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Booktalking

W dobie nowych technologii, kiedy świat kusi nas całą masą wirtualnych rozrywek, młodzi ludzie, którzy spędzają wolny czas z książką, są na wagę złota. A jeśli
na dodatek chcą opowiadać o ulubionych książkach, to jest to naprawdę budujące
i godne uznania. Okazją do takiej właśnie promocji czytelnictwa był konkurs
„Booktalking, czyli gawęda o książce…”, którego finał odbył się 7 listopada
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. O wartościowych książkach gawędzili
uczniowie z powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego.
Czytaj więcej → strona 6
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„Być zwyciężonym i nie
ulec to zwycięstwo…” –
100 lat niepodległości to
tytuł autorskiego projektu
Biblioteki
Pedagogicznej
w Zamościu, którego finał
odbył się 28 listopada 2018
r. w siedzibie biblioteki,
przy ul. Sienkiewicza 5.
Uroczystość rozpoczęła
dr Dorota Mach, dyrektor
Biblioteki
Pedagogicznej
w Zamościu, od powitania gości. Następnie dokonała prezentacji przedsięwzięć
realizowanych w ramach projektu, tj.:
- cykl warsztatów pt. „Niepodległa” dla dzieci klas 1–3 szkół podstawowych
oraz warsztatów pt. „Myśląc Niepodległa” dla uczniów klas 4–8 szkół podstawowych z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, w których uczestniczyło ok. 2000 uczniów,
- gra miejska „Spacer po Zamościu śladami Marszałka”, w której wzięły udział
pięcioosobowe drużyny z siedmiu zamojskich szkół,
- konferencja naukowa „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…”, której
uczestnikami była młodzież szkół średnich z Zamościa,
- regionalny konkurs plastyczny na plakat „Niepodległa”, w którym wzięło udział
112 uczniów kl. 4–8 szkół podstawowych z czterech powiatów: biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,
- debata „Przystanek niepodległość”, w której uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicz w Zamościu i seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora
„Magiczny Ogród” oraz nauczyciele bibliotekarze,
- wystawa okolicznościowa „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją
za was inni i źle”, na której prezentowane są dokumenty i fotografie pochodzące
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu. Wystawę można oglądać
od 29.10.2018 r. do 31.12.2018 r. w galerii BipeArt Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu, przy ul. Sienkiewicza 5.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie dyrektora Archiwum Pań-
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stwowego w Zamościu Jakuba Żygawskiego pt. „U progu niepodległości – Zamość
1918”, poświęcone sytuacji przestrzenno-gospodarczej Zamościa w okresie międzywojennym. Prelegent zaprezentował unikatowe zdjęcia miasta z tego okresu.
Zakończeniem części oficjalnej uroczystości było wręczenie nagród laureatom
regionalnego konkursu plastycznego na plakat „Niepodległa” oraz gry miejskiej
„Spacer po Zamościu śladami Marszałka”. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak
ufundował nagrody dodatkowe w konkursach, a także przekazał na ręce dyrekcji
list z podziękowaniem za realizację przedsięwzięcia (→ strona 4).
Uczestnikami uroczystości byli m.in. wspomniany Sławomir Zawiślak – Poseł
na Sejm RP, Magdalena Dołgan – wiceprezydent Miasta Zamość, Agnieszka Kowal – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość, Andrzej Urbański –
dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Anna Cichosz – kierownik Muzeum
Fortyfikacji i Broni Arsenał, Beata Chmura – dyrektor II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu, Bożena Krupa – dyrektor I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych, przedstawiciele szkół podstawowych i średnich z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Przedsięwzięcie „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo...” – 100 lat niepodległości było dofinansowane przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.

