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rodzice, nauczyciele i inni 
zaproszeni goście wzięli udział 
w spotkaniu z bratem Tade-
uszem Rucińskim ze Zgroma-
dzenia Braci Szkolnych. Brat 
Tadeusz Ruciński jest wycho-
wawcą – praktykiem, redak-
torem naczelnym czasopism 
„Anioł stróż” i „Tak rodzinie”, 
autorem książek dla dzieci i 
publikacji dla dorosłych. W 
ostatnim czasie wydana zos-
tała jego pozycja skierowana 
do nauczycieli pt. „Niby życie 
w Nibylandii”, która zawiera 
scenariusze zajęć wychowaw-
czych. 

Popołudniowe spotka-
nie koncentrowało się wokół 
tematu „Dziecko w sieci” 
Czym jest owa sieć? Sieć to, 
zdaniem zaproszonego gościa , 
zupełnie „nowa planeta”, na 
której lądujemy z naszymi 
dziećmi. Czy możemy się czuć 
w niej bezpieczni? Czy mogą 
być bezpieczne w niej nasze 
dzieci? Sieć to połączenie, 
powiązanie, ale również puła-
pka, siatka maskująca (nie 
tylko dla rodziców, którzy nie 
bardzo orientują się, jak 
funkcjonuje komputerowy 
świat). Czy sieć może nam 
pomóc w relacjach z naszymi 
dziećmi, przeszkodzić czy 
wręcz udaremnić ich wycho-
wanie? Kim staje się dziecko 
buszujące w sieci? 

Brat Tadeusz uważa, 
że komputer tworzy wirtualną 
osobowość naszych wchodzą-
cych  w dorosłość  dzieci. Mo-
że to prowadzić do utraty 
osobowości i tożsamości na-
szych pociech w ogóle. W 
Internecie następuje parada 
masek, mnogość osobowości, 

mogąca prowadzić w konse-
kwencji do stanu chorobo-
wego. Młody człowiek bez 
ograniczeń może wchodzić w 
relacje z osobami, którym 
niekoniecznie będzie zależało 
na jego rozwoju. Dziewczęta, 
którym brakuje kontaktu z 
najbliższymi, będą szukały 
rekompensaty w wirtualnym 
świecie, nie zawsze bezpiecz-
nym. Osobny temat to gry 
komputerowe, które - jak wie-
my - często sprowadzają się do 
zabijania, strzelania, brutal-
ności i bezmyślnego niszcze-
nia, wyzwalają w młodym 
człowieku agresję i zachowa-
nia destrukcyjne. W żaden 
sposób nie uczą młodych ludzi 
odwagi, męstwa i odpowie-
dzialności. Dorastający czło-
wiek tylko w świecie fik-
cyjnym jest odważny. Brat 
Tadeusz Ruciński zadaje pyta-
nia: Jakim mężem i ojcem 
będzie dzisiejszy komputero-
wy nastolatek? Czy będzie 
odpowiedzialnym człowie-
kiem, czy zapewni bezpieczeń-
stwo swoim najbliższym? 
Ogromną rolę w życiu każ-
dego człowieka odegrać może, 
tak atakowana dzisiaj rodzina, 
może ona stanowić azyl, 
schronienie przed światem. 
Dom powinien być - zdaniem 
naszego  gościa - przestrzenią 
różnorakich relacji i więzi, a 
nie miejscem przebywania kil-
ku osób zamkniętych w swo-
ich światach. Sposobów na 
stworzenie dobrych, budują-
cych relacji jest wiele. Przede 
wszystkim wspólne spędzanie 
czasu .  

Ponad godzinne spot-
kanie wniosło wiele treści, ale i 
zostawiło zebranych z mnóst-
wem pytań, na które każdy z 
nas, użytkownik komputero-
wego świata, musi sam sobie 
odpowiedzieć. 

Być nastolatkiem,  
czyli spotkanie  

z Beatą Andrzejczuk 
 

Po trzeciej lekcji, 23 
maja, liczna grupa uczniów 
naszego gimnazjum z nie-
cierpliwością czekała pod salą 
62. Miało bowiem odbyć się 
spotkanie z pisarką Beatą An-
drzejczuk, słynącą z serii ksią-
żek pt. „Pamiętnik nastolatki”.  

