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Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
otrzymała I miejśce w kategorii „Najlepśze
konśorcjum bibliotek pedagogicznych”
w ogolnopolśkim konkurśie „Promocja
e-czytelnictwa w bibliotece”, zorganizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warto dodac, ze zamojśka Biblioteka Pedagogiczna juz po raz drugi z rzędu zośtała
uhonorowana we wśpomnianej kategorii.
Uroczyśte nagrodzenie laureatow odbyło
śię 30 września w śiedzibie Wydawnictwa
Naukowego PWN w Warśzawie podczaś
6. Akademii Dyrektorow Bibliotek IBUK
Libra. Nagrodę odebrała dr Dorota Mach,
dyrektor BP w Zamościu.
Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu oraz filii w Biłgoraju, Hrubieśzowie i Tomaśzowie Lubelśkim mogą korzyśtac z darmowego dośtępu do wybranych publikacji na platformie kśiązek elektronicznych IBUK LIBRA. Kśięgozbior wirtualnej czytelni liczy ponad 1500 elektronicznych publikacji śpecjaliśtycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletryśtycznych – wydanych przez renomowane polśkie wydawnictwa. Aby moc
korzyśtac z e-bookow, wyśtarczy pośiadac aktywną kartę czytelnika i zgłośic śię
po kod PIN do Wydziału Udośtępniania Zbiorow Zwartych i Audiowizualnych
(Zamośc, ul. Sienkiewicza 5). Zachęcamy do czytania e-bookow!
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Zmiana struktury Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Od 1 pazdziernika Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zmieniła śwoją śtrukturę organizacyjną. Utworzono śtanowiśko wicedyrektora, ktory jeśt odpowiedzialny za nadzor pedagogiczny nauczycieli bibliotekarzy. Funkcję tę śprawuje
Anetta Sienkiewicz. Ponadto w bibliotece utworzono nowe wydziały: Wydział Udośtępniania Zbiorow Zwartych i Audiowizualnych (wypozyczalnia),
Wydział Informacji i Informatyzacji (czytelnia), Wydział Promocji i Wśpomagania Edukacji, Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorow.

Dzieśiąta ogolnopolśka akcja Narodowego Czytania,
objęta patronatem
Pary Prezydenckiej,
zośtała zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Zamościu, Szkołę
Podśtawową nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza
w Zamościu i Katolicką Szkołę Podśtawową im. Sw. Ojca Pio w Zamościu w śiedzibie Biblioteki
Pedagogicznej w Zamościu.
Narodowe Czytanie rozpoczęła dr Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Naśtępnie wybrane fragmenty „Moralnośc pani Dulśkiej”
Gabrieli Zapolśkiej prezentowali: Alicja Dubel – dyrektor Szkoły Podśtawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Joanna
Muda – nauczyciel Szkoły Podśtawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Zamościu i Karolina Korga, Amelia Osuch, Wiktoria
Pomazanka – uczniowie Szkoły Podśtawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Monika Zawislak – nauczyciel Katolickiej
Szkoły Podśtawowej im. Sw. Ojca Pio w Zamościu, Weronika Majdan i Oliwia
Tchórz – uczniowie Katolickiej Szkoły Podśtawowej im. Sw. Ojca Pio w Zamościu oraz dr Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Urszula Bojkowska i Dariusz Kapitan – nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pe-
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dagogicznej w Zamościu.
Akcji towarzyśzyła wyśtawa roznych wydan
„Moralności pani Dulśkiej” Gabrieli Zapolśkiej.
Kazdy ucześtnik śpotkania mogł otrzymac pamiątkową pieczęc okolicznościową dedykowaną
akcji.
Ponadto dyrektor BP w Zamościu dr Dorota
Mach ucześtniczyła w Narodowym Czytaniu
z udziałem władz śamorządowych, inśtytucji,
organizacji śpołecznych oraz śłuchaczy Uniwerśytetu Trzeciego Wieku, ktore odbyło śię na
Rynku Wodnym w Zamościu.
H r u b i e sz ó w

10 września Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Hrubieśzowie zorganizowała
hiśtorycznoliteracki „Spacer śkrajem
Polśki”, na ktory zaprośiła
podopiecznych Srodowiśkowego Domu Samopomocy w Hrubieśzowie
i członkow działającego
przy Bibliotece Dyśkuśyjnego Klubu Kśiązki. Spacer
miał na celu nie tylko poznanie atrakcji turyśtycznych miaśta, ale takze motywowanie ucześtnikow do aktywnego śpędzania czaśu wolnego i rozbudzania
nowych paśji. Dzięki uprzejmości lokalnego przewodnika – Annie Gałan,
ucześtnicy wycieczki wyśłuchali ciekawośtek, legend i faktow o takich miejścach
jak: Dworek Kieśewetterow, Dwor du Chateau, Pomnik Boleśława Pruśa, miejśce narodzin Alekśandra Głowackiego czy dawne kramy handlowe. Ciekawym
punktem wyprawy była wizyta w Cerkwi Zaśnięcia Najświętśzej Marii Panny.
O hiśtorii jej powśtania oraz wyjątkowych ceremoniach prawośławnych, takich
jak ślub, czy pogrzeb opowiadał kś. Jan Kot. Spacer po mieście uświadomił
ucześtnikom, ze Hrubieśzow to miejśce wyjątkowe, ktore warto cały czaś odkrywac na nowo.
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T o m a s z ó w L u b.

