
 

OSTROWIADA literacka – 1. Ostrowski Festiwal Literacki 

  

OSTROWIADA literacka została dofinansowana kwotą 25 000 ze środków Ministra 

Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

  Ideą projektu było zaprezentowanie twórczości regionalnych poetów i prozaików, a tym 

samym zachęcenie mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, w szczególności ludzi młodych, do 

aktywności wynikającej z czytania książek. W ramach zadania odbyły się: przegląd czytania 

prozy Lema, spotkania z ostrowskimi pisarzami oraz panel dyskusyjny. Festiwal uświetnił 

recital pt. „Portret rodzinny” w wykonaniu Kacpra Kuszewskiego, a wydarzeniu towarzyszyła 

wystawa prezentująca sylwetki gości festiwalowych. Równocześnie odbył się kiermasz 

książek autorów goszczących na Festiwalu. W technologii 3D – w formie wirtualnej wystawy 

pt. „Lem nieznany” zaprezentowano twórczość Stanisława Lema. Wykorzystując aplikację 

mobilną Action Bound została zorganizowana rozgrywka w escape roomie pt. „Grasz w 

literaturę z Lemem? Gram!” w odrestaurowanym budynku Książnicy. 1 października – 

podczas głównego dnia Festiwalu w Starej Elektrowni odbyły się spotkania autorskie z 

ostrowskimi poetami: Anną Lendzioszek, Janiną Brzeszczak, Sebastianem Brejnakiem oraz z 

prozaikami: Piotrem Rowickim i Witoldem Szabłowskim. Gościem specjalnym 

OSTROWIADY był Wojciech Orliński – autor biografii Stanisława Lema. Zwieńczeniem 

dnia festiwalowego był panel dyskusyjny pn. „Kultura, literatura i technologia- razem czy 

osobno?” z udziałem autorów-gości festiwalowych. Spotkania i panel poprowadził Cezary 

Polak ostrowianin, redaktor Radia dla Ciebie. Festiwal miał transmisję na profilu FB 

biblioteki. W ramach OSTROWIADY literackiej odbyły się również  spotkania z Michałem 

Rusinkiem i Jarosławem Murawskim. Zostało zaprojektowane indywidualne Logo Festiwalu, 

które widniało m.in. na pamiątkowej pieczęci i zakładkach do książek. Realizacją 

OSTROWIADY literackiej biblioteka włączyła się w obchody Roku Lema.  Pozytywny 

odzew od autorów i  uczestników spotkań oraz liczna publiczność jest nobilitacją do 

promowania regionalnych twórców i planowania kolejnych edycji OSTROWIADY 

literackiej.  Festiwal odbywał się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów 

Mazowiecka Pana Jerzego Bauera. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem medialnym 

przez Radio Dla Ciebie, TV Ostrów i Tygodnik w Ostrowi. 

 

  

 


