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Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu uczciła pamięć jednego z ojców polskiej niepodległości, premiera Polski, Ignacego Paderewskiego. Za życia zajmował się
nie tylko działalnością polityczną, ale był również uznanym kompozytorem i pianistą, koncertował w najważniejszych filharmoniach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Upamiętnieniu tej ważnej postaci dla polskiej historii i kultury posłu-

żył szereg działań skierowanych do uczniów pod wspólną nazwą „Polska wygrana
na fortepianie”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Fundację Santander
Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Czytaj więcej → strona 3
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W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu realizowała
z dziećmi zajęcia pod hasłem: „Kto ty jesteś? Polak mały...”, gdzie były omawiane zagadnienia
dotyczące wychowania ku wartościom, kształtowania postaw moralnych, czy rozbudzania tożsamości
narodowej. Grupy najmłodsze wymagają starannego doboru literatury i dużej uwagi w przygotowaniu pytań do prezentowanego tekstu. Dzieci słuchają opowiadania z ogromną uwagą i na zadawane pytania odpowiadają z wielkim przejęciem.
Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia dzieciom legend. Pierwszą była „Legenda o Warsie
i Sawie” z Wydawnictwa Zielona Sowa. Na zakończenie maluchy kolorowały sylwetkę syrenki. Jako
druga była zaprezentowana „Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie” wraz z zabawą integracyjną
„Płynie Wisła płynie”. Grudzień był pod znakiem Świętego Mikołaja, dlatego dzieci
poznały legendę o Świętym Mikołaju i dowiedziały się, dlaczego przynosi prezenty.
Później poznały „Legendę o smoku wawelskim” i bawiły się w „Smocze odgłosy”
i „Jak smoki”…
„Piękna nasza Polska cała!” to następny temat realizowany na podstawie wiersza „Co to jest Polska?” Czesława
Janczarskiego. To jest moja okolica – zapoznanie z najbliższym środowiskiem dzieci. Uzupełnieniem była zabawa integracyjna – Jak się nazywasz i gdzie mieszkasz? –
utrwalająca znajomość przez dzieci danych osobowych.
„A ja jestem Polak mały!” to scenariusz realizowany
w oparciu o wiersz „Kto ty jesteś?” Joanny Olech i Edgara Bąka. Dzieci poznały nasze znaki narodowe (godło,
flagę i hymn) i odpowiadały na pytanie „kiedy jestem
patriotą?”.
„Jaki znak Twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości” Michała Rusinka to
lektura przedstawiona podczas zajęć pt. „Jestem małym patriotą”. Dzieci uczyły się
na pamięć fragmentu wiersza „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego i rozpoznawały naszą flagę narodową pośród flag naszych sąsiadów.
„Poradnik Małego Patrioty” to zajęcia realizowane na podsumowanie całorocznych
zmagań z patriotyzmem i tożsamością narodową w oparciu o fragmenty książki
„Poradnik Małego Patrioty” Marcina Przewoźniaka.
Barbara Kądziołka

WWW.BIPE.PL

3

„Polska wygrana na fortepianie”
to tytuł autorskiego przedsięwzięcia
Biblioteki
Pedagogicznej
w Zamościu, którego finał odbył
się 13 maja 2019 r. w siedzibie
organizatora, przy ul. Sienkiewicza
5.
Uroczystość rozpoczęła dr Dorota Mach, dyr ektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, która po
oficjalnym powitaniu gości, dokonała prezentacji działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, tj.:
- regionalny konkurs plastyczny na plakat „Wygrał Polskę na fortepianie”, w którym
wzięło udział 39 uczniów klas 6–8 szkół podstawowych objętych działalnością Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i jej filii,
- wernisaż prac konkursowych „Wygrał Polskę na fortepianie” w czytelni Biblioteki
Pedagogicznej w Zamościu,
- regionalny konkurs na „Wirtualne muzeum Ignacego Paderewskiego”, na który
wpłynęło 46 prac multimedialnych uczniów szkół średnich objętych działalnością
Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i jej filii,
- wystawa okolicznościowa „Polska wygrana na fortepianie”, na której prezentowane
są dokumenty i fotografie pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu. Wystawę można było oglądać od lutego do maja 2019 r. w galerii BipeArt Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, przy ul. Sienkiewicza 5.
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja pracy multimedialnej autorstwa Jakuba
Idziaka i Macieja Obszańskiego z I LO
im. ONZ w Biłgoraju, która w regionalnym
konkursie na „Wirtualne muzeum Ignacego
Paderewskiego” zajęła 1. miejsce.
Zakończeniem części oficjalnej uroczystości
było wręczenie nagród laureatom regionalnego
konkursu plastycznego na plakat „Wygrał Polskę na fortepianie” oraz regionalnego konkursu
na „Wirtualne muzeum Ignacego Paderewskiego”.
Oprawę muzyczną finału przygotowali dyrektorzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamo-
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ściu Alicja Słupska i Piotr Stopa.
Na uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia przybyli m.in. Andrzej Figura –
zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Artur Gontarz –
kierownik LSCDN Oddział w Zamościu, w imieniu posła na Sejm RP Jarosława
Sachajko – Aleksandra Wojtyna, w imieniu posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka
– Katarzyna Szcześniak, przedstawiciele szkół podstawowych i średnich z powiatów
biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Uroczystości podsumowania przedsięwzięcia towarzyszyły: wystawa okolicznościowa „Polska wygrana na fortepianie” oraz wystawa prac konkursowych, a także
słodki poczęstunek.
Przedsięwzięcie „Polska wygrana na fortepianie” było dofinansowanego przez
Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach
programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.
Patronat honorowy sprawowali: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł
na Sejm RP Jarosław Sachajko.
Patronat medialny sprawowali: Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Telewizja Kablowa Zamość VIDEO KADR.

