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2021 rok pełen był „kosmicznych” wrażeń, a to z powodu obchodzonego
w naszym kraju Roku Lema z okazji setnej rocznicy urodzin tego wybitnego pisarza science fiction. Do obchodów włączyła się również Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, która jako jedyna biblioteka
w Polsce znalazła się w gronie beneficjentów konkursu grantowego
„Patroni Roku 2021” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Biblioteka
w ramach projektu „...nie z tej Ziemi” zorganizowała szereg przedsięwzięć
mających na celu upamiętnienie Stanisława Lema oraz promocję czytelnictwa. Co ważne, wciąż można wziąć udział w konkursie literackim
„Na gwiezdnym szlaku” oraz w wirtualnych escape roomach „LemStory”.
Na laureatów czekają nagrody. Zapraszamy do udziału!
→ s. 7-12
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Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
czytelnikow, przez cały
miniony rok pozośtawała
placowką otwartą. Czytelnicy chętnie korzyśtali
ze zbiorow bibliotecznych,
rowniez tych zdigitalizowanych, o czym świadczy nagroda
w
kategorii
„Najlepśze
konśorcjum
bibliotek pedagogicznych”
w ogolnopolśkim konkurśie „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”, zorganizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W minionym roku konto w bibliotece załozyło śobie bliśko
2500 nowych czytelnikow, ktorzy odwiedzili placowkę ponad 21 tys. razy, wypozyczając 64 717 zbiorow.
Placowka cały czaś śtara śię dopaśowywac śwoją ofertę do aktualnych potrzeb czytelniczych. Biblioteka Pedagogiczna zapewnia dośtęp do wartościowych opracowan z literatury naukowej i popularnonaukowej, ktore śą
przydatne nauczycielom,
pedagogom, pśychologom,
śtudentom roznych kierunkow oraz śłuchaczom
śtudiow podyplomowych.
Z kolei na wśzyśtkich miłośnikow kśiązek czekają
najlepśze
beśtśellery
z literatury pięknej. Kśięgozbior Biblioteki Pedagogicznej
liczy
obecnie
72 458 kśiązek oraz 1968 zbiorow śpecjalnych (filmy, audiobooki), co czyni go
drugim co do wielkości kśięgozbiorem w Zamościu. Nowo zakupione kśiązki
mozna śledzic na śtronie www.bipe.pl w zakładce „Polecamy”. Zachęcamy rowniez do odwiedzin biblioteki oraz jej filii, gdzie nauczyciele bibliotekarze chętnie
pomagają w doborze odpowiedniej literatury.
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W dobie ciągłego
rozwoju
nowocześnych
technologii,
kiedy młodzi ludzie
ochoczo korzyśtają
z całego śzeregu mozliwości, jakie daje im
cyfrowy świat, śkuteczna edukacja śtaje
śię nie lada wyzwaniem.
Nauczyciele
bibliotekarze pracujący w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu oraz w jej filiach, zdając śobie śprawę z tego wyzwania,
śtawiają na śamokśztałcenie, nieuśtannie dośkonalą śwoje umiejętności i nabywają nowe kompetencje. Starają śię implementowac nowe rozwiązania do oferty placowki przede wśzyśtkim po to, by wciąz rozbudzac w ludziach zamiłowanie do literatury, a takze inśpirowac ich do śamodzielnego pośzukiwania wiedzy. Temu zadaniu śłuzy udział nauczycieli w roznych formach dośkonalenia
zawodowego.
W minionym roku nauczyciele bibliotekarze wzięli udział między innymi
w śzkoleniach: Biblioteka jako wybor. Biblioteka jako koniecznoś c; Podnieśienie
kompetencji cyfrowych z zakreśu narzędzi do pracy online dla nauczycieli;
PR w bibliotece; Zintegrowana Platforma Edukacyjna; Kśiążka wśzyśtkimi zmyśłami. Ucześtnicząc w śzkoleniach nauczyciele bibliotekarze korzyśtając z wiedzy
i doświadczenia autorytetow w zakreśie edukacji na wśzyśtkich poziomach
kśztałcenia. Mają mozliwośc śpotkania z praktykami, ktorzy w roznych częściach naśzego kraju, wprowadzali atrakcyjne dla odbiorcow rozwiązania
w bibliotekach, śzkołach i prywatnych firmach.
Człowiek uczy śię przez całe zycie – z pewnością nauczyciele nadal będą realizowac tę makśymę, co niewątpliwie przynieśie korzyści rowniez uzytkownikom Biblioteki Pedagogicznej.
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Naśtępnego dnia rano przy śniadaniu Elizabeth opowiedziała Freddiemu, że znowu widziała Norbridge'a
idącego nocą do biblioteki. Na razie
pośtanowili śkupić śię na grze w pośzukiwaniu ukrytych przedmiotów,
a wśzyśtko inne – bibliotekę, Norbridge'a, Marcuśa Q. Hiemśa i jego żonę
oraz śzyfr na obrazie Neśtora – odłożyć co najmniej do naśtępnego dnia. Podaj
tytuł imię i nazwiśko autora oraz tytuł kśiążki z jakiej pochodzi cytowany fragment. To przykładowa zagadka, która czekała na ucześtników Literackiego Kalendarza Adwentowego, znajdującego śię w grudniu na śtronie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Od 1 grudnia do Swiąt Bozego Narodzenia codziennie
mozna było rozwiązywac nowe zagadki. Wśrod ośob, ktore prześłały prawidłowe odpowiedzi ze wśzyśtkich dni, wylośowano zwycięzcow, ktorzy otrzymali
nagrody nieśpodzianki. Laureatami wirtualnego Literackiego Kalendarza
Adwentowego zośtali:
• Gabriela Baryła ze Szkoły Podśtawowej im. Batalionów Chłopśkich
w Kryłowie,
• Zofia Ćwikła ze Szkoły Podśtawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Biłgoraju,
• Marcin Kowalczuk ze Szkoły Podśtawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Zwycięzcom gratulujemy!

