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CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM 

W  PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ  

RODN  „WOM”  W  CZĘSTOCHOWIE 

egularne głośne czytanie dzieciom jest formą mądrego kontaktu z dziec-
kiem i doskonałą metodą wychowawczą oraz skutecznym sposobem wy-
chowania młodego czytelnika. Pomaga rozwijać wyobraźnię oraz kształ-

tuje w młodym człowieku pozytywne cechy charakteru.  

W maju 2008 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna włączyła się w ogólnopolską 
kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom, której w Częstochowie nadano 
nazwę Bajkowe spotkania. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg 
akcji zostały: Anna Hiller i Marta Małek, nauczyciele bibliotekarze PBP. Logo 
spotkań zaprojektowała plastyczka Alicja Kowalska. 

Adresatami pierwszego cyklu byli uczniowie klas 0–I. Łącznie wzięło w nich 
udział 345 uczniów. Podczas trzech spotkań uczestnicy wysłuchali wierszy 
pisanych specjalnie dla dzieci przez częstochowskie poetki Olgę Bąkowską, Zofię 
Ślężańską i Annę Kowalik. Utworów Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii 
Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Aleksandera Fredry dzieci wysłuchały w inter-
pretacji Sylwii Oksiuty, aktorki Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 
120 Przygód Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego przeczytał uczestnikom 
spotkania Olek Klepacz, lider Formacji Nieżywych Schabuff. Teksty były 
ilustrowane pokazami slajdów przygotowanymi przez pracowników biblioteki. 

   
 Gościem tego spotkania była Wspólna zabawa ruchowa 
 aktorka Sylwia Oksiuta (z prawej strony) 

Kolejną naszą inicjatywą było zaproszenie dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie na zimowe spotkanie z Babcią 
Mikołajową oraz jej przewodniczką i towarzyszką z Bieguna Północnego. Podczas 
tego spotkania Babcia Mikołajowa czytała dzieciom książkę Ivy Wallace w tłu-
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maczeniu Doroty Trusiak pt.: „Jak Puk uwierzył w Świętego Mikołaja”. Po jej wy-
słuchaniu przedszkolaki odgadywały zagadki związane z nadchodzącymi świętami 
i śpiewały piosenki o zimie i Mikołaju oraz wyklejały zimowe bałwanki z przy-
gotowanych wcześniej elementów, które stały się dekoracją bibliotecznej galerii.  

Stopniowo nabierałyśmy wprawy w organizowaniu spotkań czytelniczych dla 
najmłodszych. Starałyśmy się, aby podczas tych spotkań dzieci czuły się ważnymi 
dla nas gośćmi.  

Dzień Książki dla Dzieci i Młodzieży stał się kolejną okazją do zorganizowania 
spotkania z młodymi czytelnikami. 

 Tym razem zaproszenie przyjęły dzieci z Domu Małego Dziecka w Często-
chowie. W progach biblioteki powitała ich Pani Wiosna. 

Zaproszony gość, Olga Bą-
kowska czytała małym słuchaczom 
swoje piękne, pełne radości i hu-
moru wiersze. Zaprezentowała też 
utwory pochodzące z tomików Ry-
mowane to i owo Klubu Poetyckiego 
Złota Jesień oraz Posłuchajcie… prze-
czytajcie wydane przez Klub Literacki 
Fraszka. Dzieci otrzymały tomiki 
z pamiątkowymi kartami, osobistymi 
dedykacjami i podpisami autorek. 

W kolejnej części spotkania Pani 
Wiosna czytała dzieciom Zagadki dla Beatki autorstwa Marii Kownackiej. Były też 
wiersze o wiośnie, a dzieci zaśpiewały dla nas piosenki.  

Na zakończenie dzieci odgadywały, specjalnie dla nich przygotowane, zagadki, 
a Pani Wiosna rozdała wszystkim drobne upominki. W koszu, pomiędzy kwiatami, 
odnalazły przygotowane dla nich słodycze, książeczki i wielkanocne pisanki. 

Organizowane przez nas spotkania cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem, postanowiłyśmy zatem, że staną się imprezami cyklicznymi. 

W kwietniu br. odbyły się trzy spotkania w ramach „II Bajkowych Spotkań”. 
Uczestniczyło w nich 404 uczniów z częstochowskich szkół. Tym razem na 
wspólne czytanie bajek przybyli uczniowie klas „0”. Podobnie jak w zeszłym roku, 
napłynęła do nas bardzo duża liczba zgłoszeń. Przykro nam, że z powodu 
ograniczonej liczby miejsc, nie wszystkie zainteresowane placówki mogły uczestni-
czyć w naszej akcji.  

Zaproszenie do czytania dzieciom utworów literackich przyjęły, tak jak 
poprzednio, znane osoby związane z naszym miastem. Dzieci wysłuchały bajek 
czytanych przez Izabelę Leszczynę – posła na Sejm RP, Sylwię Oksiutę oraz Olka 
Klepacza.  

Spotkanie z Olgą Bąkowską 
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Wśród czytanych tekstów 
znalazły się m.in. Legenda o Smo-
ku Wawelskim, Zatopione dzwony, 
Ondraszek, Bajka o rybaku i złotej 
rybce, Śpiąca królewna, Alibaba 
i czterdziestu rozbójników oraz ma-
ło znane bajki z całego świata 
takie, jak: Wyspa słońca, Czarno-
księżnik Hamiduru czy O żołnie-
rzu tułaczu. 

Goście czytali bajki z og-
romnym zaangażowaniem, wzbu-
dzając żywe reakcje młodej widowni, która po każdej przeczytanej bajce na-
gradzała czytających gromkimi brawami. Uzupełnieniem wszystkich tekstów był 
równoległy pokaz slajdów ilustrujący losy bajkowych bohaterów. 

W przerwach między bajkami dzieci wraz z czytającymi gośćmi, organizatorami 
i opiekunami tańczyły i śpiewały. Przewodnim motywem muzycznym była 
piosenka promująca ogólnopolską akcję Cała Polska czyta dzieciom. 

Jest nam niezmiernie 
miło, że organizowane 
przez nas spotkania, któ-
rymi wpisujemy się w ogól-
nopolską kampanię spo-
łeczną „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, cieszą się 
takim zainteresowaniem, 
a nasi goście obiecują 
włączać się, w miarę 
swoich możliwości, co-
rocznie w ich organi-
zację. 

Największą zaś dla nas 
nagrodą jest to, że udało 

nam się stworzyć przyjazną atmosferę, w której czytane utwory budziły zaintere-
sowanie młodych słuchaczy, bo przecież głośne czytanie dziecku pomaga wycho-
wać go na czytelnika.  

Ich zadowolenie i zapewnienie, że chętnie ponownie nas odwiedzą mobilizuje 
nas do planowania kolejnych, mam nadzieję, że równie ciekawych spotkań. 

Informacje o organizowanych przez nas spotkaniach umieszczane są w zakładce 
Cała Polska czyta dzieciom na stronie internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl  

Anna Hiller 

Po spotkaniu Olek Klepacz rozdawał autografy 

P. Poseł Izabela Leszczyna w otoczeniu małych słuchaczy 


