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Maria Baranowska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bajka”

Do Uczestników
X Światowych Dni Bajki

Szanowni Państwo,

Drogie Dzieci

Olsztyn oraz cały region staną się miejscem spotkań, ważnych wydarzeń edukacyjnych

i kulturalnych poświęconych promowaniu czytelnictwa już od najmłodszych lat. To wtedy dzieci

sięgają po bajki – pierwsze w życiu książki, których wpływ na kształtowanie wrażliwości

oraz wyobraźni w późniejszym, dorosłym życiu jest ogromny.

Światowe Dni Bajki zaczynają być kojarzone z Warmią i Mazurami. Od początku przyciągają

zagranicznych gości, osoby świata nauki, a przede wszystkim tysiące najmłodszych uczestników

spragnionych wrażeń, zabawy z rówieśnikami i obecności najbliższych.

Pierwszym obchodom Dnia Bajki towarzyszył entuzjazm oraz zaciekawienie rodziców.

Obawy organizatorów i nieśmiałość sponsorów szybko zostały rozwiane, albowiem pomysł

okazał się strzałem w dziesiątkę. Ale tak jest zawsze, gdy adresatami są dzieci, a organizatorami

dorośli.

Wkrótce X edycja Światowych Dni Bajki. Udział władz centralnych, wojewódzkich, Olsztyna,

parlamentarzystów, organizacji międzynarodowych, przedstawicieli nauki, gości zagranicznych

w randze Ambasadorów i Konsuli Generalnych, sponsorów, mediów, formacji mundurowych

i tysięcy najważniejszych adresatów Dni Bajki zachęca nas – organizatorów – do dalszego

doskonalenia kolejnych edycji wyjątkowego w skali Europy wydarzenia.

Fenomen bajki polegający między innymi na tym, że każdy naród ma swoje bajki

i legendy, a wszystkie wywodzą się z tych samych pragnień i marzeń spowodował piękną

komunikację wszystkich narodów i pokoleń na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych.

Bajka to szczególny rodzaj dziedzictwa niematerialnego. Bez względu na jej zmiany

i modyfikacje, którym podlegała na przestrzeni dziejów zawiera przekaz ogólnoludzki, sięgający

od zarania dziejów ludzkości, do wspólnych korzeni cywilizacyjnych. Bajka zmieniała się razem

z rozwojem ludzkości ale zawsze ukazywała specyfikę danego środowiska oraz zmieniające się

warunki, obyczaje i obowiązujące normy moralne. Aktualnie ma ogromne znaczenie jako

przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych. Wyniki badań pozwalają na poznanie wielu



dziedzin życia społecznego oraz ich zmian w minionych epokach. Bajka łączy i uczy rozumieć,

buduje poczucie więzi z innymi ludźmi a oddzielając dobro od zła buduje drogowskazy

postępowania człowieka na drodze jego rozwoju.

Dla nas – organizatorów – każdy uśmiech dziecka, rodzica czy opiekuna to wspaniała

nagroda i sygnał, że wszystko co robimy warto robić, bo to ma sens i spełnia nasze oczekiwania.

Stowarzyszenie odbierało nagrody i wyróżnienia, otrzymywaliśmy wsparcie sponsorów.

Marka Światowe Dni Bajki z dnia na dzień zyskała status marki prawnie chronionej. Mamy

certyfikat „Produkt Warmia – Mazury”, co odczytujemy jako gest akceptacji i aprobaty naszej

misji, wizji, strategii oraz sposobu realizacji kolejnych edycji. Opierając się na „bajkowości,

naukowości i międzynarodowości”, a przy tym nie stosując żadnych wykluczeń, możemy cieszyć

się radością tysięcy uczestników w różnym wieku, różnych narodowości i kolorze skóry.

Z okazji organizacji X Jubileuszowych Światowych Dni Bajki składam serdeczne

podziękowania wszystkim patronom, współorganizatorom, sponsorom, mediom, służbom,

partnerom, naukowcom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Ich wkład pracy

w spełnianiu dziecięcych marzeń jest bezcenny. Dziękuję członkom Stowarzyszenia „Bajka”,

którzy przez 10 lat pomagali społecznie w realizacji programu Światowych Dni Bajki.

