
WAKACYJNE STRONY KSIĄŻKI
DESZCZ? RADOŚĆ W BIOGRAFII. UPAŁ? OCHŁODA W KRYMINALE. 

NUDA? EKSCYTACJA W ROMANSIE.
W wakacje wypoczywaj, czytaj i odwiedzaj kulturalne imprezy książkowe

przedstawiają

oraz wydawnictwa

WARSZAWA 
Big Book Festival

25 - 27 czerwca
 Urodziny Jerzego Pilcha

7 sierpnia

 PŁOCK 
Plener Literacki 

16 - 18 lipca

SOPOT 
Literacki Sopot 
19 - 22 sierpnia

  GDYNIA 
Festiwal Literacki Gdynia - Festiwal Miasto Słowa 

23 - 29 sierpnia

 BIAŁYSTOK 
 Festiwal literacki Patrząc na Wschód 

13 - 16 sierpnia

 NOWA RUDA 
Festiwal Góry Literatury 

16 - 24 lipca

ZAKOPANE 
Zakopiański Festiwal Literacki

 9 - 11 lipca

 KRAKÓW 
 Non-fiction. Festiwal reportażu w Krakowie

 27 - 29 lipca

 KIELCE 
 Festiwal im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 3 - 5 września SZCZEBRZESZYN 
Festiwal Stolica Języka Polskiego

 1 - 7 sierpnia

KAZIMIERZ DOLNY 
Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską 

8 - 12 września
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„Dobra książka 
to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy” 

         Magdalena Samozwaniec

polska ma sens

książka do pisania

Bo czymże jest tożsamość? W matematyce to równoważność wartości, 
mimo występujących w nich zmiennych. A w życiu? Ach, w życiu! Mój 
Boże, tyle zmiennych, tyle splątanych korzeni, które przenikając się 
wzajemnie, kłębią pod stopami jak chmury; te same zmagania z losem, 
te same wahania, uniesienia i lęki, te same kody, po których – mimo 
różnych doświadczeń, języków, temperamentów, kolorów oczu – roz-
poznajemy się jako członkowie tej samej wspólnoty.

Spotykamy się na wielkim obszarze między światem umarłych a świa-
tem żywych, między jawą a snem wypełnionym głosami, znakami, 
gdzie mieści się wszystko, czym jesteśmy, czym moglibyśmy być, gdyby 
los rozdzielał po równo sprawiedliwą szansę. [...]

Ślady, ślady, ślady... Krzyżują się, nakładają, bliskie, dalekie, widoczne 
i nie – na dziejowych szlakach, rozstajach, pielgrzymich ścieżkach – 
rozpoznajemy je, gdziekolwiek odcisnęła je stopa, gdziekolwiek na 
morzu dostrzeżemy spieniony szlak ciągnący się za płynącą do Itaki 
galerą – możemy powiedzieć: Hic est locus patriae – jesteśmy u siebie

adam wodnicki

polska m
a sens

Podróż przez kraj czy przez krainę umysłu – co to ma za znaczenie? 
Notuj rzeczy, które widzisz i których nie widzisz. Puste miejsca wypeł-
niaj możliwościami. Szukaj natchnienia w najdoskonalszym świecie 
wyobraźni, podejmuj pełną głębi grę wędrowca, filozofa i artysty, który 
żyje w każdym z nas. Ciesz się wyobrażeniem własnego wymyślo-
nego miejsca. Naszkicuj krajobraz, florę i faunę, deklarację własnego 
najintymniejszego domowego ogniska. Wyczaruj przygody. Załóż 
dziennik snów. Otwórz się na nową hipotezę lub wiersz, na swój nowy 
wynalazek, nowy wspaniały pomysł. Niech to będzie coś niezwykłego, 
coś zaczarowanego, coś, w co się da uwierzyć, coś twojego. Wytycz 
drogę wstecz i drogę naprzód. A potem narysuj mapę, która pozwoli 
ci tę trasę zapamiętać. No bo do czego jest książka do pisania? 

michele root-bernstein