W czwartek 16 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki gościła Piotra Milewskiego – pisarza, fotografa
i wędrowca, autora książek: „Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia” „Transsyberyjska.
Drogą żelazną przez Rosję i dalej” oraz „Islandia albo
najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat”. Piotr Milewski urodził się w Chełmie, wychował w Opolu. Studiował w wielu miejscach, m.in. w Poznaniu, Wiedniu,
Filadelfii, Sapporo czy Otaru. Mieszkał dziewięć lat
w Japonii. Współpracuje z wieloma czasopismami polskimi i japońskimi oraz prasą polonijną.
Autor podzielił się swoimi wspomnieniami z podróży
po Islandii, które wzbogacone były licznymi zdjęciami. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zadawania pytań nie tylko na temat podróży po Islandii, ale również
po Japonii, która z uwagi na wątek bardzo osobisty jest szczególnie bliska autorowi.
Barbara Mazurek
W Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu są dostępne książki Piotra Milewskiego: „Dzienniki japońskie” „Transsyberyjska” oraz „Islandia albo najzimniejsze
lato od pięćdziesięciu lat”.
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„Biuro detektywistyczne Dziurka od Klucza, czyli jak zostać detektywem” oraz
„To się nie mieści w głowie, czyli na wesoło z autorką książek dla dzieci…” to tytuły spotkań z Renatą Piątkowską, które odbyły się 21 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
W spotkaniach uczestniczyli
uczniowie klas 1–3: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 6 im. S. Szymonowica w Zamościu, Szkoły Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. Łukasińskiego w Zamościu, Szkoły Podstawowej w Pniówku i Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w Zamościu.
Pierwsze spotkanie miało charakter warsztatowy i dedykowane było dzieciom lubiącym zagadki, przygody
i „dreszczyk emocji”. W jego trakcie uczniowie bawili się w detektywów. Rozmawiali z autorką o tym, jakie cechy charakteru powinien mieć detektyw. Poznali słowa
i zwroty charakterystyczne dla tego zawodu. Mieli także okazję wysłuchać fragmentów książki Renaty Piątkowskiej pt. „Biuro detektywistyczne Dziurka od Klucza”
przeczytanych przez lektora – Elżbietę Malwinę Kożurno.
W trakcie drugiego spotkania autorka opowiedziała o bohaterach swoich utworów: „Zbój”, „Mruk”, „Oko w oko ze zwierzakiem”. W książkach tych przedstawiła
zaskakujące, ale – jak podkreślała – prawdziwe historie „braci mniejszych”, które
mają wzbudzać w dzieciach empatię dla zwierząt.
W dalszej części spotkania uczniowie poznali pełne humoru przygody Tosi – bohaterki książki „To się nie mieści w głowie” oraz Rozalki – bohaterki książki
„Ciekawe co będzie jutro?”. Fragmenty książek były prezentowane przez lektorkę
Elżbietę Malwinę Kożurno, która pokazała, jak ważną rolę pełni humor w książkach
pisanych dla dzieci.
Na zakończenie każdego ze spotkań dzieci mogły również zadawać pytania pani
Renacie Piątkowskiej. Pytały więc np. o to, kiedy powstała jej pierwsza książka, ile
książek napisała, która z nich ma dla niej szczególną wartość, gdzie pisze swoje
książki…
Podczas spotkań można było kupić książki autorki i otrzymać dedykację z autografem. Spotkania zostały zorganizowane przez grupę nieformalną Animatorzy
Zmiany i Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu w ramach projektu „Magia Czytania” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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8 maja obchodzimy w Polsce Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy, a po nim obchody
Tygodnia Bibliotek. Na tą
okoliczność Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu przygotowała zajęcia edukacyjne
dla przedszkoli z wykorzystaniem książek kreatywnych
pod
tytułem
„Zwierzęta
Świata”.
Od 9 do 22 maja w zajęciach uczestniczyło dziewięć
grup dzieci z przedszkoli
miejskich nr 1, 4, 8 i 12. Zajęcia miały na celu poszerzanie zainteresowań czytelniczych najmłodszych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do czytania, zdobywanie wiedzy o świecie oraz integrację zespołu przedszkolnego.
Zajęcia rozpoczęła prezentacja wiersza Z. Bronikowskiej pt. „Gdzie był Krzyś”
i rozmowa moderowana na jego temat. Później został wprowadzony element współzawodnictwa, gdzie dzieci podzielone na grupy miały za zadanie ułożyć
na czas puzzle i odgadnąć, jakie
zwierzę przedstawiają. Na zakończenie zajęć zostały zaprezentowane
dzieciom inne książki kreatywne
„Dzikie zwierzęta w 3D: 4 panoramiczne sceny” oraz „Zwierzęta
Świata”. Zajęcia były realizowane
z wykorzystaniem tabletów , na których dzieci m.in. oglądały prezentację „Zwierzęta Świata” i rozwiązywały zagadki słowne „Jakie to zwierzę?”.
Tematyka zajęć skupiała się wokół dzikich zwierząt, takich jak lwy, tygrysy,
czy lamparty, więc na zakończenie wszystkie dzieci wykonywały techniką origami
pyszczek kota, który naklejały na kartony i dorysowały pozostałą część sylwetki
dzikiego zwierzęcia. Powstałe w ten sposób wspólne plakaty dzieci zabrały ze sobą
do przedszkola.
Barbara Kądziołka
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP w Zamościu

