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Logopedia

Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją – napisał polski noblista
Czesław Miłosz. Dla każdego sumiennego rodzica zobowiązaniem powinno być
także dbanie o właściwy rozwój swoich dzieci, również ten związany z prawidłową mową. Problemy logopedyczne to niestety zjawisko bardzo powszechne
wśród dzieci. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu wyszła naprzeciw obawom
rodziców i zorganizowała bezpłatne spotkania z logopedą Marzeną Grulą.
Dla dzieci zajęcia były okazją do dobrej zabawy, a prowadzącej posłużyły do obserwacji nieprawidłowości, którymi podzieliła się z rodzicami.
Czytaj → s. 4-8
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Pod tym pojęciem kryje się cały
szereg działań i przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie książkom
bezpieczeństwa i dobrego stanu na
długie lata. Na podstawie art. 4.1.1.
Ustawy o bibliotekach z dnia
27 czerwca 1997 roku, ochrona zbiorów należy do podstawowych zadań
bibliotek. Destrukcja książki związana
jest przede wszystkim z niekorzystnymi warunkami przechowywania zbiorów. Zależy również od surowców użytych
do produkcji papieru oraz niestety z niszczycielskiej działalności czytelnika.
W swojej pracy konserwatorsko-restauratorskiej na bieżąco staram się
„przywracać do życia” zniszczone egzemplarze woluminów, które wymagają natychmiastowej pomocy. Powyższe założenie udaje mi się realizować dzięki maszynom firmy Fastbind oraz gilotynie Ideal 4705. Technologia umożliwiająca wykorzystanie kleju w temperaturze 180 °C, pozwala na uratowanie cennych pozycji
książkowych, często bez kolejnych wznowień, cieszących się sporym zainteresowanie wśród czytelników. Prace związane z konserwacją zbiorów prowadzę już
od kilku lat. W tym czasie przez moje ręce przewinęły się setki woluminów.
Sukcesywne poddawanie renowacji zniszczonych książek eliminuje konieczność
selekcji, przedłuża i zapewnia trwałość zbiorom.
A mi daje satysfakcję, gdy porównuję stan egzemplarza przed „zabiegiem”
i bezpośrednio po nim.
Dariusz Kapitan
Wydział Udostępniania Zbiorów – Wypożyczalnia w BP w Zamościu
D o b r e c yt a t y
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Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu gościła
w dniu 3 stycznia 2019 r. Katarzynę Śpiewak,
autorkę i ilustratorkę książek dla dzieci.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy
pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 7
im. Adama Mickiewicza w Zamościu. Katarzyna Śpiewak przybliżyła uczestnikom spotkania swój warsztat pracy, opowiedziała
o sztuce pisania i ilustrowania książek oraz
o okolicznościach powstania jej pierwszej książki pt. „Choinka”.
Następnie cytowała fragmenty swoich książek: „Co robią choinki po świętach?”
i „Cosiowa tajemnica” oraz prezentowała wykonane do nich ilustracje. Uczniowie
zadawali autorce liczne pytania dotyczące jej twórczości literackiej, m.in. kiedy
zaczęła pisać książki, skąd czerpie literackie pomysły do swoich książek, jak powstają ilustracje do jej książek?… Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość
zakupu książek Katarzyny Śpiewak i otrzymania autografu autorki.

Serdecznie zapraszamy dzieci, które lubią bajki i baśnie, do udziału w Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz...?”, organizowanym przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Zamościu. Celem przedsięwzięcia jest promowanie czytelnictwa
wśród dzieci i kształtowanie wrażliwości młodych ludzi.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III szkół podstawowych powiatu
biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Aby wziąć
udział w Konkursie należy do 27 marca 2019 r. dokonać zgłoszenia pod nr tel.
84 638 49 39 wew. 25 lub osobiście w siedzibie placówki.
Konkurs w formie testu wiedzy odbędzie się w dwóch etapach:
– I etap powiatowy – 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu oraz jej filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim,
– II etap regionalny – 8 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 maja
2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Regulamin konkursu
oraz wykaz literatury znajduje się na stronie Biblioteki: www.bipe.pl.
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Logopedia

