spotkanie DKK

Filia w Przyworach.

18.09.2018 roku – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Gość zaproszony: Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz, który opowiedział o
swojej ostatnio przeczytanej książce. Bestsellerowa powieść pt. „Judasz” autorki Tosca
Lee przedstawia przekonujący portret najbardziej szkalowanej postaci biblijnej wszech
czasów. Judasz tytułowy bohater powieści to rozdarty wewnętrznie, pełen dylematów i
wątpliwości człowiek. Autorka jednak podejmuje próbę postawienia go w innym świetle
niż to, o którym czytaliśmy w historii biblijnej. Fabuła książki bardzo bogata w
wydarzenia historyczne z tamtego okresu. Czy to co znamy z kart historii na temat
głównego bohatera, a to co przedstawia nam autorka w w/w powieści
psychologiczno-historycznej osądźcie Państwo sami.

Na zakończenie omawianej przez Wójta książki dyskutowaliśmy o wydarzeniu, które
miało miejsce w tamtym okresie. Czy aby rzeczywiście On zdradził, czy to On został
zdradzony.
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Następnie przeszłyśmy do omawiania książek przeczytanych przez Klubowiczki.

"Zakochaj się, Julio" Natalii Sońskiej - to taka magiczna historia, do której większość z
nas chciałaby trafić wierząc w szczęśliwe zakończenie. Do tego jakby w pakiecie
otrzymujemy wycieczkę do Zakopanego i wędrówki po tatrzańskich szlakach, które
obfitują w ciekawe wrażenia.
Tytułowa Julia jest niespełna trzydziestoletnią nauczycielką matematyki w jednym z
krakowskich liceów. Przykre doświadczenia w życiu osobistym spowodowały, że kobieta
w całości poświęciła się pracy z młodzieżą. Jej klasa niebawem zdaje maturę, a Julia jako
dobry wychowawca i prawdziwy pedagog z powołania nawet na finiszu stara się
zdopingować uczniów do pracy i pomóc, aby rozważnie i mądrze wybrali swoje dalsze
drogi życiowe. Tygodniowy wyjazd do Zakopanego podczas ferii zimowych ma pomóc
wychowankom się zrelaksować i naładować akumulatory na majowe egzaminy. Julii też
przyda się odpoczynek przez te kilka zimowych dni. Wędrówki po szlakach, szusowanie
po stokach i ciekawie przedstawione wydarzenia to mieszanka, której trudno się oprzeć.
Powieść jest swego rodzaju wizytówką Tatr, pozwala zatęsknić za tamtymi
niepowtarzalnymi widokami i atmosferą, której nie znajdziecie w żadnych innych
polskich górach. Oprócz magicznych chwil w powieści nie zabrakło momentów grozy i
zachowań typowych dla ‘czarnych charakterów’” tj. szantaż z zazdrości i zemsty oraz
wyjawienie nie swojej tajemnicy..

Motto” „Życie to nie matematyka, tu często trzeba dostosowywać się do tego, co mamy,
a nie co w naszym mniemaniu powinniśmy mieć.”
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„ W sieci uczuć” – Anety Krasińskiej to bardzo autentyczna opowieść o trudnych do
zweryfikowania emocjach, relacjach między najbliższymi. To powieść o nadwyrężonych
niciach przyjaźni, szczęściu, które błądzi długo, by wreszcie znaleźć swojego adresata.
Lekkie pióro autorki, dynamiczna akcja, emocjonalni, indywidualni bohaterowie oraz
ciekawa tematyka czynią ją jeszcze bardziej intrygującą i wyjątkową. Główna bohaterka Kamila jest młodą, ambitną kobietą. Jak każdy ma marzenia snując przy tym wizje
szczęśliwej przyszłości. Jednak los nie zawsze wiedzie nas ścieżkami, po których
chcielibyśmy cały czas podążać, i które akurat sobie wytyczyliśmy. Autorka w/w książki
ciekawie opisała losy Kamili, osadzając ją w czasie trochę odleglejszym od
współczesności. Dla nas akurat ważne, bo my również należymy do tego pokolenia co
Kamila i wiemy, jak wówczas żyło się nastolatkom, jak przemiany gospodarcze i zmiany
na rynku pracy wywierały wpływ na nasze życie, jak trudno było podjąć jakąkolwiek
rozsądną decyzję, nie zawsze zgodną z naszymi przekonaniami i pragnieniami. Podobnie
było z Kamilą. Kamila widziała ciężką pracę matki, jej poświęcenie, nieustanną walkę o
nie dwie, kiedy to wygoniła z domu męża alkoholika. Dorastająca Kamila za wszelką cenę
nie chciała iść drogą podobną do tej, którą chcąc nie chcąc musiała iść jej kochana
mama. Rozpoczynając studia na germanistyce, skupiała się na tym, by osiągnąć więcej
od rówieśników. Aneta Krasińska podjęła się ważnego tematu – emigracji wiążącej się z
nią samotności, tęsknoty i zagubienie. Są ludzie, którzy bez problemu odnajdują się w
takich sytuacjach, ale i tacy jak Kamila, którzy za wszelką cenę walczą z pojawiającymi
się problemami. Wszystko zależy od naszej osobowości i tego, jakie mądrości
wynieśliśmy z rodzinnego domu, które mimo wszystko gdzieś po drodze się ujawniają.

W/W książki polecamy.
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Dziękujemy bardzo Wójtowi Gminy Tarnów Opolski Krzysztofowi Mutz za poświęcony
czas i omówienie bardzo interesującej książki.

Sponsorem ciasta na spotkanie byli Państwo Łucja i Ryszard Gajda - DZIĘKUJEMY.

Monika Silarska
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