WWW.BIPE.PL

7

Biłgoraj

W kwietniu Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju
miała przyjemność gościć w Szkołach w Tereszpolu – Zaorendzie
i Tereszpolu – Kukiełkach. Celem
spotkania były zajęcia bajkoterapeutyczne z dziećmi. Najmłodsze dzieci
3 i 4-latki poznały teatrzyk Kamishibai z bajką o „Brzydkim Kaczątku”,
a uczniowie klas I–III bajkę rosyjską
„O złotym jajku”.
Na zajęciach z grupami sześciolatków czytane były wybrane teksty
biblioterapeutyczne dotyczące problemów nieśmiałości, niepewności i strachu. Dzieci chętnie i swobodnie wypowiadały się na dany temat, aktywnie brały udział w zabawach i dużym zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpol
w ramach projektu „Z książką przez życie – historie ukryte w słowach”.
H r u b i e sz ó w

Uczniowie klasy II a – Szkoły
Branżowej I Stopnia w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych, pt.
„Życie jest takie, jakie, je sobie
stworzysz”. Celem zajęć było
zrozumienie znaczenia motywacji i roli pozytywnego myślenia w osiąganiu wyznaczonych celów. Uczniowie, wykonując różne ćwiczenia diagnozowali siłę swojej motywacji.
Podsumowaniem zajęć było
omówienie filmu motywacyjnego z udziałem Nicka Vujicica.
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T o m a s z ó w L u b.

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim
włączyła się w akcję społecznoedukacyjną „Żonkile”, upamiętniającą
powstanie w getcie warszawskim.
19 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy
76. rocznicę zbrojnego zrywu Żydów
podczas II wojny światowej. W tym
roku przypada również 100. rocznica
urodzin i 10. rocznica śmierci Marka
Edelmana – ostatniego przywódcy
powstania i jednego z ocalałych
z warszawskiego getta.
Inicjatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
15 maja 2019 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim we współpracy z Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu zorganizowała zajęcia
edukacyjne, w których uczestniczyła młodzież kl. 2c z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunem. Celem warsztatów
było uświadomienie młodzieży jak wyglądało życie ludzi w getcie. Warsztaty prowadziła Ewa Koper, pracownik Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. Po spotkaniu
młodzież wraz z opiekunem i pracownikami biblioteki pedagogicznej złożyła żonkile
oraz zapaliła znicze przy pomniku upamiętniającym tomaszowskich Żydów, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej.

Nr inwentarzowy 77277

Nr inwentarzowy 77357

Nr inwentarzowy 77280
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S c e n a r i u sz z aj ę ć e d u k ac y j n y c h

