
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” 

 

Tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Czytania są zwierzęta. Celem 

organizatorów- oprócz zachęty do regularnego czytania dzieciom jest 

prezentacja wartościowych książek dla dzieci i młodzieży wydany w ostatnich 

latach oraz pomoc w budowaniu świadomości proekologicznej dzieci i ich 

wrażliwości na potrzeby zwierząt. Dlatego do udziału w Tygodniu Czytania 

zaproszono w tym roku nie tylko znanych pisarzy i artystów, ale także 

przyrodników, miłośników zwierząt i weterynarzy. 

Każdy dzień poświęcony jest innemu zwierzęciu. Będziemy mogli usłyszeć 

zarówno o naszych ukochanych domowych pupilach, jak i o dzikich gatunkach: 

wilkach, żubrach i niedźwiedziach. 



Ramowy program XIX OTCD 

30 maja– Dzień z Doktorem Dolittle 

31 maja– Dzień psa 

1 czerwca  – Dzień ptaków 

2 czerwca  – Dzień kota 

3 czerwca  – Dzień z żubrem 

4 czerwca – Dzień niedźwiedzia 

5 czerwca – Dzień z owadami 

6 czerwca – Dzień wilka 

7 czerwca – Dzień konia 

 

Szczegóły na stronie internetowej: calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd 

 

 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem  

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” 

 po raz pierwszy zorganizowany jest w przestrzeni wirtualnej. 

 

PROGRAM 

30 maja– Dzień z Doktorem Dolittle 

12.00 – Irena Koźmińska i Dorota Koman inaugurują XIX Ogólnopolski 

Tydzień Czytania Dzieciom na fanpage’u Fundacji (dalej: FB) 

 

15.00 – FB – Edyta Jungowska opowie o swojej fascynacji Doktorem Dolittle i 

czyta fragmenty książki pt. „Dr Dolittle i jego zwierzęta”, którą niedawno 

nagrała w formie audiobooka 

Nowe tłumaczenie jednej z najpopularniejszych szkolnych 

lektur o przygodach doktora Dolittle w brawurowej 

interpretacji Edyty Jungowskiej. Niezwykły doktor, 

ulubieniec dzieci, poznaje mowę zwierząt, dzięki czemu 

staje się ich najsłynniejszym na świecie lekarzem. Udaje mu 

się nawet pokonać groźną chorobę, która dziesiątkuje 

mieszkające w Afryce małpy. Odbywa w tym celu, wraz z 

grupą swoich najbliższych przyjaciół - domowych 

zwierzątek, pełną zaskakujących wydarzeń podróż na 

Czarny Ląd. W jej trakcie udaje mu się nawet zamienić 

groźnych piratów w hodowców kanarków. Obowiązkowa 

lektura dla wszystkich miłośników zwierząt - zarówno tych dużych, jak i małych. 

http://www.calapolskaczytadziecio.pl/xixs-otcd


16.20 – Irena Koźmińska i Edyta Jungowska w programie TVP 

kulturalni.pl rozmawiają o działaniach Fundacji, Doktorze Dolittle i Tygodniu 

Czytania 

18.00 – FB – o najbardziej znanym lekarzu zwierząt doktorze Dolittle 

opowiada Dorota Koman, znawczyni i miłośniczka 

literatury dla dzieci i młodzieży 

Jan Dolittle to niezwykły doktor. Porzucił leczenie ludzi na rzecz 

leczenia zwierząt. Nauczył się z nimi porozumiewać, dzięki czemu 

zyskał ich zaufanie i dozgonną miłość. W zwierzęcym świecie stał się 

tak sławny, że o pomoc poprosiły go nawet małpy z dalekiej Afryki. 

Dobry doktor nie mógł zostawić stworzeń w kłopocie, dlatego 

wyruszył w podróż, podczas której spotkało go wiele, niekiedy niezbyt 

miłych, przygód… 

 

 

31 maja – Dzień psa 

12.00 – FB – Dorota Koman przedstawia swoje ulubione książki o psach 

15.00 – FB – Dorota Sumińska opowiada o swojej książce „Skąd przyszedł 

pies i dokąd zaszedł?” 

Nowa książka Doroty Sumińskiej dla żądnych wiedzy 

młodych czytelników. 

