
 

Jesienne wieczory z literaturą i wschodnimi smakami.  

Kolejne spotkania z cyklu #premieraonline 

Jesień to ulubiona pora roku wielu moli książkowych – coraz dłuższe wieczory zachęcają do 

pozostania w domu i rozkoszowania się licznymi nowościami wydawniczymi. Inspirację 

stanowią także rozmowy o literaturze, które wciąż toczą się w bezpiecznej, wirtualnej 

przestrzeni. W ramach cyklu Empiku #premieraonline można uczestniczyć w spotkaniach lub 

obejrzeć te które już były z Katarzyną Nosowską, Andrzejem Grabowskim, Marcinem 

Wroną, Marylą Szymiczkową (czyli Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim) 

i Michałem Rusinkiem. Trochę egzotyki do polskich domów wprowadzą także Sami 

Tamimi i Tara Wigley, którzy powracają z nową książką kucharską – tym razem 

poświęconą kuchni palestyńskiej. 

Interaktywne transmisje odbywają się na stronie Facebook.com/empikcom. W trakcie 

wydarzeń możliwe jest zadawanie pytań w komentarzach . 

 

Katarzyna Nosowska – sobota, 14 listopada, godz. 20:00 
Chociaż świat staje na głowie, a życie zmienia się z dnia na dzień, Nosowska zawsze znajdzie 

słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy przytłoczeni wątpliwościami, rozpala światełko 

nadziei. A gdy wydaje nam się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, zasieje ziarno 

niepewności. Kilkoma lekcjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się z nami i wytrwale tropi 

absurdy, którymi karmią nas „autorytety”. Autorka największego bestsellera ostatnich tygodni 

będzie bohaterką kolejnego spotkania z cyklu #premieraonline. 

https://facebook.com/empikcom
https://www.facebook.com/events/359483401935588/


Polecam Wam cudowną formuła lęk

o ludzie  
Andrzej Grabowski – poniedziałek, 9 listopada, godz. 18:00 
Z okazji premiery książki „Andrzej Grabowski. Jestem jak motyl” Andrzej Grabowski 

połączy się ze studiem Empiku, aby podzielić się kolejnymi anegdotami ze swojego barwnego 

życia. Rozmowę poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge. 

 

Sami Tamimi i Tara Wigley – czwartek, 12 listopada, godz. 18:00 
Sami Tamimi i Tara Wigley, autorzy książek „Jerozolima” oraz „Ottolenghi PROSTO” 

powracają z nową porcją przepisów i inspirujących historii. Podczas spotkania autorskiego 

online, które poprowadzi Justyna-Dżbik Kluge, zdradzą sekrety palestyńskiej kuchni. 

https://www.facebook.com/events/679019036321496
https://www.facebook.com/events/361639875071143/


 

Marcin Wrona – piątek, 13 listopada, godz. 18:00 
Marcin Wrona, amerykański korespondent telewizji TVN, mieszka w Stanach Zjednoczonych 

od 2006 roku. Cała jego rodzina uwielbia podróżować – kiedy tylko mogą, wsiadają do 

samochodu lub samolotu i odwiedzają kolejne zakątki tego wielkiego, pięknego i momentami 

wciąż dzikiego kraju. Wynikiem tych podróży jest książka „Wroną po Stanach” 

(Wydawnictwo Editio), o której autor opowie czytelnikom podczas spotkania online. 

Rozmowę poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge.  

 

Maryla Szymiczkowa (Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński) – piątek, 13 listopada, godz. 

20:00 
Autorkę Marylę Szymiczkową, wdowę po prenumeratorze „Przekroju” i królową pischingera, 

powołali do życia literaci Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński. To mariaż wielkiego talentu 

literackiego i niezrównanej wiedzy o życiu codziennym Krakowa końca XIX i początku XX 

wieku. Pisarski duet zagości w studiu Empiku, aby opowiedzieć o wspólnej pracy nad książką 

„Złoty róg” (Wydawnictwo Znak). 

https://www.facebook.com/events/360474885270062/
https://www.facebook.com/events/301668544142637/


 

Michał Rusinek – sobota, 14 listopada, godz. 18:00 
Wyobraźmy sobie, że z podręczników szkolnych znikają wiersze Adama Mickiewicza, a na 

ich miejscu pojawiają się teksty utworów śpiewanych przez Zenka Martyniuka czy zespołu 

Ich Troje. Co poeta chciał w nich powiedzieć? Tego czytelnicy dowiedzą się z książki „Zero 

zahamowań”. Jej autor, Michał Rusinek, odpowie na pytania dociekliwych podczas spotkania 

z cyklu #premieraonline. Rozmowę poprowadzi Weronika Wawrzkowicz. 
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