
Irena  Koźmińska – założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom”. W 2001 zainicjowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.   
Współautorka książek „Z dzieckiem w świat wartości” (Świat Książki 2007) oraz 
„Wychowanie przez czytanie” (Świat Książki 2010). Żona Jerzego Koźmińskiego, 
dyplomaty, aktualnie prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, mama dorosłej córki 
Kingi. 

Życiorys 

Ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną im. E. Młynarskiego w Warszawie 
(fortepian), VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana oraz studia na Wydziale Handlu 
Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. 

W latach 1978-1982 pracowała w Polskim Radio w Redakcji Publicystyki.  W latach 1994 -
2000, w związku z funkcją ambasadora Polski pełnioną przez jej męża, mieszkała w USA, 
gdzie zajęła się działalnością charytatywną i zdobywaniem wiedzy psychologicznej. Brała 
udział w licznych konferencjach i wykładach na temat rozwoju dziecka, warsztatach 
i szkoleniach z zakresu psychologii, studiowała literaturę psychologiczną, przeprowadziła 
szereg wywiadów z czołowymi amerykańskimi specjalistami w dziedzinie psychologii 
i psychiatrii m.in. Danielem Golemanem, Susan Forward, Nathanielem Brandenem, Rossem 
Campbellem i innymi, z których kilka drukowała „Polityka”. 

W 1995r. we współpracy z Polonią i amerykańskimi przyjaciółmi założyła w Waszyngtonie 
fundacje: „Breast Cancer Awareness Program for Poland”, a następnie: „Child 
Awareness Program for Poland”. W 1998 roku zarejestrowała w Polsce Fundację 
„ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego” (w 2006 r. przemianowaną na Fundację 
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”), z misją wspierania zdrowia emocjonalnego dzieci  
i młodzieży poprzez działania oświatowe i  edukacyjne.  W 1999 r. zorganizowała w Polsce 
międzynarodową konferencję „Jak kochać dziecko - nowe odkrycia psychologii” 
z udziałem sław psychologii i psychiatrii, m.in. Alice Miller, Nathaniela Brandena, Mary Pipher, 
Rossa Campbella. W latach 2000 - 2010 była członkiem Zarządu International Centre for 
Missing and Exploited Children.  

W 2001 roku zainicjowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem 
jest zachęcenie rodziców i nauczycieli do wprowadzenia głośnego czytania dzieciom –  
20 minut dziennie. Codziennie! - w domach, przedszkolach, szkołach itp., jako łatwej, taniej 
i bardzo skutecznej metody wspierania ich wszechstronnego rozwoju i edukacji.  

W 2006 zapoczątkowała „Porozumienie Dzieci Pod Ochroną”, które m.in. przeprowadziło 
kampanię społeczną „Bicie jest głupie”. Wzorując się na polskiej kampanii czytania, w 
Czechach rozpoczęto program "Celé Česko čte dětem", na Słowacji - „Celé Slovensko čita 
detiom” i na Litwie – „Visa Lietuva skaito vaikams” (Cała Litwa czyta dzieciom). W 2011 roku 
zainicjowała program „Cała Europa czyta dzieciom” – All of Europe Reads to Kids. 

W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, a Minister Edukacji -  Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Wyróżniona również przez dzieci Orderem Uśmiechu (2005), medalem "Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis" (2005) przyznanym przez Ministra Kultury oraz Nagrodą „Guliwer w krainie 
Liliputów” przyznaną przez redakcję czasopisma Guliwer (2007). 

 


