
Poznańskie Targi Książki 

11-13.03.2022 
Warsztaty dla dzieci 

stan na 12.03.2022 

Godzina  Temat Organizator Miejsce 

Piątek 11 marca 
 

Cały dzień Wydawnictwo Zakamarki zaprasza do Pokoju Alberta na urodziny Alberta 
Albertsona. 
 
50 lat temu ukazała się w Szwecji pierwsza książka o Albercie Albertsonie, 
w Polsce Albert obecny jest od 10 lat. W 2022 roku obchodzimy zatem 
podwójne okrągłe urodziny Alberta. Historie wymyślone i zilustrowane 
przez Gunillę Bergström szybko zdobyły popularność, jej bohater stał się 
kultową postacią szwedzkiej literatury dziecięcej, znaną na całym świecie – 
książki o nim przetłumaczono na 35 języków i wydano w niemal 10 
milionach egzemplarzy. W Polsce również podbiły serca czytelników, 
Wydawnictwo Zakamarki wyda w tym roku już 20. tom! 
 
Historie o kilkuletnim Albercie poruszają bez nachalnego moralizatorstwa 
wiele ważnych dla dzieci spraw np. potrzebę akceptacji wśród 
rówieśników, relacje z dorosłymi, samotność, przyjaźń oraz bunt. Dzieci 
rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, 
ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy 
strach. 
 
Codziennie przez cały dzień: 
*) kącik czytelniczy – dostępne wszystkie książki o Albercie 
*) kącik fotograficzny – możliwość zrobienia zdjęcia z Albertem 
*) kącik plastyczny – kolorowanki i rebusy z Albertem 
*) upominek dla każdego urodzinowego gościa 
 
A także: 
Spotkania z Albertem dla grup przedszkolnych i klas 1-3 
piątek 11 marca, godz. 10:00-14:00, co pół godziny, 
obowiązują zapisy: promocja@zakamarki.pl 
 
Wiążemy z Albertem – warsztaty 
Czytanie + wiązanie, sznurowanie, plecenie, konstruowanie wagoników 
kolejki linowej 
sobota 12 marca, godz. 12:00 
niedziela 13 marca , godz. 12:00 
 
Urodziny z Albertem – warsztaty 
Czytanie + zabawy urodzinowe  
sobota 12 marca, godz. 16:00 
niedziela 13 marca, godz. 14:00 
 

Wydawnictwo 
ZAKAMARKI 

Pokój Alberta 
przy stoisku nr 
18 

10:00-10:30 
11:00-11:30 
12:00-12:30, 
13:00 13:30, 
14:00-14:30 
15:00 – 17:00  

Kicia Kocia / Żubr Pompik  
 
Warsztaty wokół książek ulubionych bohaterów. Szczypta iluzji, worek 
fantazji, trochę słuchania, trochę podglądania, mnóstwo dobrej zabawy. 
 
Grupy przedszkolne  (od 10:00 do 14:43-na zapisy) 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATO-WA  
MEDIA RODZINA 

mailto:promocja@zakamarki.pl


Od 15:00 dla zwiedzających-(gry, zabawy, kolorowanki z postaciami 
wydawnictwa Media Rodzina) 
Zapraszamy dzieci 3-9l 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

 

Sobota 12 marca 
 

 

Cały dzień Wydawnictwo Zakamarki zaprasza do Pokoju Alberta na urodziny Alberta 
Albertsona. 
 
50 lat temu ukazała się w Szwecji pierwsza książka o Albercie Albertsonie, 
w Polsce Albert obecny jest od 10 lat. W 2022 roku obchodzimy zatem 
podwójne okrągłe urodziny Alberta. Historie wymyślone i zilustrowane 
przez Gunillę Bergström szybko zdobyły popularność, jej bohater stał się 
kultową postacią szwedzkiej literatury dziecięcej, znaną na całym świecie – 
książki o nim przetłumaczono na 35 języków i wydano w niemal 10 
milionach egzemplarzy. W Polsce również podbiły serca czytelników, 
Wydawnictwo Zakamarki wyda w tym roku już 20. tom! 
Historie o kilkuletnim Albercie poruszają bez nachalnego moralizatorstwa 
wiele ważnych dla dzieci spraw np. potrzebę akceptacji wśród 
rówieśników, relacje z dorosłymi, samotność, przyjaźń oraz bunt. Dzieci 
rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, 
ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy 
strach. 
 
