
WYDARZENIE OTWARCIA                                    
WOLNOŚĆ SECONDHAND                                                          

Lament na głosy. Mantry wojny i pragnienie 
wolności odnalezione w książkach SWIETŁANY 
ALEKSIJEWICZ  i w tekstach dawnych polskich 

pieśni żałobnych. Widowisko z muzyką. 
Udział biorą: MAGDALENA CZERWIŃSKA, 
MONIKA KWIATKOWSKA, POLA BŁASIK, 

ADAM WORONOWICZ.                                                    
Muzyka: Polskie Znaki                                    

Adaptacja tekstów: Anna Król                   
Reżyseria: Tomasz Cyz   

UWAGA: PREMIERA! „SZCZELINAMI”                                                     
O tym, czy książka może być jak kobieta - 

zmysłowa i niedopowiedziana. 
A także o tym, czy powieściowy 

i biograficzny zamiar można osiągnąć pisząc 
wiersze, opowiada WIT SZOSTAK.                                                                                   

Pyta Marcin Orliński                                                    
Fragmenty czyta Wojciech Chorąży                                       
Partner: Wydawnictwo Powergraph

DLACZEGO LISY NIE KŁAMIĄ?                                                 
O ślepej kurze i kulawej kaczce, które nie bały 

się marzyć. O czarującym lisie i pingwinach 
spierających się o Boga. Czyli o tym, jak 

zwierzęta pomagają zrozumieć wielkie sprawy 
i  siebie samych. Mówi ULRICH HUB, 

niemiecki twórca przebojów literackich 
dla dzieci.                                                                                           

Prowadzi Katarzyna Stoparczyk                               
Tłumaczy Eliza Pieciul-Karmińska   

A CO TY WIESZ O BIG BOOK FESTIVAL?                     
TURNIEJ WIEDZY I NIEWIEDZY                                                                 

Z okazji 10. edycji wracamy do ważnych, 
śmiesznych i eksperymentalnych wydarzeń 

z festiwalowej historii. Przypomnij sobie, jak 
razem rozruszaliśmy kulturę czytania!                                                                                    

Drużyna Alfa: HANNA GRUDZIŃSKA, 
KRZYSZTOF VARGA, ANNA SAŃCZUK                                                                           

Drużyna Omega: WOJCIECH CHMIELARZ, 
JUSTYNA CZECHOWSKA, MAGDALENA PARYS                                                                                             

Pytania zadaje Justyna Dżbik-Kluge   

RATUJ SIĘ, KTO MOŻE!                                                                         
Co czytać, gdy nadchodzi pandemia, wojna 

albo wielki smutek? Rzucać się na opasłe 
powieści, by zapomnieć o świecie czy 

pochłaniać reportaże, by go zrozumieć? 
Jak pisarze tulą nasze niepokoje i czy 

książka jest dobra na wszystko, dyskutują 
MAGDALENA PARYS, KRZYSZTOF VARGA 

oraz czytelnicy.                                                                                   
Prowadzi Agata Passent 

ALFABET WSPÓŁISTNIENIA                                              
Jak mówić i pisać o zwierzętach z 

szacunkiem? Kiedy psy przestaną zdychać, 
a wrogowie mieć świńskie ryje? I co zmienia 
się szybciej - nasz stosunek do zwierząt czy 

słowa, którymi je określamy. Dyskutują                                                                   
JACEK KARCZEWSKI, ROMAN BIELECKI OP 

i CEZARY WYSZYŃSKI.                                   
Prowadzi Sylwia Niemczyk                                                 

Partner wydarzenia: Fundacja Przekrój

GŁOSY Z PRZESZŁOŚCI                                                        
Jak słowa tworzą dzieje, jakie skarby 
czekają w zbiorach historii mówionej
 i jak słuchanie pomaga zrozumieć to, 

co minione. Wyjaśniają ANNA BIKONT, 
autorka reportaży historycznych oraz 

DOMINIK CZAPIGO, socjolog.                                                                     
Pyta Olga Stanisławska                                                    

Partner: Centrum Archiwistyki Społecznej

CODZIENNE TRUDNOŚCI                                                  
KLANCYK I PAULINA WILK                                                   

Podcast komediowy na żywo. Pionierzy 
żartobliwych improwizacji oraz teatru impro 
pytają autorkę „Lalek w ogniu. Opowieści 

z Indii”, czym się różni czekanie nad 
Gangesem od czekania nad Wisłą, 

stawiają pytania życiowe i abstrakcyjne.                                                 
A publiczność nie pozostaje bierna!    

