STOWARZYSZENIE

Ola, Franek
i Gucio Gluten.
Bezglutenowa lektura
obowiązkowa
Recenzje czytelników dużych i małych
WSTĘP: MAŁGORZATA ŹRÓDLAK
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siążka o przygodach Oli, Franka i tajemniczego Gucia
nie jest kolejną publikacją edukacyjną naszego
Stowarzyszenia. Jest dla nas zdecydowanie czymś
więcej – wraz z koleżankami myślałyśmy o takiej
książce od wielu lat. Jesteśmy bardzo zadowolone, że udało
nam się spełnić to marzenie i że powstała ciekawa i mądra
lektura dla dzieci z celiakią. Taka, która nie poucza, nie
nudzi wyjaśnianiem medycznej terminologii, ale przedstawia
z życia wziętą historię, wzbogaconą o element bajkowy, tak
bliski dziecięcej wyobraźni. Bo czy można lepiej przedstawić
dzieciom tak abstrakcyjne pojęcie jak „gluten” niż w sposób
nierealistyczny i zabawny? Nie strasząc, a jednocześnie
w prosty sposób tłumacząc, dlaczego niektórzy muszą
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tajemniczych „glutenów” unikać? Pani Monice Oworuszko
udało się to doskonale. Znałyśmy jej wcześniejsze książki
i dlatego to ją poprosiłyśmy o napisanie historii dla dzieci
na diecie bezglutenowej. Natchnęłyśmy Panią Monikę
pomysłami, zaprosiłyśmy na spotkanie z rodzicami małych
celiaków, opowiedziałyśmy o własnych doświadczeniach
z dziećmi na diecie. Ale to ona, używając bogatej wyobraźni
i talentu literackiego, powołała do życia barwnych bohaterów,
stworzyła ich otoczenie i interesującą historię.
Kiedy już tekst był gotowy, do akcji wkroczyła Pani Anna
Kaszuba-Dębska, znana ilustratorka książek dla dzieci. Ją też
wybrałyśmy spośród wielu autorów grafiki dziecięcej, ufając,
że ilustracje artystki spodobają się młodym czytelnikom.
Dla mnie osobiście praca nad tą książką była frajdą i bardzo
ciekawym nowym doświadczeniem, nie tylko edytorskim
i wydawniczym. Kiedy wzięłam ją po raz pierwszy do ręki,
jeszcze pachnącą farbą drukarską, poczułam ogromną
radość i satysfakcję, że oto udało się spełnić kolejne
„stowarzyszeniowe” marzenie.
Książka powędrowała do dzieci członków Stowarzyszenia jako
prezent mikołajkowy. A do tych, które nie mogły uczestniczyć
w naszych imprezach, jest sukcesywnie wysyłana pocztą
(choć teraz trochę przeszkadza nam pandemia). Otrzymają
ją także wszyscy nowi członkowie, którzy wyrażą taką chęć
podczas wypełniania deklaracji członkowskiej.
Wiele dzieci i rodziców pytało nas o kontynuację przygód
Oli, Franka i Gucia Glutena. Pomyślimy o tym  Na razie
szykujemy dzieciom kolejną niespodziankę, ale o tym
poinformujemy wkrótce na naszej stronie.
Książka o Guciu Glutenie wzbudziła żywe reakcje młodszych
i starszych czytelników. Zachęcam do zapoznania się
z kilkoma z nich. A tym, którzy jeszcze naszej historii o Guciu
nie czytali, wspomnę tylko, że bardzo chciałabym dostać taką
książkę kilkanaście lat temu, kiedy u mojego pięcioletniego
synka zdiagnozowano celiakię… On również miał podobne
odczucie, kiedy czytał książkę, już jako poważny student
i „weteran” diety bezglutenowej
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Jestem osobą dorosłą, od 16 lat na diecie bezglutenowej.
Dla mnie diagnoza celiakii była wybawieniem. Bo wreszcie
po kilkudziesięciu latach borykania się z problemami
gastrycznymi zostałam zdiagnozowana, i to tak
pomyślnie! Tak, pomyślnie, bo rokowania szły w kierunku
chłoniaka... Początki były trudne, nawet bardzo trudne.
Wyszarpywałam szczątkowe informacje na temat mojej
choroby i żywienia z broszurek, ale głównie… z własnych
doświadczeń, często bolesnych.
Dlatego z wielką radością, sympatią i uznaniem przyjęłam
informację o pojawieniu się książki o dzieciach i dla dzieci,
ale także ich rodziców i dziadków. Przeczytałam ją, ba!,
pochłonęłam w kilkadziesiąt minut i jestem zachwycona.
Wspaniale opisane, bardzo realistycznie „dzieje” jednego
przypadku. Wszystkie uczucia osób dotkniętych chorobą
pośrednio (rodzice) i bezpośrednio (Ola), są nader
realistyczne.