Temat: Znaleziony przedmiot
Cel główny: Kształtowanie wśr ód dzieci ostr ożności i umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w kontakcie z niebezpiecznymi przedmiotami.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 wie, jakie niebezpieczeństwa grożą podczas zabawy na podwórku, placach zabaw,
parkach, skwerach
 ćwiczy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia
 potrafi klasyfikować bezpieczne i niebezpieczne przedmioty
 potrafi rozpoznać sytuację zagrażająca zdrowiu i bezpieczeństwu
 wie, jak groźne mogą być niektóre substancje i przedmioty
 wie, jak zachować się w sytuacji wypadku
 prawidłowo segreguje podstawowe rodzaje odpadów
 zna kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji odpadów
 słucha uważnie prezentowanego utworu literackiego.
Uczestnicy: Gr upa dzieci w wieku pr zedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Metody i techniki: Wykład, r ozmowa kier owana, pr aca indywidualna i gr upowa, formy żywego słowa – głośne czytanie tekstu.
Materiały: zapałka lub niewielki pr zedmiot, pudełko i r ekwizyty pr zedstawiające „niebezpieczne oraz bezpieczne przedmioty” (zardzewiałe gwoździe, odłamki
szkła, zapałki, drut, ostrza noża, opakowania po lekarstwach, strzykawki, igły, książka, kreda, maskotka, klocki, zabawki, papier, plastik itp., naklejki symbolizujące
określony pojemnik na odpady (zielona/ niebieska/ żółta).
Środki: Bajka ter apeutyczna – Beata Ostrowicka „Szkło”.
Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie zasad (kontraktu), jakimi będziemy się kierować w trakcie zajęć.
Dzieci wspólnie z prowadzącym ustalają najważniejsze punkty kontraktu. Warto,
aby wśród nich znalazły się takie wskazówki jak:
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nie krzyczymy;
nie przeszkadzamy;
nie biegamy;
słuchamy prowadzącego;
odpowiadamy i zadajemy pytania
pojedynczo itp.

2. Zabawa integracyjna – Kto ma zapałkę? (zapałka lub niewielki przedmiot).
Dzieci stają w kręgu, są twarzami
zwróceni do środka i stoją bardzo blisko siebie. Jedna osoba stoi w środku
koła. Uczestnicy podają sobie dyskretnie zapałkę za swoimi plecami.
W pewnym momencie prowadzący
mówi „zabawa stop” i dziecko, które
stoi w środku musi wskazać tego, kto
trzyma w tym momencie zapałkę.
Jeśli zgadnie, może wejść do kręgu,
jeśli nie, nadal pozostaje w środku.

Opowiadanie Beaty Ostrowickiej pt. „Szkło”

3. Wprowadzenie w tematykę zajęć – można znaleźć w zbiorze „Bezpieczna bajka”,
prowadzący
uświadamia
dzieci, który jest dostępny w Bibliotece Pedagogicznej
iż podczas zabaw na świeżym powie- w Zamościu oraz w filiach w Biłgoraju i Hrutrzu możemy natknąć się na przed- bieszowie
mioty leżące na ziemi, porzucone
przez kogoś, które okazać się mogą bardzo niebezpieczne.
Prowadzący pyta dzieci, czy znają takie przedmioty i czy kiedykolwiek miały kontakt z takim znaleziskami.
4. Praca z tekstem – odczytanie opowiadania pt. „Szkło”.
5. Rozmowa kierowana na temat zaistniałej sytuacji w opowiadaniu.
 Czym wyróżniał się chłopiec o imieniu Kuba?
 Nad czym pracowali chłopcy w ogródku?
 Jakie niebezpieczne przedmioty chłopcy znaleźli w pobliżu budowy rakiety?
 Co wydarzyło się podczas budowy rakiety?
 Jak rozwinęła się dalej sytuacja ze szkłem?
 Jakie konsekwencje mógł ponieść Kuba w związku ze skaleczeniem?
 Jak zakończyła się historia budowy rakiety?
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6. „Niebezpieczne przedmioty”.
Dzieci siedzą w kole. Na środku rozłożone są różne „przedmioty bezpieczne”, którymi można się bawić i „przedmioty niebezpieczne”. Zadaniem każdego dziecka jest
wskazanie jakiegoś przedmiotu i zadecydowanie, czy można się nim bawić, czy też
nie, jeśli nie, to dlaczego? Przy tej okazji możemy poruszyć problematykę segregacji
odpadów. W tym celu dzieci wraz z prowadzącym, przy zachowaniu podstawowych
zasad bezpieczeństwa i ostrożności segregują (przyporządkowują) zebrane materiały
do odpowiednio dobranych kolorystycznie naklejek, symbolizujących worki lub pojemniki na odpady.
7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Dariusz Kapitan

9 maja w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu odbył się finał Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Kim chciałbym zostać?”.
Konkurs został zrealizowany we
współpracy z Przedszkolem Miejskim
nr 1 w Zamościu. Przedsięwzięciu
towarzyszyła wystawa prac dzieci
z PM nr 1 pod tym samym tytułem.
W konkursie uczestniczyło dwadzieścioro dzieci wyłonionych podczas

eliminacji wewnątrzprzedszkolnych
z przedszkoli nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12,
13. Uczestnicy zaprezentowali wiersze o zawodach, które chcieliby kiedyś w przyszłości wykonywać.
Na scenie pojawili się m.in. policjant,
pilot, fryzjer, lekarz, krawcowa, listonosz, rolnik, strażak i kucharz. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
a laureaci nagrody.
Barbara Kądziołka

