody XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego 2014. 
Wyróżniony w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” 2015 na najlepszy 
poetycki debiut książkowy roku 2014, za tom „Product placement”. Za ten sam tom był nominowa-
ny do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2015 w kategorii debiut roku oraz do Nagrody 
Kulturalnej Gazety Wyborczej wARTo 2015. Nominowany do Nagrody Kulturalnej Gazety Wybor-
czej wARTo 2017 za tomik „Państwo przodem”. Tłumaczony na język ukraiński i rosyjski.

Andrzej Jagodziński – tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, publicysta, dziennikarz, korespon-
dent „Gazety Wyborczej” w Pradze i Bratysławie. W latach 2003-2006 był dyrektorem Międzyna-
rodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Był także dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze i Insty-
tutu Polskiego w Bratysławie. Redaktor „Literatury na świecie”, członek Polskiego PEN Clubu. Ma
na swoim koncie liczne przekłady książek, m.in: Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Václava Ha-
vla, Josefa Škvoreckiego, Jiříego Grušy. W 2009 roku otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środko-
wej „Angelus” za przekład „Przypadków inżyniera ludzkich dusz” Josefa Škvoreckiego. 

Radka Denemarková – pisarka, tłumaczka, scenarzystka i literaturoznawczyni. Autorka nagradza-
nych i przekładanych na wiele języków powieści, m.in. „Pieniądze od Hitlera” (2006), „Przyczynek
do historii radości” (2014) i „Hodiny z olova” (Zegar z ołowiu, 2019). Jako jedyna czeska pisarka 
była czterokrotną laureatką prestiżowej nagrody Magnesia Litera. Co roku, w ramach festiwalu Out 
of Home, prowadzi kurs twórczego pisania dla wychowanków domu dziecka. W 2016 uhonorowa-
na nagrodą Wald Press Award za „bezkompromisowość w przedstawianiu trudnych tematów spo-
łeczno-historycznych” oraz za „niezłomność w niesieniu idei humanitaryzmu w tekstach literackich
na najwyższym poziomie”. 

Paweł Mościcki – filozof, eseista, tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, członek 
Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Stypendysta m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Ambasady Francuskiej, tygodni-
ka „Polityka”. Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge’a, Slavoja Žižka, Jacquesa Ranci-
ère’a. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: „Polity-
ka teatru. Eseje o sztuce angażującej” (2008), „Godard. Pasaże” (2010), „Idea potencjalności. Moż-
liwość filozofii według Giorgio Agambena” (2013), „My też mamy już przeszłość. Guy Debord 
i historia jako pole bitwy” (2015). Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Widok. Teorie 
i praktyki kultury wizualnej”.

Beata Maciejewska – dziennikarka i publicystka, z wykształcenia historyczka. Od 1992 roku pra-
cuje we wrocławskiej redakcji „Gazety Wyborczej”, w której zajmuje się popularyzacją historii 
Wrocławia. Prowadziła blog „Wysiadłam na przystanku Wrocław”. Laureatka Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej w kategorii prasa (2002), uhonorowana Laurem Wrocławia przez Towa-
rzystwo Miłośników Wrocławia (2013). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Kulturalną Śląska. 



W 2015 roku jej książka „Spacerownik wrocławski 2. Nowe trasy” została uznana za najlepszy 
przewodnik podczas XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. 

Wojciech Orliński – dziennikarz, pisarz i publicysta. Od 1997 związany z „Gazetą Wyborczą”. 
Stypendysta Instytutu Wiedzy o Człowieku w Wiedniu (2005). Autor wielu książek, w tym m.in. 
powieści science fiction „Polska nie istnieje” (2015), leksykonu „Co to są sepulki – wszystko o Le-
mie”, a także biografii Lema zatytułowanej „Lem. Życie nie z tej ziemi” (2017) i scenariusza do po-
święconego Lemowi filmu dokumentalnego Borysa Lankosza „Autor Solaris”. Nagrodzony Śląkfą 
(nagrodą Śląskiego Klubu Fantastyki) w kategorii Wydawca Roku (2008), za wydanie z jego inicja-
tywy kolekcji dzieł Stanisława Lema przez wydawnictwo Agora. Prowadzi blog „Ekskursje w dys-
kursie”.

Izabella Kaluta – menedżerka kultury, redaktorka i urzędniczka. Zakochana w Chinach i w chiń-
skiej kuchni. Do Państwa Środka odbyła już piętnaście podróży, ale wciąż planuje kolejne. Na co 
dzień pracuje w Instytucie Książki, gdzie zajmuje się promocją polskiej literatury za granicą i książ-
kami dla dzieci. Autorka książki „Man zou. Chiny dla dociekliwych”.

Wiesław Waszkiewicz – debiutował powieściami z gatunku fantastyki: „Ostry odjazd” (2007), 
„Much i Dateria” (2009), na swym koncie ma również szereg wystaw plastycznych. Najnowsza po-
wieść „Tak blisko” to opowiedziana z rozmachem oraz językową werwą historia, w której odnaj-
dziemy nie tylko echa drugiej wojny światowej i Holokaustu, zdrady i zawiedzionej męskiej miło-
ści, ale także barwną, intensywną i bezkompromisową, pełną ironicznego humoru opowieść 
o kształtach, widokach oraz zapachach Dolnego Śląska i Wrocławia z okresu PRL-u, zderzonych 
z nie całkiem udaną współczesnością.

