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Czytanie jest dobre na wszystko... 
na: 

 dni krótkie, dni długie 

 słońce i szarugę 

 deszcz za oknem i burze 

 dokoła świata podróże 

 zbyt długie popołudnia 

 środek maja i połowę grudnia 

 pustkę w głowie i wiedzy brak 
 

CZYTAĆ? TAK,TAK,TAK!!! 
 

Joanna Brandys  
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 
 

„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”  (WIE) to program wspierania nowatorstwa 
edukacyjnego w szkołach, realizowany przez Biuro Edukacji Urz ędu Miasta Stołecznego Warszawy. 
Program daje możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów przygotowanych przez 
placówki edukacyjne stolicy.  

W lutym 2011 r. w ramach tego programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu 
edukacyjnego „Dziecko hospitalizowane w kontakcie ze sztuką – warsztaty teatralno-muzyczno-
plastyczne”.  W 2012 r. dofinansowany został kolejny projekt:  „Czytanie jest dobre na wszystko. 
Z książką w świat wartości, wyobraźni, przygody, zabawy”. Celem projektu było promowanie 
biblioterapii jako działania wspierającego powrót do zdrowia, rozbudzanie zainteresowania czytaniem 
poprzez spotkanie z pisarzem i jego dziełem, kreowanie mody na czytanie. Projekt realizowany był od 
maja do listopada 2012 r.  przez bibliotekę szkoły. W tym czasie odbyło się 5 spotkań, a uczestniczące 
w nich dzieci zostały obdarowane książkami napisanymi przez zaproszonych pisarzy. Do każdej 
dołączyliśmy opis projektu i dedykację,  w której uczniowie mogli przeczytać m. in.: „Mamy nadzieję, że 
sięgniesz po książkę, którą Cię obdarowujemy. Życzymy, aby pasja pisarza i radość tworzenia przełożyły 
się na radość czytania”. 
 

Nasze zaproszenie przyjęli i spotkali się z nami: Łukasz Wierzbicki, Grzegorz 
Kasdepke, Monika Kowaleczko-Szumowska, Tomasz Szwed, 

Ewa Karwan-Jastrzębska. Każde spotkanie było inne, każde udane i na każdym 
widzieliśmy (i bardzo nas to cieszyło), jak trudno czytelnikom rozstać się z gośćmi. 

 
 
 
 

Łukasz Wierzbicki to „odkrywca” postaci Kazimierza 
Nowaka, polskiego podróżnika, który w latach 1931-36 rowerem, pieszo, 
konno i łodzią przemierzył z północy na południe  Afrykę. Podróżnik 
marzył, że swoje reportaże i zdjęcia z podróży wyda kiedyś w postaci 
książki. Nie było mu to dane.  Ponad 70 lat później zrobił to właśnie pisarz 
z Poznania. Łukasz Wierzbicki nie tylko wydał wspomniane reportaże 

w książce dla dorosłych czytelników, ale postanowił je opisać w wersji 
książkowej dla dzieci. Tak powstała „Afryka Kazika” . Potem pisarz zaczął 
opowiadać inne prawdziwe historie. Powstały książki „Dziadek 
i niedźwiadek”  i „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.    

Łukasz Wierzbicki opowiedział licznie zgromadzonym słuchaczom  
o swoich książkach i przedstawionych w nich historiach 23 maja. 
Przywiózł rekwizyty i swoją opowieść zilustrował ciekawą, dowcipnie 
pokazaną prezentacją multimedialną. Może trudno uwierzyć, ale po prostu 
– jak przystało na podróżnika –  „zabrał” nas do Afryki.  
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Pana Grzegorza Kasdepke gościliśmy czwartego czerwca. Było 
to kolejne nasze spotkanie z tym popularnym pisarzem dla dzieci i młodzieży. 
Grzegorz Kasdepke napisał już ponad 30 książek i prawie każda to bestseller. 
Nie dziwi zatem fakt, że jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród. Autor bardzo lubi spotkania 
z czytelnikami. Ma do słuchaczy tak wielki szacunek, że 
zwraca się do nich – ku ich początkowemu zaskoczeniu 
– w formie Pani, Pan. Potrafi zainteresować 

opowiadając o bohaterach swoich utworów, o tym, skąd czerpie pomysły do kolejnych 
książek, o tym, w jaki sposób nad nimi pracuje. Wrodzone poczucie humoru powoduje, że 
nawet o sprawach trudnych potrafi mówić w sposób prosty i zabawny, czym zyskuje 
uznanie w oczach czytelników w każdym wieku. Spotkanie z nim to była prawdziwa porcja 
swoistej śmiechoterapii.  