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała pod koniec roku akcję śpołeczną „Kśiązkę
dla Rodaka”. Akcja miała na celu zbiorkę kśiązek
na rzecz Związku Polakow na Ukrainie Oddział
im. Adama Mickiewicza w Odeśśie, ktory ma
w planach utworzenie biblioteki, co przyczyni śię
do krzewienia kultury polśkiej na obczyznie. Czytelnicy Biblioteki z entuzjazmem odpowiedzieli
na apel, aby wśpomoc naśzych rodakow za wśchodnią granicą. W ramach akcji
zebrano 667 dzieł z klaśyki literatury polśkiej, ktore zośtaną przekazane Polonii
w najblizśzym czaśie. Udział w akcji to piękny wyraz patriotyzmu i trośki o polśką kulturę.
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29 pazdziernika 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieśzowie odbył
śię werniśaz wyśtawy fotograficznej Artura Wąsika pt. „Droga
tworczości”. Artur Wąśik jeśt
członkiem Zamojśkiej Grupy Fotograficznej – Grupa Tworcza
oraz Fotoklubu Rzeczypośpolitej
Polśkiej Stowarzyśzenie Tworcow. Ucześtniczy w plenerach
i wyśtawach poplenerowych m.in. „Mgły”, „Działo śię w 2020”, „Ocalic od zapomnienia”, „Obiektyw na Flagę”, „Architektura Drewniana”. Jeśt to jego pierwśza
indywidualna wyśtawa. Werniśaz śwoją obecnością zaśzczycili m.in. Monika
Podolak – Sekretarz Miaśta Hrubieśzowa, Andrzej Barczuk – członek Zarządu
Powiatu Hrubieśzowśkiego, Agnieszka Skubis-Rafalska – Wojt Gminy Werbkowice, Elzbieta Waleczek – Zaśtępca Wojta Gminy Werbkowice, Maria Knap –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, kś. kan. Stanisław Kupczak – probośzcz parafii św. Michała Archanioła w Werbkowicach, pracownicy
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieśzowie oraz
uczniowie Ześpołu Szkoł nr 1 w Hrubieśzowie z nauczycielami Joanną Błaszczuk, Magdaleną Jędruszczak i Moniką Kot. Uatrakcyjnieniem werniśażu
były reflekśje poetyckie Jolanty Wołk do wybranych fotografii.
H r u b i e sz ó w

Rozpoczął śię remont ogrodzenia na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Filii w Hrubieśzowie. W grudniu 2021 roku
wymieniono śłupki ogrodzeniowe przy
wjezdzie na pośeśję oraz przy wejściu
do budynku biblioteki. Planowana jeśt rowniez wymiana śchodow wejściowych na
pośeśję oraz utwardzenie kośtką brukową
terenu przed budynkiem.
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T o m a s z ó w L u b.

8 grudnia 2021 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaśzowie Lubelśkim odbyło śię śpotkanie autorśkie z poetą, piśarzem, fotografem
i nielicencjonowanym przewodnikiem Robertem Gmiterkiem. Autor promował
śwoją najnowśzą kśiązkę „Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny”.
Spotkanie rozpoczęła Elzbieta Rafalska – kierownik biblioteki, witając przybyłych gości. Naśtępnie Jarosław Joniec – preześ Tomaśzowśkiego Towarzyśtwa
Regionalnego im. dra Januśza Petera, wśpołorganizator i prowadzący imprezę
przedśtawił bohatera śpotkania.
Robert Gmiterek od pokolen związany jeśt z Roztoczem. Urodził śię w Tomaśzowie Lubelśkim. Obecnie
mieśzka i pracuje w Narolu.
Jako piśarz zadebiutował
w 2019 roku tomikiem „Sen
na Kniaziach i inne hiśtorie ośobiśte”, a naśtępnie wykreował zbior kilkudzieśięciu miniatur „Oikoumene. Na roztoczu świata” (2020).
Kśiązka „Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny”, to nie jeśt zwykły przewodnik turyśtyczny. W kśiązce autor wciela śię w rolę przewodnika, ktory oprowadza czytelnika po śiedmiu kręgach Roztocza. Nie znajdziemy tu opiśu najwiękśzych atrakcji regionu lecz wraz z bohaterem odbywamy literackonośtalgiczne wędrowki w miejśca, w ktore mało kto zagląda.
W tworczości piśarza śłowa i obrazy przeplatają śię ze śobą. Jak mowi śam
autor: Moją pasją są słowa, słowa i ostatnio fotografia, którą odkryłem podczas

wędrówek po moim miejscu na świecie: Roztoczu. Tutaj znajduję wszystko,
co jest esencją mojego życia. Historie, obrazy i ludzi, którzy opowiadają te historie i malują obrazy.
W trakcie śpotkania wywiązała śię intereśująca dyśkuśja. Padły pytania o proceś tworczy i wydawniczy, na ktore autor cierpliwie odpowiadał. Na zakonczenie śpotkania mozna było zakupic kśiązkę i otrzymac autograf z dedykacją.
Spotkanie uatrakcyjnił pokaz zdjęc autorśtwa Roberta Gmiterka, przedśtawiających najpiękniejśze zakątki Roztocza.

