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Dzisiaj chcę Wam zaproponować fragmenty książek jako wstęp do czytania. Mam nadzieję, że ktoś z
Was zainteresuje się nimi na tyle, żeby przeczytać całość…
Oto pierwszy fragment z książki pt. „Mikołajek”, której autorami są Sempe i Goscinny. Rozdział nosi
tytuł „Palę cygaro”:
„Siedziałem sobie w ogrodzie i nic nie robiłem, a kiedy przyszedł Alcest i zapytał, co robię,
odpowiedziałem mu:
- Nic.
Wtedy Alcest powiedział:
- Chodź ze mną to coś ci pokażę, zabawimy się
Poszedłem za nim […].Alcest to ten kolega, co jest bardzo gruby i ciągle je. Ale teraz nie jadł, rękę
trzymał w kieszeni i kiedyśmy szli ulicą, oglądał się, jak gdyby chciał sprawdzić, czy nikt za nami nie
idzie.
- Alcest, co mi masz do pokazania? – zapytałem go.
[…]
Kiedy minęliśmy róg, Alcest wyjął z kieszeni grube cygaro.
- Spójrz – powiedział – prawdziwe […]
- To może kupimy zapałki […] – zaproponowałem”.
Co było dalej z Mikołajkiem, Alcestem i cygarem? Zachęcam do przeczytania. Historia jest zabawna
[jak każda przygoda Mikołajka] i trochę pouczająca [ale tylko trochę], a zakończenie jest dosyć
zaskakujące… Na pewno, czytając tę książkę nudzić się nie będziecie!
Kolejna propozycja to „Sprężyna” Małgorzaty Musierowicz [tak, tak, tej od Jeżycjady]:
„…- Chciałabym być czymś takim.
- Czym takim? – nie nadążył za młodym umysłem Ignacy Borejko.
- Sprężyną – odrzekła Łucja Pałys i w typowym dla siebie musującym stylu przeskoczyła w poprzedni
temat […] – Najważniejsza [zasada] jest taka: dzieciom trzeba umilać życie. Pamiętać o ich
urodzinach, imieninach, […] i oczywiście dawać im przy każdej okazji miłe prezenty, oczywiście kiedy
na to zasłużą…”
[…]Łusia czuła się damą pełną finezji. (Słowo „finezja” należało do jej ulubionych)
- Chciałabym być spiritusem… motorem wydarzeń – ciągnęła – […] spirytus movens się nie
odmienia”…
Co wynikło z marzeń Łucji o byciu „spirytus movens” i do czego to doprowadziło ją i jej bliskich? Jakie
były przygody dziewczynki i jej rodziny? Warto przeczytać „Sprężynę”!
Życzę Wszystkim miłej lektury, tej czy innej.

Pedagog szkolny – Małgorzata Maciaszkiewicz
Po dniach z książką jutro znowu udamy się w podróż!