 
 
 
 
 

 
 
 

27 września zaprosiliśmy panią Monikę Kowaleczko-Szumowską autorkę „Gupikowa” , 
a także tłumacza literatury dla dzieci i młodzieży. „Gupikowo”  to książka, która 
opowiada o spełnionym marzeniu. Tym marzeniem jest hodowla rybek i posiadanie 
akwarium... Autorka opowiedziała nam, dlaczego napisała książkę i zdradziła, kim są 
jej bohaterowie. Można było również odpowiedzieć sobie na pytanie, co sprzyja 
realizacji marzeń. Nie ulega wątpliwości, że autorka sama jest częścią Gupikowa 
(starannie dobrane elementy stroju: korale, kolczyki, torebka z podobiznami rybek) 
i ciągle żyje jego życiem. To prawdopodobnie przyniesie ciąg dalszy opowieści o 
czwórce rodzeństwa, ich rodzicach i znajomych rodziny.  

 
 
 
 

 
 

 
24 października naszym gościem był Tomasz Szwed – poeta, 
kompozytor, piosenkarz, psychoterapeuta oraz autor tekstów piosenek i książek dla 
dzieci „ Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce” i „Jesień w Klinice Małych 
Zwierząt w Leśnej Górce”. Wybrane i pięknie przeczytane przez autora fragmenty  
książek pozwoliły przedstawić personel kliniki. I tak poznaliśmy Profesora Borsuka, 
anestezjologa Susła, doktor Łasiczkę, 
stomatolog Wiewiórkę Gryzeldę, sanitariusza 

Rysia oraz niektórych pacjentów – Bobra Wodzimierza i Wroniątko. 
Dowiedzieliśmy się też, że większość zdrowotnych kłopotów pacjentów 
kliniki to niestety „zasługa” człowieka. Wszystko opowiedziane zostało 
z dużym poczuciem humoru, co nie jest bez znaczenia dla książek, po które 
sięga się podczas pobytu w szpitalu. Nasz gość zaśpiewał kilka piosenek 
z płyty, która dołączona jest do drugiej książki o leśnej klinice. Mógł liczyć 
na pomoc publiczności, którą bez wątpienia zauroczył. 
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5 listopada gościliśmy autorkę wielu książek dla dzieci i młodzieży – 

panią Ewę Karwan-Jastrzębską. Na spotkaniu 
zaprezentowane zostały niektóre z książek pisarki, m.in. „Antykwariusz”, 
„Duchy w  teatrze”, „Sobowtór”, „Hermes 9:10” i przede wszystkim seria 
o misiu Fantazym. Miś Fantazy, a od niego zaczęła się przygoda pisarki 
z literaturą dla dzieci, to miś niezwykły nie 
tylko dlatego, że jest niebieski. Mieszka 
w Krainie Wiecznego Słońca, która utkana 

jest ze snu i leży pośród wód Oceanu Marzeń. Autorka odkrywa przed dziećmi 
świat pełen magii i opowiada o potędze miłości. W takim nastroju utrzymane było 
również spotkanie z czytelnikami. Pełna ciepła i życzliwej wrażliwości opowieść 
pisarki oczarowała pacjentów szpitala. Wracali ze spotkania pełni czytelniczej 
niecierpliwości, gotowi na spotkanie z bohaterami książek, którymi zostali 
obdarowani. 

 

 

„Czytanie jest dobre na wszystko”? ...Nawet jeżeli nie, to każdy z nas w sposób 
świadomy bądź nieświadomy zetknął się – nazwijmy to górnolotnie – z terapeutycznym oddziaływaniem 
książki. Być może „dodała nam skrzydeł”, przeniosła w inny świat, pomogła zapomnieć o troskach dnia 
codziennego, wywarła wpływ na kształtowanie osobowości czy ważne dla nas wybory. W rzeczywistości 
szpitalnej ważne jest to, że książka rozweseli, wywoła salwy radosnego śmiechu lub chociażby delikatny 
uśmiech na twarzy czytelnika czy słuchacza. A ten efekt z pewnością udało się nam osiągnąć. 

 

Spotkania opisywane były na bieżąco w naszej szkolnej gazetce i na stronie internetowej szkoły. 
 

Opracowała: Joanna Brandys 
 

*** 

 Dzieci wiersze piszą... 
 

Aleksandra Spalińska „Szpitalna baśń” 
 

Czerń zmienia się w szarość 

i kaczuszki na szkle 

zaczynają się bawić 

w niebieskiej płaskiej sadzawce  

kolorowy kogut pieje 

budzi wyobraźnię 

ryby pływają po korytarzach 

morskie potwory wcale nie straszne 

i biały kitel też już nie 

każde drzwi to wrota 

do tajemnej komnaty 

w której dzielny rycerz 

walczy z chorobą 

pluszaki i lalki błaznują 

by cieszyć królewny i królewiczów 

w bajce gdzie 

wszyscy pragną żyć długo i szczęśliwie  
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W gazetce wykorzystano: 
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