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W  dniach 9-10 czerwca br. już po raz XX w Centrum 
Kultury Izabelin odbędą się Izabelińskie Spotka-

nia z Książką. Organizujemy je co roku, więc stały się 
swego rodzaju tradycją, lubianą i cenioną przez miesz-
kańców Izabelina i okolic. Wydawnictwa mają możli-
wość zaprezentować swoje nowości i dotychczasowy 
dorobek, a odwiedzający z przyjemnością spotykają się 
z autorami, rozmawiają z wydawcami i w miłych oko-
licznościach nabywają książki dla siebie i swoich dzieci.
Pomysłodawcą i organizatorem „Spotkań” jest Czesław Apiecio-
nek – znany księgarz i redaktor, który tak mówi o Spotkaniach 
z Książką:
„Każda lokalna społeczność zasługuje na coś szczególnego – 
mówi Czesław Apiecionek, współtwórca i pomysłodawca Iza-
belińskich Spotkań z Książką. W takim przekonaniu utwierdziły 
go letnie podróże po Francji. Zaobserwował wówczas, że każda 
lokalna społeczność tak organizuje własne święto, aby poka-
zać to, co ją wyróżnia, jest jedyne i niepowtarzalne. Czesław 
Apiecionek po przeprowadzeniu się do naszej gminy postano-
wił wykreować imprezę, która wyróżni Izabelin spośród innych 
gmin, by w ten sposób dać współmieszkańcom coś od siebie. 
Ze swojej strony zaoferował pomysł zawiązany z tym, na czym 
się zna i zajmuje zawodowo, czyli: święto literatury. I jak się 
okazało jest ono nietypowe, bo wynika z autentycznej potrzeby 
obcowania z dobra książką. I to nie dlatego, że w gminie braku-
je księgarni. Otóż, Izabelin przyciąga do siebie twórców i arty-
stów. W naszej gminie zamieszkali pisarze, publicyści, wydawcy, 
a także aktorzy i malarze. Poza tym klimat otoczenia Puszczy 
Kampinoskiej przyczynia się do tego, że chętnie z zaproszenia 
do odwiedzenia nas korzystają wszyscy związani z literaturą.”
Impreza skupia zawsze czołówkę krajowych oficyn, wraz z ich 
autorami. W ciągu tych dziewiętnastu lat odwiedzili nas m.in. 

KSIĄŻKOWY JUBILEUSZ
tacy autorzy, jak: Ryszard Kapuściński, Maciej Kuroń, Jarosław 
Abramow-Newerly, Bohdan Budenko, Marek Bieńczyk, Józef 
Hen, Zygmunt Kubiak, Marek Niedźwiedzki, Marek Nowakow-
ski, Włodzimierz Odojewski, Marian Opania, Maciej Orłoś, Piotr 
Siemion, Anna Świderkówna, Jan Tomkowski, Janusz Weiss, ks. 
Jan Twardowski, Elżbieta Dzikowska, Jacek Kaczmarski, Anto-
ni Libera, Jacek Żakowski, Zofia Kucówna, Beata Pawlikowska, 
Grzegorz Kasdepke, Tomasz Jastrun, Julia Hartwig, Andrzej 
Mleczko, o. Wacław Oszajca, Jerzy Pilch, Krzysztof Zanussi, 
Wanda Chotomska, Maria Wiernikowsa, Janusz Głowacki, Mo-
nika Olejnik, Tomasz Raczek, Maria Iwaszkiewicz, Martyna Woj-
ciechowska, Maria Nurowska.  
Wydawnictwa, które u nas gościły to: PWN, W.A.B., Prószyński 
i S-ka, Muza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wiedza i Życie, 
EGMONT, Świat Literacki, Drzewo Babel, Czytelnik, Znak, Twój 
Styl, Universitas, Rebis, Rosikon Press, Hachette Livre Polska, 
Siedmioróg, Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Czarne, Wy-
dawnictwo Literackie, Zyski i S-ka, National Geographic i wiele 
innych.
W tym roku  również czeka nas bardzo ciekawy pro-
gram. W piątek (9 czerwca) zapraszamy na debatę 
o książce, którą poprowadzi Agata Młynarska. Wśród 
uczestników debaty będą mieszkańcy gminy ze świa-
ta kultury i sztuki oraz zaproszeni goście, m.in. Marek 
Gaszyński. 10 czerwca  odbędzie się  kiermasz książek, 
spotkania z autorami oraz zabawy i konkursy o tema-
tyce literackiej dla dzieci. Na deser mamy koncert pio-
senek Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Piotra 
Machalicy.
Zapraszamy do fascynującego świata literatury...

