
12 lipca 2017, środa 

Godzina Wydarzenie 

9.30 

 

 

 

 

Pracownia Teatru Lalek „Rabcio” 

Janina Handzel-Karpus – „Kapsuła czasu – tworzymy 

maski z różnych epok” – warsztaty lalkarskie (6-12 lat) 

9.30 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 

Natalia Klęsk, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka –  

„Modre druki, czyli przygody drewnianego stempelka” 

– warsztaty farbiarskie (8-12 lat) 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Katarzyna Zych – „Krok za krokiem, w świat ze 

smokiem" – tworzymy bajkę modułową (3-5 lat) 

9.30 

 

Galeria „Pod Aniołem” 

Katarzyna Ceklarz, Agata Stasik – „Opowieść o 

smokach z gór” i warsztaty „Trochę smoka w każdym  

z nas” (8-12 lat) 

09.30 Kino „Śnieżka” 

Tomasz Samojlik – „Wszystko, co chcieliście wiedzieć 

o żubrze Pompiku, ale nie było kogo zapytać”, 

autorskie spotkanie, połączone z pokazem filmu  

(5-12 lat) 

11.00 Miejska Biblioteka Publiczna 

Uroczystość otwarcia Rabka Festival 2017 

11.30 Miejska Biblioteka Publiczna 

Wernisaż wystawy ilustracji książkowych Emilii 

Dziubak i spotkanie „Kto zmalował Martinowi 

Widmarkowi takie piękne książki”, z udziałem Emilii 

Dziubak (ilustratorki), Marty Dybuli (tłumaczki), 

prowadzenie – Barbara Gawryluk (8-12 lat) 

13.00 Zakład Przyrodoleczniczy 

Wernisaż i kuratorskie oprowadzanie po wystawach 

„Moja wymarzona przygoda” i „Na tropie polskich 

odkrywców” 



14.30 Miejska Biblioteka Publiczna 

Łukasz Wierzbicki – „Rowerem przez Afrykę, 

motocyklem do Chin” czyli co mnie fascynuje  

w podróżnikach (8-16 lat) 

16.00 Miejska Biblioteka Publiczna 

Tomasz Samojlik, Adam Wajrak –  „Oż, ty w dziuplę! 

Wajrak i Samojlik o życiu w Puszczy” (6-100 lat) 

19.00 Altana Pod Grzybkiem 

Czytanie na dobranoc. Radosław Krzyżowski czyta 

fragment powieści Gianniego Rodariego  

„Gelsomino w krainie kłamczuchów” 

13 lipca 2017, czwartek 

Godzina Wydarzenie 

9.30 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 

Kristina Norvilaite – „Kocham muzykę" – tworzymy kompozycję muzyczną  

za pomocą stempli i modeli instrumentów (6-8 lat) 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Alexander Steffensmeier – „Ja i Matylda” – warsztaty ilustratorskie (5-10 lat) 

9.30 

 

Galeria „Pod Aniołem” 

Marta Woszczak  „Przygoda z przyrodą” – warsztaty książkowo-botaniczne  

(5-8 lat) 

9.30 

 

Centrum Zdrowia i Urody 

Łukasz Wierzbicki – „Niezbędnik podróżnika” – warsztaty (6-12 lat) 

9.30 

 

Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Podhalańskiej GOPR, Aleja Tysiąclecia 1 

„Wspinaczka trawnikowa i spotkanie z ratownikami GOPR” – warsztaty  

terenowe dla dzieci z Piotrem Karskim, autorem książki ,,W góry!’’ (8-12 lat) 

11.00 

 

Pracownia Teatru Lalek „Rabcio” 

Janina Handzel-Karpus : „Kapsuła czasu – tworzymy maski z różnych epok”, 

warsztaty lalkarskie (6-12 lat) 



Godzina Wydarzenie 

11.00 Kino „Śnieżka” 

Projekcja filmu „Za niebieskimi drzwiami” i rozmowa „Jak książka stała się 

filmem” z Marcinem Szczygielskim i reżyserem – Mariuszem Palejem (8-100 lat) 

