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„Spacer po Zamościu śladami Marszałka” – to gra miejska, której finał miał miejsce w piątek 19 października 2018 r. Uczestnikami byli uczniowie siedmiu zamojskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizowali ze sobą w pięcioosobowych
zespołach.
Ciąg dalszy → strona 3

 Masz dostęp do blisko 70 000 książek i ponad 3000 zbiorów audiowizualnych
 Znajdziesz nie tylko pozycje naukowe, ale również literaturę piękną
 Nasze zbiory elektroniczne są dostępne 24h / 7 dni w tygodniu
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: www.bipe.pl
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Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu włączyła się w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Biblioteka realizuje szereg działań w ramach
przedsięwzięcia „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” – 100 lat Niepodległości,
dofinansowanego
przez Fundację BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”
i realizowanego we współpracy z Muzeum Zamojskim
w Zamościu oraz Archiwum
Państwowym w Zamościu.
W ramach wspomnianego
przedsięwzięcia od września
pracownicy Biblioteki Pedagogicznej prowadzą zajęcia
edukacyjne „Myśląc Niepodległa” dla uczniów szkół podstawowych (scenariusz zajęć → strony 4–5). W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z krótką historią odzyskania niepodległości,
z symbolami narodowymi, rozmawiają o tym, czym dla Polaków jest data 11 listopada, biorą udział w zabawach twórczych i wykonują kotyliony.
19 października uczniowie zamojskich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział
w grze miejskiej „Spacer po Zamościu śladami Marszałka” (więcej → strona 1 i 3).
Ogłoszono również Regionalny Konkurs Plastyczny „Niepodległa” na plakat dla
uczniów szkół podstawowych kl. 4–8.
W siedzibie Biblioteki 6 listopada odbyła się debata „Przystanek Niepodległość”, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu
oraz Klub Aktywnego Seniora „Magiczny Ogród”.
Na 13 listopada zaplanowano konferencję „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…”, która odbędzie się w Muzeum Zamojskim w Zamościu.
W Galerii BipeArt do końca roku można oglądać wystawę „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle”. Na wystawie prezentowane są
dokumenty i fotografie pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu.
Finał przedsięwzięcia odbędzie się 28 listopada. W programie są m.in. okolicznościowe przemówienia oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego
oraz zwycięzcom gry miejskiej.

WWW.BIPE.PL
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Dokończenie ze strony 1. Gra została rozegrana na terenie Starego Miasta
w Zamościu, rozpoczynała się i kończyła w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał,
ul. Zamkowa 2. Trasa obejmowała takie punkty jak: zajazd Mojżesza Dichtera,
ul. Staszica 4 (miejsce związane z pierwszą wizytą Marszałka w Zamościu, 1901 r.), gmach
dawnej Akademii Zamojskiej (budynek związany z drugą wizytą Marszałka w Zamościu –
15 lipca 1920 r.), furta wodna przy Szkole Muzycznej (obrona Zamościa – sierpień 1920),
Dom Centralny, ul. Żeromskiego 3 (miejsce
związane z trzecią wizytą Marszałka w Zamościu – 4 września 1920 r.), Rynek Wielki (tablica upamiętniająca czwartą wizytę
Józefa Piłsudskiego w Zamościu – 17 października 1922 r.), Muzeum Zamojskie
(czwarta wizyta Marszałka w Zamościu – 17 października 1922 r.) oraz Ratusz
Zamojski.
Jury po podliczeniu punktów zdobytych przez grupy podało wyniki:
I miejsce zajęła drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila
Norwida w Zamościu,
II miejsce przypadło drużynie z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół
Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu,
III miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu,
IV miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
V miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana
Zamoyskiego w Zamościu,
VI miejsce przypadło drużynie z Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando
w Zamościu,
VII miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.
Gra miejska została zrealizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu
i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego przy wsparciu GRH „Grenadiere” pod kierownictwem Piotra Krukowskiego. Gra miejska jest
częścią autorskiego przedsięwzięcia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu „Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” – 100 lat Niepodległości dofinasowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.
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Temat: „Myśląc Niepodległa”.
Miejsce zajęć: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
Cel główny: Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z setną rocznicą
odzyskania niepodległości.
Cele szczegółowe:
 omówienie znaczenia symboli narodowych,
 wyjaśnienie znaczenia pojęć: święto, niepodległość, wolność, patriotyzm.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej.
Metody i techniki: wykład, rozmowa kierowana, praca grupowa, „Słoneczko”,
formy żywego słowa – głośne czytanie tekstu.
Materiały: białe karteczki, koło z wyrazem „niepodległość”, szablon kotylionu:
biały i czerwony, nożyczki, klej.
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, wiersz Marcina Wolskiego
„Niepodległość”.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Rozmowa nt. rodzajów świąt.
Prowadzący pyta dzieci co to jest święto? Jak rozumieją znaczenie tego słowa?
W rozmowie kierowanej wyjaśnia definicję święta.
Następnie pytamy dzieci, jakie znają rodzaje świąt.
(Święto religijne – np. Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i inne.
Święto okolicznościowe – np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki.
Święto międzynarodowe – np. Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień
Kobiet, Światowy Dzień Pluszowego Misia i inne.
Święto narodowe / państwowe – np. Święto Wojska Polskiego, Dzień Edukacji
Narodowej, Święto Pracy, Święto Niepodległości).