Jeśli pokochaliście ciekawostkową serię "Dlaczego, 

dlaczego, dlaczego?", z pewnością z wypiekami na twarzy 

będziecie czytać "Skąd przyszedł pies?". To książka 

popularnonaukowa i powieść drogi w jednym. Nie jest to 

jednak zwykła droga. Raczej pasjonująca wędrówka przez 

wieki, epoki, pokolenia… 

"To opowieść o bardzo długiej drodze, jaką przeszedł wilk, 

by stać się psem. Tak naprawdę nie szedł sam, bo 

prowadził go człowiek. Ich podróż trwała tysiące lat i była 

pełna nie zawsze miłych przygód. Trzeba je poznać, by 

lepiej zrozumieć psa, którego nazywamy naszym najlepszym przyjacielem, i po to, by stać się 

najlepszym przyjacielem psa" – pisze Dorota Sumińska. 

A wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania małego wilka i chłopca, który nosił imię 

Inny. A wilkowi nadał imię Mój… Zresztą przeczytajcie sami. Bo czego nie robi się dla 

najlepszego przyjaciela. 

 

https://kulturalnipl.vod.tvp.pl/
https://kulturalnipl.vod.tvp.pl/


18.00 – FB – Przemysław Dąbrowski czyta fragment książki „My, psy, czyli 

czapka admirała Yamamoto”, której jest współautorem. 

Nie chcemy tu obcych! To jest nasze wysypisko, z dziada 

pradziada! Nikomu nie pozwolimy! Nie będzie nam się tu 

panoszył żaden obcy kot z Japonii! Ja ci zaraz pokażę 

Japonię, sierściuchu! 

 

Wierny, Mądrala, Kulawy, Czarny, Rasowa, Ładna i Kropka 

to psy. Psy, których domem jest wysypisko śmieci. Niektóre 

z nich trafiły tu, bo chciały. Inne - dlatego, że nie było dla 

nich innego miejsca. Tworzą rodzinę, wspierają się, dzielą 

każdym znalezionym kawałkiem pizzy. Nawet wówczas, 

gdy zamieszkujący w okolicy kot Yamamoto z powodu 

różnych perturbacji traci swój dom, potrafią podzielić się z 

nim tym, czym mają - miejscem do życia i dobrym słowem. 

Co robią, jak spędzają czas? Niektóre czekają na pełnię 

księżyca. Wówczas wydaje im się, że siedzą  przy dymiącym 

grillu, na którym leżą kosmiczne kiełbaski, a one tylko podkładają kolejne gwiazdy do ognia. 

O czym jeszcze marzą? O ciepłych domach, czy o pachnących łąkach, po których można bez 

końca biegać? O, to psia tajemnica. Czy pomoże ją spełnić wyjątkowa, odziedziczona po 

kocich przodkach admiralska czapka?  

 

W lutym 2019 roku na deskach Teatru Nowego w Łodzi odbędzie się światowa prapremiera 

musicalu "My, psy" według książki Henia Psa. 

Dlaczego Henio Pies postanowił napisać tę książkę i stworzyć libretto musicalu? Otóż, co on 

sam na ten temat mówi: "Opowiadając o psach, chcę rozmawiać z dziećmi o bezdomności i 

wykluczeniu, o tych, którym się "nie udało". Czy jesteście pewni, że nic podobnego Was w 

życiu nie spotka? Mam nadzieję, że dzięki mojej sztuce zostanie uratowany chociaż jeden 

pies. Albo kot. A dzięki niemu Wy, ludzie. Żeby uratować świat nic więcej nie trzeba." 

 

"Uwielbiam zapachy miasta! Ostre, niepokojące, gorzkie od spalin i maślane od wyrzuconych 

resztek jedzenia. Są zapachy proste i zrozumiałe, a są też dziwne i niepojęte. Wszystko ma 

swój zapach: kroki przechodniów, hałas samochodów, zapadający zmrok. Z nosem przy ziemi 

wywęszysz wszystko! Tu był kot - stary i wyliniały. Mieszka w piwnicy w centrum miasta. A 

tu inny, z białą puszystą sierścią, z Nowego Osiedla. Tutaj stały jakieś dziewczyny - jeszcze 

czuć w powietrzu słodki zapach. Rasowa mówi, że to perfumy. O, tu przeszedł starszy pan, 

wracał od lekarza... A od chodnika, to w ogóle trudno się oderwać! Chodniki czytam, jak 

Mądrala książki. Nie znoszę natomiast smrodu wyrzuconych petów. Strasznie drapie w nosie 

i chce się kichać. Psy są mądrzejsze od ludzi. W życiu nie widziałem palącego psa!" 