Łukasz Wojciechowski – architekt, współzałożyciel firmy VROA architekci, w której współpro-
jektował między innymi Wrocławskie Centrum Konferencyjne przy Hali Stulecia, przebudowę 
schronu przeciwlotniczego na Muzeum Współczesne Wrocław, Szkołę Podstawową nr 22 we Wro-
cławiu. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadzi zajęcia z pro-
jektowania. Autor publikacji: „We wstecznym lusterku” (2014), „Bryk do architektury” (2015), 
„Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej” (2019). Kurator wystawy 
2.5D Young Polish Architects prezentowanej w Tallinie, Helsinkach, Brnie i Pilźnie. Pisze m.in. do 
„Architektury-Murator”, „Autoportretu”, „Architektury & Biznesu”. W wolnym czasie rysuje ko-
miksy.

Zbigniew Maćków – architekt związany z Wrocławiem, członek SARP, Dolnośląskiej Okręgowej 
Izby Architektonicznej, gdzie pełni funkcję przewodniczącego oraz Miejskiej Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej przy Prezydencie Wrocławia. Jego prace były wielokrotnie nominowane do 
nagród i nagradzane w konkursach polskich i zagranicznych. Otrzymał m.in. w roku 2010 nagrodę 
SARP za budynek roku oraz trzykrotnie nagrodę w plebiscycie „Piękny Wrocław”.

Anna Kamińska – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała m.in. 
w „Gazecie Wyborczej”. Autorka książek: „Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych” (2010)
oraz bestsellerowych biografii Haliny Krüger-Syrokomskiej „Halina” (2019), Wandy Rutkiewicz 
„Wanda” (2017) i Simony Kossak „Simona” (2015). Za tę ostatnią nominowana do Nagrody Lite-
rackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Laureatka tej nagrody za wy
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daną w 2017 roku książkę „Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej”. Nominowana 
do Bestsellerów Empiku za „Wandę” – jedną z dwóch najchętniej czytanych biografii 2017 roku.

Urszula Glensk – literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Zajmuje się historią reportażu i współ-
czesną prozą dokumentalną. W refleksji badawczej łączy literaturoznawstwo i antropologię kultury. 
Opublikowała kilkadziesiąt artykułów, m.in. w „Pracach Literackich”, „Znaczeniach”, „Nowych 
Książkach” i serii „Colloquia Anthropologica et Communicativa”. Autorka książek – monografii 
„Proza wyzwolonej generacji 1989-1999” oraz zbioru „Trzy szkice o przewartościowaniach w kul-
turze”, a także współautorka podręcznika „Jak zostać pisarzem” (nagroda Magazynu Literackiego 
Książki).

o. Tomasz Dostatni – dominikanin, publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista. Autor kil-
kudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu „Rozmowy w drodze”. Publikuje także w prasie 
świeckiej i katolickiej. Tłumaczy z języka czeskiego. Zaangażowany w ruch ekumeniczny, dialog 
z innymi religiami oraz dialog społeczny. Prowadzi na YouTube swój kanał „Otwarta brama”. Lau-
reat wielu nagród, m.in. Angelus 2013 Lublin w kategorii „Człowiek Kultury Medialnej”. Otrzymał
m.in. medal Honorowy „Powstanie w Getcie Warszawskim” (2018), nadany przez Stowarzyszenie 
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Marcin Giżycki – historyk sztuki i filmu, krytyk. Pracował w redakcjach „Projektu” i „Literatury”. 
Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Animafilm” – organu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Twórców Filmu Animowanego (ASIFA). Autor kilku książek, m.in.: „Awangarda wobec kina. Film 
w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego” (Warszawa 1996), 
„Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym” (2000) oraz pionierskiej na polskim gruncie anto-
logii „Postmodernizm – kultura wyczerpania?” (1988). Realizuje również filmy dokumentalne, 
m.in. „Providence, to ja! Opowieść o H. P. Lovecrafcie i jego mieście” (1997), i „Wyspa Jana Leni-
cy” (1998).

Andrzej Łagoda – historyk sztuki, autor „Jaśnie Pani Świerzawy”, obywatel honorowy miasta 
Świerzawa.

Marek Cybulski (MC Noworuders) – noworudzianin, badacz lokalnej historii, pasjonat i tropiciel 
zagadek, tajemnic. Eksplorator podziemi, dokumentalista oraz kolekcjoner wszystkiego, co nowo-
rudzkie. Twórca i administrator fanpage'u na portalu społecznościowym Facebook: „Nowa Ruda 
Neurode Tajemnice, zagadki, historia”. Autor książki „Nowa Ruda Neurode Tajemnice, zagadki, hi-
storia. Część 1”.

Jacek Dehnel – jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich pisarzy. Jest też poetą, tłu-
maczem i malarzem. Laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich i Paszportu „Polityki”, Śląskiego 
Wawrzynu Literackiego. Wielokrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nike, Nagrody Angelus
i innych. Jego książki są tłumaczone na kilkanaście języków obcych. 

