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Witajcie Świderkożercy!
Po wakacjach zostały jedynie
wspomnienia, a rok szkolny
rozpoczął się na dobre.
Żeby umilić Wam czas, przedstawiamy pierwszy w tym roku numer naszej gazetki.
Miłej lektury!
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Akcja
„Kup Pan szczotkę”

Zbiórka pieniędzy 
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Kącik dla niekumatych

Skrót wydarzeń

Każdy z nas popełnia najróżniejsze błędy językowe, zdarza się to
nawet najlepszym. Często bywa tak, że ogarnia nas stres przed
dyktandem i wtedy robimy pomyłki w wyrazach, które na co
dzień piszemy bezbłędnie. W tej części naszej gazetki będziemy
omawiać to, co myli się najczęściej, a zaczniemy od błędów fleksyjnych. Zacznijmy od podstaw - co to jest fleksja? Jest to dział
gramatyki zajmujący się odmianą wyrazów. Błędy fleksyjne to zazwyczaj:
1. Zastosowanie niewłaściwej końcówki wyrazu (np. mysza, smycza, przyjacielami)
2. Wybór niewłaściwego tematu słowotwórczego (np. nie śmiechaj, nie płakaj, nie miał znamia)
3. Nieodmienianie wyrazów odmiennych (np. nie poszłam do kaplica, stanąłem w drzwi, nie będę wracała piechota); dotyczy to
także nazwisk (Dawno nie widziałem pana Kowalski zamiast Dawno nie widziałem pana Kowalskiego.) Wiele osób upiera się, że ich
nazwisko się nie odmienia - raczej są to rzadkie wypadki i dotyczą
niektórych nazwisk obcych, a i do nich dodajemy polskie końcówki.
4. Odmienianie wyrazów nieodmiennych (np. z bbqem, zapomniałem kupić kiwiego, kupiłem dwa latta machiato)
5. Błędne stopniowanie (np. bardziej lepszy, lekciejszy, bardziej
kulistszy)
6. Niewłaściwe klasyfikowanie rodzaju gramatycznego (np. kontrol, ta perfuma, ten pomarańcz)
Na błędy fleksyjne zwracajmy największą uwagę! One są najbardziej rażące!
Asia

1 września 2016r. :Uroczystą mszą św. W kościele pod wezwaniem
Matki Bożej Różańcowej rozpoczęliśmy rok
szkolny 2016/17. Po mszy wszyscy uczniowie
zebrali się w Sali Gim. naszej szkoły. Zbierając
głos pani dyrektor przedstawiła nam zmiany,
które zostały wprowadzone. Po części oficjalnej
wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali
się do swoich klas.
9 września odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku przedstawiliśmy
„ Quo Vadis „ Henryka Sienkiewicza. Jak co roku czytanie odbyło się na
sali gimnastycznej, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie.
Mały Inżynier. Nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Mały Inżynier „.
Projekt ma za zadanie rozwijać umiejętności i talenty uczniów. Zajęcia
będą dotyczyły m.in. matematyki, geografii, czy biologii. Mamy nadzieję, że ten projekt pozwoli rozwinąć talenty u wielu uczniów.
Przez cały bieżący rok szkolny trwa akcja czytelnicza mająca na celu zachęcenie uczniów do lektury książek. W akcji, którą prowadzi pani Ewa
Stosio, biorą udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. W wylosowanym prze z siebie terminie uczniowie wykonują zadania, w tym do najważniejszych należy zapoznanie społeczność szkolnej z
treścią wybranej książki. Przez tydzień na trzeciej przerwie lektorzy czytają przez radiowęzeł wybrane fragmenty. Przeszkadza jednak trochę
hałas, choć niektórzy próbują się skupić na słuchaniu. Podsumowaniem
akcji na koniec roku będzie się konkurs dotyczący poznanych książek.
21 września uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej w Wielgolesie i w Dębem Małym byli w Mińsku Maz. na przedstawieniu - "Miś i
jego przyjaciele".
