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 Poczytaj mi!
Codzienne czytanie dziecku jest czynnoÊcià magicznà - zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby

emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i spo∏eczny, a przy
tym przynosi dziecku ogromnà radoÊç i pozostawia cudowne wspomnienia.

Ksià˝ka „oÊci” Ignacego Karpowicza to kolejna w dorobku autora pozycja, która przynajmniej o krok wy-
przedza naszà rzeczywistoÊç. Jak powiedzia∏ Karpowicz, szuka∏ „polskiej powieÊci, która zawiera∏aby trzy ele-
menty: tu, teraz, my”. Poniewa˝ nic odpowiedniego nie znalaz∏, postanowi∏ stworzyç jà sam. I tak powsta∏y
„oÊci” - oryginalny obraz wielkomiejskiego ˝ycia wykszta∏conej klasy Êredniej oraz odrzucenia dotychczas

Ignacy Karpowicz „oÊci”
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TO POLECAM

W Bibliotece Miejskiej w Ciechocinku chcemy „zaprzyjaêniç” dzieci
z ksià˝kà na ró˝ne sposoby, ostatnio w ramach zaj´ç Mamoteki
„Labirynty to zabawa”.

Kiedy mi czytasz, sp´dzamy razem czas, a ja tak
bardzo, tak bardzo czekam na to przez ca∏y dzieƒ.
Kiedy s∏ucham opowieÊci, które mi czytasz przenosz´
si´ w Êwiat mojej fantazji, wymyÊlam sobie siedem gór

i siedem mórz. Rozwijam w ten sposób kreatywne,
twórcze myÊlenie oraz odczuwam empati´ dla pozna-
nych mi postaci. Wspólnie z bohaterem prze˝ywam
przygody, podejmuj´ z nim wybory. W ten sposób
wyraênie widz´, co jest dobre, a co z∏e. Wychodz´ te˝
w Êwiat z przekonaniem, ̋ e dobro pop∏aca, a wyrzàdza-
nie z∏a zawsze b´dzie ukarane. Buduj´ sobie w ten
sposób Êwiat pe∏en wartoÊci i wiar´, ˝e warto post´po-
waç etycznie i zgodnie z w∏asnymi zasadami. Dzi´ki
temu znam swojà wartoÊç, jestem dumna ze swoich
ma∏ych codziennych osiàgni´ç oraz dokonywanych
wyborów. Wiem, ˝e jestem taka jak moi ukochani bo-
haterowie, których pozna∏am dzi´ki Tobie.

Bardzo cz´sto kiedy wspólnie czytamy, prze˝ywamy
strach, l´k czy zwàtpienie, pozwala mi to lepiej radziç
sobie z takimi emocjami na co dzieƒ. Cz´Êciej jednak
wspólnie cieszymy si´ i Êmiejemy, cz´sto zasypiam
w Twoich ramionach pogrà˝ona w Êwiecie pe∏nym
dobrych wró˝ek, królewien i dzielnych ludzi. Czuj´
si´ wtedy dobrze i bezpiecznie. Podczas wspólnej
lektury wyciszam si´ po ca∏ym dniu. Uspokajam swoje
emocje, aby czuç si´ wypocz´tym i pe∏nym energii
dzieckiem nast´pnego dnia.

Dzi´ki zas∏yszanym tekstom znam wiele ró˝nych
s∏ów. Nie tylko umiem ich u˝ywaç, ale rozumiem te˝
wi´cej. Wiem równie˝, gdzie znajd´ w przysz∏oÊci wia-
domoÊci - pokazujesz mi wielkà skarbnic´ wiedzy - to
w ksià˝kach wyszukam informacje, ciekawe historie
i odpowiedzi na moje liczne pytania, a dzi´ki podà˝aniu
za opowieÊcià i jej fabu∏à, moja pami´ç jest Êwietna.
Poznaj´ równie˝ kszta∏ty liter - szyfr, jakim jest alfabet.

Dzi´ki ksià˝kom dostrzegam otaczajàcy mnie Êwiat,
ró˝ne postaci i ciekawych bohaterów. Pozwala mi to
na wybór osób, z którymi si´ bawi´ i budowanie wi´zi
mi´dzy nami.

Dzi´kuj´ Ci mamo, tato, ˝e codziennie znajduje-
cie dla mnie czas, aby mi poczytaç. Dzi´ki temu wiem,
˝e zale˝y Wam na tym, abym w przysz∏oÊci wyros∏a na
inteligentnego, wra˝liwego i szcz´Êliwego cz∏owieka.

          Lidia Wasilewska
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