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„Miałem sen jak pewien pastor z Atlanty o ludziach budujących biblioteki, nie armaty” – słyszymy w utworze „Nigdy więcej” hiphopowego składu Grammatik. Nigdy dość działań na rzecz pokoju.
W tym roku z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu realizuje projekt „Wrzesień 1939 roku
na Zamojszczyźnie”, w ramach którego realizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów różnych poziomów nauczania. Na zdjęciu uczestnicy zajęć z klas 1–3, którzy dumnie prezentują narysowaną kulę ziemską wraz z gołębiami, symbolizującymi pokój na świecie.
→ s. 2-5

2

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w ZAMOŚCIU

Biblioteka
Pedagogiczna
w Zamościu we wrześniu
i październiku realizowała projekt edukacyjny „Wrzesień
1939 roku na Zamojszczyźnie”.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty „Wrzesień
1939”, w których uczestniczyli
uczniowie m.in.. Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu, Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza
w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu, Szkoły Podstawowej w Cześnikach oraz Szkoły Podstawowej w Kornelówce. W czasie spotkań uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat II wojny światowej korzystając z takich form wyrazu jak film, prezentacja multimedialna, zabawa plastyczna, kody QR czy tekst literacki.
Ponadto w ramach projektu
Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała konkurs plastyczny
„Wrzesień 1939 roku – oczami
dziecka” dla uczniów klas 4–8
szkół podstawowych powiatu
zamojskiego,
biłgorajskiego,
hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Zorganizowano również
konkurs fotograficzny „II wojna
światowa na Zamojszczyźnie”
dla uczniów szkół średnich.
10 października w siedzibie BP w Zamościu odbędzie się podsumowanie projektu. Uczestnicy wysłuchają wykładu Tomasza Brytana z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej nt. „Wrześniowa droga” ppor. Stanisława Machlera. Zaplanowano również quiz historyczny oraz wręczenie nagród laureatom konkursów plastycznego
i fotograficznego.
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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: Hasło na „w”.
Cele:
 rozbudzanie wśród dzieci ciekawości wobec
otaczającego świata
 wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
 zdefiniowanie pojęcia „wojna”, „pokój”
 pokazywanie dzieciom różnicy między pokojem i wojną
 przybliżenie dzieciom wiadomości na temat
II wojny światowej.
Uczestnicy: uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych.
Czas trwania zajęć: 1 godzina lub 2 godziny.
Formy pracy:
pogadanka, praca z tekstem, praca indywidualna, praca zespołowa, prezentacja.

! Książka Michała Rusinka Zaklęcie na „w” dostępna w BP w Zamościu oraz w filii w Hrubieszowie.
! Książka Ewy Nowak Kto uratował jedno życie… dostępna w BP
w Zamościu oraz filii w Biłgoraju.