Janusz Marciniak 
Dyrektor Centrum Kultury Izabelin
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W tym roku obchodzimy okrągły 
dwudziesty jubileusz Izabeliń-

skich Spotkań z Książką. Pan jest 
pomysłodawcą i wieloletnim or-
ganizatorem tej  imprezy w naszej 
gminie. Jak to się wszystko zaczę-
ło, skąd wziął się pomysł?
Do Izabelina przeprowadziłem się 
w 1996 roku. Piękne miejsce na Zie-
mi, ale bez księgarni. Pomyślałem, 
że przynajmniej jeden dzień  w roku 
gmina zasługuje na wielką koloro-
wą ofertę książkową. Podzieliłem się 
pomysłem z Marylą  Łukasińską (bez 
której wsparcia organizacyjnego nic by 
się nie udało) i przy życzliwości władz 
gminnych Spotkania wystartowały na 
niewielkim skwerze. 

Jak na przestrzeni lat zmieniały się 
Izabelińskie Spotkania z Książką?
Przez pierwszych 10 lat Spotkania dy-
namicznie się rozwijały, do Izabelina 
przyjeżdżali najważniejsi wydawcy, 
większość gwiazd literatury polskiej 
z Ryszardem Kapuścińskim gościła 
w naszej gminie, mieliśmy też gości 
zagranicznych. Książce często towa-
rzyszyła muzyka na żywo, myślę, że 
wielu naszych mieszkańców plasuje 
się w ścisłej czołówce krajowej wśród 
kolekcjonerów autografów literackich. 
Z czasem jednak temperatura Spotkań 
opadła. Jedną z przyczyn jest brak bu-
dżetu (minął bezpowrotnie czas, gdy 
najpopularniejsi autorzy spotykali się 
z czytelnikami bez gratyfikacji), po-
trzeba nowych pomysłów i wyzwań, 
które by wzmogły atrakcyjność Spo-
tkań. Była szansa w tym roku na małą 
„rewolucję”, nie powiodła się; bądźmy 
dobrej myśli, że przyszły rok przyniesie 

KTO NIE CZYTA, WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ BĘDZIE TEGO ŻAŁOWAŁ!

Z  Czesławem Apiecionkiem – pomysłodawcą i organizatorem Izabelińskich Spotkań z Książką, księ-
garzem, wydawcą, agentem literackim oraz  Izabelińczykiem Roku 2012 rozmawiała Iwona Mazurek

korzystne zmiany. Posiadanie najdłużej 
organizowanej w Polsce lokalnej im-
prezy literackiej na pewno nas do tego 
zmobilizuje.

Dzisiejsze czasy to elektronicz-
ne gadżety, internet, telefony ko-
mórkowe. Jak przebić się przez to 
wszystko z książką?
Nie widzę konfliktu. Bez kontaktu 
z książką, bez wiedzy literackiej nie 
powstanie ani wielkie kino, ani serial, 
ani też większość gier komputerowych. 
Kto nie czyta, wcześniej czy później 
będzie tego żałował!

Jak widzi Pan współczesne czy-
telnictwo? Czy książka ma jakąś 
przyszłość?
Na znikomą liczbę czytelników ludz-
kość narzeka od zarania dziejów. Nie 
demonizowałbym tego zjawiska. Książ-
ki zawsze czytane były przez osoby 
o większych aspiracjach, zmieniające 
świat, decydujące o rozwoju, będące 
liderami w swoich środowiskach. Jeśli 
ktoś nie ma takich ambicji, nie potrze-
buje awansu, niech nie czyta. 