Ioana Pârvulescu – powieściopisarka, eseistka, publicystka, krytyczka literatury i profesorka na 
Uniwersytecie Bukareszteńskim, gdzie wykłada literaturę rumuńską na Wydziale Filologicznym. 
Redaktorka w czasopiśmie „România literară”. Zapoczątkowała i przez ponad dziesięć lat koordy-
nowała w Wydawnictwie Humanitas kolekcję literatury światowej „Cartea de pe noptieră”. Za de-
biutancką powieść „Viaţa începe vineri” („Życie zaczyna się w piątek”) otrzymała w 2013 roku Na-
grodę Literacką Unii Europejskiej. Powieść „Niewinni” została uhonorowana w 2017 roku Nagrodą



Licealistów dla najukochańszej książki roku 2016 podczas piątej edycji FILIT – Festiwalu Literatu-
ry i Przekładu w Jassach. Nagrodę przyznaje jury złożone z licealistów wybranych przez nauczycie-
li języka rumuńskiego i literatury w Jassach.

Michał Rusinek – literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. 
Sekretarz Wisławy Szymborskiej. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, pisuje książki dla dzieci 
i dorosłych oraz układa wierszyki i teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku.

Petr Blažek – czeski historyk, absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Ka-
rola w Pradze, wykładowca. Pracuje w Instytucie Badań Reżimów Totalitarnych. Zajmuje się histo-
rią ustrojów komunistycznych w Czechosłowacji i w Polsce. Autor publikacji, analiz i prac krytycz-
nych, m.in. albumu pt. „Ryszard Siwiec. 1909-1968”. Konsultant merytoryczny licznych filmów fa-
bularnych i dokumentalnych. Pełni również funkcję zastępcy dyrektora w Centrum ds. Dokumenta-
cji Reżimów Totalitarnych.

Tania Malarczuk — ukraińska pisarka, eseistka i dziennikarka. W 2016 roku uhonorowana nagro-
dą BBC w konkursie na najlepszą ukraińską książkę roku (za powieść „Zabuttia”). W roku 2018 
zwyciężyła w konkursie literackim im. Ingeborg Bachmann (Klagenfurt, Austria) na krótki niemiec-
kojęzyczny utwór prozatorski.

Ivana Myšková – czeska pisarka. Ukończyła Akademię Literacką w Pradze. W latach 2007-2013 
pracowała w Czeskim Radiu (Vltava), obecnie jest wolnym strzelcem. Zadebiutowała w 2007 słu-
chowiskiem radiowym „Odpoledne s liliputem” („Popołudnie z liliputem”). Opublikowała dwie 
książki: w 2012 r. nowelę „Nícení” (Zaognienie) oraz wiosną 2017 r. zbiór opowiadań „Bílá zvířata 
jsou velmi často hluchá” („Białe zwierzęta są bardzo często głuche”), za który była nominowana do
nagrody literackiej Magnesia Litera. Obecnie pracuje nad powieścią.

Ivan Binar – czeski prozaik i publicysta. Studiował filologię czeską, historię i sztuki piękne, praco-
wał jako nauczyciel oraz jako redaktor czasopisma „Tramp”. Był współtwórcą scenicznej adaptacji 
powieści Walentina Katajewa „Syn pułku”, uznanej przez władzę za wywrotową, za co w 1972 
roku został skazany na 12 miesięcy więzienia. Podpisał Kartę 77, po czym wyemigrował z Czecho-
słowacji. Pracował w Radiu Wolna Europa. Obecnie mieszka w Czechach.

Olga Czernikow – tłumaczka i redaktorka. Przełożyła m.in. powieści Jana Balabána („Zapytaj taty,
Którędy szedł anioł”), Vladimíra Binara („Pianka od Chińczyka”), Terezy Boučkovej („Rok Kogu-
ta”), Radki Denemarkovej („Pieniądze od Hiltera, Przyczynek do historii radości”) i Vladimíra Ma-
cury („Guwernantka – we współpracy z Michałem Kunikiem”).

Łukasz Kamiński – historyk, absolwent i pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Specjalizuje się w powojennej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w szcze-
gólności w dziejach kontaktów polsko-czesko-słowackich. W latach 2011-2016 prezes IPN, funda-
tor Instytutu Pawła Włodkowica. 

Paweł Sołtys (Pablopavo) – pisarz, wokalista, autor tekstów piosenek i kompozytor. Jego twór-
czość muzyczna firmowana pseudonimem „Pablopavo” (samodzielnie lub z zespołem „Ludziki”) 
jest wszechstronna i trudna do zaliczenia do jednego, konkretnego stylu. Autor tekstów i opowiadań
drukowanych w Studium, Lampie i Ricie Baum. W 2017 zadebiutował zbiorem  „Mikrotyki”. Wio-



sną 2018 został laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego. Laureat Nagrody Lite-
rackiej Gdynia 2018. Nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” 2018.