JAKĄ KSIĄŻKĄ JESTEŚ?                       
LITERACKI BAL PRZEBIERAŃCÓW        

Wznieś z nami toast z okazji 10. urodzin 
Big Book Festival. Przebierz się za tytuł 

książki lub jej główny wątek. Symbolicznie 
albo na całego! 

I baw się przy muzyce BUSLAVA.                                                                       
Małe rekwizyty do wypożyczenia na 

miejscu. Przebieralnia otwarta od 18.00.     
Najlepsze stroje nagrodzimy!  

JESZCZE DOCHODZĘ DO SIEBIE                         
O Polkach po traumie wojny. O herstorii, 

która długo czekała na swój literacki wyraz. 
O Bojkiniach, dziewczynach z Podhala 

i kaszubskich siostrach, które przetrwały, 
by żyć po raz drugi. Opowiadają 

DOMINIKA BUCZAK, MARTYNA BUNDA 
i ROBERT NOWAKOWSKI.                                                                        
Prowadzi Anna Sańczuk

UWAGA: PREMIERA!                               
„MEKSYK, MOJA MIŁOŚĆ. HISTORIA 

ELENY PONIATOWSKIEJ”                                         
Jak księżniczka została dziennikarką piszącą 
o wykluczonych i robotnicach. I jak, zamiast 
królową Polski, stała się królową wywiadów 

oraz celebrytką. Opowiada MAGDA 
MELNYK.                                                           

Pyta Katarzyna Sroczyńska
Fragmenty czyta Aleksandra Justa                               

Partner: Wydawnictwo OsnoVa

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                

NAZYWAM SIĘ ROSENBERG                                             
O literackim śledztwie w sprawie swych 

polsko-hiszpańskich korzeni, próbie 
opisania „Dziadków”, z którymi rozminął się 

w czasie, i o tym, że pamięć jest tylko 
wyobrażeniem, mówi MARTÍN CAPARRÓS,  

reporter argentyński.                                                       
Rozmawia Dariusz Rosiak                            

Tłumaczy Dominika Kur-Santos        

FORBES WOMEN BOOK CLUB                          
JOANNA BATOR                                          

Rozmawiamy o powieści „Gorzko, gorzko”. 
O wolności, na którą pracowały pokolenia 

babek i matek. O patriarchacie, wojnie 
i historii, która znów zerwała się z łańcucha.         
Pierwsze spotkanie nowego klubu książki, 

nie tylko dla kobiet!                                
Przeczytaj, przyjdź, podyskutuj.                                                                        
Zaprasza Katarzyna Janowska

PIGUŁKA DOBRA I ZŁA                    
Czy duchy przeszłości trzymają współczesność 

za gardło? Czy w czasach triumfów 
ultraprawicy i kultury wirtualnej mamy szanse 

pozostać przy zdrowych zmysłach 
i obronić wartości, w które wierzymy, 

mówi brytyjski powieściopisarz HARI KUNZRU.                            
Pyta Łukasz Grzymisławski 

Tłumaczy Aga Zano                       
Partner: British Council        

 W KLINICE PRZESZŁOŚCI                                 
O tym, co zapamiętują narody. O ludziach, 

którzy są jedynymi maszynami zdolnymi 
podróżować w czasie. Oraz o tym, 

czy literatura oferuje schronienie przed 
niepamięcią, mówi GEORGI GOSPODINOW, 

bułgarski pisarz i poeta.                                                           
Rozmawia Michał Nogaś                