 

1 czerwca– Dzień ptaków 

10.00 – FB – Specjalnie na Dzień Dziecka – spotkanie z dwoma miłośnikami 

ptaków: Panem Poetą, który w towarzystwie pacynek opowie o ptasich 

bohaterach swoich wierszy, oraz Marcinem Koziołem, autorem serii książek 



o puchaczach; możecie liczyć na dobrą zabawę i konkurs!(Ps. Pan Marcin 

Kozioł był w naszej szkole na spotkaniu autorskim😊 

Dziób dobry, Czytelniku! Zanim wylecisz z domu, sprawdź 

prognozę pogody… 

Łacińska nazwa puchaczy to Bubo bubo. Nie należy się więc 

dziwić, że gdy w rodzinie państwa Puchaczy wykluły się 

upragnione puchate pisklęta, rodzice nazwali je: Bubisia, 

Bubuś, Bubbo i Bubel. Małe puchacze szybko muszą się 

usamodzielnić. Ruszają w świat, by każdy z puchaczy 

znalazł dla siebie swój własny wymarzony kawałek lasu.  

Bubuś, jako najodważniejszy z rodzeństwa, przemierza świat 

z najszerzej otwartymi bursztynowymi oczami – czasami ze 

zdziwienia, ale częściej z podziwu dla zjawisk przyrody, 

które odkrywa. To on decyduje się na lot na chmurę. I 

jesienią odkrywa lato. Babie lato. A że w życiu ptaków 

pogoda odgrywa ważną rolę, przy okazji poznajemy to, co 

dla jesieni charakterystyczne: jesienne ciężkie chmury i 

mgły. Dowiemy, się, dlaczego żółkną liście. I dlaczego 

zmieniają się pory roku. A przede wszystkim – co to jest pogoda i jak ją przewidzieć. 

O prognozowaniu pogody czytelnik dowie się więcej dzięki komentarzom i wyjaśnieniom (w 

znaczącej części w wersji filmowej) popularnego prezentera pogody, Bartka Jędrzejaka, z 

którym nauczymy się chodzić po chmurach. Zaraz, zaraz, czy to na pewno jest możliwe? 

 

Dziób dobry, czytelniku! Przygotuj się na gorące powitanie 

lata! 

W lesie upały i susza. Zwierzęta marzą o orzeźwiającym 

deszczu. I truchleją na myśl o pożarze. Ale na szczęście 

puchacz Bubuś ma oczy szeroko otwarte! Czy w porę 

uchroni mieszkańców przed nieszczęściem? 

To wcale nie koniec. To dopiero początek tej historii, która 

przyniesie mnóstwo zaskoczeń. Zupełnie nowi bohaterowie: 

wataha młodych dzików pod dowództwem "meteotaty", ryś 

radiowiec i… W tym miejscu warto zamknąć dziób, bo to 

będzie naprawdę gorący finał niezwykłej opowieści o 

puchaczach! 

Jeśli czekacie na powrót Bubisi, Bubba i Bubla - możecie na 

nich liczyć. W tej części raz jeszcze  wystąpią wszyscy 

członkowie rodziny Bubo-Bubo. A czy Bubuś w końcu 

usłyszy głos natury i postanowi osiąść gdzieś na stałe? O 

tym przekonacie się sami, poznając przy okazji niezwykłe zjawiska przyrodnicze, o których 

opowie popularny prezenter pogody Bartek Jędrzejak. Szukajcie w książce kodów do 

odblokowania filmowych dodatków z jego udziałem. 

 

14.00 – FB – Dorota Sumińska – kilka słów o ptakach 

18.00 – FB – Pan Poeta – Teatrzyk z pawiem 

 



2 czerwca – Dzień kota 

10.00 – FB – Małgorzata Kur opowiada o bohaterskich kotach opisanych w 

książce „Kot na medal” 

Myślisz może, że kot to tylko mrucząca przytulanka albo 

kanapowiec, leniwie wylegujący się godzinami na kanapie? 

Nic bardziej mylnego! Poznaj niezwykłe historie Simona, 

Maszy, Siemiona, Kiddo i Rudzielca, a odkryjesz prawdziwą 

kocią naturę. Służba na okręcie wojennym, przejście tysięcy 

kilometrów, by wrócić do domu, ostrzeżenie rodziny przed 

pożarem, lot balonem - oto, do czego zdolne są koty! Potrafią 

być odważne i narażać się dla ludzi oraz stawać w ich 

obronie. To właśnie o nich jest ta książka. Bohaterskie koty 

wkraczają do gry! 

 

 

14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o kotach i ich potrzebach 

3 czerwca – Dzień z żubrem 

10.00 – 11.00 – Tomasz Samojlik o historii wyginięcia i restytucji żubra w 

Puszczy Europejskiej oraz o tworzeniu komiksów (LIVE na FB) 

14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o żubrach   

18.00 – FB – Tomasz Samojlik czyta fragmenty „Żubra Pompika” 

Mały żubr Pompik, bohater „Tropów na śniegu”, 

cieszy się z przyjścia wiosny. Wraz ze swoją małą 

siostrą Polinką odkrywa budzącą się do życia 

przyrodę, odkrywa nieznane ścieżki w puszczy i 

poznaje nowych przyjaciół.  

