
Warszawa, 07.02.2022 r.

Uchwała nr 01/2022
Zarządu Fundacji Kawiarni Najchętniej

w sprawie podjęcia pierwszego działania pożytku publicznego

Działając w oparciu o paragraf 7, punkt a), Statutu Fundacji, przewidującego
możliwość realizacji jej celów poprzez “prowadzenie akcji poszerzających dostęp do dóbr
kultury oraz promujących uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym”, Zarząd Fundacji
postanawia wesprzeć Bibliotekę Publiczną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk
Partyzanckich w Chotczy (adres placówki: Chotcza - Józefów 68; 27 - 312 Chotcza).

Wsparcie będzie obejmowało:

- zakup pakietu książek oraz przesłanie go na własny koszt do Szkoły;
- zakup oraz przekazanie do dyspozycji Społeczności Szkolnej bonu na zakupy

w sklepie internetowym kameralnej księgarni Do Dzieła
(https://sklep.dodziela.com.pl/).

Na powyższe działanie Zarząd przeznacza maksymalną kwotę 700 zł.

Lista uzgodnionych z Pracownicami Szkoły tytułów znajduje się w Załączniku A do niniejszej
Uchwały.

Zarząd Fundacji pragnie gorąco podziękować Pani Zuzannie Wiśnickiej-Tomalak za pomoc
oraz bezcenne doradztwo w toku realizacji przedsięwzięcia.

Prezes Zarządu
Fundacji Kawiarni Najchętniej

KRS: 0000947347
NIP: 1133049371

www.kawiarnianajchetniej.pl

1



Załącznik A
do Uchwały nr 01/2022 Zarządu Fundacji Kawiarni Najchętniej

Autorka /
Autor

Tytuł: Kategoria Uzasadnienie propozycji: Dodatkowe
informacje:

1 Dorota
Terakowska

Władca Lewawu Literatura -
narracja

Świetna polska autorka,
dodajemy ją jako swego
rodzaju “lustro” dla
Tolkiena. Porusza trudne
problemy, inspirując się
Lewisem Carrolem, ale
pisze po polsku dla dzieci i
młodzieży

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
4068587/wladc
a-lewawu

2 Dorota
Terakowska

Tam gdzie
spadają Anioły

Literatura -
narracja

Świetna polska autorka,
dodajemy ją jako swego
rodzaju “lustro” dla
Tolkiena. Porusza trudne
problemy, inspirując się
Lewisem Carrolem, ale
pisze po polsku dla dzieci i
młodzieży

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
23740/tam-gdzi
e-spadaja-aniol
y?

3 Dorota
Terakowska

Córka
Czarownic

Literatura -
narracja

Świetna polska autorka,
dodajemy ją jako swego
rodzaju “lustro” dla
Tolkiena. Porusza trudne
problemy, inspirując się
Lewisem Carrolem, ale
pisze po polsku dla dzieci i
młodzieży

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
209689/corka-c
zarownic

4 Dorota
Masłowska

Jak zostałam
wiedźmą

Literatura -
narracja tzw. “dla
dzieci”.

To z kolei bardzo
współczesna książka
bardzo znanej Autorki,
która zrobiła sobie swoistą
“wycieczkę” do świata
literatury dla dzieci.

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
215869/jak-zost
alam-wiedzma-
opowiesc-autobi
ograficzna-dla-d
oroslych-i-dzieci

5 Trudi Trueit Tajemnoca
mgławicy

Sokole pióro

Podwójna helisa

Wydmy
gwiaździste

Tygrysie gniazdo

Literatura -
narracja

Wybór Uczennic i Uczniów
Szkoły.

https://lubimycz
ytac.pl/cykl/222
35/explorer-aca
demy-akademia
-odkrywcow

6 Zbigniew
Kluczkowski

Historia
motoryzacji

Popularnonauko
wa

Wybór Uczennic i Uczniów
Szkoły.

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
4973856/histori
a-motoryzacji

7 Michał
Gąsiorowski

Od koła do
Formuły 1.
Historia
motoryzacji

Popularnonauko
wa

Wybór Uczennic i Uczniów
Szkoły.

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
3785550/od-kol
a-do-formuly-1-
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historia-motoryz
acji?

8 Rene Engeln Obsesja piękna
- jak kultura
popularna
krzywdzi
dziewczynki i
kobiety.

Psychologia -
społeczeństwo

Książka o tym, w jaki
sposób popkulturowe i
dostępne wszędzie
wizerunki wyśrubowanego,
nierzeczywistego piękna
wpływają na postrzeganie
siebie; a także - jak sobie
z tym zjawiskiem radzić.
Zakładamy, że w
momencie przejść
rozwojowych od etapu
“dziecka” do “nastolatka”
i “młodego dorosłego” wiele
osób może chcieć ją
przeczytać.

https://lubimycz
ytac.pl/ksiazka/
4986568/obsesj
a-piekna-jak-kul
tura-popularna-
krzywdzi-dziewc
zynki-i-kobiety

- Bon do
łódzkiej
Księgarni Do
Dzieła.

Bon zakupowy do
kameralnej księgarni
z Łodzi.
Intencją Fundacji jest
pomaganie podmiotom
takim jak Księgarnia DD
w warunkach epidemii
Covid-19.

https://dodziela.
com.pl/
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