Paulo Coelho „Alchemik”
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Z e s t a w i e n i e b i bl i o g r a f ic z n e

Rok 2019 jest obchodzony w Polsce jako Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury emigracyjnej
w XX wieku, autor „Innego świata”, „Dziennika pisanego nocą” i znakomitych
opowiadań. Poniżej prezentujemy literaturę podmiotowo-przedmiotową poświęconą pisarzowi i dostępną w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
Wydawnictwa zwarte z lat 1990-2007:
1. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw
Herling-Grudziński ; wstęp Krzysztof Pomian. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
2. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw
Herling-Grudziński ; [posł., nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
3. Dziennik pisany nocą 1980-1983 / Gustaw
Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut.
Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1996.
Fot. z archiwum prof. W. Boleckiego
4. Dziennik pisany nocą 1984-1988. [T. 1] /
Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990].
5. Dziennik pisany nocą 1984-1988. [T. 2] / Gustaw Herling-Grudziński. [Warszawa] : "Plejada", [1990].
6. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa :
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1993.
7. Gustaw Herling-Grudziński : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze / oprac. Maria M. Siuda ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1991.
8. Gustaw Herling Grudziński Inny świat oraz Opowiadania - Wieża, Most, Drugie
Przyjście / oprac. Zofia Lipiec. - Radom : Oficyna Wydawnicza "Ston I", cop. 1994.
9. Herling-Grudziński i krytycy : antologia tekstów / wybór i oprac. Zdzisław Kudelski. - [Warszawa] : "Presspublica" ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
10. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.
11. "Lagry i łagry" : problematyka obozowa w IV klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) /
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Wojciech Kajtoch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1994.
12. Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac.
i przygot. tekstu do druku Wodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
13. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim : materiały z sesji. [Cz. 2], [Materiały z sesji
naukowej Pisarstwo Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kielce-Opatów, 30 maja 1 czerwca 1994] / pod red. Ireny Furnal ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. - Kielce : Wyższa Szkoła
Pedagogiczna. Insytut Filologii Polskiej, 1995.
14. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; [oprac. Zdzisław Kudelski].
- Poznań : "W Drodze", 1991.
15. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm, dyskursywność, paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. - Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000.
16. Skrzydła ołtarza : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut.
Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
17. Sześć medalionów i Srebrna Szkatułka / Gustaw Herling-Grudziński ; [aut. reprodukcji Piotr Maciuk, Andrzej Świetlik]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
"Czytelnik", 1994.
18. "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski.
- Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994.
19. Upiory rewolucji / Gustaw Herling Grudziński ; zebrał i oprac. Zdzisław Kudelski. - Lublin : "Fis", 1992.
20. Wiek biblijny i śmierć : czekając na czarny obłok / Gustaw Herling-Grudziński ;
oprac. i posł. opatrzył Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie,
2007.
21. Żywi i umarli : szkice literackie / Gustaw Herling-Grudziński. - Lublin : "Fis",
[1991].
Artykuły z czasopism z lat 2006-2017:
1. Być jak Leonardo Sciascia : Gustaw Herling-Grudziński i sycylijskie obsesje /
Magdalena Śniedziewska. W: Pamiętnik Literacki. 2017, z. 4, s. 87-103
2. Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński Ofiarowanie / Paulina
Węglewska. W: Polonistyka. - R. 12, nr 5 (2009), s. 47-51
3. "Don Ildebrando" w świetle "iettatury" : próba interpretacji etnologicznej opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Agata Przybylska. W: Teksty Drugie.
2011, nr 1/2, s. 289-312
4. Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska. W: Polonistyka.
2011, nr 5, s. 38-42
5. Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”, Tadeusz Borowski, „Opowiadania”,
Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem” / Anna Wojtasiak. W: Cogito. 2006,
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nr 7 , s. 86-91
6. Gustaw Herling-Grudziński i Tymon Terlecki / Nina Taylor-Terlecka. W: Arcana.
2016, nr 1/2, s. 177-198
7. Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu :
("Dziennik pisany nocą") / Patrycja Spytek. W: Przegląd Humanistyczny. - 2008,
nr 4, s. 29-37
8. Gustaw z Innego świata / Dominika Zasłona. W: Cogito. - 2006, nr 17 , s. 48-49
9. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska. W: Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s. 23-41
10. Herling-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska.
W: Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 17-27
11. Herling-Grudziński przed lustrem / Piotr Kępiński. W: Twórczość. 2019, nr 2,
s. 111-113
12. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W: Cogito. 2009, nr 25 , s. 31
13. Monolog niewypowiedziany / Grzegorz Bogdał. W: Tygodnik Powszechny.
2018, nr 26, s. 66-69
14. Nowoczesność i wygnanie / Tomasz Wójcik. W: Pamiętnik Literacki. 2016, z. 1,
s. 230-232
15. O listach do redaktorów "Wiadomości" / Maciej Urbanowski. W: Arcana. 2016,
nr 1/2, s. 264-271
16. Pamiętajmy o patronach / Krzysztof Trzciński. W: Głos Nauczycielski. 2019,
nr 1/2, s. 5
17. Paryż Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska.
W: Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s. 51-59
18. Poddana „dławiącej nienawiści”? : Rosja Beaty Obertyńskiej / Tadeusz Sucharski. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 2, s. 31-50
19. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz. W: Język Polski w Liceum. 2015/2016, nr 2, s. 82
-93
20. Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. W: Pamiętnik
Literacki. 2014, z. 1, s. 25-44
21. Warsztaty słowa : temat: Metafizyka czy fizyka świata?. O jednym wierszu Mariusza Grzebalskiego / Jakub Pstrąg. W: Polonistyka . - 2015, nr 6, s. 44-47
22. II wojna światowa / oprac. Joanna Wysłowska W: Cogito. 2009, nr 4, s. 52
23. Włochy były jego drugą ojczyzną / Alina Kochańczyk. W: Akcent (Lublin).
2015, nr 3, s. 32-39
24. Współczesność. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 60-73
25. Związki Wiktora Weintrauba z „Kulturą” w czasach rzymskich w świetle jego
korespondencji z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Urszula Klatka. W: Ruch Literacki. - R. 49, nr 1 (2008), s. 101-111
Oprac. Barbara Kądziołka
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Wiadomości literackie