Tłumaczy Magdalena Pytlak     

  ŚMIERĆ I DZIEWCZYNY                                         
O hańbie i honorze w Indiach, zbrodniach    

z nienawiści oraz o wszystkim, czego wciąż 
nie wolno porządnym dziewczynom         
nad Gangesem, opowiada pisarka                 

i reporterka SONIA FALEIRO.                                                                                
Rozmawia Sylwia Chutnik                         

Tłumaczy Aga Zano                                                                                  
Partner: British Council    

  Z RODZINĄ NAJLEPIEJ NA ZDJĘCIU                 
Mijają dekady, ale jak uwolnić się od 

skutków przemocy, którą zadali najbliżsi? 
O sadze rodziny Kippów, która poruszyła 

Szwedów do żywego. Oraz o tym, że nigdy 
nie jest za późno na debiut, mówi szwedzka 

pisarka KARIN SMIRNOFF.                                                                    
Prowadzi Justyna Dżbik-Kluge                

Tłumaczy Barbara Maciąg  

  ZAWODOWCY                                                          
Ile trzeba się najpierw dowiedzieć, żeby 

móc pozwolić sobie na literackie zmyślenia. 
Ile jest rzemieślnika w pisarzu oraz jak 

literatura uczy zachwytu nad niewyjaśnionymi 
zagadkami polskiej historii. Mówią MARCIN 

CISZEWSKI i MACIEJ SIEMBIEDA.                                                   
Prowadzi Łukasz Wojtusik

UWAGA: PREMIERA!                   
„ŻONGLER. ROMAIN GARY”                                             

Które życie francuskiego pisarza, lotnika 
i podróżnika było prawdziwe? Czemu 

przeinaczał fakty i przyjmował pseudonimy? 
I czy w samobójczym finale był szczery? 

Opowiada AGATA TUSZYŃSKA.                                                          
Pyta Łukasz Maciejewski                                     

Fragmenty czyta Natalia Lange                                              
Partner: Wydawnictwo Literackie

OBIETNICA PORANKA                  
Pokaz filmu. Adaptacja powieści autobiograficznej, 
w której Romain Gary brawurowo opisał dorastanie 

w przedwojennym Wilnie oraz swą matkę - Ninę, 
kobietę ambitną, zaborczą i inspirującą.                               

Reżyseria: Éric Barbier       
Występują: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney                                     

Francja, 2017, 131 min.

  CHODŹ Z NAMI!                                  
FABRYKI NA SZMULKACH                       

Spacerujemy tropem rewolucji przemysłowej 
na  Szmulowiźnie. Od wyrobów gumowych, 

przez tapety, gwoździe, wódkę, 
aż po mydło i czekoladę. 

Prowadzi i opowiada Adrian Sobieszczański                                            
Start - Otwocka 14

  CHODŹ NA DWÓR!                                 
Przyroda jest wszędzie. Nawet w hałaśliwym 
mieście da się poczuć jej zapach i usłyszeć 

śpiew ptaków. Zabawcie się z nami 
w przyrodniczych detektywów.                                           

Zajęcia terenowe dla małych i dużych, 
z użyciem lornetek, lup oraz nosów!                                                                                               

Prowadzą Michał Książek i Sylwia Stano                                                 
Start - Otwocka 14

  CHODŹ Z NAMI!                                         
LEGENDY SZMULOWIZNY                      

Wędrujemy tropami ludzi oraz adresów, które 
złożyły się na dzieje legendarnej dzielnicy. 

Poznaj biografie Okrzei, Siwaka, Fogga 
i odkryj praski Bristol. 

Spacer prowadzi i opowiada 
Adrian Sobieszczański.                                                

Start - Otwocka 14

  CHODŹ POSŁUCHAĆ!                             
ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA PRAGI                                                         

Naszymi przewodnikami będą uszy. Wsłuchamy 
się w podwórka i dźwięki zapisane na murach. 

