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„Adeste” oznacza z łaciny „przybywajcie”. Zgodnie z tym wezwaniem
do Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu przybyli uczniowie szkół,
aby spotkać się z Bartłomiejem Wojnarowskim, redaktorem naczelnym katolickiego e-czasopisma „Adeste”. Spotkanie wpisywało się
w Dni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizowane przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Zamościu. W ramach tego wydarzenia Biblioteka zorganizowała również warsztaty dla nauczycieli katechetów oraz wieczór
z poezją księdza Jana Twardowskiego

→ s. 2-3
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D n i K u l t ur y C hr z e ś c i j ań s k i e j

„Lekcja religii z wykorzystaniem kodów QR” to
tytuł warsztatów, które
odbyły się 9 października
2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
W zajęciach, przeprowadzonych przez dr Dorotę
Mach – dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu oraz metodyka
dla nauczycieli bibliotekarzy, wzięli udział nauczyciele katecheci. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, czym są kody
QR oraz jak można je wykorzystać na lekcji religii.
D n i K u l t ur y C hr z e ś c i j ań s k i e j

„Wielki poeta małych słów –
ksiądz Jan Twardowski” to tytuł
spotkania, które odbyło się
14 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu,
w ramach obchodów Dni Kultury
Chrześcijańskiej pt. „Dzielmy się
wiarą jak chlebem”, pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji
Mariana Rojka, Biskupa Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora Magiczny Ogród. Podczas spotkania uczestnicy czytali wiersze księdza Twardowskiego, a następnie
dyskutowali na temat jego twórczości.
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D n i K u l t ur y C hr z e ś c i j ań s k i e j

– Nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się poszukiwań. Wiara to poszukiwa-

nie. Ale ostatecznie nie chodzi o freestyle i wieczne szukanie. Chrześcijaństwo
mówi, że obiektywna, ostateczna prawda istnieje i jest nią Jezus Chrystus.
Więc pytajcie, ale ostatecznie szukajcie
prawdy – mówił do młodych ludzi Bartłomiej Wojnarowski, redaktor naczelny katolickiego e-czasopisma „Adeste”.
Spotkanie z redaktorem odbyło się
18 października w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. W wydarzeniu
uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu oraz
II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.
„Adeste” to ogólnopolski miesięcznik, który tworzą ludzie
z całej Polski, jak również korespondenci zagraniczni. To pismo tworzone z myślą o młodych katolikach, tworzone z pasją
i poruszające aktualne tematy związane z życiem Kościoła
w Polsce i na świecie. „Adeste” z łaciny oznacza
„przybywajcie”, „przybądźcie”, została zaczerpnięta z kolędy
„Adeste fidelis” (Przybądźcie, o wierni). W ten sposób twórcy
chcieli podkreślić dynamizm wiary.
Podczas spotkania młody redaktor zdradził szczegóły związane
z funkcjonowaniem własnego czasopisma, co może być przydatne dla osób, które chciałyby kiedyś pójść w stronę dziennikarstwa. Poza tym
poruszone zostały tematy stricte związane z chrześcijaństwem, takie jak kondycja
Kościoła w obecnych czasach, Kościół oczami młodych, problem pedofilii, życie
sakramentalne, Nowa Ewangelizacji, istota wiary, pontyfikat Benedykta XVI
i papieża Franciszka. Gość opowiadał również o dziełach kinowych i telewizyjnych, związanych z tematyką chrześcijańską, takich jak serial „Młody papież”,
polski kandydat do Oscara „Boże Ciało” i dokument „Tylko nie mów nikomu”.
Na zakończenie gość chętnie i obszernie odpowiadał na pytania młodzieży i zachęcał do kontynuowania dyskusji na portalu www.adeste.eu.
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Z e s t a w i e n i e b i bl i o g r a f ic z n e