Po diagnozie, po chwilowej euforii (że to nie chłoniak)
przyszło szare życie i przerażenie: co jeść, gdzie kupić,
co sprawdzać, co to są „śladowe ilości glutenu”. A w końcu
w chwili zdiagnozowania byłam już pełnoletnia. Co dopiero
mówić o rodzicach nowo zdiagnozowanych maluchów...
W książce wspaniale opisano lęk rodziców, ich żal do losu
(dlaczego właśnie NASZA córka???), bunt, bezsilność.
Postawa samej dziewczynki co do konieczności diety
jest może trochę za blada. Dzieciom trudno przychodzi
pogodzenie się z wizją niejedzenia łakoci powszechnie
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uznawanych za pyszne. Książkowa Ola nader łatwo
zaakceptowała swój los „bezglutka”. W realu chyba aż tak
słodko nie jest :-) Pierwszy etap to podjadanie zakazanych
nagle produktów i... cierpienie.
Książka jest wspaniałą wskazówką dla nowo
zdiagnozowanych, drogowskazem wytyczającym trasę
bezglutenowej marszruty. Pokazuje gotowy scenariusz,
jak można, a nawet trzeba walczyć o prawo dziecka
do gorącego posiłku w szkole czy możliwości zrobienia
drobnych zakupów w sklepiku szkolnym. Żeby mogło być
choć troszkę tak jak u innych dzieci.
Świetnie, że w książce pojawia się gotowy przepis na proste
bezglutenowe łakocie.
Bardzo budująca jest także przemiana babci Oli.
Z markotnej, przygnębionej chorobą wnuczki osoby
przeistacza się w orędowniczkę i czynną propagatorkę
diety bezglutenowej. Cudowne! I myślę, że całkiem realne.
Książka jest wspaniała. Daje nie tylko wiedzę na temat
celiakii, ale wlewa w serca optymizm, wiarę, że z tą
chorobą da się żyć, można mieć przyjaciół, spotykać się
z nimi, wyjeżdżać na wycieczki. WIELKIE słowa uznania za
pomysł i wspaniałą szatę graficzną. Nie jest łatwo mówić
prosto o trudnych rzeczach, ale autorce wyszło
to fantastycznie!!!
Jestem nauczycielką i mam w klasie dziecko z celiakią.
Książka ta będzie wspaniała do czytania na głos w klasie.
Dziękuję!
Ewa Czuszkiewicz
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w bardzo fajny sposób. Moją ulubioną postacią jest główna
bohaterka Ola, która wraz z Frankiem dowiaduje się wielu
rzeczy na temat glutenu. Dlatego polecam książkę każdemu,
a szczególnie dzieciom na diecie bezglutenowej. Czyta się
bardzo szybko, bo są fajne obrazki i super teksty. Życzę miłej
lektury i czekam na ciąg dalszy!
Pozdrawiam, Igor

Rewelacyjna książka, chciałbym taką lupę.
Marcin
Córka dostała książkę na balu karnawałowym
zorganizowanym przez oddział Stowarzyszenia w Olsztynie.
Sądziłam, że jest za mała, aby zrozumieć jej treść (4 lata),
ale zaskoczyła mnie. Do dziś pyta, czy w danym produkcie
jest gluten i czy mogę go zjeść (to ja mam celiakię). Dziękuję
za tę książkę, pomogła przekazać córce, co to są „gluteny”
W domu możemy organizować wystawy, tyle mamy rysunków
gangu Glutenów.
Joanna
Książka jest super. Mój 9-latek pochłonął ją w moment.
Mnie przy czytaniu przypomniały się początki diety.
Aż łzy stanęły w oczach. Polecam nie tylko
dzieciom na diecie.
Sylwia
Jestem Igor i mam 12 lat. Będąc na bezglutenowym spotkaniu
świąteczno-mikołajkowym organizowanym w Warszawie
przez Stowarzyszenie, dostałem w prezencie książkę. Jej
tytuł to Ola, Franek i Gucio Gluten. Napisała ją pani Monika
Oworuszko, którą miałem okazję poznać osobiście, dostać
autograf i zrobić sobie z nią zdjęcie.
Książka pochłonęła mnie w całości i przeczytałem ją już
na spotkaniu w niespełna 30 minut. Zapomniałem nawet
o pysznym jedzeniu i zabawie. Porusza trudny temat bycia
na diecie bezglutenowej. Autorka przedstawia go jednak
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Co można powiedzieć o tej książce? Napisana w sposób
przystępny, przedstawiająca problemy, z jakimi przynajmniej
w części każdy z nas miał do czynienia, niezależnie od tego, czy
sam musiał przejść na dietę bezglutenową, czy dotyczyło to
jego dzieci. Nie jest to typowa bajka, chociaż jest w niej element
bajkowy – lupa, przez którą dzieci widzą czające się „gluteny”.