Jaką literaturę Pan lubi, która 
z przeczytanych książek była dla 
Pana  największą inspiracją?
To pozornie łatwe pytanie w rzeczywi-
stości często jest pułapką. Co innego 
czytałem w dzieciństwie (Astrid Lind-
gren), inne książki ważne były w mło-
dości (Alexander Dumas, Jules Verne, 
Edmund Niziurski), kompletnie inne 
w okresie dojrzewania (Gabriel Garcia 
Marquez, Michał Bułhakow, Marek Hła-
sko, Ryszard Kapuściński). Dziś królo-
wa jest jedna – Dorota Masłowska. 

A dlaczego? To już każdy musi sam 
sobie odpowiedzieć.

Rok 2018 to okrągła rocznica 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. W przeddzień Iza-
belińskich Spotkań z Książką pra-
gniemy zaprosić naszych miesz-
kańców do wspólnej debaty nt. 
stworzenia listy 100 książek, które 
zasługują na miano drukowanych 
drogowskazów do wolności. Przy 
tej okazji chciałam zapytać, jakie 
pozycje literatury Pan by wskazał?
Mamy tak skomplikowaną i ciągle nie-
przewidywalną historię, że nie udzielę 
konkretnej, jednoznacznej odpowie-
dzi, co najwyżej mogę podsunąć trop 
– wielkich pytań i takich też odpowie-
dzi należy szukać w poezji minionego 
stulecia.

Dziękuję za rozmowęOd lewej: Cz. Apiecionek, A. Kapuścińska, M. Łukasińska, M. Konopka
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Panie Wójcie od dwudziestu lat wspiera Pan 
Izabelińskie Spotkania z Książką. Czy uwa-

ża Pan, że jest to ważna inicjatywa?
Oczywiście jest to ważna inicjatywa, ponieważ  
podczas tej imprezy docieramy z książką do na-
szych mieszkańców. A książka jako specyficzne, 
jedynego rodzaju medium, najbardziej rozbudza 
wyobraźnię, szczególnie u młodych ludzi. Żadne 
inne medium w takim stopniu tego nie robi. Pismo 

MYŚLENIE ŁAGODZI OBYCZAJE, A KSIĄŻKA PROWOKUJE DO MYŚLENIA…

Z Panem Witoldem Malarowskim – Wójtem Gminy Izabelin 
rozmawiała Iwona Mazurek

obrazkowe cofa nas do epoki kamienia. A książka pozwala 
ćwiczyć człowiekowi to, co jest u niego istotą człowieczeń-
stwa, czyli umysł i wyobraźnię. Poza tym bardzo pogłębia 
wiedzę. Izabelińskie Spotkania z Książką są bardzo udaną 
imprezą, na której prezentujemy wiele nowości m.in. lite-
raturę beletrystyczną. Poznajemy również znakomitych au-
torów.

Jaki typ literatury lubi Pan najbardziej? 
Poza fachową, którą się muszę zajmować, czyli dotyczącą 
istoty państwa oraz jego segmentu jakim jest samorząd, 
bardzo lubię literaturę popularno-naukową.

Czy korzysta Pan z e-booków?
Jestem tradycjonalistą i nie korzystam z e-booków. Oczywi-
ście przeglądam na laptopie czy tablecie informacje bieżące, 
z kraju czy ze świata i to mi w zupełności wystarczy. 

Czy książka łagodzi obyczaje?
Tak, myślenie łagodzi obyczaje, a książka prowokuje do my-
ślenia.

Jeśli miałby Pan znaleźć się na bezludnej wyspie, ja-
kie  książki wziąłby Pan ze sobą?
Wbrew pozorom to trudne pytanie. Myślę jednak, że zabrał-
bym „Krótką historię czasu” w tym roku zmarłego,  Stephe-
na Hawkinga oraz coś z literatury polskiej, może Roberta 
Gawłowskiego.

Dziękuję za rozmowę

A TAK SIĘ TO WSZYSTKO ZACZĘŁO...
W  kalendarzu imprez kulturalnych – Kiermasz Książek

Mieszkający w Izabelinie, znany księgarz Czesław 
Apiecionek postanowił wzbogacić nasze życie 

kulturalne o nową imprezę –  Kiermasz Książek. W niedzielę 
20 czerwca na trawnikach wokół Urzędu stanęły stoiska 
pełne zadrukowanego papieru. Licznie przybyli autorzy.