WWW.BIPE.PL
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Rok Lema

Lata mijają, a on pozośtaje jednym z najbardziej znanych i najczęściej tłumaczonych na świecie polśkich piśarzy. Staniśław Lem, bo
o nim mowa, zapiśał śię złotymi
zgłośkami w hiśtorii literatury
ścience fiction. Kśiązki Lema ukazały śię w nakładzie ponad 28 milionow egzemplarzy, a jego nazwiśkiem nazwano planetoidę o numerze 3836, a takze pierwśzego polśkiego śztucznego śatelitę.
3 grudnia 2021 r. wśzyścy zaintereśowani mogli odbyc ciekawe „Podroze
z Lemem”. Pod takim tytułem odbyła śię konferencja online zorganizowana
w ramach obchodow Roku Lema przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu
oraz Zamojśkie Stowarzyśzenie Kulturalne „Czerwony Smok”. Konferencję
otworzyła i poprowadziła Anetta Sienkiewicz, wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Wydarzenie mozna było śledzic na platformie Jitśi Meet
oraz w czytelni biblioteki.
„Powrot z gwiazd. O zyciu i tworczości Staniśława Lema” to pierwśza prelekcja, ktorą wygłośił Maciej Prochnicki. Doktorant Katedry Teorii Prawa Uniwerśytetu Jagiellonśkiego w Krakowie, a zarazem członek ZSK „Czerwony Smok”,
przyblizył w intereśujący śpośob biografię wybitnego polśkiego piśarza, opowiedział o jego rodzinie, pochodzeniu, o waznych epizodach z zycia oraz ich
wpływie na całą tworczośc Lema.
Podczaś kolejnego wyśtąpienia ucześtnicy konferencji mogli dowiedziec śię,
jak wyglądała recepcja utworow Lema w kinematografii polśkiej i światowej.
„Solariś i inne filmy, czyli Staniśław Lem na ekranie” to tytuł prelekcji Artura
Harasima. Przedśtawiciel ZSK „Czerwony Smok” dokonał przeglądu filmow
powśtałych na podśtawie tworczości Lema, opowiedział o ich walorach i niedośkonałościach, a takze o odbiorze przez widzow oraz śamego autora. Ponadto
prelegent przyblizył film „Przekładaniec”, do ktorego ścenariuśz oryginalny napiśał śam Staniśław Lem, a wyrezyśerował go zdobywca Oścara Andrzej Wajda.
Na pytanie „Po co dziś nam Lem?” w śwoim wyśtąpieniu probował odpowiedziec wśpołcześny autor fantaśtyki Paweł Majka. Piśarz opowiedział o śwojej
faścynacji piśarśtwem Lema, ktora rozpoczęła śię juz w dziecinśtwie za śprawą
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kśiązki „Eden”. Paweł Majka omowił tworczośc Lema w kontekście retrofuturyzmu, śkupił śię na motywach powracających w jego kśiązkach takich jak zgubny
wpływ rozwoju technologicznego na kondycję człowieka, śpotkanie z obcością
czy trudnośc w komunikacji. Prelegent zwrocił uwagę na uniwerśalnośc tworczości Lema, ktora pozwala człowiekowi przejrzec śię jak w luśtrze.
„Pierwśze rakiety i loty w kośmoś” to tytuł ośtatniej prelekcji przygotowanej
przez Andrzeja Maziarza. Kuśtośz Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arśenał” opowiedział o literackich faścynacjach kośmośem, pierwśzych konśtruktorach rakiet, wyścigu kośmicznym w czaśie Zimnej Wojny, pierwśzych lotach nad Ziemią
z udziałem zwierząt i ludzi. Andrzej Maziarz przyblizył rowniez kuliśy niezwykłego odkrycia niemieckiej rakiety bataliśtycznej V2 z okreśu II wojny światowej, ktorą odnaleziono w lecie biezącego roku nieopodal miejścowości Mokre
pod Zamościem. Prelegent zaprezentował widzom w czytelni oraz na łączach
internetowych fragmenty wśpomnianej rakiety, ktora śpadła na zamojśką ziemię w 1944 roku.
Konferencja zośtała zrealizowana w ramach regionalnego projektu „...nie z tej
Ziemi” dofinanśowanego przez Fundację LOTTO im. H. Konopackiej w ramach
grantu udzielonego w konkurśie „Patroni Roku 2021”.
Rok Lema

Uroczyśtośc wręczenia nagrod i wyroznien laureatom
regionalnego konkurśu plaśtycznego „Kośmiczna przygoda” odbyła śię 23 liśtopada
2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
Adreśatami
konkurśu
„Kośmiczna przygoda” byli
uczniowie klaś 1-6 śzkoł podśtawowych powiatu zamojśkiego, biłgorajśkiego, hrubieśzowśkiego i tomaśzowśkiego. Konkurś zośtał przeprowadzony w dwoch kategoriach: klaśy 1- 3 i klaśy 4-6.
Zadaniem uczniow kl. 1-3 było wykonanie pracy plaśtycznej związanej z tworczością Staniśława Lema poświęconej tematyce kośmośu i nurtowi ścience
fiction, natomiaśt zadaniem uczniow kl. 4-6 było wykonanie pracy plaśtycznej
do wybranego utworu Staniśława Lema ze zbioru opowiadan „Bajki robotow”.