Bardzo dziękuję parlamentarzystom, władzom centralnym, Kancelarii Prezydenta RP,

Ambasadorom i Konsulom, władzom wojewódzkim, powiatowym i miejskim, Uniwersytetowi

Warmińsko-Mazurskiemu, Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO, Bibliotece Narodowej i Polskiej

Izbie Książki za pomoc i zainteresowanie się naszą pracą. Dzięki współpracy naukowców

i społeczności międzynarodowej Światowe Dni Bajki zyskały wymiar naukowy

i międzynarodowy.

Wszystkim uczestnikom życzę wspaniałej zabawy, organizatorom spełnienia ambitnych

marzeń troski o rozwój najmłodszych, a dzieciom niezliczonych uśmiechów i salw radości.

Serdecznie pozdrawiam

Maria Baranowska



1.06  godz. 12.00-15.00 (środa)

-

3.06  godz. 9.00-19.00 (piątek)

3.06  godz. 12.00

2.06  godz. 12.00 14.00 (czwartek)

(piątek)

„Bajka jedzie z nami!”

„Bajka uczy, wychowuje i edukuje”

Bajkowe Skarby w Książnicy Polskiej

Uroczyste otwarcie X Światowych Dni Bajki

„ ” – –

– czytanie bajek w olsztyńskich tramwajach.
Wolontariusze czytają bajki w komunikacji miejskiej i rozdają pasażerom naklejki

ściowe upamiętniające 550 rocznicę przyłączenia Warmii do Polski.

czytanie bajek Marii Zientary Malewskiej (olsztyńskiej pisarki i patrio ki)
z okazji 550 - tej rocznicy przyłączenia

r nościowych upamię niających tą rocznicę).
Czytanie bajek przez znanych i lubianych przed olsztyńskim ratuszem.

Wybrane księgarnie Książnicy Polskiej,
główne miejsce – Centrum Książki w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 2/3.
Planowane są trzy spotkania:
– z autorem książek dla dzieci
– spotkanie „Jak powstaje książka”
– spotkanie plastyczne, podczas którego dzieci będą mogły stworzyć postać

bajkową.
Po spotkaniu dzieci otrzymają drobne upominki jak np. komplet kredek,

kolorowanka, czy też blok rysunkowy. Podczas całego dnia w księgarni
obowiązuje promocja na książki dziecięce i kolorowanki.

Ponadto dzieci odwiedzające w tym dniu księgarnie otrzymują balony,
zakładki do książek, częstowane są słodyczami.

przed olsztyńskim ratuszem z udziałem władz państwowych, samorzą ,
mediów, dzieci, młodzieży, uczycieli, wychowawców, rodziców,

mieszkańców Olsztyna i turystów.

okoliczno

t
Warmii do Polski

( ozdawanie naklejek okolicz t

dowych
na

Parada postaci bajkowych Ratusz-starówka Park Centralny.

Program
Jubileuszowych X Światowych Dni Bajki

(1-5 czerwca 2016 r.)



3.06  godz. 12.30 15.00 Park Centralny

3 Dni Fantastyki i Nauki

- –

3.06   godz.12.00 – 15.00 – Park Centralny

.06  godz. 16.00 Olsztyńskie .

– finały konkursów, tańce, bal postaci
bajkowych, malowanie buziek, poczęstunek, niespodzianki, ne,
walki rycerskie, tęczowe zabawy –chusta animacyjna, taniec Baby Jagi, taniec
Gargamela, zabawy sportowe, zakochany kundel – skręcanie balonów

Olsztyńskie Dni Fantastyki i Nauki to wydarzenie kulturalne poświęcone
zarówno fantastyce jak i nauce jej towarzyszącej. To wydarzenie ma na celu

jednoczenie fanów fantastyki, z równo miłośników lite

koncerty, gry, zabawy, konkursy,
gry integracyj

i wiele
innych atrakcji.

a ratury jak i gier
fabularnych RPG, gier planszowych, karcianych i bitewnych.