Robert Więckiewicz –  aktor filmowy i teatralny. Pod względem umiejętności aktorskich został do-
ceniony m.in. przez Andrzeja Wajdę i Janusza Głowackiego. W swojej karierze zawodowej otrzy-
mał wiele nagród i wyróżnień za kreacje aktorskie. Jest m.in. honorowym obywatelem miasta Nowa
Ruda - miasta, w którym się urodził.

Agnieszka Smoczyńska – reżyserka filmowa i teatralna. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach (2005) oraz Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie (2006). 
Laureatka wielu nagród filmowych, w tym Nagrody za debiut reżyserski lub drugi film na Festiwa-
lu Filmów Fabularnych w Gdyni za film „Fuga”.

Jagoda Szelc – reżyserka i scenarzystka filmowa. Absolwentka grafiki na wrocławskiej ASP i Wy-
działu Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Za swój pełnometrażowy debiut fa-
bularny „Wieża. Jasny dzień” dostała nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszy debiut na FPFF 
w Gdyni, a także Paszport Polityki w kategorii film. Na Berlinale „Wieża. Jasny dzień” była poka-
zywana w sekcji Forum, która obejmuje filmy awangardowe, eksperymentalne, z pogranicza sztuk 
wizualnych oraz kina. Podczas tegorocznego festiwalu zobaczymy jej najnowszy film „Monument”.

Borys Lankosz – zdobył rozgłos wstrząsającym filmem dokumentalnym „Rozwój” (2001), za któ-
ry dostał nagrody na międzynarodowych festiwalach w Krakowie i San Francisco. Lankosz jest re-
żyserem znakomicie przyjętego „Rewersu” (polski kandydat do Oscara w 2009 roku; Złote Lwy 
i 8 Polskich Nagród Filmowych Orzeł, w tym za najlepszy film; nagrody na festiwalach w Seattle, 
Moskwie i Warszawie). Kolejny film „Ziarno prawdy” (2015) potwierdził, że reżyser świetnie sobie
radzi z klasycznym, gatunkowym thrillerem. Z kolei powstały w 2016 r. „Autor Solaris”, dokument 
biograficzny o Stanisławie Lemie, otworzył dyskusje o odczytaniu dzieł wybitnego pisarza w kon-
tekście jego holocaustowych doświadczeń. W styczniu tego roku światową premierę miał ekspery-
mentalny film Lankosza „Kobro/ Strzemiński. Opowieść fantastyczna”, a w marcu na polskie ekra-
ny weszła jego najnowsza fabuła, „Ciemno, prawie noc” na podstawie nagrodzonej Nike powieści 
Joanny Bator.

Magdalena Lankosz – wieloletnia dziennika i krytyczka filmowa. Współpracowała z „Gazetą Wy-
borczą” i „Wysokimi Obcasami”, była szefową działu filmowego „Dziennika”, pisała, wydawała 
i prowadziła programy kulturalne w telewizji. Dziś zajmuje się pisaniem scenariuszy („Ciemno, 
prawie noc”, „Znaki szczególne”) i komiksów (jej „Anastazja” znalazła się na liście Najlepszych 
Komiksów Europejskich Paula Gravetta 2017). Produkuje także filmy („Autor Solaris”, „Kobro/ 
Strzemiński. Opowieść fantastyczna”. Jest dyrektorką Gildii Reżyserów Polskich.

WatchingClosely – blog WatchingClosely.pl i jego kanał na YouTubie jest tworzony dla tych, któ-
rzy chcą patrzeć na kino uważniej. W 2014 roku zdobył tytuł dla Najlepszego Bloga w Polsce w ka-
tegorii Kultura w plebiscycie, organizowanym przez Onet.pl. Członkowie redakcji uczestniczą 
w najważniejszych festiwalach filmowych - relacjonują, recenzują i przepytują. A są nimi Dominik 
Sobolewski, Maciej Stasierski i Michał Hernes.

Bekalarium – to miejsce na mapie wyobraźni, inspirujące, energetyczne, magiczne. Trafiasz tam 
wtedy, gdy jesteś w centrum wydarzeń, a obrazy wokół przesuwają się z prędkością światła. To 



przestrzeń otwarta na kreację, ruch, rozrywkę i sztukę. Tutaj łączą się one w prawdziwe Królestwo 
Wyobraźni. Firmą kieruje Agnieszka Bekalarczyk. Nie wyobraża sobie życia bez obrazów. Z wy-
kształcenia kulturoznawczyni, kierowniczka produkcji filmowej i operatorka. Pracowała przy pro-
dukcji filmowej „Pokotu” Agnieszki Holland (2016). W tym roku, po raz drugi podczas Festiwalu 
Góry Literatury, będzie prowadziła warsztaty filmowe.

Noworudzka Grupa Twórców Sztuki Alfa-Art – powstała w październiku 2014 roku. Pomysło-
dawczynią i założycielką grupy jest Beata Jańdzio, która marzyła, aby poszukać osób podobnych 
sobie, wyciągnąć ich pasje z szuflad i pokazać je szerszej widowni. W skład grupy wchodzą: Beata 
Jandzio, Małgorzata Podgórska, Magdalena Rykowska, Magdalena Ignatowska, Sławomir Gołem-
biowski, Zbigniew Babiak, Marta Bajer-Bendiuł, Małgorzata i Michał Chyc, Daniel Turkowicz. 
Grupa zajmuje się m.in. malarstwem, rzeźbą, pirografią (obrazy wypalane na drewnie), sztukaterią 
i witrażem.