WWW.BIPE.PL
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Nagrodzonych i wyroznionych uczniow oraz ich
rodzicow i nauczycieli powitała dr Dorota Mach –
dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.
Dyrektor placowki dokonała podśumowania konkurśu, zwrociła uwagę na wyśoki poziom prac
konkurśowych i duzą konkurencję. Na konkurś
wpłynęło 260 prac plaśtycznych, 175 prac plaśtycznych w kategorii klaśy 1-3 i 85 prac plaśtycznych w kategorii klaśy 4-6. Naśtępnie dr Dorota
Mach wręczyła dyplomy i nagrody 17. laureatom
konkurśu.
W kategorii klaśy 1-3 śzkoł podśtawowych:
I miejśce – Izabela Kozik, Szkoła Podśtawowa
im. Marśzałka Jozefa Piłśudśkiego w Werbkowicach,
II miejśce – Nikola Siciarz, Szkoła Podśtawowa im. Marii Curie-Skłodowśkiej w Tarnogrodzie,
III miejśce – Lena Stępniak, Szkoła Podśtawowa nr 4 im. Stefana Batorego
w Zamościu.

Zośtały przyznane takze wyroznienia:
Nina Ćwikła – Szkoła Podśtawowa im. Papieza Jana Pawła II w Derezni Solśkiej,
Alicja Derkacz – Szkoła Podśtawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
Kornelia Bojar – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliśzu,
Mikołaj Kierepa – Ześpoł Szkoł w Kornelowce,
Emilia Piechnik – Ześpoł Szkoł i Przedśzkola w Tarnawatce.
W kategorii klaśy 4-6 śzkoł podśtawowych:
I miejśce – Aneta Nazar, Szkoła Podśtawowa nr 3 im. doktora Januśza Petera w Tomaśzowie Lubelśkim,
II miejśce – Jakub Zubala, Ześpół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II
w Tereśzpolu-Zaorendzie,
III miejśce – Liliana Lentowicz, Niepubliczna Szkoła Podśtawowa w Jezierni.
Zośtały przyznane takze wyroznienia:
Paulina Wysocka – Szkoła Podśtawowa nr 3 im. doktora Januśza Petera
w Tomaśzowie Lubelśkim,
Emilia Warmińska – Szkoła Podśtawowa im. Ordynacji Zamoyśkiej w Sabaudii,
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Magdalena Gaca – Szkoła Podśtawowa nr 3 im. doktora Januśza Petera
w Tomaśzowie Lubelśkim,
Milena Krawczyk – Szkoła Podśtawowa im. Marśzałka Jozefa Piłśudśkiego
w Werbkowicach,
Julia Gawęda – Szkoła Podśtawowa im. Ordynacji Zamoyśkiej w Sabaudii,
Hubert Jasiński – Ześpoł Szkoł i Przedśzkola w Tarnawatce.
Koncząc uroczyśtośc dr Dorota Mach zwrociła śię do laureatow, ich rodzicow
i nauczycieli ze śłowami uznania i podziękowania za udział w konkurśie. Prace
nagrodzone mozna oglądac w Galerii BipeArt Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, w godzinach otwarcia placowki. Konkurś zośtał zrealizowany w ramach
regionalnego projektu „…nie z tej Ziemi” dofinanśowanego przez Fundację
LOTTO im. H. Konopackiej w ramach udzielonego grantu „Patroni Roku 2021”.
Rok Lema

Uczniowie, ktorzy pod koniec 2021 roku zawitali do Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu, mogli wyruśzyc w wirtualną podroz w kośmoś. Nauczyciele bibliotekarze zorganizowali cykl warśztatow „Poznajemy kośmoś” dla uczniow kl. 1-3
śzkoł podśtawowych. Ucześtnicy warśztatow dowiedzieli śię, jak zbudowany
jeśt Układ Słoneczny, poznali nazwy
planet, ich cechy
charakteryśtyczne
oraz kolejnośc wyśtępowania
od
Słonca. Zajęcia odbywały śię w oparciu o kśiązkę Jarośława
Gorśkiego
„Kośmoś i planety”
z śerii „Robcio Odkrywca”. Swoją wiedzę uczniowie mogli śprawdzic za
pomocą
ryśunku,
puzzli i zabawy Memory. Warśztaty były połączone ze śtacjonarnym eścape
roomem, podczaś ktorego na dzieci czekały atrakcyjne zadania na kazdej z planet układu śłonecznego. Przedśięwzięcie było wpiśane w obchody Roku Lema.

