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„O, choroba”  
Książka-cegiełka na rzecz dzieci z choroba nowotworową  
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Jak pisać dla dzieci o raku? Lekko, empatycznie i merytorycznie! Boguś Janiszewski i Max Skorwider 
specjaliści od wyjaśniania, jak działa świat, w książce, która łamie tabu. 

Adela ma 12 lat, psa Pusię, brata Olka i uwielbia taniec. I wszystko byłoby świetnie, gdy nie to, że 
pewnego dnia pojawia się u niej dziwna starsza pani o imieniu Choroba. To za jej sprawą Adeli 
przestaje smakować kakao, dziewczynka ma coraz mnie sił, a wreszcie po serii badań słyszy to 
okropne słowo na R.   

Tak zaczyna się ta niezwykła książka którą pisarz Boguś Janiszewski i ilustrator Max Skorwider 
stworzyli charytatywnie w ramach projektu Fundacji Iskierka działającej na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową. Myli się jednak ten, kto sądzi, że „O, choroba” to książka ciężka czy dołująca. Wręcz 
przeciwnie – to trzymająca w napięciu i zabawna przygodówka. Nie czyni z raku tabu, a oswaja go i 
daję nadzieję. Tłumaczy (podobnie jak w kultowym serialu animowanym „Było sobie życie” – 
wchodząc do ludzkiego ciała), na czym polega choroba i co się dzieje w organizmie, który walczy z 
nowotworem. Pokazuje też pełne zaskakujących wydarzeń i niezwykłych zabaw życie małych 
pacjentów. A jako że powstała we współpracy z psychologami i podopiecznymi Fundacji ISKIERKA, 
pomaga również przepracować trudne emocje – pacjentom, rodzicom, bliskim.      
 
„O, choroba” powinna pojawić się w każdym domu, bo każdy prędzej czy później zetknie się tym 
okropnym słowem na R… 

 
To publikacja, która nie czyni z raku tabu, a oswaja go i daję nadzieję! 
 
„Dziecko to światło, rak to ciemność. A ta książka jest jak latarnia, która oświetla najczarniejszą 
drogę. Z nią strach staje się jak malutki piesek, a nadzieja potężna niczym słońce.” 
 
Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, promotorka literatury dla dzieci, autorka programu „Zagadkowa 
niedziela” w radiowej Trójce. 
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Książka została stworzona charytatywnie przez twórców charytatywnie, a dochód z jej sprzedaży 
zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, podopiecznych 
Fundacji ISKIERKA. 
 
Sponsorzy: Sordrew, Amgen, Anbud, Voxel, Exorigo UPOS, The Software House. Akcję charytatywną 

wspiera również Empik. 

  
 
 
 
 
Przykładowe Ilustracje: 
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O twórcach 
 
 
Boguś Janiszewski – Absolwent Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Pisarz, nauczyciel, ekspert 
związany ze środowiskiem edukacji niepublicznej.  
 
Autor licznych, stworzonych wspólnie z ilustratorem 
Maksem Skorwiderem popularnonaukowych książek dla 
dzieci: „Ekonomia, To, o czym dorośli ci nie mówią” 
(Publicat, 2016), „Polityka”(Publicat, 2018) “Mózg” 
(Publicat, 2019), “Kosmos” (Publicat, 2019) „Mury” (Albus, 
2019), “Sztuczna Inteligencja” (Publicat, 2020), “Wirus i 
inne drobne ustrojstwa” (Publicat, 2020), „Rewolucje” 
(Albus, 2020), „Klimat” (Publicat, 2020). 
 

 
 

Max Skorwider – Absolwent ASP w Poznaniu. Ilustrator, 

plakacista, artysta wizualny. Profesor Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu, gdzie pracuje na Wydziale 

Grafiki. Na stałe współpracuje  z Tygodnikiem Polityka, 

Kulturą Liberalną (ilustracje). Laureat nagród oraz 

uczestnik wielu wystaw w kraju i na świecie. Nie lubi o 

sobie pisać – woli rysować… 

Ilustrator licznych popularnonaukowych książek dla dzieci 

stworzonych wspólnie z Bogusiem Janiszewskim: 

„Ekonomia, To, o czym dorośli ci nie mówią” (Publicat, 

2016), „Polityka”(Publicat, 2018) “Mózg” (Publicat, 2019), 

“Kosmos” (Publicat, 2019) „Mury” (Albus, 2019), 

“Sztuczna Inteligencja” (Publicat, 2020), “Wirus i inne 

drobne ustrojstwa” (Publicat, 2020), „Rewolucje” (Albus 2020), „Klimat” (Publicat, 2020). 

 
 
O Fundacji ISKIERKA 

 
Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się 
od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, 
psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich 
rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w 
specjalistycznych ośrodkach na w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu a także w 
Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla 
dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą. 
https://fundacjaiskierka.pl/ 
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