– Problemy logopedyczne to
bardzo duże zjawisko wśród
dzieci – mówi logopeda Marzena
Grula z Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Zamościu.
– Jeśli w grupie przedszkolnej

jest 25 dzieci, to zazwyczaj połowa kwalifikuje się do terapii logopedycznej.
W trosce o prawidłowy rozwój dzieci Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała bezpłatne warsztaty z logopedą Marzeną Grulą, które odbyły się 18 i 21 lutego podczas ferii szkolnych. W spotkaniach uczestniczyły dzieci w wieku 4–7 lat. Podczas warsztatów odbyły się zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logopedycznymi, polegające na ćwiczeniach artykulacyjnych, oddechowych oraz na spostrzegawczość, a także zajęcia logorytmiczne
z naciskiem na rytm, melodię,
tempo i akcent. Prowadząca wykorzystała również bajkę logopedyczną, dzięki której dzieci wypracowywały sobie narządy artykulacyjne, ruchy języka, warg
i podniebienia. Po zajęciach odbywały się indywidualne konsultacje z rodzicami.
– Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 1 w Zamościu
co roku organizuje badania przesiewowe w przedszkolach – mówi Marzena Grula. – Pracownicy Poradni chodzą po przedszkolach i diagnozują dzieci cztero-,
pięcio- i sześcioletnie niebadane. Dzieci trzyletnie także są przez nas diagnozowane, ale na prośbę wychowawcy. Deformacja, czyli wada wymowy, nie podlega
normom wiekowym. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym lepiej dla dziecka.
Dziecko mniej sobie utrwali nieprawidłową wymowę, a my mamy możliwość
szybkiej reakcji i wyprowadzenia dziecka z zaburzenia.
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Wybór książek i artykułów naukowych z dziedziny logopedii dostępnych
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Więcej pozycji znaleźć można na
stronie www.bipe.pl w zakładce „Zestawienia bibliograficzne”
Książki
1. Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. - Wyd.2 . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
2. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
3. Jak pomóc nie zapomnieć : ćwiczenia pamięci i mowy dla osób z chorobą
Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
4. Język i komunikacja : perspektywa lingwistyczna i logopedyczna / pod red.
Marleny Kurowskiej, Joanny Zawadki ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.
Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa :
Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.
5. Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej
i dzieci z zespołem Downa / Urszula Jęczeń ; Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
6. Kategoryzacje językowe : ćwiczenia rozwijające słownik i kształtujące rozumienie / Zdzisława Orłowska - Popek. - Kraków : Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, © Copyright 2018.
7. Logopedia międzykulturowa / red. nauk. : Ewa Czaplewska. -Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.
8. Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. -Gdańsk : Harmonia
Uniwersalis, 2017.
9. Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska ; [skład i opracowanie graficzne Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
10. Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod
red. Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak. - Kraków : Wydawnictwo WiR,
2018.
11. Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
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i młodszym szkolnym / Sandra Glej. Kraków : Oficyna
Wydawnicza
"Impuls", 2018.
12. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych
dzieci / pod red. Anny MiklerChwastek. - Warszawa : Difin, 2017.
13. Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2,
Opcje teoriopoznawcze i metodyczne /
pod red. Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
14. Zaburzenia artykulacji spółgłosek
u dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. Kraków : Oficyna
Wydawnicza
"Impuls", 2017.
15. Zaburzenia mowy w wybranych
zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody CieszyńskiejRożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. - Lublin : Wydawnictwo
Czelej, 2018.
16. Zaburzenia płynności mowy / red. nauk. Katarzyna Węsierska ; przy współpracy Katarzyny Gaweł. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza
Harmonia, 2018.
Artykuły z czasopism
1. Bobasek Radzio : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 4, s. 28-29.
2. Budowanie systemu językowego - stymulacja rozwoju dziecka metodą krakowską / Agata Kolasa-Skiba. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2017, nr 2, s. 25-37.
3. Co z tą głoską "r"? / Kamila Kwiecień. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 15
-17.
4. Grafetyka w służbie logopedii / Joanna Zawadka. W: Poradnik Językowy 2017,
nr 6, s. 53-62.
5. Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 9, s. 30-35.
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6. Kaczuszki Łakomczuszki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 3, s. 26-28.
7. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 10,
s. 20-21.
8. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 12,
s. 24-25.
9. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 7/8,
s. 26-27.
10. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 3,
s. 26-27.
11. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 5,
s. 20-21.
12. Lusterka pełne emocji : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota
Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 10, s. 25-27.
13. Metoda Tomatisa - efektowna metoda wspomagająca uwagę słuchową / Izabela Kaczmarek. W: Życie Szkoły. 2017, nr 10, s. 8-9.
14. Morze szepce w muszelce : scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków / Elżbieta Sicińska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 114-115.
15. Oddech ma znaczenie / Kamila Kwiecień. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 1,
s. 20-21.
16. Opóźnienia w rozwoju mowy afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej /
Marlena Kurowska. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 15-26.
17. Opóźniony rozwój mowy małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym /
Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 59-64.
18. Podstawy teoretyczne diagnozy i terapii logopedycznej / Olga JauerNiworowska, Danuta Emiluta-Rozya. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 7-14.
19. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu : komunikacja - jedna z najważniejszych potrzeb człowieka / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017,
nr 5, s. 59-64.
20. Przedszkolak z deficytami kompetencji oraz zaburzeniami sprawności językowych / Małgorzata Łoskot. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 8, s. 4-7.
21. "R" czy "L"? : terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym / Joanna
Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 6, s. 58-61.
22. Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 60-63.
23. Totet czy kotek, todut czy kogut? : kappacyzm, gammacyzm - częsty problem
przedszkolaków / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9,
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s. 61-64.
24. Urodziny Myszki Sprytki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 2, s. 28-30.
25. Wakacyjne zabawy logopedyczne : mamo, tato pobawmy się razem / Joanna
Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 6, s. 58-64.
26. Wierszyki rozgrzewające buzie i języki / Joanna Błahitko. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 7/8, s. 40-42.
27. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka : propozycje ćwiczeń / Agata Gładowicz-Bojarska. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 5, s. 24-29.
28. Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu / Joanna Czapla.
W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 7, s. 52-57.
29. Zabawki w naszej sali : Scenariusz zajęć logopedycznych dla 3-letniego dziecka z ORM / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 41.
30. Zaburzenia artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Mietz.
W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 11, s. 24-26.
Opracowały Monika Bździuch i Joanna Magdziak

