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SONDA

Julita Dukiewicz
uczennica

W dzieciĕstwie nie czytaâam „Czerwonego Kapturka”, ale opowiadali mi
tċ historiċ rodzice, a gdy byâam starsza, oglĆdaâam jej ekranizacjċ. Kojarzy
mi siċ z ostrzeīeniem przed rozmowĆ z nieznajomymi oraz tym, īe nie
wszystko, co widzimy, jest prawdziwe.
Nie do koĕca pamiċtam caâĆ jej treğý,
wiem, īe byâa tam babcia i straszny
wilk, który siċ za niĆ przebraâ, by oszukaý dziewczynkċ.
Lubiâam wszystkie bağnie i opowiadania. Z kaīdej z nich nauczyâam
siċ czegoğ przydatnego. „Kopciuszek”
pokazaâ mi, īe warto wierzyý w swoje
marzenia; „Jağ i Maâgosia”, īe dobro
zawsze zwyciċīy, a nieznajomym nie
warto ufaý; „Roszpunka”, īe nie moīna
rzucaý sâów na wiatr, a obietnice bez
pokrycia mogĆ obróciý siċ przeciwko
nam. Myğlċ, īe w kaīdej bağni zawarte
jest jakieğ przesâanie, oparte na sytuacjach rzeczywistych.
Uwaīam, īe zdarzajĆ siċ jeszcze
dzieci, które czytajĆ bağnie i bajki,
ale tak naprawdċ wszystko zaleīy od
ich rodziców. Jeīeli opiekunowie nie
pokaīĆ swoim pociechom magicznego, bağniowego ğwiata, to one po nie
nie siċgnĆ.
Nie spotkaâam siċ z opowieğciĆ,
która byâaby dla mnie jakoğ szczególnie straszna. Pewnie dlatego, īe
wiedziaâam, īe zawsze nadejdzie
szczċğliwe zakoĕczenie.
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Rozmawiamy o bağniach
(19 lipca - Dzieĕ Czerwonego Kapturka)

Teresa Gruchocka
emerytka

Gdy byâam dzieckiem, to nie byâo
telewizji ani Internetu, wiċc musieliğmy
radziý sobie inaczej. Bardzo czċsto
siċgaliğmy po róīnego rodzaju ksiĆīki i opowiadania. Lubiâam je czytaý,
szczególnie te, które zawieraây bağnie,
dlatego īe wiedziaâam, īe skoĕczĆ
siċ dobrze.
Nie pamiċtam w tej chwili zbyt
wielu tytuâów, a tym bardziej autorów.
Jednak wiem, īe wszystkie, mimo īe
czasem mroczne, byây napisane piċknym jċzykiem i czegoğ mnie uczyây.
W naszej okolicy znajduje siċ domek na wodzie, w którym moīemy
przenieğý siċ w ğwiat bağni, a dokâadniej „Czerwonego Kapturka”. Bajka ta
opowiada o dziewczynce, której zaszkodziý chciaâ wilk. By to zrobiý, zjadâ
jej babciċ i siċ za niĆ przebraâ. Myğlċ,
īe takie miejsca w dzisiejszych czasach
sĆ bardzo potrzebne, poniewaī dzieci
juī nie siċgajĆ po ksiĆīki - wolĆ komputer. Gdy odwiedzĆ ten magiczny ğwiat,
na pewno siċ w nim zakochajĆ i bċdĆ
chciaây poznaý jego wiċkszĆ czċğý.
W mojej kolekcji do tej pory znajduje siċ kilka wydaĕ bağni, które czytaâam, gdy byâam maâĆ dziewczynkĆ.
Jest to miâa pamiĆtka i wiem, īe zawsze
mogċ do niej siċgnĆý, by odğwieīyý
sobie historie Jasia i Maâgosi, ĞpiĆcej
Królewny czy dziewczynki z zapaâkami.
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DokoĔczenie na str. 6.