Zastanowimy się, co niegdyś przez otwarte 
okna słyszeli mieszkańcy dzielnicy, w której biło 

przemysłowe serce stolicy.                                                                                 
Prowadzi i ucha nadstawia 

Izabela Smelczyńska.                                                 
Start - Otwocka 14

TURNIEJ KRZYŻÓWEK Z „PRZEKROJEM”. 
EDYCJA LITERACKA                                    

Podejmij wyzwanie i rozwiąż specjalną krzyżówkę 
stworzoną przez kolektyw Kaliber 45. Spróbuj 
samodzielnie, w parze lub trójce. Kto pierwszy 

prawidłowo rozwiąże wszystkie pola i hasło, ten 
wygrywa. Uwaga: nagrody pieniężne i rzeczowe!                                           
Start w samo południe w czytelni plenerowej.                                                                                                                    

Chętnych zapraszamy do zarejestrowania się 
kwadrans wcześniej!                                                     

Turniej trwa od 12.00 do 14.30              
Partner wydarzenia: Fundacja Przekrój                                                                                                                                                                                                                                                         

  DUŻY TARG SPOŁECZNY                                   
ŚWIETNE KSIĄŻKI W SUPER CENACH                         

PO 5, 10, 15, 20 PLN                                                   
Setki wspaniałych tytułów, wśród nich białe 

kruki i książki, o które trudno w antykwariatach 
i na aukcjach internetowych. Moc świetnej 
literatury - przeczytanej i w dobrym stanie! 

Przyjdź i wyłów dla siebie perełkę. 
Każda książka to cegiełka.                                                                             

Kupując, wspierasz BIG BOOK FESTIVAL. 
Targ działa od 12.00 do 20.00           

  TU MÓWI PRAGA                                                
Przysiądź w fotelu, kliknij i zanurz się w historii 
mówionej. Poznaj słuchowiska dokumentalne 

„Bazar Różyckiego. Tam było wszystko” 
oraz „Ocaleni przez pamięć”.                                                                 

Scenariusz i reżyseria ANNA MIZIKOWSKA   
Zapraszamy od 12.00 do 20.00                    

Partner: Muzeum Warszawskiej Pragi

 KSIĘGARNIA FESTIWALOWA                                     
BIG BOOK CAFE                                                               

Duży wybór tytułów związanych z tegorocznym 
festiwalem oraz nowości 

sprawdzonych w czytaniu. 
Limitowane serie gadżetów literackich.                                  

Zapraszamy od 12.00 do 20.00

  TU MÓWI PRAGA                                                
Przysiądź w fotelu, kliknij i zanurz się w historii 
mówionej. Poznaj słuchowiska dokumentalne 

„Bazar Różyckiego. Tam było wszystko” 
oraz „Ocaleni przez pamięć”.                                                                 

Scenariusz i reżyseria ANNA MIZIKOWSKA  
Zapraszamy od 12.00 do 20.00                    

Partner: Muzeum Warszawskiej Pragi

 KSIĘGARNIA FESTIWALOWA                                     
BIG BOOK CAFE                                                               

Duży wybór tytułów związanych z tegorocznym 
festiwalem oraz nowości 

sprawdzonych w czytaniu. 
Limitowane serie gadżetów literackich.                                  

Zapraszamy od 12.00 do 20.00

 ANIA, NIE ANDZIA, CZYLI ANNE                                                  
Książki o rudowłosej sierocie z Wyspy Księcia 

Edwarda kochają kolejne pokolenia 
czytelniczek od ponad stu lat. O fenomenie 

Anne Shirley opowiada MARTA STRZELECKA. 
Fragmenty w nowym tłumaczeniu Anny 
Bańkowskiej czytają Karolina Gruszka 

i Michalina Łabacz. 
Zapraszamy babcie, mamy, córki i wnuczki.      

 UWAGA: PREMIERA! 
„BEZ WSTYDU. SEKSPRACA W POLSCE”                                       

Dlaczego eskortki odesłały prostytutki 
do lamusa. Czy seksworkerki mogą być 

feministkami i jak często praca seksualna 
bywa przyjemnością. 

Mówi KAROLINA ROGASKA.                                                                     
Prowadzi Maciej Ulewicz                       

Fragmenty czyta Aleksandra Justa                                                                           
Partner: Wydawnictwo Poznańskie

UWAGA: PREMIERA! 
„WITKACY I KOBIETY”                                      

Uwieczniał je w powieściach i na obrazach. 
Jedne go fascynowały, z innymi tylko sypiał. 