Rok 2019 będzie obchodzony jako Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z okazji 100-lecia urodzin pisarza. Zasłynął przede wszystkim wspomnieniami „Inny
świat”, w którym opowiada o własnym doświadczeniu człowieka uwięzionego
w sowieckim łagrze. „Inny świat” to jedna z najbardziej reprezentatywnych książek literatury obozowej, która należy do kanonu lektur szkolnych w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Grudziński jest również znany ze swojego monumentalnego dzieła „Dziennik
pisany nocą”, w którym ujawnia swój wybitny umysł jako znawca tekstów kultury i wnikliwy komentator rzeczywistości, w której przyszło mu żyć.
Nie każdy wie o tym, że Herling-Grudziński jest autorem licznych opowiadań,
być może najlepszych w całej literaturze polskiej. „Drugie przyjście”, „Wieża”,
„Don Ildebrando”, „Święty Smok” – to tylko niektóre perełki, w których przejawia się jego talent najwyższej klasy. Wydania zbiorowe jego utworów prozatorskich ukazały się nakładem Więzi oraz Czytelnika.
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Już po raz trzydziesty siódmy w dniach 8–9 listopada 2018 r. miały miejsce
Spotkania Ogólnopolskiego Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie
Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Gospodarzem tegorocznego
zgromadzenia była Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W obradach wzięło
udział ponad 60 przedstawicieli bibliotek z całego kraju: wojewódzkich, powiatowych, miejskich, pedagogicznych, uczelnianych, jak również Biblioteki Narodowej. Po raz dziewiąty w spotkaniach Zespołu uczestniczyła Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. Przedmiotem tegorocznych obrad były doświadczenia w zakresie sporządzania ogólnych i dziedzinowych bibliografii regionalnych. Uczestnikom przybliżona została kilkudziesięcioletnia tradycja tworzenia bibliografii
Warszawy i województwa mazowieckiego. Uwzględnia ona materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących regionu: książki i ich fragmenty, dokumenty
elektroniczne, mapy, pocztówki, dokumenty życia społecznego oraz artykuły
publikowane zarówno w prasie ogólnopolskiej, jak i lokalnej.
Ważną rolę w bibliografii regionalnej odgrywają zbiory cyfrowe. Dlatego jednym z tematów była mbc – Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, zawierająca ponad
siedemnaście tysięcy publikacji, wśród których znajdują się m.in.: stare druki,
książki, czasopisma, mapy, fotografie, programy filmowe i teatralne, archiwalia
oraz wystawy wirtualne. Z kolekcji tematycznych warto wymienić: „Literaturę
dla dzieci i młodzieży”, „Prasę Powstania Warszawskiego”, „Księgi parafialne”.
Portal utworzony został w 2011 roku przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy
– Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
Podczas Spotkania oprócz bibliografii Warszawy i województwa mazowieckiego przybliżono bibliografię naszego regionu. Zaprezentowano, jak zmieniała
się Bibliografia Lubelszczyzny na przełomie lat. Osobny referat dotyczył bibliografii terytorialnych, w którym omówiono i porównano, jak na przestrzeni lat
opracowywane były bibliografie w Polsce i Niemczech.
Konkluzja dwudniowych 37. Spotkań Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej
brzmi: bibliografia musi się otwierać na oczekiwania użytkowników oraz zmieniającą się rzeczywistość.
Joanna Magdziak
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Finał regionalnego konkursu czytelniczego „Booktalking,
czyli gawęda o książce…” odbył się 7 listopada 2018 r.
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. W finale konkursu wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych
i 7 uczniów ze szkół średnich z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
Wystąpienia uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi
w regulaminie oceniała komisja konkursowa w składzie:
Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – przewodnicząca,
Alicja Piskorska – kierownik Wydziału Promocji i Wspierania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu,
Piotr Johaniuk – nauczyciel zajęć teatralnych Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,
Diana Maciąg – instruktor teatru i literatury w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu.
Komisja wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria szkoły podstawowe
I miejsce – Nina Baran, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu,
II miejsce – Kinga Kosik, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem,
III miejsce – Paulina Prus, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie,
Wyróżnienie - Martyna Kawka, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Steniatynie,
Wyróżnienie - Rozalia Kulik, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Steniatynie,
Wyróżnienie - Marta Nowak, Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.
Kategoria szkoły średnie
I miejsce – Aleksandra Chutkowska, I LO im. ONZ w Biłgoraju,
II miejsce – Martyna Koman, I LO im. ONZ w Biłgoraju,
III miejsce – Dawid Skoniecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu,
Wyróżnienie – Nela Fusiarz, I LO im. ONZ w Biłgoraju.
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Dnia 27 listopada 2018 roku
w
Bibliotece
Pedagogicznej
w Zamościu odbyło się spotkanie
członków Dyskusyjnego Klubu
Książki. Przy ciastku i kawie klubowicze dyskutowali o książce
J.S. Margot pt. „Mazel tow – jak
zostałam korepetytorką w domu
ortodoksyjnych Żydów”.
Dyskusja toczyła się wokół takich tematów jak: przyjaźń, szacunek, tolerancja, tożsamość. Autorka na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń ukazuje życie codzienne ortodoksyjnych Żydów. Tym samym na kanwie swojej opowieści przedstawia zetknięcie różnych kultur i religii. Uczestnicy
spotkania zgodnie stwierdzili, że jest to książka o poszanowaniu innych poglądów
politycznych i religijnych.
Biłgoraj