Materiały:
Rzutnik, książka Michała Rusinka Zaklęcie na „w”, książka Ewy Nowak Kto uratował jedno życie… (s. 3–9), flipchart, papier do flipcharta, flamastry, kolorowe
kartony z wizerunkiem gołąbka pokoju, szary papier, kolorowe mazaki, kredki,
nożyczki, klej, prezentacja multimedialna na temat II wojny światowej, rozsypanka literowa.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczestników zajęć, przedstawienie się osoby prowadzącej oraz zapoznanie z tematem i celem zajęć.
2. Zabawa z rozsypanką wyrazową.
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Dzieci podzielone na 4-6 osobowe grupy układają hasło „Wojna” i hasło „Pokój”.
Próba zdefiniowania słowa wojna oraz pokój. (Propozycje uczniów zostają zapisane na tablicy).
Pokój to stan zgody, brak wojny, ale także stan spokoju, równowagi ducha i umysłu / łagodność, cierpliwość – odwrotnością pokoju będzie Wojna.
Uwaga!
W przypadku uczniów kl. 1 nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje ze stron: 2 i 3
książki Michała Rusinka Zaklęcie na „w”. Prosi dzieci, żeby opowiedziały, czym
różnią się rysunki. Na pierwszym jest pokazana rodzina na wycieczce rowerowej,
ilustracja jest wykonana w ciepłych – słonecznych kolorach. Na drugim rysunku
nie ma ludzi, są ciemne chmury, kolory są zimne i smutne. Nauczyciel w nawiązaniu do ilustracji – rozmawia z dziećmi o tym, czym jest wojna.
3. Prezentacja „II wojna światowa”
Nauczyciel przybliża uczniom informacje na temat II wojny światowej. Zadaje
uczniom pytania typu: Czy dzieci słyszały o II wojnie światowej? Kto doprowadził do jej wybuchu?
W celu zobrazowania dzieciom informacji o II wojnie światowej nauczyciel
przedstawia prezentację multimedialną poświęconą zagadnieniu.
4. Praca z tekstem - wysłuchanie przez dzieci fragmentów książki Michała Rusinka Zaklęcie na „w”.
5. Dyskusja na temat wysłuchanych fragmentów książki Michała Rusinka Zaklęcie na „w”.
- Czym jest wojna?
- Czym jest tajna organizacja?
- Co znaczy słowo „okupacja”?
- Czym są tajne komplety?
- Czym jest armia podziemna?
- Co znaczy zwrot „Szare Szeregi”?
6. Zabawa plastyczna
Dzieci dostają kolorowe kartki z rysunkiem gołąbka pokoju – ich zadaniem jest
wyklejenie gołąbka watą, papierem białym lub pomalowanie białą kredą w środku. Zabawa kończy się prezentacją prac wykonanych przez dzieci.
Uwaga: W przypadku dzieci starszych z kl. 3 możemy wprowadzić pracę zespołową. Dzielimy dzieci na 3-, 5-osobowe zespoły i każdemu zespołowi przydzielamy
szary papier (lub inny papier w większym formacie np. A3), kilka gazet, czasopism oraz kolorowe pisaki, kredki. Zadaniem uczniów będzie wykonanie dwuczęściowego plakatu – tak by na jednej jego części znajdowało się ich wyobraże-
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nie pokoju, a na drugiej wojny. Do pracy dzieci mogą wykorzystać przygotowane
gazety tworząc kolaż lub wykonać plakat w formie rysunku. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi grupy o zaprezentowanie prac.
7. Podsumowanie:
Realizując powyższe zajęcia uświadamiamy dzieciom, czym była II wojna światowa. Wskazujemy na różnice między wojną i pokojem. Pokazujemy, że pokój wymaga troski wszystkich narodów. Możemy spytać się uczniów o to, dlaczego mimo iż większość ludzi (tak zakładamy) potrzebuje pokoju, to czasem zdarzają się
wojny? Jak myślą dlaczego dochodzi do wybuchu wojen?
Oprac. Alicja Piskorska
Biłgoraj

16 września 2019 roku zorganizowano w Biłgoraju 80. rocznicę
walk z niemieckim okupantem, odbytych w okolicach miasta i w jego
granicach, a także niespodziewanej
napaści Związku Radzieckiego na
Polskę. Uroczystości te rozpoczęły
się Mszą św. za poległych i zamordowanych, sprawowaną o godzinie
11 w Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej, po której
złożono w nim wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą dzielnych żołnierzy
Armii „Kraków”.
Organizatorami pierwszej części wspomnianych obchodów byli: Katolickie
Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy
parafii pw. św. Marii Magdaleny oraz Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, reprezentowane przez Jerzego Blicharza i prezesa Piotra Flora.
Następnie o godzinie 16 rozpoczęła się konferencja historyczna poświęcona
bitwie o Biłgoraj i Puszczę Solską, połączona z promocją XI tomu rocznika histo-
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rycznego, wydanego przez BTR w ramach cyklu „Nad Tanwią i Ładą” w związku
ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Spotkanie to odbyło się już w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, przy ul. Żołnierzy Wojska Polskiego nr 4 w Biłgoraju. Przygotowało je Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną i Społecznym Komitetem Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej.
Po powitaniu gości prezes Piotr Flor przedstawił w skrócie zarys kilkudniowych walk z okupantem w rejonie Biłgoraja, zakończonych 16 września 1939
roku całodzienną bitwą o to miasto, a w konsekwencji wycofaniem się polskiej
armii przed naporem wroga w kierunku wschodnim.
Kolejny prelegent – dr Adam Balicki, kontynuując ten wątek opowiedział
o dalszych losach polskich żołnierzy, którzy po dwóch dużych bitwach, stoczonych tylko kilkadziesiąt kilometrów dalej, (tj. pod Tomaszowem Lubelskim),
ostatecznie złożyli broń i w większości dostali się do niewoli.
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgoraj Tomasz Książek ukazał kulisy nagłego wkroczenia armii sowieckiej na teren II Rzeczypospolitej oraz zajęcie przez nią wielu miast i wsi, w tym Biłgoraja, zaś dr Dorota Skakuj zaprezentowała miejsca pamięci oraz groby wszystkich żołnierzy
Wojska Polskiego, którzy polegli podczas walk o Biłgoraj i jego okolice.
Dopełnieniem tej konferencji była promocja najnowszego numeru rocznika
BTR „Nad Tanwią i Ładą”, w którym znalazły się ciekawe materiały związane
z historią lokalną, dokonana przez regionalistę, a zarazem członka Biłgorajskiego
Towarzystwa Regionalnego – Piotra Kupczaka, połączona z poczęstunkiem.
Piotr Flor
prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego

Rodzic najlepszy pod słońcem : cztery kroki do
szczęśliwego dzieciństwa Twojego dziecka / Edyta
Zając. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright
2019. Nr inw. 77644

Więcej nowo zakupionych książek przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Zamościu można znaleźć na stronie
www.bipe.pl w zakładce „Nowości”.
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H r u b i e sz ó w

We wtorek 26 września 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie uczniowie
klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie mieli okazję spotkać się
z Arturem Jasińskim, debiutującym autorem książki
pt. „Baśń o dębowym sercu”. Autor mieszka w Świdniku,
gdzie na co dzień zajmuje się muzyką – gra na perkusji
i pisze teksty piosenek. Jego książka została pozytywnie
przyjęta przez recenzentów i blogerów książkowych.
W trakcie spotkania Artur Jasiński przybliżył uczniom
swoją twórczość, cytując fragmenty baśni i prezentując
audiobooka. Następnie uczniowie zadawali autorowi
liczne pytania dotyczące zarówno jego twórczości literackiej, życia osobistego, jak i poszanowania przyrody.
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu
książek autora i otrzymania autografu.
T o m a s z ó w L u b.

W maju i czerwcu 2019 r. uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w kolejnych
z cyklu zajęciach rozwijających kreatywność, organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
Filii w Tomaszowie Lubelskim. Podczas warsztatów zatytułowanych
„Myślimy
kreatywnie”
oraz
„Myślenie jest w cenie”, rozwiązywali zadania rozwijające koncentrację, spostrzegawczość oraz wyobraźnię.
Poprzez nieszablonowe rozwiązania uczniowie wzbogacali swoją wiedzę
z zakresu mechanizmów myślenia oraz poznawali zasady wielokierunkowego
myślenia twórczego.
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Biblioterapia wg Ireny Boreckiej to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio
wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek
wspierający proces leczniczy i wychowawczy. Dlatego też zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii czy jej elementów muszą być zaplanowane oraz przeprowadzone w oparciu o scenariusz.
Scenariusz składa się z dwóch części:
1. wprowadzająca – stosuje się zabawy integracyjne, twórcze, koncentracyjne,
aktywizujące, uwrażliwiające, rozluźniające;
2. właściwa, czyli biblioterapia – czytanie odpowiedniego tekstu terapeutycznego
i omówienie go z uczestnikami zajęć; uczestnicy mogą wymyślić inne zakończenie, mogą wejść w rolę wybranego bohatera, mogą go narysować, mogą wykonać
ilustrację do czytanego utworu.
Scenariusz powinien zawierać:
1. temat
2. cel główny
3. cele szczegółowe
4. metody i techniki
5. środki.
Wszystkie zajęcia terapeutyczne powinny zawierać kontrakt:
1. zasada szczerości – każdy mówi to, co myśli;
2. zasada aktywności – każdy stara się brać żywy udział;
3. zasada dobrowolności – nie ma przymusu wypowiedzi;
4. zasada dyskrecji – to, co jest na zajęciach, nie wynosi się na zewnątrz.
Formy pracy stosowane w biblioterapii:
1. aktywna – prowadzi do określenia (np. co to jest miłość, przyjaźń, radość, złość
itp.) przez uczestników, a nie przez prowadzącego);
2. wizualizacja – uczestnicy siadają wygodnie, zamykają oczy, słuchają tego,
co mówi prowadzący i wyobrażają sobie tę sytuację.
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Metody i techniki stosowane w biblioterapii:
1) Drama – metoda polegająca na uczeniu się przez przeżywanie, wchodzenie
uczestników w role.
2) Słoneczko – metoda polegająca na pisaniu skojarzeń np. od wyrazu złość, radość, samotność.
3) List – technika dramowa polegająca na pisaniu przez grupę listu do określonego
bohatera, następnie wszystkie grupy czytają listy i na ich podstawie układają opowiadanie jak powinien nasz bohater postąpić.
4) Poza – technika dramowa polegająca na przedstawianiu sobą, swoim ciałem
osoby, sytuacji, emocji np. radości.
5) Płaszcz eksperta – technika dramowa polegająca na spojrzeniu na jeden problem z różnych punktów widzenia np. z punktu widzenia księdza, dziennikarza,
matki, ojca, kolegi, nauczyciela, policjanta.
6) Bezludna Wyspa – technika dramowa polegająca na wizualizacji, następnie na
pracy w grupach i przedstawieniu w formie plastycznej na arkuszach papieru zagospodarowania bezludnej wyspy (technika ta diagnozuje grupę, jest twórcza
i integracyjna).
7) Parada gwiazd – technika dramowa polegająca na integrowaniu grupy. Uczestnicy zajęć dobierają się w pary. Każda z osób opowiada o sobie (po 2 minuty).
Następnie uczestnicy stają w kole i osoby opowiadają o swoim partnerze. Później
pary biorą się za ręce i przechodzą przez środek koła, natomiast pozostali biją brawo.
Tę samą technikę można zastosować do opowiedzenia o sobie z wykorzystaniem
motywów ulubionej bajki, baśni – uczestnik wciela się w bajkową (baśniową)
postać, wprowadza do opowiadania zarówno elementy bajkowe (baśniowe),
jak i prawdziwe zaczerpnięte ze swojego życia.
