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PIĄTEK, 19 WRZEŚNIA 2014 

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 

19.09.2014 10:00–12:00 

 

MAKULATUROWY UPCYCLING 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe  
plecionki, origami... 

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19  

19.09.2014 10:00–12:00 

 

KRÓL, KRÓLEWNA , RYCERZ, KUCHARZ –  
EKOWARSZTATY PLASTYCZNE. 
 

Biblioteka im. Hali-
ny Rudnickiej  - 

Oddział 
Muzeum Książki 

Dziecięcej 
 

Warsztatownia 

19.09.2014 11:00 Spotkanie z AGNIESZKĄ TYSZKĄ, autorka 
podpisywać będzie najnowszą powieść 
Nawijka na skajpie 

Wydawnictwo 
Alegoria 

Stoisko nr 34 

19.09.2014 12:00–13:00 STRACH MA WIELKIE OCZY 
W trakcie zajęć wykonamy własnoręcznie  
z kolorowych kółek tytułową bohaterkę 
książek z serii o kaczuszce Omi – papierową 
kaczuszkę na patyku. Porozmawiamy również 
o znaczeniu przysłowia: Strach ma wielkie 
oczy, na podstawie opowiadania Renaty 
Piątkowskiej z książki : Mądra głowa zna 
przysłowia, oraz fragmentów książek : 
Kaczuszka Omi niczego się nie boi i Afryka 
Kazika. Często boimy się tego czego nie 
znamy. Plotki, domysły czy mrożące krew  
w żyłach historie działają na naszą 
wyobraźnię. Jednak po bliższym zbadaniu 
zazwyczaj powód naszego strachu okazuje się 
błahy, a sytuacja w której się znaleźliśmy 
często zabawna.  

Wydawnictwo BIS Warsztatownia 

19.09.2014 12:00 OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU Fundacja Historia  
i Kultura; Zamek 

Królewski, 
Murator, 

warszawskie Targi 
Książki 

Arkady 
Kubickiego 

19.09.2014 12:00 IDA PIERELOTKIN podpisywanie powieści Na 
wojnie i w miłości 

Wydawnictwo 
Alegoria 

Stoisko nr 34 

19.09.2014 12:00–14:00 
 

HISTORIA JEDNEGO ODPADU – PAPIER 
– segregacja odpadów na czas – jak sprawnie  
i poprawnie selekcjonować odpady? 
 – quizy, krzyżówki, rebusy 
 

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

19.09.2014 13:00–15:00 ŚRÓDMIEJSKIE BIBLIOTEKI DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY ZAPRASZAJĄ NA WARSZTATY  
Z KSIĄŻKĄ OBRAZKOWĄ. 
W programie: 

Śródmiejskie 
Biblioteki dla Dzieci 

i Młodzieży 

Warsztatownia 
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* ulubione picturebooki bibliotekarzy 
* zajęcia plastyczne 
* gry i zabawy 

19.09.2014 13:30–16:00 Seminarium: „Czytajmy i uczmy czytać.  
Współczesna książka dla dzieci i młodzieży” 

Prowadzenie seminarium: Grażyna 
Lewandowicz-Nosal  

Wprowadzenie: prof. Grzegorz Leszczyński  

I wystąpienie: prof. Grzegorz Leszczyński  
pt.: „Krajobraz po Niziurskim”. 

II wystąpienie:  Grażyna Lewandowicz-Nosal 
pt.:  „Dekalog dobieracza. Jak dobierać książki  
dla dzieci” (prezentacja). 
 
III wystąpienie: Maria Kulik: „Co poleca 
IBBY”.  
 
IV wystąpienie:  Beata Lewandowska: „Czy-
tanie to świetna zabawa”. (prezentacja). 
 
Dyskusja 
 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 

Polskich, Polska 
Sekcja IBBY 

Sala 
konferencyjna 

19.09.2014 13:00-14:00 JĘZYK CHIŃSKI – czytanie bajek w języku 
chińskim, nauka pisania znaków chińskich 
Marta Bochenek – Studentka sinologii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się 
nie tylko kulturą Chin, ale także Korei i jej 
wielkim marzeniem jest podróż do Państwa 
Środka i Korei Południowej oraz nauczenie się 
języka koreańskiego. Ponadto, uwielbia robić 
zdjęcia oraz piec ciasta i ma nadzieję, że  
w przyszłości uda jej się otworzyć własną 
cukiernię. W wolnym czasie pogłębia swoją 
wiedzę na temat Azji Wschodniej oraz losów 
przed- i powojennej Warszawy. Kocha 
historię i sztukę, zwłaszcza polskie malarstwo 
przedwojenne i twórczość Zdzisława 
Beksińskiego. 

Mały Geniusz Strefa Małego 
Słuchacza 

19.09.2014 14:00–15:00 WARSZTATY TEATRALNE – INSCENIZACJE 
BAJKI 

Prowadzenie – Monika Kamieńska 

Kulturoznawczyni. Absolwentka Podyplomo-
wych Studiów Menedżerskich Uniwersytetu 
Warszawskiego dla Twórców, Artystów  
i Animatorów Kultury. Od lat związana z ama-
torską sceną teatralną. Swoją miłością do 
teatru pragnie podzielić się z Małymi Geniu-

Mały Geniusz Strefa Małego 
Słuchacza 
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szami. 

Na jej zajęciach Mali Geniusze poszukają od-
powiedzi na pytania: jak powstał teatr? Na 
czym polega zawód aktora? Co jest niezbęd-
ne, by powstał spektakl? Czy wiecie jak nazy-
wa się najstarszy teatr w Polsce? Zajęcia „Te-
atr i ja” mają na celu rozbudzenie lub posze-
rzenie zainteresowań Dzieci teatrem, zarów-
no od strony praktycznej jak i teoretycznej. 
Wspólnie będziemy czytać oraz dyskutować 
o teatrze. Poznamy jego początki. Dowiemy 
się na czym polega praca ludzi teatru. Wzbo-
gacimy nasze słownictwo o niezbędne termi-
ny. Oraz zapoznamy się z zasadami kultural-
nego zachowania podczas pobytu w teatrze. 
Do dzieła! 

19.09.2014 14:00–16:00 
 

GRA PLANSZOWA „EKOWYŚCIG” 
MiniLO i Aniela zapraszają do rozegrania wy-
jątkowych wyścigów. Na zawodników czekają 
przygody, utrudnienia i miłe niespodzianki! 
Przy okazji dowiecie się, jak można wykorzy-
stać zużyte opony. Możliwości jest naprawdę 
wiele. Do EkoWyścigu gotowi? START!  

MiniLO i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

19.09.2014 15:00–16:00 OD GUTENBERGA DO DRUKU 3D 

Kamil Orłowski 

Od ponad 5 lat zajmuje się kreacją grafiki oraz 
przygotowaniem prac do druku. Ukończył 
Warszawską Szkołę Reklamy. Jego prace 
projektowe były wystawiane w Galerii 
Działań. Zawsze poszukuje nowych wyzwań  
i interesuje się nowymi technologiami. Te 
dwie rzeczy doprowadziły go w 2013 roku do 
technologii druku 3D, którą spotkał na 
targach drukarskich. Od razu się tym 
zafascynował i kupił drukarkę 3D. Na swoim 
koncie ma już nie jedno szkolenie w tym 
temacie oraz wiele wydruków. Stara się być 
na bieżąco z tą rewolucyjną technologią, 
która rozwija się w bardzo szybkim tempie. 