Biłgoraj

W dniu 28 lutego 2019 roku Filia w Biłgoraju była organizatorem etapu powiatowego IV Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników. Głównym celem
konkursu jest upowszechnianie czytania książek, w tym głośnego rodzinnego czytania.
W szkołach biorących udział w konkursie,
etap szkolno-biblioteczny pozwolił wyłonić
najlepszych czytelników, którzy przeszli do
etapu powiatowego w którym udział wzięło
pięć drużyn uczniów klas 1–4 oraz cztery drużyny klas 5–8 z pięciu szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu sześćdziesięciu minut wypełnić test
przygotowany na podstawie tekstu książek: młodsi – J. Bednarek: „Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, a starsi –
Z. Nienacki: „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”.
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9

H r u b i e sz ó w

4 stycznia uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie wraz
z wychowawczynią uczestniczyli w warsztatach
pt. „Poezja nie musi być nudna”. Celem warsztatów było popularyzowanie poezji wśród uczniów,
rozwijanie wyobraźni, kształtowanie wrażliwości na piękno i czar poezji.
T o m a s z ó w L u b.

4 grudnia 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs dla dzieci i młodzieży na
najciekawszy komiks, wykonany w aplikacji internetowej ToonDoo, zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w ramach projektu edukacyjnego „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży oraz
zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności posługiwania się aplikacją internetową. Na konkurs wpłynęło łącznie 40 prac. Jury konkursu dokonało oceny
i przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Dzieci z klas I–VI oraz Młodzież. Laureatkami konkursu ogólnopolskiego, w kategorii Młodzież, zostały dwie uczennice klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, zgłoszone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim: I miejsce Kalina Kawalec – tytuł komiksu: „Wiano królowej
Kingi”, III miejsce Natalia Kucharska – tytuł komiksu: „Madejowe łoże”.
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R o z m o w y o k s i ą ż k a ch

