spotkanie

Oddział dla dorosłych

14.02.2018 roku-„ Dzień z książką- książka, którą warto przeczytać”.

Temat spotkania – „ Przyjaźń”

Omówienie tematu na podstawie wybranych powieści, przemyślenia własne.

Moderator spotkania: Bronisława Pietruszka i dr nauk humanistycznych Elżbieta
Skrzypek.
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„Prawdziwi przyjaciele nie odchodzą.

Nie oceniają nas i szanują wszystko co robimy, każdy nasz wybór.

Zawsze są przy nas w gorszych momentach, wspierają.

I nie ma słów na to żeby wystarczająco im podziękować.”

Czym jest prawdziwa przyjaźń i co jest jej miarą?
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Pierwsza omawiana książka to „Dziewiętnaście minut” Judi Picoult.

Jest to powieść nie tylko dla dorosłych, czyli rodziców, opiekunów i pedagogów, powinni
przeczytać ją także młodzi ludzie, nie tylko ci, którzy należą do słabszej grupy, ale przede
wszystkim ci, którzy każdego dnia, znęcają się nad młodszymi, słabszymi czy na swój
sposób odmiennymi rówieśnikami. Powieść ukazuje wiele aspektów życia codziennego,
zwraca uwagę na bardzo trudny do zwalczenia proceder związany z przemocą wśród
młodzieży szkolnej oraz brakiem strategii czy metod, które w znaczący sposób
wpłynęłyby na jego zmniejszenie. Ponadto ukazuje znieczulicę bądź nieprofesjonalne i
często rutynowe postępowanie grona pedagogicznego, a także, skutki zapracowanego
tryby życia rodziców, bo to w ognisku domowym zaczyna się wychowanie, a ignorancja,
brak opieki i odpowiedniego kształtowania może doprowadzić do dramatycznych
wydarzeń.

Drugą omówioną książką była powieść „Tortilla Flat” Johna Steinbecka

Książka porusza istotne problemy społeczne, pięciu młodych przyjaciół, którzy to mają
bardzo łagodne podejście do życia. Rozczulające historyjki opowiedziane w "Tortilla
Flat" emanują spokojem i są pozbawione jakiegokolwiek cienia wulgarności, który aż się
prosi przy opisanych niektórych fragmentach. Wiele anegdot z życia próżniaczych
mieszkańców miejscowości Monterey wywołuje uśmiech na twarzy a ich życiowe
uciechy emanują szczęściem. Steinbeck w humorystyczny sposób opisuje niekończące
się sjesty, podczas których można się swobodnie zadumać nad swoim losem.
Czytając tę książkę można mieć wrażenie, że dusza wzlatuje gdzieś nad urwiste wzgórza,
wyżej niż wszystkie troski świata, o których zupełnie się zapomina. Błękit oceanu koi
zmysły, a towarzystwo lekkoduchów dodatkowo pozwalało się świetnie bawić.
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Trzecia książka to „Chłopiec z latawcem” Khaled Hosseini.

Rok 1975 Afganistan, Monarchia chyli się ku upadkowi, dwunastoletni Amir marzy, aby
wygrać coroczne, prestiżowe zawody latawców i tym sposobem zasłużyć wreszcie na
uznanie swojego ojca. Pomaga mu w tym jego przyjaciel – Hassan. Chłopców różni
niemal wszystko: Amir jest synem Baby - bogatego kupca, Hassan biednym synem
ogrodnika pracującego w domu Baby. W/w książka to uniwersalna opowieść o
odwadze, poświęceniu, miłości, grzechu i jego odkupieniu, winie i karze, wielkiej
przyjaźni, sumieniu, o dobru i złu, które drzemią w każdym człowieku. Opisy kraju
rozrywanego wojennym konfliktem są przerażające, ponieważ to w kraju, w którym tyle
jest dzieci, a nie ma dzieciństwa. Ta powieść to jeszcze jeden dowód literacki na to, że
wojna (bez względu na jej powód i cel) ma zawsze twarz głodnego, osieroconego i
skrzywdzonego dziecka.

Czwarta powieść to „ Kudłata” Doroty Berg

"Kudłatą" czyta się szybko i dobrze. Kobieta po przejściach układa sobie życie i w końcu
spotyka miłość. W tej historii najbardziej zwariowane przyjaciółki głównej bohaterki i to
właśnie dla nich warto książkę przeczytać, tak dla poprawy humoru w ciemne i zimne
wieczory.

Piąta powieść to „Pięć minut Raisy” Agaty Kołakowskiej
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Powieść przenosi nas do połowy XXI wieku, do malowniczego Bornego Sulinowa, gdzie
mieszka Raisa, starsza pani, która została uznana przez pewną organizację za najbardziej
pechowego człowieka na świecie.

Główna bohaterka sprawia wrażenie osoby bardzo prawdziwej, realistycznej, która żyje
tuż obok nas, a która musi stawić czoła codziennym problemom. Historia Raisy jest
przewrotna, zaskakująca i zabawna. Powieść zawiera sporo istotnych spostrzeżeń na
temat życia, samego człowieka, mentalności, która mimo upływu lat jest niezmienna, a
jego decyzje mają konsekwencje w przyszłości. Pokazuje jak może wyglądać nasza
rzeczywistość jeżeli utrzymają się takie a nie inne tendencje, z jakimi w tej chwili mamy
do czynienia.

W/w książki polecamy!

Monika Silarska
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