Codziennie przez cały dzień: 
*) kącik czytelniczy – dostępne wszystkie książki o Albercie 
*) kącik fotograficzny – możliwość zrobienia zdjęcia z Albertem 
*) kącik plastyczny – kolorowanki i rebusy z Albertem 
*) upominek dla każdego urodzinowego gościa 
 
A także: 
Spotkania z Albertem dla grup przedszkolnych i klas 1-3 
piątek 11 marca, godz. 10:00-14:00, co pół godziny, 
obowiązują zapisy: promocja@zakamarki.pl 
 
Wiążemy z Albertem – warsztaty 
Czytanie + wiązanie, sznurowanie, plecenie, konstruowanie wagoników 
kolejki linowej 
sobota 12 marca, godz. 12:00 
niedziela 13 marca , godz. 12:00 
 
Urodziny z Albertem – warsztaty 
Czytanie + zabawy urodzinowe  
sobota 12 marca, godz. 16:00 
niedziela 13 marca, godz. 14:00 
 

Wydawnictwo 
ZAKAMARKI 

Pokój Alberta 
przy stoisku nr 
18 

10:00 - 10:50 Strefa Żubra Pompika – zabawy wokół serii książek o Żubrze Pompiku  
 
Leśna gimnastyka, zabawy ruchowe na żubrzej polanie. 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-8lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

11:00 - 11:50   
 

„Ta kartka, to może być wszystko” Zabawy wokół książek pt. Wesoły 
Ryjek oraz Pan Kuleczka Wojciecha Widłaka  
 
Co może powstać z kartki? Puzzle? Obraz? Samolot? Koperta? Wachlarz? 
Sprawdźmy. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

mailto:promocja@zakamarki.pl


11:00-12.30 
 
Oraz 
 
14:00-15.30 

„Anne z Zielonych Szczytów” - zbudujmy swoje własne Avonlea!  
 
Podczas wydarzenia na nowo odkryjemy świat Anne - skupimy się na 
najnowszym przekładzie znanej powieści Lucy Maud Montgomery  
o przygodach Anne Shirley. Zainspirowane, zainspirowani opisami Avonlea, 
spróbujemy wymyślić, zaprojektować oraz stworzyć swoją własną krainę… 
w słoiku!  
 
Punktem specjalnym warsztatów o godzinie 13.00 będzie rozmowa 
tłumaczek - Joanny Radosz oraz Aleksandry Wieczorkiewicz, 
reprezentujących Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.  
 
Jeśli jesteście ciekawi, ciekawe nowego przekładu autorstwa Anny 
Bańkowskiej, zastanawiacie się, dlaczego budzi aż tyle kontrowersji lub 
macie ochotę przenieść się w świat XIX wieku, czekamy na Was! 
 
Do udziału w warsztatach zachęcamy dzieci w wieku 8-12 lat oraz bliskich 
im dorosłych. Do zobaczenia! 
 

Wydawnictwo 
Naukowe UAM i Koło 
Sztuki dla Dzieci „Na 
Wysokiej Górze” 
WFPiK UAM 

STREFA 
WARSZTATOWA 
1 

12:00 - 12:50   Ciocia Jadzia „tęcza” 
 
Zagramy w „Ciocię Jadzię”, a później zamkniemy tęczę w szkle.   
 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-8lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

12.00-13.00 "Co powie Lili...? - czyli sympatyczne spotkanie językowe  
z 6- letnią Lili, która biegle mówi w 3 językach. 
 