Rozmowa z Beatą Chmurą, dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, o książce Kristin Hannah pt. „Słowik”
Wiem, że lubi pani literaturę reportażową,
dokumentalną, ale także dotykającą tematyki wojennej, a „Słowik” Kristin Hannah
porusza właśnie taką tematykę. Jakie są
Pani wrażenia po lekturze?
Sięgałam do tej książki nieprzypadkowo,
bo najpierw przeczytałam recenzję. Czy
tematyka wojenna jest dzisiaj tematem,
który wciąga? Można powiedzieć, że dla
niektórych to jest zamknięty okres, ale ja
myślę, że warto wracać do tamtych czasów,
kiedy ludzie stawali przed potężnymi wyborami, takimi wyborami i sytuacjami, których na szczęście my, żyjący w czasach
pokoju, nie musimy teraz doświadczać. Jest
to książka, gdzie tłem jest wojna, okupacja
Francji, ale jest to też książka o miłości,
o przyjaźni, o miłości macierzyńskiej,
o trudnych doświadczeniach człowieka,
o trudnych wyborach, o bohaterstwie.
Ta książka przypomniała mi pewne wątki ze „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, choć oczywiście jest to inny wymiar doświadczeń niż w „Słowiku”.
Przypomniała mi również „Początek” Szczypiorskiego i różne relacje między
ludźmi w czasie wojny. W czasach zagrożenia nie ma czarno-białych podziałów,
dzielących narody, bo jak u Szczypiorskiego mamy dobrego Niemca i złą ofiarę,
tak w „Słowiku” mamy dobrego i złego Niemca. Gdy ktoś będzie czytał tę książkę,
to zobaczy, jak koleje losów bohaterów zmieniają się, jak często stają w sytuacji
wyboru.
Wspominała Pani o tym, że w książce występują relacje na różnych płaszczy-
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znach. Czy któraś z tych relacji szczególnie panią
zaintrygowała, urzekła?
Akcja „Słowika” rozgrywa się w czasie okupacji
we Francji, bohaterkami są siostry Isabelle i Vianne. Cała fabuła jest oparta na retrospekcji, ponieważ jedna z głównych bohaterek pod koniec życia, kiedy ma już świadomość, że zachorowała
na raka i jej życie zbliża się do końca, odnajduje
na strychu dokumenty z przeszłości i to jakby
przywraca pamięć o tamtych czasach.
Pyta pan o relacje. Myślę, że taką najsilniejszą
relacją, o której można mówić, jest miłość siostrzana między bohaterkami. Zaskakująca,
bo siostry walczą ze sobą. Dwie różne osoby. Isabelle niepokorna, odważna, zdecydowana, chce
dokonać wielkich rzeczy, nie zgadza się na rzeczywistość. I jej przeciwieństwo – Vianne, spokojna, chce przeżyć wojnę, zapewnić poczucie bezpieczeństwa najbliższym. Są
bardzo silnie związane ze sobą emocjonalnie, walczą ze sobą, nie zgadzają się
w podstawowych rzeczach, reprezentują zupełnie inne spojrzenia na życie, a okazuje się, że bardzo siebie potrzebują.
Inny wątek to miłość ojcowska, trudne relacje między ojcem a córkami, miłość
bez słów.... Tym młodym dziewczynom brakowało bliskości ojca, pozbawione
zostały matki, a później były osamotnione przez wybory ojca. Ale okazuję się,
że ojcu również brakowało tej bliskości...
A co Pani sądzi o relacji tego dobrego Niemca kapitana Becka i Francuzki
Vianne? Ja sobie pomyślałem, że oboje znaleźli się w miejscu i w czasie, w którym nie chcieli…
Oboje są ofiarami wojny. Książka opowiada o zmaganiu się z codziennością okupacyjną, o strachu, o głodzie, o zimnie, o walce o przetrwanie, którą każdego dnia
trzeba było podjąć dla dziecka, dla męża. Vianne przyszło mieszkać w jednym
domu z Niemcem, który został u niej zakwaterowany. Powiem tak: on też był
ofiarą wojny. To był dobry człowiek. Ja wiem, jak to brzmi dla nas, Polaków, którzy zetknęli się z tragicznymi wydarzeniami drugiej wojny światowej, ale, tak jak
powiedziałam wcześniej, te podziały dobry – zły nie nakładają na podziały narodowościowe. To nie jest tak, że po stronie naszego okupanta byli tylko źli ludzie.
Niemiec Beck starał się zachować godnie, ale uczestniczył w haniebnych wyda-
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rzeniach: stał z pejczem przy ludziach, którzy byli pędzeni do wagonów, wywożeni do obozów koncentracyjnych, sporządzał listę Żydów, którzy szli do zagazowania. Miał tę świadomość, że czyni zło. Należy podkreślić, że w stosunku
do Vianne i jej najbliższych zachował duże poczucie godności.
A czy zwróciła Pani uwagę na to, że w postawie bohaterów są różne formy strachu i odwagi? Ta Isabelle, która jest taka dzielna, bohaterska, nie boi się ryzykownych czynów, ale boi się zbliżenia z ukochanym. Z kolei Vianne boi się o córkę.
Pewnie na strach czy brak strachu, i w ogóle na doświadczenia tych młodych
kobiet, wpływ miały doświadczenia sprzed wojny. Vianne była mężatką, mąż
poszedł walczyć i miała córkę, którą musiała chronić.
Isabelle na początku jest osobą zbuntowaną, chcącą robić rzeczy po swojemu. Czy
się bała? Myślę, że musiała mieć dużo odwagi wchodząc w konspirację. Na pewno
też się bała, bo była osobą świadomą.
W czasie przejścia przez Pireneje, kiedy nie tylko trzeba było bać się wroga zewnętrznego, który zagrażał, ale trzeba też było walczyć z niedoskonałością własnego ciała, z bąblami na nogach, z potężnym wysiłkiem. Isabelle była młodą
dziewczyną, miała około 20 lat. Wydaje mi się, że w przypadku Isabelle odwaga
była większa niż strach.
Bo nie miała się o kogo bać...
Właśnie tak, bo przed niebezpiecznymi czynami wstrzymuje nas często świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za kogoś najbliższego. W przypadku Vianne
to była córka, którą się opiekowała, to była siostra, za którą też czuła się odpowiedzialna. Powiem tak: Vianne pozornie była zalęknioną osobą... Ona wykonała
genialną rzecz, chyba nie mniejszą niż jej siostra, która była bohaterką przez duże
„B”, heroiczne czyny towarzyszyły jej przez wiele miesięcy, a Vianne codziennie
dokonywała wielkich rzeczy, nie chcąc być bohaterem, stała się bohaterem.
Kiedyś w jakiś artykule przeczytałem, że w czasie wojny w takich trudnych warunkach moralność ulega jakby zawieszeniu i w tym czasie jesteśmy w stanie zrobić coś, czego w normalnych warunkach nie dopuszczalibyśmy do świadomości…
Przychodzą mi na myśl dwa spojrzenia na tę kwestię. Spojrzenie Borowskiego,
który mówi o zlagrowanym człowieku w obozie. Wojna niszczy, depcze człowieka i człowiek nie jest w stanie uratować swoich wartości, które wyznawał w normalnym świecie, tylko dlatego, że znajduje się w sytuacji zagrożenia, upodlenia.
I chce przeżyć! Chce przeżyć za wszelką cenę i dlatego godzi się na cierpienie
innych, zatraca wrażliwość.
Człowiek zlagrowany, czyli zatracenie człowieczeństwa, to jakby jedna strona
medalu. Ale jest też inna postawa, którą prezentuje Herling-Grudziński
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w „Innym świecie”… Mówi: „Nie!”. W warunkach obozowych można stać się
człowiekiem zlagrowanym, można, ale nie trzeba. Jak mówi literatura łagrowa,
95% ludzi ulegało zlagrowaniu, 5% nie. Ktoś może powiedzieć tylko 5, ja bym
powiedziała aż 5. To były bardzo trudne wybory i duża odwaga, żeby zachować
człowieczeństwo.
Grudziński mówi, że w obozie mogło dojść do różnych wypaczeń, ale kiedy
więźniowie wrócili do rzeczywistości powojennej obowiązywała ich normalna
moralność. Granica jest wyraźnie ustawiona. Nic nie tłumaczy akceptacji zła
w czasach pokoju i dlatego w „Innym świecie” narrator nie wypowiada słowa
„rozumiem” do Żyda, który pragnął znaleźć rozgrzeszenie swoich złych czynów
w czasie pobytu w obozie.
Jeden z bohaterów najchętniej odłożyłby miłość na czas pokoju, na czas po wojnie. Z kolei inna bohaterka mówi takie słowa, że właściwie wszystko sobie odmawiamy w czasie wojny, dlaczego mielibyśmy sobie odmawiać miłości. No właśnie… Czy powinniśmy się wystrzegać miłości w czasie wojny? Czy to jest
w ogóle możliwe?
Miłość ma moc ocalającą, ocala nie tylko człowieczeństwo, ocala ludzi. Myślę,
że to jest uczucie, które pozwalało ludziom zachować szczęście, namiastkę szczęścia albo w ogóle zachować poczucie normalności. I tak jest w tej książce. Isabelle
bardzo pragnie miłości, bardzo przeżywa odrzucenie, wtedy kiedy ukochana osoba odchodzi.
Czy trzeba czekać z uczuciem do lepszych czasów? Ja bym powiedziała „nie”!
Mogło nie być lepszych czasów. Wojna uniemożliwiała bycie razem, a paradoksalnie wojna zbliżała. To zagrożenie, które było z zewnątrz, sprzyjało bliskości.
O tym mówi Marek Edelman w „Zdążyć przed Panem Bogiem”. W getcie ludzie
pragnęli być razem, pobierali się, chcieli chociaż na chwilę oderwać się od bolesnych doświadczeń. Młody Krzysztof Baczyński też bierze w czasie wojny ślub
z Basią, miłością swojego życia. Wojna nie sprzyjała miłości, a ludzie się kochali.
Czyli ludzie starali się żyć normalnie pomimo tego okrutnego czasu...
Tak, myślę, że miłość w książce Kristin Hannah ukazana jest w różnych odsłonach i to właśnie miłość, chociaż trudna, dawała poczucie bezpieczeństwa.