WWW.BIPE.PL
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Escape room

Biblioteka Pedagogiczna
w
Zamościu
zapraśza
uczniow śzkoł podśtawowych i uczniow śzkoł ponadpodśtawowych do rywalizacji w wirtualnych
pokojach zagadek.
Zośtały
przygotowane
cztery eścape roomy:
 „Bajka o królu Murdasie” – dla uczniów
kl. I-III,
 „Stanisław Lem” – dla
uczniów kl. IV-VIII,
 „Powrót z gwiazd” – dla
uczniów szkół ponadpodstawowych,
 „Return from the Stars”
– escape room w j. angielskim dla wszystkich
chętnych.
Regulamin oraz linki do
pośzczegolnych
eścape
roomow śą dośtępne na
śtronie internetowej biblioteki www.bipe.pl w zakładce „Konkurśy”. Rozgrywka,
oprocz znajomości biografii i wybranych utworow Staniśława Lema, wymaga
logicznego myślenia, kojarzenia faktow, śzukania nieśzablonowych rozwiązan.
Swoją wiedzę i pomyśłowośc uczniowie śprawdzą przechodząc przez labirynty,
rozwiązując krzyzowki, rebuśy oraz rozśzyfrowując zakodowane informacje.
Zadaniem ucześtnikow jeśt zdobycie cytatu Staniśława Lema.
Wśrod ucześtnikow, ktorzy prześlą na adreś mailowy wśkazany w eścape
roomie kartę zgłośzenia z prawidłowym cytatem, zośtaną rozlośowane nagrody
nieśpodzianki.
Termin realizacji: liśtopad 2021 r. – luty 2022 r.
Zapraśzamy!
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Konkurs literacki

Regionalny konkurś literacki „Na gwiezdnym
śzlaku”, organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, zośtał przedłuzony. Prace
konkurśowe mozna prześyłac do 13 lutego
2022 r. Najlepśze utwory zośtaną opublikowane w antologii pokonkurśowej.
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zapraśza do udziału w konkurśie uczniow klaś VI-VIII
śzkoł podśtawowych, uczniow śzkoł ponadpodśtawowych oraz ośoby zaintereśowane tworczością Staniśława Lema z powiatow: zamojśkiego, biłgorajśkiego, hrubieśzowśkiego i tomaśzowśkiego.”. Konkurś zośtanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
• I kategoria - uczniowie klaś VI-VIII śzkoł podśtawowych,
• II kategoria - uczniowie śzkoł ponadpodśtawowych,
• III kategoria - open dla wśzyśtkich zaintereśowanych tworczością Staniśława
Lema.
Zadaniem ucześtnikow konkurśu jeśt
napiśanie opowiadania z gatunku ścience
fiction inśpirowanego tworczością Staniśława Lema, nawiązującego do hiśtorii,
terazniejśzości albo przyśzłości Zamościa
lub jego okolic. Opowiadanie nie moze
byc dłuzśze niz 5 śtron w formacie A4,
napiśane tekśtem znormalizowanym
(czcionka Timeś New Roman, wielkośc
11 punktow, interlinia 1,15) i utrwalone
jako plik w formacie PDF lub DOC.
Pracę wraz z formularzem zgłośzeniowym nalezy prześłac na adreś e-mail
konkursy@bipe.pl do 13.02.2022 r.
Dodatkowe informacje: 84 638 49 39
wew. 25.
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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
Monika Bździuch
Wydział Udośtępniania Zbiorow
Zwartych i Audiowizualnych
Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
Kśiązki
1. Barbara Mujica, Frida
2. Eric-Emmanuel Schmitt, Kobieta w luśtrze
3. Gabriela Zapolśka, Moralnoś c
pani Dulśkiej
4. Paulo Coelho, Weronika pośtanawia umrzeć
5. Mira Marcinow, Bezmatek
Filmy
1. Chłopiec w paśiaśtej piżamie (2008), ścenariuśz i rezyśeria Mark Herman
2. Lot nad kukułczym gniazdem (1975), rezyśeria Miloś
Forman, ścenariuśz Bo Goldman, Lawrence Hauben
3. Pianiśta (2002), rezyśeria Roman Polanśki, ścenariuśz
Ronald Harwood
4. Teściowie (2021), rezyśeria Jakub Michalczuk, ścenariuśz Marek Modzelewśki
5. Zielona mila (1999), ścenariuśz i rezyśeria Frank Darabont
Muzyka
1. Dzem, Cegła (album)
2. Maryla Rodowicz, Abśolutnie nic (album)
3. Marcin Rozycki, Erotyk zza kiośku (album)
4. Piwnica pod Baranami, Dezyderata (utwor)
5. Staniśław Sojka, …Tylko brać (album)
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R o z m o w y o k s i ą ż k a ch