WWW.BIPE.PL
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3. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Prezentacja multimedialna „Droga do niepodległej”.
4. Polskie symbole narodowe.
https://www.youtube.com/watch?v=jXFILnMMJ-s
5. Wspólne wysłuchanie Hymnu Narodowego.
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
6. Praca z tekstem.
Prowadzący odczytuje wiersz Marcina Wolskiego pt. „Niepodległość”.

Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
7. Rozmowa kierowana na temat przeczytanego tekstu:
– co oznacza słowo – niepodległość?
– czy niepodległość dana jest raz na zawsze?
– co oznaczy słowo – wolność?
8. Zabawa twórcza pt. „Słoneczko”.
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje karteczki, na których zapisuje skojarzenia do wyrazu „niepodległość”, wpisane w koło imitujące
słońce. Następnie grupy układają wyrazy w formie promyków. Na zakończenie
drużyny prezentują, z jakiego wyrazu powstał najdłuższy promyk.
9. Praca plastyczna – wykonanie KOTYLIONU.
Uczniowie otrzymują szablon kotylionu: biały i czerwony. Po wycięciu sklejają
klejem poszczególne elementy w taki sposób, aby powstał kotylion.
10. Prezentacja wykonanych prac.
11. Podsumowanie zajęć.
Opracowanie: Wanda Stasiuk, Monika Bździuch
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E - c z y t el n i c t w o

Dostęp do książek w każdym miejscu i o dowolnej porze… To marzenie spełnia się już od 10 lat.
Jest to możliwe dzięki platformie IBUK Libra stworzonej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Z
wirtualnej czytelni korzysta już ponad 4,2 miliona
użytkowników, a jedną z placówek, która daje taką
możliwość
jest
Biblioteka
Pedagogiczna
w Zamościu, należąca do konsorcjum lubelskich
i świętokrzyskich bibliotek pedagogicznych.
11 czerwca 2018 r. w kinie „Iluzjon” Filmoteki
Narodowej odbyła się czwarta edycja Akademii
Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra. Podczas uroczystości nagrodzono Bibliotekę Pedagogiczną
w Zamościu, która zdobyła I miejsce od IBUK Libra za promocję e-czytelnictwa w bibliotece. Nagrodę odebrała dyrektor Biblioteki dr Dorota Mach.
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu w ramach IBUK Libra udostępnia czytelnikom 1126 pozycji z zakresu literatury akademickiej i specjalistycznej oraz popularnej. Aby korzystać z wirtualnej czytelni, należy założyć konto w BP
w Zamościu (ul. Sieniewicza 5) lub w filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie lub Tomaszowie Lub. i poprosić o PIN. Dzięki temu można potem korzystać z czytelni
w komputerze domowym.

Pamięć serca nazywa się wdzięcznością – napisał kiedyś
Phil Bosmans. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu pamięta o nauczycielach emerytach, którzy kiedyś pracowali
w tej placówce. Co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
otrzymują oni życzenia oraz gratyfikację finansową. Jest to
wyraz wdzięczności za ich wieloletnią pracą na rzecz rozwoju edukacji i czytelnictwa.

