
 

KULTURA W SIECI 
#ZOSTAŃWDOMU Z DOBRĄ KSIĄŻKĄ LUB WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH 

Z PISARZAMI ONLINE 

Podczas trwającej pandemii koronawirusa wybierz bezpieczną alternatywę dla siebie. 

Społeczność łączy siły, by czas spędzony w domu był przyjemny. Przyłącz się i Ty! 

 

Oto kilka  ciekawych propozycji. 

 

1. Unia Literacka „UL z książkami” codziennie o 18.00 na facebooku do końca epidemii. 

 

Polscy twórcy, w odpowiedzi na odwołanie spotkań literackich przez pandemię koronawirusa, 

zdecydowali się na internetowy kontakt z czytelnikami. Od 16 marca 2020 roku Unia Literacka 

zorganizowała specjalny cykl wirtualnych spotkań „UL z książkami” z autorami 

 i autorkami książek. UL będzie bzykał i brzęczał do końca epidemii, codziennie o godzinie 

18.00.  Autorzy specjalnie dla Was czytają, rozmawiają, wygłupiają się i walczą  

z problemami technicznymi na facebooku. To wyjątkowe wydarzenie w internecie, dzięki 

któremu w spotkaniach autorskich mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy facebooka –  

a „wirtualna sala spotkań” pomieści wszystkich chętnych! Codzienne przeciwwirusowe 

spotkania literackie na facebookowej stronie Unia Literacka. 

Harmonogram wirtualnych spotkań autorskich z serii „UL z książkami”  

7.04.-13.04.2020 r. 

Wtorek 7.04. – Inga Iwasiów 

facebook.com/Inga.Iwasiow/ 

Lubię narzekać. Przed 12 marca miałam sporo okazji do narzekania na PKP, a dziś narzekam 

na niemożność spędzenie dnia w podróży. Przeczytam państwu scenę wagonową dramatu 

„Religia”, raczej śmieszną, przynajmniej będę się starać, żeby taka była.  

Środa 8.04. – Ewa Winnicka & Cezary Łazarewicz 

facebook.com/ewa.winnicka.359 

Przeczytamy fragmenty dwóch reportaży o poniemieckiej bombie w Świnoujściu, które 

napisaliśmy jeszcze w ubiegłym stuleciu, przedmałżeńsko, nie wiedząc o sobie nawzajem. 

Omówimy je krytycznie. Następnie premierowy fragment reporterskiego śledztwa o zmowie 

milczenia na pewnej wyspie. Oraz the best of Janusz Waluś. 

Czwartek 9.04. – Julia Fiedorczuk 

facebook.com/julia.fiedorczuk 

Poczytam z nowej książki, opowiadającej o czasach, kiedy „Pod Słońcem” istniały jeszcze 

https://www.facebook.com/unia.literacka/
https://www.facebook.com/Inga.Iwasiow/?__xts__%5B0%5D=68.ARAweRcMMbXIr0s0_xuFhC0K2i8BgCWP7gLWqu1p4IrglqgW_U_WGTjAslsv4Wq74Vm5ArkL5ajku2joV4wDAZvT6A15EGX0Uct6FXhGDtWPLDLsRELwE0NnGiARHsBPwbcWtv837qMgingALe7x4-QdZIxu28c7zBxRe_ivAgRxlA0ZVAjKd_6_jZjfKyGoOazjBNzAOLv-OHQrzsN_2j-VBIyaWRdC-gh97DUdZBoJFonP_MwUeYpDvQv3i4NOW5xtZdmbnqZ0jsguklRaTzjNMBGUt9lD-ncFSbBYh0OJdq33bP_xkEcWHFNIAUXM_q_XENJbaMA9SntOhWlyUUw&__xts__%5B1%5D=68.ARD7xGmORpcCFZbr69q5vgdbqZ0fcZ4S80nPU7SOFlSlMwsblp8_BQLmzKavY0rISSfMO-lW2YJxfXdbxs2yMm_BBrsRDZazEHvo4knofhmvsbLG5iEpokKacx6lkxIv18dPkvgObimAdkFPMW-93sZIOVMc0YM58Xc5HwakXs5kzsySzu5769BBAXC9dsDObbkREUFeDV9TaMA27Fddy_bUStHm7KhGPyjgMmwIliNLI44nP6-00JIEVa8Q6vf5iZJh1RlSb1UBIXdnLxspKCDCV9W5XiRJdaIVeucUY0kY2e4SZkOAvkOxj7j7asp_GM494mu-gfxr3Y6ioiFKjOA&fref=mentions&__tn__=K-R
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pory roku - było ich sześć. Poopowiadam o moim Podlasiu, o Księdze Koheleta i pięknej choć 