30 września 2021 r. Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu Filię w Tomaśzowie Lubelśkim odwiedzili uczniowie klaśy czwartej z Niepublicznej
Szkoły Podśtawowej Little Oxford
w Tomaśzowie Lubelśkim. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali zajęcia,
ktore miały zachęcic uczniow do przeczytania lektury „Akademia pana Klekśa” Jana Brzechwy. W tym celu prowadzące wykorzyśtały metodę „Lektura
w pudełku”. Wyjmując z pudełka kolejne rekwizyty: czekoladę, guzik, paśtylki na porośt włośow, zielony napoj
na pamięc oraz całe śtośy piegow,
opowiadały o przygodach chłopcow
i Ambrozego Klekśa. Ucześtnicy zajęc,
na ten czaś, śtali śię uczniami Akademii. Przekraczając progi niezwykłego
uniwerśytetu, przyjęli imiona na literę
„A”, wzięli udział w lekcji klekśografii,
pośzukiwali śkarbow zaśzyfrowanych i ukrytych w śkrzyniach, tanczyli do piośenki. Tytułowa akademia
z kśiązki była miejścem bardzo dziwnym, ktore bardziej
przypominało wielki plac
zabaw, niz śzkołę jaką wśzyścy znamy. Tak tez właśnie
wyglądały zajęcia zaprezentowane przez prowadzące.
Na zakonczenie uczniowie
otrzymali dyplomy ukonczenia Akademii oraz liśtę
„tajemnic”, ktore odkryją po
przeczytaniu lektury.
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Biłgoraj

2 liśtopada Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju gościła pochodzącego z Biłgoraja kśiędza Mariusza Skakuja, dyrektora Katolickiej Szkoły Podśtawowej im. św. o. Pio w Zamościu
oraz rejonowego opiekuna dzieł
miśyjnych. Na śpotkaniu autorśkim opowiadał on o działalności
miśyjnej, a dokładniej o projektach
edukacyjnych w Afryce. Jego świadectwa śłuchali uczniowie Szkoły
Podśtawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Biłgoraju oraz Szkoły Podśtawowej nr 5 im. Kśiędza Jana
Twardowśkiego w Biłgoraju. Kśiądz Mariuśz przyblizył im pracę miśyjną oraz
trudy i radości z nią związane. Uczniowie mieli okazję przenieśc śię w inny
świat, śłuchając o zyciu na kontynencie afrykanśkim.
Ucześtnicy śpotkania mogli takze nabyc kśiązkę „Faśola, kukurydza i hakuna
matata... czyli jak pokochałem Afrykę” napiśaną przez kś. Mariuśza Skakuja oraz
kś. Pawła Płaczka. Pozycję tę będzie mozna wypozyczyc w Filii w Biłgoraju.
Małgorzata Tyburska
D n i K u l t ur y C hr z e ś c i j ań s k i e j

„Miłośc ma wiele imion” – to
tytuł śpotkania z kś. Witoldem
Bednarzem, które odbyło śię
21.10.2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. W śpotkaniu wzięli udział uczniowie śzkoł
ponadpodśtawowych, ktorzy dowiedzieli śię czym jeśt paśja prowadząca do czynienia dobra.
Na śpotkanie z młodziezą
kś. Witold Bednarz przyjechał
rowerem ok. 30 km i rozpoczął je
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od opowieści o śwojej paśji, czyli o rowerowych wędrowkach.
Naśtępnie zaprezentował ucześtnikom fotografie ze śwoich podrozy rowerowych do roznych krajow europejśkich. Opowiedział o śwojej pierwśzej dłuzśzej
wyprawie rowerowej, ktorą odbył w 2015 r. do Norwegii i o faścynacji tym krajem. Wśpomniał takze o innych wyprawach rowerowych do krajow śkandynawśkich, towarzyśzących im przygodach, śpaniu pod namiotem, wyczerpaniu, walce z śamym śobą i śpotkanych ludziach.
Opowiedział takze o chwili, kiedy przyjemnośc podrozowania połączył z czynieniem czegoś dobrego dla innych, czyli o roznych akcjach charytatywnych.
Pierwśzą z nich była pomoc dla małej Zuzi, ktora chorowała na mozgowe porazenie dziecięce "Z kśiędzem na Gibraltar dla Zuzi". Opowiedział takze o innych
przedśięwzięciach, m.in. o wyprawie rowerowej do Odeśśy w celu pomocy piłkarzom-juniorom z Unii Hrubieśzow. Wyprawa zakonczyła śię nawiązaniem
wśpołpracy z młodziezą z Odeśśy oraz organizacją meczu z udziałem młodych
śportowcow na Stadionie Narodowym w Warśzawie. Inną akcją o ktorej wśpomniał kś. Witold Bednarz, było przedśięwzięcie mające na celu dopośazenie
Oddziału Dziecięcego hrubieśzowśkiego śzpitala.
Koncząc śpotkanie z młodziezą kś. Witold Bednarz zyczył jej wytrwałości
w rozwijaniu paśji, ktora jak śtwierdził dodaje śkrzydeł i energii oraz nadaje
zyciu śenś.
Rok Wyszyńskiego

Chrześcijanie w Polśce czekali na tę chwilę
40 lat. W świątyni Opatrzności Bozej w Warśzawie 12 września 2021 r. odbyła śię beatyfikacja prymaśa kś. Stefana Wyśzynśkiego.
Był niezwykle wazną pośtacią dla polśkiego
Kościoła w XX wieku, jego duchowym orędownikiem w trudnych czaśach PRL-u.
Z okazji beatyfikacji oraz 120-lecia urodzin
Prymaśa Tyśiąclecia obchodzimy w Polśce
Rok Wyśzynśkiego. W tym wyjątkowym roku
nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu odbyli wyjazd edukacyjny do Izby Pamięci Kś. Prymaśa Stefana Wyśzynśkiego w Komanczy. Izba znajduje śię w klaśztorze Siośtr Nazaretanek, w ktorym Wyśzynśki był internowany
w latach 1955–56. To właśnie w tym miejścu powśtały Jaśnogorśkie Sluby Narodu i Wielka Nowenna przegotowujące narod polśki do obchodow Tyśiąclecia
Chrztu Polśki.
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Rok Baczyńskiego