„Przyjaźń” i „koleżeństwo” były tematami warsztatów biblioterapeutycznych,
które zostały przeprowadzone w listopadzie z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w TereszpoluZaorendzie oraz Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w TereszpoluKukiełkach. Celem zajęć było kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu
uczuć, poznanie cech dobrego przyjaciela oraz wskazanie zachowania i słów
sprzyjających tworzeniu relacji z innymi. Podczas warsztatów uczniowie pracowali z tekstami biblioterapeutycznymi „Bajka o Ciepłym i Puchatym” i „Sprytna
małpka”, a także z dużym zaangażowaniem wykonywali przygotowane zadania.

8

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w ZAMOŚCIU

T o m a s z ó w L u b.

„My wspominamy choć pamięć zawodzi
wasze uczynki potknięcia i twarze
O przyjaciele których już nie mamy
ten dzień pamięci Wam się należy”
Renia Sobik, Pamięć
W ciche popołudnie 6 listopada 2018
roku w Bibliotece
Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie
Lubelskim
odbyło się spotkanie
poświęcone zmarłym
nauczycielom. Był to
czas pełen zadumy, kontemplacji, rozmyślań nad kruchością ludzkiego życia. Nauczyciele i uczniowie wspominali tych, którzy odeszli z ich szkół.
W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Wereszczak – starosta powiatu tomaszowskiego, Anna Pankiewicz – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki, Jadwiga Skawińska – kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, członkowie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.
Nauczyciele zaprezentowali sylwetki swoich zmarłych kolegów: Mirosława
Piotrowskiego, Adolfa Czeredereckiego, Zygmunta Derenia, Marka Świtki. Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim wspominała wszystkich zmarłych nauczycieli ze swojej szkoły. Wypowiedzi ustne uzupełniały prezentacje multimedialne oraz fotografie.
Inicjatywa Roberta Czyża – doradcy metodycznego historii w szkołach ponadpodstawowych, poparta przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej oraz Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, została dostrzeżona
i zaaprobowana, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, a także obecnych
członków rodzin. Tak wielu nauczycieli odeszło w ostatnich latach. Organizatorom spotkania zabrakło czasu, żeby do wszystkich wrócić pamięcią. Chcemy
więc, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie.
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Oprócz wspomnień i refleksji o zmarłych pedagogach nie zabrakło wypowiedzi
o roli nauczyciela, jego zadaniach oraz odpowiedzialności za wychowanie dzieci
i młodzieży. Jedno ze wspomnień było poświęcone żyjącemu nauczycielowi, Helenie Ostapowicz – doradcy metodycznemu nauczania gry na skrzypcach oraz jej
muzykalnej rodzinie.
Zaduszki uświetniła recytacja Trenu VIII Jana Kochanowskiego w wykonaniu
Urszuli Szałapskiej słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Ślady pamięci” – Tomaszów Lubelski w fotografii Kazimierza Raczkiewicza.
Na zakończenie prowadząca spotkanie Elżbieta Rafalska – kierownik BP w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim podziękowała zebranym za zaangażowanie. Prosiła, aby nie zapominać o nauczycielach, którzy odeszli, aby zachować ich
w sercach, myślach i wspomnieniach. Jako refleksję przytoczyła słowa wiersza
Wisławy Szymborskiej:
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”.
H r u b i e sz ó w