Tekst Jana Sawy z archiwalnych Listów do Sąsiada (1999 r.) 

na temat I Izabelińskich Spotkań z Książką
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PROGRAM

XX IZABELIŃSKICH SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ

9 czerwca 2018 

godz. 18.00
100 książek na 100 lecie Odzyskania Nie-
podległości - debata publiczna na temat 
najistotniejszych zdaniem Izabelińczyków po-
zycji literatury polskiej mających znaczenie 
w kształtowaniu tożsamości narodowej.
Wstęp za zaproszeniami - do odbioru w se-
kretariacie CKI

10 czerwca 2018 (godz. 10.00-15.30)
godz. 11-12.00
Justyna Kierat - ilustratorka książek przyrod-
niczych poprowadzi warsztaty malarskie dla 
dzieci. 
godz. 10.30
Klaudia Sułek - autorka książki dla dzieci „Co 
widzisz?” zaprasza dzieci do zabaw eduka-
cyjnych.
godz.10.50
dr Jan Szymański - pisarz, podróżnik, arche-
olog, naukowiec opowie o swoich pasjach i  
najnowszej książce przygodowo-podróżniczo-
-archeologicznej „Książki, przez które zginiesz”.
godz. 11.10
Stanisław Zawiśliński - dziennikarz, medio-
znawca, autor licznych publikacji na temat 
polskiego kina i jego twórców opowie historie 
lokalne i z dużego ekranu.
godz.11.30
Felicja Konarska - autorka subiektywnych 
a zarazem lirycznych wspomnień z dzieciń-
stwa spędzonego na Wołyniu.
godz.11.50
Mirosław Ikonowicz - dziennikarz, odpowie 
na pytanie, czy wspomnienia to rozrachunek 
z przeszłością czy chęć utrwalenia minionej 
epoki, oraz dlaczego warto je pisać. 
godz.12.10
prof. Wawrzyniec Konarski - Kto czyta nie błą-
dzi – rola książki w życiu współczesnego czło-
wieka
godz.12.30
Wiesław Łuka - dziennikarz. Opowie, co inspi-
ruje reportera i ile kilometrów można przeje-
chać po jedno zdanie tekstu.

Godz.12.50
Laura Łącz pisze i czyta dzieciom
godz. 13.10
Jerzy Besala - historyk, zdradzi nam sekret 
jak pisać dobre książki historyczne, gdzie  
poszukuje źródeł do swoich książek i jak 
przeprowadza analizę faktów, 
godz. 13.30
Justyna Kierat - opowie o pasji przyrod-
nika, podglądaniu przyrody i malowaniu 
ptaków 
godz.14.00
Cezary Harasimowicz - pisarz, autor licz-
nych scenariuszy filmowych opowie o swo-
jej najnowszej książce „Mirabelka” oraz 
pracy scenarzysty
godz 14.30
Małgorzata Margas - historia zapisana 
w starych meblach – „Akcja renowacja”. 
(od godz. 11.00 - warsztaty renowacji mebli)

godz. 15.00
Podsumowanie 20 lat Izabelińskich Spo-
tkań z Książką - książka jako spoiwo lokal-
nej społeczności 

PLANOWANY PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

Na XX Spotkaniach z Książką będzie wiele 
wydawnictw, które zaprezentują swoje 
nowości, pojawią się też stoiska z tanią 
książką i antykwariaty.