WWW.BIPE.PL

7

P r z e z f o t o gr a f i ę d o l i t er a t ur y

W drodze po długo
wyczekiwaną
książkę
warto zatrzymać się
w Galerii BipeArt Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu (ul. Sienkiewicza 5). Prezentowane są tam ciekawe
wystawy
fotografii.
Przykładowo w ubiegłym roku prezentowane były wspomnienia
z wypraw do dalekich
krajów znanego podróżnika Marka Marcoli. Natomiast w bieżącym roku można
było oglądać m.in. wystawę „Okładka ulubionej książki”. Był to projekt zbiorowy
Młodzieżowej Pracowni Fotografii „Negatyw” istniejącej przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu. Prezentowane prace pochodziły z archiwum pracowni „Negatyw”.
A jakie książki zilustrowali członkowie „Negatywu”? Oto one:
 Jonathan Carroll „Głos naszego cienia”
 Andrzej Dłużniewski „Odlot”
 Fiodor Dostojewski „Idiota”
 Jana Frey „W ciemności”
 Charlaine Harris „Martwy aż do zmroku”
 Thomas Merton „Księga godzin”
 Doda Około-Kułak „Księga motyli”
 Jacek Pałkiewicz „Amazonka. Zagadka źródła królowej rzek”
 Charles Perrault „Śpiąca królewna”
 Jodi Picoult „Bez mojej zgody”
 Edgar Allan Poe „Eleonora”
 Bolesław Prus „Lalka”
 Antoine de Saint-Exupery „Ziemia, ojczyzna ludzi”
 Janusz Leon Wiśniewski „Samotność w sieci”
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Biłgoraj

W 1578 roku król Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny Biłgoraja Adamowi
Gorajskiemu, podkomorzemu lubelskiemu. 10 września 2018 roku Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju była gospodarzem uroczystości upamiętniających te wydarzenia. Spotkanie przygotowane zostało przez Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. W uroczystościach wzięła udział młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, która wysłuchała wykładu prezesa
BTR – Piotra Flora.
W ramach obchodów
odbyło się również spotkanie członków BTR,
Towarzystwa Literackiego oraz zaproszonych
gości, wśród których
znaleźli się: starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik,
Fot. Bilgoraj.com.pl
dyrektor Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej Dorota Skakuj, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dr Dorota Mach, dyrektor
ZSZiO w Biłgoraju Adam Balicki oraz prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego Marek Szubiak.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
hymnu państwowego, po czym członek BTR –
Piotr Kupczak, odczytał fragment aktu lokacyjnego. Towarzystwo podjęło również
uchwałę w sprawie uczczenia 440-lecia lokacji
Miasta
Biłgoraj,
w
roku
jubileuszu
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie zabrakło też dyskusji na temat przeszłości i przyszłości miasta Biłgoraj. Na zakończenie spotkania zaprezentowany
został X tom rocznika popularno-naukowego Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki

do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej.

WWW.BIPE.PL
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H r u b i e sz ó w

8 marca 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie przeprowadzona została lekcja biblioteczna zatytułowana „Lekcja biblioteczna inaczej”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie
klasy trzeciej Gimnazjum przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Hrubieszowie. Celem lekcji było poznanie
struktury biblioteki, profilu jej działalności oraz
warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.
Lekcja podzielona została na dwie części: pierwszą teoretyczną i drugą praktyczną, która miała charakter gry. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli umiejętność
wyszukiwania informacji w bazach biblioteki, poprzez rozwiązywanie zadań
i zagadek, z wykorzystaniem między innymi kodów QR.
T o m a s z ó w L u b.

We wrześniu i w październiku w Bibliotece
Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie
Lubelskim odbyły się warsztaty z cyklu „Komiks
w natarciu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub. wraz z opiekunem.
Celem warsztatów było upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie zdolności
artystycznych dzieci i młodzieży oraz zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności posługiwania się aplikacją internetową.
Na pierwszym spotkaniu 20 września uczniowie dowiedzieli się czym jest i jak
wygląda komiks, i jakie są jego charakterystyczne cechy. Następnie zapoznali się
z pracą w programie ToonDoo oraz poszczególnymi etapami tworzenia komiksów. Podczas kolejnych zajęć (27 września i 4 października) uczniowie poznali
najważniejsze zasady obowiązujące przy tworzeniu scenariusza komiksu, jak go
napisać i o czym warto pamiętać?
Warsztaty są realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Baśnie i legendy
polskie w komiksie” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
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Książka ma wzięcie

W tej rubryce będziemy prezentować książki, które cieszą się szczególną
popularnością wśród czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Henryka Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 („Pedagogika wobec współczesności”)
Podręcznik dla studentów wszystkich wydziałów pedagogicznych oraz nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do zawodu nauczycielskiego, zgodny ze
standardami kształcenia na kierunkach pedagogicznych.
Uwzględnia kulturowo-społeczny kontekst pracy nauczyciela,
przemiany
funkcji
zawodowych
(intelektualizacja, informatyzacja), potrzeby edukacyjne
młodzieży i jej współczesny wizerunek kulturowoosobowy. Umożliwia nie tylko przyswojenie odpowiedniej
teorii, ale także kształtowanie potrzeby i umiejętności
dokonywania obserwacji własnej pracy, refleksji nad nią,
samodzielnego tworzenia nowej wiedzy i nowych sprawności na podstawie już zdobytych kwalifikacji, kształtowania umiejętności definiowania i rozwiązywania sytuacji
edukacyjnych.