Wybór książek i artykułów naukowych dotyczących kultury chrześcijańskiej i dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
Wydawnictwa zwarte:
1) Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria 3, Język, literatura,
kultura, historia. T. 1, Chrześcijaństwo w literaturze i języku / pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii
Polskiej, 2016. 75560czyt.
2) Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria 3, Język, literatura,
kultura, historia. T. 2, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii / pod redakcją Zofii
Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut
Filologii Wschodniosłowiańskiej : Uniwersytet
w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej,
2016. 75561czyt.
3) Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice /
red. nauk. Janina Kostkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. 74053czyt.
4) Chrześcijaństwo : święci, zakony, sanktuaria / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 63485czyt.
5) Chrześcijaństwo / Jan Wierusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 51595czyt.
6) Chrześcijaństwo u schyłku starożytności : studia źródłoznawcze. T. 2 / pod red.
Tomasza Derdy, Ewy Wipszyckiej ; [aut. t. Paweł Janiszewski et al.]. - Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999.
57541czyt.
7) Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie Jego encyklik,
adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2005. 61308czyt.
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8) Edukacja, wartości, kontrowersje / redakcja naukowa Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 76361czyt.
9) Kultura polska w procesie przemian / Leon Dyczewski. - Lublin : Towarzystwo
Naukowe KUL. Wydawnictwo, 1995. 6634"D"czyt.
10) Kultura polska w procesie przemian / Leon Dyczewski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Wydawnictwo, 1995. 6634"D"czyt.
11) Symbolika chrześcijańska / John Baldock. - Poznań : Dom Wydawniczy
"Rebis", 1994. 20080(b)czyt.
12) Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner. - Warszawa : Instytut
Wydawniczy "Pax", 1990. 54083czyt.
13) W duchu dialogu : (rozważania o kulturze) / Zygmunt Lichniak. - Warszawa :
Instytut Wydawniczy "Pax", 1981. 5655(b)
14)Wczesne chrześcijaństwo I-X wiek / Jan Wierusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. 10117(b)czyt.
15) Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł II ; wybór
tekstów i oprac. red. Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula. - Rzym :
Lublin : Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ; Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. 14691(b)
16) Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / Alina Rynio. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. 63551czyt.
17) Z mojego ćwierćwiecza / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1972. 22676
18) Zarys religioznawstwa : praca zbiorowa / aut. Józef Borgosz [et al.] ; pod red.
Józefa Kellera. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1988. 51227czyt.
Artykuły z wydawnictwa ciągłego:
1) Chrześcijaństwo jest Dobrą Nowiną ! : poszukiwanie "zagubionej perły" istotą
chrześcijaństwa / Paweł Nawalaniec. W: Katecheta. 2001, nr 7/8, s. 66-69.
2) Chrześcijaństwo wobec zmiany : przypadek reformacji / Maciej Ptaszyński.
W: Kwartalnik Historyczny. 2015, nr 4, s. 825-832.
3) Co mnie uwiera / Stanisław Krajewski. W: Znak. - 2015, nr 4, s. 18-23.
4) Co to znaczy współpracować z łaską, aby osiągnąć zbawienie ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 30-31.
5) Czy można być wierzącym, ale nie praktykującym ? / Rafał Misiak. W: Katecheta. 2000, nr 2, s. 51-56.
6) Homo fundamentalis / Bartosz Brożek, Mateusz Hohol. W: Znak. - 2016, nr 2,
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s. 62-69.
7) Nic innego się w życiu nie liczy / Grzegorz Ryś ; rozmowę przeprowadzili Dominika Kozłowska, Mateusz Burzyk. W: Znak. 2015, nr 6, s. 34-41.
8) Pedagogika pragnień i aspiracji / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 5,
s. 11-16.
9) Polska łączy Zachód ze Wschodem / Jim Caviezel ; rozmawiał Łukasz Adamski.
W: wSieci. 2017, nr 15, s. 22-25.
10) Rola chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz
włączenia Polski w orbitę cywilizacji zachodnioeuropejskiej / Kazimierz Maliszewski. W: Kwartalnik Historyczny. 2015, nr 4, s. 807-815.
11) Wielkie religie świata - judaizm, chrześcijaństwo, islam : scenariusz
4-godzinnego cyklu zajęć z zakresu wiedzy o kulturze dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Zielonka. W: Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 24.
Oprac. Krzysztof Czyż