8) Płatki kwiatów – zabawa uwrażliwiająca – uczestnicy zajęć rysują kwiatek;
środek i 6 płatków (duże). W środku wpisują swoje imię, w płatkach zaś:
1. co lubię x3;
2. czego nie lubię x3;
3. za co kogoś podziwiam;
4. co chciałabym jeszcze zrobić;
5. z czego jestem dumna;
6. dwa miejsca wspomnień i sentymentów.
9) Cztery okna – zabawa uwrażliwiająca – uczestnicy składają kartkę tak, aby powstały cztery pola, a następnie wpisują odpowiedzi na cztery pytania:
1. co jest dla mnie największym szczęściem;
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2. jaka jest moja ulubiona książka i dlaczego;
3. cel życiowy, jaki wyznaczyłam sobie do zrealizowania;
4. trzy rzeczy które dobrze potrafię;
lub:
1. ja jako kolor; 2. ja jako kwiat; 3. ja jako góra; 4. ja jako droga.
10) Kolory – zabawa twórcza polegająca na wybraniu przez uczestników kolorowej kartki (można wykorzystać papier kolorowy – wycinankowy) i wypisaniu
czterech słów skojarzonych z wybranym kolorem, następnie z użyciem tych słów
należy ułożyć opowiadanie.
11) Zabawy z imieniem – na kartce papieru wpisujemy swoje imię pionowo drukowanymi literami. Przy każdej literze piszemy pozytywne cechy charakteru lub
nazwy kwiatów, zwierząt, drzew, miast lub ułożyć jak najwięcej wyrazów ze
swojego imienia.
12) Plampacz-stworek z innej planety – ćwiczenia twórcze polegające na narysowaniu przez uczestników jednego elementu „plampacza” np. głowy, następnie
podają oni swoją kartkę sąsiadom, ci dorysowują tułów i podają kartkę dalej, następni uczestnicy rysują ręce itd. Ćwiczenia kończą się w momencie gdy kartki
papieru wrócą do właścicieli z narysowanymi „plampaczami”.
13) „Kot” – ćwiczenie rytmiczne – klękamy w kole jak kot, w pewnej odległości
od sąsiada podparci na rękach. W jednej ręce trzymamy drewnianą łyżkę. Mówimy wierszyk: „siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział,
a to było tak”. Wypowiadamy te słowa rytmicznie i za każdym wypowiadanym
słowem, układamy łyżkę obok nogi sąsiada. Można wykonywać to w prawo
i w lewo.
14) „Latające ptaki” – ćwiczenie na pokonanie wstydu – papierowy ręcznik dzielimy na kwadraty, każdy uczestnik otrzymuje jeden z nich. Kładziemy ręcznik na
otwartej dłoni i naśladujemy ptaki. Ruszamy się i wykonujemy ręką koliste ruchy, w górę i w dół, na bok itp., ale tak, żeby ręcznik nie spadł. Muszą to być bardzo zamaszyste ruchy.
Bibliografia:
1. Borecka, Irena. Biblioterapia: teoria i praktyka. Warszawa: SBP, 2001
2. Materiały szkoleniowe z kursu I i II I III stopnia „Biblioterapii” zorganizowanego przez TCB w Tomaszowie Lubelskim.
3. Materiały szkoleniowe z kursu „Biblioterapia z innymi elementami terapii
twórczych” zorganizowanego przez CEBiD w Jarocinie.
Oprac. Wanda Stasiuk
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25 września 2019 roku w „Sali Kolumnowej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, wręczyła wyłonionym w postępowaniu konkursowym nauczycielom akty powierzenia zadań doradcy metodycznego. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dyrekcja Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN).
Zadania doradcy metodycznego w województwie lubelskim są powierzane
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z dyrektorem LSCDN oraz
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel wykonujący zadania doradcy jest zatrudniony. Nauczyciele realizujący zadania doradcy metodycznego są zatrudniani w
ramach dodatkowej umowy o pracę przez dyrektora Lubelskiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Dyrektor ww. placówki wspiera działania dydaktyczne i organizacyjnie doradców
oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją ich zadań.
Do zadań doradcy metodycznego należy przede wszystkim wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznowychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania
oraz podejmowaniu działań innowacyjnych.
W naszym województwie w roku szkolnym od 1 września bieżącego roku zadania doradcy pełni 86 nauczycieli 24 specjalności. Sieć doradztwa metodycznego
w województwie lubelskim podzielona jest na 4 centra: Biała Podlaska, Chełm,
Zamość, Lublin.
W centrach Zamość i Chełm powołano 38 doradców 18 specjalności, m.in.
biblioteka. Doradcą metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy w centrach Zamość i Chełm została dr Dorota Mach, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Kontakt: 608-671-264, dmach@lscdn.pl.
Źródło: LSCDN
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„Dzielmy się wiarą jak chlebem” pod takim hasłem w październiku odbywają się
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu, organizowane przez Młodzieżowy
Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego. Jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. W ramach obchodów przewidziano warsztaty dla nauczycieli katechetów, spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego oraz spotkanie z redaktorem naczelnym katolickiego czasopisma
„Adeste”. Więcej o tych wydarzeniach w kolejnym numerze „BipeTeki”.
Ciekawi ludzie