Ks i ą ż k a
d o s tę p na
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
oraz w filiach w Hrubieszowie i Tomaszowie
Lub. Skorzystaj już
dziś!

W książce znajdują się następujące rozdziały:
Rozdział 1. Pedeutologia – znaczące fakty genezy i historii
Rozdział 2. Nauczyciel – ujęcia osobowościowe, zawodowe funkcje
Rozdział 3. Kształcenie nauczycieli
Rozdział 4. Koncepcje kształcenia nauczycieli
Rozdział 5. Kształcenie teoretyczne i praktyczne nauczycieli
Rozdział 6. Natura działania pedagogicznego
Rozdział 7. Profesjonalizm nauczyciela
Rozdział 8. Dylematy bycia nauczycielem
Rozdział 9. Rozwój zawodowy nauczyciela
Rozdział 10. Tożsamość zawodowa polskich nauczycieli.

WWW.BIPE.PL

Arteterapia dla dzieci :
propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na
dialogi z najmłodszymi /
Ewa Baranowska-Jojko. Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2018.
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Cierpienie dzieci i młodzieży - aspekty aksjologiczne i dydaktyczne /
Krystyna Chałas. - Lublin : Wydawnictwo
KUL, 2017.

Małe życie / Hanya Yanagihara. - Warszawa :
Grupa Wydawnicza Foksal, 2016

W a r t o p r z e c z y t ać

W połowie września Program Trzeci Polskiego Radia
rozpoczął prezentację najważniejszych polskich książek,
które ukazały się po 1918 roku. Jest to akcja pod nazwą
„100 książek na 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Książki prezentowane są codziennie – od poniedziałku do
czwartku – aż do 11 listopada. Omówienia pojawią się
w porannych i popołudniowych wydaniach „Zapraszamy
do Trójki” oraz w paśmie „Do południa”. Listę najważniejszych polskich dzieł przygotowali wybitni literaturoznawcy. Słuchacze mogą wziąć udział w głosowaniu i wybrać tę jedną, najważniejszą książkę niepodległej Polski.
Pełna lista książek dostępna jest na stronie:
www.100ksiazek.polskieradio.pl.

Oprac. Katarzyna Grela
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L i t e r a t ur a p i ę k n a

Daniel Mallory, kryjący się pod pseudonimem A.J. Finn, zadebiutował w
tym roku jako autor bestsellerowego kryminału „Kobieta w oknie”
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest nie
móc wyjść z własnego domu przez prawie rok?
Nie móc wyjść, choćby nawet bardzo się tego
chciało. Dziwne, prawda? W takiej właśnie
sytuacji znajduje się Anna Fox, która cierpi na
agorafobię, lęk przed otwartą przestrzenią.
Tytułowa „Kobieta w oknie” to 38-letnia psycholog, która miała zasługi w terapii dzieci
z różnymi problemami, a teraz nie jest w stanie pomóc samej sobie. Na domiar złego odszedł od niej mąż Ed wraz z jej ukochaną córką
Olivią. Cały świat zamyka się w czterech ścianach domu w dzielnicy Harlem w Nowym
Jorku. Raz na jakiś czas zaglądają do niej doktor i fizjoterapeutka, czasem minie się też
ze współlokatorem, z którym praktycznie nie
utrzymuje kontaktu. Czas upływa jej na obserwowaniu życia sąsiadów, oglądaniu ulubionych thrillerów, nauce francuskiego
czy wymianie doświadczeń na forum dla chorych na agorafobię. Chwile samotności zapija kolejnymi butelkami ulubionego merlota, Jej życie przypomina wywołane zdjęcie, na którym nic już nie można zmienić.
Ale pewnego dnia do domu naprzeciwko Anny wprowadzają się nowi lokatorzy. Alistair i Jane Russellowie oraz ich nastoletni syn Ethan. Ojciec pracuje
w firmie konsultingowej, Ethan uczy pływać osoby niepełnosprawne umysłowo,
a Jane, jak się okazuje, ma podobne pasje do Anny. Na pozór wszystko wydaje się
normalne. Jednak pewnej nocy wszystko się zmieni. Ktoś zobaczy coś, czego nie
powinien. Tajemnica domu 207 rzuci się cieniem na spokojne życie bohaterki.
„Kobieta w oknie” to pierwszy debiut od 2006 roku, który od razu znalazł się
na pierwszym miejscu bestsellerów „New York Timesa”. Książka jest porównywana do słynnej „Zaginionej dziewczyny” i nie jest to bezzasadne, ponieważ sam
autor A. J. Finn (właśc. Daniel Mallory) nie kryje się z tym, że powieść Gillian
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Flynn była dla niego główną inspiracją. – Nigdy nie napisałbym tej książki, gdyby
nie „Zaginiona dziewczyna” – przyznaje w wywiadzie dla „Guardiana”. – Mniej

