
               Stare Budkowice, 13 grudnia 2016r.

Szanowna Pani!

Jesteśmy uczniami klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach. Na

lekcjach  języka  polskiego  poznajemy  współczesne  utwory  dla  młodzieży,  ponieważ  nasza

polonistka wprowadziła program „Znajomi z literackich światów”. W ten sposób spotkaliśmy się z

Nelą, bohaterką Pani powieści pt.  „M jak dżeM”.  Postanowiliśmy do Pani napisać, bo książka

wywarła na nas duże wrażenie i skłoniła do refleksji, którymi chcielibyśmy się z Panią podzielić. 

Dzięki Pani książce, zrozumieliśmy, jak trudno żyć dzieciom, które nie czują się kochane

przez  własnych rodziców czy dziadków,  osoby najbliższe.  W podobnej  sytuacji  znajdowali  się

bohaterowie powieści Ireny Jurgielewiczowej pt. „Ten obcy” - Ula i Zenek, ale dopiero historia

Neli uświadomiła nam, jak dobroczynny wpływ na dziecko ma uczucie rodziców i jakim wielkim

cierpieniem jest jego brak. Dziennik Neli wzruszał nas i pozwolił wyobrazić sobie uczucia i  emocje

dziewczynki, wczuć się w jej sytuację. To cenne i wzbogacające doświadczenie, szczególnie dla

tych, którzy mają kochających i dbających o dzieci rodziców i wydaje im się, że tak mają wszyscy.

Nela bardzo nam się spodobała. Pod wieloma względami przypomina nam Iwo, bohatera

powieści  Marcina  Szczygielskiego,  pt.  „Czarny  Młyn”.  Ujęła  nas  jej  dojrzałość  i  umiejętność

przyjmowania odpowiedzialności za swoje życie oraz bliskich. I Nela i Iwo rozumieją, że dobre

funkcjonowanie rodziny i  szczęście  jej  członków zależy także  od ich postawy.  Ci  bohaterowie

wiedzą, że nie mogą tylko oczekiwać spełniania swoich potrzeb, muszą czasami się ugryźć w język,

opanować emocje, przemyśleć swoje zachowanie. Taka postawa świadczy o ich dorosłym podejściu

do życia, dlatego cieszymy się, ze spotkania z Nelą, mądrą i wrażliwą osobą, od której możemy się

uczyć. 

Pragniemy jeszcze zauważyć, że dla młodego czytelnika historia opisana w Pani książce

może stać się pretekstem do przemyśleń na temat funkcjonowania klasy. Nela była ofiarą żartów

swoich koleżanek, podobnie jak wielu z nas czasem w szkole, więc ten wątek powieści także silnie

angażował nas emocjonalnie. Myślimy, że tak zwane „klasowe gwiazdy”, które zawsze mają jakąś

złośliwość na końcu języka, zobaczyły, co może dziać się w duszy osoby stojącej po drugiej stronie.

Pomyśleliśmy,  że miło będzie Pani usłyszeć, iż powieść „M jak dżeM” jest lekturą szkolną,

która nie odstręcza od czytania, ale budzi emocje i wzrusza. Pani bohaterka stała się nam bliska.



Dziękujemy. Na pewno wielu z nas sięgnie po kolejne książki z serii o Neli. Życzymy następnych

pomysłów na ciekawe postacie. 

Łączymy wyrazy szacunku
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