14.30 Miejska Biblioteka Publiczna 

„Przygody zajączka Tru” – spotkanie z autorką książki Barbarą Kosmowską  

i ilustratorką Emilią Dziubak (6-12 lat) 

16.00 Miejska Biblioteka Publiczna 

„Dlaczego kochamy się bać?” – Spotkanie z Marcinem Szczygielskim  

(10-100 lat) 

19.00 Altana Pod Grzybkiem 

Czytanie na dobranoc –  Marcin Szczygielski czyta fragmenty swojej książki 

„Czarownica piętro niżej” 

14 lipca 2017, piątek 

Godzina Wydarzenie 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

„W morze” autorskie warsztaty plastyczne dla dzieci z Piotrem Karskim autorem 

książki „W morze!” (8-12 lat) 

9.30 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 

Joanna Krzyżanek – „W Kurniku Kury Adeli” – warsztaty literacko-plastyczne  

(5-8 lat) 

9.30 

 

Amfiteatr – scena główna 

Piotr Kolecki – „Moja wymarzona przygoda” – nagrywamy płytę z muzyczną 

interpretacją opowieści (10-12 lat) 

11.00 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 

Sylwia Żółkiewska – „Tworzymy multimedia na smartfonie i tablecie” (10-14 lat) 

11.00 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Sigute Chlebinskaite – „Kraina książek” (5-8 lat) 



Godzina Wydarzenie 

 

11.00 

 

 

Amfiteatr – sala prób 

Krystyna Chołoniewska – „Między opowiadaniem a przedstawieniem” – tworzymy 

scenariusz radiowy (8-12 lat) 

11.00 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 

Aleksandra Woldańska-Płocińska – „Jakim pojazdem wyruszyłbyś ku wielkiej 

przygodzie?” (3-5 lat) 

14.30 Miejska Biblioteka Publiczna 

Alexander Steffensmeier – „Jak zostałem ilustratorem” (6-10 lat) 

14.30 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 

Tomasz Samojlik – „Jak w 40 prostych krokach zostać genialnym komiksiarzem?” 

(12-16 lat) 

16.00 Zakład Przyrodoleczniczy 

„Rozrabianie jest przygodą!” – warsztaty z Agnieszką Wolny-Hamkało wokół książki 

„Nikt nas nie upomni” (7-10 lat) 

16.00 Miejska Biblioteka Publiczna 

Anna Czerwińska-Rydel – „Zdobyć koronę i znaleźć skarb” – spotkanie wokół 

książek o Wandzie Rutkiewicz i Jerzym Kukuczce (8-100 lat) 

19.00 Altana Pod Grzybkiem 

Czytanie na dobranoc – Juliusz Chrząstowski czyta fragmenty opowieści Anny 

Czerwińskiej-Rydel o Wandzie Rutkiewicz „Pięć skarbów pod wielkim śniegiem” 

15 lipca 2017, sobota 

Godzina Wydarzenie 

8.30 Kino „Śnieżka” 

Projekcja filmu „W pustyni i w puszczy” (cz.1 i 2), reż. Władysław Ślesicki, 

rok produkcji  1973 

9.30 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 

Joanna Krzyżanek – „Bajkowa kuchnia Ignasia Ziółki” – warsztaty literacko-

krawieckie (6-10 lat) 



Godzina Wydarzenie 

 

 

9.30 

 

Muzeum Górali i Zbójników 

„W poszukiwaniu zbójnickiego skarbu” – rodzinna gra terenowa (5-12 lat) 

9.30 

 

Amfiteatr – sala prób 

Marta Kolecka-Hordziej – „I ty możesz tworzyć jak wielcy artyści”– warsztaty 

frotażu dla dzieci (6-12 lat) 

09.30 

 

Pracownia Klajster Majster 

Grażyna Habieda – „Droga do przygody” – warsztaty ceramiczne (6-12 lat) 

09.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Sigute Chlebinskaite „Kraina książek”(7-12 lat) 

09.30 

 

Galeria Pod Aniołem 

Marta i Cezary Skroccy – „Krowa Matylda w Rabce” – tworzymy film 

animowany, z udziałem Alexandra Steffensmeiera (8-12 lat) 