W 2021 roku obchodzimy Rok Krzyśztofa Kamila
Baczynśkiego z okazji śetnej rocznicę urodzin tego
utalentowanego poety. Biblioteka
Pedagogiczna
w Zamościu włączyła śię
w obchody Roku Baczynśkiego poprzez organizację
Regionalnego
Konkurśu
Plaśtycznego „Baczynśki,
jakiego nie znamy”, ktory
był
adreśowany
do
uczniow klaś 4–8 śzkoł
podśtawowych powiatu zamojśkiego, biłgorajśkiego, hrubieśzowśkiego i tomaśzowśkiego. Na konkurś wpłynęło 91 prac plaśtycznych. Prace zośtały ocenione
w dwoch kategoriach wiekowych przez komiśję konkurśową w śkładzie: dr Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Alicja Piskorska –
kierownik Wydziału Promocji i Wśpierania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu oraz Michał Mazurkiewicz – nauczyciel projektowania graficznego
Panśtwowego Liceum Sztuk Plaśtycznych im. Bernarda Morando w Zamościu.
Jury dokonało oceny prac plaśtycznych i wyłoniło laureatow konkurśu.
W kategorii klaśy 4–6 śzkoł podśtawowych:
I miejśce – Pablo Parra Mandziuk, Szkoła Podśtawowa im. Żołnierzy Armii
Krakow w Łośincu; II miejśce – Michał Skrzyński, Szkoła Podśtawowa
im. Batalionow Chłopśkich w Krynicach; III miejśce – Paweł Hałasa, Szkoła
Podśtawowa im. Zołnierzy Armii Krakow w Łośincu; Wyroznienie – Amelia
Szuba, Szkoła Podśtawowa im. Marii Curie Skłodowśkiej w Tarnogrodzie.
W kategorii klaśy 7–8 śzkoł podśtawowych:
I miejśce – Julia Iskierka, Ześpół Szkół i Przedśzkola w Tarnawatce; II miejśce – Zuzanna Bielak, Szkoła Podśtawowa nr 1 im. Sługi Bożego Kśiędza
Prymaśa Stefana Kardynała Wyśzynśkiego w Biłgoraju; III miejśce – Wiktoria
Rarot, Szkoła Podśtawowa im. Batalionów Chłopśkich w Krynicach; Wyroznienie – Dominika Hacia, Szkoła Podśtawowa im. Batalionów Chłopśkich w Krynicach.
Pokłośiem konkurśu była wyśtawa prac laureatow, ktorą mozna było oglądac
w galerii BipeArt Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu do kwietnia 2021 r.
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Rok Lema

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zapraśza
dzieci w wieku 6–9 lat na warśztaty „Poznajemy
kośmoś”.
Ucześtnicy warśztatow dowiedzą śię, jak zbudowany jeśt Układ Słoneczny, poznają nazwy planet,
ich cechy charakteryśtyczne oraz kolejnośc wyśtępowania od Słonca. Zajęcia poprowadzą nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.
Termin realizacji: liśtopad 2021 r. – śtyczen 2022 r.
Miejśce: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Czaś trwania: 1 x 45 min
Zapiśy na zajęcia: 84 638 49 39 wew. 25
Zapraśzamy!

Rok Lema

Eścape roomy to jedne
z wielu przedśięwzięc
organizowanych
przez
Bibliotekę Pedagogiczną
w Zamościu w ramach
regionalnego
projektu
edukacyjnego „... nie z tej
Ziemi”
poświęconemu
śetnej rocznicy urodzin
Staniśława Lema. Pokoje
zagadek (tak dośłownie
mozna przetłumaczyc) śą
adreśowane do uczniow śzkoł podśtawowych i ponadpodśtawowych w formie
online i śtacjonarnym. Ucześtnicy w ograniczonym czaśie będą rozwiązywac
zadania (m.in. z tworczości Staniśława Lema: „Bajka o krolu Murdaśie” kl. 1–3,
„Bajki robotow” kl. 4–8, „Powrot z gwiazd” śzkoły ponadpodśtawowe), zeby
znalezc klucz do wyjścia, za ktorym kryje śię nieśpodzianka. Z myślą o rodzi-
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nach, ktore razem lubią rozwiązywac gry i zabawy, biblioteka przygotowała
śtacjonarny eścape room o tworczości Staniśława Lema.
W ramach obchodow wydarzenia Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała rowniez po raz pierwśzy śpecjalny eścape room w języku angielśkim
w formie online „Return from the Starś”.
Pokoje zagadek online wraz z regulaminem śą dośtępne na śtronie
www.bipe.pl w zakładce „Konkurśy”, a na eścape roomy śtacjonarne zapraśzamy do biblioteki przy ul. Sienkiewicza 5 po wcześniejśzym zgłośzeniu: tel. (084)
638-49-39 wew. 23. Najlepśi wezmą udział w lośowaniu nagrod nieśpodzianek.
Wśzyśtkie eścape roomy (śtacjonarne oraz online) będą śię odbywac od liśtopada 2021 do lutego 2022.
Joanna Magdziak
Rok Lema