Olga Tokarczuk dostar cza nam dużo powodów do
dumy. Rok temu jako pierwsza polska pisarka otrzymała
Międzynarodową Nagrodę Bookera (Man Booker International Prize) za powieść „Bieguni”, przetłumaczoną na język
angielski przez Antonię Lloyd-Jones.
W bieżącym roku Tokarczuk ponownie była nominowana
do tej niezwykle prestiżowej nagrody. Tym razem wyróżniono polską autorkę za książkę „Prowadź swój pług przez
kości umarłych”. Ten thriller moralny z kryminalną zagadką
w tle był podstawą dla filmu „Pokot” Agnieszki Holland.
Otrzymanie Nagrody Bookera rok po roku byłoby niewątpliwie ewenementem, ale tym razem skończyło się na nominacji. Tegoroczną laureatką została Jokha al-Harthi autorka książki „Celestial Bodies”.
Mateusz Sawczuk
Powieść „Bieguni” Olgi Tokarczuk jest dostępna w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu oraz w filii w Tomaszowie Lubelskim.

To właśnie on był pomysłodawcą nazwy „Solidarność”
dla ogólnopolskiego ruchu walczącego o prawa pracownicze
w okresie PRL-u. Karol Modzelewski, bo o nim mowa,
zmarł 28 kwietnia br. w wieku 81 lat. W okresie komuny
działacz opozycyjny, rzecznik prasowy „Solidarności”, potem w wolnej Polsce historyk, miediewista, wykładowca
akademicki, polityk. Decyzją prezydenta RP na obczyźnie
Ryszarda Kaczorowskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego również Orderem Orła
Białego (wspólnie z Jackiem Kuroniem).
W 2013 roku Karol Modzelewski został uhonorowany Nagrodą Literacką „Nike”
za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii. W yznania poobijanego jeźdźca. O losach Karola Modzelewskiego oraz Jacka Kuronia można przeczytać również
w książce historyka Andrzeja Friszke pt. A natomia buntu. Kuroń, Modzelewski
i komandosi.
Modzelewski to kolejny, po Czesławie Miłoszu i Tadeuszu Różewiczu, laureat
Nagrody Literackiej „Nike”, który nie napisze już nic więcej. Śpieszmy się czytać
książki ludzi, którzy jeszcze są wśród nas.
MS
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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
Maria Buczek
Wydział Informacyjny i Czytelnia BP w Zamościu
Książki:
1. Wiesław Krupiński, Ewangelia uczy miłości
2. Wiesław Krupiński, Najważniejsza jest miłość
3. Wiesław Krupiński, Skarb wiary a miłość
4. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne
5. Thomas Merton, Nikt nie jest samotną wyspą
Filmy:
1. Misja (1986), reż. Roland
Joffé
2. Pasja (2004), reż. Mel Gibson
3. Pan od muzyki (2004),
reż. Christophe Barratier
4. Opowieść wigilijna (1999),
reż. David Hugh Jones
5. Ludzie Boga (2010),
reż. Xavier Beauvois
Muzyka:
1. Christe Lux Mundi, Kanony z Taizé
2. Dawid Kusz, Pieśń o nadziei
3. Paweł Bębenek, Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosier-

dziu
4. Paweł Bębenek, Boże mój, szukam Ciebie
5. Gregorian, Masters of Chant Chapter II
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R e c e n z ja

