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PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA 2015 

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 
25.09.2015 10:00–11:15 

 
Warsztaty z przygotowywania linorytów  
i ich tłoczenia. 
 

MUZEUM DRU-
KARSTWA, OD-
DZIAŁ MUZEUM 

WARSZAWY 
 

WARSZTATOWNIA 

25.09.2015 10:00–12:15 Królestwo Polskie – granice realizmu  
i kompromisu.  
W 1815 roku powstało Królestwo Polskie, 
potocznie nazwane „kongresowym”. Na-
zwa ta oddaje zaranie państwa, w którym 
przyszło żyć znacznej części Polaków. Kraj 
rządzony przez króla-cara, był wynikiem 
kompromisu zarówno europejskich potęg, 
jak i elit Królestwa Polskiego. Postaramy się 
odpowiedzieć na pytanie, gdzie 
granice kompromisu przebiegały? 
 

MAGAZYN HISTO-
RYCZNY  

„MÓWIĄ WIEKI”  
SZKOLNA LIGA  
HISTORYCZNA 

 

SALA 
KONFERENCYJNA 

25.09.2015 10:00–11:00 Poranek z Parauszkiem i Przyjaciółmi    
POKAZ FILMÓW (3–8 lat) 
– Wiosenny Koncert 
– Dzień Łasucha 
– Wybory na Wodza 
– Detektyw Parauszek 
 

MUZEUM  
ANIMACJI  

SE-MA-FOR 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

25.09.2015 11:00–12:00 Warsztaty z animacji tekstu literackiego – 
lektury Kubuś Puchatek A.A. Milne. 
 
Cel warsztatów: Utrwalenie i pogłębienie 
wiedzy dzieci na temat omawianego utwo-
ru – lektury Kubuś Puchatek  A.A. Milne,  
a także integracja, współpraca oraz czynne 
uczestnictwo w zajęciach całej grupy.  
 
Dzięki wykorzystaniu metod pedagogiki 
zabawy dzieci rozwiązując rebusy i krzy-
żówki, oprócz prześledzenia wydarzeń opi-
sanych w książce, charakteryzują występu-
jących w niej bohaterów, układają puzzle 
oraz uczestniczą w zabawach ruchowych.  
Mile widziana znajomość omawianego tek-
stu przez uczestników zajęć. 
Prowadzenie: Małgorzata Łapin – bibliote-
karz; Katarzyna Przybysz-Mendyk – anima-
tor kultury 
 
Przedział wiekowy uczestników:  
6-8 lat (kl. 1-3 szk. Podst.) 
 

BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA W DZIEL-
NICY TARGÓWEK 

M.ST. WARSZAWY 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 
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25.09.2015 11:30–13:00 
 

Warsztaty plastyczne dotyczące zdobienia 
książek: uczestnicy wykonują inicjał inspi-
rowany prezentowanymi drukami. 
 
 

MUZEUM DRU-
KARSTWA, OD-
DZIAŁ MUZEUM 

WARSZAWY 

WARSZTATOWNIA 

25.09.2015 12:30 OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU 
Otwarcia Festiwalu dokona Nela Mała 
Reporterka 

FUNDACJA 
HISTORIA  

I KULTURA; 
ZAMEK 

KRÓLEWSKI 
 

ARKADY 
KUBICKIEGO 

25.09.2015 12:15–13:15 Seans kreatywnego czytania – teatrzyk 
Kamishibai. 
 
Cel warsztatów:  Zapoznanie dzieci z histo-
rią teatrzyku Kamishibai – tradycyjnej ja-
pońskiej sztuki opowiadania i czytania, 
książka obrazkowa a książka „tradycyjna” – 
różnice i podobieństwa. 
Seans kreatywnego czytania – opowieści 
 i historyjki „przedstawiane” w teatrzyku 
Kamishibai. 
Prowadzenie: Małgorzata Łapin – bibliote-
karz; Katarzyna Przybysz-Mendyk – anima-
tor kultury 
  
Przedział wiekowy uczestników: 
4-5 lat (przedszkole) lub 6-8 lat (kl. 1-3 szk. 
Podst.).  
 
WARSZTATY PRZEZNACZONE DLA PRZED-
SZKOLAKÓW LUB UCZNIÓW EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ. PROSIMY NIE ŁĄCZYĆ 
GRUP WIEKOWYCH 
 

BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA W DZIEL-
NICY TARGÓWEK 

M.ST. WARSZAWY 
 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

25.09.2015 12:30–16:00 Jak dbać o kulturę języka wśród młodych? 
  
Powitanie: Ewa Gruda, Elżbieta Stefańczyk. 
  
12.30 -12.45 – powitanie Elżbieta Stefań-
czyk (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich), przedstawiciele miasta i festiwalu 
 
12.45-13.15 – dr Weronika Kostecka (Uni-
wersytet Warszawski): Poprawnie, ale czy 
prawdziwie? 
 
