
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej – teraz w 
Małopolsce! 
 
Połowa wakacji to czas, gdy wszyscy są lekko rozleniwieni. No może prawie wszyscy. Ekipa 
Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej - Ojce i Dziatki, spędza wakacje bardzo 
aktywnie. Tydzień temu zakończyły się nadmorskie wydarzenia. Z autorami i ilustratorami spotkały 
się dzieci z Sopotu i Gdyni, ale byli też mali przedstawiciele całej Polski, spędzający nad Bałtykiem 
wakacje z rodziną. Dla przypomnienia Fundacja Czas Dzieci z Festiwalem odwiedziła już w tym roku
Warszawę, Radom, Wrocław i Opole, a przed nimi jeszcze Lublin (wrzesień), Zamość (wrzesień), 
Katowice (grudzień) i Dąbrowa Górnicza (grudzień)! To bez wątpienia największa impreza 
festiwalowa dla dzieci w Polsce (Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury). 
 
Już za kilka dni szczególna, wakacyjna odsłona Festiwalu - Międzypokoleniowy Festiwal Literatury 
Dziecięcej w Małopolsce.  To wyjątkowy projekt realizowany przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego, który ma na celu łączenie pokoleń, nie tylko za pomocą książek, ale również 
poprzez zwiedzanie małej Ojczyzny.  
 
Małopolska to szczególnie bogaty kulturowo region. Jego klimatyczne zamki, podobno 
zamieszkiwały smoki, duchy i czarownice… Nawet jeśli to nie jest prawda, to ich architektura, 
sztuka, historia, a do tego bajeczna przyroda są wymarzoną scenerią i pretekstem do snucia 
opowieści, wczytywania się w korzenie i twórczej aktywności dla całych rodzin. 
 
Festiwal ma być pretekstem do odwiedzenia miejsc niedalekich. Perełek, które są tuż obok, czasami
tak blisko, że wciąż nie było czasu by je zwiedzić, miejsc, które z dnia na dzień pięknieją  i 
zmieniają swoje oblicze. Odbędą się w nich warsztaty, spotkania, zabawy literackie, zawisną 
wystawy. Znani i lubiani będą czytać, rodzice i dziadkowie będą wspominać, a dzieci zapomną co to 
znaczy nudzić się na wakacjach. Zapomną też gdzie zostawili telefon komórkowy, ale o tym na razie 
ciiiii... 
 
Całość zwieńczy niezwykła wycieczka, którą poprowadzi festiwalowa przewodniczka, dla której nie 
ma rzeczy niemożliwych. 
 
Wydarzenia odbędą się w: Restauracji Wierzynek, Zamku Królewskim na Wawelu, Domu Malarek w
Zalipiu, Zamku w Nowym Wiśniczu, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Muzeum Zabawek w 
Krynicy, Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Olkuszu, Sądeckim Parku Etnograficznym, Sądeckiej 
Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Enklawie Przyrodniczej –„Bobrowisko” w Starym Sączu oraz 
Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju. Spotkacie tam m.in. Mariannę Oklejak, Urszulę Palusińską, 
Marcina Kozioła, Marcina Bruchnalskiego, Tomasza Schimscheinera - ambasadora 
Festiwalu oraz tajemniczego Pana Poetę.
  
Impreza potrwa do 25.08.2019, a nawet odrobinę dłużej, bo wystawę w Pijalni Głównej Uzdrowiska
Krynica- Żegiestów oglądać możecie do 24.09.2019! 
 
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny, a dla wszystkich dzieci uczestniczących w 
wydarzeniach organizatorzy przygotowali upominki.
 



Ilość miejsc na wydarzeniach jest ograniczona.  Obowiązuje rezerwacja mailowa:
rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl
 
Program Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Małopolsce. 
 
https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-malopolska/
 
Dodatkowych informacji udziela:
Dawid Wołowicz
dawid.wolowicz@czasdzieci.pl
ul. Felicjanek 10/17
31-104 Kraków
tel./fax (12) 421-29-41
605 548 155
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