więcej od 1988 roku, kiedy opublikowano „Milczenie owiec”, rynek powieści
kryminalnych zdominowały historie o seryjnych mordercach. Podobają mi się
thrillery o seryjnych mordercach, ale, i to chyba dobrze, to nie moja działka.
Wtedy „Zaginiona dziewczyna” zmieniła zasady gry. Psychologiczny suspens to
coś, czego się uczyłem i co sam chciałem napisać.
Nie sposób nie dostrzec również pewnego podobieństwa książki Finna do innego bestsellera z ostatnich lat – „Dziewczyny z pociągu”. W obu książkach narratorkami są kobiety alkoholiczki, których szczęśliwe życie legło w gruzach i które
pewnego razu zza szyby (czy to okna pociągu, czy okna własnego domu) widzą
coś, co może mieć wpływ na rozwiązanie niepokojących zagadek. Danielowi
Mallory’emu udało się osiągnąć to, czego podobno obawiał się wysyłając swoją
książkę do wydawców i dlatego ukrył się pod, niejednoznacznym jeśli chodzi
o płeć, pseudonimem A.J. Finn. Udało mu się, będąc mężczyzną, poprowadzić
przekonywującą narrację właśnie z perspektywy kruchej, wrażliwej kobiety
w średnim wieku, znajdującej się na życiowym zakręcie, którą dodatkowo wstrząśnie niepożądane zdarzenie.
Czuję, że jest w tobie coś, o czym nikt nie wie. Tak właśnie zaczyna się
„Kobieta w oknie”, od cytatu z „Cienia wątpliwości”, ulubionego filmu Alfreda
Hitchcocka spośród własnych jego obrazów. Początek obiecujący i nie bez znaczenia dla powieściowej fabuły. Czytelnika bowiem do ostatnich stron nie opuści
„cień wątpliwości” i będzie się zastanawiał, czy rzeczywiście było tak, jak to opisuje jeden z bohaterów, a może było zupełnie inaczej. Może rzeczywistość nas
zwodzi? Czy zawsze można wierzyć własnym oczom? A może to tylko wyobraźnia schorowanego umysłu? Nic nie wydaje się być pewne, a z każdym kolejnym
dniem życia bohaterki, z każdą kolejną kartką książki z coraz większą fascynacją
i napięciem oczekujemy na finał. Finn postawił sobie trudne zadanie stworzenia
powieści, której fabuła będzie się ograniczała do małej przestrzeni i znikomej liczby bohaterów, a mimo to zbuduje na tyle ciekawą intrygę i niepokojący klimat, że
wzbudzi prawdziwe zainteresowanie podczas lektury. Z tego zadania wywiązał
się celująco! „Kobieta w oknie” to wyśmienity pomysł i świetna realizacja, a także
hołd złożony dawnym mistrzom, takim jak Alfred Hitchcock czy Patricia
Highsmith. Jeżeli Finn utrzyma swój poziom w kolejnych powieściach, to niewykluczone, że będziemy mogli mówić o objawieniu się nowego mistrza. Nieodkładalna – napisał Stephen King o „Kobiecie w oknie”. I miał rację!
Mateusz Sawczuk
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Z Archiwum IPN