13.15-13.45 – prof. dr hab. Grzegorz Lesz-
czyński (Uniwersytet Warszawski): Język w 
czasach milczenia 

STOWARZYSZENIE 
BIBLIOTEKARZY 

POLSKICH, WAR-
SZAWSKI PRO-

GRAM EDUKACJI 
KULTURALNEJ, 
WARSZAWSKIE 

CENTRUM INICJA-
TYW EDUKACYJ-

NO-SPOŁECZNYCH 
 I SZKOLEŃ 

SALA 
KONFERENCYJNA 
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13.45-13.50 – Marta Lach: Nowości Wy-
dawnictwa SBP 
 
13.50-14.10 –Dyskusja 
 
14.10-14.20 – Przerwa 
 
14.20-14.30 – Małgorzata Bykowska (War-
szawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń): Oferta edukacyjna 
WCIES na rok szkolny 2015/2016; Agniesz-
ka Proszowska – Oferta współpracy biblio-
tek publicznych z bibliotekami szkolnymi 
2015/2016 
 
14.30-15.00 – dr Michał Zając (Uniwersytet 
Warszawski): Aplikacje książkowe dla dzie-
ci: między literaturą a grą komputerową 
 
15.00-15.30 – Adam Wolański: Od glinianej 
tabliczki do e-booka 
 
15.30-16.00 – Artur Wolski: Czytam daję 
słowo 
 
16.00-16.30 – Dyskusja i podsumowanie 

25.09.2015 13:00–14:00  Spotkanie z Katarzyną Majgier, która pod-
pisywać będzie swoje powieści, m. in. Trzy-
nastkę na karku i Amelię 
 

WYDAWNICTWO 
AKAPIT PRESS 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

AKAPIT PRESS 

25.09.2015 13:00–14:00 Spotkanie z Bohdanem Butenką, wybitnym 
ilustratorem książek dla dzieci. 
 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
TARGOWYCH 

 
25.09.2015 13:15–14:15 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci 

„Historia Warszawy w legendach”. 
 
Dzieci zapoznają się bliżej z warszawską 
Syrenką, Warsem i Sawą, poznają legendy 
dotyczące tych postaci, pokolorują stare 
kamieniczki na Pradze,  wyposażą Syrenkę 
w łuski z cekinów.... obiecujemy wspaniałą 
zabawę. 
 

BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA IM. ZYG-

MUNTA JANA 
RUMLA 

  W DZIELNICY 
PRAGA POŁUDNIE 
M.ST. WARSZAWY 

 

WARSZATOWNIA 

25.09.2015 14:30–16:15 Warsztaty detektywistyczne związane  
z książkami Magdy Prybylskiej Tajemnica 
Zatoki Delfinów  i Tajemnice Świstakowej 
Polany  dla dzieci w wieku 8-9 lat.  
W trakcie warsztatów dzieci poznają boha-

WYDAWNICTWO 
BIS 

WARSZTATOWNIA 



25–27 września 2015 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,  
Arkady Kubickiego 

 

5 
 

terkę książki, jej kuzynkę Jo i ich przygody. 
Rozwiążą wspólnie trudną zagadkę lub 
rozwikłają mroczną tajemnicę. Uruchomią 
wyobraźnię, aby na chwilę przenieść się 
do miejsc odwiedzanych przez bohaterki. 
Zrobią też wspólnie z kolorowego papieru 
jedną z postaci pojawiających się w książce.  
 
I grupa:  14:30-15:15  
II grupa: 15:30- 16:15 
Grupy 20 – 30 osób. 
 

25.09.2014 16:00–17:00 Spotkanie z Andrzejem Grabowskim, 
autorem programów dziecięcych (m. in.Tik-
Tak, Ciuchcia, Budzik) oraz książek  
dla dzieci (m. in. Kulfon, co z ciebie 
wyrośnie, Pirat Jędruś, Wojna na Pięknym 
Brzegu).  
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

25.09.2015 16:00–17:00 Wyprawa do Szepczącego Lasu –  Wiking 
Tappi zaprasza dzieci do swojego świata.  
 

ZIELONA SOWA 
 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

25.09.2015 16:30–17:30 Poznaj „Przepisy Drogowe” i pobaw się  
w „Czas” . Zabawa i nauka z książkami  
i grami Zielonej Sowy.  
 

ZIELONA SOWA WARSZATOWNIA 

25.09.2015 17:00–18:00 Spotkanie mobilnego Młodzieżowego Klu-
bu Dyskusyjnego – to czas by porozmawiać 
o literaturze, ulubionych – i mniej ulubio-
nych – książkach. Gwarantujemy miłą at-
mosferę i dużo ciekawych wrażeń! 
 

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W 

DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY 

SALA 
KONFERENCYJNA 

25.09.2015 17:15–18:00 Młodzieżowe Kino – od 13 roku życia 
POKAZ FILMÓW: 
– Fantastyczny Sklep z Kwiatami, 
 reż. Paweł Partyka 
– Radostki, reż. Magdalena Osińska 
– Mokra Bajeczka, reż. Wojciech Gierłowski 
 

MUZEUM 
ANIMACJI  

SE-MA-FOR 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

 
 
 

 
 

SOBOTA, 26 WRZEŚNIA 2015 
 

DATA  GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 
26.09.2015 10:00–11:00 ALEGORIA ALEGORIA STREFA MAŁEGO 

ZAPISY NA ZAJĘCIA PIĄTKOWE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH PROWADZI WCIES. PROSIMY O MAILE 
ZGŁOSZENIOWE NA ADRES: malgorzata.bykowska@wcies.edu.pl, do dn. 21.09.2015. OBOWIĄZUJE KOLEJOŚĆ 

ZGŁOSZEŃ. 
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SŁUCHACZA 
26.09.2015 10:00–11:00 Zajęcia plastyczne MIĘDZY NIEBEM A ZIE-

MIĄ. Wspólne malowanie panoramicznego 
pejzażu do treści czytanych książek. 