Ciekawy świata, sympatyczny mały żubr jest 

bohaterem 4-tomej opowieści, podzielonej zgodnie z 

porami roku roku. Książki są pełne ciekawostek z 

życia zwierząt w lesie, uczą tolerancji i szacunku dla 

przyrody. 

 

4 czerwca–Dzień niedźwiedzia 

10.00 – FB – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim i niedźwiedziem 

Wojtkiem – bohaterem książki „Dziadek i niedźwiedź” 



Książka autora Afryki Kazika, pod honorowym patronatem 

pani generałowej Ireny Anders, niezwykle ciekawie i 

zabawnie opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka 

- czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, 

który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, 

Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte 

Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki 

czemu został uwieczniony w oficjalnym emblemacie 22. 

Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskiego. 

"Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu, 

niezapomniana lekcja historii, która brzmi jak bajka… 

Gorąco polecam do rodzinnego i szkolnego wspólnego 

czytania". Elżbieta Olszewska, Dyrektor programowy 

Fundacji ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. 

 

14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o niedźwiedziach dużych i małych 

5 czerwca – Dzień z owadami 

10.00 – FB – Opowieść o wyjątkowym Świerszczyku, który zamieszkał w 

redakcji i ukochał zapach papieru… 

 

14.00 – FB – Dorota Sumińska w rozmowie o owadach oraz film stworzony 

przez Pana Poetę pt. „Życie w ulu” 

18.00 – FB – Dorota Koman prezentuje książkę „Pszczoły” Piotra Sochy 



Książka edukacyjna o pszczołach w formie 

efektownego wielkoformatowego albumu. 

Daj się zaprosić do królestwa pszczół. Przyjrzyj się 

z bardzo bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do ich 

domu, poznaj ich zwyczaje. Zobacz, jak tańczą, i 

dowiedz się, kiedy i po co to robią. Sprawdź, skąd 

wiadomo, że pojawiły się na świecie wcześniej niż 

dinozaury, i dlaczego znalazły się na płaszczu 

Napoleona. Popracuj z pszczelarzem, przejedź się 

ciężarówką wiozącą ule do sadu migdałowego, 

posmakuj różnych rodzajów miodu. Dowiedz się, co 

zawdzięczamy pszczołom, czego możemy się od 

nich nauczyć i czym grozi ich wyginięcie. A przy 

okazji poznaj całe mnóstwo pszczelich 

ciekawostek.  

Na książkę składa się ponad 30 rozkładówek w 

dużym formacie, z których każda to misternie 

skomponowana plansza. Kolorowe ilustracje są 

pełne szczegółów, a krótki przystępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na nich znajduje, ale 

też przekazuje dodatkowe informacje.  

6 czerwca – Dzień wilka 

12.00 – FB – prof. Grzegorz Leszczyński opowie o wilku w literaturze dla 

dzieci i młodzieży 

15.00 – FB – Adam Wajrak o wilkach w puszczy oraz w jego książce pt. 

„Wilki” 

To była największa przygoda mojego życia! Chciałbym, 

żeby się powtórzyła." 

Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, 

osiadł w Puszczy Białowieskiej dwadzieścia lat temu. Od 

tamtej pory niezmiennie fascynuje go życie wilków, które 

są niezwykłymi drapieżnikami. W swojej książce dzieli się 

obserwacjami, które przyniosło mu wieloletnie tropienie 

wilków. Opisuje życie wilków, które poznał niemal na 

wylot, a także historię stosunków ludzko - wilczych. 

Odczarowuje wiele mitów związanych z tymi pięknymi 

zwierzętami. Jak przyznaje autor, nie udałoby mu się tak 

dobrze poznać wilków, gdyby nie pomoc pewnej kundelki 

o imieniu Antonia... 

"Nagle coś wielkiego i szarego wystrzeliło, zawróciło, 

rozpędziło się i ani się obejrzałem, jak wilczysko skoczyło 

i ogromnymi łapami trzepnęło mnie w klatkę piersiową. 
Cios był potężny. Zachwiałem się na nogach i tylko cudem nie runąłem na ziemię. Nie był to 

koniec wystawiania mnie na próbę. Nie zdążyłem jeszcze wyjść z szoku po uderzeniu, gdy 

wilk stanął przy moim boku i poczułem na dłoni jego wielkie ostre zębiska. Trzymał ją 



spokojnie, ale bardzo stanowczo. Trzymał i patrzył mi w oczy swoimi brązowymi ślepiami, 

jakby chciał zapytać: "I co teraz, koleżko?"." 

