Bajleczki Pana Guzika
Bajleczki Pana Guzika to osiem Bajleczek, napisanych przez Monikę Kubiak, która jest
logopedą i arteterapeutą. Ich bohaterem jest tajemniczy Pan Guzik. Bajleczki swoją nazwę
biorą z tego, że są to bajki terapeutyczne, bajki które leczą. Powstały w efekcie zajęć,
prowadzonych przez autorkę w jednym z warszawskich przedszkoli. Dzieci z otwartymi
buziami słuchały opowieści o Panu Guziku. W końcu zostały one nagrane w formie
audiobooka oraz wydane jako pięknie ilustrowana książeczka. Są to same pozytywne
historie a ich bohaterami są dzieci, które mieszkają przy ulicy Słonecznej. Czytelnicy i
słuchacze Bajleczek zetkną się z emocjami: smutkiem i radością, dowiedzą się czy warto
mieć przyjaciół i jak spełniać marzenia. Autorka przybliża również świat dziewczynki
poruszającej się na wózeczku i świat chłopca z autyzmem. Pokazuje że inność nie jest
gorsza, ale że ktoś może widzieć świat w innych barwach. Swoich barwach. Częścią
audiobooka są króciutkie, czterowersowe piosenki, napisane i nagrane w domowym studio
przez męża Moniki Kubiak - Wojtka Kubiaka. To artysta muzyk, twórca wielu piosenek,
który okazał się również doskonałym ilustratorem książeczki z Bajleczkami Pana Guzika.
Bajleczki to pierwsza z serii książeczek i audiobooków, których bohaterem będzie Pan
Guzik i jego mali przyjaciele. Dzięki temu, że wydane zostały zarówno jako książeczka, jak
i audiobook, z łatwością dotrą do bardzo różnych dzieci - całkiem zdrowych i trochę
chorych - widzących i niewidzących, słyszących i niesłyszących. Bajleczki są widomym
przykładem, że wspólna praca i pasja, wsparte umiejętnościami pisania, malowania i
śpiewania - są w stanie uchylić wiele drzwi, które do tej pory były zamknięte. Monika
Kubiak właśnie szeroko je otworzyła.
Nawiązanie wspópracy pomiędzy Fundacją AKOGO? i Moniką Kubiak jest spełnieniem
marzeń autorki. Audiobook może stanowić, jej zdaniem, doskonały element wspomagający
budzenie pacjentów Kliniki Budzik, dzięki niezwykle pozytywnej energii, jaką niosą ze sobą
opisane w Bajleczkach historie. Dzięki swojemu doświadczeniu logopedycznemu, autorka
osobiście czyta Bajleczki w czytelny, prosty, komunikatywny, a przy tym pełen ekspresji
sposób. Autentyczność przekazu bije z każdego słowa. Część dochodu ze sprzedaży
Bajleczek Pana Guzika zostanie przekazana na działania statutowe Fundacji AKOGO? a
wszyscy mali pacjenci Kliniki Budzik otrzymają własne egzemplarze audiobooka.
Bajleczki Pana Guzika autorstwa Moniki Kubiak są do kupienia poprzez stronę autorki
www.moniakubiak.pl, na popularnych stronach sprzedażowych a wkrótce w internetowych
księgarniach.