Paczka znajomych, trzy
tygodnie jazdy rowerem po
Norwegii, spanie pod namiotami, łowienie ryb, zdobywanie
szczytów, moc wrażeń. Tak
w paru słowach wyglądała
przygoda życia, którą w 2015
roku wspólnie przeżyli rowerzyści z nieformalnej grupy
Dzikie Sakwy. 27 września br.
w Światowy Dzień Turystyki
w Bibliotece Pedagogicznej w
Zamościu odbyła się seria trzech spotkań z uczestnikiem tamtej wyprawy Jerzy
Siembidą. Były to pierwsze spotkania z cyklu „Ciekawi ludzie”. Uczestniczyli
w nich uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.
Młody podróżnik w interesujący sposób opowiadał o swojej podróży po Norwegii, podzielił się ciekawostkami dotyczącymi tego kraju, przytaczał anegdoty,
doradzał, w jaki sposób należy przygotować się do tego typu wyprawy. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie jest najbardziej deszczowe miasto w Europie, gdzie
w Norwegii można legalnie nocować i co warto tam zobaczyć. Gość zachęcał
młodzież do podróżowania, bo, jak sam przyznał, ono zmieniło jego życie.
Mateusz Sawczuk
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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
Anetta Sienkiewicz
Wydział Promocji i Wspierania Edukacji BP w Zamościu
Książki:
1. Wojciech Tochman, Dzisiaj narysuje-

my śmierć
2. Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, ko-

chaj
3. Harlan Coben, Obiecaj mi
4. John Grisham, Obrońca ulicy
5. Henryk Sienkiewicz, Trylogia
Filmy:
1. Wierny ogrodnik (2005), reż. Fernando Meirelles
2. Jej twarz (2016), reż. Sean Penn
3. Dawno temu w Ameryce (1984), reż.
Sergio Leone
4. Pierwszy człowiek (2018), reż. Damien Chazelle
5. Jedz, módl się, kochaj (2010), reż. Ryan Murphy
Muzyka:
1. Pink Floyd, The Division Bell (1994)
2. The Cure, Wish (1992)
3. Vangelis, 1492: Conquest of Paradise (1992) – ścieżka dźwiękowa do filmu