 

WYDAWNICTWO 
SIÓSTR 

LORETANEK 

WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 10:00–11:00 Spotkanie z twórcami książki: Jak powstaje 
książka – refleksja z twórcami Rozkosznego 
lata, albumu wierszy letnich dla dzieci, 
spotkanie dla dzieci i dorosłych. 
 

WYDAWNICTWO 
MBBOOKS 

SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 11:00–12:00 Spotkanie autorskie z Iwonną Buczkowską 
autorką książki  O Doboszu drewnianym 
ludku, który mieszkał w ogródku. 
 

WYDAWNICTWO 
BIS 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

26.09.2015 11:00–12:00 Dzieci XXI wieku 
 
Prowadzenie: Katarzyna Stoparczyk 
 
Zaprosimy autorytety, które podejmą dys-
kusję na temat pojmowania dzieciństwa  
w XXI wieku. 
Istotną cześcią dyskusji będzie emisja frag-
mentów rozmów, które Kasia Stoparczyk 
przeprowadza z dziećmi i prezentuje  
na antenie radiowej Trójki. Także fragmen-
tów audycji „Politycy w piaskownicy", która 
właśnie została wydana  w formie książki  
i płyty, i stanowi główną inspirację powyż-
szego spotkania. 
 

Wydawnictwo 
TASHKA 

SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 11:15–12:15 Podróże dookoła Polski. Poznajemy, zga-
dujemy, rysujemy, naklejamy! 
Zapraszamy dzieci w wieku: 5–8 lat 
Prowadząca: Anna Musialik 
 
Zajęcia plastyczne, służące lepszemu po-
znaniu Polski i Mazowsza. Podczas warszta-
tów dzieci wyruszą w podróż dookoła Polski 
„palcem po mapie”, wykonają szereg atrak-
cyjnych ćwiczeń zaczerpniętych z książki 
Klub małych podróżników. Podróże wokół 
Polski. Co więcej, dzieci poznają stroje re-
gionalne, a na koniec wspólnie stworzą 
wielką mapę Polski, a nawet balonowe glo-
busy.  

 

WYDAWNICTWO 
OLESIEJUK 

WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 11:15–12:15 SPOTKANIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM, 
autorem opowiadań, powieści i wierszy  
dla dzieci (m. in. Tajemnica człowieka  

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 
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z blizną, Czy pisarzom burczy w brzuchu?, 
Żeby nóżki chciały iść). Jest laureatem wielu 
konkursów, m. in. Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego, Konkursu im. 
Astrid Lindgren, Jego książka Czy wojna jest 
dla dziewczyn? została wyróżniona w II 
Konkursie Literatury dziecięcej im. Haliny 
Skrobiszewskiej i wpisana na Listę Skarbów 
Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

26.09.2015 12:00–13:00 SPOTKANIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ. 
 
Podczas spotkania odbędzie się wspólne 
rodzinne czytanie z Szymonem Hołownią 
afrykańskich bajek w lokalnym języku ny-
anja (niandża), którym posługują się dzieci 
mieszkające w Kasisi. To język wywodzący 
się z rodziny bantu, używany w Malawi, 
Zambii i Mozambiku, który rozpada się  
na kilka dialektów, uznawanych czasem za 
osobne języki. W Malawi językiem tym po-
sługuje się ponad 6 milionów ludzi, czyli 
prawie dwie trzecie mieszkańców. W Za-
mbii mówi nim około miliona mieszkańców, 
a w Mozambiku ok. 500 tysięcy. Każde 
dziecko biorące udział w tym spotkaniu  
za symboliczny datek na rzecz dzieci, któ-
rymi opiekuje się Fundacja Kasisi będzie 
mogło zabrać ze sobą taką afrykańską bajkę 
do domu wraz z historyjką rysunkową  
do pokolorowania. Nie zabraknie także 
innych atrakcji dla najmłodszych m.in moż-
liwości wzięcia udziału w specjalnym mini 
kursie języka nyanja (niandża), na którym 
poprzez zabawę i rysunkową animację bę-
dzie można poznać podstawowe zwroty  
w tym afrykańskim języku oraz uzyskać 
certyfikat potwierdzający zdobyte umiejęt-
ności. Wszystkich starszych czytelników 
zapraszamy na specjalne stoisko Fundacji, 
gdzie będzie można zobaczyć przywiezione 
prosto z Afryki rękodzieła, w tym także ob-
razy namalowane przez podopiecznych 
sierocińca oraz spotkać się z Szymonem 
Hołownią i nabyć jego najnowszą książkę 
Jak robić dobrze z autografem. Książka  
to autorski przepis jak przyrządzić dobro, 
opowiadająca o spotkanych w Afryce lu-
dziach, niezwykłych miejscach oraz nieco-

FUNDACJA KASISI TEREN ZIELONY 
PRZED ARKADAMI 

KUBICKIEGO 
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dziennych sytuacjach, które uczą nowego 
spojrzenia na drugiego człowieka oraz ota-
czający nas świat. 
 