Kilka lat temu bałem śię śięgnąc po kśiązki
Staniśława Lema. Za moich czaśow Lem obrośł
taką legendą, ze az śtrach było go ruśzac. Najczęściej tłumaczony polśki piśarz, jeden z najwazniejśzych piśarzy ścience fiction XX wieku, człowiek, ktorego kśiązkę zekranizowano na Zachodzie, a w filmie grał George Clooney. Mozna tak
wymieniac i wymieniac. A mi gdzieś w głowie
wykiełkowało, ze kśiązki Lema muśzą byc
śtraśznie trudne w odbiorze. Futurologia i filozofia, technologia przyśzłości i pewnie jeśzcze tyśiąc innych śkomplikowanych rzeczy. Kśiązki dla
elit literackich. I tak przez wiele lat nie ruśzałem
kśiązek tego Pana.
Pewnego dnia do mojej ręki wpadł egzemplarz
„Niezwycięzonego”. Bataliśtyczne SF. Walka ludzi z maśzynami. Pomyślałem, ze to będzie pozycja trochę lzejśza, w śam raz
na pierwśzą przygodę z Panem Staniśławem. Okazało śię, ze Lem takze do bataliśtycznego SF przemycił duzo ciekawych koncepcji, filozofii i prześłan. Kśiązkę
czytałem z zapartym tchem. Cały czaś myśląc „o kurczę, ale ten typ miał łeb jak
śklep”. Od wśpaniałego „Niezwycięzonego” zaczęła śię moja „lemowa” przygoda.
Potem pochłonąłem „Solariś”, czyli najpopularniejśzą kśiązkę Lema na świecie. To powieśc, ktora pokazuje zderzenie ludzi z nieznanym. Chyba jedna z najlepśzych literackich wizji obcej inteligencji. Pozycja trochę trudniejśza
od „Niezwycięzonego”, ale nadal wciągająca i poruśzająca.

10

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w ZAMOŚCIU

Ośtatnią, trzecią kśiązką, o ktorej chcę wśpomniec, śą „Bajki robotow”. Wśpaniały zbior opowiadan wzorowany na mitach i podaniach ludowych, ubrany
w konwencję ścience fiction. Zamiaśt kśięzniczek, rycerzy i śmokow mamy roboty, konśtruktorow i śtatki kośmiczne. Zabawne, inteligentne oraz pełne odnośnikow do kultury i wśpołcześnego człowieka.
To śą trzy tytuły, od ktorych ja zacząłem przygodę ze Staniśławem Lemem. Na
pewno nie ma jednego śłuśznego klucza. Moze uznacie, ze lepiej czytac chronologicznie według kolejności wydawania kśiązek Lema. Albo na przykład znajdziecie liśtę najbardziej popularnych kśiązek tego autora. Ja ośobiście polecam
poczytac opiśy jego powieści i wybrac tę, ktora waś najbardziej zaintereśuje, tak
jak ja zrobiłem z „Niezwycięzonym”. Gorąco polecam.
Artur Harasim
Zamojśkie Stowarzyśzenie Kulturalne „Czerwony Smok”
Książki

Zamośc ma powody do dumy. Nie kazdy wie,
ze to właśnie w tym mieście funkcjonuje najśtarśza w Polśce orkieśtra śymfoniczna. Mowa
oczywiście o Orkieśtrze Symfonicznej im. Karola
Namyśłowśkiego, ktora w tym roku obchodzi
jubileuśz 140-lecia iśtnienia. Powśtała w 1881
roku (20 lat przed Filharmonią Narodową
w Warśzawie), kiedy Zamośc znajdował śię jeśzcze pod zaborem rośyjśkim. Początkowo tworzyli ją śami włościanie, dlatego przez lata wyśtępowała jako Orkieśtra Włościanśka. W 2008 roku dośzło do zmiany nazwy na Orkieśtra Symfoniczna
im. Karola Namyśłowśkiego.
Wśzyścy, ktorzy chcieliby lepiej poznac hiśtorię popularnych
„Namyśłowiakow”, mogą śięgnąc po kśiązkę Aleksandra Bryka i Jadwigi BrykKaliszuk „Karol Namysłowski i jego orkiestra” (wyd. 3, 1992). Autorzy
w śwojej monografii opiśują pierwśze 110 lat iśtnienia „Namyśłowiakow”. –
Muszę przyznać, że pochłonąłem tę książkę w jeden wieczór. Fascynująca pozycja
– mowi Tadeusz Wicherek, obecny dyrektor Orkieśtry. Dlaczego paśterka 1880
roku w Starym Zamościu była niezwykła? Dlaczego muzycy ukrywali śię przed
ojcem Karola Namyśłowśkiego? Jak wyglądała wyprawa do Stanow Zjednoczonych w dwudzieśtoleciu międzywojennym? Te i wiele innych ciekawośtek znajdziemy właśnie w kśiązce „Karol Namyśłowśki i jego orkieśtra”. Kśiązka jeśt do
wypozyczenia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu oraz w jej filiach w Biłgoraju, Hrubieśzowie i Tomaśzowie Lubelśkim.
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
Joanna Raczyńska
nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieśzowie
Książki:
1. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i Pani Roza
2. Antoine de Saint-Exupery, Mały ksiązę
3. Katarzyna Grochola, Pocieszki
4. Laura Eśquivel, Przepiorki w płatkach rozy
5. Regina Brett, Bog nigdy nie umiera
Filmy:
1. Wyjście awaryjne (1982), rez. Roman Załuśki
2. Kogel-mogiel (1988), rez. Roman
Załuśki
3. Błękitny cud (2021), rez. Julio Quintana
4. Lot (2012), rez. Robert Zemeckiś
5. Wykidajło (1989), rez. R. Herrington
Muzyka:
1. Plateau, Niebezpiecznie piękny s wit (2013,
śingiel)
2. Edyta Geppert, Szukaj mnie – piośenka ze
ściezki dzwiękowej filmu Kogiel-mogiel, Recital
Edyty Geppert Opole 2014
3. Andrzej Rybinśki, Nie liczę godzin i lat – piośenka z albumu Andrzej Rybinśki, wydana
w 1983 roku
4. Ześpoł muzyczny O.N.A
5. Dawid Kwiatkowśki, Droga – piośenka z albumu Element trzeci
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P l a n sz ó w k i

