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• Od stycznia do grudnia 2016 roku Fundacja przeprowadziła szereg 
spotkań poświęconych literaturze dziecięcej, z udziałem dziecięcej 
publiczności. W części wydarzeń uczestniczyli znani autorzy i 
ilustratorzy. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty i 
bezpłatny dla uczestników. Były to m. in. następujące spotkania i 
warsztaty literackie: 
 

17.01. - warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą autorem książki „Pszczoły” 
27.02 - spotkanie współrealizowane z wydawnictwem Mamania i serią 
książek „Zły kocurek” 
20.03  -warsztaty rysunkowe z ilustratorką z Magdą Wosik 
3.04 – „Nelly Rapp”- premiera literacka i warsztaty dla dzieci 
17.04 - spotkanie z Wojciechem Widłakiem z okazji premiery nowej części 
książki „Pan Kuleczka” 
23.04 - spotkanie z Elizą Piotrowską, autorką serii książek o Cioci Jadzi. 
8.05 - spotkanie z autorami komiksu „Tymek i Mistrz”, Rafałem Skarżyckim 
i Tomaszem Lwem Leśniakiem 
15.05 - spotkanie z Tomaszem Kowalem, autorem książki „Kraina robotów” 
20.05 - spotkanie z Ainą Bestard i premiera książki „Co kryje las” 
4.06 - spotkanie z Mikołajem Golachowskim, przyrodnikiem, autorem 
książki „Pupy, ogonki i kuperki”. 
19.11 - spotkanie z Karoliną Oponowicz, autorką książki „Bozie, czyli jak 
wygląda Bóg”  

• Jesienią 2016 r. Fundacja Dzieci Czytają zorganizowała także 
festiwal literacki pod nazwą Kryminalny październik. W ramach 
festiwalu zaprosiliśmy dzieci na 4 literackie imprezy: 2.10 odbyła 
się premiera „Tajemnicy więzienia”, kolejnej książki z serii „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka; 8.10 
spotkaliśmy się z Jørnem Lierem Horstem, autorem serii 
detektywistycznych dla dzieci i młodzieży: Biuro detektywistyczne 
nr.2 oraz Serii Clue; 16.10 najmłodsi spotkali się z psim tropicielem 
i jego treserką; 23.10 starsze dzieci uczestniczyły w kryminalnym 
wieczorze literackim z detektywem Blomkvistem. 

• Fundacja prowadziła także odpłatne: warsztaty dla przedszkoli i klas 
szkolnych oraz imprezy na indywidualne zamówienia, roczne 
cotygodniowe edukacyjne zajęcia komputerowe i autorskie 
warsztaty z wykorzystaniem klocków lego, cykliczne warsztaty 
muzyczne i klub malucha. 
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Nie prowadzi działalności gospodarczej 