Noc w szkole – tego jeszcze nie było! Zorganizowali to przedsięwzięcie uczniowie klasy II a gimnazjum i ich wychowawczyni p. Magdalena
Rutkowska w nocy z 30 września na 1 października. Oni to mają pęd do
wiedzy. Naoglądali się filmów i najedli pizzy. Każdy by tak chciał. Teraz
uczniowie innych klas męczą niewinnych wychowawców
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Wtorek, 27 września - uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej
przyglądali się, jak działa piekarnia Państwa Dąbrowskich w Wielgolesie.
Tajniki wypieku poznawali pod opieką wychowawczyń p. Hanny Jaworskiej i p. Iwony Prus.
W szkole odbył się także pokaz pszczelarski dla uczniów szkoły podstawowej. Jak hodować pszczoły, opiekować się pasieką i, co najważniejsze, uzyskiwać cenny miód i inne produkty pszczelarskie opowiedział
pan Młoduchowski – miejscowy pszczelarz i tata naszego kolegi z IIIa.
Dla uczniów, oprócz cennej wiedzy, ważna była przede wszystkim degustacja miodu podanego na wafelku, mniam…
12 października uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce na
Farmę Iluzji w Mościskach. Baśniowy świat farmy iluzji wprawił naszych
trzecioklasistów w taki nastrój, że zapomnieli o padającym deszczu i
ogólnie nieprzychylnej tego dnia pogodzie. Złą pogodę próbowały zaczarować opiekunki pani Hanna Zawadka i pani Lidia Konopacka.
13 października odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Były wiersze, piosenki i podziękowania zarówno od uczniów, jak i
od rodziców.
Tego samego dnia odbyło się pasowanie na gimnazjalistę wychowanków pana Radosława Piskorza. Po trudnych
egzaminach na gimnazjalistę i wychowawcę gimnazjalisty pani dyrektor dokonała uroczystego namaszczenia.
W ciągu dwóch miesięcy nowego roku
szkolnego nasi sportowcy pod opieką
wuefistów osiągnęli już sukcesy w piłce
nożnej, pracowicie zdobywając punkty
w rozgrywkach o mistrzostwo powiatu
mińskiego. Wysokie wyniki uzyskali
uczniowie także w zawodach lekkoatletycznych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły.
Zuzia i Faustyna
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“Przyszłość”
Jestem jeszcze dziewczynką
lecz mam na przyszłość plany.
Chcę zostać lekarką, która leczy rany.
A może piosenkarką co na scenie śpiewa
i sięga swoją sławą błękitnego nieba?
Lub prawniczką, która broni ludzi w sądzie
kiedy ktoś na ławie oskarżonych siądzie?
Zastanawiam się nad tym już od paru lat,
bo chcę poznać wreszcie dorosłego życia smak.

„Wakacyjna przygoda”
Wstałam rano i razem z mamą poszłyśmy na stację PKP. To miały być
szybkie zakupy w Złotych Tarasach, ale dzień już od samego początku
płatał figle. Najpierw nie zadzwonił budzik, potem zatrzasnęłam się w
łazience. Najciekawsze miało się dopiero wydarzyć. Wsiadłyśmy do pociągu Warszawa-Śródmieście. Ja jak zwykle zawsze ciekawa wszystkiego
poprosiłam mamę, aby dała mi bilety. najpierw je oglądałam, potem
czytałam książkę i chodziłam po przedziałach - ot tak z nudów. Wtem w
przedziale zrobiło się zamieszanie, wszedł konduktor i krzyczy:
„Kontrola biletów!” Nerwowo zaczęłam przeszukiwać kieszenie.