11.00 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

„Kurs na przygodę! Wyruszamy na wyprawę po skarby z bohaterami serii 

Kronik Archeo” – spotkanie z Agnieszką Stelmaszyk 

11.00 Amfiteatr 

Monika Rzonca: „Wakacyjna przygoda w Rabce” – plener malarski (5-12 lat) 

11.00 Zakład Przyrodoleczniczy 

Wojciech Rzadek – Turniej gry planszowej „W pustyni i w puszczy” (8-100 lat) 

14.30 Miejska Biblioteka Publiczna 

„Mamuśka, Tsatsiki i ośmiornice” – spotkanie z Moni Nilsson , prowadzi 

Barbara Gawryluk (8-12 lat) 

16.00 Miejska Biblioteka Publiczna  



Godzina Wydarzenie 

Spotkanie z Rafałem Kosikiem 

19.00 Altana Pod Grzybkiem 

Dorota Segda czyta fragment książki Moni Nilsson „Tsatsiki i Mamuśka” 

Festiwalowi będą towarzyszyć: 

* wystawy 

–  ilustracji książkowych Emilii Dziubak (Biblioteka) 

– „Na tropie polskich odkrywców” – interaktywna wystawa , przygotowana w ramach warsztatów 

dziecięcych 

…(Zakład Przyrodoleczniczy) 

– „Moja wymarzona przygoda” – wystawa pokonkursowa (Zakład Przyrodoleczniczy) 

* gra miejska „Śladami podróżników” (Park Zdrojowy 15 lipca, sobota, godz. 10.oo-18.oo) 

* czytelnia „Pod lipą” (Park Zdrojowy, codziennie w godzinach 11.00-14.3o) 

* „Piwnica zagadek” (budynek dworca PKP, wejście codziennie o 11.oo i 15.oo) 

  

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny. Na warsztaty zaznaczone pomarańczową 

„rączką” obowiązują zapisy, które są prowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej, od 19 czerwca 

2017(telefonicznie: 18 26 77 449, mailowo: rabkabiblioteka@wp.pl lub osobiście. 

  

  

  

Program dla dorosłych 

14 lipca (piątek), Galeria „Pod Aniołem” 

Godzina Wydarzenie 

09.30 Otwarcie spotkania 

09.40 Anna Czabanowska-Wróbel – „Najnowsze tendencje w badaniach literatury 

dziecięcej i młodzieżowej” 

10.00 Sylwia Żółkiewska –  „Zastosowanie nowych mediów do promocji czytelnictwa” 

10.20 Marcin Szczygielski – „Jak piszę dla nastolatków” 

mailto:rabkabiblioteka@wp.pl


Godzina Wydarzenie 

10.40 Anna Maria Czernow – „Magia fantastyki dla młodych” 

11.00 Anna Czerwińska-Rydel – „W poszukiwaniu bohatera – jakich biografii chce 

młodzież?” 

11.20 - 11.40 Przerwa kawowa 

11.40 Tomasz Majkowski –  Czas „światów-opowieści”. Książka wśród nowych 

mediów 

12.00 Biserka Cejovic – „Wykorzystanie gier w pracy nauczyciela i bibliotekarza” 

12.20 Tomasz Samojlik „Rozwijanie wrażliwości ekologicznej w nowych formach 

literatury dziecięcej” (picture book, laporello, komiks) 

12.40 Joanna Krzyżanek: "Niestandardowe warsztaty w bibliotece – od pomysłu do 

realizacji" 

13.00 - 13.40 Przerwa obiadowa 

13.40 Moni Nilsson „Czy świat powinien kręcić się wokół dzieci?” 

14.10 „Twórcy literatury dla dzieci – jacy są naprawdę?” Rozmawiają Barbara 

Gawryluk, autorka książki „Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia” i Olga 

Szmidt autorka „Kownacka. Ta od Plastusia”, prowadzenie Katarzyna 

Stoparczyk 

15.00 - 18.00

 

Sylwia Żółkiewska  „Aplikacje i gry mobilne w bibliotece”  

(warsztaty, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy, przyjmowane od 22 

maja, pod adresem haberny@agencjaoko.pl) 

 


