warsztaty prowadzi

Michał Zawadka
(ur. 22 kwietnia 1979 roku w Mińsku Mazowieckim) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się autorów literatury
dziecięcej oraz książek dla młodzieży ostatnich lat. Twórca i założyciel Mind&Dream – pierwszego i jedynego
wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży. Każdy z wydanych tytułów
osiągnął status bestsellera. Obecnie dostępnych jest sześć książek autora. Wydane w ciągu zaledwie pięciu lat od
założenia wydawnictwa, do dzisiaj sprzedane zostały w ponad dwustu tysiącach egzemplarzy.
Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz polonistyki na kierunku „Słowo na ekranie, w mowie
i na piśmie”.
Autor i twórca rozwojowych programów warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli oraz
rodziców. Gość licznych festiwali, konferencji edukacyjnych i społecznych. Za swoją działalność był nominowany do
Głównej Nagrody za Upowszechnianie Czytelnictwa Polskiej Sekcji ibBY.
Autor tworzy książki w oparciu o warsztatowe spotkania autorskie. Obserwacje potrzeb młodych ludzi, wyzwań
i problemów socjologicznych i wychowawczych oraz obcowanie z ogromną grupą rodziców i nauczycieli zamienia
w pełne wyobraźni wiersze i formy poradnikowe. Dzięki temu książki odpowiadają na potrzeby społeczne w obszarze
wspierania młodych pokoleń w rozwoju, budowania świadomego i zaangażowanego społeczeństwa oraz są
wartościową pomocą edukacyjną dla nauczycieli i rodziców.

Językiem autora do czytelnika jest język wyobraźni, który kształtował przez czternaście lat pracy na scenach wielu teatrów, m. in. Teatru Narodowego,
Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Teatru Nowego, Teatru Polonia, Opery Na Zamku w Szczecinie, Teatru Muzycznego Roma, Teatru Muzycznego
w Gdyni, Teatru Studio Buﬀo i innych. Zagrał blisko półtora tysiąca spektakli również na deskach teatralnych w Czechach, Bułgarii, Kanadzie czy
Japonii.
Michał Zawadka do każdej publikacji podchodzi jak do wyjątkowego wydarzenia literacko-kulturalno-edukacyjnego. Obok treści dla młodych
odbiorców zawsze jest część dla dorosłych, zawierająca listy do rodziców, scenariusze zabaw czy rozmów, które pozwalają prawdy zawarte w treści
bajek wyobrazić dzieciom i młodzieży. Do każdej z książek autor zaprasza do współtworzenia wybitne osobowości oraz poddaje swoje książki ocenie
autorytetów i specjalistów w zakresie edukacji, rozwoju osobistego i psychologii.
Na codzień trener wystąpień publicznych, komunikacji, relacji i sztuki słowa. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Przemawiał na jednej scenie
m.in. obok Jacka Canfielda, Johna C. Maxwella, Briana Tracy’ego, Richarda Denny’ego, Roberta Cialdiniego i wielu innych.
Optymista.