27 listopada 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Alojzowie, pt. „Bo każdy anioł ma skrzydła pełne
roboty.” Celem zajęć była
nauka
czerpania
radości
z niesienia bezinteresownej
pomocy innym.
Podczas zajęć uczestnicy
wysłuchali bajki M. Lambert „Najmniejszy anioł” i opowiadania „Dla tych,
co wierzą i tych, którzy nie wierzą” z książki K. Grocholi „Pocieszki”. Dyskutowali o tym, czy warto pomagać oraz wykonali prace plastyczne, przedstawiające
słowa dodające skrzydeł.
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Mijający rok z pewnością zapisze się w pamięci polskich czytelników. Po raz pierwszy
polskie autorki zostały uhonorowane nagrodami Bookera i Pulitzera – Olga Tokarczuk oraz Martyna Majok. Jacy jeszcze autorzy zostali docenieni w tym roku?

Nagrody Bookera
Złoty Booker z okazji 50-lecia Nagrody Bookera:
Michael Ondaatje, Angielski pacjent
Nagroda Bookera (Man Booker Prize):
Anna Burns, Milkman
Międzynarodowa Nagroda Bookera (Man Booker
International Prize):
Olga Tokarczuk, Bieguni
National Book Award
To jedna z najważniejszych nagród literackich w
USA. W tym roku wprowadzono nową kategorię dla
książek przetłumaczonych na język angielski (Award
for Translated Literature). Wśród finałowej piątki
znalazła się książka „Bieguni” Olgi Tokarczuk.
Laureat:
Yoko Tawada, The Emissary
Nominacje:
Olga Tokarczuk, Bieguni
Négar Djavadi, Disoriental
Domenico Starnone, Psikus
Hanne Ørstavik, Love
Nagroda Pulitzera
W kategorii fikcja zwyciężył Andrew Sean Greer za powieść Less, natomiast kategorii dramat nagrodzono Polkę Martynę Majok za Cost of Living (Koszt życia)!
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Polska książka stulecia
Program Trzeci Polskiego Radia ogłosił plebiscyt
„100 książek na 100-lecie niepodległości”. Słuchacze
głosowali na najlepszą polską książkę, która ukazała
się w niepodległej Polsce. Spośród stu zaproponowanych książek zwyciężyła powieść „Solaris” Stanisława
Lema.
Nagroda Literacka Nike
Nagroda jury oraz Nike Czytelników:
Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(esej)
Nominacje:
Anna Bikont, Sendlerowa. W ukryciu (biografia)
Wojciech Bonowicz, Druga ręka (poezja)
Mikołaj Grynberg, Rejwach (opowiadania)
Jerzy Kronhold, Stance (poezja)
Ewa Lipska, Pamięć operacyjna (poezja)
Paweł Sołtys, Mikrotyki (opowiadania)
Nagroda Literacka Gdynia
Esej: Krzysztof Mrowcewicz, Rękopis znaleziony na ścianie
Poezja: Dominik Bielicki, Pawilony
Proza: Paweł Sołtys, Mikrotyki
Przekład: Sława Lisiecka / Thomas Bernhard, Chodzenie. Amras
Nagroda Kościelskich
Joanna Czeczott, Petersburg, Miasto Snu
Paszport Polityki
Literatura: Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Nagroda Wielkiego Kalibru
Nagroda za najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną
Nagroda jury oraz nagroda czytelników: Ryszard Ćwirlej, Tylko umarli wiedzą
(drugi tom cyklu o Antonim Fischerze)
Nagroda specjalna im. Janiny Paradowskiej: Anna Kańtoch, Wiara
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Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla
Nagroda za najlepsze utwory z dziedziny fantastyki
Powieść: Rafał Kosik, Różaniec
Opowiadanie: Marta Kisiel, Szaławiła
Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Garbińskiego
Nagroda jury: Artur Urbanowicz, Grzesznik
Wyróżnienie czytelników: Remigiusz Mróz, Czarna Madonna
Nagroda im. Beaty Pawlak
Nagroda za teksty traktujące o innych kulturach, religiach i cywilizacjach.
Laureat: Ewa Wanat, Deutsche nasz. Reportaże berlińskie
Nagroda Conrada
Nagroda za najlepszy debiut literacki
Laureat: Weronika Gogola, Po trochu
Nagroda Ryszarda Kapuścińskiego
Dla najlepszych reportaży wydanych w Polsce
Laureat: Anna Bikont, Sendlerowa. W ukryciu
Nagroda Józefa Mackiewicza
Dla autorów szczególnie propagujących polską kulturę, historię i tradycję.
Główna nagroda: Wiesław Helak, Nad Zbruczem
Wyróżnienia:
Marian Sworzeń, Czarna ikona
Piotr Zaremba, Zgliszcza
Nagrody portalu Lubimyczytac.pl
Na początku roku użytkownicy jednego z najpopularniejszych portalów o tematyce literackiej głosują na najlepsze książki, które ukazały się w roku ubiegłym.
Literatura piękna: Zygmunt Miłoszewski, Jak zawsze
Powieść historyczna: Carlos Ruiz Zafón, Labirynt duchów (czwarta część cyklu
Cmentarz Zapomnianych Książek)
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Kryminał, sensacja, thriller: Remigiusz Mróz,
Inwigilacja (piąta część cyklu z Joanną Chyłką)
Literatura obyczajowa, romans: Magdalena Witkiewicz, Czereśnie zawsze muszą być dwie
Literatura faktu, publicystyka: Peter Wohlleben,