26.09.2015 12:00–13:00 Podpisywanie baśni dla dzieci przez Liljanę 
Bardijewską. 

WYDAWNICTWO 
JEDNOŚĆ 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

JEDNOŚĆ 
 

26.09.2015 12:15–14:30 SPOTKANIE Z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ 
(wraz z Quizem – do wygrania książki wy-
dawnictwa oraz puzzle), podpisywanie ksią-
żek, pokaz zdjęć/filmów Neli. Po spotkaniu 
zapraszamy do wymienialni książek z Nelą. 
Każdy kto przyniesie książkę, która już prze-
czytał będzie mógł wymienić się z Nelą na 
inny tytuł. 
Uwaga: nie będą to tylko książki Neli. 
 
Podczas spotkania Nela zaprezentuje swoją 
najnowszą książkę Przygodnik 2015/2016. 
365 dni dookoła świata z Nelą. 
 

Od Neli: 
Cześć!  
Cieszę się, że znowu 
się spotykamy! 
Trzymasz w rękach 
PRZYGODNIK pełen 
przygód na rok 
szkolny 2015/2016.  
Ty i ja spędzimy razem 

365 dni, będziemy zwiedzać kontynenty, 
planować podróże, notować i rozwiązywać 
zagadki. A 366. dzień przeznaczymy na 
odpoczynek i wspomnienia ;) 
Pamiętaj! To nie jest zwykły kalendarz.  
To PRZYGODNIK! Czyli spis wszystkich 
naszych przygód! Pomoże ci zaplanować 
dzień w szkole, weekend, wyjazdy, a przede 
wszystkim poczuć, co w danej chwili dzieje 
się w innej części świata! Bo w każdym 
miesiącu będziemy zwiedzać inny kraj.  
Przez 365 dni będziemy podróżować razem 
oraz przeżywać wspaniałe przygody!  
To będzie wyjątkowy rok ;) 
Oglądaj moje przygody na TVP ABC! Możesz 
też napisać do mnie na stronie:  
facebook.com/podrozeneli  
 

BURDA MEDIA SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 12:15–13:15 Logorytmika i pokazywanki wesołe, rozwi- WYDAWNICTWO STREFA MAŁEGO 
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jające malucha mowę. 
Zapraszamy dzieci w wieku: 2–3,5 lat 
Prowadząca: Logopeda, Joanna Wiśniewska 
Zajęcia ogólnorozwojowe, stymulujące 
mowę dziecka, ruchowe, bazujące na ry-
mowankach Doroty Gellner m. in. Sklep  
dla żab, Bal, Spacerek, Bajkowe zgadywan-
ki. Na zajęcia zapraszamy także rodziców, 
którzy podczas prowadzonych zajęć będą 
mogli poznać różnego rodzaju aktywności i 
pomysły na to, jak  mogą pracować nad 
rozwojem mowy swoich dzieci w domu. 
 

OLESIEJUK SŁUCHACZA 

26.09.2015 12:30–13:30 Cecylka Knedelek i dzieciaki z ulicy Tulipa-
nowej. 
 
Pewnego wrześniowego dnia dzieciaki  
z ulicy Tulipanowej opowiedziały Cecylce 
Knedelek o prawach dzieci i dorosłych. Każ-
dy mały i duży mieszkaniec naszej planety 
ma swoje prawa – bez względu na to, czy 
jest właścicielem piegów, czy też nie, i czy 
na śniadanie je rogaliki maślane, czy jajecz-
nicę ze szczypiorkiem. Jeśli chcecie poznać 
historię Piegowatej Okularnicy, Wielkiej 
Stopy i Cecyleczki Szczypaweczki, koniecz-
nie przyjdźcie  na warsztaty z Cecylką. 
 

WYDAWNICTWO 
JEDNOŚĆ 

WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 13:00–14:00 Spotkanie z Małgorzatą Strękowską - Za-
rembą , autorką cyklu o Filipku oraz książek 
Willa trzech łotrów i Abecelki. 
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

26.09.2015 13:00–14:00 Spotkanie z Agnieszką Tyszką, która podpi-
sywać będzie swoją najnowszą powieść dla 
młodzieży Smażone tablety. 
 

WYDAWNICTWO 
AKAPIT PRESS 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

AKAPIT PRESS 

26.09.2015 13:00–15:00 Spotkanie z Elżbietą Krygowską-Butlewską, 
wybitną poznańską ilustratorką, założyciel-
ką Wydawnictwa MILA. 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
TARGOWYCH 

 
26.09.2015 13:00–15:00 Spotkanie z Zofią Beszczyńską, poetką i 

autorką książek dla dzieci. 
 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
TARGOWYCH 

 
26.09.2015 13:30–14:30 Czy znacie baśń o Królewnie Żabce, Złotej 

Kaczce czy Pierścieniu Orlicy? Najpiękniej-
sze baśnie polskie dla dzieci czyta ich autor-
ka, pani Liljana Bardijewska. 
 

WYDAWNICTWO 
JEDNOŚĆ 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 
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26.09.2015 13:45–14:45 Star Wars – przekrocz granice wyobraźni  
z Zieloną Sową. 
 