Uczniowie usiedli 
wygodnie na krzesłach, wpat-
rując się w pisarkę.  W pierw-
szej części spotkania zostały 
rozdane nagrody z konkursu 
wiedzy o książce „Pamiętnik 
nastolatki”, który został prze-
prowadzony przez Panią Ma-
riolę Lis. I miejsce – zajęły: 
Anna Lysek i Karina Glapiak, 
II miejsce przypadło Laurze 
Lis, III miejsce otrzymała  
Beata Dżumaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ogłoszeniu wyni-

ków rozpoczął się drugi 
konkurs - pięknego czytania. 
Pierwsze miejsce otrzymał 
Piotrek Sziroky, po przeczy-
taniu fragmentu książki pt. 
„Anhar - powieść antymagicz-
na” – Małgorzaty Nawrockiej. 
Swoją płynną i emocjonalną 
interpelacją zainteresował ze-
branych lekturą, rozbudził wy-
obraźnię. Drugie miejsce zajął 
Patryk Wieszołek, czytając 
fragment „Opowieści Wigilij-
nej” Charlesa Dickensa, a 
trzecie miejsce Paweł Juranek, 
który przeczytał fragment 
„Mikołajka” Rene Goscin-
ny`ego. 

W drugiej części 
spotkania Beata Andrzejczuk 
opowiedziała o swoich książ-
kach i życiu. Wyjaśniła, że 
seria:  „Pamiętnik nastolatki” 
to prawdziwe historie jej córki 
i fanek pierwszych wydań 
wymieszane z  fikcją. Dzięki 

temu książka jest bardzo 
lubiana i bliska młodzieży. 
Autorka bardzo się cieszy, że 
coraz więcej osób chętnie 
dzieli się z nią problemami i 
pomysłami, które wykorzy-
stuje przy pisaniu kolejnych 
tomów. Uczniowie pytali ją o 
różne postacie i sytuacje z 
książki. Na wszystkie pytania 
otrzymywali wyczerpujące od-
powiedzi. Jedyną kwestią bez 
odpowiedzi, pozostało pytanie 
o dalsze przygody bohaterów, 
co w sumie nikogo nie zdzi-
wiło. Po zakończeniu spot-
kania pisarka otrzymała w 
imieniu szkoły drobny upomi-
nek, a uczniowie pobiegli po 
autografy i zdjęcia. Gdy autor-
ka uwolniła się już od fanów, 
udało nam się przeprowadzić 
krótki wywiad. 
 
Skąd pomysł na napisanie 
książki o tematyce młodzie-
żowej? 
To był pomysł mojego wy-
dawcy. Tematyka mi bardzo 
odpowiadała. Czasami mi się 
wydaje, że rozumiem ją bar-
dziej niż tematykę dla doros-
łych. Bardzo dobrze mi się to 
pisze. 
Jak udało się Pani znaleźć 
wydawcę? 
Był to przypadek, ponieważ 
współpracowałam z gazetą 
wydającą prasę  w Nowym 
Yorku, dla Polonii. Bardzo 
chciałam wydać to, co napi-
sałam w Polsce. Udało się – 
znalazłam wydawcę, który za-
proponował mi pisanie ksią-
żek młodzieżowych i dziecię-
cych. Zdecydowałam się  
spróbować no i się udało - za 
pierwszym razem. 
Jaki tytuł nosi Pani pierwsza 
wydana książka? 
Była to seria książek pt. 
„Opowiastki familijne”. W 
skład serii wchodzi siedem 
tomików.  
Czy czuje się Pani spełniona, 
pisząc książki? 
Ja kocham pisać, jest to moja 
pasja, ale wydaje mi się, że jeśli 
się poczuję spełniona, to 
właściwie nie będę miała już 
nic do robienia. Uważam, że 
się spełniam cały czas, ale 
spełniona jeszcze nie jestem. 
Jaki ma Pani pomysł na 
następną książkę? 
Kolejne książki wyjdą jako 
następcy „Pamiętnika nasto-
latki” i ta kolejna to chyba 

będzie „Klub pamiętnika nas-
tolatki - Julia”, opowieść 
oparta na autentycznej his-
torii, jak zwykle wymieszanej z 
fikcją.  
Ile nagród literackich otrzy-
mała Pani i z której jest Pani 
najbardziej dumna? 
Otrzymałam  7 - 8 nagród i 
wydaje mi się, że najbardziej 
dumna jestem z nagrody, którą 
zdobyłam w portalu
literackim: granice.pl, ponie-

waż tam otrzymałam nagrodę 
czytelników. 
Kiedy następna część ”Pamięt-
nika nastolatki”? 
Myślę, że jesienią, ale mie-
siąca jeszcze nie znam. 
Oczekujemy jej z niecierpli-
wością.  Dziękuję za wywiad i 
życzę dalszych sukcesów. 
Ja również dziękuję. 

Jan Korzeniec 
uczeń Publicznego Gimnazjum 

w Tarnowie Opolskim 

 

15Gmina Tarnow Opolski3-4 13