1492: Wyprawa do raju
4. Ennio Morricone, Once Upon A Time In America (1984) – ścieżka dźwiękowa do filmu Dawno temu w Ameryce
5. Tomaso Albinoni, Adagio g-moll na smyczki i organy (1958)

WWW.BIPE.PL
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Rozmowa z Alicją Janusz, autorką książki „Ballady ze spalonego traktu” (2017), której akcja rozgrywa się między innymi w Zamościu
Akcja Twojej książki rozgrywa się w XVI w.
Jest to mieszanka gatunkowa: trochę fantastyki,
trochę historii alternatywnej, trochę literatury
przygodowej. Po lekturze pomyślałem: świetnie
być pisarzem, takim pisarzem tropicielem, który z historii wybiera sobie najciekawsze elementy i tworzy z nich całość. Czy pisanie tej
książki było dla Ciebie fascynującą podróżą po
trakcie historii?
Dla mnie z całą pewnością. Mam nadzieję, że
również dla czytelników. Ponad połowę pracy
nad książką stanowiły poszukiwania informacji
na temat tego, jak kiedyś wyglądały polityka
i kultura w Europie. Zdecydowałam, że w
książce rozwój lingwistyki i kultury potoczy się
zupełnie inaczej niż naprawdę. A w związku z tym podział na poszczególne państwa będzie zupełnie inny. Mamy więc Cesarstwo Germańskie, które obejmuje
wszystkie kraje mówiące językiem nawet nie niemieckim, a germańskim. Mamy
też Królestwo Słowiańskie, które powoli się rozpada, bo coraz to jakaś jego część
chce zyskać niepodległość i być samodzielnym państwem. Królestwo Słowiańskie
to jedno z największych mocarstw w świecie, w którym żyją moi bardowie, ale
już podupadające. Właśnie stamtąd wywodzi się główna bohaterka, Audrey. Mamy też Królestwo Czeskie oraz Księstwo Niderlandów, które jest połączone z Cesarstwem Germańskim.
Ważną rolę w książce odgrywa muzyka. Głównymi bohaterami są bardowie, którzy podróżują po Starym Kontynencie. Jaką funkcję pełnią w twoim powieściowym świecie?
Ich postaci oparłam mocno na postaciach bardów związanych z kulturą celtycką.
Moi bardowie, tak samo jak tamci z wierzeń ludowych, posiadają moc komunikowania się z siłami nadprzyrodzonymi za pomocą muzyki. Tutaj należy wyjaśnić,
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że bardowie wymarli ok. X–XI w., razem
z ustąpieniem starej wiary pogańskiej, ponieważ byli dawniej bardziej czarownikami niż
muzykami. Muzyka była dla nich tylko elementem dodatkowym. Ja natomiast postanowiłam rozwinąć wątek muzyczny. W oparciu
o grę na instrumencie i śpiew stworzyłam zupełnie nowy rodzaj magii, którym dysponuje
właśnie ta grupa społeczna.
W „Balladach ze spalonego traktu” każdy rozdział można potraktować jako osobną balladę
z jakimś przesłaniem. Ale dlaczego „ze spalonego traktu”?
Przede wszystkim dlatego, że Audrey wraca
przez spalone mosty. Była przekonana, że już
nigdy więcej nie przejdzie tą drogą, a jednak
życie zdecydowało inaczej. Drugi powód jest
taki, że na tym trakcie toczy się totalny kon- Książka Alicji Janusz „Balllady
ze spalonego traktu” dostępna
flikt między bardami a raubritterami. A trzeci
w wypożyczalni Biblioteki Pedago– że Stary Kontynent jest nękany przez suszę, gicznej w Zamościu
która nie jest do końca naturalna.
Kim byli raubritterzy?
Raubritterzy też są zaczerpnięci z historii. Byli to tzw. herbowi zbóje – ludzie,
którzy swój herb, pozycję społeczną, bogactwo wykorzystywali po to, żeby łamać
prawo i wymykać się sprawiedliwości. Byli dość powszechnym zjawiskiem na
terenach dzisiejszego Śląska, Pomorza czy Niemiec.
