Toruń, 08.05.2018 r.
Stowarzyszenie Strefa Mediacji oraz kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu i Bydgoszczy wraz z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
oraz Stowarzyszeniem Edukacji Przedszkolnej Inicjatywa i Twórczość zapraszają na inaugurację obchodów
XII Światowych Dni Bajki. Odbędą się one po raz pierwszy w naszym województwie, równolegle w Toruniu,
Bydgoszczy i Włocławku a także w Brodnicy w dniach 24 – 27.05.2018 r.
Parlament Europejski ustanowił rok 2018 rokiem Dziedzictwa Kulturowego - a bajka właśnie jest takim
niematerialnym dziedzictwem. Dlatego też, celem obchodów Światowych Dni Bajki jest rozbudzenie
zainteresowania literaturą, rozwijanie i kultywowanie uniwersalnych wartości, integracja społeczności lokalnej,
dobra zabawa oraz promocja zarówno województwa kujawsko – pomorskiego, jak i miast z regionu.
W ramach obchodów zaplanowano następujące wydarzenia:
24 maja 2018 r. (czwartek)
1) Toruń
Inauguracja obchodów Światowych Dni Bajki (Toruń)
 10:00 - Uroczyste otwarcie XII Światowych Dni Bajki, powitanie gości (budynek Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8);
 10:10 - Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Zaczarowany Świat „Legenda o Smoku
Wawelskim”;
 10:50 - Parada postaci bajkowych – przemarsz przedszkolaków i gości do Teatru Baj Pomorski,
spotkanie z aktorami;
 11:45 - Zakończenie parady.
2) Bydgoszcz
 10:00 - „Bajkowy Rajd Rowerowy” - Rozpoczęcie Rajdu na Starym Rynku w Bydgoszczy wspólnie z
Uczniami Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. Dalej jedziemy w kierunku Wyspy Młyńskiej.
Następnie przejazd przed siedzibę Radia PIK. Spotkanie w Parku im. Jana Kochanowskiego gdzie
czytane będą bajki dla dzieci na placu zabaw. Zakończenie przy centrum Handlowym Focus Mall w
Bydgoszczy.
3) Włocławek
 10:00 - Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 6 ul. Żytnia 66/68 „czytanie z mediatorem” – spotkanie
z Aleksandrą Kubiak.
25 maja 2018 r. (piątek)
1) Toruń
 Bajkowe gry i zabawy w „Piernikowym Miasteczku” w Toruniu – od godz. 13:00 do 16:00;
 „czytanie z mediatorem” – spotkanie z Ireną Paczkowską - Szkoła Podstawowa nr 7 – od godz. 9:30
do 11:00.
2) Bydgoszcz
 „czytanie z mediatorem” – spotkanie z Igą Nowicką - Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Gdańska 122 – od
godz.9:30 do 11:00.

3) Włocławek - Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28
10.30 – 11.00 – oficjalne otwarcie obchodów przez Prezydenta miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego
oraz przemarsz barwnego korowodu postaci bajkowych od Urzędu Miasta do Centrum Kultury Browar B
11.00 – 11.05 – oficjalne powitanie uczestników obchodów ŚDB na terenie Browaru B
11.10 – 11.30 – występ taneczny grupy 5-latków z przedszkola „Bajka”
11.30 – 11.50 – występ grupy przedszkolnej „Słoneczny Domek”
11.50 – 11.55 – zapowiedź występów Świetlic Środowiskowych MOPR
11.55 – 12.05 – prezentacja wiersza pt.” Leń” przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Zacisze”
12.05 – 12.15 – prezentacja wiersza pt.” Brudas” przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Zorza”
12.15 – 12.25 – prezentacja przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Zefir”,
12.25 – 12.50 – prezentacja bajki „Królowa Śniegu” oraz piosenki „Meluzyna” przez dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Zachęta”
12.50- 13.00 – zakończenie obchodów – wypuszczenie przez uczestników balonów do nieba
Bajka w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku







Miejska Biblioteka Publiczna, ul Warszawska 11/13 – taras biblioteki – godz.10:00 – „Biblioteczna
karuzela z bajkami” – zabawa literacka;
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul.Żytnia 66/68, godz.9:50 – „Dziś u nas święto bajki” - zajęcia
literacko-plastyczne;
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul.Sielska 6, godz. 9:20 – „Psi patrol rusza do biblioteki” –
bajkowe potyczki przedszkolaków;
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul.Łęgska 28 – dziedziniec Centrum Kultury Browar B
„Bajkowe koło fortuny” zagadki dla dzieci związane z bajkami w formie koła fortuny;
„Zgaduj - bajdula” pytania i zagadki dla dzieci dotyczące tytułów i postaci z bajek
„Z jakiej jestem bajki” – zabawa skojarzeniowa – polegająca na pokazywaniu dzieciom przedmiotów,
które muszą skojarzyć z odpowiednim bohaterem z bajki;
Filia Dziecięca nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Dziewińska 17
„Na latającym dywanie do świata bajek” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