W „Katalogu multimediów” Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu można znaleźć wiele interesujących pozycji dotyczących historii naszego regionu. Jedną
z nich jest bardzo ciekawe wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej1, stanowiące zbiór 80 filmów dokumentalnych o tematyce historycznej pod wspólnym
tytułem serii Z archiwum IPN2. Całość składa się z dziesięciu płyt DVD, po osiem
filmów na jednym dysku. Prawie wszystkie odcinki cyklu wiążą się z dziejami
polskiego podziemia niepodległościowego i dotyczą lat 1939–1956. Większość
z nich opowiada o wydarzeniach związanych z Lubelszczyzną. Jako komentatorzy występują historycy, głównie z IPN. Wszystkie filmy mają charakter popularnonaukowy mogą być efektywnie wykorzystywane na lekcjach historii w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Cykl otwiera film Wrzesień 1939 na Lubelszczyźnie3. Przez niespełna pół godziny autorzy
przedstawiają wydarzenia kampanii wrześniowej
na ziemi lubelskiej. W połowie września 1939 r.
wojsko niemieckie wkroczyło na Lubelszczyznę
(choć już od początku wojny miasta województwa
były bombardowane). Wskutek niemieckich nalotów zostały kompletnie zniszczone miasta Biłgoraj
oraz Janów Lubelski. Najbardziej jednak ucierpiało małe miasteczko Frampol,
o czym opowiada mieszkanka Frampola, świadek tamtych wydarzeń. Luftwaffe
postanowiło wykonać nalot ćwiczebny (być może testując nowe bomby zapalające) i 13 września 1939 r. zbombardowało Frampol.
Przypisy:
1. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu współpracuje z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej
IPN w Lublinie, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia.
2. Całość pakietu dostępna jest w Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu pod numerami
inwentarzowymi od 699 CD do 708 CD.
3. Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Adam Sikorski; narrator: dr Sławomir Poleszak, Mariusz
Zajączkowski, Michał Durakiewicz; rok produkcji: 2009; czas: 27,44 min.

Marcin Czubara
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
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E d u k a c ja f i l m o w a

Rozmowa z Marcinem Czubarą, prowadzącym Dyskusyjny Klub Filmowy
dla młodzieży w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
Wydawać by się mogło, że biblioteka
to tylko książki i literatura, a tymczasem w Bibliotece Pedagogicznej
prowadzicie Dyskusyjny Klub Filmowy…
Szkolne Kluby Filmowe organizuje
się
wchodząc
na
stronę
www.filmoteka.ceo.org.pl i kończąc
bezpłatny kurs e-learningowy, jest za
to odpowiedzialny nauczyciel. Nauczyciele, którzy w szkołach nie mają dostępu do tablicy interaktywnej, mogą podjąć współpracę właśnie z Biblioteką Pedagogiczną. Nawiązaliśmy już współpracę
z II LO i z ZSP nr 4 w Zamościu, i uczniowie z tych szkół przychodzą do nas na
DKF. Biblioteka to jest obecnie multimedialne centrum informacji, czyli nie tylko
książka, ale również wszystko, co jest związane z książką w formie cyfrowej.
W naszych zbiorach mamy dostępne e-booki, filmy DVD. Młodzież przychodzi
na Dyskusyjny Klub Filmowy, bo to też jest połączone z książką. W jaki sposób?
Na przykład wyświetlaliśmy film Bergmana „Siódma pieczęć”. Z racji tego, że jest
to film osadzony w średniowieczu, stanowi genialny podkład do tego, żeby pokazać, jak było w dawnych czasach, jakim językiem się posługiwano. Mogą więc
skorzystać z niego zarówno nauczyciele historii, jak i języka polskiego.
Dzieło filmowe jako całość jest dziełem sztuki, bo to jest obraz, czyli niesamowite
zdjęcia, dźwięk, czyli genialna muzyka, i często aktorstwo na najwyższym poziomie. Istnieją filmy, które w taki sam niesamowity sposób oddziałują na nasze wyobrażanie świata czy na naszą interpretację rzeczywistości, jak książki. Filmy jak
książki… Mogę podać kilku naprawdę niesamowitych twórców, których filmy
ogląda się jakby czytało się książki. Na przykład Ingmar Bergman, niektóre filmy
Francisa Forda Coppoli, Martina Scorsese, Davida Lyncha, kino psychologiczne,
kino nowofalowe francuskie, kino psychodeliczne, czy polskie kino moralnego
niepokoju na czele z Krzysztofem Kieślowskim.
Niedawno omawialiście na DKF-ie film „Twój Vincent”. Podobno film robi ge-
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nialne wrażenie.
Zgadza się! Jeżeli ktoś interesuje się Vincentem van Goghiem, to tym bardziej! To
jest doskonale zrobiona animacja, nad którą pracowało ponad 100 artystów malarzy. Mamy w tym filmie biografię Vincenta van Gogha, troszeczkę mroczną, troszeczkę niepokojącą. Twórcy dochodzą do wniosku, że nie ta biografia jest najważniejsza, nie to, jak żył van Gogh, tylko najważniejsza jest ta sztuka.
Warto zwracać uwagę na to, żeby odróżniać dzieło filmowe od życia twórcy.
Oczywiście, czytając biografie, możemy się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy,
natomiast najważniejsze jest dzieło. Dzieło broni się samo!
Wspominałeś, że współpracujecie z II LO i z ZSP nr 4. A gdyby jeszcze jakieś
inne szkoły chciały nawiązać współpracę, to jest to możliwe?
Ależ, oczywiście! Zapraszamy szczególnie szkoły ponadgimnazjalne, aczkolwiek,
moim zdaniem, sztukę filmową można pokazywać już w siódmej, ósmej klasie
szkoły podstawowej. Fajnie jest przekazywać wartościowe rzeczy. To jest właśnie
nasze zadanie, żeby w tej całej masie popkulturowej, całej masie hipokryzji
i kłamstwa pokazywać dzieciakom to, co jest prawdziwe, prawdziwą sztukę.
Być może DKF to dla niektórych pierwsze spotkanie z ambitnym kinem...
Zgadza się. Obcują z dziełem filmowym. Wreszcie! Najważniejsze, że my to robimy nie przez zmuszanie, a przez przyciąganie. Jest duży odzew i rzeczywiście
dochodzi do dyskusji.
Młodzież ma ciekawe obserwacje?
Oczywiście! Zaczynaliśmy od filmów krótkometrażowych, które są dostarczane
w pakiecie ze Szkolnych Klubów Filmowych. Tam był film „Pociąg”, ok. 10 minut. Film czarno-biały, gdzie jest pociąg, i słychać tylko odgłosy w jidysz, języku
polskim, dzieci płaczące, ręka wyciągnięta i chleb na torach. Młodzież od razu
załapała, o co chodzi. Prosty język filmowy oddziałuje w ten sposób, że wiemy,
czego dotyczy film.
Niedawno wspólnie z II LO oglądaliśmy film „Jajo węża” Ingmara Bergmana.
To jest film, z nieżyjącym już aktorem Davidem Carradinem, o początkach nazizmu, o początkach czegoś strasznego, co się później stało w Europie. Opowiada
o tym, że tak naprawdę w całym świecie jaja tylko czekają, żeby pęknąć, i wyjdą
z nich węże. Uczniowie od razu zrozumieli, o co chodzi. Jest Berlin w latach 20.,
czyli latach wielkiego kryzysu, gdzie nie ma jedzenia, ludzie są zwalniani z pracy,
a jednocześnie zatrudnia się biednych i bezdomnych do eksperymentów, które na
masową skalę były wykonywane już po dojściu Adolfa Hitlera do władzy. Genialny film, który ostrzega przed tym, co może się wydarzyć.
Rozmawiał Mateusz Sawczuk
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K s i ą ż k i w f i l m ac h