Twoja książka to gratka dla miłośników fantastyki i zjawisk niewyjaśnionych.
Mitologia słowiańska jest tak samo bogata w różnych bogów i demony jak inne
mitologie?
To trudne pytanie, dlatego że nasza słowiańska mitologia – w przeciwieństwie do
greckiej, rzymskiej czy nordyckiej – prawie się nie zachowała. Część podań została zniszczona, części nigdy nie zapisano. To, co wiemy teraz, jest oparte na jakichś
szczątkach zapisków, przekazywanych ustnie legendach, na elementach, które
przetrwały w folklorze. Na szczęście ostatnio mitologia słowiańska zrobiła się
dosyć popularna. Wielu autorów po nią sięga, wzoruje się na niej, tworząc swoje
światy. Ja tworzę historię alternatywną, w której mitologia słowiańska odgrywa
kluczową rolę dla bohatera.
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Twoja książka jest nie tylko o demonach słowiańskich, ale także o demonach,
które siedzą w ludziach. Jak sądzisz, z jakimi demonami współcześni ludzie mają
do czynienia?
Myślę, że to nie są wcale demony inne od tych, które kusiły nas jeszcze paręset lat
temu. Można się o tym przekonać, czytając stare pamiętniki, analizując ballady.
Tak naprawdę ludzie zawsze mieli rozterki moralne, etyczne, zawsze był wybór,
czy iść do sukcesu po przysłowiowych trupach, wybrać korzyść własną czy cudzą.
Główna bohaterka wyniosła z dzieciństwa trudne doświadczenie. Różniła się od
innych dzieci, widywała rzeczy, których nikt inny nie widział, lubiła słuchać, jak
inni mówią obcymi językami, fascynowały ją instrumenty. Jej inność spowodowała, że doznała odtrącenia przez rówieśników, a co gorsza, również rodziców.
Kiedyś bardzo popularna była wiara w odmieńców. Takie dzieci były traktowane
z najgorszym okrucieństwem, mimo że na ogół nie były winne temu, że z jakiegoś
powodu różniły się od rówieśników. Myślę, że jakkolwiek dzisiaj nie próbujemy
utopić odmieńca w balii z wodą, to jednak cały czas doznajemy odtrącenia. Każdy
chce być inny, a jednocześnie inność sprawia, że ludzie, którzy nie potrafią znaleźć z nami wspólnego języka, uważają nas za dziwnych, będą nas odtrącać. Niestety, to dotyczy też często najbliższej rodziny. „Nie, moje dziecko nie będzie weterynarzem, plastykiem, muzykiem. Ono będzie inżynierem, lekarzem, prawnikiem” – mówi rodzic i zmusza potomka do konkretnych zachowań. Gdy pisałam
książkę, trafiłam na podanie z XVII-wiecznego Wiednia. Pewien szlachcic oddał
córkę, zgodnie z jej marzeniami, do cechu. Później, gdy zmarł jej starszy brat,
jedyny męski dziedzic, siłą ją z tego cechu zabrał, mimo że ona nie chciała zostać
dziedziczką fortuny. Chciała zarabiać na siebie, sama się kształcić. Skończyło się
tragicznie: dziewczyna odebrała sobie życie. Nie są to więc nowe problemy.
Zapadł mi w pamięci krótki dialog z Twojej książki.
„– Idź spać, Audrey, dobrze się dziś spisałaś.
– Nic nie zrobiłam…
– Nie poddałaś się własnym strachom. Niewielu to potrafi”.
Każdy z nas się boi. Jeśli nie odczuwamy strachu czy jakiegoś dyskomfortu,
zwłaszcza w sytuacjach dla nas ważnych, to chyba jest coś z nami nie w porządku.
To oznacza, że nasze życie wewnętrzne nie do końca istnieje. Chyba największą
sztuką jest właśnie zapanować nad strachem, podjąć wyzwanie, mimo że boimy
się porażki. Spróbować swoich sił, wyjść ze swojej strefy komfortu, spróbować
pójść krok dalej, sięgnąć po swoje marzenia, mimo że obawiamy się, co może nas
spotkać, jeżeli porzucimy wygodne, codzienne życie.
Rozmawiał Mateusz Sawczuk