ZIELONA SOWA WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 14:00–15:00 Spotkanie z Joanną Jagiełło, autorką 
książek Czekolada z chili, Kawa  
z Kardamonem oraz Pamiętnik Czachy. 
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

26.09.2015 14:45– 15:45  Posłuchajcie historii o misiach z różnych 
stron świata. Bajki o misiach Anieli 
Cholewińskiej-Szkolik  
 

ZIELONA SOWA STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

26.09.2015 14:45–15:45  Kroniki Archeo - przeżyj niezapomnianą 
przygodę z bohaterami serii Agnieszki 
Stelmaszyk. 
 

ZIELONA SOWA SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 15:00–16:00 Spotkanie z Zuzanną Orlińską, autorką 
książek Stary Noe, Cierpienia Sięciolatka 
oraz Ani słowa o Zosi, za którą otrzymała 
nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren  
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

26.09.2015 15:00–16:00 Weź udział w przygodzie – Niezapomniane 
gry i zabawy –  Urodziny Tappiego; 
Poznaję Człowieka.  
 

ZIELONA SOWA WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 16:00–17:00 WERNISAŻ POŁĄCZONY Z  RECITALEM 
PIOSENEK DO BAJKI O SIWOBRODYM 
KRASNALU, w wykonaniu Marii Holki  
i Aleksandra Baszkuna  
 

MUZEUM KSIĄŻKI 
DZIECIĘCEJ 

WYSTAWA DO 
BAJKI  

O SIWOBRODYM 
KRASNALU 

26.09.2015 15:45–16:45  Tappi i Magiczne miejsce, bo biblioteka 
jest niezwykłym miejscem, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
 

ZIELONA SOWA SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 16:00–17:00 Beata Komarnicka m.in. autorka Król Ogó-
rek i inni będzie czytała dzieciom swoje 
utwory. 
,,Dwanaście niezwykle mądrych, zabawnych 
i pouczających historyjek. Wśród bohate-
rów – oprócz tytułowego króla Ogórka – 
pojawili się między innymi: uczestnicy za-
wodów w jeziorze, pechowy Jaś, który był 
bardzo łakomy, wielbłądzica zazdrośnica, 
grzeczna rybka, która słuchała mamy i wy-
strzegała się obcych, próżny paw, karaluch 
ze spuchniętym paluchem i wstydliwa sa-
renka Lenka. Książkę wzbogacają ilustracje 
Artura Nowickiego. Ich żywe, ciepłe barwy 
przykuwają wzrok. Polecamy tę lekturę 
nawet najmłodszym maluchom, które „czy-

WYDAWNICTWO 
SIÓSTR 

LORETANEK 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 
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tają”, oglądając rysunki." 
 

26.09.2015 16:15–18:00 Zeszyt na wagarach – warsztaty szycia 
zeszytu metodą koptyjską. 

MUZEUM 
WARSZAWSKIEJ 

PRAGI 

WARSZTATOWNIA 

26.09.2015 17:00 FILMY NELI MAŁEJ REPORTERKI 
 
Nela Mała Reporterka - prowadząca autor-
skie programy telewizyjne o swoich podró-
żach po świecie  oraz autorka bestsellero-
wych książek National Geographic pt. 10 
Niesamowitych Przygód Neli,  Nela na 3 
kontynentach. Podróże w nieznane, Nela 
 i tajemnice świata, oraz wydanego 28 
sierpnia br. kalendarza szkolnego pt. Przy-
godnik. 365 dni dookoła świata z Nelą, za-
prasza dzieci do oglądania jej przy-
gód! Razem z Nelą wykąpiemy słonia, zło-
wimy piranie, popłyniemy Amazonką, spę-
dzimy noc na pustyni solnej i przytulimy się 
do tygrysa! Moc wrażeń przed nami! 
 

SAMUEL 
WILLSON 

PRODUCTIONS 
SP. Z O.O. 

SALA 
KONFERENCYJNA 

26.09.2015 17:15–18:00 Młodzieżowe Kino – od 13 roku życia 
POKAZ FILMÓW:  
– Piotruś i Wilk, reż. Suzie Templeton  
– Świteź, reż. Kamil Polak 
– Danny Boy, reż. Marek Skrobecki 
 

MUZEUM 
ANIMACJI 

SE-MA-FOR 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

 
 

NIEDZIELA, 27 WRZEŚNIA 2015 
 

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 
27.09.2015 10:00–11:00 Podczas warsztatów dzieci będą 

przygotowywały papierowe pocztówki 3D 
oraz podlaskie okienka.  
 
 

MOGODESIGN 
KREATYWNE 
STUDIO GRA-

FICZNE 

WARSZTATOWNIA 

27.09.2015 10:00–11:00 Spotkanie z Moniką Kowaleczko-
Szumowską autorką książki Fajna Ferajna, 
która opowie o książce i jej bohaterach., 
przybliżając uczestnikom Powstanie War-
szawskie z punktu widzenia dzieci, biorą-
cych w nim czynny udział. Zostanie wyświe-
tlony również krótki (25 minutowy) nakrę-
cony na podstawie książki. 
 