utopijnej idei Esperanto. 

Piątek 10.04. – Stefan Chwin 

facebook.com/krystyna.turkowskachwinlars 

Z uwagi na czas, w którym jesteśmy przeczytam pogodne opowiadanie „Ku pokrzepieniu 

serc” z przekonaniem, że „miłość niejedno ma imię”. 

Poniedziałek 13.04. – Joanna Bator 

facebook.com/JoannaBatorProfil/ 

Drodzy Czytelnicy! Pojedziecie ze mną z powrotem na „Piaskową Górę” i do „Chmurdalii”? 

Droga powiedzie przez rogatki „Gorzko, gorzko”. 

Zapraszamy na czwarty tydzień spotkań, Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie 

nagrania lądują na naszej stronie Unia Literacka. 

źródło: Unia Literacka Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl 

2. „Radiobelfer, czyli lektury do matury” –  projekt Polskiego Radia Szczecin. 

 W poniedziałek 6 kwietnia, na antenie Polskiego Radia Szczecin, rusza wyjątkowy projekt dla 

maturzystów pn. „Radiobelfer, czyli lektury do matury”. W programie  poloniści Ewa Budziach 

– Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Szczecinie oraz Dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu 

Szczecińskiego prof. Andrzej Skrendo w niebanalny sposób przybliżą autorów i książki, które 

trzeba znać. Podpowiedzą, co powinni wiedzieć maturzyści i co przyda się im na 

egzaminie.„Radiobelfer” w Radiu Szczecin od poniedziałku do piątku o godzinie 19.53. Wraz 

z ekspertami zaprasza redaktor Konrad Wojtyła. 

 

https://radioszczecin.pl/389,2,radiobelfer-czyli-lektury-do-matury 

źródło: http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/radiobelfer-czyli-lektury-do-

matury-wyjatkowy-projekt-polskiego-radia-szczecin/ 

3. „Nocny stolik” to cykl rozmów o czytaniu i literaturze z czołowymi postaciami 

polskiej kultury. 

https://instytutksiazki.pl/pl/literatura,8,nocny-stolik,67.html 

4. Opowieści w czasach zarazy to seria wirtualnych spotkań z pisarkami i pisarzami. 

Każdego dnia (poza weekendami), na fanpage’u Agencji Autorskiej Opowieści gościć będą 

ludzie kultury, którzy opowiedzą o literaturze i swojej pracy. Zza biurek, z terenu, z Polski 

i z dalekiej Północy. 

https://infoludek.pl/wydarzenia/opowiesci-w-czasach-zarazy/ 
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Źródło: kultura-online  

5.  Książki z Chmury Czytania  

Chmura Czytania daje książki, które sami chcemy czytać. Książki autorów mówiących rzeczy 

ważne – warte poznania, przypomnienia, czy wręcz odkrycia na nowo przez współczesnych 

Czytelników. Chmura Czytania to także wolność czytania. Mobilne media – laptopy, tablety, 

e-czytniki, smartfony czy odtwarzacze mp3 – niosą książkę za czytelnikiem, z czytelnikiem. 

Jak dobra, mądra chmura. 

http://www.chmuraczytania.pl/ 

 

 

Gabriela Lasowska 

http://www.chmuraczytania.pl/