Wâadysâaw Niedbaâa
emeryt

„Czerwony Kapturek” kojarzy mi
siċ jedynie z bardzo popularnĆ bajkĆ puszczanĆ w telewizji w dawnych
czasach. Oczywiğcie byây teī wersje
do czytania, ale ja jĆ tylko oglĆdaâem.
Miaâa ona na celu uğwiadomienie dzieciom, īe nie mogĆ same chodziý do
lasu, bo moīe byý to niebezpieczne.
Dodatkowo chodziâo teī o to, by dzieci
nie rozmawiaây z nieznajomymi, którzy
mogĆ zrobiý im krzywdċ.
Kiedyğ bajki tworzono po to, by
przekazaý w nich jakĆğ wiedzċ i przestrogċ. W dzisiejszych czasach niestety popularne sĆ takie produkcje,
w których na pierwszym miejscu jest
przemoc. Nie sĆdzċ, by dawne bağnie
podobaây siċ dzieciom i mâodzieīy.
Wâağciwie to ksiĆīki juī odeszây do
lamusa - wszyscy skupiajĆ siċ na komputerach, Àlmach i telefonach. Nikt nie
ma czasu na takie „prehistoryczne”
czynnoğci jak czytanie.
Z mojego dzieciĕstwa pamiċtam
kilka tytuâów - „Jağ i Maâgosia”, „Panienka z okienka” i „Kopciuszek”. Ta
ostatnia ukazywaâa, īe do kaīdego
uğmiechnie siċ los i kaīdy odnajdzie
prawdziwĆ miâoğý.

Krystyna Przybyâ
zajmuje siċ domem

Z bağniami spotykam siċ na co
dzieĕ, poniewaī czytam je swoim wnukom. Bardzo im siċ podobajĆ i nie
mogĆ doczekaý siċ kolejnej historii.
Kupujċ nowe wydania, okraszone piċknymi obrazkami, tak, by pobudzaý
dzieciċcĆ wyobraĩniċ. Moja najmâodsza
wnuczka ma teraz roczek, wiċc bċdċ
musiaâa sobie co nieco odğwieīyý, by
ubarwiý swoje opowieğci.
W dzieciĕstwie czytaâam bardzo
duīo bajek i bağni. Nawet znaâam na
pamiċý caâego „Czerwonego Kapturka”. Teraz juī niestety muszċ wspomagaý siċ tekstem. Pamiċtam jedynie jej
ogólny zarys - zây wilk, babcia i zbyt
ufna dziewczynka, która poszâa sama
do niebezpiecznego lasu.
W dzisiejszych czasach dzieci
same z siebie nie siċgnĆ po bağnie,
poniewaī majĆ telewizjċ i Internet. To
my, doroğli, musimy pokazaý im, īe
warto czytaý i zgâċbiaý stare opowiadania. Dziċki nim nasze pociechy mogĆ
nauczyý siċ, jak odnajdywaý siċ w īyciu i jak ustrzec siċ niebezpiecznych
sytuacji. Oprócz tego czytanie udoskonala naszĆ wyobraĩniċ, nie popeâniamy
równieī bâċdów podczas pisania.
Moimi ulubionymi bağniami byây
te stworzone przez Andersena. Mogây
siċ wydawaý nieco ponure, ale autor
czerpaâ inspiracje z īycia, dziċki czemu
byây one bardzo realistyczne.

Rozm. K. Przybysz
Fot.: S. Szmatuâa

Henryk Bury
emeryt

Minċâo juī wiele lat od czasu,
gdy byâem dzieckiem, dlatego trudno
mi przypomnieý sobie jakie bağnie
wtedy byây popularne. Jednak wiem,
īe historie w nich zawarte nigdy nie
bċdĆ przestarzaâe. Kaīde pokolenie
moīe odkryý w nich sens, który dla
kaīdego bċdzie inny. Przykâadowo,
dla kogoğ „Czerwony Kapturek” moīe
opowiadaý o naiwnej i maâo roztropnej
dziewczynce, a dla innej osoby mówi
o tym, īe mimo wszystko dobro zawsze
zwyciċīy i nie powinniğmy siċ baý. Dla
mnie moraâ z tej opowieğci jest taki, īe
nie powinno siċ ufaý nikomu, kogo
nie znamy, a po pomoc powinno siċ
zwracaý jedynie do znajomych.
Kaīda z bağni ma przesâanie
i gâówny moraâ, ale tak naprawdċ
wszystko zaleīy od interpretacji. Nie
zmienia to jednak faktu, īe w bağniach
jest duīo prawdy īyciowej.
Jako dziecko baâem siċ czasem
podczas czytania bajek i bağni. Gdy
w historii pojawiaâ siċ smok lub inny
potwór, to przeszywaâ mnie strach,
jednak na szczċğcie zawsze wszystko
koĕczyâo siċ dobrze.