Mały Geniusz Strefa Małego 
Słuchacza 

19.09.2014 15:00–16:00 Wystawa prac ROBERTA ROMANOWICZA  
z książeczki Rymowane Cyferki oraz warsztat 
edukacyjny „liczymy z TASHKĄ” na podstawie 
tej publikacji.  

Podczas warsztatu dzieci będą liczyły i wymy-
ślały rymowane wierszyki. Wszystko na pod-
stawie wydruków–ilustracji z książeczki opis 
poniżej. Duże wydruki cyferek będą układane 
przez dzieci we wzory matematyczne. Np. 

Tashka/Fika Warsztatownia 
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3+4=... Do tego będą tworzyły własne wier-
szyki i ilustracje. 
 
Uczestnicy otrzymają gratisowe egzemplarze 
FIKI (archiwalne numery) 

19.09.2014 16:00–18:00 WARSZTATY GALERIA BAŚNIOWYCH 
PRZEDMIOTÓW MAGICZNYCH  
Baśnie magiczne pełne są niezwykłych 
przedmiotów, których wielka moc czasem 
bardzo pomaga, ale nierzadko bywa kapryśna 
i sprowadza niezłe kłopoty. Szczęśliwemu 
znalazcy zaleca się ostrożność!  
Zapraszamy na pełną humoru podróż do krai-
ny ludowych baśni. Będziemy wspólnie czytać 
najciekawsze baśnie z różnych regionów Pol-
ski, a także stworzymy własną galerię ma-
gicznych przedmiotów i może znajdziemy dla 
nich współczesne zastosowania w nowych 
opowieściach. 
Jakiej magii dziś potrzebujemy? A może dziś 
wystarczy nam technologia?  
 

Muzeum dla Dzieci 
im. J. Korczaka  

w państwowym 
Muzeum 

Etnograficznym  
w Warszawie 

Warsztatownia 

19.09.2014 16:00–18:00 

 

Makulaturowy upcycling 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe ple-
cionki, origami... 
 

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

19.09.2014 16:00–18:00 SPOTKANIE Z ILUSTRATOREM BOHDANEM 
BUTENKO 
 
Chyba nikt dokładnie nie zliczył, iloma praca-
mi może się pochwalić. Od książek  
w stu procentach autorskich, poprzez plakaty 
filmowe, aż do scenografii teatralnych  
i telewizyjnych – to pozwala nazwać tego 
znamienitego rysownika Mistrzem Polskiej 
Ilustracji. Niektórzy uważają nawet, że nie 
tylko „polskiej", ale z pewnością europejskiej, 
a nawet światowej... 
 

Fundacja Historia i 
Kultura 

Sala 
konferencyjna 

19.09.2014 17:00–18:00 MAŁE KINO 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Żartowniś” 
Miriam i kolory 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Biwak” 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Wiosenny 
koncert” 
Miriam i zniszczone zdjęcie 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Bursztyno-
wa wróżka” 
 

Se-ma-for Produk-
cja Filmowa 

 

Strefa Małego 
Słuchacza 
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OPISY ANIMACJI 
„Parauszek i przyjaciele” to serial realizowa-
ny w pełni w technice animacji lalkowej. Tytu-
łowy bohater to mały zajączek, mieszkający 
wraz z grupą przyjaciół w krainie zwanej Na-
szym Lasem. Obok Parauszka, w serialu spo-
tykamy Zajączkę Usię, Srokę Madzię, Łosia 
Łopatka, Bobra Klepka, Wiewiórkę Kitkę, Mi-
sia Benka czy dwóch leśnych urwisów – Lisa 
Fredka i Wilka Waldka. Losy dziewiątki ma-
łych bohaterów obserwowane są przez 
wszechwiedzącą Sowę Uhu, komentującą 
wydarzenia z dorosłego punktu widzenia. 
Każdy z odcinków porusza takie tematy jak 
szacunek, przyjaźń, tolerancja, odwaga, wy-
trwałość czy mądrość. Dzięki perypetiom 
zwierzątek, dziecięcy widzowie uczą się do-
brego wychowania, zasad działania w grupie, 
odpowiedzialności i wiary we własne siły.  
 
„Miriam” to serial animowany produkcji es-
tońskiej. Miriam jeszcze nie chodzi do szkoły, 
jest zwyczajną małą dziewczynką jakich wiele 
na świecie. Jednak jest jedna rzecz, która 
wyróżnia Miriam spośród innych małych 
dziewczynek – jej najlepszą przyjaciółką jest… 
Kura. I tak jak każda zwyczajna mała dziew-
czynka, która przyjaźni się z Kurą, Miriam 
musi być przygotowana na szereg całkowicie 
niezwykłych zdarzeń… Poszczególne odcinki 
serialu ukazują różne sceny z życia codzien-
nego Miriam, jej Małego Braciszka, Mamy, 
Taty i Kury, oczywiście. 
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SOBOTA, 20 WRZEŚNIA 2014 

 

DATA  GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 

20.09.2014 10:00–11:00 „MAŁY WOLONTARIAT”, CZYLI JAK MÓWIĆ 
DZIECIOM O WOLONTARIACIE 
 

 
– spotkanie dla nauczycieli przedszkoli oraz 
edukacji wczesnoszkolnej 
– rozpoczęcie drugiej edycji społecznego pro-
gramu dla dzieci i dorosłych „Mały Wolonta-
riat” 
 
Prowadząca: JOANNA KRZYŻANEK, autorka 
książek o Cecylce Knedelek, Lamelii Szczęśli-
wej, Kurze Adeli i bibliotekarzu. 
 

Wydawnictwo 
Jedność 

Sala 
konferencyjna 

20.09.2014 10:00–12:00 WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA Akademia 
Wolnego Czasu 

Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 10:00–12:00 

 

MAKULATUROWY UPCYCLING 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe  
plecionki, origami... 
 

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

20.09.2014 10:00–11:00 Warsztaty Rysowania Leśnych Zwierząt – 
prowadzenie TOMASZ SAMOJLIK 
Jak narysować żubrzego żubra i ryjówkową 
ryjówkę. Dzieci nauczą się jak w prosty spo-
sób narysować zwierzęta występujące w na-
szych lasach. 

Kultura Gniewu Warsztatownia 
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20.09.2014 11:00–13:00 Spotkanie z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ 
 

Nela podróżuje od 5 
roku życia. Dziś jest naj-
młodszą reporterką 
świata i prowadzi własny 
program w TVP, 
w którym przybliża wi-
dzom swoje przygody. 
Najciekawsze z nich opi-
sała w książce 
10 niesamowitych przy-

gód Neli. Choć ma zaledwie 8 lat, zobaczyła 
więcej niesamowitych zakątków świata niż 
niejeden przeciętny dorosły. Była już m.in.  
w Tanzanii, na Zanzibarze, Filipinach, w Taj-
landii, Kambodży, Peru, Chile, Etiopii i Kenii. 
Jej podróże są pełne przygód – w Andach 
wspięła się na wysokość na ponad 4000 m. 
n.p.m. i podziwiała Machu Picchu. Zaprzyjaź-
niła się z Masajem w Afryce, głaskała tygrysa 
w Tajlandii, a na Filipinach zeszła 120 metrów 
w głąb jaskiń. Widziała też 2 miliony nietope-
rzy wylatujących na żer i obserwowała piranie 
i kajmany w dorzeczach Amazonki. Nela od-
krywa przyrodę, kulturę i zwierzęta całego 
świata. Poznaje nowe smaki, próbuje potraw  
i owoców. Nela lubi dzielić się z dziećmi swo-
imi przygodami, więc zawsze po powrocie 
z podróży opowiada o nich w szkole, bo jest 
też po prostu małą dziewczynką wrażliwą  
i ciekawą świata. Pomysł na przekazywanie 
jej historii dalej, poza grono najbliższych ko-
legów powstał w trakcie jednej z podróży  
i tak została reporterką. 
 