Rozmowa po raz pierwszy opublikowana w cyklu „Rozpałka” w serwisie
YouTube.com
Rozmawiał Mateusz Sawczuk
Fot. Andrzej Szumowski
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Są takie dzieła, które nosimy w sobie przez całe życie. W rubryce „Mój
kanon” poznamy ulubione książki, filmy i muzykę pracowników Biblioteki
Pedagogicznej w Zamościu oraz różnych miłośników kultury
Krzysztof Czyż
Wydział Informacyjny i Czytelnia BP w Zamościu
Książki:
1. Aleksander Dumas
„Trzej muszkieterowie”
2. Umberto Eco
„Wyspa dnia poprzedniego”
3. Gabriel Garcia Marquez
„Sto lat samotności”
4. George Orwell
„Folwark zwierzęcy”
5. Michaił Bułhakow
„Mistrz i Małgorzata”
Filmy:
1. „Duża ryba” („Big Fish”), reż. Tim Burton
2. „Rzecz o mych smutnych dziwkach” („Memoria de mis
putas tristes”), reż. Henning Carlsen
3. „Upadek” („Der Untergang”), reż. Oliver Hirschbiegel
4. „Wyzwolenie” („Osvobozhdenie”), reż. Jurij Ozierow
5. „Pulp Fiction”, reż. Quentin Tarantino
Muzyka:
1. King Crimson „In the court of the Crimson King”
2. Pink Floyd „The Dark Side of the Moon”
3. Camel „The Snow Goose”
4. Miles Davis „Kind of Blue”
5. Led Zeppelin „Led Zeppelin II”
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R e c e n z ja