Podlotki i matrony, służące i doktorowe. 
O prawie wszystkich  kobietach w życiu 

Stanisława Ignacego Witkiewicza 
mówi MAŁGORZATA CZYŃSKA.                                               

Prowadzi Marta Perchuć-Burzyńska                                               
Fragmenty czyta Wojciech Chorąży                                                    
Partner: Wydawnictwo Marginesy 

KRÓTKO W TEMACIE                                           
Czy opasłe powieści są jeszcze potrzebne, 

by opisać życie? Dlaczego nowe pokolenie woli 
małe formy? Jak się ma era cyfryzacji do 

literatury i kiedy krócej znaczy lepiej? 
Mówią JACEK PAŚNIK i MATEUSZ PAKUŁA.                                                     

Prowadzi Przemysław Rydzewski

PIĘCIOBÓJ PODWÓRKOWY. LITERACI NA START!                                           
Dwie drużyny w pięciu oldskulowych 

konkurencjach: gra w klasy, skakanie w gumę, 
gra w kapsle, slalom na deskorolce oraz 

przeciąganie liny. DRUŻYNA ZIEMNIAKA: 
Łukasz Kamiński, Roman Bielecki OP, Sylwia 

Chutnik, Karolina Rogaska. DRUŻYNA 
TRZEPAKA: Jacek Paśnik, Katarzyna 

Stoparczyk, Katarzyna Tubylewicz, Łukasz 
Wojtusik. Pot i łzy pomogą zebrać książki dla 

małych czytelników z Pragi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

POWRÓT DO KORZENI                                                                       
Jak znaleźć swoje miejsce na Ziemi, połączyć 

się z przyrodą i śladami przodków. Czy można 
być obywatelem świata, czy tylko człowiekiem 
stąd. I czy chodzenie boso po rosie wystarczy 

do szczęścia. 
Mówią ANDRZEJ MUSZYŃSKI 

i ZOŚKA PAPUŻANKA.                                                                            
Prowadzi Katarzyna Sroczyńska

 CUDOWNE LATA. REAKTYWACJA                                                                               
Lata 90. wróciły w wielkim stylu: w modzie, 

muzyce i estetyce. O najbardziej różnorodnej 
dekadzie XX wieku. O tym, które z dawnych 

trendów ożyły i czy młodzi czerpią z nich 
świadomie, czy biorą jak leci, rozmawiają 

TYCJANA ACQUASANTA - didżejka, 
MAŁGORZATA HALBER - pisarka 

i MAREK FALL - dziennikarz.                                                               
Prowadzi Łukasz Kamiński                                                                    

Partner wydarzenia: newonce

 UWAGA: PREMIERA!                                 
„AGLA. ALEF”                                                            

O tym, jak pisać o cielesności i seksualności 
dla młodzieży, czy istnieje granica między 

baśnią i realizmem, no i czy z szukania 
przygód się wyrasta, mówi RADEK RAK.                                                 

Prowadzi Anna Sańczuk                                                       
Fragmenty czyta Wojciech Chorąży                                             
Partner: Wydawnictwo Powergraph 

 UWAGA: PREMIERA! „SAMOTNICA. 
DWA ŻYCIA MARII DULĘBIANKI”                      
Dlaczego większość jej obrazów nie 

przetrwała, po co chciała zasiadać w Sejmie 
i jaki był jej związek z Marią Konopnicką. 

O znakomitej malarce, feministce i działaczce 
społecznej opowiada KAROLINA 

DZIMIRA-ZARZYCKA.                                                        
Prowadzi Marta Perchuć-Burzyńska                            
Fragmenty czyta Aleksandra Justa            
Partner: Wydawnictwo Marginesy

 KOCHANKOWIE PRZYSZŁOŚCI                               
Jakie typy małżeństw praktykujemy - 

od Australii po Kanadę i jakie będą związki 
międzyludzkie jutra. Czy poliamoria 
i elastyczność seksualna wypchną 

monogamię oraz czy pora zmienić definicję 
rodziny, mówią PROF. WALDEMAR 

KULIGOWSKI i KATARZYNA TUBYLEWICZ.                                                           
Rozmawia Maciej Ulewicz 

 WOJNA NA SŁOWA                                               
Kto tworzy  opowieść o konflikcie w Ukrainie? 