18

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w ZAMOŚCIU

Film

„Przełęcz ocalonych” to opowieść epicka. Opowiada losy amerykańskiego żołnierza Desmonda
Dossa (Andrew Garfield), który wziął udział
w jednej z bardziej znaczących batalii, bitwie
o wyspę Okinawa. Film jest przekrojem całego
życia Dossa, poczynając od lat dzieciństwa, przez
okres dojrzewania, po służbę wojskową. Losy
głównego bohatera komplikują się, gdy odmawia
on noszenia broni.
Dzieło Gibsona to film podniosły, naszpikowany ujmującymi scenami, przeplatany może mniej
wzniosłymi, a nieco bardziej naiwnymi sentencjami. Można by rzec, że jest to typowy patos, ale
jednak bardzo udany, zjadliwy patos. Chociaż w niektórych scenach Gibson ociera się o granice przesady, to jednak zasadniczo akcenty wzniosłe, obyczajowe
i humorystyczne tworzą zrównoważoną i przystępną całość.
To, co w głównej mierze zasługuje na uwagę, to na pewno idealnie stopniowane napięcie. Skala napięcia rośnie równomiernie z każdą następną sceną. Towarzyszy temu coraz to bardziej podkręcane tempo filmu, a także magia kolorów.
Początkowe sceny, a więc dzieciństwo, dojrzewanie, pierwsza miłość, a także
relacje z rodziną, to miła dla oka sceneria, ciepłe kolory, piękne odcienie zieleni
w tle. Sceny płyną tu wolno, choć nie ma tu mowy o umyślnym przeciąganiu
i zanudzaniu widza. Napięcie dopiero się rodzi, chociażby poprzez sceny relacji
z ojcem. W chwili wstąpienia do wojska akcja przyśpiesza, napięcie wzrasta
i utrzymuje się na właściwym poziomie. Zmienia się również światło i barwy
scen. Ciepła zieleń zastąpiona zostaje poprzez bardziej szarą, wojskową zieleń,
światło jakby przygasa, twarze stają się bardziej ponure. Zabiegi te działają na
korzyść filmu, wywołują emocje u widza. Wszystko to zmierza do ostatecznej
potyczki, podczas której napięcie wkracza na najwyższy poziom i widz zostaje
dosłownie wepchnięty w fotel.
Zdecydowanie można go polecić wszystkim fanom filmów wojennych, miłośnikom dobrego kina, a także tym, którzy lubią wyniosłe, ujmujące sceny długo
zapadające w pamięć.
Barbara Mazurek
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Konspiracyjne Wojsko Polskie

1

to film opowiadający o polskiej
organizacji
niepodległościowej
działającej od kwietnia 1945 r. na
terenie województw: łódzkiego,
śląskiego, poznańskiego i kieleckiego. Twórcą KWP był kpt. Stanisław
Sojczyński
ps.
„Warszyc” (1910-1947), który podczas kampanii wrześniowej jako
podporucznik rezerwy walczył
w okolicach Hrubieszowa. Film
ukazuje wojenne losy „Warszyca”, który w 1939 r. już jako porucznik został komendantem Podobwodu Rzejowice AK, a od października 1942 r. pełnił funkcję
zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK. W czasie akcji „Burza” Sojczyński
dowodził I Batalionem 27. Pułku Piechoty AK, w styczniu 1945 r. otrzymał awans
na stopień kapitana. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. oddział Sojczyńskiego zaatakował niemieckie więzienie w Radomsku, uwalniając blisko 50 osób, w tym ponad 40 Polaków. Za tę akcję porucznik Stanisław Sojczyński został odznaczony
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W maju 1945 r. utworzył
konspiracyjną organizację, która nosiła kryptonim „Manewr”, następnie „Walka
z Bezprawiem”, a od 8 stycznia 1946 r. „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego
Wojska Polskiego”. Organizacja ta liczyła około 4 tysięcy członków. W nocy
z 19 na 20 kwietnia 1946 r. w Radomsku SGKWP zaatakowało ponownie miejscowe więzienie, tym razem należące do UB. Akcją dowodził Jan Rogulka ps. „Grot”.
Uwolniono wówczas 57 osób. Stanisław Sojczyński został aresztowany 27 czerwca
1946 r. w Częstochowie i stracony 19 lutego 1947 r. w Łodzi.
Marcin Czubara
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
Realizacja: Adam Sikorski; scenariusz: Tadeusz Doroszuk, Adam Sikorski; narrator:
dr Sławomir Poleszak, dr hab. Rafał Wnuk, dr Tomasz Toborek; rok produkcji: 2007; czas:
24,53 min.
1
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Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84-638-49-39
www.bipe.pl

Filia w Biłgoraju
ul. Żołnierzy Wojska
Polskiego 4
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 42 55
bilgoraj.bipe.pl

Filia w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 39
hrubieszow.bipe.pl

Filia w Tomaszowie Lub.
ul. Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 38 38
tomaszow.bipe.pl
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