WYDAWNICTWO 
BIS 

SALA 
KONFERENCYJNA 

27.09.2015 10:00–11:00 Poranek z Parauszkiem i Przyjaciółmi    
POKAZ FILMÓW (3–8 lat) 

MUZEUM  
ANIMACJI 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 
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– Ratujmy Misia 
– Leśny Olbrzym 
– Marzenie 
– Zguba 
 

SE-MA-FOR 

27.09.2015 11:15–12:15 Kto? Gdzie? Kiedy? Eksperymenty i sztuka 
Zapraszamy dzieci w wieku:  5–8 lat 
Prowadząca: Anna Musialik 
 
Warsztaty zainspirowane książką Kto, gdzie, 
kiedy? pełną ciekawostek z dziedzin m. in. 
historii, przyrody, nauki i sztuki. Podczas 
warsztatów dzieci będą miały szansę 
przeprowadzić bezpieczne eksperymenty  
i pobawić się sztuką. Stworzą wulkany, 
latające lampiony z torebek od herbaty.  
Nie zabraknie malowania na mleku 
i stworzenia eksperymentalnego obrazu. 
 

WYDAWNICTWO 
OLESIEJUK 

 

WARSZATOWNIA 

27.09.2015 11:00–12:00 „Gratka dla Dwulatka” – zajęcia 
adaptacyjne skierowane do dzieci, które 
ukończyły drugi rok życia i ich rodziców.   
 
Zajęcia mają być pierwszym krokiem  
w drodze do przedszkola. Dzieci poprzez 
piosenki i zabawę uczą się współżycia  
w grupie rówieśniczej – akceptacji  innych 
dzieci, umiejętności dzielenia się. 
Animator spotkania: Kinga Ratyńska 
Wiek uczestników: 2–3 lata wraz  
z opiekunami 
PROWADZENIE: KINGA RATYŃSKA 
 

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W 

DZIELNICY WOLA 
M.ST. 

WARSZAWY 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

27.09.2015 11:00–12:00 Tappi i opowieść żółwia Wędrowniczka, 
czyli za górami, za lasami… podróżujemy 
palcem po mapie.  
 

ZIELONA SOWA SALA 
KONFERENCYJNA 

27.09.2015 12:00–13:00 Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, 
laureatem Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego, autorem książek  
dla dzieci, m .in. cyklu o Kubie  i Bubie. 
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

27.09.2015 12:15–13:15 Wierszyki do języka gimnastyki. 
Zapraszamy dzieci w wieku: 4–7 lat 
Prowadząca: Joanna Wiśniewska, Logopeda 
 
Zajęcia, podczas których dzieci będą miały 
wiele wyzwań i sposobności do 
„połamania” sobie języka. W ćwiczeniu 
wymowy pomoże seria książek: Dźwięczące 

WYDAWNICTWO 
OLESIEJUK 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 
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wierszyki, Zakręcone wierszyki, 
Rrrozbrykane wierszyki, Wierszyki tropiące 
byki, Szeleszczące wierszyki. Warsztaty 
urozmaicą zabawy logopedyczne i turniej  
z nagrodami. 
 

27.09.2015 12:15–13:45 Warsztaty  z  Ciotką Książkulą –                                       
wokół  literatury . 
W programie m.in. 
„Literacko-muzyczna gra Ciotki Książkuli”     
Poza tym w czasie warsztatów odbędzie się: 
– zabawa w szukanie  ukrytych tytułów  
i autorów : każdy z uczestników otrzymuje  
kilkanaście literek , ukryte jest w nich 
słowo- tytuł  książki lub nazwisko pisarza.  
Starsze dzieci bawią  się z rodzicami,  
a młodsze wykonują rysunki. 
–  rodzinny  konkurs plastyczny na znaną  
i lubianą postać literacką . 
–  wystawa prac , autorzy mówią o swoich 
pracach , nagrody  
– kalambury i zagadki oraz wspólne głośne 
czytanie. 
 

MAŁGORZTA 
BERWID  

 

SALA 
KONFERENCYJNA 

27.09.2015 12:30–13:30 
 

Wypychanki, czyli jak samodzielnie,  
bez użycia nożyczek i kleju wykonać 
modele 3D. 
 

ZIELONA SOWA WARSZTATOWNIA 

27.09.2015 13:00–14:00 Spotkanie z Ałbeną Grabowską – Grzyb, 
która podpisywać będzie książki cyklu Juliek 
i Majka. 

WYDAWNICTWO 
AKAPIT PRESS 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

AKAPIT PRESS 
 

27.09.2015 13:00–14:00 Spotkanie z Marcinem Brykczyńskim, 
autorem wierszy i opowiadań dla dzieci, 
 m in.  Ni pies, ni wydra, Z deszczu pod 
Rynnę, Jak się nie bać ortografii?  
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

27.09.2015 13:00–15:00 Spotkanie z Elżbietą Krygowską-Butlewską, 
wybitną poznańską ilustratorką, założyciel-
ką Wydawnictwa MILA. 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
TARGOWYCH 

 
27.09.2015 13:00–15:00 Spotkanie z Zofią Beszczyńską, poetką i 

autorką książek dla dzieci. 
 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
TARGOWYCH 

 
27.09.2015 13:00–15:00 Spotkanie z Joanną Papuzińską, laureatką 

Nagrody Ministra Kultury i Sztuki  
w dziedzinie upowszechniania kultury, 

XV POZNAŃSKIE 
SPOTKANIA 
TARGOWE 

STOISKO XV 
POZNAŃSKICH 

SPOTKAŃ 
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prozaik i poetka, autorka książek Smok  
w powidłach, Mój tato szczęściarz a także 
cyklu o Rokisiu 
 

 TARGOWYCH 
 

27.09.2015 13:30–14:30 Znacie Bajki o zabawkach i Bajki  
o zwierzątkach? Nie? To posłuchajcie!  
 