I ... biletów brak. Zrobiło mi się gorąco. Poczułam na sobie błagalny
wzrok mamy. „Gdzie ja je mam ?”- pomyślałam. Gdzie te bilety? Jeszcze
przed chwilą się nimi bawiłam. Podchodzi pan konduktor. Stoi nade
mną, a ja coraz bardziej się trzęsę i dłonie mi się pocą. Nie wiem, gdzie
ich szukać. Poczułam, jak cała krew spływa mi do twarzy, a ludzie z przedziału świdrują mnie oczami. Chyba zaraz zwariuję. Przecież je miałam,
kupowałam, a tu taki wstyd. Pan konduktor mi nie wierzy. Zaczyna już
podnosić głos, żąda dokumentów. Ja w tym czasie sięgam do plecaka,
patrzę, a bilety tkwią w książce, którą przed chwilą czytałam. To "Ten
obcy" i zaznaczona strona, na której skończyłam czytanie. Odetchnęłam
z ulgą. Kontroler sprawdził je i pozwolił wysiąść na Śródmieściu. Ruszyłyśmy z mamą na zakupy, gdzie odreagowałyśmy całe zdarzenie, kupując duże lody.
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dzywspólnotowych wydarzeniach. W ostatnim czasie powstało
również kółko zainteresowań, na którym wykonywane są różnego
rodzaju ozdoby, na przykład obrazy, przytulanki czy magnesy. Mile widziany jest tam każdy, nawet ktoś nienależący do Ruchu,
kto chce spełniać się artystycznie lub pożytecznie spędzić
czas.
Spotkania odbywają się w
piątki o godzinie 18:00. Warto
chociaż raz przyjść, aby zobaczyć jak to wygląda. Wspólnotę można znaleźć na Facebooku na
stronie Wspólnota oazowa w Wielgolesie. Zapraszamy.

Anonimowi Autorzy
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Sport
22 września uczniowie Gimnazjum wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się w
Mrozach. Nasi koledzy startowali
w wielu konkurencjach, pięknie
walcząc o każdą sekundę i centymetr, dzięki czemu zdobyli 10 cennych dla szkoły medali3 złote, 4
srebrne i 3 brązowe. A oto wyniki:
Aleksandra Jaroń – I miejsce
w skoku wzwyż
Dawid Konstanty – I miejsce w biegu na 300m
Patryk Zajma –I miejsce w biegu na 1500m
Faustyna Łodyga –II miejsce w pchnięciu kulą
Dawid Konstanty –II miejsce w skoku w dal
Filip Wójcik –II miejsce w biegu na 100m
Izabela Duszyńska –III miejsce w biegu na 300m
Ewa Chmielewska –III miejsce
w skoku w dal
Patryk Zajma –III miejsce w biegu
na 300m
Jakub Dąbrowski –III miejsce
w pchnięciu kulą

Składamy wielkie gratulacje za wspaniałą walkę sportową oraz
kierujemy podziękowania dla wszystkich uczestników.
Kuba i Bartek
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Inny nie znaczy gorszy

Nasza Oaza

Ostatnio spotkałam się z sytuacją, w której grupa uczniów z
naszej szkoły, przechodząc koło domu niepełnosprawnego kolegi,
zaczęła go obrzucać wyzwiskami i obelgami.
Nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele bólu sprawiają jego rodzinie, świetnie się bawili i kpili tylko dlatego, że ktoś wygląda inaczej.
Niestety takie zdarzenia mają miejsce dość często, na pewno
za często. Wiele osób nie rozumie albo nie chce zrozumieć, że inny
(czytaj: chory, niepełnosprawny, przedstawiciel innej rasy czy narodu itp.) nie oznacza gorszy. Nie mamy wpływu na to, kim i jacy się
rodzimy, ba nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jaki w
przyszłości będzie nasz stan zdrowia, dlaczego więc nie potrafimy
zrozumieć tych, którzy i tak cierpią? Po co komuś dostarczać jeszcze
więcej bólu, skoro sama niepełnosprawność jest bez wątpienia dokuczliwa? Zachowania, podobne do przedstawionego wyżej, wynikają zwykle z braku odpowiedniej wiedzy i bezrefleksyjnego postępowania. Dlatego młodym ludziom należy przekazywać informacje o
chorobach i wadach wrodzonych, aby im uświadomić, że nie czynią
one człowieka gorszym. To jedna z wielu dróg, aby uwrażliwić młodzież, choć trochę nauczyć empatii, a na pewno tolerancji.