„Nic tak akcji nie ożywia jak trup...”. Coś
w tym jest… Po książkę, wydaną nakładem wydawnictwa Znak, „Powiesić, wybebeszyć
i poćwiartować, czyli historia egzekucji” Jonathana J. Moore’a sięgnąłem zaintrygowany tytułem.
I… nie przeliczyłem się!
Autor, urodzony w 1964 r. absolwent Uniwersytetu w Melbourne, podróżnik i nauczyciel historii, wprowadza nas w fascynujący świat tortur,
egzekucji, strachu, krwi, cierpienia, słowem tego
wszystkiego, co od zarania dziejów tak bardzo
fascynuje ludzkość.
Jest to bieg przez historię naszego gatunku,
od starożytności po współczesność. Od walk gladiatorów i konsumpcji pierwszych chrześcijan
przez lwy, poprzez średniowieczne palenie na
stosie, łamanie kołem, gotowanie żywcem, ćwiartowanie, wieszanie, oświeceniowe gilotynowanie, Książka „Powiesić, wybebeszyć
obdzieranie ze skóry, skalpowanie przez amery- i poćwiartować” jest dostępna
kańskich Indian, do współczesnych metod: roz- w Bibliotece Pedagogicznej w Zastrzeliwanie, śmierć na krześle elektrycznym, w mościu (nr inw. 77345)
komorze gazowej, zastrzyk trucizny.
A wszystko to okraszone dawką makabrycznego, czarnego humoru, który oprócz
współczucia dla ofiar wywołuje też szczery śmiech: Z kolei pewien [wiszący
od wielu dni na szubienicy] szczodrze obdarowany przez naturę delikwent został
rozebrany niemal do naga – zostawiono mu tylko pończochy – przez co stał się
atrakcją dla kobiet z miasta, które przechodziły, żeby popatrzeć na to i owo. W końcu władze miasta sprawiły trupowi szerokie pludry, by zakryć jego przyrodzenie.
Albo to: Jeden z jego skazańców, Edward Coleman, oznajmił podobno przed śmiercią ‘Dotknęła mnie choroba zdrady’, na co Ketch [kat] trzymając w jednej ręce topór, a w drugiej linę, odparł: ‘Oto pańskie lekarstwo, sir’. Zabawne i błyskotliwe,
prawda?
Historie ofiar i katów, z których wielu było prawdziwymi mistrzami w swym fachu i prawdziwymi pasjonatami, dla przykładu Charles-Henri Sanson miał na koncie
kilka spektakularnych rekordów: 12 ofiar w 13 minut, 20 ofiar w 42 minuty,
300 ofiar w 3 dni, 1300 ofiar w 6 tygodni… Czapki z głów!
Dzieło składa się z 13 rozdziałów, z których każdy przedstawia inny sposób
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uśmiercania i zadawania cierpienia. Gdybym napisał, że książka jest bogato ilustrowana – skłamałbym, jest bardzo bogato ilustrowana! Piękne, kolorowe, albumowe
wydanie, na znakomitym papierze, z wyszukanymi ilustracjami, zdjęciami, szczegółowymi opisami, słowem kawał ludzkiej historii w najlepszym wydaniu!
Nie muszę chyba dodawać, że książkę czyta się jak najlepszą powieść sensacyjną
i można to zrobić w jeden wieczór, po prostu trudno się oderwać. Świetny język,
swobodna zabawa słowem, humor oraz wiedza autora to największe walory publikacji. Żeby nie było za słodko, ma jeden poważny mankament. Otóż… za szybko się
kończy. To co prawda 250 stron dobrej lektury, ale czuję niedosyt… Mam nadzieję,
że autor pokusi się o napisanie następnego tomu, czego serdecznie sobie i Czytelnikom życzę. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili: nakładem wydawnictwa Znak na
początek czerwca tego roku zapowiedziana jest publikacja kolejnego dzieła Mistrza:
„Zastrzelić, zadźgać i otruć, czyli historia morderstwa”. Jak doczekać i czy aby wystarczy dla wszystkich? Nie wiem…
Krzysztof Czyż
F i l m o t e k a B i b l i o t e k i Pe d a g o g i c z n e j