Szkoła, aby móc się zmieniać, potrzebuje z jednej strony autonomii, która sprawi, że będzie się rozwijać w takim kierunku, jaki sama określi. Z drugiej strony –
oczekuje wsparcia, które wzmocni wewnętrzne procesy, a jednocześnie pomoże
jej przygotować się do realizacji wymagań, jakie stawia przed nią państwo. Podstawowym zadaniem szkoły nie jest już przekazywanie wiedzy, ale raczej uczenie, jak się uczyć; inspirowanie do samokształcenia. Aby jednak szkoła mogła być
skuteczna i wiarygodna w pełnieniu tej roli, sama musi umieć się uczyć. Samoświadomość, rozumienie procesów zachodzących w szkole jako organizacji, identyfikowanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego potrzeb,
otwartość na współpracę z otoczeniem, to tylko niektóre z warunków potrzebnych, by polskie szkoły były nie tylko „organizacjami uczącymi”, ale też
„organizacjami uczącymi się”. Zmiana funkcjonowania szkoły jest trudna i czasochłonna; wymaga ogromnego wysiłku nie tylko ze strony jej pracowników,
ale także uczniów, rodziców i państwa. Nowym oczekiwaniom towarzyszy inne
niż dotychczas wsparcie – zewnętrzny specjalista ds. wspomagania, który może
wspierać dyrektora i nauczycieli w prowadzeniu procesów rozwojowych szkoły.
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Czternastu nauczycieli bibliotekarzy
Biblioteki
Pedagogicznej
w Zamościu wzięło udział w projekcie pod nazwą „Profesjonalne kadry
procesu wspomagania”, w ramach
którego uzyskało certyfikat trenera
procesu wspomagania. Od grudnia
objęli oni wsparciem wybrane placówki Zamojszczyzny. Zadaniem
trenerów jest:
• pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w diagnozowaniu potrzeb szkoły
i formułowaniu celów wynikających z rozpoznanych potrzeb;
• wsparcie szkoły w przygotowaniu „szytego na miarę” rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego potrzebom szkoły;
• pomoc w definiowaniu zadań osób korzystających ze wspomagania, wsparcie
przy zapewnianiu obiegu informacji;
• pozyskanie zewnętrznych ekspertów/specjalistów (jeśli istnieje taka potrzeba);
• monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności i wspieranie dyrektora szkoły w podejmowaniu przez nauczycieli rzeczywistych działań, dzięki którym zajdzie w szkole trwała zmiana;
• zarządzanie relacją ze szkołą;
• dokumentowanie przebiegu działań;
• przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji planu wspomagania.
Dr Dorota Mach
N o w o ś c i w B P w Z a m oś c i u

Im więcej dzieci w rodzinie, tym więcej radości,
ale i hałasu, skomplikowanych sytuacji oraz wyzwań. Jak poukładać relacje, aby każdy czuł się
ważny i potrzebny? Co wspiera więzi między
dziećmi, a co je narusza? Po co dzieciom konflikty
i jak im w nich towarzyszyć? Odpowiedzi znajdziemy w książce psycholog Małgorzaty Stańczyk
„Rodzeństwo. Jak wspierać relacje swoich dzieci” (nr inw. 77900).
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H r u b i e sz ó w

W październiku 2019 r. Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu Filia
w Hrubieszowie i Dyskusyjny Klub
Książki działający przy Bibliotece,
zorganizował spotkanie autorskie.
Gościem spotkania była Katarzyna
Archimowicz, chełmska autorka popularnych powieści obyczajowych,
a także nauczycielka matematyki,
informatyki i doradca zawodowy.
Swoją przygodę z literaturą pisarka
rozpoczęła w 2014 r. debiutując powieścią „Miłość w Burzanach”. Następnie ukazały się takie tytuły jak: „W kolejce po życie” (2015), „Nadwiślańskie serca” (2017), „Dwie twarze Joanny” (2019).
Spotkanie było ciekawą rozmową z pisarką, która z wielkim zaangażowaniem
opowiadała o swojej twórczości, odsłaniając kulisy warsztatu pisarskiego i inspiracji. Autorka przyznała, iż pierwszymi czytelnikami jej książek są zawsze pracownicy wydawnictwa, z którym współpracuje. Uważa bowiem, iż tylko wydawnictwo może szczerze i rzetelnie wypowiedzieć się o książce.
W dalszej części spotkania autorka opowiadała o codziennej pracy w szkole,
pierwszych oznakach popularności w swoim rodzinnym mieście i ulubionych
zajęciach poza pisaniem.
– Lubię wszelkie prace manualne, świetnie mi się przy nich myśli i tworzy

kolejne historie moich bohaterów. Niestety, nie mam ostatnio czasu na taki odpoczynek. A szkoda, bo chętnie ułożyłabym jakieś puzzle, zajęła się haftowaniem
obrazu, czy nawet składaniem origami – mówiła pisarka.
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, członkowie DKK oraz mieszkańcy miasta i powiatu. Wśród gości był
m.in. Dariusz Czujkowski, naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu. Podczas spotkania, autorka udzieliła wywiadu
dla szkolnego Radia RTM „Staszic”. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu książek Katarzyny Archimowicz i otrzymania autografu.
Joanna Raczyńska
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T o m a s z ó w L u b.

