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Dobra książka

Alicja w krainie … 
rzeczywistości

Powieść Lewisa Carrolla „Alicja w krainie 

czarów” oparta jest na dość prostym pomyśle. 
Główna bohaterka zasypia nad rzeką. Śnią się 
jej dziwne postaci i jeszcze dziwniejsze wy-
darzenia. Po przebudzeniu nie jest pewna, czy 
wszystko to się jej śniło, czy też rzeczywiście 
uciekała z innego świata. Z podobnego moty-
wu korzysta współczesna, polska pisarka Bar-
bara Kosmowska w swojej powieści z 2007 
roku, zatytułowanej „Pozłacana rybka”. Książka 
ta otrzymała I nagrodę w konkursie imienia 
Astrid Lindgren, zorganizowanym przez polską 
sekcję IBBY (International Board on Books for 
Young People). 

Barbara Kosmowska (rocznik 1958) w swoich 
powieściach takich jak: „Puszka”, „Buba” , czy 

„Niebieski autobus” zajmuje się głównie pro-
blemami młodzieży i ich zmaganiem ze świa-
tem dorosłych. Nie inaczej jest w „Pozłacanej 
rybce”, której główną bohaterką jest czterna-
stoletnia Alicja, nazywana przez najbliższą ro-
dzinę „bardzo rozpieszczoną jedynaczką”. Które-
goś dnia niczym grom z jasnego nieba spada na 
nią wiadomość o rozwodzie rodziców. Udaje 
jej się przetrwać te wszystkie trudne dni tylko 
dzięki ukochanej przyjaciółce Sarze, dziadkom, 
do których zawsze może zwrócić się z każ-
dym problemem i pasji fotografowania. Przez 
obiektyw aparatu świat staje się barwniejszy, 
a ludzie lepsi. Nie może jednak zaakceptować 
nowej partnerki ojca – Klaudii, którą nazywa 
złośliwie „Miss lata”. Podobny stosunek ma 
do przyrodniego brata Fryderyka. W chwilach 
złości nazywa go „Jaszczurką”. Jednak, kiedy 
dowiaduje się o poważnej chorobie braciszka, 
odwiedza go dość regularnie w szpitalu. Tam 
poznaje wolontariuszkę, dziewczynę niewiele 
starszą od siebie, która przychodzi do szpitala  
i bawi się z umierającymi dziećmi. Od niej uczy 
się, jak rozmawiać o śmierci, „oswajać tematy”, 
o których najlepiej milczeć. 

Barbara Kosmowska, oprócz śmierci najbliż-
szych, porusza w powieści również inne waż-
kie tematy takie jak narkomania czy anorek-
sja. Koledzy i koleżanki z klasy Alicji podczas 
imprez „dokręcają się” różnego typu używ-
kami, proponując głównej bohaterce „lepszą 
jakość zabawy”. Alicja nie daje się namówić. 
Podczas jednej z imprez „bardzo rozpieszczona 
jedynaczka” pomaga Dorocie, koleżance z kla-
sy, która przyznaje się jej, że jest anorektyczką. 
Dziewczęta zaczynają prowadzić z sobą długie 
rozmowy. Ta wielogodzinna wymiana myśli, 
pragnień, tęsknot i marzeń przynosi pożądany 
efekt. Obok ciemnych stron życia młodzieży  
w wielkim mieście autorka przedstawia rów-
nież te jasne, czyli miłość, pierwsze pocałun-
ki, zauroczenie drugą osobą. Po wielogodzin-
nych odwiedzinach w szpitalu u Fryderyka 
– Jaszczurki Alicja spotyka się z Robertem, przy 
którym zapomina o wszystkich troskach dnia 
codziennego.
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Ciekawym zabiegiem w powieści jest przy-
jęcie przez autorkę dwóch sposobów opo-
wiadania: obok tradycyjnej trzecioosobowej 
narracji relacjonującej przygody bohaterów, 
stosuje Kosmowska styl zwierzenia, „listy do 
samej siebie” pisane przez Alicję. To dzięki 
nim czytelnicy poznać mogą najgłębsze taj-
niki duszy bohaterki, poznać jej sposób wi-
dzenia świata. Autorka „Buby” używa języka 
młodzieży i wszystkie wydarzenia prezentuje 

z punktu widzenia nastolatków, co sprawia, że 
łatwiej jej znaleźć płaszczyznę porozumienia  
z młodym czytelnikiem. 
Wszystko to sprawia, że książ-
kę chce się przeczytać szybko 
i do końca, aby wiedzieć, jak 
potoczą się losy bohaterów. 
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rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2019/2020

na
I. Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku:
 1. Administracja
       Specjalności: - administracja publiczna
    - administracja bezpieczeństwa
 2. Pedagogika
       Specjalności: - pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
    - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
    - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
II. Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku
 1. Administracja
 2. Pedagogika
       Specjalności: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
    - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
    - pedagogika resocjalizacyjna ze wsparciem rodziny
    - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii
    - pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
    - terapia zajęciowa z arteterapią
III. Jednolite studia magisterskie na kierunku
 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne
IV. Studia podyplomowe kwalifikacyjne i doskonalące w zakresie:
  Administracja publiczna
  Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
  Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
  Autyzm. Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
  Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym
  Gerontologia z elementami geriatrii
  Matematycznie uzdolnione dzieci diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
  Organizacja i zarządzanie w oświacie
  Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagog szkolny
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
  Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  Samorząd terytorialny i administracja samorządowa
  Terapia pedagogiczna i rewalidacja
  Terapia zajęciowa i arteterapia
  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.
Okres rekrutacji trwa od 10 czerwca do 30 września 2019 roku.
Więcej danych na stronie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
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