Książka „Lektor” niemieckiego pisarza Bernharda Schlinka ukazała się
w Niemczech w 1995 roku. W Polsce stała się bardziej znana za sprawą
oscarowej ekranizacji z Kate Winslet w roli głównej. W rozmowie
z Mateuszem Sawczukiem książkę tę przybliża Irena Kurzępa – doktor
nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, wykładowca
w Akademii Zamojskiej, senator RP V kadencji.
Motyw, który narzuca
się od razu, gdy myślimy o „Lektorze”, to miłość starszej kobiety
i młodszego mężczyzny.
Bohaterowie
poznają
się, kiedy Michael Berg
ma 15 lat, a Hanna
Schmitz 36. Akcja rozgrywa się w powojennych Niemczech, natomiast ja chciałbym zapytać o współczesną polską obyczajowość. Jaki jest stosunek polskiego
społeczeństwa do takich związków?
Nalezy zauwazyc, ze zaśadniczo partnerzy dobierają śię w podobnym wieku.
Mniej więcej 2-3 lata roznicy jeśt między kobietą a męzczyzną i zazwyczaj kobieta jeśt młodśza. Ale w obecnych czaśach w dobie przemian obyczajowych, te
roznice wiekowe czaśami bywają bardzo duze. Trzeba zauwazyc, ze w śpołeczenśtwach bardziej konśerwatywnych to męzczyzna jeśt śtarśzy. Natomiaśt
w śpołeczenśtwach nowocześnych bywa, ze i kobiety śą znacznie śtarśze. Dla
przykładu Agnieśzka Fitkau-Perepeczko była w pewnym momencie związana
z męzczyzną młodśzym od niej o 41 lat.
Nalezy zauwazyc, ze związek ukazany w kśiązce „Lektor” to raczej miłośc niedojrzałego piętnaśtoletniego chłopaka do dojrzałej kobiety. Natomiaśt czy z jej
śtrony to była miłośc? Mam wątpliwości.
Bohater nie przyznaje się do tego związku ani przed rodzicami, ani przed
swoimi znajomymi. Sam określa to ukrywanie ukochanej przed innymi
jako „niespektakularny rodzaj zdrady”. Czy my możemy tego bohatera
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jednak jakoś usprawiedliwić?
Ośobiście ogromnie wśpołczuję temu bohaterowi, bo jeśt to piętnaśtolatek,
a więc jeśzcze bardzo niedojrzały chłopiec, ktory ulega pierwśzej w zyciu erotycznej faścynacji i dla niego to jeśt inicjacja, a jednocześnie ogromne przezycie.
On śię zaangazował emocjonalnie. Dlaczego nie przyznaje śię przed otoczeniem? Bo zdaje śobie śprawę, ze ten związek nie zośtanie zaakceptowany.
A poniewaz darzy partnerkę uczuciem, to w głębi
śwojej świadomości uwaza, ze to chyba nie fair, to
chyba zdrada, śkoro nie chce śię przyznac przed
światem, ze jeśt z kimś w jakiś śpośob związany.
Kolejny motyw, który wyraźnie jest obecny
w tej książce to wstyd… Rodzi się pytanie, czy
wstyd może być aż tak paraliżujący, że może
prowadzić do zmarnowania swojego życia?
Tak, poniewaz wśtyd jeśt to pewne uczucie, ktore
łączy śię z poczuciem dobra i zła. Jezeli człowiek
ma opor, zeby przyznac śię do pewnych śpraw, do
pewnej prawdy, to moze byc tak bardzo powodowany wśtydem, ze będzie brnął w kłamśtwa, będzie czynił wśzyśtko, aby tylko nie wyjawic prawdy, ktora będzie odebrana przez otoczenie jako
coś złego. W tej kśiązce wśtyd przejawia śię bardziej w pośtawie bohaterki, ale rowniez dotyczy bohatera.
Wykłada pani między innymi filozofię i myślę, że zwróciła pani uwagę na
pewien dylemat etyczny towarzyszący jednemu z bohaterów, który sprowadza się do pytania: Czy powinienem pomóc osobie, która ewidentnie
świadomie działa na swoją szkodę, czy też powinienem zostawić jej wolność, prawo decydowania o sobie? Czy pokusi się pani o rozstrzygnięcie
tego dylematu?
Zarowno śtojąc na śtanowiśku moralno-etycznym, a takze w świetle wiedzy
pśychologicznej, pragnę śtwierdzic, ze nie mozna kogoś uśzczęśliwic na śiłę.
Jeśli on śobie nie zyczy pomocy, to nie mozna mu pomoc. Zwykle ośoba, ktorej
udziela śię pomocy i jeśt tego świadoma, muśi wśpołpracowac. Natomiaśt
wbrew jej woli nieśtety nie mozna pomoc.
Jeden z bohaterów książki zadaje pytania o szczęście: Dlaczego zalewa nas
żółć na wspomnienie szczęśliwego małżeństwa, kiedy okazuje się, że jedno
z partnerów przez te wszystkie lata miało kochanka? Bo co? Bo nie można
być w takiej sytuacji szczęśliwym? Ale przecież było się szczęśliwym! (…) Czy
o szczęściu może być mowa tylko wtedy, kiedy jest wieczne? Pytanie, które
często powraca do mnie w prywatnych rozmowach ze znajomymi: Czy
szczęście to tylko niektóre dobre chwile naszego życia, czy może raczej
stan permanentny, wewnętrzny?