Duchowe życie zwierząt
Autobiografia, biografia, wspomnienia: Maciej
Drzewicki, Grzegorz Kubicki, Ania
Literatura fantastyczna: Katarzyna Berenika Miszczuk, Żerca (trzecia część cyklu Kwiat paproci)
Science fiction: Jarosław Grzędowicz, Hel 3
Horror: Stephen King, Owen King, Śpiące królewny
Literatura młodzieżowa: John Green, Żółwie aż do końca
Fantastyka młodzieżowa: Saraah J. Maas, Dwór mgieł i furii (tom drugi cyklu
Dwór cierni i róż)
Literatura dziecięca: Elena Favilli, Francesca Cavallo, Opowieści na dobranoc

dla młodych buntowniczek
Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu:
 Anna Bikont, Sendlerowa. W ukryciu (książka dostępna również w BP w Zamościu
Filia w Hrubieszowie)
 Mikołaj Grynberg, Rejwach







Zygmunt Miłoszewski, Jak zawsze
Remigiusz Mróz, Inwigilacja
Paweł Sołtys, Mikrotyki
Olga Tokarczuk, Bieguni
Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt

BP w Zamościu Filia w Hrubieszowie:
 Magdalena Witkiewicz, Czereśnie zawsze muszą być dwie
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Są takie dzieła, które nosimy w sercu przez całe życie. W rubryce „Mój
kanon” poznamy ukochane książki, filmy i muzykę pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu oraz różnych miłośników kultury
Barbara Mazurek
Wydział Informacyjny i Czytelnia BP w Zamościu
Książki:
1. Agnieszka KrakowiakKondracka „Cudze jabłka”
2. Elizabeth Gilbert „Jedz,
módl się i kochaj”
3. J.S. Margot „Mazel tow.
Jak zostałam korepetytorką
w domu ortodoksyjnych
Żydów
4. Jojo Moyes „We wspólnym rytmie”
5. Susan Wigss „Obudzić
szczęście”
Filmy:
1. Mój przyjaciel Hachiko, reż. Lasse Hallström
2. Światło między oceanami, reż. Derek Cianfrance
3. Czas na miłość, reż. Richard Curtis
4. Zielona mila, reż. Frank Darabont
5. Mój Vincent, reż. Dorota Kobiela i Hugh Welchman
Muzyka:
1. Yazoo „Don’t Go”
2. Joy Division „Love Will Tear Us Apart”
3. Talk Talk „Happiness Is Easy”
4. Ultravox „Dancing With Tears In My Eyes”
5. Nick Cave And The Bad Seeds „From Her To Eternity”
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„Łupaszka" – dowódca „Hubala" to kolejny
film z serii. Jest to biografia podpułkownika
kawalerii Wojska Polskiego Jerzego Dąbrowskiego ps. „Łupaszka" (1889–1940 lub 1941).
Autorzy przedstawiają postać wybitnego dowódcy od czasów, kiedy był podrotmistrzem
(współdowodził z bratem Pułkiem Ułanów
Wileńskich, Wileńskim Oddziałem Wojsk
Polskich, 13. Pułkiem Ułanów Wileńskich,
211. Pułkiem Ułanów), po kampanię wrześniową (dowodził 110. Rezerwowym
Pułkiem Ułanów) i jego śmierć wskutek bestialskich przesłuchań sowieckich.
„Łupaszka” wsławił się brawurowymi walkami partyzanckimi w wojnie
1919–1920 r., stworzył zręby konspiracji na nadbiebrzańskich bagnach w 1939 r.
Jego zastępcą był mjr Henryk Dobrzański, późniejszy „Hubal".
O lwowskiej konspiracji opowiada następny film serii – Za pierwszego sowieta. Już
22 września 1939 r., po wkroczeniu sowietów do Lwowa, gen. Marian JanuszajtisZegota zaczął budować konspiracyjną
„Polską Organizację Walki o Wolność”.
W końcu września organizacja liczyła
300 członków, a w grudniu 1939 r. już kilka
tysięcy. Po aresztowaniu przez NKWD
gen. Januszajtisa-Zegoty i jego następcy
gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza powstały dwa Związki Walki Zbrojnej
(ZWZ) – kierowany przez Tadeusza Strowskiego oraz ZWZ-2 – kierowany przez
Aleksandra Kloca). Z 7 na 8 lipca 1940 r. ZWZ-1 zorganizował zamach na marszałka Siemiona Timoszenkę, niestety, zakończony niepowodzeniem. Wskutek
działań operacyjnych NKWD wszystkie organizacje konspiracyjne we Lwowie
