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Witam! 

•    Zaproszenie na wykład  dietetyka żywienia Lecha Tkaczyka
ZIOŁA W KUCHNI ZDROWIE W SERCU!

• Zaproszenie na spotkanie z autorem bajek dla dzieci 
         GDYBY ZWIERZĘTA UMIAŁY MÓWIĆ!

• Zaproszenie wszystkich piszących na spotkania w ramach projektu  wydaj się w 
książce.

WWW.WYDAJ-SIE.PL

• Zaproszenie na:
KIERMASZ KSIĄŻEK WYDAWNICTWA ASTRUM

Miło nam poinformować, że 24 czerwca , w ramach obchodów 20 lecia swojego 
istnienia,Wydawnictwo Astrum ( www.wydawnictwo-astrum.pl) będzie gościło w kilku 

instytucjach kulturalnych w Jaworze.

W ramach wizyty w tym pięknym mieście odbędą się trzy spotkania z Prezesem Wydawnictwa 
Astrum Lechem Tkaczykiem, który jako dietetyk żywieniowiec wygłosi wykład na temat ziół w 
kuchni oraz jako autor bajek spotka się z dziećmi w dwóch przedszkolach.

Ponadto na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Jaworze, z tymi którzy już piszą albo pisać 
zamierzają,  Lech Tkaczyk opowie o prowadzonym przez wydawnictwo projekcie wydaj z nami 
książkę, wydaj z nami płytę- www.wydaj-sie.pl .

Zainteresowanych zdrowym żywieniem, ziołami w kuchni, dietą funkcjonalną zapraszamy do 
Biblioteki Miejskiej w Jaworze Plac Seniora 4, 24 czerwca na godzinę 17.

Natomiast rodziców i dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 2  w Jaworze,  ul. Józefa 
Piłsudskiego 14 , zapraszamy na godzinę 11 minut 30.

Rodziców i dzieci, których pociechy uczęszczają do Przedszkola nr 4 przy ulic FR. Chopina 10 w 
Jaworze zapraszamy na spotkanie  o godzinie 14.

Spotkanie z autorem poprzedzone będzie  kiermaszem książek Wydawnictwa Astrum, w tym 
książek, które napisał Lech Tkaczyk. Przez dwa tygodnie przed spotkaniem książki te można 
zobaczyć  i nabyć w placówkach, w których odbędą się spotkania autorskie.
Natomiast na samych spotkaniach autor będzie je  wszystkim chętnym podpisywał.
Serdecznie zapraszamy.
Pozdrawiam
Alicja Chojnacka

http://www.wydaj-sie.pl/
http://www.wydawnictwo-astrum.pl/
http://WWW.WYDAJ-SIE.PL/
http://www.wydawnictwo-astrum.pl/


Informacje o Autorze :
Lech Tkaczyk - z którym dnia 24 czerwca (czwartek) o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jaworze odbędzie się spotkanie -  jest dietetykiem żywienia, autorem wielu książek, w 
tym książki o ziołach w kuchni pod tytułem DIETA FUNKCJONALNA - ZIOŁA W KUCHNI 
ZDROWIE W SERCU. 

W swojej firmie Centrum Medycyny Naturalnej „Zdrowie”, której jest Prezesem, zajmuje się 
poradami w zakresie zdrowego żywienia, odchudzania, podnoszenia i utrzymania zdrowotności, 
konstruowania jadłospisów, w których wykorzystuje opisane  w diecie funkcjonalnej przyprawy, 
zioła, mieszanki, herbaty itp. 

 Centrum Medycyny Naturalnej „Zdrowie” zajmuje się  też konfekcjonowaniem w/w herbat, ziół, 
przypraw, mieszanek do potraw. 

 Ponadto Lech Tkaczyk , specjalista w dziedzinie komunikowania niewerbalnego, jest też Prezesem 
Wydawnictwa ASTRUM, które wydało ponad 800 tytułów.

Wykład w Jaworze odbędzie się z okazji obchodów 20-lecia powstania Wydawnictwa Astrum, 
którego jedną z inicjatyw jest promowanie wiedzy i książek na temat zdrowego żywienia, 
hamowania procesów starzenia itp. Na wykład zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                                                                                                                                                               
Na spotkanie zapraszamy także tych z Państwa, którzy piszą i chcą wydać swoją twórczość w 
książce, gdyż  jedną z inicjatyw w ramach obchodów 20 lecia Wydawnictwa Astrum jest 
możliwość wydania własnej książki. 
Zainteresowanych odsyłamy na specjalnie otwarty portal http://www.wydaj-sie.pl.

                      Lech Tkaczyk  w wolnych chwilach pisze poezję i książki dla dzieci. Jest również 
producentem słuchowisk radiowych, a także filmów animowanych dla dzieci. Na spotkaniu z 
dziećmi  opowiada o  powstawaniu książki, bajek, słuchowisk, komiksów i piosenek dla 
milusińskich. 

Mówi o tym dlaczego w serii GDYBY ZWIERZĘTA UMIAŁY MÓWIĆ personifikuje się postacie 
zwierząt nadając im cechy ludzkie, a także o tym co to jest ekologia.

 Podczas takiego spotkania Autor często tworzy "na poczekaniu" krótką bajeczkę dla swoich 
słuchaczy oraz chętnie podpisuje nabyte przez Państwa egzemplarze swoich książek.

Zapraszamy 24 czerwca!

http://www.wydaj-sie.pl/