Po spotkaniu zapraszamy do  WYMIENIALNI 
KSIĄŻEK Z NELĄ przy wejściu do Arkad Ku-
bickiego(przy stoisku informacji). 
Aby wziąć udział w wymianie wystarczy  
i przynieść ze sobą książki dziecięce lub mło-
dzieżowe. Takie, które zostały już przeczyta-
ne, były nietrafionym prezentem lub po pro-
stu nas nie interesują. Warunkiem jest by 
były to całe, niezniszczone egzemplarze,  
z których kto inny chciałby skorzystać. Książki 
trafią do puli, a ich właściciel w zamian za to 
dostanie kupon, który następnie będzie mógł 
wymienić na inną książkę. Szczęśliwcy będą 
mogli trafić na egzemplarze przekazane przez 
Nelę. 

Burda 
Książki/National 

Geographic 

Sala 
konferencyjna 
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20.09.2014 11:00–12:00 JOANNA KULMOWA będzie podpisywała 
książki m.in. Kolory 

Wydawnictwo 
Muza 

Stoisko nr 3 

20.09.2014 11:00–11:45 BEATBOX – czyli głos niejedno ma imię – 
warsztaty dla dzieci w wieku 8–13 lat, 
prowadzenie: Patryk TikTak Matela 
 
Przewodnikiem po fascynującym świecie 
beatboxu będzie Patryk TikTak Matela – 
nauczyciel beatboxu z ponad 10-letnim 
doświadczeniem, współorganizator Polish 
Beatbox Battle, pionier łączący beatbox z nie-
typowymi stylami, autor pierwszej w Polsce 
książki o human beatbox. 
 

Muzykoteka 
szkolna 

namiot przed 
Arkadami 

Kubickiego 

20.09.2014 12:00–13:00 Spotkanie z JOANNĄ OLECH autorką książki 
ArcyBolek z serii „Poczytajki Pomagajki”. 
 

Wydawnictwo 
Muza 

Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 11:00–12:00 Czytanie fragmentów pierwszej części serii 
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI – 
Tajemnica diamentów. 

Po lekturze porozmawiamy o pracy 
detektywa i wspólnie porozwiązujemy 
zagadki detektywistyczne. 

Wydawnictwo 
Zakamarki 

Warsztatownia 

20.09.2014 12:00–13:00 Spotkanie z JOANNĄ PAPUZIŃSKĄ autorką 
książek dla dzieci m.in. Asiunia: Jak się koty 
urodziły: Mój tato szczęściarz: Smok  
w powidłach. 
 

Wydawnictwo 
Literatura 

Stoisko nr 4 

20.09.2014 12:00–14:00 
 

Historia jednego odpadu – papier 
– segregacja odpadów na czas – jak sprawnie  
i poprawnie selekcjonować odpady? 
 – quizy, krzyżówki, rebusy. 
 

Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

20.09.2014 12:00-13:00 Spotkanie z DOROTĄ GELLNER, autorką 
książki Złote koniki. 
 

Wydawnictwo 
Muza 

Warsztatownia 

20.09.2014 12.30–13.15 BEATBOX – nie bój się swojego gardła – 
warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 lat 
Muzykoteka Szkolna zaprasza dzieci na 
warsztaty muzyczne „Otwórz uszy, uwolnij 
głos”. 
 
Nie tylko udowodnimy, że śpiewać każdy 
może, ale własnym głosem będziemy 
naśladować najróżniejsze dziwne  
i nieoczekiwane brzmienia. 
 
Przewodnikiem po fascynującym świecie 

Muzykoteka 
szkolna 

namiot przez 
Arkadami 

Kubickiego 
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beatboxu będzie Patryk TikTak Matela – 
nauczyciel beatboxu z ponad 10-letnim 
doświadczeniem, współorganizator Polish 
Beatbox Battle, pionier łączący beatbox z nie-
typowymi stylami, autor pierwszej w Polsce 
książki o human beatbox. 
 

20.09.2014 13:00–14:00 Spotkanie  z GRZEGORZEM KASDEPKE auto-
rem książki Sama. Listy z piwnicy z serii  
„Poczytajki Pomagajki”. 
 

Wydawnictwo 
Muza 

Sala 
konferencyjna 

20.09.2014 13:00–14:00 ĆWICZENIA MANUALNE, mające na celu 
usprawnienie motoryki małej oraz zachęcić 
dzieci do kreatywnego spędzenia z nami 
czasu. 

Zabawy te będą głównie wykonywane przy 
użyciu różnych mas plastycznych tj. 
plastelina, modelina, glina samoutwardzalna. 

Ćwiczenia postaramy się  dopasować do 
wieku naszych  uczestników, aby dla każdego 
było coś fajnego. 

ASTRA Warsztatownia 

20.09.2014 13:00–14:00 CZYTANIE BAJEK ZE ZBIORÓW KOLBERGA 

 

Instytut im. 
Oskara Kolberga 

Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 13.00–14.00 JOANNA JAGIEŁŁO będzie podpisywała 
książki Pamiętnik Chachy; Czekolada z Chili; 
Kawa z Kardamonem. 
 

Wydawnictwo 
Literatura 

Stoisko nr 4 

20.09.2014 13.00–15.00 Spotkanie z DOROTĄ GELLNER, autorką 
książki Złote koniki. 
 

Wydawnictwo 
Muza 

Stoisko nr 3 

20.09.2014 14:00–16:00 LIDIA MIŚ będzie podpisywała swoje książki 
m.in. W pewnym teatrze lalek. 

 

Wydawnictwo 
Dreams 

Stoisko nr 27 

20.09.2014 14:00–16:00 AGNIESZKA KRĘGLICKA będzie podpisywała 
książkę Gotowi by gotować. 
 

Restauracja 
„Piąta Ćwiartka” 

Restauracja 
„Piąta Ćwiartka” 

20.09.2014 14:00–15:00 ZA KURTYNĄ BAŚNI: HISTORIA  
 FANTASTYKA  
Czym były baśnie, zanim zawędrowały do 
dziecięcych pokoików? Dlaczego matki za-
mieniły się w macochy i czy Czerwony Kaptu-
rek był kanibalem? ANNA BRZEZIŃSKA, histo-
ryczka średniowiecza i pisarka fantastyki, 
opowie o tajemnicach starych i współcze-
snych baśni. 

Fundacja Historia 
i Kultura 

Sala 
konferencyjna 

20.09.2014 14:00–15:00 MARATON MALARSKI Akademia 
Wolnego Czasu 

Warsztatownia 
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20.09.2014 14:00–15:00 ANGIELSKIE KSIĄŻECZKI DLA SYNKA  
I CÓRECZKI 
Czytanie ksiazek wydawnictw 
anglojezycznych po angielsku (Easy Readers, 
Phonic Readers), zadania i zagadki w języku 
angielskim. 

Wydawnictwo 
Usborne 

Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 14:00–15:00 TOMASZ TROJANOWSKI będzie podpisywał 
książki m.in. Włochacz i obca cywilizacja; 
Stroiciel, Kosmiczne komplikacje. 
 