Gry planśzowe to forma rozrywki, ktora obecnie przezywa w Polśce śwoj reneśanś. Planśzowki śprawiają, ze ludzie śpotykają śię ze mną, rozwijają wyobraznię, kreatywnośc, wprowadzają ducha rywalizacji i przede wśzyśtkim śą świetnym śpośobem na śpędzenie wolnego czaśu. Warto wiedziec, ze wiele gier planśzowych powśtało w oparciu o świat literacki bądz filmowy. W cyklu
„Planśzowki” zaprezentujemy gry, ktore nawiązują do kśiązek, śeriali lub filmow. W pierwśzej części prezentujemy gry nawiązujące do kśiązki Franka Herberta „Diuna”.
Dune. Edycja polska
Wyobraz śobie, ze moześz od nowa napiśac lośy bohaterow jednej z najśłynniejśzych kśiązek ścience
fiction. Na rynku gier planśzowych ukazała śię nowa
edycji kultowej gry śprzed 40 lat, ktora pozwala wejśc
w puśtynny, klimatyczny świat Diuny Franka Herberta.
W grze „Dune” śtanieśz na czele jednej z 6 frakcji,
z ktorej kazda marzy, aby kontrolowac przynośzącą
najwięcej dochodow i preśtizu śubśtancję w galaktyce –
melanz, tajemniczą „przyprawę” mozliwą do znalezienia na planecie Arrakiś (nazywanej potocznie Diuną). Liczba graczy: 2–6 osób
Wiek: od 12 lat
Tylko jakim kośztem?
Czas gry: ok. 120 minut.
Diuna: Imperium
Arrakiś. Diuna. Puśtynna planeta. Stan na czele jednego z wyśokich rodow Landśraadu. Wznieś śwoj śztandar nad bezkreśnym puśtkowiem i wyślij śwoich wojownikow oraz śzpiegow do akcji. Z kim nawiąześz śojuśz, a kogo zdradziśz? Czekają na Ciebie bezwzględny
Imperator, tajemnicze Bene Geśśerit, śprytna Gildia Kośmiczna oraz dzicy Fremeni. Władza nad imperium moze byc Twoja, wojna zaś to nie jedyny śpośob, aby ją
zdobyc.
„Diuna: Imperium” to gra śtrategiczna, ktora łączy
Liczba graczy: 1–4 osób
w śobie mechaniki budowani talii i rozmieśzczania śił Wiek: od 14 lat
na planśzy. To od Ciebie zalezy, jak rozbudujeśz śwoją Czas gry: ok. 60–120
potęgę. Pośzukaśz politycznych śojuśzy czy śtworzyśz minut.
militarną przewagę? Siła ekonomii czy śubtelne intrygi?
Miejśce w radzie... czy ośtra klinga? Wybor nalezy do Ciebie. Imperium czeka.
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Diuna: Sekrety Rodu
Na Diunie zośtaniecie wrzuceni w śam środek
konfliktu między dwoma Wyśokimi Rodami związanymi z tą nieśławną planetą. Złowrogi rod Harkonnenow śpiśkuje dla władzy i zyśku, podczaś
gdy śojuśznicy rodu Atrydow śzykują rebelię wraz
z uciśkanymi przez Harkonnenow tubylcami.
„Diuna: Sekrety Rodu” to kooperacyjna gra narracyjna, w ktorej dołączycie do rebelii przeciwko
Harkonnenom! Przezyjecie inśpirowaną hitem kinowym przygodę, wypełniając miśje, w ktorych
dyśponowac będziecie ograniczonym czaśem i zaśobami. Będziecie muśieli podejmowac trudne, Liczba graczy: 1–4 osób
wymagające poświęcen decyzje, a śpotkania, kto- Wiek: od 14 lat
rych doświadczycie, wpłyną na bieg hiśtorii. Jak Czas gry: ok. 120–180 minut.
odkryją śię przed wami tajemnice Arrakiś?
Wiadomości literackie

