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Informacje licencyjne
Treść prezentacji ( o ile nie zaznaczono inaczej) jest oparta na informacjach 
Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” https://calapolskaczytadzieciom.pl/



STAN DOCELOWY ???STAN DOCELOWY ???



Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” jest organizowana przez fundację 
"ABCXXI cała Polska czyta dzieciom”. Założycielką i prezesem Zarządu 
Fundacji,  od czasu jej rejestracji 2 grudnia 1998 r. jest Pani Irena Koźmińska.
Poza tą akcją, fundacja organizuje: 
1) Złotą listę - książek rekomendowanych do czytania dzieciom, w podziale 

na kategorie wiekowe. 
2)Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci 

i młodzieży.
3)Projekty edukacyjne w tym:

a)Mądrzy Cyfrowi,
b)Wychowanie przez Czytanie, 
c) Rodzinne Czytanie.
d)Lider kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

4) Innowacyjne projekty wydawnicze. 
5)Szkolenia.

Z pełnym zakresem działalności Fundacji „ABCXXI cała Polska Czyta 
Dzieciom” możesz zapoznać się na stronie:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/


W ramach kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom” Fun-
dacja: 

1)zachęciła tysiące wolontariu-
szy,  liderów kampanii, do 
promowania czytania dzie-
ciom,

2)przeprowadziła 18 Ogólno-
polskich Tygodni Czytania 
Dzieciom z udziałem milio-
nów dzieci,

3)prowadzi szkolenia dla matek 
odbywających karę więzienia 
ze swymi dziećmi do lat 3,

4)zrealizowała program „Cała 
Polonia czyta dzieciom”.

Typowy obrazek z akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom„– wydarzenie w 
Przedszkolu Miejskim Nr 4  w Giżycku 



5) Zainicjowała programy:  „Czyta-
jące szkoły” oraz „Czytające przed-
szkola”, do których przystąpiły ty-
siące placówek; „Rodzinne czyta-
nie” i powstawanie Klubów Czyta-
jących Rodzin; „Wychowanie przez 
czytanie”, w którym wzięło udział 
już kilkaset szkół podstawowych,

6) przeprowadziła setki wykładów 
i warsztatów nt. korzyści 
z czytania,  w  tym kursy online,

7) zainspirowała i wsparła rozwój 
kampanii czytania w Czechach, na 
Słowacji, Litwie, Ukrainie.

„Klub Czytających Mam” w akcji 
w Powiatowej Bibliotece Pedago-
gicznej w Giżycku



Burmistrz  Giżycka czyta 
dzieciom bajki w Przedszkolu 
„Bajka” w Giżycku



Akcja – Cała Polska czyta dzieciom – 
w szkole w Przemyślu (południowy wschód Polski)



Fundacja stworzyła Złotą Listę 
książek rekomendowanych do 
czytania dzieciom, w podziale na 
kategorie wiekowe.

Książki na Listę wybierane są ze 
szczególną starannością. 

Obecnie Złota Lista liczy ponad 350 
tytułów – zarówno uznanych 
klasyków literatury polskiej 
i światowej, jak i nowości 
wydawniczych z ostatnich lat.Szkoły 
ten wybór przy uzupełnianiu 
księgozbioru w swoich bibliotekach.