Od wydawcy: 

"Wiem, że wśród moich czytelników jest wielu ludzi młodych, przez co niezwykle 

wrażliwych. Muszę was ostrzec. Gdyby ta książka była tylko o wilkach, nie zawracałbym 

wam głowy, bo przecież wiecie, że przyroda potrafi być brutalna. Ta książka jest jednak 

również o tym, jak okropne rzeczy ludzie robili i robią wilkom, jednym z najbardziej 

prześladowanych dużych ssaków. Dlatego poproście rodziców, żeby tę książkę przejrzeli, 

zanim weźmiecie ją do ręki, albo przeczytali ją razem z wami." 

Adam Wajrak 

7 czerwca– Dzień konia 

12.00 – FB – o koniach opowie Ula Kowalczuk, amazonka, właścicielka konia 

Tiszmena, autorka kompendium: „Koń jaki jest każdy widzi – czyli 

alfabetyczny zbiór 300 konizmów” 

 Książka ta może stać się 

kompendium wyrażeń i zwrotów 

związanych z końmi i tym samym 

wzbogacić wiedzę współczesnych 

miłośników koni o doświadczeniach 

hipicznych wcześniejszych pokoleń i 

wartościach przez nich 

wyznawanych. Może być też 

ciekawym vademecum dla 

miłośników języka polskiego, jak 

również lekturą rodzinną, która 

pobudzi do wspólnej (może nawet 

nieco sentymentalnej) dyskusji tak 

młodszych jak i starszych i koniarzy, 

i niekoniarzy. Coś dla siebie znajdą 

tu patrioci („Lach bez konia to jak 

ciało bez duszy”), miłośnicy języka 

(bo to „ich konik”), politycy („nie 

stawia się wozu przed koniem”), 

biznesmeni („niejednemu koń 

naniósł”), lekarze („końskie zdrowie”), muzycy („Bez końskiego ogona skrzypek nic nie 

dokona”), mężczyźni („Kto pozna konie, pozna i kobiety”), kobiety („Koń, panna i wino 

jednako wielkiego ochędóstwa potrzebują”), a dzieci mogą się dowiedzieć, czym są kucyk i 

koński ogon, co to jest koń mechaniczny i skąd przybył konik szachowy. 

 

15.00 – FB – Dorota Sumińska o koniach i ich hodowli 

18.00 – FB – Edyta Jungowska opowiada i czyta o koniach z książek: „Pippi 

Pończoszanka” oraz „Doktor Dolittle” 



Zapraszamy do świata zabaw z Pippi Pończoszanką. 

Nie chodzi do szkoły, ma walizkę pełną pieniędzy, 

jej koń mieszka na werandzie, a najbliższym 

przyjacielem jest sprytna i wesoła małpka Pan 

Nilsson. Z jej buzi nie znika uśmiech a płomiennie, 

rude włosy i piegi napawają ją dumą. Ma odpowiedź 

na każde pytanie. Nigdy się nie boi, jest tak silna, że 

potrafi podnieść dwóch policjantów i wyrzucić z 

domu szajkę złodziei. 

Pippi dla dzieci to utożsamienie marzeń o 

przygodach i szczęściu, a dla rodziców podróż do 

wspomnień o beztroskim dzieciństwie. Słuchanie 

może stać się pretekstem do inspirujących zabaw, bo 

"Przygody Pippi", to też kolekcja ciekawych 

książeczek połączona z klasyką szwedzkiej literatury dziecięcej wydanej w formie do 

słuchania. 

Do zabawy z Pippi zaprasza Edyta Jungowska. Jej ciepły i pełen charakteru głos wydaje się 

być stworzony do opowieści o tej szalonej i dzielnej dziewczynce. Interpretacja Edyty 

Jungowskiej zachwyci wszystkich rodziców ceniących wyobraźnię i dynamikę jej aktorstwa. 

Całości dopełnia doskonała oprawa muzyczna autorstwa Sambora Dudzińskiego. 

 

Zapraszamy do udziału! 

 

 

Informacje pochodzą m. in. z: 
https://calapolskaczytadzieciom.pl 
https://www.empik.com 
http://jungoffska.pl 
https://lubimyczytac.pl 
https://swierszczyk.pl/ 
Opisy utworów pochodzą od wydawców. 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://www.empik.com/
http://jungoffska.pl/
https://lubimyczytac.pl/
https://swierszczyk.pl/