Karolina Maria Wiśniewska – studentka międzywydziałowych studiów doktoranckich na wro-
cławskiej ASP. Zajmuje się projektowaniem książek, wydawnictw, ilustracją, a także identyfikacją 
wizualną. Współpracuje z organizacjami NGO i instytucjami kultury (Fundacja Karpowicza, Sto-
warzyszenie Forum Ceramików, Akademia Sztuk Pięknych, Festiwal Wysokich Temperatur, Wro-
cławski Teatr Lalek i in.). Od 2016 r. uczy we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
książki. Od 2008 r. projektuje eksperymentalny Magazyn Materiałów Literackich Cegła. Od 2013 r.
współorganizuje festiwal designu Szałfenster w Gliwicach. W 2019 wraz z Marcinem Mokrym 
zainicjowała „Dings’a”, osobliwy atlas miasta.

Magdalena Wosik – ilustratorka, plakacistka. Wykorzystuje ilustracje w różnych okolicznościach. 
Ma na koncie kilka autorskich książek dla dzieci. Obecnie współpracuje z wydawnictwami książko-
wymi oraz redakcją magazynu dla najmłodszych „Świerszczyk”. Jej plakaty zwykle dedykowane są
tematom konkursowym. Często wypowiada się w rysunku satyrycznym, korzystając z wieloletnich 
doświadczeń rysownika prasowego. Ceni sobie ironię, żart i wszelkie odcienie humoru.

Marcin Mokry – poeta i animator życia literackiego. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersyte-
cie Śląskim. Od 2006 uczy etyki w szkole ewangelickiej im. A. Schweitzera w Gliwicach. Od 2010 
realizuje filmy wideo. Od 2015 kurator sceny literackiej na Slot Art Festivalu, gdzie prowadził spo-
tkania autorskie, a także organizator warsztatów literackich. W 2017 wydał książkę poetycką „czy-
tanie. Pisma”. W 2019 wraz z Karoliną Wiśniewską zainicjował „Dings’a”, osobliwy atlas miasta.

Anna Szalwa – studentka grafiki na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się rysunkiem, animacją, szeroko
pojętym projektowaniem, scenografią. Udziela się w zbiorowych projektach w kraju i za granicą. 
Wzięła udział w 14 wystawach indywidualnych i ponad 60 wystawach zbiorowych w Polsce i za 
granicą. W ostatnim czasie szczególnie skupia się na animacji rysunkowej oraz rysunku performa-
tywnym. 

Broad Peak – zespół zadebiutował płytą „Zimowe morze” jesienią 2018 roku. Album zawiera 
11 piosenek, krótkich jak oddechy, często opartych na dwóch akordach, z niewielkim instrumenta-
rium. Czasem tylko banjo z głosem. Album nagrywany nad rzeką i w lesie. Zespół Broad Peak two-
rzą Patrycja „DjPatrisia” Hefczyńska – wokalistka, didżejka, autorka tekstów i muzyki. Współtwo-
rzyła m.in. zespoły Husky, czy Oszibarack. Michał Zygmunt, gitarzysta i kompozytor. Autor nagrań
terenowych dźwięków natury. Od lat nagrywa swoje autorskie płyty.



Póki Co – to noworudzki zespół, w skład którego wchodzą Ela Rojek, Jarek Bieliński i Rafał No-
wak. Ich muzyczne ścieżki spotkały się w zespole Bieguni. W programie Póki Co można odnaleźć 
muzyczne nawiązania do nurtu „Krainy Łagodności”. To co im w duszy gra wywodzi się przede 
wszystkim z bossanovy, reagge, folku, bluesa, smooth jazzu, czy swinga. Oprócz kompozycji ze-
społu grają również własne interpretacje znanych utworów, które miały wpływ na ich widzenie nie 
tylko muzycznego świata. Jako laureaci krakowskiego Festiwalu PIOSENKARNIA, zagrali w Stu-
dio im. Agnieszki Osieckiej Programu III Polskiego Radia. Wzięli udział w Koncercie Jubileuszo-
wym z okazji 20-lecia Krainy Łagodności w Warszawie oraz wrocławskim koncercie z okazji 50-le-
cia Giełdy w Szklarskiej Porębie. Grali u boku takich artystów jak: Wolna Grupa Bukowina, Elżbie-
ta Adamiak, U studni, Bohema, Chwila Nieuwagi, Magda Turowska, Jarosław Wasik, Piotr Woź-
niak, Szymon Zychowicz, Krzysztof Napiórkowski. Zdobyli pierwsze miejsca na festiwalach Kwia-
ty na Kamieniach w Bytomiu, Poetyckie Rubieże w Gubinie, Stachuriada w Grochowicach, Ogól-
nopolska Turystyczna Giełda Piosenki w Szklarskiej Porębie.