9 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Tematyka szkolenia
obejmowała
planowanie
pracy
na rok szkolny 2019/2020, diagnozę
potrzeb nauczycieli oraz organizację
sieci współpracy. Spotkanie prowadziła Maria Dworzycka – doradca metodyczny
języka polskiego LSCDN. W spotkaniu uczestniczyło 30 nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego.

Ochrona materiałów bibliotecznych należy do podstawowych zadań bibliotek.
Oprócz gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania księgozbioru
stanowi istotny element funkcjonowania
każdej biblioteki. To właśnie dzięki szeroko pojętym działaniom konserwatorskim
książka może służyć czytelnikowi przez
długie lata. Z własnego doświadczenia
wiem, iż najczęściej zniszczeniu ulega
okładka książki. Nieważne czy twarda, czy miękka, za jakiś czas będzie wyglądała
gorzej niż na początku. Dlatego też w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać
niż leczyć, w ramach działań profilaktycznych, nowo zakupione książki poddawane są czynności obkładania.
Niegdyś w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu do tego procesu wykorzystywany był szary papier, który w gruncie rzeczy tylko w niewielkim stopniu spełniał swoje zadania ochronne. Poza tym był nietrwały, brzydki – okładki książek
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były niewidoczne, przez co traciły swoje walory estetyczne. Chyba jedynym plusem było to, że dał się go szybko i łatwo usunąć.
Folia samoprzylepna w rolce – to kolejny etap zabezpieczania książek. W porównaniu z papierem zdecydowanie trwalszy materiał. W pełni bezbarwna, estetyczna. Jedynie sam proces docinania i wymierzania wymagał doświadczenia
i precyzji. Na minus przemawia też fakt, że był bardzo czasochłonny.
Obecnie Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu do obkładania materiałów bibliotecznych wykorzystuje nowoczesny, a zarazem niezwykle prosty i ekonomiczny
system obkładania książek – CoLibri Cover System. Całość składa się z urządzenie
zaopatrzonego w głowicę wykrywającą materiał, zgrzewającą i docinającą folię
na wymiar oraz obwolut (okładek). Materiał, z którego wykonane są okładki to
przeźroczysta, w pełni „oddychająca” folia, która doskonale zabezpiecza okładkę
książki przed kurzem, wilgocią, a nawet przed szkodliwym promieniowaniem
UV. Na uwagę zasługuje fakt, że w przeciwieństwie do folii samoprzylepnej
w rolce, obwoluta CoLibri nie łączy się w sposób trwały z okładką. W każdej
chwili możemy taką okładkę zdjąć, ponownie założyć lub wymienić na nową.
Można zatem śmiało stwierdzić, iż taka obwoluta stanowi syntezę prostoty szarego papieru z trwałością i estetyką folii samoprzylepnej w rolce.
Jako pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów bardzo sobie cenię ten system. Nauka obsługi urządzenia jest szybka, przyjemna i nietrudna, a osiągnięcie
odpowiedniej wprawy nie zajmuje wiele czasu.
Dariusz Kapitan

Gry bez prądu, nazywane również
„planszówkami”, to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu
w Polsce. Ludzie spotykają się w pubach, na domówkach, na urodzinach i
bardzo często towarzyszą im wtedy gry
planszowe, które pobudzają wyobraźnię, generują emocje, wprowadzają
ducha rywalizacji, a przede wszystkim
gwarantują świetną zabawę. Jest to
forma, która niewątpliwie wpływa na
socjalizację, ponieważ, w przeciwieństwie do gier komputerowych, skłania nas do
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wyjścia z domu i przebywania z innymi ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcje.
Podążając z duchem czasu, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy szkolenie wewnętrzne „Gry planszowe w bibliotece”. Szkolenie przeprowadził Marcin Białecki, przedstawiciel firmy Good Books, jeden z twórców gry fabularnej Zew Cthulhu RPG.
Prowadzący udzielił wielu cennych informacji. Zaprezentował różne podziały
gier, omówił najważniejsze pojęcia związane z tą tematyką, opowiedział, jak wygląda rynek gier planszowych w Polsce, jakie gry są obecnie na topie. Podpowiedział również, z jakimi wydawnictwami można podjąć współpracę, jak można
realizować wypożyczenia gier planszowych oraz jakie działania mogą przyczynić
się do przyciągnięcia czytelników do biblioteki.
MS
Wiadomości literackie