Powieść Jodełki to oparta na faktach historia ratowania
słynnego obrazu Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” przed
próbami spalenia go przez nazistów. Akcja utworu toczy
się w czasach II wojny światowej, gdy poszukiwania dzieła
stały się jednym z głównych celów nazistów.
Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile wysiłku
wymagała taka operacja, ile osób musiało zginąć, abyśmy
dziś mogli podziwiać to dzieło w muzeum. Autorka sprytnie połączyła emocjonującą, straszliwą historię z wciągającą fabułą i od samego początku ukazuje nam zachowania
i trudną sytuację w naszym kraju. Narracja została stworzona bardzo umiejętnie i sądzę, że z łatwością trafi w różne kręgi czytelnicze. Czytając książkę, mamy możliwość przenieść się w czasy
wojenne i doświadczyć wielu emocjonujących chwil.
Cała historia jest przepełniona wieloma zwrotami akcji i zaskakującymi zdarzeniami. Spotykamy się tu z różnymi bohaterami i niekiedy zaglądamy w ich zwykłe codzienne życie. Z wielkim zaangażowaniem możemy uczestniczyć w opisywanych wydarzeniach i z przyjemnością obserwować przemianę głównych bohaterów. W całej powieści wielokrotnie poznajemy dotychczas nieznane nam fakty.
Przyznam, że czytając pierwszą część książki trochę się męczyłam wielością
wątków, mnogością pojawiających się postaci... Dopiero druga i kolejne części
zespoliły wszystko, wreszcie mogłam uczestniczyć w tej niesamowitej akcji, obserwując jednocześnie życie ludzi w wojennym Lublinie oraz wzruszającą metamorfozę głównego bohatera. Po przeczytaniu całości mogę szczerze stwierdzić, że
naprawdę ogromnie zachwyciła mnie ta książka, a przede wszystkim to, jak autorka połączyła wszystkie wątki, jak pomiędzy rzeczywiste wydarzenia i ludzi wplotła fikcyjnych bohaterów. Ta książka to niezwykła opowieść o wydarzeniach historycznych, które działy się w okupowanej Polsce, gdzie pomiędzy zwykłymi,
przerażonymi wojną mieszkańcami rozgrywał się dramat kilku osób całym sercem
związanych ze sztuką i polskimi zabytkami.
Polecam wszystkim, bo naprawdę warto zapoznać się z tym nieznanym dla
większości Polaków wątkiem ratowania dzieł sztuki przed nazistami. A czy Wy
widzieliście kiedykolwiek obraz Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”?
Barbara Mazurek
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K s i ą ż k i w k s i ąż k a c h