Wydawnictwo 
Literatura 

Stoisko nr 4 

20.09.2014 14:00–16:00 

 

GRA PLANSZOWA „EKOWYŚCIG” 
MiniLO i Aniela zapraszają do rozegrania wy-
jątkowych wyścigów. Na zawodników czekają 
przygody, utrudnienia i miłe niespodzianki! 
Przy okazji dowiecie się, jak można wykorzy-
stać zużyte opony. Możliwości jest naprawdę 
wiele. Do EkoWyścigu gotowi? START!  

 

MiniLO i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

20.09.2014 14:30–15:15 USZY SZEROKO OTWARTE – warsztaty 
muzyczne dla dzieci w wieku 5–8 lat 
Uszy będziemy otwierać na warsztatach 
prowadzonych przez Jowitę Szołoch – 
absolwentkę Akademii Muzycznej  
w Warszawie, od wielu lat prowadzącą 
zajęcia muzyczne dla bardzo młodych  
i najmłodszych. Posłuchamy dźwięków 
miasta, spróbujemy je odnaleźć w muzyce  
i stworzyć z nich własne kompozycje. 

 

Muzykoteka 
szkolna 

Namiot przed 
Arkadami 

Kubickiego 

20.09.2014 15:00–16:00 Spotkanie z RAFAŁEM KOSIKIEM autorem 
cyklu FELIX, NET I NIKA. 
 

Wydawnictwo FK 
Olesiejuk 

Sala 
konferencyjna 

20.09.2014 15:00–16:00 CZYTANIE BAJEK ZE ZBIORÓW KOLBERGA Instytut im. 
Oskara Kolberga 

Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 15:00–16:00 MARZENIA SĄ DO SPEŁNIENIA.  

Na warsztaty plastyczne inspirowane 
pięknymi baśniami zebranymi w książce 
Drzewo spełniające życzenia zaprasza 
Wydawnictwo Alegoria i autorki, Julita i Sonia 
Grodek.  

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Klimecka.  

Wydawnictwo 
Alegoria 

Warsztatownia 

20.09.2014 16:00–17:00 TEATRZYK SŁUCHAJ UCHEM  

KAJA PRUSINOWSKA śpiew, drumla 
JANUSZ PRUSIŃSKI śpiew, skrzypce, cymbały, 
fisharmonia, harmonia, lira korbowa 
PIOTR PISZCZATOWSKI bębny 
GABRYŚ PRUSINOWSKI śpiew, instrumenty 

Teatr Słuchaj 
uchem 

Sala 
konferencyjna 
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perkusyjneoraz DZIECI – radosna zabawa! 

„Kusy Kolberg” czyli dawne piosenki dziecię-
ce, zabawy, gry  i bajki w nowej odsłonie. 

Wybór z bogatego zbioru dzieł Oskara Kol-
berga dokumentującego folklor dawnej Rze-
czypospolitej; w spektaklu znajdą się piosen-
ki, kołysanki, podania i opowieści. Koncert dla 
całej rodziny, do słuchania i wspólnej zabawy. 
Koncert promuje najnowszą, rewelacyjną 
płytę Kai i Janusza Prusinowskich – płytę nie 
tylko do słuchania ale i do bawienia! 
 

20.09.2014 16:00–17:00 BAJKA CHIŃSKA ORAZ NAUKA CZYTANIA 
Marta Bochenek – Studentka sinologii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się 
nie tylko kulturą Chin, ale także Korei i jej 
wielkim marzeniem jest podróż do Państwa 
Środka i Korei Południowej oraz nauczenie się 
języka koreańskiego. Ponadto, uwielbia robić 
zdjęcia oraz piec ciasta i ma nadzieję, że  
w przyszłości uda jej się otworzyć własną 
cukiernię. W wolnym czasie pogłębia swoją 
wiedzę na temat Azji Wschodniej oraz losów 
przed- i powojennej Warszawy. Kocha 
historię i sztukę, zwłaszcza polskie malarstwo 
przedwojenne i twórczość Zdzisława 
Beksińskiego. 

Mały Geniusz Strefa Małego 
Słuchacza 

20.09.2014 16:00–18:00 
 

MAKULATUROWY UPCYCLING 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe  
plecionki, origami... 

 

MiniLo i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

20.09.2014 16:00–17:00 WARSZTATY RECYKLINGU 
Zajęcia dla dzieci mające na celu przybliżenie 
tematyki segregowania odpadów i ochrony 
środowiska. Dzieci będą mogły dowiedzieć 
się, co to jest recykling. W formie zabawy 
poznają wiele zagadnień związanych z poda-
rowaniem śmieciom drugiego życia. 

 

FK Olesiejuk Warsztatownia 

20.09.2014 17:00–18:00 MAŁE KINO 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Marzenie” 
Miriam i tajemnicza wysypka 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Ekologiczni 
przyjaciele” 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Leśna pio-
senkarka” 
Miriam i teatr 
 

Se-ma-for Pro-
dukcja Filmowa 

 

Strefa Małego 
Słuchacza 
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Parauszek i przyjaciele, odcinek „Nocny bo-
hater” 
 
OPISY ANIMACJI 
„Parauszek i przyjaciele” to serial realizowa-
ny w pełni w technice animacji lalkowej. Tytu-
łowy bohater to mały zajączek, mieszkający 
wraz z grupą przyjaciół w krainie zwanej Na-
szym Lasem. Obok Parauszka, w serialu spo-
tykamy Zajączkę Usię, Srokę Madzię, Łosia 
Łopatka, Bobra Klepka, Wiewiórkę Kitkę, Mi-
sia Benka czy dwóch leśnych urwisów – Lisa 
Fredka i Wilka Waldka. Losy dziewiątki ma-
łych bohaterów obserwowane są przez 
wszechwiedzącą Sowę Uhu, komentującą 
wydarzenia z dorosłego punktu widzenia. 
Każdy z odcinków porusza takie tematy jak 
szacunek, przyjaźń, tolerancja, odwaga, wy-
trwałość czy mądrość. Dzięki perypetiom 
zwierzątek dziecięcy widzowie uczą się do-
brego wychowania, zasad działania w grupie, 
odpowiedzialności i wiary we własne siły.  
 
„Miriam” to serial animowany produkcji es-
tońskiej. Miriam jeszcze nie chodzi do szkoły, 
jest zwyczajną małą dziewczynką jakich wiele 
na świecie. Jednak jest jedna rzecz, która 
wyróżnia Miriam spośród innych małych 
dziewczynek – jej najlepszą przyjaciółką jest… 
Kura. I tak jak każda zwyczajna mała dziew-
czynka, która przyjaźni się z Kurą, Miriam 
musi być przygotowana na szereg całkowicie 
niezwykłych zdarzeń… Poszczególne odcinki 
serialu ukazują różne sceny z życia codzien-
nego Miriam, jej Małego Braciszka, Mamy, 
Taty i Kury, oczywiście. 
 