Literatura i kino są jak starsza siostra i młodszy brat. Twórcy filmowi nieustannie
inspirują się literaturą, czego pokłosiem są tak liczne adaptacje w mniejszym lub
większym stopniu oparte na motywach powieści, a także całkiem wierne ekranizacje. Ale bywają również bardziej subtelne nawiązania, na zasadzie wrzucenia
jakiegoś przysmaku do koszyka pełnego smakowitości. Zdarza się więc, że, na
pozór całkiem niewinnie, w czasie filmowego seansu w pewnej scenie pojawi się
jakaś książka lub bohater zacytuje słowa słynnego pisarza czy poety. Właśnie takich „perełek” będziemy szukać w tym dziale.
A Ghost Story (2017), reż. David Lovery
Sundance Film Festival jest
w Ameryce wyznacznikiem dobrego, ambitnego kina. Coraz
częściej „filmy sundancowe”
przebijają się do szerszego kręgu
odbiorców i są doceniane nawet
na gali Oscarów. „A Ghost Story”
to jeden z filmów, który miał
swoją premierę właśnie na festiwalu Sundance. Reżyserowi udało się uzyskać niesamowity efekt
– mimo minimalizmu środków
film zawiera olbrzymi ładunek
emocjonalny. To swoisty „horror przemijania”, który przypomina o egzystencjalnej prawdzie, że wszystko kiedyś się kończy. Duch nie mogący pogodzić się z tą
smutną prawdą w pewnym momencie zrzuca z półki książki. Kamera robi zbliżenie na jedną z nich i naszym oczom ukazuje się tytuł „Love in the Time of Cholera”. Powieść wybitnego noblisty, która ukazała się w 1985 roku, to jedno z najbardziej intrygujących dzieł, traktujących o miłości. „Miłość w czasach zarazy” to
tęsknota za uczuciem, które trwa pomimo upływu lat i pomimo przeciwności
losu. Zdaje się, że filmowy Duch też chce, aby wciąż trwało to, co było dawniej…
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Powieść Marqueza „Miłość w czasach zarazy” dostępna w:
Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
BP w Zamościu Filia w Biłgoraju
BP w Zamościu Filia w Tomaszowie Lub.