ZIELONA SOWA STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

27.09.2015 13:45–14:45 Książki i gry planszowe z Zielonej Sowy –  
nauka i zabawa  dla mniejszych 
 i większych!  
 

ZIELONA SOWA WARSZTATOWNIA 

27.09.2015 14:00–15:00  Kosmiczne spotkanie z Ciekawskim Geor-
gem! 
 
Ciekawski George – ulubieniec dzieci, boha-
ter książek i filmów – zaprosi do kosmicznej 
zabawy. Podczas spotkania dzieci dowiedzą 
się o pierwszych zwierzętach w kosmosie, 
posłuchają o kosmicznych misjach Geor-
ge’a, obejrzą fragmenty filmów w których 
George zostaje kosmonautą. 
 

WYDAWNICTWO 
MODO 

SALA 
KONFENERCYJNA 

27.09.2015 14:45–15:45 Spotkanie pod hasłem Zatrzymaj lato  
z książką, z Margarett Borroughdame, au-
torką książki Rozkoszne lato.  
 

Wydawnictwo 
MBBOOKS 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

27.09.2015 15:00–16:00 Spotkanie z Agnieszką Frączek, autorką 
książek dla dzieci, m. in. Śmiechu warte, 
Złap byka za rogi, Rymowane dranie, czyli 
wiersze trudne niesłychanie. 
 

WYDAWNICTWO 
LITERATURA 

STOISKO 
WYDAWNICTWA 

LITERATURA 

27.09.2015 15:00–16:00 Książka jest dobra na wszystko! 
Warsztaty literacko-plastyczne –  
na podstawie przeczytanego fragmentu 
książki lub wierszyka dzieci będą tworzyć 
swoją własną książeczkę, do której 
wykonają samodzielnie ilustracje. 
Animator zajęć: Edyta Ulżyk 
Wiek uczestników: od 5–10 lat 
 
 

BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA W 

DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZA-

WY 

WARSZTATOWNIA 

27.09.2015 15:15–16:00  Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele, gdy 
wszyscy dookoła mają „wywalone”? 
 
Motywacyjne spotkanie dla młodych ludzi w 
wieku gimnazjalnym i szkoły średniej.  
Na spotkaniu podczas wspólnych działań z 
uczestnikami odkrywane są: 
 

1. Czy poczucie własnej wartości  

WYDAWNICTWO 
MIND & DREAM 

SALA 
KONFERENCYJNA 



25–27 września 2015 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,  
Arkady Kubickiego 

 

15 
 

i świadomość jednostki kłóci się  
z przynależnością do grupy? 

2. Pasja i zainteresowania to nie po-
wód do wstydu.  

3. Bądź zwycięzcą, życie nie ma ławki 
rezerwowej.  

4. Sukces to nie zadanie testowe - za-
dbaj o swoją wyobraźnię i kreatyw-
ność. 

5. Sztuka wyznaczania i osiągania ce-
lów, czyli jak działać, gdy nic Ci się 
nie chce? 

6. Potęga wytrwałości i cierpliwości, 
czyli jak wejść na górę, mając siłę  
na jeden krok? 

7. Komunikacja ze światem, stres, 
emocje i działania w grupie.  

 
Spotkanie prowadzi autor książek społecz-
nych i motywacyjnych dla dzieci, mówca 
motywacyjno-inspiracyjny, Mistrz Polski 
przemówień publicznych, twórca programu 
warsztatowego „Wyobraź świat dziecku” - 
Michał Zawadka. Organizator  
 

27.09.2015 17:00–18:00 Seminarium poświęcone problemom dzieci 
z zespołem Aspergera i ich integracji 
społecznej, zorganizowane w związku  
z wydaniem książki Podaj łapkę, misiu. 
 

WYDAWNICTWO 
ALEGORIA 

SALA 
KONFERENCYJNA 

27.09.2015 17:15–18:00 MŁODZIEŻOWE KINO – od 13 roku życia 
POKAZ FILMÓW: 
– Miasto Płynie, reż. Balbina Bruszewska 
– Ichtys, reż. Marek Skrobecki 
– Caracas, reż. Anna Błaszczyk   
– Powrót, reż. Anna Błaszczyk   
 

MUZEUM  
ANIMACJI 

SE-MA-FOR 

STREFA MAŁEGO 
SŁUCHACZA 

 

 

 

 

 

STREFA REKREACJI 
Do gier i zabaw w strefie rekreacji zaprasza Związek 
Harcerstwa Polskiego. Wszystkie dzieci będą mogły 
przekonać się, że harcerstwo to wspaniała przygoda 
oraz poznać zabawy i gry w jakie można bawić się na 
przykład na zbiórkach i obozach. Będzie można też 
zwiedzić specjalny namiot polowy, obejrzeć harcerski 
mundur oraz dowiedzieć się co to jest np. menażka, 
kiedy mówimy czuwaj i kim jest druh. 
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CZYTELNIA POD CHMURKĄ 
Czytelnia pod chmurką to wymarzone miejsce 
żeby zrelaksować się na leżaku z lekturą, 
poczytać dziecku lub samemu spędzić miło 
czas gdy pociecha uczestniczy w warsztatach. 
Na spragnionych wytchnienia czeka dobra 
książka, leżaki, namiot i bibliotekarze  
z wieloletnim doświadczeniem. Projekt został 
wymyślony przez Bibliotekę Klubu Garnizonu 
Warszawskiego i dotychczas z powodzeniem 
realizowany był na kilku imprezach masowych. 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 
 
