
 



27 maja 2022 r. w samo południe na Targach Książki w Warszawie odbyły się dwa wydarzenia organizowane przez naszą Fundację: 

Inauguracja XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (OTCD) z udziałem Ambasadorów kampanii czytania i gości z Ukrainy 

oraz konferencja prasowa anonsująca VI Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. 

XXI Tydzień Czytania zainaugurowało wspólne polsko-ukraińskie czytanie „LOKOMOTYWY” Juliana Tuwima, które stanowi tradycyjne hasło 

do rozpoczęcia Tygodnia Czytania Dzieciom. Twórcami niezwykłej dwujęzycznej interpretacji wiersza Juliana Tuwima byli znakomici aktorzy 

polscy i ukraińscy: Artur Barciś, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Lyubava Greshnova, Arina Piskovskaya i Artem Manuilov oraz pisarze i 

literaturoznawcy: Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz, Grzegorz Kasdepke i prof. Grzegorz Leszczyński. 

Ogólnopolskie Tygodnie Czytania Dzieciom są ważnym elementem kampanii “Cała Polska czyta dzieciom”, od wielu lat mobilizując tysiące 

liderów kampanii, a także szkół, przedszkoli i bibliotek całym kraju do organizowania imprez i wydarzeń czytelniczych oraz popularyzacji idei 

codziennego czytania dzieciom, które rozbudza pasje czytelnicze wśród młodego pokolenia.  

Tegoroczny Tydzień Czytania ma hasło: „Polscy autorzy dla klimatu”. Chcemy pokazać, co piszą polscy autorzy i jak mobilizują nas do 

walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska.  

Drugą część spotkania, podczas której ogłoszony został VI Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren, poprowadziła Elżbieta Olszewska – członkini 

Zarządu i dyrektorka programowa naszej Fundacji, a w spotkaniu wzięli udział jurorzy Konkursu: Irena Koźmińska, prezes Fundacji oraz prof. 

Grzegorz Leszczyński, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która przeczytała fragment jednej z książek nagrodzonych w ostatniej edycji 

konkursu, a także znakomici autorzy książek dla dzieci i młodzieży, w tym laureaci poprzednich edycji Konkursu: Katarzyna Majgier, Zuzanna 

Orlińska, Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz i Grzegorz Kasdepke. 

 



 



Drodzy Rodzice! 

Czytajcie dziecku! 

Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój dziecka. Dlatego warto czytać swoim Pociechom już od urodzenia. Dziecko 

nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy Twój głos i intonację, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. 

Dzięki temu rozwija się intelektualnie i społecznie.  

Po co czytać? 

„Naszym zaproszeniem w świat literacki jest wybór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, Juliana 

Tuwima, Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej), pięknie zilustrowany przez małżeństwo artystów – Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, 

a przewodnikiem po tym świecie – broszura ukazująca nieocenioną rolę książek w rozwoju dziecka”. 

 

Dariusz Jaworski, 
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Źródło: http://wielki-czlowiek.pl/czytaj-dziecku/ 