Przed wschodem słońca (1995), reż. Richard Linklater
Ktoś powie, że takie
sytuacje zdarzają się
tylko w filmach. Ktoś
inny, może z większym
pierwiastkiem romantyzmu w duszy, da wiarę, że taka historia może zdarzyć się naprawdę. Ona, piękna Francuzka, on, przystojny
Amerykanin…
Jadą
pociągiem do Wiednia,
w jednym przedziale, zaczytani w książkach. Ale nie na tyle zaczytani, aby nie
zauważyć interesującego nieznajomego, czyli siebie nawzajem. Nawiązują rozmowę, która będzie trwała cały film i, co ciekawe, wcale nam, widzom, się nie znudzi. Bohaterowie wysiądą w Wiedniu, by w stolicy Austrii spędzić razem czas, bo
tak bardzo szkoda się rozstać, pomimo odmiennych planów podróży. Czy jest to
początek pięknej przyjaźni, a może miłości? Niech to zostanie niedopowiedzeniem dla tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, a niech stanie się jasne, jakie
książki w podróży pociągiem czytają nasi bohaterowie. Celine (Julie Delphy) czyta zbiór dzieł filozofa Georgesa Bataille, natomiast Jessie (Ethan Hawke) czyta
książkę „Ja chcę miłości” Klausa Kinskiego.
Stowarzyszenie Umarłych Poetów (1989), reż. Peter Weir
„Kapitanie, mój, kapitanie!”. Kto oglądał „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, ten
wie, jak wielką wagę mają te słowa dla jednego z bohaterów. W Akademii Weltona w Nowej Anglii rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jest to szkoła średnia dla
młodych ludzi z wyższych sfer, ciesząca się dużym prestiżem oraz znana z konserwatywnego podejścia do nauczania. Jednak pracę w szkole rozpoczyna ekscentryczny nauczyciel literatury John Keating (Robin Williams), który niekonwen-
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cjonalnymi sposobami próbuje zaszczepić
w swoich uczniach miłość do literatury. Na
tym jednak nie koniec! John Keating posiłkuję
się także literaturą, aby uświadomić swoim
uczniom, że trzeba żyć pełnią życia, które jest
niepowtarzalne. Pobrzmiewają więc już na
pierwszym spotkaniu słowa Horacego Carpe
diem! (Żyj chwilą). Pojawia się też fraza czterokrotnego laureata Nagrody Pulitzera Roberta
Frosta, którą w kontekście filmowej fabuły
możemy odczytywać jako wezwanie do tego,
aby wybierać w życiu drogę właściwą dla nas,
zamiast podążać ślepo za tłumem i oczekiwaniami innych ludzi: Dwie drogi biegły środ-

kiem lasu. Wybrałem tę mniej uczęszczaną.
I to właśnie wszystko odmieniło. W filmie wybrzmiewa również Walt Whitman, nawiasem mówiąc jeden z patronów poezji
Skamandrytów, w jednym ze swoich utworów: O życie me, wciąż powraca to

pytanie, niczym pociągi przemierzające miasta głupców... O życie, co dobrego dla
mnie masz? To, że jesteś, że żyjesz, a spektakl trwa i ty kwestię swą dopisać możesz. W filmie cytowany jest również inny dziewiętnastowieczny amerykański
poeta Henry David Thoreau. Jego słowa tak znamienne dla filmowej fabuły mogą
stanowić metaforyczne motto dla każdego, kto pragnie przeżyć swoje życie świadomie i pięknie: Zamieszkałem w lesie, ponieważ chciałem żyć świadomie.

Chciałem czerpać ze źródeł życia samą jego istotę. Odrzucić wszystko, co nie było
nim, by w godzinę śmierci nie odkryć, że nie żyłem.
Zazwyczaj jest tak, że to twórcy filmowi czerpią pełnymi garściami z osiągnięć
literatury. W przypadku „Stowarzyszenia Umarłych Poetów” było na odwrót.
Film stał się pierwowzorem dla książki o tym samym tytule, autorstwa Nancy
H. Kleinbaum.
 Walt Whitman „Pieśń o sobie” – książka dostępna w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu.
 Horacy „Wybór pieśni” – książka dostępna w BP w Zamościu Filia w Hrubieszowie.
 Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” – książka dostępna
w BP w Zamościu oraz w filiach w Hrubieszowie i Tomaszowie Lub.

20

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w ZAMOŚCIU

Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84-638-49-39
www.bipe.pl

Filia w Biłgoraju
ul. Żołnierzy Wojska
Polskiego 4
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 42 55
bilgoraj.bipe.pl

Filia w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 39
hrubieszow.bipe.pl

Filia w Tomaszowie Lub.
ul. Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 38 38
tomaszow.bipe.pl
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