Osoby niepełnosprawne jak każdy z nas mają marzenia,
uczucia i potrzeby, choć niektórym trudno się do tego przyznać. Pragną kontaktu z naturą, drugim człowiekiem, często potrafią kochać
bardziej niż inni. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele daliby
niepełnosprawni, by móc samodzielnie się poruszać i na przykład
pójść do szkoły lub pobiec na boisko i pograć w piłkę z rówieśnikami.
Niestety w większości przypadków nie maja takiej szansy, nie tylko
nie zagrają, ale boją się popatrzeć na grających, bo mogą stać się
czasem obiektem ataków i wyzwisk. Dlaczego są z powodu swojej
choroby dyskryminowani? Przecież nie brak w nas wrażliwości. Czy
potrafimy to zmienić? Najwyższa pora, żebyśmy dostrzegli potrzeby

W naszej parafii od siedmiu lat działa Ruch Światło – Życie, potocznie zwany Oazą. Jest to wspólnota gromadząca dzieci i młodzież, która ma na celu nie tylko pogłębienie wiary, ale także przygotowanie do podejmowania odpowiednich decyzji w dorosłym
życiu. Uczy moralności.
Cotygodniowe spotkania
przygotowywane przez animatorów polegają na wspólnej
modlitwie, zabawie, śpiewaniu i formacji w niewielkich
grupach, gdzie można swobodnie porozmawiać o nurtujących nas sprawach, zarówno
religijnych, jak i tych z codziennego życia. Są doskonałą alternatywą do spotkań ze znajomymi. Znakiem Ruchu są dwa wyrazy – fos (światło) oraz zoe
(życie) wpisane w znak krzyża. Co pewien czas wspólnota organizuje ogniska
i noce filmowe. Bierze również udział w
wielu różnorodnych imprezach, takich
jak Dni w Diecezjach podczas Światowych Dni Młodzieży, odpusty parafialne,
bale maskowe czy sylwester. Podczas
wakacji dla członków Oazy organizowane są dwutygodniowe rekolekcje, podczas których można miło spędzić czas, zawiązać nowe, często
trwające przez długi czas znajomości i odpocząć od otaczających
nas problemów za niewielki koszt. Uczestnicy takich wyjazdów
mogą później spotkać się na Dniach Wspólnoty i innych mię-
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Łamigłówki matematyczne
Przesuń jedną zapałkę, aby otrzymać cztery trójkąty:

Córka
Jestem cztery razy starszy od mojej córki. Za 20 lat będę dwa razy
starszy od mojej córki.
W jakim wieku jesteśmy teraz?
Szereg
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x
Żaby
5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.
Ile żab trzeba, żeby złapać 50 much w ciągu 50 minut?
Sto
Przy pomocy dowolnych działań arytmetycznych zestaw liczbę
100 albo z pięciu jedynek, albo z pięciu piątek, przy czym z pięciu
piątek można to wykonać dwoma sposobami.
*Ile zapałek należy usunąć ?
Na rysunku ułożono 16 jednakowych kwadratów.
Ile występuje na tym rysunku
wszystkich kwadratów rozmaitych
wielkości ?
Jaką najmniejszą liczbę zapałek
trzeba usunąć, aby w pozostałej
figurze wcale nie występowały
kwadraty ?
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każdego człowieka, prawo do godnego traktowania, szacunku i tolerancji bez względu na różnice. Starajmy się coś się z siebie dawać i
niech to będzie dar dobrego serca.
A o potrzebach tych, których nie umiemy dostrzegać, najlepiej powie wiersz pani Grażyny Całki „Marzenia niepełnosprawnego”. Dedykujemy go nie tylko uczestnikom opisanego powyżej zdarzenia.
Weronika
Marzenia niepełnosprawnego
Chcę zajść jak daleko nogi mnie poniosą
Stąpać po trawie rano, z srebrną kropli rosą
Chce dotrzeć do radości, która we mnie tkwi
Cieszyć się z osiągnięć, dobrych i tych skromnych dni.