Lao Che – polski crossoverowy zespół muzyczny, założony przez byłych członków zespołu Koli 
w 1999 roku, w Płocku. Nazwa zespołu pochodzi od Lao Che („Starego Che”), jednej z drugopla-
nowych postaci filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Lao Che ma na swoim koncie siedem wy-
danych albumów (sześć studyjnych i jeden koncertowy), dwa dvd koncertowe i kilkaset zagranych 
koncertów w kraju i poza jego granicami. W 2006 roku zespół wystąpił na Przystanku Woodstock, 
gdzie otrzymał nagrodę Złotego Bączka, przyznawanego przez publiczność, oraz na 27. Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Album Gospel jest dotychczas największym komercyjnym suk-
cesem grupy, według pisma Trendy, Art of Living uzyskał on status platynowej płyty za sprzedaż 
ponad 30 tys. egzemplarzy, a piosenki pochodzące z niego uzyskały wysokie notowania. Latem 
2011 roku zespół Lao Che wziął udział w serii koncertów z cyklu Męskie Granie, a Hubert Doba-
czewski wystąpił w reklamie telewizyjnej. W 2012 podczas uroczystości związanych z 68. rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego 
7 członków zespołu zostało przez prezydenta udekorowanych Srebrnymi Krzyżami Zasługi 
za działalność na rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego. 
Członkami zespołu są: Mariusz Denst, Hubert Dobaczewski, Michał Jastrzębski-Szwed, 
Rafał Borycki, Filip Różański, Maciek Dzierżanowski i Karol Gola.

Pablopavo i Ludziki – reggae, pop, hip-hop, eksperymenty, elektronika, ballady raggamuffin 
– zespół nie mieści się w stylistycznych szufladkach. Znajduje się poza stylem. W 2009 r. pojawił 
się debiutancki krążek formacji Pablopavo i Ludziki zatytułowany „Telehon”. Płyta zebrała kilkana-
ście niezłych recenzji i sporo słuchaczy. W 2011 roku ukazuje się drugi album - „10 piosenek”. Ma-
rzec 2017 przynosi kolejny album pod szyldem Pablopavo i Ludziki. Płyta nosi tytuł „Ladinola” 
i jest anonsowana jako materiał popowy, ale umiarkowanie młodzieżowy. Wydany w październiku 
2018 album „MARGINAL” to piąta płyta Pablopavo i Ludzików. Na płycie znajduje się 13 piose-
nek o różnym natężeniu disco, skomponowanych przez Ludziki, z tekstami Pablopavo (choć są dwa
wyjątki). Przez wszystkie te lata Pablopavo współpracował z różnymi zespołami i solistami, 
a śladem po tej działalności jest około 50 płyt i niezliczona ilość koncertów, imprez oraz nagród.
Skład zespołu: Pablopavo – wokal, teksty, Earl Jacob – chórki, Radek Polakowski – skrzypce, akor-
deon, melodika, Raffi Kazan – gitara elektryczna i akustyczna, Emiliano Jones – bas, instrumenty 
klawiszowe, programowanie, Dj Zero – mpc, skrecze, programowanie, Jakub „Jahcob Junior” Kin-
sner – perkusja, Barton – dub master.



PROWADZĄCY

Anna Wanik – absolwentka filozofii, bohemistka, tłumaczka języka czeskiego oraz założycielka 
Fundacji Kukatko, promującej polsko-czeską współpracę kulturalną. Koordynatorka Literackiego 
Budżetu Obywatelskiego w ramach ESK Wrocław 2016. Autorka przekładów, m.in. Marka Šindelki
„Zostańcie z nami” (2016) i „Mapa Anny” (jesień 2019). Współpracuje z kilkoma festiwalami lite-
rackimi: Festiwalem Góry Literatury, Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania, Miesiącem 
Spotkań Autorskich. Angażuje się w różne projekty kulturalne w Polsce i w Czechach.

Magdalena Rabizo-Birek – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Zajmuje
się krytyką literacką i krytyką sztuki. W kręgu jej zainteresowań znajduje się literatura polska po 
roku 1939, literatura najnowsza, życie literackie i artystyczne, związki literatury ze sztukami, pro-
blematyka historyczna i kulturowa w literaturze, tradycja romantyczna w literaturze współczesnej.

Kazimiera Szczuka – polska krytyczka literacka, historyczka literatury, nauczycielka akademicka, 
dziennikarka, prezenterka telewizyjna, działaczka feministyczna oraz polityczka.

Justyna Czechowska – tłumaczka literatury szwedzkiej, literaturoznawczyni, koordynatorka pro-
jektów literackich, autorka wywiadów i antologii. Współzałożycielka Stowarzyszenia Tłumaczy Li-
teratury. Współtwórczyni Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Michał Nogaś – dziennikarz. Przez lata związany z Programem III Polskiego Radia. Współpracuje 
z Tygodnikiem Powszechnym. Po odejściu z radia prowadzi cykle wideo o literaturze w serwisie 
internetowym Gazety Wyborczej.