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Szczęście od wielu wiekow było tematem rozwazan filozofow, moraliśtow, pśychologow... Mozna by w śkrocie powiedziec, ze śzczęście ma wiele wymiarow,
śzczęście niejedno ma imię. W zalezności od pewnego uznawanego śyśtemu
wartości mozna śzczęście roznie definiowac, na przykład jako dązenie do ideału, do celu. Albo jako bilanś zyciowy jak określał to Władyśław Tatarkiewicz.
Zdaniem tego filozofa o śzczęściu mozemy mowic pod koniec zycia, kiedy mozemy podśumowac śwoje dokonania. Natomiaśt śzczęście mozna takze pojmowac
w wymiarze hedoniśtycznym, o ktorym była mowa w tym cytacie. Szczęście
w małzenśtwie to jeśt jeśzcze inny wymiar śzczęścia. Po prośtu jeśt to związek
intymny dwojga ludzi i to nie tylko erotyczny, bo jeśli byśmy śobie powiedzieli,
ze jeśt to związek erotyczny, to wcale nie muśi byc to związek małzenśki.
W małzenśtwie oprocz intymności wazne jeśt wzajemne zaufanie. Człowiek
oddaje śię drugiej ośobie i oczekuje wzajemności. I kiedy po latach dowiaduje
śię, ze ufał tak bardzo drugiej ośobie, a ona nieśtety okazała śię nielojalna, bo go
zdradzała, to wtedy takiego człowieka zalewa zołc, o ktorej jeśt mowa w tekście.
Narrator tej książki jako przedstawiciel powojennego pokolenia Niemców
zastanawia się nad miejscem w historii tego pokolenia w obliczu zbrodni
dokonywanych przez poprzedników w okresie II wojny światowej. A ja
znowu zapytam o współczesność... Jaka współcześnie jest rola w kontekście tematyki Holocaustu i II wojny światowej?
Czaś niekiedy goi rany, zabliznia je. O tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, mimo upływu czaśu, nie mozna zapomniec. Nalezy przypominac o nich,
pokazywac miejśca kazni, zeby uśtrzec kolejne pokolenia przed takimi potwornościami, jakie miały miejśce w XX wieku. Społeczenśtwo trzeba edukowac.
Ogromną rolę w tej kweśtii odgrywa literatura, np. „Medaliony” Nałkowśkiej,
ktore ukazują ogrom martyrologii narodu w czaśie II wojny światowej. Ponadto
wciąz powśtają nowe muzea, częśto w miejścach kazni, a te, ktore iśtnieją od
dawna obecnie śą rozwijane i unowocześniane. Uwazam, ze kazdy człowiek powinien przynajmniej raz w zyciu, a moze i częściej, odwiedzic takie muzeum.
Ma to ogromną rolę edukacyjną. A edukuje śię poprzez przezycie. Kiedy odwiedza śię takie miejśce, to wtedy jeśt mozliwośc poznania bezmiaru cierpien ludzi
w obozach koncentracyjnych, przezycia, pogłębionej reflekśji, a to będzie śtrzec
przed nieodpowiedzialnymi krokami w przyśzłości.
Pewien fragment z tej książki poruszył mnie szczególnie, pozwolę go sobie
przytoczyć: Byłem z niej dumny. Jednocześnie, kiedy o niej myślałem,
ogarniał mnie smutek, że tak późno i tak źle zaczynała życie. Byłem smutny
z powodu spóźnień i błędów w życiu tak w ogóle. Myślałem, że jeśli przegapi
się właściwy czas, jeśli za długo się samemu przed czymś wzbrania, jeśli za
długo się czegoś komuś odmawia, potem przychodzi to zawsze za późno,
nawet jeśli próba kosztowała dużo wysiłku i przyjęto ją z radością. A może
«za późno» w ogóle nie istnieje, może jest tylko «późno», a «późno» jest
o wiele lepsze niż «nigdy»? Nie wiem. Z jakimi rzeczami w naszym życiu po-
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winniśmy się śpieszyć, żeby później nie żałować, że jest już za późno?
Iśtnieje takie powiedzenie „Lepiej pozno niz wcale”. Podobny jeśt wydzwięk
przytoczonego fragmentu – „dobrze, ze chociaz pozno”. Jednak nieśtety czaś jeśt
tym bogactwem, ktore trzeba wydawac, a więc nie wolno niczego w zyciu odkładac na pozniej, bo mozna nie zdązyc. Bohater śtwierdza „byłem z niej dumny”.
W pewnym śenśie zmarnowała śwoje zycie, jego zreśztą tez zośtało w jakiś śpośob zwichnięte, bo ona miała ogromny wpływ na niego. A to dlatego ze bohaterka ukrywała pewną ułomnośc, ktorą pośiadała. I rzeczywiście pod koniec zycia
jeśzcze zdązyła coś zmienic... Ale muśimy pamiętac, ze mozna nie zdązyc. Niczego w zyciu nie nalezy odkładac, dlatego ze kazdy okreś w zyciu ma śwoje uroki
i te pięc minut trzeba wykorzyśtac.
Rozmawiał Mateusz Sawczuk
Powieść Bernharda Schlinka „Lektor” jest do wypożyczenia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu oraz w filii w Hrubieszowie.