– Związek Stowarzyszeń „Razem w Olszt ” „ ”
zapraszają na: II Olsztyński Piknik Organizacji Pozarząd wych

„Co robimy, komu służymy?”
cji Pozarządowych podczas których moż poznać

ludzi, którym tak wiele zawdzięczamy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski –Wydział H
Rozpoczęcie, piątek 3.06

Zakończenie, niedziela 5.06.2016 r. godz. 16.00

Zapraszamy:
piątek od godziny 16.00 do 23.00.
sobota w godzinach 10.00 – 23.00,

niedziela od 10.00 do 16.00.

ynie i Stowarzyszenie Bajka
o

Prezentacja Organiza na

umanistyczny. Kurta Obitza 1.
.2016 r. godz. 16.00.

Na Olsztyńskich Dniach Fantastyki odbędą się spotkania z autorami polskiej fantastyki,
w kłady tematyczne, będzie można również wysłuchać wielu ciekawych prelekcji,

wziąć udział w panelach dyskusyjnych, pograć w gry planszowe
oraz wygrać fantastyczne nagrody w ko

W czasie Olsztyńskich Dni Fantastyki i Nauki atrakcje równocześnie będą odbywać się
w ośmiu salach, podzielonych na bloki tematyczne. W skład ODFiN wchodzą następujące

bloki: Blok fantastyki, Blok naukowy, Blok RPG, Blok kultury japońskiej oraz blok gier
plansz

y

nkursach.

owych. W ramach bloków tematycznych przygotowano
ponad 100 godzin atrakcji do wyboru dla uczestników.



W projekcie biorą udział:

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:

W kręgu baśni Króla Artura

„ ”
z udziałem:

mecz piłki nożnej „Czerwone Kapturki” kontra „Skrzaty”

kadra Uniwersytetu Warmińsko-Mazu
. Andrzej Pilipiuk,

Maja Lidia Kossakowska, Jarosław Grzędowicz, Jacek Piekara),
światowej sławy cosplayerka, która poprowadzi wykład na temat

profesjonalnego tworzenia strojów oraz wolontariusze
z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego.

– finał konkursu.
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39, I piętro

Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej,
Izby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego i wszys kich chętnych.

Start przy „Starym Ratuszu” – meta na stadionie AZS UWM.
Pokazy sprzętu służb mundurowych, gry, zabawy, konkursy,

szkolenia z udzielania pierwszej pom cy, tory przeszkód,
.

rskiego w Olsztynie,
studenci UWM, polscy pisarze fantastyki (w tym m.in

t

o

http://fantastyka.olsztyn.pl

Bajkowy, rodzinny zlot rowerowy
Mundurowe inspiracje

3.06  godz.

5.06   godz.10.00 15.00 Bajkowe Show Sportowe

17.00

- –















Agencja wydawnicza Jerzy Mostowski

AWM funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Nowoczesne i wydawane
z ogromną starannością książki dla dzieci umilają czas i rozwijają wyobraźnię
czytelników. Tych najmłodszych, bo wspierają ich rozwój manualny dzięki
kreatywnym zabawom z papierem i naklejkami, i tych starszych, bo nasze
publikacje zachęcają do wspólnego spędzania czasu. Pomagamy budować
mosty między pokoleniami! Dzięki nam dzieci poznają tajemnice świata
zwierząt i roślin, a także uczą się podstawowych czynności, jak liczenie, czytanie
i pisanie. Rozwiązują zagadki, kolorują, wyklejają, budują z papieru i świetnie
się przy tym bawią!

Dystrybucja i sprzedaż:
MOREX Ogólnopolski Hurt Książki
MOREX OHK Sp.j.
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a
05-090 Raszyn
www.morex.com.pl
tel. +48 22 720 34 90
faks +48 22 720 34 91

Agencja Wydawnicza
Jerzy Mostowski
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a
05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 35 99
faks +48 22 720 34 91
www.awm.waw.pl





I Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
na Plakat X Światowych Dni Bajki

SYLWIA  MANN z Gimnazjum nr 11 w TYCHACHlat 13
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www.bajka.org.pl
prezes@bajka.org.pl

Stowarzyszenie „BAJKA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW FUNDACJI MILION MARZEŃ

ZREALIZOWANO PRZY WSPÓŁUDZIALE FINANSOWYM
SAMORZĄDU OLSZTYNA