Przykład
Złota lista dla młodzieży w wieku 
powyżej 16 lat: 
1) Karen Blixen – Pożegnanie z Afryką; 
2) Dalajlama, Howard C. Butler – Sztuka 
szczęścia; 
3) Guareschi – Don Camillo i jego trzódka; 
4) Jerzy Ficowski – Lewe strony widoków; 
5) Francis Scott Fitzgerald – Wielki 
Gatsby; 
6) Zbigniew Herbert – Martwa natura 
z wędzidłem; Barbarzyńca w ogrodzie; 
Pan Cogito (i inne tytuły tego autora); 
7) Khaled Hosseini – Chłopiec 
z latawcem; Tysiąc wspaniałych słońc; 
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8) Bohumil Hrabal – Pociągi pod specjalnym 
nadzorem; Postrzyżyny; Obsługiwałem 
angielskiego króla; 
9) Victor Hugo – Nędznicy; 
10) Ryszard Kapuściński – Cesarz; Imperium 
(i inne tytuły tego autora); 
11) Mario Vargas Llosa – Rozmowa w 
katedrze (i inne tytuły tego autora); 
12) Gabriel Garcia Marquez – Sto lat 
samotności (i inne tytuły tego autora); 
13) George Orwell – Folwark zwierzęcy; Rok 
1984; 
14) Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z 
Lublina; 
15) Mariusz Szczygieł – Gottland ;
16) Wisława Szymborska – Wiersze Liao 
Yiwu – Prowadzący umarłych.
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KONKURS im. ASTRID LINDGRENKONKURS im. ASTRID LINDGREN
Począwszy od 2006 r. Fundacja co trzy lata 
organizuje Konkurs Literacki im. Astrid 
Lindgren na współczesną książkę dla dzieci 
i młodzieży. Celem konkursu jest 
propagowanie wartościowej rodzimej 
literatury. 
W Konkursie biorą udział zarówno uznani 
pisarze, jak i debiutanci. 
Książki nagradzane są w trzech kategoriach 
wiekowych, dzięki współpracy z zaproszonymi 
wydawnictwami – ukazują się drukiem w kilka 
miesięcy po ogłoszeniu wyników. 
Przewodniczącą jury Konkursu jest 
od pierwszej edycji prof. Joanna Papuzińska.
Dorobek czterech pierwszych edycji to ponad 
40 nagrodzonych i wyróżnionych książek. 
W marcu 2020 r. odbyła się premiera książek-
laureatek piątej edycji Konkursu

Astrid Lindgren, 1960
Domena Publiczna

Źródło:https://pl.wikipedia.org/
wiki/Astrid_Lindgren#/media/

Plik:Lindgren_1960.jpg



Przykład Zwycięzcy w roku 2019. 
Kategoria wiekowa 0-6:
I miejsce: „Gucio na tropie zaginionej świnki 
morskiej” – Małgorzata Kur
II miejsce: „ Gdzie niedźwiedzie wędrują nocą – 
Katarzyna Zielińska
III miejsce: „Pan Kudłaty i cztery łapy” – Iwona 
Czarkowska
Kategoria wiekowa 6-10:
I miejsce: „Selfi ze Stolemem – Krzysztof Kochański
II miejsce: „Słońca i księżyce – Barbara Kosmowska
III miejsce: „Mój kumpel Jeremi” – Ewa Martynkien
Kategoria wiekowa 10 -14:
I miejsce: „Lato na Rodos” – Katarzyna Ryrych
II miejsce: „Wstydu za grosz” – Zuzanna Orlińska
III miejsce: „Tam, skąd zawracają bociany” – Joanna 
Jagiełło
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Scena z podsumowania konkursu.  Źródło -Komunikat Fundacji dla mediów. 
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-mediow/v-konkurs-literacki-im-a-lindgren-na-wspolczesna-ksiazke-dla-
dzieci-i-mlodziezy-rozstrzygniety/#gallery-6 



Innym działaniem Fundacji jest Program 

Na zajęciach pod opieką nauczycieli uczniowie 
zapoznają się z uniwersalnymi wartościami 
moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych 
polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2.

Ostatnim etapem Programu „Wychowanie przez 
Czytanie” jest tworzenie przez uczniów krótkich 
prezentacji multimedialnych na temat wybranej 
przez siebie wartości moralnej.

który, jest kierowany jest do uczniów klas V–VII szkół podstawowych. Jego 
celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja 
czytelnictwa i wartościowej literatury.



Podstawą Programu jest książka 
„Gorzka czekolada” czyli  15 znakomitych 
opowiadań o tym, co w życiu 
najważniejsze, o przyjaźni, szacunku, 
sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale 
też optymizmie, życzliwości, pokojowym 
nastawieniu do świata…

Autorami czternastu opowiadań są 
laureaci Konkursu Literackiego im. Astrid 
Lindgren, organizowanego przez Fundację 
ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
Opowiadanie o mądrości napisał Andrzej 
Maleszka, niezwykle popularny i lubiany 
autor bestsellerów dla dzieci i znakomity 
reżyser.