„Radostki” to animacja będąca wielką po-
chwałą dzieciństwa i opowiada o radości pły-
nącej z bycia dzieckiem. To, w jaki sposób 
dziecko przeżywa otoczenie, w stu procen-
tach przekłada się na treść i formę filmu. Fa-
buła to nieprawdopodobna przygoda, podróż 
w nieznany i fantastyczny świat. Obok niczym 
nieskrępowanej zabawy film stara się również 
przemycić odpowiedź na najważniejsze pyta-
nie: „Czym jest miłość?” 
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NIEDZIELA, 21 WRZEŚNIA 2014 

 

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 

21.09.2014 10:00–12:00 WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA Akademia Wol-
nego Czasu 

Sala 
konferencyjna 

21.09.2014 10:00–11:00 Wystawa prac ROBERTA ROMANOWICZA  
z książeczki Rymowane Cyferki oraz warsztat 
edukacyjny liczymy z TASHKĄ właśnie na pod-
stawie tej publikacji.  

Podczas warsztatu dzieci będą liczyły i wymy-
ślały rymowane wierszyki. Wszystko na pod-
stawie wydruków-ilustracji z książeczki opis 
poniżej. Duże wydruki cyferek będą układane 
przez dzieci we wzory matematyczne. Np 
3+4=... Do tego będą tworzyły własne wier-
szyki i ilustracje. 
 
Uczestnicy otrzymają gratisowe egzemplarze 
FIKI (archiwalne numery) 

Tashka/FIKA Warsztatownia 

21.09.2014 10:00–12:00 
 

MAKULATUROWY UPCYCLING 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe ple-
cionki, origami... 
 

MiniLo i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 
EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

21.09.2014 11:00–12:00 CZYTANIE BAJKI  ELI MATUSIAK  
Bajka o wrocławskich krasnalach.  
Bajka zostanie również rozdana dzieciom. 
Dodatkowo będzie okazja do spotkania ilu-
stratorki – AGATY MATRAŚ, która przeprowa-
dzi z dziećmi warsztaty z rysowania krasno-
ludków. 

Mamamoja.pl Strefa Małego 
Słuchacza 

21.09.2014 11:00–12:00 CZYTANIE FRAGMENTÓW KSIĄŻEK Ależ, 
Bolusiu! i Co się stało z Albertem? Dla dzieci  
w wieku 4–6 lat. 

ZAKAMARKI Strefa Małego 
Słuchacza 

21.09.2014 11:00 Spotkanie z OLGĄ WOŹNIAK, autorką książki 
Brud. 
 

Hokus pokus Stoisko nr 15 

21.09.2014 11:00–13:00 LIDIA MIŚ będzie podpisywała swoje książki 
m.in. W pewnym teatrze lalek. 
 

Wydawnictwo 
Dreams 

Stoisko nr 27 

21.09.2014 11:00–12:00 ELEMENTARZ CECYLKI KNEDELEK, czyli  
bajkowo-literkowe warsztaty dla dzieci  
 
Prowadząca: Joanna Krzyżanek, autorka ksią-
żek o CECYLCE KNEDELEK, Lamelii Szczęśliwej, 
Kurze Adeli i bibliotekarzu. 
 

Wydawnictwo 
Jedność 

Warsztatownia 
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Joanna Krzyżanek – ma czarne włosy 
przypominające druciki, niebieskie oczy i kilka 
pięknych zmarszczek na czole. Jest 
miłośniczką liter i gałgankowych gąsek. Pisze 
opowiastki, rymowanki i listy do przyjaciół. 
Lubi biegać nad rzeczką, podróżować 
pociągiem, siedzieć w kawiarence, czytać 
książki, pić herbatę z różaną konfiturą, 
podziwiać kolorowe cynie, zbierać kasztany, 
obserwować krople deszczu spływające po 
dachówkach i łapać śniegowe płatki. Jest 
właścicielką kremowej komody, czarnego 
roweru w stokrotki, glinianego dzbanuszka  
i starego widelca, który dostała od babci 
Cecylii na trzecie urodziny. Nie lubi 
stłuczonego szkła, brudnych podłóg, drzwi  
z nowoczesnymi klamkami, wind, komarów, 
muszek owocówek. Potrafi uszyć z gałganków 
gąskę, policzyć poziomki na tarcie, zrobić 
ciasto z marchewek, lemoniadę z zielonej 
pietruszki i sorbet z malin. Prowadzi 
warsztaty literackie, ortograficzne, 
gramatyczne, plastyczne, teatralne  
i kulinarne. Spotyka się z dziećmi  
w bibliotekach, pracowniach, szkołach  
i przedszkolach. 

21.09.2014 11:00–11:45 USZY SZEROKO OTWARTE – warsztaty 
muzyczne dla dzieci w wieku 5–8 lat 
Uszy będziemy otwierać na warsztatach 
prowadzonych przez Jowitę Szołoch – 
absolwentkę Akademii Muzycznej  
w Warszawie, od wielu lat prowadzącą 
zajęcia muzyczne dla bardzo młodych  
i najmłodszych. Posłuchamy dźwięków 
miasta, spróbujemy je odnaleźć w muzyce  
i stworzyć z nich własne kompozycje. 

Muzykoteka 
szkolna 

Namiot przed 
Arkadami 

Kubickiego 
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21.09.2014 11:00–12:00 IWONA CZARKOWSKA będzie podpisywała 
m.in. książkę  Tymek magik czy Anielinek. 

Wydawnictwo 
Muza 

Stoisko nr 3 

21.09.2014 11.30–12.30 MARCIN BRYKCZYŃSKI będzie podpisywał 
książki Skąd się biorą dzieci; Z deszczu pod 
rynnę; Ni pies, ni wydra i in. 
 

Wydawnictwo 
Literatura 

Stoisko nr  4 

21.09.2014 12:00–13:00 Spotkanie z aktorką BARBARĄ BURSZTY-
NOWICZ, która przeczyta dla najmłodszych 
bardziej i mniej znane wiersze Juliana Tuwi-
ma. 

Fundacja Historia 
i Kultura 

Arkady 
Kubickiego, 

miejsce 
spotkania 

wystawa „Tu 
Tuwim” 

21.09.2014 12:00–13:00 WARSZTATY  CIOTKI KSIĄŻKULI:  Jak zostać 
molem książkowym? – skierowane są 
zarówno do młodszych, jak i starszych 
uczestników  Festiwalu.  

Warsztaty połączone będą z improwizacją,  
czytaniem fragmentów tekstów.  Poprzez 
zabawę słowem pobudzamy  kreatywność 
uczestników Festiwalu.  Bo to słowo  
w książce jest najważniejsze  – palindromy, 
zagadki, rebusy, anagramy (zagadki  
w obrazkach), łamigłówki , kalambury czyli 
igraszki słowne, domyślniki, logogryfy, 
podchwytniki, homonimy. W czasie 
warsztatów będzie można nauczyć się 
molikowej piosenki i wygrać  płytę.   

Dla  uczestników: dzieci, młodzieży  
i dorosłych, Ciotka Książkula czyli Małgosia 
Janina  Berwid  przygotowała nagrody 
książkowe ufundowane przez zaprzyjaźnione  
wydawnictwa.  Książki  dobrane są 
odpowiednio do wieku uczestników,   
i opatrzone pamiątkową   molikową 
pieczątką. 

Do wygrania także rodzinne vouchery do 
Farmy Iluzji. 

Małgorzata 
Berwid 

Sala 
konferencyjna 

21.09.2014 12:00–13:00 Spotkanie z SYLWIĄ CHUTNIK, autorką książki 
Nieśmiałek z serii „Poczytajki Pomagajki”. 

Wydawnictwo 
Muza 

Warsztatownia 

21.09.2014 12:00–13:00 ANGIELSKIE KSIĄŻECZKI DLA SYNKA  
I CÓRECZKI 

Czytanie książek wydawnictw 
anglojezycznych po angielsku (Easy Readers, 
Phonic Readers), zadania i zagadki w języku 
angielskim. 