Na wojnie informacyjnej są propagandyści, 
trolle, ale też cyberelfy i tiktokowcy. Czy ktoś 
zwycięży w bitwie na narracje? I co zostanie 

w nas po latach: zdjęcia z Buczy czy mem 
o babci, która słoikiem strąciła dron? Dyskutują 

PROF. TOMASZ GACKOWSKI, 
MONIKA SZEWCZYK-WITTEK 

i BARTOSZ WĘGLARCZYK.                                
Prowadzi Filip Skrońc    

ROZWAŻNE I ZDESPEROWANE                        
O tym czy „Akty desperacji” są pokoleniowym 
testamentem niemiłości i wstydu milenialsów, 

dlaczego jej 30-letnia bohaterka nie ma imienia 
i kiedy ciało przestało być świętością, mówi 

irlandzka pisarka 
MEGAN NOLAN.                                                   

Prowadzi Anna Dżabagina                 
Tłumaczy Aga Zano          

WYDARZENIE ZAMKNIĘCIA                        
KAMIENNY SUFIT                                                  

Kobiety, które pragną wolności i wytyczają swoje 
ścieżki. Ryzyko i radość działania na własną rękę. 
Miłość do gór, kobiecość i szczęście na wysoko-
ściach. Spektakl według książki „Kamienny sufit” 

Anny Król. Występują: SARA CELLER-JEZIERSKA, 
MAGDALENA CELMER, MATYLDA DAMIĘCKA, 

AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA. 
Muzyka RADEK ŁUKASIEWICZ.                                                    
Reżyseria: Aneta Groszyńska                                                  
Adaptacja: Mateusz Pakuła                                               

Partnerzy wydarzenia: DSH, Centrum Łowicka

WAKACJE Z DUCHAMI                              
Zamki, bunkry i świątynie. Górskie szlaki, dzikie rzeki 

i pustynie. Weź mapę i sprawdź, jak niesamowite 
miejsca są na wyciągniecie ręki. Przez Polskę nieznaną 

prowadzą małych podróżników MAŁGORZATA 
RUSZKOWSKA i KLAUDIA KOZIŃSKA, współtwórczy-

nie ilustrowanej  książki „Dobra nasza".                                                                    
Pyta Beata Jewiarz                                                  

Zapraszamy całymi rodzinami!  

KSIĄŻKI MOJEGO ŻYCIA                  
MARTYNA WOJCIECHOWSKA                                           

Jakie tytuły zabiera ze sobą na krańce świata, 
od  której pisarki nauczyła się odwagi, czy zagina 
rogi, notuje na marginesach i czy ma porządek 

w swojej wielkiej domowej bibliotece, opowiada 
podróżniczka i dziennikarka.                                                                                 

Rozmawia Paulina Wilk

BIERZEMY FORSĘ I SPADAMY                                     
O chapaniu fantów, życiu i przemocy na londyńskim 

blokowisku, które za patronów miało wybitnych 
pisarzy, choć nikt tam nie czytał książek. O tym, czy 

w pisarstwie wszystko jest lepsze niż w gangu, mówi 
GABRIEL KRAUZE, którego debiut 
„Tu byli, tak stali”stał się sensacją.                                         

Rozmawia Max Cegielski                
Tłumaczy Tomasz S. Gałązka                                    

Partner: British Council             

  DUŻY TARG SPOŁECZNY                                   
ŚWIETNE KSIĄŻKI W SUPER CENACH                         

PO 5, 10, 15, 20 PLN                                                   
Setki wspaniałych tytułów, wśród nich białe 

kruki i książki, o które trudno w antykwariatach 
i na aukcjach internetowych. 

Moc świetnej literatury - przeczytanej 
i w dobrym stanie! 

Przyjdź i wyłów dla siebie perełkę. 
Każda książka to cegiełka.                                                                             

Kupując, wspierasz BIG BOOK FESTIVAL. 
Targ działa od 12.00 do 20.00           