przestały istnieć, większość konspiratorów zamknięto, część zwerbowano do
współpracy. W czasie ofensywy niemieckiej na Lwów wymordowano w więzieniach ponad 90 proc. osadzonych.
Marcin Czubara
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
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Każdy rok przynosi nam nowe adaptacje filmowe. Warto wiedzieć, co zostanie
zekranizowane w przyszłym roku, aby sięgnąć najpierw po pierwowzór książkowy.
Joanna Bator „Ciemno, prawie noc”
Do rodzinnego Wałbrzycha przybywa reporterka Alicja
Tabor. Miastem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci. Ludzie zachowują się dziwnie, w mieście pojawia się
prorok. Reporterce podczas wyjaśniania zagadki zaginięć
będzie towarzyszyć odkrywanie tajemnic z własnej przeszłości.
„Ciemno, prawie noc” Joanny Bator to dopiero trzecia
książka uhonorowana Nagrodą Nike, która doczeka się
swojej ekranizacji. Do tej pory na duży ekran zostały przeniesione książki „Pod Mocnym Aniołem” Jerzego Pilcha
(film Wojciecha Smarzowskiego pod tym samym tytułem) oraz „Gnój” Wojciecha
Kuczoka (film Magdaleny Piekorz pt. „Pręgi”).
Ekranizacji słynnej książki Joanny Bator podjął się reżyser Borys Lankosz, który
dał się już poznać jako twórca lubiący przedstawiać zagadkowe i nieoczywiste
historie, jak choćby w znakomitym serialu telewizyjnym „Paradoks” (ostatni serial z udziałem Bogusława Lindy!). Lankosz ma już doświadczenie w ekranizacji,
ponieważ trzy lata temu zrobił całkiem udany film na podstawie bestsellerowego
„Ziarna prawdy”, za które Zygmunt Miłoszewski zdobył swoją drugą Nagrodę
Wielkiego Kalibru. Miejmy nadzieję, że, biorąc na warsztat powieść nagrodzoną
Nike, Lankosz również wyjdzie obronną ręką.
W roli głównej wystąpi Magdalena Cielecka, a premierę filmu przewidziano
na 22 marca 2019 roku.
Ałbena Grabowska „Stulecie Winnych” (cykl)
Telewizja Polska stawia na seriale historyczne, przykładem są „Wojenne
dziewczyny”, „Drogi wolności” czy „Korona królów”. Wiosną TVP zaserwuje
nam nowy serial historyczny inspirowany cyklem Ałbeny Grabowskiej „Stulecie
Winnych”. Serial opowiadać będzie o zwykłej rodzinie Winnych na tle ważnych
wydarzeń XX wieku. Akcja obejmuje okres od wybuchu I wojny światowej
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do czasów współczesnych. W serialu zobaczymy m.in. Kingę Preis, Jana Wieczorkowskiego, Olafa Lubaszenko, Rafała Królikowskiego i Arkadiusza Janiczka. Serial wyreżyseruje Piotr Trzaskalski, a za scenariusz odpowiada Ilona Łepkowska.
Na powieściowy cykl „Stulecie Winnych” składają się książki:
Tom 1: „Stulecie Winnych. Ci, którzy przeżyli”
Tom 2: „Stulecie Winnych. Ci, którzy walczyli”
Tom 3: „Stulecie Winnych. Ci, którzy wierzyli”
Tom 4: „Stulecie Winnych. Opowiadania”.
Angie Thomas „The Hate U Give. Nienawiść, którą dajesz”
Starr Carter to szesnastolatka, która żyje w Ameryce między dwoma światami
– światem biedy, w którym mieszka i światem luksusu, symbolizowanym przez
szkołę, do której uczęszcza. Pewnej nocy jej przyjaciel z dzieciństwa zostaje zastrzelony przez białego policjanta i to zdarzenie odmieni życie nastoletniej dziewczyny. Książka, choć dotyka tematyki rasizmu, pełna jest niespotykanego uroku.
Film na podstawie książki miał swoją premierę w USA już we wrześniu bieżącego roku, jednak do polskich kin trafi na początku przyszłego roku. Polską premierę filmu „Nienawiść, którą dajesz” zaplanowano na 25 stycznia. Obraz wyreżyserował George Tillman Jr., a scenariusz napisała Audrey Wells.
C i e k a w o s t k i l i t er a c k i e