Prezentacja scenek sytuacyjnych Mama - Katarzyna Mazur i córka - Lili 
Rogowska, która ma zaledwie 6 lat a potrafi biegle mówić w 3 językach. Jak 
uczyć się języków od najmłodszych lat? W jaki sposób wychować dziecko 
dwujęzyczne w Polsce. Wspólna nauka języka, podstawowe zwroty  
i wyrażenia. A przy okazji odpowiemy na pytanie: "Dlaczego warto by 
dzieci od najmłodszych lat uczyły się języków obcych i od jakiego wieku 
powinny zacząć? 
 

UMLAUT STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

13.00-13.40 Czytanie bajek w języku ukraińskim  STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

13:15 – 15:00 Kicia Kocia  
Spotkanie dla fanów Kici Koci (wspólne czytanie, odrobina iluzji, zabawy  
z konkursami). Niech moc kiciokociowatości będzie z Wami!  
 
Zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

13.30 Poznajcie Felcię! Bohaterkę nowej książki Pawła Pawlaka.  
 
Felcia jest bardzo wrażliwa i nie zawsze jest jej łatwo odnaleźć się  
w otaczającej ją rzeczywistości. Niekiedy czuje się wyobcowana, często ma 
trudności, aby sprostać stawianym wobec niej oczekiwaniom… Ale idzie 
przez życie z podniesioną głową i dzielnie stawia czoła wszelkim troskom  
i trudnościom. Do świata podchodzi niezwykle twórczo i z wyobraźnią. 
Uważnie go obserwuje i komentuje jego poczynania z błyskotliwym 
humorem. Każda z tych historii składa się na śmieszno-gorzko-słodki 
portret młodego człowieka, który w wyjątkowy sposób postrzega to, co 
widzi wokół siebie. Przy okazji czytelnicy mogą dowiedzieć się co nieco  
o czasach, gdy nie było telefonów komórkowych, telewizor był rzadkością, 
a o komputerach prawie nikt nie słyszał.  
 
Zapraszamy do Strefy rodzinnego czytania! W sobotę o godz. 13.30 

 STREFA 
RODZINNEGO 
CZYTANIA 



odbędzie się spotkanie dla dorosłych (nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców), 
podczas którego Małgorzata Swędrowska opowie metodycznie jak 
wrażeniowo pracować z tą niezwykłą książką. 
 
Od godz. 14.00 zapraszamy dzieci! Młodzi czytelnicy będą mieli okazję 
zaprzyjaźnić się z Felcią i wspólnie z nią zanurzyć się w zabawie! 
 

14.00-15.00  Jak dobrze działać razem. "Świnia Malwina" i "Dzik Dzikus" spotkanie z 
autorem Krzysztofem Łapińskim.  
 
Poznajcie Malwinę, Dzikusa i inne zwierzęta z podmiejskiego lasu, 
bohaterów książek Krzysztofa Łapińskiego. Na spotkaniu z Autorem 
posłuchamy o ich przygodach i naradzimy się, jak można im pomóc. 
Okazuje się bowiem, że zwierzęce problemy dziwnym przypadkiem są 
całkiem podobne do tych, które przytrafiają się nam, ludziom. Wspólnie 
przygotujemy zaangażowane transparenty i zorganizujemy pikietę w 
obronie tych, którzy potrzebują naszego wsparcia.  
 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat 
Prowadzący:  Krzysztof Łapiński (autor) i Małgorzata Gałysz-Wróbel  
 

 Wydawnictwo Agora 
dla dzieci  

STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

15.00-16.00 Spotkanie  z  Jerzym Jakubem Buczyńskim 
iluzjonistą i hipnotyzerem.  
Człowiek, który dosłownie całe życie poświęcił swojej pasji. Jego 
zainteresowanie iluzją sięga połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to jako 
ośmioletni chłopiec zobaczył pierwsze prawdziwe zdziwienie na oczach 
widowni złożonej z najbliższych i zrozumiał, że magia jest w każdym z nas. 
Na targach zaprezentuje magiczne sztuczki, które zachwycą zarówno 
młodszych jak i starszych. 
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
Prowadzący Jakub Jerzy Buczyński 
 

Abino STREFA 
WARSZTATOWA 
2  

16.00-16.40 Czytanie bajek w języku ukraińskim  STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

16:00-18:00  
 

Strefa Żubra Pompika 
 
Szkolenie z rysunku (Tomasz Samojlik przemawia z ekranu); leśne zabawy, 
szkicowanie leśnych zwierząt na drewnianych kółkach. 
  