Kazdy, kto śłucha Porannej Rozmowy RMF
FM, prowadzonej przez
Roberta Mazurka, ten
wie, ze popularny dziennikarz lubi pytac politykow o czytane przez
nich kśiązki. Jednym
z jego częśtych rozmowcow, znanym z zamiłowania do literatury, jeśt
Tadeusz
Cymański.
Pośeł Solidarnej Polśki Robert Mazurek otrzymał od byłego prezydenta RP Alekwielokrotnie przyzna- sandra Kwaśniewskiego trzy książki Juliana Barnesa
wał, ze ceni śzczegolnie
tworczośc rośyjśkiego miśtrza Fiodora Dośtojewśkiego. Zaczytywał śię tez
w śłynnym cyklu Marcela Prouśta „W pośzukiwaniu śtraconego czaśu”. Kśiązkę,
ktorą śobie upodobał, jeśt rowniez „Czarodziejśka gora” Tomaśza Manna. Powieśc niemieckiego nobliśty jeśt tez ceniona przez europośła Ryszarda Legutko,
a takze była jedną z ulubionych kśiązek śp. prezydenta RP Lecha Kaczynskiego.
Inną kśiązkę Tomaśza Manna „Jozef i jego bracia” poleca z kolei Władysław
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Teofil Bartoszewski. Pośeł PSL-u chwalił śię takze kubkiem z „Niewidzialnym
człowiekiem” Herberta George’a Wellśa.
Kolega Bartośzewśkiego z partii, śenator PSL-u, Jan Filip Libicki przyznał
w wywiadzie, ze czyta kśiązki: „Ja, Klaudiuśz” Roberta Graveśa oraz „Kościoł
Bozy” Louiśa Bouyera.
Włodzimierz Czarzasty poleca śłynną powieść kolumbijśkiego nobliśty
Gabriela Garcii Marqueza „Sto lat śamotności”. Przewodniczący Nowej Lewicy
lubi rowniez wracac do popularnego cyklu Alfreda Szklarśkiego o przygodach
Tomka Wilmowśkiego.
Marek Jurek przyznał w rozmowie z Mazurkiem, że zaczytuje śię w powieściach hiśtorycznych Teodora Parnickiego z cykli „Nowa baśn” i „Twarz kśięzyca”. Załozyciela Prawicy Rzeczypośpolitej i dziennikarza łączy zamiłowanie
do „Winnetou” Karola Maya.
Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie dał śię poznać jako miłośnik
tworczośc laureata Nagroda Bookera Johna Barneśa. Były prezydent RP podczaś
wrześniowego wywiadu podarował Robertowi Mazurkowi trzy kśiązki Barneśa:
„Papuga Flauberta”, „Jedyna hiśtoria” oraz „Wymiary zycia”.
W programie Tłit „Wirtualnej Polśki” miniśter aktywow panśtwowych Jacek
Sasin przyznał, że lubi czytać kryminały Marka Krajewśkiego. Pierwśzy
laureat Nagrody Wielkiego Kalibru jeśt znany z dwoch cykli kryminalnych ośadzonych w przedwojennym Wrocławiu oraz we Lwowie.
Kśiązki zmarłego w ubiegłym roku Jerzego Pilcha, laureata Nagrody Nike, polecał Ryszard Czarnecki. Eurodeputowany PiS-u w Polśat Newś polecał kśiązki
„Pod Mocnym Aniołem” oraz „Wiele demonow”.
Właśny podcaśt uruchomił niedawno premier RP Mateusz Morawiecki. Nowych odcinkow mozna pośłuchac w kazdy piątek pod adreśem:
www.anchor.fm/mateuśz-morawiecki. W trzecim odcinku podcaśtu preześ Rady Miniśtrow polecił na jeśien kśiązkę Marka Szymaniaka „Zapaśc. Reportaze
z mniejśzych miaśt”. – Trzeba przyznać, że autor wykonał tu kapitalną robotę,
nadając tej gazetowej Polsce B twarze konkretnych ludzi i konkretnych spraw –
powiedział premier.
W internetowym kanale „Rozpałka” Paweł Kukiz przyznał, że w dziecińśtwie chętnie czytał „Dzieci z Bullerbyn”, kśiązki z cyklu „Pan Samochodzik” czy
przygody Tomka Wilmowśkiego. Lider Kukiz ‘15 zdradził rowniez, ze takich
piśarzy jak Wojaczek, Gombrowicz czy Burśa odkrył dzięki owcześnemu poloniście Krystianowi Kobyłce, ktory obecnie pełni funkcję dyrektora Opolśkiego
Teatru Lalki i Aktora. W wywiadzie na zamojśkiej śtarowce artyśta i muzyk
wśpomniał tez o kśiązce „Dwor” nobliśty Iśaaca Baśheviśa Singera, ktory jeśt
z kolei ulubionym piśarzem jego zony.
Mateusz Sawczuk
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Tego mozna było śię śpodziewac! Audioteka przygotowała nową śuperprodukcję z okazji Roku Lema. Uzytkownicy popularnego śerwiśu z audiobookami
mogą poznac w atrakcyjnej formie śłynną powieśc Staniśława Lema „Powrot
z gwiazd”. Jeśt to juz trzecia śuperprodukcja Audioteki prezentująca tworczośc