Dlaczego w sierpniu osobistości świata kultury z najwyższej
półki przybywają do Szczebrzeszyna, miasteczka pod Zamościem? Bo właśnie tam co roku odbywa się niezwykle popularny
Festiwal Stolica Języka Polskiego. Wśród wielu gości tegorocznej czwartej edycji festiwalu znalazł się Wojciech Chmielarz,
autor kryminałów, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, znany
z cyklu z komisarzem Jakubem Mortką.
Podczas spotkania Wojciech Chmielarz stwierdził, że wyznacznikiem dobrej powieści kryminalnej jest dla niego „Rzeka
tajemnic” Dennisa Lehane’a. Polski autor przyznał: – „Rzeka

tajemnic” to dla mnie taka jakby latarnia. Dowód, że w tym gatunku, tak silnie
skonwencjonalizowanym, da się napisać takie niewątpliwe arcydzieło, wielowarstwowe, skomplikowane, a przy tym czyste gatunkowo. Cudowna rzecz.
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Film

Recenzja filmu Światło między oceanami (2016), omawianego w listopadzie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w BP w Zamościu
Kto z nas nie pragnie ujrzeć światła na wzburzonym oceanie życia? Weteran
wojenny Tom Sherbourne (Michael Fassbender), który jako latarnik wskazuje
drogę statkom, nie spodziewa się, że spotka go w życiu jeszcze coś dobrego. Dni
na bezludnej wyspie u wybrzeży Australii upływają mu w rytmie codziennych,
prostych czynności. A jednak już niedługo wyspę opromieni światło miłości…
Wielką radość samotnemu dotychczas latarnikowi przyniesie żona
Isabel
Graysmark
(Alicia Vikander). Widzowi będzie dane zobaczyć wspólne chwile
małżonków,
pełne
szczęścia i nadziei na
dobrą przyszłość. I gdy
wydawać by się mogło,
że nic już nie jest
w stanie tego zakłócić, przyjdzie burza…
Nasi bohaterowie odnajdują łódkę, a w niej zmarłego mężczyznę oraz żywe
dziecko. Postanawiają przyjąć dziecko i pokochać je jak swoje. Właśnie ta decyzja
spowoduje nieprzewidziane przez bohaterów konsekwencje i doprowadzi do pogmatwania ich wzajemnych losów. Odtąd fabuła zostaje udramatyzowana, a my,
widzowie, do tej pory życzliwie spoglądający na widok zakochanej pary, teraz
coraz bardziej czujemy napięcie i wiszący w powietrzu sztorm…
Filmowa adaptacja powieści M. L. Stedman ma niewątpliwie swoje walory.
Przede wszystkim należy docenić świetne aktorstwo, które w tym wypadku opiera się głównie na parze pierwszoplanowej. Patrząc na Fassbendera nie sposób nie
odkryć tego, co przeżywa jego bohater w trakcie całego filmu – początkowe zobojętnienie, późniejsza radość człowieka szczęśliwego i zatroskanie o żonę, i w końcu trapiące go wątpliwości i wyrzuty sumienia. Jeśli ten niemiecko-irlandzki aktor nie zdobył do tej pory Oscara, to śmiem twierdzić, że to najwyższe wyróżnie-