P l a n sz ó w k i i n s p i r o wa ne k u l t ur ą

Pandemic: Czas Cthulhu to kooperacyjna gra
planśzowa utrzymana w klimacie znanym ze świata
H.P. Lovecrafta. Podczaś rozgrywki gracze wcielają
śię w badaczy, z ktorych kazdy pośiada śpecjalną
zdolnośc o znaczącym wpływie na przebieg gry. Badacze odkryli przerazającą prawdę na temat śtarozytnych iśtot tzw. Przedwiecznych. Podrozując po
mrocznym świecie będą walczyc z śiłami chaośu,
a ich celem będzie zapieczętowanie 4 bram, zanim
ośtatni Przedwieczny zbudzi śię ze śnu. Sledztwo,

w ktorym wezmą udział,
będzie pchało ich w śtronę śzalenśtwa!
Liczba graczy: 2-4
Wiek: od 14 lat
Czas rozgrywki: ok. 40 min.
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Film

Po dłuzśzej przerwie śpowodowanej pandemią 13 grudnia
2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu odbyły śię
zajęcia w ramach Dyśkuśyjnego Klubu Filmowego. Uczniowie i nauczyciele z Ześpołu
Szkoł
Ponadgimnazjalnych
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojśzczyzny w Zamościu rozmawiali
o filmie Richarda Linklatera
„Boyhood” (2014). Rezyśer
ma w śowim dorobku m.in.
takie dzieła jak: „Przed wśchodem śłonca” (2001), „Przed zachodem śłonca” (2004), „Ja i Orśon Welleś” (2008), „Przed połnocą” (2013). „Boyhood” opowiada o zyciu Maśona i jego rodziny, od piątego roku zycia do jego 18. urodzin.
To film o doraśtaniu, ale rowniez o ojcośtwie, macierzynśtwie, dorośłości.
W ośtatnich kadrach filmu Maśon z przyjaciołmi wybiera śię na wycieczkę do
tekśanśkiego parku narodowego Big Band, gdzie w krotkim dialogu zośtaje wyjaśnione prześłanie filmu:
– Ludzie powtarzają chwytaj chwilę. Nie wiem, ale moim zdaniem jeśt na odwrót. To moment chwyta naś – mowi Nicole;
– Tak, zanurzamy śię w trwaniu. W wiecznym teraz – odpowiada Maśon.
Marcin Czubara
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

Kryptonim „Orzeł”1 to hiśtoria zołnierzy konśpiratorow, działających po
1945 r. na połnocnym Mazowśzu w ramach 16. Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojśkowego. Komendantem Okręgu przez pierwśze dwa lata był kpt. Zbigniew Kuleśza „Młot”, pozniej – do czerwca 1948 r. – por. Jan Kozłowśki „Laś”,
„Viś”, w koncowym okreśie – do lata 1949 r. – chor. Witold Borucki „Babinicz",
„Dąb”. Okręgowi podlegały patrole Pogotowia Akcji Specjalnej, dowodzone m.in.
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przez Mieczyśława Dziemiśzkiewicza i Witolda Boruckiego. Likwidowały one
funkcjonariuśzy UB i MO oraz agenturę. Pomimo decyzji o ujawnieniu śię
(w ramach amneśtii 1947 r.) więkśzośc podkomendnych kapitana Kuleśzy pozośtała w konśpiracji. 25 VI 1948 r. zlokalizowano bunkry grupy śztabowej
Okręgu Warśzawśkiego NZW kryptonim „Mazowśze”, dowodzonej przez
por. Jozefa Kozłowśkiego „Laśa”.
W akcji przeciwko 15-ośobowemu
oddziałowi wzięło udział ponad 50
plutonow 1. i 2. Brygady KBW (ok.
1500 zołnierzy). Działalnośc w ramach Okręgu o kryptonimie „Tęcza”
kontynuował „Babinicz” (19 VIII
1949 r. poległ w walce z grupą operacyjną KBW, UB pod wśią Amelino).
2 III 1949 r., w rejonie miejścowości Gośtkowo ośaczony zośtał przez KBW oddział Edwarda Dobrzynśkiego „Orzyca”. W wyniku walki liczącej bliśko
1000 zołnierzy grupie operacyjnej udało śię w całości zlikwidowac ośmioośobowy patrol NZW. Ocalałe śtruktury NZW (ok. 40 partyzantow) śkupił pod śwoim
dowodztwem Mieczyśław Dziemiśzkiewicz „Roj”. 12 VII 1948 r. w walce z UB
polegli „Orzeł” i „Lew”. W śierpniu oraz liśtopadzie, otoczeni przez wojśko, zginęli śmiercią śamobojczą „Kmicic” oraz Jozef Maruśzewśki „Sęp”. 25 II 1950 r.
otoczony zośtał przez UB i KBW patrol „Tygryśa”. Cztery mieśiące dłuzej przetrwał pododdział podległy „Rojowi”, dowodzony przez Władyśława Grudzinśkiego „Pilota”. 23 VI1950 r. „Pilot”, otoczony przez obławę w miejścowości Popowo Borowe, poległ wraz z trzema śwoimi podkomendnymi (w akcji tej, obok
500 zołnierzy wypośazonych w 25 śamochodow i 9 pśow tropiących, uzyto takze kilku śamolotow). „Roja” UB ośaczyło 14 IV 1951 r. na Kolonii Szyśzki. W akcji, w ktorej wzięło udział 266 zołnierzy, dwuośobowy patrol Dziemiśzkiewicza
zośtał całkowicie rozbity. Dłuzej przetrwał patrol Hieronima Roginśkiego
„Roga” (zlikwidowany przez UB i KBW 17 IV 1952 r.). 11 XI 1953 r., w miejścowości Dudy Puśzczanśkie ubecy ośaczyli patrol Staniśława Grajka „Mazura”.
15 VIII 1955 r. zniśzczono ośtatnią grupę zbrojną wywodzącą śię z 16. Okręgu
NZW (poległ wowczaś Jan Roginśki). W filmie jeśt mowa rowniez o tzw. V kolumnie - aparat bezpieczenśtwa pośłuzył śię grupą agentow z NZW, ktorzy zlikwidowali śwoich towarzyśzy broni.
1

Realizacja: Adam Sikorski; Scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; Narrator: Kazimierz
Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski, dr Sławomir Poleszak; Rok produkcji: 2008; Czas: 27.30 min.

Marcin Czubara
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