Pozbyć się barier, to one mnie przytłaczają
Dostrzec miłość, tych którzy naprawdę kochają
Poczuć jak mój duch i umysł rośnie
Przyglądać się zimie , zakochać się w wiośnie
Nie jestem „ kaleką ‘’ , „ upośledzonym” , „rośliną”
Jestem człowiekiem , na zło reaguję miną
Sprawny inaczej – tak , nie – „ dziecko gorszego Boga ”
To was na mój widok ogarnia trwoga
Chcę tak jak inni żyć , kochać , istnieć , być
Wbrew ludziom , którzy w to nie wierzą
Choć sami „ po trupach” po swe szczęście bieżą
Być może zbyt wiele , do życia nie wnoszę
Postaraj się trochę , zaakceptuj mnie … Proszę
Co mnie czeka –nie pytaj , co osiągnąć mogę
Podaj mi rękę , nie podstawiasz nogę
Nie pytaj o przyszłość , jeszcze cię zaskoczę …
Uśmiechnij się do mnie……………
Jakie to urocze!
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Coolturomaniak
Becca Fitzpatrick stworzyła książkę zapierającą dech w
piersiach. "Niebezpieczne kłamstwa" wciągają do swojego niebezpiecznego świata pełnego tajemnic, zanim czytelnik zorientuje się, o
co chodzi w powieści. Akcja rozpoczyna się od pożegnania dwojga
kochających się ludzi. Nie wiemy, co
się stało, dlaczego Stella i Reed
muszą się rozstać. Jesteśmy wrzuceni
w sam środek akcji. Są oni świadkami
koronnymi, muszą porzucić dawne
życie.
Estella to córka narkomanki,
która przez przypadek widziała, jak
diler jej matki, będąc u niej w domu,
zabija drugą osobę. Dziewczyna
dostaje drugie życie. Od tego momentu jest Stellą Gordon,
mieszka w Thunder Basin w Nebrasce. Nastolatka nie może pogodzić się z utratą bliskich, ze zmianą miejsca zamieszkania. Carmina- emerytowana policjantka, która podejmuje się opieki nad
zbuntowaną dziewczyną, robi wszystko, by Stella była bezpieczna.
Stella poznaje miłego i przystojnego chłopaka- Chet'a, dzięki
któremu łatwiej jest oswoić się z zupełnie nowym otoczeniem. I
wszystko mogłoby skończyć się dobrze, gdyby nie obawa przed
tym, że w każdej chwili gang narkotykowy może ją odnaleźć i
zabić. Gdyby nie Trigger - miejscowy chłopak, który zaczyna coś
podejrzewać, prześladuje dziewczynę i robi wszystko, by odkryć
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Szkoła myślenia
Potrzebujemy logiki
Wielu uczniom naszej szkoły brakuje niezmiernie przydatnej
umiejętności logicznego myślenia. Używana jest ona przecież niemal na każdym przedmiocie. Czy to na matematyce lub chemii,
aby szybko i poprawnie wykonać zadanie, czy na języku polskim,
żeby składnie napisać wypracowanie. Także, by zrozumieć temat
danej lekcji, trzeba czasem trochę pomyśleć, ponieważ niestety
nie wszystko jest takie proste.
Wskutek tego często zdarzają się sytuacje, kiedy to uczniowie
nie biorą aktywnego udziału w lekcji. Młodzież nie potrafi odpowiadać na zadawane przez nauczycieli pytania. Na szczęście można to zmienić. Istnieje wiele ciekawych kursów, które bez wątpienia zainteresowałyby nawet najmniej ambitne osoby. Dobrym
pomysłem byłoby przeprowadzenie ich w naszej placówce, nie są
drogie, a tak wiele mogą zmienić - oczywiście wymaga to również
zaangażowania uczniów, którzy chociażby pod pretekstem niepójścia na lekcje zgodzą się wziąć udział w szkoleniu.
Jednakże póki to nie nastąpi, można poćwiczyć rozwiązując zamieszczone na kolejnej stronie łamigłówki przygotowane przez
szkolne kółko matematyczne.