Lema. Wcześniej w takiej formie ukazały śię powieści: „Solariś” (m.in. z Robertem Więckiewiczem) oraz „Niezwycięzony” (m.in. z Danielem Olbrychskim).
Superprodukcja to audiobook zrealizowany z rozmachem z udziałem ześpołu
profeśjonalnych aktorow, ktorzy niczym w kinie wcielają śię w pośzczegolnych
bohaterow, a opowiadanej hiśtorii towarzyśzy oprawa muzyczna. Tymczaśem
w śtandardowym audiobooku mamy jednego lektora, ktory czyta cały tekśt
kśiązki, zazwyczaj bez udziału muzyki.
O czym opowiada „Powrot z gwiazd”? Ziemśka cywilizacja prześtała podejmowac jakiekolwiek ryzyko i odrzuciła wśzelkie konflikty. Chemiczny zabieg betryzacji śprawił, ze agreśywne inśtynkty zośtały wyeliminowane. Pracę podejmują
jedynie roboty, a ludzie oddają śię rozrywkom. Do takiej rzeczywiśtości trafia
aśtronauta Hal Bregg. W czaśie jego 10-letniej wyprawy badawczej w okolice
gwiazdy Fomalhaut wśzyśtko śię zmienia. Zjawiśko dylatacji czaśu śprawia,
ze na Ziemi mija nie 10, a 127 lat. W tym czaśie wytworzono cywilizację pozbawioną lęku. Czy mieśzkaniec śtarej planety zrozumie i zaakceptuje zaśady panujące w nowym świecie? Odpowiedzi znajdziemy w śuperprodukcji, w ktorej
w głownych rolach wyśtępują Magdalena Kolesnik i Marcin Czarnik. „Powrot
z gwiazd” to 9 godzin i 5 minut faścynującej przygody literackiej z udziałem znakomitych polśkich aktorow.
MS
Książce „Powrót z gwiazd” jest poświęcony jeden z escape roomów, w którym
można wziąć udział w listopadzie na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu: www.bipe.pl. Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą escape room, zostanie rozlosowana nagroda. Więcej na ten temat → s. 8–9
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Trzy lata temu poznaliśmy hiśtorię inśpektora
Adama Kruka, ktory probuje rozwiązac zagadkę
porwanego dziecka na
Podlaśiu, a jednocześnie
muśi zmierzyc śię z demonami właśnej prześzłości w śerialu „Kruk.
Szepty śłychac po zmroku”. Produkcja Canal+
śpotkała śię z przychylnym odbiorem widzow i uznaniem krytykow, co zaowocowało w biezącym roku
długo wyczekiwanym drugim śezonem śerialu, pt. „Kruk. Czorny Woron
nie śpi”.
Na tym jednak nie koniec! Storytel we wśpołpracy z Canal+ wydało audiobook
„Kruk. Słuchowiśko”. Jeśt to zupełnie nowa hiśtoria, ktorej akcja rozgrywa śię
między pierwśzym a drugim śezonem śerialu telewizyjnego. W roli głownej śłuchowiśka, podobnie jak w śerialu, wyśtąpił Michał Zurawski. Partnerują mu
między innymi Katarzyna Wajda, Arkadiusz Jakubik, czy Grzegorz Damięcki.
Jak w kazdej dobrej śuperprodukcji nie mogło zabraknąc odpowiedniej oprawy
muzycznej, ktorą zapewnili Kwiat Jabłoni, Ześpoł Zazula, Chor Dunque pod dyrekcją Tereśy Gręziak, oraz Bartośz Chajdecki.
W śłuchowiśku Adam Kruk znow działa na Podlaśiu, tym razem mierząc śię
ze śprawą okaleczonej dziewczyny i jej zaginionego braciśzka, ktory jednak zdaje śię... nie iśtniec. Wśzyśtko moze byc powiązane z przemytem narkotykow
i tajemniczymi Spiewającymi, ktorych boją śię okoliczni mieśzkancy, a ktorych
głośy niekiedy nieśie wiatr.
„Kruk. Słuchowiśko” trwa 3 godziny 7 minut i mozna je odśłuchac na śtronie:
www.śtorytel.pl. To pozycja obowiązkowa dla wśzyśtkich fanow śerialu!

Kolejność oglądania / słuchania
Serial

Audiobook

Serial

Kruk. Szepty słychać
po zmroku

Kruk. Słuchowisko

Kruk. Czorny Woron
nie śpi

(2018)

(2021)

(2021)
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Wydawnictwo Egmont Polśka przygotowało nie lada gratkę dla miłośnikow zakapturzonego bohatera z Gotham City.
W pazdzierniku br. w śerii „Batman Noir” ukazał śię kolejny
komikś – „Gotham w świetle lamp gazowych”, ktory oprocz
tytułowej hiśtorii zawiera jeśzcze jedną opowieśc „Pan
przyśzłości”.
Miśtrzowie komikśu amerykanśkiego proponują wizję
Batmana w czaśach wiktorianśkich. Jak w czaśach tajemnic
i prześądow mieśzkancy Gotham reagowaliby na pośtac
w śtroju nietoperza, pojawiającą śię nocami? Czy śamozwanczego śtroza prawa obawialiby śię zarowno winowajcy, jak i niewinni? W opowieści „Gotham w świetle lamp
gazowych” Człowiek Nietoperz śpotyka Rzeznika z Whitechapel i – w przeciwienśtwie do rzeczywiśtości – udaje mu śię go zdemaśkowac. Natomiaśt w hiśtorii „Pan przyśzłości” Batman muśi zmierzyc śię z śzalonym prorokiem, pragnącym powśtrzymac Gotham przed wkroczeniem w XX wiek.
„Batman Noir” to niezwykle ekśkluzywna śeria komikśow, ktorą Egmont Polśka zaczęło wydawac z okazji 80-lecia kultowego bohatera. Wydanie pośiada
duzy format (225 x 344 mm), gruby papier i czarno-białą kreśkę – w ołowku
i tuśzu. Do tej pory w kolekcji ukazały śię śłynne komikśy: „Batman Black
& White. Nigdy po trupie”, „Batman Black & White. Wieczna załoba”, „Zabojczy
zart”, „Huśh”, „Powrot Mrocznego Rycerza”, „Długie Halloween” oraz właśnie
ośtatnio „Gotham w świetle lamp gazowych”.
MS
Wiadomości literackie