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nie jest jeszcze przed nim. Jego filmowa partnerka Alicia Vikander na swojej twarzy znakomicie odmalowuje pragnienie macierzyństwa, rozpacz, żal, tęsknotę…
Myślę, że w kreacji szwedzkiej laureatki Oscara wiele kobiet odnajdzie znajome
sobie uczucia.
Przy wymienianiu jasnych postaci stojących za tym filmem nie sposób pominąć człowieka, który całemu obrazowi nadał podniosły, poetycki klimat. Jest nim
oczywiście operator Adam Arkapaw, który również przyłożył operatorską rękę
do znakomitego serialu Detektyw, za co zresztą otrzymał
nagrodę Emmy. To w dużej
mierze za jego sprawą historia
detektywów z Luizjany wciąż
siedzi we mnie pomimo upływającego czasu. Jest duże
prawdopodobieństwo, że po
latach, kiedy zatrze się pamięć
odnośnie fabuły, film Światło między oceanami będę kojarzył przede wszystkim
z pięknymi zdjęciami, które zarejestrowały historię miłości i cierpienia.
No i na koniec człowiek, który za to wszystko odpowiada, czyli reżyser Derek
Cianfrance. Nie po raz pierwszy opowiada on historię miłosną, bowiem kilka lat
wcześniej nakręcił dobrze przyjęty przez krytykę film Blue Valentine. Czy teraz
też sprostał zadaniu? W mojej ocenie różne nastroje w tym filmie zostały podane
w odpowiednich proporcjach. Choć opowieść rozpoczyna się dość „leniwie”, to
jednak wchodzi się w nią z zaciekawieniem. Później, gdy pojawia się ryzyko
„przesłodzenia” całości jak w pierwszej lepszej komedii romantycznej, następuje
punkt zwrotny, a potem narastające z każdą chwilą napięcie… Może finał nie
wbija aż tak bardzo w fotel, jak można by się spodziewać, ale ogólnie film należy
zaliczyć do udanych. Jak na solidny dramat przystało wzbudza silne emocje
i skłania do postawienia sobie pytań, na które wcale nie ma prostych odpowiedzi.
Mnie towarzyszyło pytanie: Czy da się to wszystko jakoś naprawić? Film pokazuje, że czasami w życiu nie ma dobrych rozwiązań, gdy sprawy zajdą już za daleko.
Niesie także pokrzepiające przesłanie o tym, że „wybaczyć wystarczy tylko raz”.
Tytuł Światło między oceanami w sensie dosłownym oznacza oczywiście latarnię morską. Jednak można go także interpretować przenośnie… Wówczas tym
światłem będzie miłość, która zdarzyła się gdzieś na odległej wyspie między oceanami. A jej burzliwe losy z pewnością poruszą ludzi rozsianych po całym świecie.
Mateusz Sawczuk
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