Wydawnictwo 
Usborne 

Strefa Małego 
Słuchacza 
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21.09.2014 12:00–14:00 
 

Historia jednego odpadu – papier 
– segregacja odpadów na czas – jak sprawnie  
i poprawnie selekcjonować odpady? 
 – quizy, krzyżówki, rebusy 
 

MiniLO i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora 

Stoisko nr 19 

21.09.2014 12:00 MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA będzie 
podpisywała swoje książki m.in. Wierszyki 
łamiące języki; Wiersza spod Pszczyny; 
Rymowane przepisy na kuchenne popisy. 

 

Media Rodzina Stoisko nr 33 

21.09.2014 12:30–13:15 BEATBOX – nie bój się swojego gardła – 
warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 8 lat 
Przewodnikiem po fascynującym świecie 
beatboxu będzie Patryk TikTak Matela – 
nauczyciel beatboxu z ponad 10–letnim 
doświadczeniem, współorganizator Polish 
Beatbox Battle, pionier łączący beatbox z nie-
typowymi stylami, autor pierwszej w Polsce 
książki o human beatbox. 
 

Muzykoteka 
szkolna 

Namiot przed 
Arkadami 

Kubickiego 

21.09.2014 13:00–15:00 WYDAWNICTWO MODO ZAPRASZA NA SPO-
TKANIE Z CIEKAWSKIM GEORGEM 

Ulubieniec dzieci Ciekawski George to boha-
ter ponadczasowych książek autorstwa mał-
żeństwa Margret i H.A.Reyów, znany również 
z filmów i seriali. 

W programie spotkania: 

– Czytanie książek o Ciekawskim George’u 

– Quiz z nagrodami ze znajomości książek  
o Ciekawskim George’u 

– Polowanie na banany 

– Zajęcia plastyczne: projektowanie zapro-
szeń na zbliżające się 4 urodziny George’a  
w Polsce, projektowanie medali. 

 

Wydawnictwo 
MODO 

Sala 
konferencyjna 

21.09.2014 13:00–14:00 Tajemnica Klucza, czyli o tym czego Zosia  
i Boguś szukali na Saskiej Kępie. 
 
Uczestnicy poznają Zosię i Bogusia – słuchając 
dwóch historii czytanych z książki. 
Dzieci dowiedzą się o pisarzach i podróżni-
kach, Alinie i Czesławie Centkiewiczach. 
A także o kompozytorze Witoldzie Lutosław-
skim –  czyli o dawnych mieszkańcach Saskiej 
Kępy.  Obejrzą także oryginalne  ilustra-
cje namalowane do książki przez malarkę 
MARTĘ ZALEWSKĄ.     

Wydawnictwo 
Czerwona Papuga 

Strefa Małego 
Słuchacza 
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21.09.2014 13:00–14:00 WARSZTATY PLASTYCZNE 
Prowadzenie Monika Madejek Zeszyt pod 
Aniołem 
Na zajęciach na podstawie książki Zeszyt  
z Aniołami, uczestnicy dowiedzą się od Au-
torki, jak to się stało, że napisała książkę dla 
dzieci. Pani Monika zdradzi kilka tajemnic 
dotyczących bohaterów opowieści oraz 
....szalonej babci, opowie o swojej artystycz-
nej pasji, o rękodziełach, które tworzy, a tak-
że o .....gotowaniu.  
Razem wykonamy pamiątkowe aniołki oraz 
okładki na własne pamiętniki.  
 

Wydawnictwo 
Zysk i S–ka 

Warsztatownia 

21.09.2014 13:00 WOJCIECH WIDŁAK będzie podpisywał m.in. 
książki Pan Kuleczka; Wesoły Ryjek i wynalaz-
ki i in. 
 

Wydawnictwo 
Media Rodzina 

Stoisko nr 33 

21.09.2014 13:30–14:30 PAWEŁ BERĘSEWICZ będzie podpisywał 
książki m.in. Pieniądze albo kasa; Noskawery; 
Kiedy chodziłem z Julką Maj i in. 
 

Wydawnictwo 
Literatura 

Stoisko nr 4 

21.09.2014 14:00–15:00 Premiera książki pt. Głos. Podczas premiery 
odbędzie się spotkanie z autorami – 
MICHAŁEM BOGDANOWICZEM, twórcą 
tekstu oraz JULIĄ CYBIS, która przygotowała 
ilustracje. Opowiedzą oni o wędrówce 
swojego bohatera i zdradzą cel jego 
poszukiwań. Autorzy przeczytają fragment 
książki, zaś po spotkaniu będzie czas na 
autografy i specjalne dedykacje. 
 

Agencja 
Edytorska Ezop 

Strefa Małego 
Słuchacza 

21.09.2014 14:00–16:00 GRA PLANSZOWA „EKOWYŚCIG” 
MiniLO i Aniela zapraszają do rozegrania wy-
jątkowych wyścigów. Na zawodników czekają 
przygody, utrudnienia i miłe niespodzianki! 
Przy okazji dowiecie się, jak można wykorzy-
stać zużyte opony. Możliwości jest naprawdę 
wiele. Do EkoWyścigu gotowi? START!  
 

MiniLO i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora  

Stoisko nr 19 

21.09.2014 14:00–15:00 MARATON MALARSKI Akademia 
Wolnego Czasu 

Warsztatownia 

21.09.2014 14:00–15:00 AGNIESZKA FRĄCZEK będzie podpisywała 
książki m.in. W Straszydłowie. 
 

Wydawnictwo 
Muza 

Stoisko nr 3 

21.09.2014 14:30–15:15 Uszy szeroko otwarte – warsztaty muzyczne 
dla dzieci w wieku 5–8 lat 
Uszy będziemy otwierać na warsztatach 
prowadzonych przez Jowitę Szołoch – 
absolwentkę Akademii Muzycznej  
w Warszawie, od wielu lat prowadzącą 

Muzykoteka 
szkolna 

Namiot przed 
Arkadami 

Kubickiego 
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zajęcia muzyczne dla bardzo młodych  
i najmłodszych. Posłuchamy dźwięków 
miasta, spróbujemy je odnaleźć w muzyce  
i stworzyć z nich własne kompozycje. 
 

21.09.2014 15:00–16:00 GRANICE SĄ W NAS – SPOTKANIE Z PANEM 
ANDRZEJEM GONDKIEM 

 
Bieg przez  Saharę? Dlaczego nie? Nie musisz 
nawet mieć 18 lat.  

O jednym z najtrudniejszych maratonów na 
świecie, którego sześcioetapowy dystans 
wynosi 250 km, o tym kto może brać w nim 
udział, o trudnościach, jakie czyhają na 
biegaczy,  o satysfakcji płynącej z pokonania 
piasków i kamieni pustyni, a przede 
wszystkim przezwyciężenia własnej słabości 
opowie ANDRZEJ GONDEK, jeden z niewielu 
Polaków, który wziął udział w Maratonie 
Piasków, autor książki Granice są w nas. Nie 
zabraknie też barwnych zdjęć ilustrujących 
jego opowieść.     

Wydawnictwo 
Alegoria 

Sala 
konferencyjna 

21.09.2014 15:00–16:00 SPOTKANIE Z TWÓRCĄ KOMIKSÓW PAU 

Urodzony w 1972 roku hiszpański twórca  
z Balearów. Od lat 90. XX w. aktywnie zajmuje 
się komiksem, tworzy do zinów, magazynów 
oraz publikuje albumy. Naucza rysunku ko-
miksowego w szkołach średnich. Tworzy hi-
storie dla dzieci i młodzieży. 