Najmłodsi uczestnicy „Spotkań...” będą mo-
gli wziąć udział w grze plenerowej, w której 
nagrodą będzie książka-niespodzianka oraz 
takie zakładki:

Informacje o grze 
na plakacie 

na ostatniej stronie
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Ryszard Kapuściński - dobry duch 
Izabelińskich Spotkań z Książką

ks. Jan Twardowski 
- 2001

I Izabelińskie Spotkania z Książką - 1999

2009 rok

2010 rok

2015 rok

2014 rok

Z KRONIKI „SPOTKAŃ”...
2015 rok

Czesław Apiecionek z Martyną Wojciechowską
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PIOTR MACHALICA
„MÓJ ULUBIONY MŁYNARSKI 

NA DWIE GITARY, TRĄBKĘ 
I AKORDEONIK”

10 czerwca o godz. 16.30, na zakończenie XX Iza-
belińskich Spotkań z Książką w sali koncerto-
wej CKI wystąpi Piotr Machalica z recitalem 

„Mój ulubiony Młynarski”. Jest to hołd składany Mi-
strzowi przez Piotra Machalicę, który Jego piosenki śpiewa 
od zawsze. Tym razem jednak powstał koncert Machalicy 
(przeplatany opowieścią i poezją) składający się wyłącznie 
z utworów, które wyszły spod pióra Mistrza. Są to piosenki 
zarówno autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się 
ważną częścią polskiej kultury. W programie koncertu m.in. 
„Jeszcze w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak 
u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, „Najpięk-
niejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”.

Po raz pierwszy, przedpremiorowo, koncert został zagrany 
08.03.2017.
Premiera: 15.05.2017, OCH-Teatr, Warszawa. Premiera czę-
stochowska 27.09.2017.

Zagra zespół w składzie:
Michał Walczak – gitara, tamburyn, aranżacje
Krzysztof Niedźwiecki – gitara, walizka vel stopa
Paweł Surman – trąbka, akordeon, instrumenty perkusyjne

Wstęp za zaproszeniami, które można odebrać w sekretaria-
cie CKI, tel. 22 752 68 00

fot. Kasia Chmura

100 KSIĄŻEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

9 czerwca 2018 odbędzie się debata publiczna na temat najistotniejszych zdaniem Izabelińczyków pozycji literatury 
polskiej, mających znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich na 

przestrzeni wieków i w czasach obecnych. W wyniku debaty powstanie lista alfabetyczna pozycji, które zdaniem uczest-
ników debaty zasługują na miano drogowskazów do wolności. Uczestnicy debaty mają zaprezentować swoje wy-
brane pozycje książkowe, które wywarły na nich największy wpływ oraz zaleciliby je do kanonu literatury patriotycznej 
dla przyszłych pokoleń. 

Debatę poprowadzi AGATA MŁYNARSKA.
Maryla Łukasińska

Debata rozpocznie się o godz. 18.00. 
Wstęp za zaproszeniami - do odbioru w sekretariacie CKI

Wydarzeniem 
towarzyszącym 
XX Izabelińskim 

Spotkaniom z Książką 
będzie interaktywna 
wystawa ilustracji 

książek dla dzieci 
różnych autorów 

„JASNOWIDZE” 
do obejrzenia w holu CKI
od 1 do 14 czerwca 2018
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XX IZABELIŃSKIE 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

GRA PLENEROWA 
DLA DZIECI

10 czerwca 2018
godz. 9.00 - 15.00

• 4 stanowiska 
z zadaniami 

• wykonaj zadanie 
i zdobądź pieczątkę!

• nagrody 
- UPOMINKI KSIĄŻKOWE 

i nie tylko:)
10 czerwca 2018    godz. 16.30    
Centrum Kultury Izabelin           wstęp za zaproszeniami
zaproszenia do odbioru w sekretariacie CKI, tel. 22 752 68 00

WOKÓŁ NIEPODLEGŁOŚCI

Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”
i Centrum Kultury Izabelin

mają zaszczyt zaprosić 
na projekcję filmu Jacka Bąka

Pamięć o bitwie pod Olszynką
 

17 czerwca 2018 godz. 16.00

sala koncertowa CKI
wstęp wolny

PRODUCENT FILMU:

FUNDACJA MUZYKI SAKRALNEJ CAECILIANUM

Po projekcji 
zapraszamy na 

WSPÓLNE 
ŚPIEWANIE 

PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH

widowisko 
muzyczno-taneczne

koncert 
charytatywny 

dla Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach

16 czerwca 2018 godz. 18.00
wstęp wolnyCentrum Kultury 

Izabelin