Zapraszamy dzieci w wieku 4-9 lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
   

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

 

Niedziela 13 marca 

 

Cały dzień Wydawnictwo Zakamarki zaprasza do Pokoju Alberta na urodziny Alberta 
Albertsona. 
 
50 lat temu ukazała się w Szwecji pierwsza książka o Albercie Albertsonie, 
w Polsce Albert obecny jest od 10 lat. W 2022 roku obchodzimy zatem 
podwójne okrągłe urodziny Alberta. Historie wymyślone i zilustrowane 
przez Gunillę Bergström szybko zdobyły popularność, jej bohater stał się 
kultową postacią szwedzkiej literatury dziecięcej, znaną na całym świecie – 
książki o nim przetłumaczono na 35 języków i wydano w niemal 10 
milionach egzemplarzy. W Polsce również podbiły serca czytelników, 
Wydawnictwo Zakamarki wyda w tym roku już 20. tom! 
 
Historie o kilkuletnim Albercie poruszają bez nachalnego moralizatorstwa 
wiele ważnych dla dzieci spraw np. potrzebę akceptacji wśród 
rówieśników, relacje z dorosłymi, samotność, przyjaźń oraz bunt. Dzieci 

  



rozpoznają w Albercie swoje zachowania i emocje – radość zabawy, 
ciekawość świata, nieograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy 
strach. 
 
Codziennie przez cały dzień: 
*) kącik czytelniczy – dostępne wszystkie książki o Albercie 
*) kącik fotograficzny – możliwość zrobienia zdjęcia z Albertem 
*) kącik plastyczny – kolorowanki i rebusy z Albertem 
*) upominek dla każdego urodzinowego gościa 
 
A także: 
Spotkania z Albertem dla grup przedszkolnych i klas 1-3 
piątek 11 marca, godz. 10:00-14:00, co pół godziny, 
obowiązują zapisy: promocja@zakamarki.pl 
 
Wiążemy z Albertem – warsztaty 
Czytanie + wiązanie, sznurowanie, plecenie, konstruowanie wagoników 
kolejki linowej 
sobota 12 marca, godz. 12:00 
niedziela 13 marca , godz. 12:00 
 
Urodziny z Albertem – warsztaty 
Czytanie + zabawy urodzinowe  
sobota 12 marca, godz. 16:00 
niedziela 13 marca, godz. 14:00 
 

10:00 – 10:50 Zabawy dla młodych detektywów z seriami książek Operacja oraz 
Sherlock Junior.  
 
Ktoś ukrył psa Tiril i Oliwera. Żeby go odnaleźć będzie trzeba wykonać kilka 
zadań. Z pomocą pojawi się również Sherlock Junior. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

11.00-11.40 Czytanie bajek w języku ukraińskim  STREFA 
WARSZTATOWA 
1 

11:00 – 12:30 Niech moc kiciokociowatości będzie z Wami!  
 
Zabawy z Kicia Kocią 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 
 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

12:00-12:40 Kołderkowe bzdurki dla syna i córki 
 
Wesołe spotkanie z poezją dla najmłodszych. Rymowane wiersze Agnieszki 
Frączekpełne smaków, zapachów, puchatości i niespodzianek idealne są do 
słuchania przed snem albo... do wspólnego spotkania dzieci i dorosłych. 
Razem stworzymy nasze własne projekty kołderek, które zaniosą nas w 
dalekie krainy pełne wspaniałych niemożliwości i niecodziennych marzeń. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat z opiekunami 
Prowadzący: Dom Bajek Barbara Górecka, Maria Karwowska 

Tu się czyta, 
wydawnictwo Buka, 
Dom Bajek 

STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

12.00-13.00 „Pobawmy się w teatr z Tomaszem Gęsikowskim” to interaktywna gra, 

która umożliwi dzieciom zabawę w teatr. Dzieci będą mogły rozwijać 

zdolności lektorskie i aktorskie, zaznajamiają  się także z szeroko pojętą 

kulturą teatralną.   