Wojciech Birek – twórca, krytyk, tłumacz komiksów z języka francuskiego, a także nauczyciel 
akademicki. Od wielu lat jest członkiem i przewodniczącym jury konkursu na komiks, odbywające-
go się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Karolina Korwin Piotrowska − dziennikarka, felietonistka i pisarka. Autorka książek "Bomba, 
czyli alfabet polskiego szołbiznesu"; "Ćwiartka raz", "Krótka książka o miłości" i "#Sława". Obec-
nie prowadzi w parze z Michałem Figurskim codzienny program poranny w Antyradio pt. "Najgor-
sze państwo świata" - słuchalność dzienna ok. 1 milion słuchaczy. W Canal Plus prowadzi "Aktual-
ności filmowe". 

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka. Absolwentka polonistyki na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka bestselerowej „Książki o czytaniu” 
oraz współautorka książki „Jestem mamą”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Pol-
ską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych.

Ireneusz Grin – pisarz, fotograf, wydawca, menedżer kultury. Dyrektor Międzynarodowego Festi-
walu Kryminału oraz twórca i pomysłodawca Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu. Kura-
tor Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 r. Koordynator obchodów Światowej Stolicy Książ-
ki UNESCO – Wrocław 2016-2017. Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Karol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, noworudzianin. Dwukrotnie nominowany do 
Paszportu Polityki. Nominowany do Nagrody Literackiej „NIKE” za tom szkiców krytycznych 
„Rozproszone głosy”.



Zbigniew Kruszyński – prozaik, tłumacz, językoznawca na uniwersytecie w Lund. Związany także
z Uniwersytetem Sztokholmskim. Trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „NIKE”, laure-
at Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego i Poznańskiej Nagrody Literackiej im. Adama Mickiewicza.

Olga Tokarczuk – wybitna pisarka i eseistka, od wielu lat związana z Nową Rudą. Ceniona zarów-
no przez krytyków, jak i czytelników. Uhonorowana wieloma nagrodami w Polsce i za granicą. 
Otrzymała m.in. nagrodę Vilenica, Paszport Polityki i dwukrotnie Nagrodę Literacką „NIKE”, 
a w 2018 roku jedną z najważniejszych literackich nagród na świecie - Man Booker International 
Prize za książkę „Bieguni”. Jest pierwszą polskojęzyczną pisarką, która wygrywa tę prestiżową na-
grodę. Należy do grona najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Prawa do tłumaczenia jej ksią-
żek zostały sprzedane już do ponad dwudziestu krajów. Kuratorka i pomysłodawczyni Festiwalu 
Góry Literatury.

WAŻNE INFORMACJE:

 Sprzedaż książek autorstwa naszych Gości będzie prowadzona podczas spotkań przez 
Księgarnię Autorską. 

 Wszystkie spotkania zamieszczone w programie głównym – poza opisanymi warsztatami 
– mają charakter otwarty. Nie obowiązują na nie zapisy. Udział we wszystkich wydarzeniach 
i warsztatach jest bezpłatny.

 Z organizatorem Festiwalu, Stowarzyszeniem Kulturalnym Góry Babel, można skontaktować 
się za pośrednictwem: www.facebook.com/festiwalgoryliteratury/ Na ww. stronie udostępniamy 
wszystkie aktualne informacje nt. Festiwalu oraz relację z jego przebiegu.

Punkt Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie zlokalizowany jest na jednej z pierzei nowo-
rudzkiego rynku, Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda, tel.74 872 03 08, 
facebook.com/Informacja-Turystyczna-Nowa-Ruda-273787366089172/

WSPIERAM.TO
Mamy nadzieję, że podoba się Wam to, co robimy. Jeśli tak, możecie nas wesprzeć ❤
Festiwal Góry Literatury narodził się w sercu Olgi Tokarczuk, która Wzgórza Włodzickie wybrała 
na swój drugi dom. Zauroczona pięknem tego miejsca, postanowiła się nim dzielić z przyjaciółmi. 
W ten sposób narodził się pomysł zorganizowania pierwszej edycji Festiwalu Góry Literatury 2015.
Od pierwszej edycji Festiwal organizuje niewielka grupa mieszkańców Nowej Rudy i okolic. Kura-
torem Festiwalu jest Olga Tokarczuk, a spiritus movens – Beata Kłossowska-Tyszka.
Zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kulturalnym Góry Babel robimy, co możemy, aby mieszkańcy gminy 
i miasta Nowa Ruda mogli poznać najlepszych pisarzy z kraju i zagranicy, a goście festiwalowi 
– aby czuli się tu jak u siebie w domu. Wydarzenia z roku na rok znacząco się rozrasta, ale wciąż 
stara utrzymać się swój pierwotny, kameralny charakter. 
Radzimy sobie jak możemy, ale z Waszym wsparciem – zdziałamy cuda. Zbieramy fundusze na 
wydatki związane z logistyką i całym zapleczem technicznym Festiwalu, który przez ostatnie cztery
edycje wykonywaliśmy sami, jak tylko mogliśmy najlepiej. A chcemy przygotować się dla Was 
jeszcze lepiej.
W zamian na wsparcie przygotowaliśmy ciekawe upominki. Zapraszamy na stronę:
https://wspieram.to/FestiwalGoryLiteratury_5



 Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

Jesteśmy szczególnie szczęśliwi, że udaje się nam pozostawiać na Wzgórzach Włodzickich pofesti-
walowe ślady. Podczas naszych letnich wycieczek wyznaczamy szlaki literackie, które na stałe wpi-
sują się we włodzicki krajobraz. Są nimi: „Z domu dziennego do domu nocnego”, „Droga chlebo-
wa” i „Śladami Teresy Chmury”. 
W tym roku planujemy pokonać trasę podobną do ostatniej – równie malowniczą, a dodatkową 
atrakcją będzie wejście na wieżę widokową. Wieża powstała w 1927 r., a odbudowana została 
w 2018 r. Wejście jest bezpłatne. Z tarasu widokowego rozciąga się panorama Gór Sowich, 
Kamiennych i Wałbrzyskich.
SOBOTA, 20.07 
10.30 – odjazd autokarów spod sklepu we Włodowicach (Włodowice 36a, 57-400). Na wszystkich 
chętnych będą czekały autokary – przejazd bezpłatny.
11.00 –  wyjście na szlak z przystanku autobusowego w Dworkach.
15.00 – planowana godzina dojścia na miejsce dalszych wydarzeń ostatniego festiwalowego dnia.
Trasa: Dworki – wieża widokowa na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.) – Krajanów – Sokolica 
– Pod Wiatami, Włodowice (Rzędzina).
Polecamy zabrać prowiant, kilka butelek wody, wygodne obuwie i nakrycia głowy!
Przewodnik: Zbigniew Babiak – miłośnik gór, regionalista, fotograf, malarz.



 Miejsca, w których odbywają się wydarzenia Festiwalu Góry Literatury 2019

Schronisko Orzeł, Sokolec 52, 57-450, www.orzel.info.pl, tel. 74 845 72 78. Pod wejście do schro-
niska można podjechać stromym wjazdem, ale polecamy malowniczy spacer z Przełęczy Sokolej, 
na której dostępny jest parking płatny i bezpłatny. Czas wejścia: ok. 15 min. Właściciele obiektu 
świętują w tym roku swoje 50-lecie jako gospodarze miejsca.

Rynek, 57-400 Nowa Ruda. Parking bezpłatny przy ul. Bohaterów Getta.

Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, www.ksiaz.walbrzych.pl, 
tel. 74 66 43 834. Spotkania odbędą się w Sali Balowej. Bezpłatne bilety wstępu na wydarzenia 
festiwalowe dostępne przed wejściem na teren zamku oraz przed wejściem do zamku u wolontariu-
szy opatrzonych logo Festiwalu. Parking płatny.

Galeria Mozaika, Plac Grunwaldzki 1, 57-400 Nowa Ruda, facebook.com/Alfa-Art-Noworudz-
ka-Grupa-Twórców-Sztuki-Galeria-Sztuki-Mozaika-306569246213104/

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda, 
biblioteka.nowaruda.pl, tel. 74 872 46 96, 74 872 23 67. Spotkania na drugim piętrze, w czytelni. 
Parking bezpłatny dostępny za biblioteką, przy ul. Bohaterów Getta. 

Miejski Ośrodek Kultury, Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda, www.mok.nowaruda.pl, 
tel. 74 872 44 84. Parking bezpłatny przy ośrodku kultury.

Zamek Sarny, Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna, www.zameksarny.pl, 
tel. 74 814 34 16. Parking bezpłatny przy wejściu na zamek.

Szklany Dom, ul Cicha 2, 57-400 Nowa Ruda. Znajduje się blisko Galerii Mozaika. 
Bezpłatny parking – wjazd od ul. Cmentarnej.

Galeria Sztuki Niezależnej, Ludwikowice Kłodzkie, Główna 65, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, 
klimatysztuki.pl, tel. 508 278 595. Kilka miejsc parkingowych przy galerii. 

Pod wiatami, 57-400 Włodowice 112 (część wsi o nazwie Rzędzina). Scena plenerowa. Miejsca 
parkingowe przy wiatach do wyczerpania miejsc. Parking znajduje się także przy kościele 
we Włodowicach, skąd dojście na miejsce plenerowe zajmie ok. 30 min. 

Centrum wsi Dzikowiec, 57-432 Dzikowiec. Zajęcia odbędą się w trucku, który stanie na parkingu 
w centrum wsi, w okolicach sklepu.

Biblioteka Publiczna w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice 
Kłodzkie, www.ckg.nowaruda.pl, tel. 74 872 20 84. Spotkania na pierwszym piętrze w czytelni 
bibliotecznej. Miejsca parkingowe przy centrum kultury oraz szkole, wjazd w ul. Wiejską.

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 57-431 Wolibórz 116a. Zajęcia odbędą się w trucku, który 
stanie na parkingu obok remizy strażackiej.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie-Słupcu, ul. Słupiecka 2, 57-402 Nowa Ruda,
biblioteka.nowaruda.pl, tel. 74 872 30 47. Spotkania na pierwszym piętrze na sali widowiskowej. 
Parking w okolicy biblioteki przy ul. Kwiatkowskiego.

Galeria Podjazdowa, ul. Podjazdowa, 57-400 Nowa Ruda. Tablice galerii plenerowej na deptaku. 