4) Brodnica








„Bajkowy Dom Dziecka” – wychowankowie Domu Dziecka uświetnią obchody Światowych Dni Bajki
w Bibliotece Miejskiej, gdzie zaprezentują swoją część artystyczną dzieciom z brodnickich przedszkoli
oraz dla seniorów DPS „Pomocna dłoń”
Miejsce spotkania - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul Zamkowa 1;
godz. 11:00 – 11:30 – prezentacja bajki przez wychowanków pt. “Czerwony Kapturek”.
Publicznością będą przedszkolaki z Brodnicy:
 Przedszkole “Smerfuś”
 Przedszkole “Misiaki”
 Przedszkole im. Marii Konopnickiej.
godz. 11:30 – 12:00 konkurs “zgaduj- zgadula” poprowadzony przez wychowanków Domu Dziecka –
pytania i zagadki dla dzieci dot. tytułów i postaci z bajek.
godz. 12:00 – 12:30 zajęcia taneczno-ruchowe; aktorzy z Domu Dziecka i wspólne tańce z
przedszkolakami do znanych piosenek z bajek.
godz.12:30 – 13:00 zajęcia plastyczne – rozwijające manualność i kreatywność. Dekorowanie
kartonowego domku babci Czerwonego Kapturka przez zaproszoną publiczność we współpracy z
wychowankami Domu Dziecka.








godz. 13:00 wręczenie na ręce pań z przedszkoli książek z bajkami; zachęcanie i pobudzanie
wyobraźni dziecka o magicznym świecie bajek.
godz. 13:10 wspólne zdjęcie.
Miejsce spotkania – Dom Pomocy Społecznej “ Pomocna Dłoń” w Brodnicy, ul Wiejska 1;
godz. 14:00 – 14:30 – prezentacja bajki przez wychowanków pt. “Czerwony Kapturek”.
godz. 14:30 – 15:00 zajęcia taneczno-ruchowe; aktorzy z Domu Dziecka przedstawią tańce do
znanych piosenek z bajek.
godz. 15:00 wręczenie seniorom słodkiego upominku z koszyczka Czerwonego Kapturka.
Godz.15:10 wspólne zdjęcie.

5) Solec Kujawski - Kino „Kultura” w Solcu Kujawskim


W ramach obchodów XII edycji Światowych Dni Bajki kino zaprasza na dwa pokazy „Basi” - nowej
polskiej animacji, która podbiła serca widzów. Pokaz o godzinie 12:30. Wyjątkowo na oba pokazy kino
proponuje bilety w cenach 12 zł (bilet normalny) oraz 10 zł (bilet grupowy).
„Basia” to adaptacja pięciu książek z kultowej, sprzedanej w prawie milionie egzemplarzy, serii
stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Każdy z filmowych epizodów pokazuje świat z
perspektywy pełnej ciekawości pięciolatki, dla której wyprawa do zoo, biwak, dzień w przedszkolu, a
nawet pobyt w domu z katarem są początkiem niezwykłej przygody. Kategoria wiekowa: 4+

26 maja 2018 r. (sobota)
1) Toruń
 Dziecięcy taniec postaci bajkowych – na Barce cumującej na Bulwarach Filadelfijskich, godz. 12:00;
 Prezentacja tańca orientalnego grupy tanecznej „Beledi" z Torunia – na Barce cumującej na
Bulwarach Filadelfijskich, godz. 12:30;
 Przedstawienie, pt. „Słup soli” na podstawie książki Elżbiety Zubrzyckiej. Inscenizacja bajki przez
studentów Kierunku Pedagogika – na Barce cumującej na Bulwarach Filadelfijskich, godz. 13:10;
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „W Bajkowej Krainie – Król i Królowa Zgoda” – na Barce
cumującej na Bulwarach Filadelfijskich, godz. 14:00;
 Zakończenie obchodów.
2) Solec Kujawski - Kino „Kultura” w Solcu Kujawskim
 W ramach obchodów XII edycji Światowych Dni Bajki kino zaprasza na dwa pokazy „Basi” - nowej
polskiej animacji, która podbiła serca widzów. Pokaz o godzinie 13:30. Wyjątkowo na oba pokazy kino
proponuje bilety w cenach 12 zł (bilet normalny) oraz 10 zł (bilet grupowy).
„Basia” to adaptacja pięciu książek z kultowej, sprzedanej w prawie milionie egzemplarzy, serii
stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Każdy z filmowych epizodów pokazuje świat
z perspektywy pełnej ciekawości pięciolatki, dla której wyprawa do zoo, biwak, dzień w przedszkolu,
a nawet pobyt w domu z katarem są początkiem niezwykłej przygody. Kategoria wiekowa: 4+
27 maja 2018 r.
1) Bydgoszcz



przedstawienie dla dzieci pt. „Kret sam na scenie” na podstawie bajki szwedzkich pisarzy Ulf'a
Nilssona i Evy Eriksson. Inscenizacja bajki przez studentów kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole
Bankowej w Bydgoszczy (godz. 11.30, sala BA 104) – dla dzieci około 12 r.ż.



Zakończenie obchodów

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny XII Światowych Dni Bajki
w woj. kujawsko –pomorskim
Irena Paczkowska
Stowarzyszenie Strefa Mediacji

t: 669 696 619

Urszula Winiarska

Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Szkoła Podstawowa nr 7

Menedżer Kierunku Pedagogika
w Wyższej Szkole Bankowej

t: 783 366 993

t: 607 402 080