Spotkanie odbędzie się z  Tomaszem Gęsikowskim , aktorem teatrów 

Kamienica i Capitol w Warszawie  

Albus STREFA 
WARSZTATOWA 
1 

mailto:promocja@zakamarki.pl


 

Aktor, występował w takich programach tv dla dzieci jak: Mama i Ja, 

Jedyneczka, Margolcia i Miś zapraszają dziś, Lato z Kąfacelą czy przez wiele 

lat sztandarowego programu tvp abc Domisie.   

Obecnie występuje w programie Przyjaciele Misia i Margolci w tvp abc. 

Aktor chętnie opowie o produkcjach dla dzieci w telewizji. Pytania mile 

widziane.  

Po spotkaniu chętnie podpisze autografy na stoisku firmy ABINO, gdzie 

będzie można kupić grę interaktywną i płyty.   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

Prowadzący: Tomasz Gęsikowski 

 

12:45-13:25 Mika i bulgot. Arcygroźne domostwory 
 
W każdym z naszych domów i mieszkań kryją się fascynujące tajemnice: 
stwory i stworki, nieoczywiste dźwięki, szumy, szurania, bulgoty... Mika-
tygrys doskonale je rozpoznaje i nawet próbuje się nieco z niektórymi 
zaprzyjaźnić. Lecz kim jest i jak naprawdę wygląda Pan Bulgot? A może to... 
Pani? Wspólnie stworzymy galerię naszych prywatnych Domostworów :) 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat z opiekunami 
 
Prowadzący: Dom Bajek Barbara Górecka, Maria Karwowska 

Tu się czyta, 
wydawnictwo 
Druganoga, Dom 
Bajek 

STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

13.00-13.40 Czytanie bajek w języku ukraińskim  STREFA 
WARSZTATOWA 
1 

13:00 – 15:00 Strefa Żubra Pompika 
 
Zabawy wokół książek Tomasza Samojlika z serii o Żubrze Pompiku. 
Zabawy ruchowe oraz plastyczne.Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat 
 
Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina STREFA 
WARSZTATOWA 
MEDIA RODZINA 

13:30– 14:10 Pierwsza pomoc przy drobnych wypadkach 
 
Aaaaałć! Każdemu z nas zdarzyć się może niewielki wypadek - otarte 
kolano, solidny guz po zderzeniu głów, zadrapanie od kocich pazurów czy 
skaleczenie. Wiedza, jak postępować w tych sytuacjach jest ważna. A czy 
da się opowiedzieć o pierwszej pomocy z przymrużeniem oka? Oczywiście! 
Wspólnie wczujemy się w rolę poskramiaczy bólu i czarodziejów 
sanitariuszy. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat z opiekunami 
Prowadzący: Dom Bajek Barbara Górecka, Maria Karwowska 

Tu się czyta, 
wydawnictwo Tako, 
Dom Bajek 

STREFA 
WARSZTATOWA 
2 

14:15– 15:00 Tkaczka chmur 
 
Tam, gdzie życie pisze niełatwe scenariusze dzielne serca dzieci odnajdują 
najlepszy lek na przepłynięcie rzeki smutku, poradzenie sobie z płonącym 
gniewem czy otchłanią rozpaczy. Spotkanie z poezją, tańcem, dobrym 
wspomnieniem przyprawione uważnym oddechem to tylko niektóre 
sposoby na doświadczenie trudnych emocji. A z pewnością mamy ich 
jeszcze więcej! Za pomocą nici, niteczek, wełenek i tkanin wspólnie 
zilustrujemy nasze osobiste narzędzia ratunkowe. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat z opiekunami 
 
Prowadzący: Dom Bajek Barbara Górecka, Maria Karwowska 

Tu się czyta, 
wydawnictwo Albus, 
Dom Bajek 

STREFA 
WARSZTATOWA 
2 