Zapraszamy do rodzinnej zabawy z książką! 
 Pracownicy  warszawskich instytucji kultury, w tym 
bibliotek, zaproszą dziecięcą publiczność czytającą  
na rozliczne zajęcia i ciekawe zabawy. Przekonacie się, 
że książka może być lepsza  niż telewizja i Internet. Wa-
sza wyobraźnia poczuje się jak owieczka wypuszczona 
na zieloną łąkę! Odwiedźcie nas 25–27 września. 
 

Dzięki firmie  TRZYMYSZY.PL na Festiwalu 
będą dostępne zabawki przestrzenne 

Dzięki tym zabawkom dziecko rozwija się 
manualnie i artystycznie. A dzięki szablonom 
może uczyć się literek i cyferek 

Firma ASTRA zaopatrzyła 
WASZTATOWNIĘ  w materiały  
do malowania,  rysowania, pisania, 
czyli we wszystko to co potrzebne jest 
małym artystom. 
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WYSTAWY NA FESTIWALU: 

 
 

 

 

 

 

 

Niewidzialny Labirynt to plenerowa 
instalacja Niewidzialnej Wystawy. 
Zapraszamy wszystkich dorosłych  
i dzieci od 5 roku życia do spróbowania 
swoich sił w spacerze  
z białą laską…! Czy wiecie, jak na co 
dzień funkcjonują osoby niewidome? 
Czy czytają książki, oglądają filmy  
i spektakle? Jak rozróżniają kolory? W 
jaki sposób życzliwie pomagać osobom 
z dysfunkcją wzroku…? Tego dowiecie 
się już podczas Festiwalu Książki dla 
Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”! 

Na zajęcia i konsultacje dla świeżo 
upieczonych mam, kobiet w ciąży i 
maluchów zaprasza sieć klubów 
Fitness Calypso 

PO PROSTU... od A do Z artystyczna książeczka dla dzieci 

Wystawa prezentować będzie artystyczną książeczkę dla dzieci o gwarze podlaskiej, wywodzącej się  
z okolic Dąbrowy Białostockiej i Sokółki. Język używany głównie przez osoby starsze nazywany jest 
mową: PO PROSTU. Piękna mowa, którą warto ratować od zapomnienia. Alfabet z zadaniami do 
wykonania ma uczyć i bawić, a w szczególności pielęgnować naszą kulturę i tradycję. 

Monika Godlewska – autorka projektu, odpowiedzialna za koncept, opracowanie graficzne  
i realizację.  Magister sztuki, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tworzy artystyczne 
książeczki dla dzieci, prowadzi także warsztaty plastyczne, profesjonalnie zajmuje się projektowaniem 
graficznym, uwielbia projektować logotypy :) 
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WYSTAWA DO BAJKI O SIWOBRODYM KRASNALU 

Bajka opowiada o Siwobrodym Krasnalu, który udziela rozmaitych porad oraz rozwiązuje problemy zwie-
rząt zamieszkujących jego okolicę. Każdemu czegoś brakuje. Lis ma za długi ogon, jeż kolce, bóbr zęby. 
Krasnal tłumaczy, że to  
co martwi każde ze zwierząt jest tak naprawdę jego wielkim atutem. Każdej  
z postaci poświęcona jest osobna piosenka. Opowieść kończy się morałem, podkreślonym w finałowym 
utworze. Nie jest to zwykła, typowa propozycja dla dzieci i ich rodziców.  
Ma w sobie elementy rozrywkowe, 
 jak i edukacyjne. Pomaga dzieciom zrozumieć dlaczego się różnimy  
i zaakceptować siebie takimi jakimi jesteśmy. Rodzice znajdą w niej pomoc w odpowiadaniu na trudne 
pytania. Więcej na https://www.youtube.com/watch?v=D9PQZnAvWp4 

WYSTAWA „Ekonomiczne Zoo” 

Publikacji Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela  autorstwa Grze-
gorza Kasdepke z ilustracjami Daniela de Latoura,  
w warstwie ekonomicznej konsultowanej przez Ryszarda Petru, towa-
rzyszy WYSTAWA „Ekonomiczne Zoo” – dziesiątka dziwnych stworów 
ekonomicznych, które z kart książki  
w trójwymiar przeniósł projekt dwojga wybitnych architektów Marty 
Niemywskiej i Dawida Grynasza. 

Wystawa ma zachęcać dzieci (i ich rodziców) do sięgnięcia  
po książkę oraz przybliżać garść pojęć z zakresu ekonomii,  
z którymi stykamy się na co dzień – począwszy od inwestycji, zarobków 
i waluty, a skończywszy na fiskusie, debecie i długu. 

projekt wystawy: Niemywska Grynasz Studio na podstawie ilustracji 
Daniela de Latoura do książki Grzegorza Kasdepke „Zaskórniaki i inne 
dziwadła z krainy portfela”. 

kuratorki: Iwona Hardej, Katarzyna Flera-Iwaniuk 
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