Weronika
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tylko one. Nie robi tego także Zuza co staje się przyczyną tragedii
spotykającą w pewnym czasie Wiktorię. Przypadkiem na jaw wychodzi pewna tajemnica rodzinna Wiktoria i Marta dowiadują się
ze tak naprawdę nie mają żadnej wiedzy o swoich rodzicach…
Bez wątpienia stwierdzam, że jest to książka nie tylko dla młodzieży, lecz także zdecydowanie może, a nawet powinien po nią
sięgnąć starszy, po to by poznać historię rodzinną w której miłość
gra główną rolę. Z początku od tej młodzieńczej, która zagłusza
nam umysł i zaćmiewa cały świat do tej dorosłej i rodzicielskiej,
gdzie odpowiedzialność za drugiego człowieka jest podstawą
związku. Jednak nic nie mogłoby trwać i oczywiście istnieć bez
jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy ludźmi. To jest pierwszy
czynnik o który trzeba dbać, pielęgnować go i pamiętać, że jest
on nie tylko sposobem na zabicie czasu, lecz także istotną częścią
każdego związku. Milczenie jest często powodem do kłótni, sprzeczek i nieporozumień. Jestem wdzięczna autorce, że przypomina
ludziom w taki sposób o tak ważnej i często zapominanej prawdzie Dziką jabłoń polecam wszystkim jako lekturę ukazującą podróż w głąb nas samych, naszych emocji i uczuć, które często zostają zamykane i stłumione w naszych sercach.
Na koniec warto wspomnieć o pewnym dodatkowym bonusie akcja książki w większości toczy się w urokliwych miejscowościach
leżących u podnóża Sudetów (np. w Kamiennej Górze), więc razem z bohaterkami powieści mamy możliwość wędrówki turystycznymi szlakami – jedna z najciekawszych to niewątpliwie
"Projekt Arado" - rekonstrukcja podziemnych hitlerowskich laboratoriów. Jeśli kiedyś zdarzy się komuś być niedaleko, to z pewnością musi zobaczyć to na własne oczy.
Te i inne nowości możecie znaleźć w naszej szkolnej bibliotece.
Natalia
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jej tajemnicę - nic złego prawdopodobnie by się nie stało.
Niejednokrotnie, czytając książkę, nie mogłam złapać
oddechu. Byłam przerażona tym, co za chwilę może się stać.
Powieść ta buduje ogromne napięcie, czytelnik chce jak
najszybciej dowiedzieć się, co będzie dalej. I gdy już czegoś można
się domyślić, okazuje się, że rozwiązanie jest zupełnie inne.
Stella, Carmina, Chet, Winny i inni bohaterowie podbili moje serca. Chociaż główna bohaterka wydawała mi się na początku nieodpowiedzialna, chcąc nawiązać kontakt z "ukochanym", to jej
późniejsze decyzje sprawiły, że polubiłam ją. Jej twardy charakter
i odwaga sprawiały, że powieść miała "to coś". Carmina, która za
pierwszym razem wydała mi się oschłą, oziębłą staruszką w pewnym momencie pokazała, że ma złote serce i jest naprawdę cudowną osobą. Postacie Chet'a i Winny sprawiały, że na mojej twarzy pojawiał się uśmiech i zapominałam o niebezpieczeństwie czyhającym ze wszystkich stron.
Podsumowując: Nigdy nie czytałam podobnej książki, która ma w sobie aż tyle wątków. Kłamstwa, tajemnice, ból, śmierć,
narkotyki i cudownie opisany wątek miłosny. Nie spodziewałam
się co prawda takiego zwrotu akcji na samym końcu powieści, ale
to nadało jej wyjątkowości. Gdyby ktoś chciał, żebym oceniła
"Niebezpieczne kłamstwa" jednym wyrażeniem, powiedziałabym,
że to FENOMENALNA KSIĄŻKA. Z pewnością wrócę do niej jeszcze
wiele razy, mogłabym czytać ją w nieskończoność. Polecam!
Julia
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„Między kanapą a odwagą”
„Między kanapą a odwagą”, czyli o nowościach wydawniczych w
naszej bibliotece szkolnej
Ostatnio powieści młodzieżowe stały się bardzo interesujące i popularne. Zaskakują swoją tematyką i historiami nie z tego świata.
