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Informacja o idei i powstaniu Pierwszej Książki Mojego Dziecka 
 
 
Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wspiera zdrowie emocjonalne – psychiczne, 
umysłowe i moralne – dzieci i młodzieży. Jednym z ważnych działań Fundacji jest prowadzona 
od 2001 r. kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest uświadomienie 
dorosłym potrzeby spędzania czasu z dzieckiem i codziennego czytania mu od najmłodszego 
wieku jako warunku jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.  
 
Pomysł, aby młodym matkom po urodzeniu dziecka przekazywać w szpitalu specjalnie 
zaprojektowaną książkę do czytania dziecku, zawierającą zarazem przekaz dla rodziców, 
narodził się na początku kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Chodziło o to, by młodzi 
rodzice jak najwcześniej zetknęli się z wiedzą o potrzebie budowania więzi z dzieckiem    
i mądrego wychowania oraz stworzenia mu bogatego środowiska językowego poprzez 
codzienne czytanie. A jednocześnie - by od początku mieli co dziecku czytać.  
 
Pierwsza Książka Mojego Dziecka (PKMD) miała zatem zawierać treści adresowane 
do rodziców i do dziecka. Miała zachęcać rodziców zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie,  
do codziennego czytania dziecku. Doświadczenie Fundacji wyniesione z kampanii medialnych 
wskazywało, że do podjęcia postulowanych działań najskuteczniej motywuje ludzi przekaz 
pozytywny i humor. Książka miała być zatem przekonująca, atrakcyjna i zabawna. Miała się 
podobać zarówno rodzicom, jak i dzieciom. 
 
Koncepcję merytoryczną i scenariusz książki, a także teksty dla rodziców opracowały Irena 
Koźmińska, Prezes Fundacji oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji.  
Teksty były konsultowane z psychologami i pedagogami, a także poddane ocenie rodziców. 
W 2007 roku Fundacja wystąpiła  w ramach Programów Operacyjnych do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu i w 2008 roku otrzymała grant w kwocie 
40 tys. zł na wyprodukowanie książki, w tym zamówienie wierszy i ilustracji.  
 
Fundacja zwróciła się do utalentowanej młodej poetki Elizy Piotrowskiej o napisanie wierszy 
wg scenariusza tematycznego, a także podjęła działania na rzecz pozyskania praw autorskich 
do kilku wierszy już istniejących: Lokomotywy Juliana Tuwima, Idzie niebo ciemną nocą Ewy 
Szelburg - Zarembiny, W kredensowym zamku Joanny Papuzińskiej, Letniej piosenki Zofii 
Beszczyńskiej, kołysanek do słów Janiny Porazińskiej Na Wojtusia z popielnika oraz 
Ta Dorotka.  
 
Następnie Fundacja przeprowadziła konkurs zamknięty na ilustracje do Pierwszej Książki 
Mojego Dziecka, zapraszając uznanych artystów – 9 polskich ilustratorów i grafika litewskiego. 
Konkurs na ilustrację do PKMD wygrał litewski artysta, Ilia Bereznickas. 
 
Fundacja postanowiła wzbogacić Pierwszą Książkę Mojego Dziecka o płytę DVD z filmem 
edukacyjnym „Jak kochać dziecko?” nt. sposobów zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci 
oraz kołysankami-śpiewankami dla najmłodszych, w których wyborze i nagraniu pomogła    
jako partner Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, a których wyprodukowanie sfinansowała 
Fundacja BRE Banku.  
 
Fundacja „ABCXXI d – Cała Polska czyta dzieciom” zaczęła następnie poszukiwać sponsorów  
do wydania pakietu PKMD złożonego z książki i płyty. Projektem zainteresował się marszałek 
województwa kujawsko-pomorskiego, ale po roku przygotowań do podpisania umowy, 
województwo wycofało się z całorocznego nakładu na rzecz nakładu tygodniowego, 
na co Fundacja nie przystała. Fundacja podejmowała rozmowy z różnymi firmami, jednak 
projekt na papierze okazał się mało przekonujący. Dopiero po wyprodukowaniu – dzięki 
wsparciu Banku PKO BP – testowej partii PKMD, Fundacja mogła pokazać zmaterializowaną 
ideę Pierwszej Książki. Rodzice, którzy otrzymali egzemplarze testowe, z entuzjazmem 
powitali tę publikację. 
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Fundacja otrzymała bardzo wiele sygnałów, że Pierwsza Książka stała się ulubioną książką 
ich dzieci. Ankiety na temat tekstów i ilustracji, przeprowadzone w różnych środowiskach,  
w tym nauczycielskich, dziennikarskich, artystycznych, a także patologicznych, potwierdziły 
wysokie oceny odbiorców. Krytyczne uwagi zostały, w miarę możliwości, przez Fundację 
uwzględnione.   
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznał projekt „Pierwsza Książka Mojego Dziecka”  
za cenne uzupełnienie strategii rozwoju czytelnictwa w Polsce i objął go Honorowym 
Patronatem. W ślad za tym Narodowe Centrum Kultury podjęło współpracę z Fundacją, której 
efektem była partia pilotażowa PKMD (6 tys. egz.) skierowana w lutym 2013 roku do czterech 
województw o najniższym poziomie czytelnictwa. 
 
Pierwsza Książka Mojego Dziecka wpisuje się też w działania strategiczne Fundacji na rzecz 
mądrego wychowania dzieci, oferujące dorosłym wiedzę, a dzieciom czytanie przez dorosłych 
i nauczanie wartości na każdym etapie ich dzieciństwa: 
 
-  Pierwsza Książka Mojego Dziecka (od urodzenia) 
-  program „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” (gminy fundują czterolatkom książki) 
-  kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” (dzięki której 92% rodziców małych dzieci 
   wie, że dzieciom trzeba czytać) 
- „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola”: codzienne czytanie w placówkach; badania 
   Fundacji potwierdziły ich ogromną skuteczność w rozwijaniu języka, czytelnictwa  
   i postaw prospołecznych 
-  Kluby Czytających Rodzin – zachęta i wsparcie rodzinnego czytania 
-  Konkursy literackie im. Astrid Lindgren, promujące wysoką jakość literatury dla dzieci 
-  publikacja książek „Wychowanie przez czytanie” oraz „Z dzieckiem w świat wartości” 
-  produkcja filmów edukacyjnych: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Jak kochać dziecko?” 
- Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania – oferujący, m.in. na kursach e-
learningowych, wiedzę na temat mądrego wychowania. 
 
Docelowym założeniem projektu jest to, by każda matka w Polsce, która urodzi dziecko, 
otrzymała przy wypisie ze szpitala bezpłatnie Pierwszą Książkę Mojego Dziecka jako pierwszą 
edukacyjno-kulturalną wyprawkę dla niego. Po uruchomieniu projektu na większą skalę, 
Fundacja planuje prowadzenie badań wpływu PKMD (czytania od urodzenia) na rozwój   
psychiczny, umysłowy i moralny dzieci.  
 
  