Po polsku ukazał się jego komiks Wyspa ka-
mieni, w którym wraz z innym hiszpańskim 
twórcą – Maxem, przedstawia historie odno-
szące się do prehistorii Balearów – hiszpań-
skich wysp leżących na Morzu Śródziemnym. 
Komiksy te nie tylko bawią, ale również uczą.  
 

Polskie 
Stowarzyszenie 

Komiksowe 

Strefa Małego 
Słuchacza 

21.09.2014 15:00–16:00 Warsztaty z MACIEJEM SZYMANOWICZEM, 
autorem książki Najmniejszy słoń świata – 
tworzenie najmniejszego słonia świata.  

Wydawnictwo 
Muza 

Warsztatownia 

21.09.2014 16:00–17:00 SPEKTAKL KRÓL BÓL 
 
W pewnym królestwie zdarzyło się 
nieszczęście – Króla rozbolał ząb. „A kiedy 
Króla boli ząb...” to złości się na wszystkich, 
wtrąca poddanych do więzienia, a nawet 
wypowiada wojnę. I kiedy właśnie ma dojść 
do wojny, Królewna zwraca się o pomoc... 

Bajki Grajki Sala 
konferencyjna 
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No właśnie, żeby zobaczyć jak zakończyła się 
cała historia musicie przyjść na 
przedstawienie. Spektakl muzyczny KRÓL BÓL 
przedstawi Wiązowski Teatr Amatorski,  
a mnóstwo piosenek i humorystycznych 
dialogów rozbawi dzieci, ale również ich 
opiekunów. Gwarantujemy dobrą zabawę 
małym i dużym. Spektakl trwa ok 40 minut. 
Tekst sztuki napisała Katarzyna Lengren,  
a muzykę Stanisław Syrewicz. 

21.09.2014 16:00–17:00 WARSZTATY TEATRALNE – INSCENIZACJE 
BAJKI 

Prowadzenie – Monika Kamieńska 

Kulturoznawczyni. Absolwentka Podyplomo-
wych Studiów Menedżerskich Uniwersytetu 
Warszawskiego dla Twórców, Artystów  
i Animatorów Kultury. Od lat związana z ama-
torską sceną teatralną. Swoją miłością do 
teatru pragnie podzielić się z Małymi Geniu-
szami. 

Na jej zajęciach Mali Geniusze poszukają 
odpowiedzi na pytania: jak powstał teatr? Na 
czym polega zawód aktora? Co jest 
niezbędne, by powstał spektakl? Czy wiecie 
jak nazywa się najstarszy teatr w Polsce? 
Zajęcia „Teatr i ja” mają na celu rozbudzenie 
lub poszerzenie zainteresowań dzieci 
teatrem, zarówno od strony praktycznej jak  
i teoretycznej. Wspólnie będziemy czytać 
oraz dyskutować o teatrze. Poznamy jego 
początki. Dowiemy się na czym polega praca 
ludzi teatru. Wzbogacimy nasze słownictwo  
o niezbędne terminy. Oraz zapoznamy się  
z zasadami kulturalnego zachowania podczas 
pobytu w teatrze. Do dzieła! 

Mały Geniusz Strefa Małego 
Słuchacza 

21.09.2014 16:00–17:00 OD GUTENBERGA DO DRUKU 3D 

Kamil Orłowski 

Od ponad 5 lat zajmuje się kreacją grafiki oraz  
przygotowaniem prac do druku. Ukończył 
Warszawską Szkołę Reklamy. Jego prace 
projektowe były wystawiane w Galerii 
Działań. Zawsze poszukuje nowych wyzwań  
i interesuje się nowymi technologiami. Te 
dwie rzeczy doprowadziły go w 2013 roku do 
technologii druku 3D, którą spotkał na 
targach drukarskich. Od razu się tym 
zafascynował i kupił drukarkę 3D. Na swoim 

Mały Geniusz Warsztatownia 
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koncie ma już nie jedno szkolenie w tym 
temacie oraz wiele wydruków. Stara się być 
na bieżąco z tą rewolucyjną technologią, 
która rozwija się w bardzo szybkim tempie. 

21.09.2014 16:00–18:00 
 

MAKULATUROWY UPCYCLING 
Zamieniamy makulaturę na stylowe przed-
mioty codziennego użytku – papierowe ple-
cionki, origami... 
 

MiniLO i Aniela, 
Ogólnopolski Klub 

EkoEdukatora  

Stoisko nr 19 

21.09.2014 17:00–18:00 MAŁE KINO 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Leśny teatr” 
Miriam i latawiec 
Parauszek i przyjaciele, odcinek „Konkurs 
piosenki” 
Miriam i powódź 
Radostki 
Miriam i domek dla ptaków 
 
OPISY ANIMACJI 
„Parauszek i przyjaciele” to serial realizowa-
ny w pełni w technice animacji lalkowej. Tytu-
łowy bohater to mały zajączek, mieszkający 
wraz z grupą przyjaciół w krainie zwanej Na-
szym Lasem. Obok Parauszka, w serialu spo-
tykamy Zajączkę Usię, Srokę Madzię, Łosia 
Łopatka, Bobra Klepka, Wiewiórkę Kitkę, Mi-
sia Benka czy dwóch leśnych urwisów – Lisa 
Fredka i Wilka Waldka. Losy dziewiątki ma-
łych bohaterów obserwowane są przez 
wszechwiedzącą Sowę Uhu, komentującą 
wydarzenia z dorosłego punktu widzenia. 
Każdy z odcinków porusza takie tematy jak 
szacunek, przyjaźń, tolerancja, odwaga, wy-
trwałość czy mądrość. Dzięki perypetiom 
zwierzątek dziecięcy widzowie uczą się do-
brego wychowania, zasad działania w grupie, 
odpowiedzialności i wiary we własne siły.  
 
„Miriam” to serial animowany produkcji es-
tońskiej. Miriam jeszcze nie chodzi do szkoły, 
jest zwyczajną małą dziewczynką jakich wiele 
na świecie. Jednak jest jedna rzecz, która 
wyróżnia Miriam spośród innych małych 
dziewczynek – jej najlepszą przyjaciółką jest… 
Kura. I tak jak każda zwyczajna mała dziew-
czynka, która przyjaźni się z Kurą, Miriam 
musi być przygotowana na szereg całkowicie 
niezwykłych zdarzeń… Poszczególne odcinki 
serialu ukazują różne sceny z życia codzien-
nego Miriam, jej Małego Braciszka, Mamy, 
Taty i Kury, oczywiście. 

Se-ma-for Pro-
dukcja Filmowa 

 

Strefa Małego 
Słuchacza 
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„Radostki” to animacja będąca wielką po-
chwałą dzieciństwa i opowiada o radości pły-
nącej z bycia dzieckiem. To, w jaki sposób 
dziecko przeżywa otoczenie, w stu procen-
tach przekłada się na treść i formę filmu. Fa-
buła to nieprawdopodobna przygoda, podróż 
w nieznany i fantastyczny świat. Obok niczym 
nieskrępowanej zabawy film stara się również 
przemycić odpowiedź na najważniejsze pyta-
nie: „Czym jest miłość? 