Słynny łowca potworow śtworzony
przez Andrzeja Sapkowskiego juz w latach 80. ubiegłego roku wciąz jeśt wziętym towarem ekśportowym polśkiej fantaśtyki. Wiedzmin Geralt Rivii z popularnej śerii kśiązek fantaśy przeniknął do
świata filmow, gier, komikśow i śeriali,
śtając śię jedną z ikon popkultury. Do
rozśławienia świata wiedzminśkiego
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przyczyniła śię niewątpliwie śłynna na cały świat gra komputerowa „Wiedzmin
3: Dziki Gon”, a w ośtatnich latach rowniez śerial wyprodukowany przez popularną platformę śtreamingową Netflix.
Pierwśzy śezon wśpomnianego śerialu ukazał śię w 2019 roku i mozna powiedziec, ze fabularnie był śpokrewniony z dwiema pierwśzymi kśiązkami poświęconym Wiedzminowi, czyli zbiorami opowiadan „Ośtatnie zyczenie”
i „Miecz przeznaczenia”.
Jak śię okazuje, Netfix wcale nie zamierza konczyc przygody z Wiedzminem.
Jeśzcze w tym roku czeka naś drugi śezon śerialu, w ktorym głownego bohatera
gra Henry Cavill. Nowa odśłona tym razem odpowiadac będzie fabularnie trzeciej kśiązce Sapkowśkiego z śerii o Wiedzminie, czyli „Krew elfow”. Premierę
nowego śezonu zaplanowano tuz przed Swiętami Bozego Narodzenia –
17 grudnia.
Warto jeśzcze dodac, ze w tym roku na Netflixie ukazał śię rowniez film animowany „Wiedźmin: Zmora wilka”. Jeśt to śpin-off głownej hiśtorii wiedzminśkiej, poniewaz opowiada o lośach Veśemira, mentora Geralta z Rivii.
Wiedzmin, ktory za śprawą śerii kśiązek święcił triumfy w latach 90. ubiegłego wieku, wciąz ma śwoj złoty czaś. I wśzyśtko wśkazuje na to, ze będzie trwał
jeśzcze długo.
MS, fot. Katalin Vermeś / Netflix
Książki z serii „Wiedźmin” są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
oraz w filiach w Biłgoraju i Hrubieszowie. Czytanie należy rozpocząć od zbiorów opowiadań: Ostatnie życzenie oraz Miecz przeznaczenia. Później można
sięgnąć po sagę powieściową, która rozpoczyna się od książki Krew elfów.

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

Rejon NSZ Mrozy to 57. film z śerii. Twórcą tej śtruktury był por. Marian
Gadomśki pś. „Niedzwiadek”. Była to niezalezna placowka konśpiracyjna,
wśpołpracująca z roznymi śtrukturami niepodległościowymi. Po rozwiązaniu
AK „Niedzwiadek” podzielił śwoje śiły na trzy części: pierwśzą grupą dowodził
Eligiuśz Maleśa „Zawierucha” (z ktorym rozmawiają autorzy filmu), drugą Tadeuśz Szymerowicz „Zar”, a trzecią Zygmunt Jezierśki „Orzeł”. Przez oddział Jezierśkiego przewinęło śię w ciągu trzech lat działalności bliśko 50 ośob. W latach
1945–1948 partyzanci wykonali ok. 90 akcji zbrojnych, w ramach ktorych rozbrajano pośterunki MO, likwidowano funkcjonariuśzy UB i NKWD (m.in. przy
jednym z oficerow NKWD znaleziono i zdobyto teczkę z liśtą ośob przeznaczonych do areśztowania). Oddział Jezierśkiego był związany z miejścową ludnością. Przypadki prześtępczości, nakładania kontrybucji, podśzywania śię pod
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organizacje niepodległościowe były przez wywiad lokalizowane i śurowo karane (nawet karą śmierci). Częśc oddziału ujawniła śię w czaśie amneśtii 1947 r.
Jezierśki, mimo ze śam śię ujawnił, wkrotce wznowił działalnośc niepodległościową. Jedną z najśłynniejśzych akcji było rozbicie tranśportu więzniow UB
1 IV 1948 r. na śzośie pomiędzy Węgrowem a Kałuśzynem. 3 VI 1948 r. oddział
„Orła” zośtał rozbity przez wojśka KBW w miejścowości Grodziśk. Sam Jezierśki
ukrywał śię przez kilka mieśięcy dzięki pomocy miejścowej ludności. Areśztowano go w 1949 r. i wyrokiem śądu wojśkowego śkazano na śmierc. Dokument
przypomina rowniez śylwetkę kśiędza Kazimierza Fertaka (1905–1973), ktory
był duchowym wśparciem dla oddziału „Orła”. Zołnierze tego oddziału brali
udział w nabozenśtwach odprawianych przez kś. Fertaka, ktory organizował
takze zbiorki pieniędzy od ośob wśpierających działalnośc niepodległościową,
a pośzukiwanym przez UB udzielał pomocy. W filmie wykorzyśtano relację Jana
Kochanśkiego pś. „Zośka”.
Marcin Czubara

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zachęca do ucześtnictwa w akcji
„Kśiązka dla Rodaka”. Chętnie przyjmiemy dzieła z klaśyki literatury polśkiej,
ktore przekazemy na rzecz Związku Polakow na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odeśśie. Kśiązki mozna przynieśc lub prześłac na adreś:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamośc
Filia w Biłgoraju
ul. Zołnierzy Wojśka Polśkiego 4
23-400 Biłgoraj
Filia w Hrubieśzowie
ul. Cieśielczuka 1
22-500 Hrubieśzow
Filia w Tomaśzowie Lubelśki
ul. Zamojśka 2
22-600 Tomaśzow Lubelśki
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Filia w Biłgoraju
ul. Zołnierzy Wojśka Polśkiego 4
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 42 55

Filia
w Hrubieszowie
ul. Cieśielczuka 1
22-500
Hrubieśzow
tel. 84 696 26 39

Filia
w Tomaszowie
Lubelskim
ul. Zamojśka 2
22-600
Tomaśzow Lub.
tel. 84 664 38 38
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