LEKCJA WPROWADZAJĄCA
1. MĄDROŚĆ
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. ODWAGA
4. OPTYMIZM
5. PIĘKNO
6. SZACUNEK
7. UCZCIWOŚĆ

8. POKOJOWOŚĆ
9. PRZYJAŹŃ
10. PRZYZWOITOŚĆ
11. SAMODYSCYPLINA
12. SOLIDARNOŚĆ
13. SPRAWIEDLIWOŚĆ
14. WOLNOŚĆ
15. ŻYCZLIWOŚĆ

Proponowane  
scenariusze lekcji 

wychowawczych oparte 
na książce 

„Gorzka czekolada”

https://calapolskaczytadzieci
om.pl/wychowanie-przez-czy
tanie/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lekcja_wprowadzajaca.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Madrosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odpowiedzialnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odwaga.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Optymizm.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Piekno.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Szacunek.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Uczciwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Pokojowosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyjazn.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyzwoitosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Samodyscyplina.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Solidarnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Sprawiedliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Wolnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Zyczliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/


PREZENTACJE  O WARTOŚCIACH  
NAGRODZONE 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
W 2019 ROKU

II miejsce: SP nr 2 w Namysłowie

III miejsce: SP Specjalna w 
Erminowie

II miejsce: SP nr 2 w II miejsce: SP nr 2 w 

I miejsce: SP nr 54 w Częstochowie

https://youtu.be/Mqcasv1xcog
https://youtu.be/Mqcasv1xcog
https://youtu.be/ZyezKWouQCk
https://youtu.be/ZyezKWouQCk
https://youtu.be/Mqcasv1xcog
https://youtu.be/Mqcasv1xcog
https://youtu.be/1LtrkFhTY4g
https://youtu.be/1LtrkFhTY4g


Fundacja organizuje również inne Fundacja organizuje również inne 
działania npdziałania np.
1.Dla rodziców prowadzi cykl poradników 

pt.
1)Chcesz pomóc swojemu 

pierwszoklasiście? Czytaj mu!
2)Dlaczego czytać dziecku ?”
3)Jak czytać dziecku”
4)patronuje cyklowi UKRYTE SŁOWA 

prezentowanemu na łamach
magazynu „Świerszczyk”.

2.Dla edukatorów zamieszcza publikacje, 
artykuły, zestawienia pt.
1)Czytanie dzieciom 
2)Nauczanie wartości
3)Wspieranie rozwoju
4)Scenariusze zajęć
5)Niezbędnik edukatora

Informacje o działaniach 
Fundacji  ABCXXI - Cała 

Polska czyta dzieciom są 
zamieszczone na stronie 

internetowej
 

https://calapolskaczytadzieci
om.pl/
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https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/


Działania Fundacji są bardzo obszerne, zróżnicowane,  włącza się coraz więcej 
instytucji, udział w nich bierze coraz więcej osób. Niestety, badania Biblioteki 
Narodowej nie pokazują pozytywnego wpływu 

Źródło:  Raport Biblioteki Narodowej z 2019 roku
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Czytanie książek w Polsce w latach 2000-2019 (dane w proc., dotyczy osób powyżej 15 lat)

Czytał przynajmniej 1 książkę rocznie Czytał 7+ 1 książek rocznie

Początek akcji



Praca własna uczestników
Napisz, czy działania Fundacji ( zatrudnienie średnio 5 osób, roczny koszt 
poszczególnych akcji razem ok. 1 600 000) doprowadzą do wzrostu 
czytelnictwa w Polsce.  Swój opis w języku narodowym w pliku o formacie  
*.doc lub *.docx lub  *. odt prześlij na adres   k.ambroziak@poregizycko.pl

Zestawienia informacji, na potrzeby szkolenia uczestników projektu wykonał
Kazimierz Ambroziak-   Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Licencja  CC BY-SA 3.0
Poza wyżej zaznaczonymi źródłami, do urozmaicenia prezentacji  wykorzystano portal Pixabay

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
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