 

 

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. Wasza 

wyobraźnia poczuje się jak owieczka wypuszczona na zieloną łąkę! Odwiedźcie nas 19–21 września . 

 
ZAPRASZAMY DO NAMIOTU PRZED ARKADAMI KUBICKIEGO. 
 

19 września 2014 (PIĄTEK) 

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów  

Temat:  „Filcowa zakładka”  oraz  „Ilustracja do książki”.   

Będziemy zachęcać dzieci do zilustrowania książki (dla dzieci 5–8) lat. Każde dziecko zapozna się z jej 
treścią, dostanie specjalnie przygotowany na tę okazję egzemplarz książki oraz materiały plastyczne. 

20 września 2014 (SOBOTA) 

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe 

Temat: „Porządeczek i Bałaganiak” czyli co można zrobić z resztek. 

 
21 września 2014 (NIEDZIELA) 
ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola  
WARSZTATY  „Rodzinna księga” 
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MUZYKOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DZIECI NA WARSZTATY MUZYCZNE  
„OTWÓRZ USZY, UWOLNIJ GŁOS”. 
 
Nie tylko udowodnimy, że śpiewać każdy może, ale własnym głosem będziemy naśladować 
najróżniejsze dziwne i nieoczekiwane brzmienia. 
 
SOBOTA, 20 września 2014 
11.00–11.45 Beatbox – czyli głos niejedno ma imię – warsztaty dla dzieci w wieku 8–13 lat, 
prowadzenie: Patryk TikTak Matela 
12.30–13.15 Beatbox – nie bój się swojego gardła – warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 lat 
14.30–15.15 Uszy szeroko otwarte – warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 5–8 lat 
 
NIEDZIELA, 21 września 
11.00–11.45 Uszy szeroko otwarte – warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 5–8 lat 
12.30–13.15 Beatbox – nie bój się swojego gardła – warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 lat 
14.30–15.15 Uszy szeroko otwarte – warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku  5–8 lat 

 
 

Dzięki firmie 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: 

WYSTAWA ILUSTRACJI BOHDANA BUTENKI 

Ekspozycja koncentruje się na fenomenie „architektury” książek Bohdana Butenki – niezwykle świa-
domego twórcy, który podniósł technikę poligraficzną do rangi sztuki. Butenko projektuje każdy tom, 
poczynając od okładki, a kończąc na detalach takich jak stopka redakcyjna – porównując proces pro-
jektowy do tkania swetra, mówi z właściwym sobie poczuciem humoru: „Trzeba dziergać tak, żeby się 
nie pruło”. Dzięki zmysłowi estetycznemu i dbałości o szczegóły, książki opracowane przez Bohdana 
Butenkę stają się obiektami artystycznymi, w których wszystkie zastosowane elementy – introligator-
skie, typograficzne, rysunkowe, fotograficzne – współtworzą wielopoziomową narrację plastyczną. 

O niepowtarzalności stylu Butenki stanowi nie tylko mistrzowski dobór ilustracji czy kroju pisma, 
ale także rzadka u ilustratorów tego okresu umiejętność znajdowania takich rozwiązań poligraficz-
nych, które wygrywały z siermiężnością możliwości drukarskich epoki PRL-u. 

                

 

Dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Kultury oraz Kordegardy na Festiwalu będzie 
można podziwiać wystawę „TU TUWIM” 

Wystawa ilustracji do utworów Juliana Tuwima dla dzieci, tworzonych przez polskich grafików. 

 
Juliana Tuwima uważa się za jednego z najznakomitszych twórców wierszy, utworów kabaretowych, 
tekstów piosenek, a także pierwszego nowoczesnego tłumacza poezji. Bardzo znana i ogromnie lu-
biana jest jego twórczość dla dzieci. Nie ma chyba nikogo, kto nie potrafiłby wymienić jakichś jego 
wierszy, a nawet wyrecytować choć maleńkiego fragmentu Lokomotywy. Nic więc dziwnego, że od 
pierwszych publikacji towarzyszą utworom dla dzieci wspaniałe ilustracje, a pracując nad nimi zmie-
rzyła się ze swoją wyobraźnią i warsztatem większość polskich grafików, poczynając od duetu Lewitt-
Him, poprzez znakomitych Szancera. Lenicę, Butenkę, Truchanowską czy Stannego, reprezentujących 
słynną polską szkołę ilustracji książkowej, a kończąc na jednym z najnowszych siedmiu graficzek 
(Małgorzaty Gurowskiej, Moniki Hanulak, Marty Ignerskiej, Agnieszki Kucharskiej-Zajkowskiej, Anny 
Niemierko, Gosi Urbańskiej-Macias i Justyny Wróblewskiej) z warszawskiej ASP, które tym sposobem 
sięgnęły po laury międzynarodowe, wiersze w ich opracowaniu zdobyły bowiem w 2008 roku nagro-
dę Targów Książki Dziecięcej w Bolonii Bologna Ragazzi Award w kategorii poezja, a rok później wy-
różnienie specjalne jury Międzynarodowego Biennale Ilustracji w Bratysławie.  
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To właśnie prace tego zespołu stanowią główną część wystawy ilustracji do wierszy Tuwima, a towa-
rzyszą im wspomnienia najlepszych, najciekawszych ilustracji tworzonych od 1934 roku… 
 

Projekt wystawy stworzyli: 
Marta Niemywska / projektant 
Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na warszawskiej ASP. W 2007 r. uczestniczyła  
w programie stypendialnym Erasmus na VSVU w Bratysławie, w pracowni profesora Frantiska Buria-
na – designera konceptualisty.  

Laureatka wielu konkursów projektowych. Członkini Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysło-
wych. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma na swoim koncie 
współprace z wieloma firmami i organizacjami min. z MUJI, NAP, Instytutem Wzornictwa Przemysło-
wego, Polską Akcją Humanitarną, Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Jej projekty charaktery-
zują się interdyscyplinarnością. Swobodnie porusza się zarówno w tematach produktowych, jak i sce-
nografii czy instalacjach w przestrzeni miejskiej.  
www.martaniemywska.com 

Dawid Grynasz / architekt 
Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Obecnie mieszka i projektuje 
we własnym studio w Warszawie. W swoich pracach z powodzeniem łączy skalę architektoniczną,  
z detalem wzorniczym. Ma na swoim koncie współpracę z polskimi i zagranicznymi firmami min.  
z MUJI, NAP, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, gru-
pą NO MUDA czy Polską Akcją Humanitarną. 
Kuratorką wystawy jest krytyk literatury i ilustracji dla dzieci Iwona Hardej. 

WYSTAWA TASHKA/FIKA 

Wystawa prac ROBERTA ROMANOWICZA z książeczki Rymowane Cyferki. 

 

MINIBIBLIOTEKA 

Podczas Festiwalu na stoisku BIBLIOTEKI NA KOSZYKOWEJ (nr 17) będzie można odwiedzić MINIBI-
BLIOTEKĘ i wypożyczyć wybraną  książkę. 

 

TWORZENIE WYSTAWY KOMIKSU – sobota i niedziela 

Zapraszamy także do tworzenia na żywo wystawy komiksów. Uczestnicy będą mieli szanse 
stworzyć swój komiks, pokolorować, dopisać własne dialogi do historii, a potem ułożyć z nich 
wystawę.  

Zabawę poprowadzi PIOTR NOWACKI – urodzony w 1979 roku polski autor komiksów.  
Publikuje od przełomu wieków. Autor od kilku lat tworzy komiksy dziecięce.  

 

 

 