Po otrzymaniu książki przeczytałem ją jednym ciągiem moim
dwóm wnukom (6,5 oraz 3,5 roku), którzy wprawdzie nie
mają zdiagnozowanej celiakii, jednak za moją przyczyną
o diecie bezglutenowej już coś wiedzą. Ponieważ wnukowie
lubią, jak czyta się im książki, to również tę lekturę przyjęli
z zaciekawieniem. Poprzez prostą fabułę ich wiedza na temat
diety bezglutenowej i problemów z nią związanych niewątpliwie
się poszerzyła, o czym świadczą pytania zadawane w czasie
czytania. Bardzo podobały się im też ilustracje zamieszczone
w książce, przez co często musiałem przerywać czytanie, aby
mogli je pooglądać.
Jest jednak coś, czego mnie osobiście brakuje w tej książce, a na
co poprzez swoje pytanie zwrócił moją uwagę starszy wnuk.
Otóż jedno z jego pytań było takie: „Dziadziu, to dlaczego my
jemy gluten, skoro on jest taki zły?”. Faktycznie w fabule książki,
jak i w przedstawionym w niej komiksie brakuje wystarczającej
informacji, że gluten jest szkodliwy i „zły” tylko dla osób,
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które go nie tolerują, a w diecie zdrowych jego obecność jest
wręcz wskazana, jako źródła wielu pożytecznych składników
pokarmowych. Moim zdaniem jest to jedyny „minus” treści tej
książki, bez znaczenia w przypadku gdy stanowić ona będzie
lekturę dzieci chorych na celiakię, jednak powodujący lekki
„mętlik w głowie” dzieci zdrowych. A może to było zamierzone
przez autorkę? Może właśnie chodziło o takie pytania, jakie
zadał mój zdrowy wnuk? Aby osoby dorosłe mogły wraz
z dziećmi dyskutować nad treściami zawartymi w lekturze
i wyjaśniać im wszystkie wątpliwości?
Mnie osobiście wzruszyło jedno stwierdzenie starszego wnuka.
Już pod koniec czytania, w momencie gdy Dagmara, dyrektorka
szkoły, wraz z babcią Janką, Anią i Hanią postanawiają
zacząć działać na rzecz dzieci chorych na celiakię, organizując
bezglutenowy Dzień Dziecka, mój starszy wnuk stwierdził
krótko: „Dziadziu, to podobnie jak Ty – też ze swoimi znajomymi
organizujecie takie imprezy”.
Andrzej Siwy
Prowadzę bloga oraz tworzę autorskie videorecenzje książek
dla dzieci i młodzieży. Na świątecznym spotkaniu w Szczecinie
otrzymałam książkę Ola, Franek i Gucio Gluten, która mnie
i moim dzieciom bardzo się spodobała. Stworzyłam do niej
grafikę na blogu oraz nagranie, które przesyłam z radością.
Bardzo dziękuję za stworzenie tej książki oraz patronat
Stowarzyszenia. Jest niezwykle ważna. Wiem, jak bardzo mi
była potrzebna, kiedy byłam dzieckiem.
Dorota Zdziech
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Książka pt. Ola, Franek i Gucio Gluten Moniki Oworuszko to
historia opowiadająca o życiu ludzi chorych na celiakię. Ma
za zadanie doinformować ludzi, na czym polega to schorzenie.
Według autorki jest to „bezglutenowa lektura obowiązkowa”.
Wydarzenia z książki opowiadają o życiu Oli, drugoklasistki
lubiącej balet. Wszystko się zaczyna, gdy mocno pobolewa” ją
brzuch i źle się czuje. Jej mama robi córce badania, gdyż się
o nią martwi. Badania wskazują, że dziewczynka ma celiakię
– jako jedna na sto osób. Rodzice uświadamiają jej, na czym
ta choroba polega – poprzez wyobraźnię i rysunki. W całej
książce Olę wspierają: rodzina, przyjaciele z klasy, pani Ania
wraz z synkiem Frankiem, też chorym na celiakię. Cała rodzina
uczy się, co robić, by zniwelować gluten, i jak obchodzić się z tą
nietolerancją. Po kilku dniach babcia, mama Franka, mama
Oli i pani dyrektor szkoły (też nietolerująca glutenu) zostają
Aniołkami C. Postanawiają pomagać ludziom niemogącym
spożywać glutenu w stowarzyszeniu osób chorych na celiakię.
Z tej książki można się dużo (i szybko) dowiedzieć na
temat celiakii: co jeść, jak się zachowywać i że ta choroba
w żaden sposób nie ogranicza życia. Autorka pokazuje to na
przykładzie śmiesznych stworków (Glutenów). Mówi też o tym,
że gluten tylko tak niewinnie wygląda, a w środku jelit może
zrobić dużo złych rzeczy. Opowiada o wsparciu, które powinno
nam towarzyszyć, nieważne, czy jest się na coś chorym, czy nie.
Dzieło pisane jest prostym językiem, a przez to zrozumiałe dla
młodszych czytelników. A ilustracje Anny Kaszuby- Dębskiej
umilają czytanie. Książkę polecam wszystkim, którzy chcą się
więcej na temat celiakii dowiedzieć, ale nie tylko dzieciom.
Zuzanna Dobracka kl. VI, 12 lat
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