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REKOMENDACJA
W ramach programu rzqdowego Narodowy Rozwoj Czytelnictwa w poniedzialek,
28 maja 2018 roku, uczniowie klas VI i VII Szkoly Podstawowej im. Wojska Polskiego w
Gorzowie Wielkopolskim spotkali si^ z mlodq pisark^, Malgorzatq Kapusciak, autorkq
„Dziewczyny w trampkach". Celem spotkania bylo zaprezentowanie programu „Rozwin w
sobie motyla", ktory wspomaga mlodziez szkolnq przede wszystkim w ukierunkowaniu jej na
wlasnq sciezk^ rozwoju, realizacji marzen oraz wskazuje altematyw? wobec roznych form
uzaleznien. Podczas spotkania nie brakowalo rozmow natemat marzen i drogi do ich
spelnienia. Autorka na swoim przykladzie opowiedziala o drodze, jakq odbyla w realizacji
swojego marzenia, ktorego zwienczeniem byla wydana ksiqzka. Zwrocila uwag? mlodym
sluchaczom na ogromne wsparcie, ktore mozna otrzymac od najblizszych, czy to rodzicow ,
czy przyjaciol. Poznali rowniez drog? do sukcesu osob znanych im z mediow, m.in. Kuby
Blaszczykowskiego, Bartka Zmarzlika, Dawida Kwiatkowskiego czy Ewy Chodakowskiej.
Uczniowie ze spotkania wyszli bardzo zadowoleni i zmotywowani do uwierzenia we wlasne
mozliwosci.
Malgorzata Kapusciak jest osobq mlodq z duzymi pokladami energii i pogody ducha.
Te cechy pozwalaj^ jej na nawiqzanie dobrego kontaktu z mlodymi sluchaczami i
poprowadzenie wartosciowego i ciekawego spotkania. Juz od samego poczqtku zaj^cia
spotkaly si? z duzym zainteresowaniem ze strony mlodziezy, ktora aktywnie w nich
uczestniczyla.
Jako bibliotekarz i nauczyciel z wieloletnim doswiadczeniem pracujqcy z dziecmi i
mlodziezy uwazam, ze takie spotkanie daje duzo pozytywnego wzmocnienia i sporq dawk?
pozytywnej motywacji w realizacji swoich celow zyciowych. Wspiera w odkrywaniu siebie i
swoich marzen oraz daje wskazowki, jak dawac sobie rad? w zyciu i jednoczesnie czerpac z
niego jak najwi^cej nie zapominajqc przy tym o takich wartosciach, jak rodzina, przyjazn,
milosc i wiara. Dlatego tez mog? polecic spotkanie z Paniq Malgorzatq Kapusciak jako
wspieraj^ce mlodego czlowieka w jego edukacji i osobistym rozwoju.
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