27 lipca 1944 r. dwa samoloty przywiozły
z Moskwy do Chełma kilkudziesięciu komunistów
– tak rozpoczyna się Kłamstwo PKWN1. Przez
45 lat komunistyczna propaganda próbowała
utrwalać mit, że 22 lipca 1944 r. utworzony został
w Chełmie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który ogłosił Manifest PKWN. Film demaskuje ten mit. Naprawdę manifest został podpisany
i zatwierdzony przez Stalina w Moskwie 20 lipca
1944 r., gdzie wydrukowano pierwszy nakład
„trzyszpaltowy”, a następnego dnia został ogłoszony w audycji radiowej Związku
Patriotów Polskich. Doprowadziło to do zniewolenia Polski przez Związek Sowiecki.
Na ziemiach wyzwolonych aresztowano i osadzano w więzieniach członków organizacji niepodległościowych. O tych zdarzeniach opowiada m.in. komendant obwodu
Radzyń BCh Władysław Wyłupek ps. „Warta”. Pobyt w obozie NKWD dla internowanych w Skrobowie wspomina żołnierz AK Jerzy Slaski ps. „Nieczuja”. Janusz
Czapliński przywołuje historię swojej matki, która została aresztowana i osadzona na
sześć lat w politycznym więzieniu karno-śledczym, podległym władzom sowieckim
na Zamku w Lublinie za posiadanie radioodbiornika (dekret PKWN z października
1944 r. nakazywał zdanie radioodbiorników pod karą śmierci).
Ostatnim filmem z pierwszej płyty cyklu jest IV Zarząd WiN2. W jego skład
wchodzili: prezes Łukasz Konrad Ciepliński (1913–1951), zastępca prezesa Adam
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Kalikst Łukasz Lazarowicz (1902–1951), Ludwik Kubik (1915–2008), Mieczysław
Marian Kawalec (1916–1951), Karol Chmiel (1911–1951). Były to osoby wywodzące się z AK na Rzeszowszczyźnie. Wpływ na decyzje zarządu mieli również Franciszek Błażej (1917–1948) oraz Józef Maciołek (1897–?). Ostatnim dowódcą WiN
Okręg Kraków była „Wilejka” – Józefa Petriczek. IV Komenda Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość zajmowała się informowaniem opinii publicznej na Zachodzie oraz
władz polskich na emigracji o sytuacji panującej w kraju. Przygotowywano w tym
celu opracowania dotyczące totalitaryzmu sowieckiego na ziemiach polskich.
W latach 1947–1948 aresztowano wszystkich członków IV Zarządu i niemal wszystkich skazano na karę śmierci.
WSGO „Warta”3 to film otwierający następną płytę z cyklu Z archiwum IPN.
Ukazuje głównie sylwetkę ppłk. Andrzeja Rzewuskiego ps. „Hańcza” (1895–1946),
twórcy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, utworzonej z byłych żołnierzy Okręgu Poznań AK, organizacyjnie opartej na tych samych strukturach. W latach 1942–1944 Andrzej Rzewuski był inspektorem rejonowym AK
w Lublinie, od wiosny 1944 r. pracował w Wydziale Artylerii sztabu KG AK, był
także uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W październiku 1944 r. objął funkcję
komendanta Okręgu Poznań AK, którą pełnił do stycznia 1945 r. Po 19 stycznia
1945 r. nie zgodził się na całkowite rozwiązanie struktur okręgu i założył WSGO
„Warta”, która zajmowała się pracą wywiadowczą i kontrwywiadowczą, wydawała
gazetki antykomunistyczne, m.in. „Strażnicę Sumienia”, przejęła również kontrolę
nad siedmioma oddziałami partyzanckimi (tzw. dzikimi oddziałami leśnymi).
26 listopada 1945 r. ppłk Andrzej Rzewuski ps. „Hańcza” został zatrzymany przez
UB, które przechwytując pisane przez niego grypsy, łatwo dotarło także do jego
współpracowników. 20 maja 1946 r. w celi więziennej aresztu WUBP w Poznaniu
popełnił honorowe samobójstwo. W skład WSGO „Warta” wchodził m.in. oddział
Jana Kempińskiego ps. „Błysk”, działający w powiecie ostrowskim. Autorzy filmu
przedstawiają tragiczną historię „Błyska”, rozpoznanego 17 grudnia 1945 r. na dworcu w Poznaniu przez dwóch agentów UB, którym kiedyś darował życie, a następnie
aresztowanego i skazanego na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 czerwca 1946 r.
O WSGO „Warta” opowiada m.in. por. Marian Sobczak ps. „Mikołaj”,
„Florianowicz” – szef Inspektoratu Ostrowskiego.
Marcin Czubara
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
1

Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; narrator: dr Sławomir Poleszak, dr hab. Rafał Wnuk; rok produkcji: 2006; czas: 22,56 min.
2
Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; narrator: dr Sławomir Poleszak, dr hab. Rafał Wnuk, dr hab. Zdzisław Zblewski; rok produkcji: 2008; czas: 27,32
min.
3
Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; narrator: Agnieszka Łuczak, dr Sławomir Poleszak; rok produkcji: 2008; czas: 27,20 min.
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