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Czytanie jest dobre na wszystko. 
 Z książką w świat wartości, 

wyobraźni, przygody, zabawy. 



Cel projektu 

 Rozbudzanie zainteresowania książką i 
czytaniem poprzez spotkanie z twórcą i jego 
utworami.  

 Kreowanie mody na czytanie. 

 Czytanie - biblioterapia jako element 
wspierający powrót do zdrowia. 



Organizacja projektu 

• Przeprowadzenie 5 spotkań z pisarzami dla dzieci        
i młodzieży w okresie od maja do listopada (2012) 

• Zakup książek w celu obdarowania dzieci w trakcie 
spotkania  

• Zakup regału i książek do biblioteki 

• Nawiązywanie do spotkań w trakcie zajęć 
wychowawczych i dydaktycznych 

• Ewaluacja ( ankiety dla dzieci starszych i młodszych) 



 

Nasze zaproszenie przyjęli i spotkali się z nami: 

Łukasz Wierzbicki  

Grzegorz Kasdepke 

Monika Kowaleczko-Szumowska 

Tomasz Szwed 

Ewa Karwan-Jastrzębska 

 



 



SPOTKANIE I 

Łukasz Wierzbicki  

•  pisarz i podróżnik z Poznania, 

•  autor historii tylko prawdziwych, 

•  „odkrywca” Kazimierza Nowaka – Polaka,  który 
rowerem, pieszo, konno i łodzią przemierzył w 
latach 1931-1936 wzdłuż i wszerz Afrykę 

• zbiór reportaży „Rowerem i pieszo przez Czarny 
Ląd”, Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek”, 
„Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” 















SPOTKANIE II 
Grzegorz Kasdepke  
• Autor ponad 30 książek 

• Laureat wielu prestiżowych nagród 

• Tematy jego utworów „rosną” razem z synem 
Kacprem, zaczynał od „Kacperiady” i problemów 
typowych dla wieku przedszkolnego. Ostatnie tytuły: 
„Romans palce lizać” i „Serce i inne podroby” 
wyraźnie wskazują na coraz doroślejszą tematykę.  

• Tytuły niektórych utworów: „Kacper z szuflady”, „Co 
to znaczy”,  Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu”, 
„Horror, czyli skąd się biorą dzieci”, „Fochy fortuny” i 
in. 

 















 
SPOTKANIE III 

Monika Kowaleczko-
Szumowska 

 

 

 

autorka „Gupikowa” 
 

•Tłumacz książek dla dzieci i młodzieży. 
Przetłumaczyła m.in. :"Gorzkie urodziny", "Z tęsknoty 
za Judy", "Hugo i mapa z wyspy potworów", "Dokąd 
odchodzisz” 
•Tłumacz książek popularno-naukowych dla dorosłych.  
•Współpracuje z  Muzeum Powstania Warszawskiego 



 „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.  











SPOTKANIE IV 

Tomasz Szwed 

• autor książek dla dzieci „Klinika Małych 
Zwierząt w Leśnej Górce” i „Jesień w Klinice 
Małych Zwierząt w Leśnej Górce” 

• poeta, autor tekstów piosenek 

• kompozytor, piosenkarz  

• psychoterapeuta 

 























SPOTKANIE V 

Ewa Karwan-Jastrzębska  

•  autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in. 
"Antykwariusz", "Duchy w teatrze", 
"Sobowtór", "Hermes 9:10" 

•  powołała do życia misia Fantazego  

• autorka scenariuszy filmowych, audycji 
radiowych 

 

 























Planowane efekty 

• Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych  

• Wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych 
z procesem tworzenia i czytania 

• Rozwijanie umiejętności uważnego i 
krytycznego słuchania 

• Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia 

• Rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości  

• Wspomaganie procesu leczenia 







PODSUMOWANIE 

• Realizacja projektu przebiegła sprawnie i terminowo. Założone 
cele zostały zrealizowane.  

• Z ankiet wynika, że połowa biorących udział w spotkaniach po 
raz pierwszy miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z 
pisarzem. 

• Wszyscy zgodnie deklarowali, że przeczytają książki, którymi 
zostali obdarowani. 

• Spotkania podobały się dzieciom i ich opiekunom.  

• Ankieta dot. stanu czytelnictwa wykazała, że ponad 60% 
młodych ludzi sięga po książkę rzadziej niż raz w miesiącu. 
Najczęściej jest to lektura obowiązkowa. 

• Zakupiony został regał do biblioteki i 45 książek. 

 



  
  

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!!!    