Literaturę można czytać na różne sposoby. Czytelnicy, którzy lubią doszukiwać się w utworach
odniesień do innych dzieł, śledzą wykorzystywanie
przez różnych pisarzy tych samych motywów,
w istocie uprawiają intertekstualność. W tej koncepcji literatura to „rozmowa tekstów ze sobą”. Każdy utwór jest zakorzeniony w wielowiekowej tradycji literackiej i należy go odczytywać właśnie w
kontekście dzieł, które go poprzedziły. W niektórych przypadkach stanowi to wręcz warunek konieczny dla właściwego zrozumienia dzieła. W rubryce „Książki w książkach” zabawimy się w intertekstualistów i staniemy się detektywami literackimi, wskazującymi na powiązania pomiędzy różnymi utworami.
Powieść Johna Fowlesa pt. „Mag” to niewątpliwie
Książka „Mag” dostępna
jedna z najbardziej zagadkowych książek XX wieku. w Bibliotece Pedagogicznej
Młody 26-letni nauczyciel języka angielskiego Ni- w Zamościu oraz w filiach
cholas Urfe zostawia w Anglii swoją ukochaną Ali- w Hrubieszowie i Biłgoraju.
son i wyrusza na grecką wyspę Phraxos, by rozpo- Nie pozwól książce czekać na
cząć pracę w tamtejszej szkole. Na wyspie poznaje Ciebie! Załóż kartę i skorzystaj już dziś!
tajemniczego milionera i wytrawnego intelektualistę Maurice’a Conchisa. Nowy znajomy tak bardzo
intryguje Nicholasa, że ten co weekend składa mu wizyty. Praktycznie od pierwszego spotkania Nicholas staje się świadkiem dziwnych zdarzeń i nabiera coraz
większego przeświadczenia, że stał się obiektem tajemniczej gry Conchisa. Bohater porównuje to, czego doświadcza do podążania przez labirynt, w celu znalezienia upragnionej nagrody. My, Czytelnicy, podążamy wraz z bohaterem przez ten
labirynt zagadek, co chwilę myląc tropy i konstatując tylko sokratejską niewiedzę.
„Mag” naszpikowany jest odniesieniami do utworów Williama Szekspira.
Fowles nie tylko nawiązuje do twórczości najsłynniejszego angielskiego dramaturga, ale również skłania nas do interpretowania powieściowych zdarzeń wła-
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śnie poprzez tę twórczość. Nasz bohater przez długi czas tłumaczy sobie zdarzenia na wyspie w kluczu „Burzy” Szekspira, identyfikując osoby z poszczególnymi
postaciami komedii. W znaczącym momencie powieści będzie odczytywał wydarzenia poprzez „Otella”. Nie możemy wybierać ani sztuki, ani roli. Gramy zawsze
Otella. I niezmiennie jesteśmy Jagonami. Nie sposób zrozumieć myśli bohatera
bez znajomości słynnego dramatu Szekspira. Ponadto w powieści słychać echa
„Hamleta” i „Wieczoru trzech króli”, wszak wyspa „pełna jest rozgłosów”.
Na kartach „Maga” znajdziemy też inne nawiązania. Autor nie mógł przenieść
nas czytelników do Grecji, nie serwując nam również drobnych nawiązań do mitologii greckiej. Ponadto w pewnym momencie pojawia się też nawiązanie
„Trilby. Iluzja miłości”, autorstwa George'a du Mauriera. Nie jest to bez znaczenia
w odczytywaniu postaci Conchisa jako tytułowego maga, potrafiącego posługiwać
się hipnozą. Pojawia się także znamienny dla całości fabuły fragment „Little
Things” Eliota:

Nie ustaniemy w poszukiwaniu
A kresem naszych poszukiwań wszelkich
Będzie ta chwila gdy do punktu wyjścia
Dojdziemy i poznamy to miejsce nareszcie
Po raz pierwszy.
W „Magu” znajdziemy także nawiązania do psychoanalizy spod znaku Junga,
do filmu Carnégo „Ludzie za mgłą” oraz do tragedii antycznej.
Oprócz utworów „przemyconych” w powieściowej fabule warto jeszcze mieć
na względzie wskazówki dane nam przez samego autora. John Fowles w przedmowie swojej książki, wskazuje utwory, które były inspiracją do powstania
„Maga”. Wśród nich są takie pozycje jak: Alain Fournier „Mój przyjaciel Meaulnes”, Richard Jefferies „Bevis” czy Charles Dickens „Wielkie nadzieje”. Fowles
przyznaje nawet, że początkowo jego powieść miała być czymś na kształt utworu
„W kleszczach lęku” Henry’ego Jamesa.
„Mag” Fowlesa z kolei mógł być inspiracją dla dzieł, które powstały po nim. Nie
sposób nie dostrzec podobieństw do „Maga” w powieści Denisa Lehane’a „Wyspa
tajemnic”. Na tamtejszej wyspie również dzieją się dziwne rzeczy, mamy bohatera dążącego do rozwikłania zagadki, mamy zantagonizowaną parę bohaterów (jak
Nicholas i Conchis), w końcu oba utwory możemy (choć nie musimy) interpretować w podobny sposób. Nie musimy, ponieważ wydaje się, że „Mag” mimo
wszystko pozostawia furtki dla wielu różnych interpretacji i tą wieloznacznością
intryguje i budzi zasłużony podziw.
Mateusz Sawczuk
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D y s k u s yj n y K l u b K s i ą żk i

„Czy powroty i długa rozłąka są
łatwe?” to temat spotkania członków DKK, które odbyło się 15 stycznia 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Klubowicze prowadzili dyskusję na podstawie książki
Grahama Winstona „Ross Poldark”.
Rozmawiali o swoich uczuciach,
gdy są daleko od bliskich, jakie im
towarzyszą emocje, co czują gdy
najbliższe osoby ich zawiodą i czy później łatwo odbudować pozytywne relacje.
Cała dyskusja toczyła się na kanwie burzliwej historii rodu Poldarków
w XVIII-wiecznej Kornwalii. Saga Poldarków może mieć odniesienie do czasów
współczesnych, gdyż ludzie również przeżywają podobne uczucia i emocje.
Uczestnicy przyznali, że mimo wszystko warto optymistycznie patrzeć w przyszłość i warto ufać ludziom.
D y s k u s yj n y K l u b F i l m ow y

Chociaż nie była to noc, a środek dnia, to uczniowie ZSP nr 4
w Zamościu mieli okazję poznać
najsłynniejszego
wampira…
W środę 17 stycznia w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
w Bibliotece Pedagogicznej w
Zamościu odbyła się projekcja
filmu „Dracula” z 1992 roku w
reżyserii Francisa Forda Coppoli.
Jest to jedna z najbardziej znanych ekranizacji słynnej powieści gotyckiej Brama Stokera pt. „Dracula” (1897).
Dyskusję o filmie poprowadził mgr Marcin Czubara, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie.
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Tematem kolejnego filmu jest historia

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej1. Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń" na odprawie oficerów
28 stycznia 1944 r. podjął decyzję o organizowaniu wojska w ramach dywizji piechoty.
27. WDP AK jako pierwsza przystąpiła do
akcji „Burza". Walczyła z UPA oraz z jednostkami niemieckimi (ponad 60 starć). Przeszła
szlakiem bojowym ponad 600 km na Lubelszczyznę, straciła 600 ludzi, została rozbrojona przez Armię Czerwoną w Skrobowie
25 lipca 1944 r. O losach 27. WDP AK opowiada m.in. jej żołnierz Eugeniusz Pindych ps. „Słoń". Obronę wsi Przebraże przed UPA wspomina Wiera Wiaszczulak,
naoczny świadek tamtych wydarzeń.
W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 r. samolot
Dakota z 267. Dywizjonu RAF dostarczył do
okupowanej Polski kurierów rządu RP
na uchodźstwie. Wśród nich był Józef Hieronim Retinger (1888-1960), który miał
przekonać Polskie Państwo Podziemne do
rozmów z sowietami na temat przyszłości
Polski. Tak zaczyna się dokument Misja Retingera2. Jest to prawie półgodzinna biografia
polskiego dyplomaty. Misja Retingera wywołała niepokój w kręgach Naczelnego Wodza. Podczas pobytu Retingera w Polsce oddział likwidacyjny KG AK podejmował kilkakrotne próby otrucia go, które
jednak się nie powiodły. Opowiada o tym m.in. wykonująca to zadanie Izabela
Horodecka.
Marcin Czubara
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; narrator:
dr Sławomir Poleszak, Mariusz Zajączkowski; rok produkcji: 2008; czas: 27,56 min.
2 Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Adam Sikorski; narrator: dr Władysław Bułhak,
dr Sławomir Poleszak; rok produkcji: 2009; czas: 27,50 min.
1
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