Fantazy to z pewnością najczęściej czytana kategoria spośród książek. Przedstawiają młodym ludziom wymyślony
świat, w którym dzieją się niesamowite
zdarzenia, które przyciągają młodych
czytelników. Oczywiście wychodzi tez
dużo tytułów, które opisują tematy
rzeczywiste oraz dotyczące codziennych realiów. Oto niektóre z nich.
,,Między kanapą a odwagą” autor: papież Franciszek
Papież Franciszek przebywał w Polsce tylko pięć dni, lecz przez
tak krótki czas zachwycił tysiące ludzi. Prostymi słowami przekazywał wartość miłości miłosiernej, która jest niezbędna dla każdego z nas i którą powinniśmy się wzajemnie obdarzać. Rozmawiając z młodzieżą, dawał jej konkretne zadania, które od razu zapadały w pamięci i zmuszały do myślenia i rozważania. Młodzi byli
zafascynowani tym, co do nich mówi papież, pragnęli dzielić się
tym co usłyszeli z innymi, bo przecież każdemu chrześcijaninowi
nakazane jest głosić Słowo Boże. Dzięki tej książce możemy wrócić do tych wszystkich spraw, które przekazywał Franciszek w czasie ŚDM. Jego słowa pozostały w niezmienionej formie, są takie
jak on – bezpośrednie , lecz także pełne miłości.
Książka Beaty Pawlikowskiej ,,Podróżuj, módl się i kochaj” nawiązuje do bestselleru Elizabeth Gilbert ,,Jedz, módl się i kochaj”.
Pawlikowska jedzie do Indonezji, gdzie spotyka identyczne postacie jak Elizabeth. Autorka wybiera tam samotnie, bez żadnego
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wsparcia zabiera jedynie swoje skryte marzenia i obmyślane plany. W czasie pobytu w Indonezji cieszy się życiem, poznaje i smakuje nieznanych dotąd rzeczy. Jest to bardzo interesująca książka
o realizowaniu własnych marzeń i odkrywaniu niepoznanych dotąd tajemnic naszego świata.
Beata Pawlikowska otrzymuje przepowiednie od pewnego szamana. Kraina wydaje się bardzo ciekawa i przepełniona niezwykłą
magią i czarami. Autorka w prosty sposób ukazuje nam swoją historie podróży. Książka w optymistyczny sposób przekazuje nam,
że warto podążać za swoimi marzeniami, zamieniać je w plany, a
w końcu je realizować. ,,Podróżuj, módl się i kochaj’ to na pewno
obowiązkowa powieść dla każdego człowieka, który marzy o podróżowaniu, ale nie tylko. Jest to tez zachęta dla tych którzy szukają radości, natchnienia czy optymizmu. Dzięki genialnemu,
barwnemu światowi Pawlikowskiej można od czasu do czasu oderwać się od szarej rzeczywistości i zanurzyć się w odległym świecie. Książka pani Beaty jest bardzo wciągająca i pochłania się ją
jednym tchem.
Książki Anny Łaciny pokazują realność do bólu prawdziwą, nie
istnieją w nich magiczne, paranormalne światy i nie znajdziemy
w nich cudownych zwrotów akcji,
lecz mimo to wciągają i wzbudzają zainteresowanie u młodych
czytelników którym ciężko jest się
z nimi żegnać. Jedną z takich powieści jest z pewnością ,,Dzika jabłoń” wydana przez Naszą Księgarnię w serii ,, z kropką”. Główne
bohaterki powieści to dwie siostry Marta i Wiktoria, które w tym
samym czasie zostają poddane pewnej próbie. Obie muszą się
zmierzyć z własnymi uczuciami, emocjami i pragnieniami, przeanalizować je i szukać pytań na wiele trudnych dręczących ich pytań. Choć problemy dwóch sióstr są inne mają źródło w tym samym miejscu- obydwie nie potrafią mówić otwarcie o swoich problemach, potrzebach i tym co jest dla nich ważne, lecz jednak nie

