
„Z książką na walizkach” to akcja promująca czytelnictwo w bibliotekach szkolnych 

miejskich i gminnych. Dla wielu dzieci jest to często pierwszy kontakt z autorem książek i 

niepowtarzalna okazja na unikatową dedykację. Pierwszy raz autorzy i ilustratorzy 

współpracujący z Wydawnictwem Literatura spotkali się w bibliotekach z dziećmi  z 

województwa dolnośląskiego dziesięć lat temu. Dziś coroczne spotkania młodych 

czytelników z pisarzami odbywają się również w województwach  : pomorskim, 

podkarpackim, lubuskim, opolskim, małopolskim a od tego roku również w  łódzkim. 

Przyjazd na festyn czytelniczy do Tomaszowa Mazowieckiego zgłosiło już wiele bibliotek  z 

terenu naszego województwa i powiatu.  

Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. 

W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu 

autora. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który 

kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich 

zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia. 

W związku z obchodami roku Juliana Tuwima, w Tomaszowie Mazowieckim -„ mieście 

młodości  szczęśliwej ” poety , w dniu 11 maja 2013 r. w Miejskim Parku „Solidarność” 

odbędzie się wielki finał projektu Wydawnictwa Literatura, pt.: „ Z książką na walizkach. 

Wokół Tuwima”. Współorganizatorem tej imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna we 

współpracy  z tomaszowskimi ośrodkami kultury. Patronatem honorowym imprezę objęli : 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Rafał Zagozdon , Prezydent Miasta Łodzi - 

Hanna Zdanowska, Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz. Patronat 

medialny sprawują  Radio Łódź i TYP Łódź. 

„Z książką na walizkach” to akcja promująca czytelnictwo w bibliotekach szkolnych 

miejskich i gminnych. Dla wielu dzieci jest to często pierwszy kontakt z autorem książek i 

niepowtarzalna okazja na unikatową dedykację. Pierwszy raz autorzy i ilustratorzy 

współpracujący z Wydawnictwem Literatura spotkali się w bibliotekach z dziećmi  z 

województwa dolnośląskiego dziesięć lat temu. Dziś coroczne spotkania młodych 

czytelników z pisarzami odbywają się również w województwach  : pomorskim, 

podkarpackim, lubuskim, opolskim, małopolskim a od tego roku również w  łódzkim. 

Przyjazd na festyn czytelniczy do Tomaszowa Mazowieckiego zgłosiło już wiele bibliotek  z 

terenu naszego województwa i powiatu. 

Tomaszowski Finał rozpocznie się o godzinie 11.00 bajkowym pochodem sprzed budynku 

Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP, przy Pl. Kościuszki 18. Pochód będzie prowadził 

ulicami miasta aż do muszli koncertowej w Miejskim Parku „Solidarność”, gdzie odbędzie się 

dalsza część uroczystości : występy dzieci i młodzieży, kiermasz książek Wydawnictwa 

Literatura, oraz wydawnictw regionalnych, spotkania z „walizkowymi„ autorami, 

podsumowanie konkursów plastycznych i literackich, wręczenie nagród. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału  

w festynie. Mile widziane będą bajkowe stroje uczestników parady oraz transparenty lub 

skandowane hasła promujące czytanie.  Za najciekawszy strój i hasło przewidziane są 

nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Literatura. Zwycięzców wybierze jury składające 

się z uczestniczących w paradzie pisarzy. Zapraszamy do wspólnej zabawy - Wokół 

Literatury, Wokół Książki i Wokół Tuwima. 

  



Wszelkich informacji udziela Justyna Łomża - kierownik Oddziału dla Dzieci i 

Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim pod nr tel. 44 

724-61-06., 697 792 020 , e-mail oddzialdladzieci@mbptomaszow.pl  
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