Tygodnik „Wprost” opublikował ranking najlepiej zarabiających polskich pisarzy.
„Wprost” oparł swoje zestawienie na badaniach globalnej
firmy analitycznej Nielsen,
która od niedawna bada również polski rynek książki.
Z badań wynika, że w zeszłym
roku w naszym kraju sprzedano 91 mln książek. To imponująca liczba, zważywszy na fakt, Fot. Rafał Siderski / Festiwal Stolica Języka Polskiego
że według danych Biblioteki
Narodowej jedynie 37% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w roku.
Według rankingu najlepiej sprzedają się książki Remigiusza Mroza, autora kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjnych. Nie ma tutaj zaskoczenia, ponieważ
od 2015 roku, czyli od czasu ukazania się na rynku pierwszych książek z cyklu
Chyłka (Kasacja i Zaginięcie), Mróz nie schodzi z list bestsellerów. Zasłynął on
również jako niezwykle płodny autor, który pomimo stosunkowo młodego wieku
(32 lata) ma na swoim koncie już prawie 40 książek. W bieżącym roku mieszkań-
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cy Zamościa i okolic mieli okazję spotkać się z tym niezwykle popularnym autorem na Festiwalu Stolica Języka Polskiego.
Na drugiej pozycji znalazła się Blanka Lipińska, znana z trylogii erotycznej
365 dni. Można powiedzieć, że odziedziczyła ona schedę popularności
po E.L. James, autorce bestsellera Pięćdziesiąt twarzy Greya.
Na podium znalazła się Olga Tokarczuk. Niewątpliwie na wzrost sprzedaży tej
ambitnej literatury przełożyła się literacka Nagroda Nobla zdobyta przez polską
autorkę w tym roku. Warto też dodać, że za Nagrodę Nobla otrzyma ona około
3,5 miliona złotych.
Pełny ranking ze szczegółowymi danymi znaleźć można w tygodniku „Wprost”
nr 48 / 2019. Książek autorów szukajcie w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu
oraz w filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.
Mateusz Sawczuk
Wiadomości literackie

Chyba nie ma dziecka, które nie
znałoby Muminków. To sympatyczne białe stworzenia, przypominające
nieco hipopotamów na dwóch nogach, które powołała do życia fińska
pisarka, tworząca po szwedzku,
Tove Jansson. Muminki są niezwykle popularne na całym świecie,
a w Finlandii są uznawane za dobro
narodowe. Zamieszkują fikcyjną
Dolinę Muminków, która została już
odwzorowana w Finlandii oraz Japonii. Trzecie takie miejsce na świecie będzie
w Polsce! A konkretnie w miejscowości Borowice koło Jeleniej Góry. Kraina Muminków powstanie na terenie istniejącej już w Borowicach lapońskiej wioski Kalevala. Będzie to nie lada atrakcja turystyczna, do której z pewnością będą ochoczo przybywać rodzice z dziećmi. Seria książek o Muminkach, autorstwa Tove
Jansson, jest dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
MS, fot. Pixabay
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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
Agnieszka Kowalczuk
Wydział Udostępniania Zbiorów – Wypożyczalnia BP w Zamościu
Książki:
1. John Boyne, Chłopiec w pa2.
3.
4.
5.

siastej piżamie
R.J. Palacio, Cudowny chłopak
Nicholas Sparks, Pamiętnik
Sarra Pennypacker, PAX
Iwona Kienzler, Maria Curie
-Skłodowska. Złodziejka mężów. Życie i miłość

Filmy:
1. Bogowie (2014), reż. Łukasz
Palkowski
2. Bandyta (1997), reż. Maciej Dejczer
3. Zanim się pojawiłeś (2016), reż. Thea Sharrock
4. Coco (2017), reż. Lee Unkrich, Adrian Molina
5. Zwierzogród (2016), reż. Byron Howard, Rich Moore
Muzyka:
1. Adele, Hello
2. ZAZ, Si jamais j'oublie
3. Marcin Sójka, Zaskakuj mnie
4. Disturbed, Sound of Silence
5. Gladiator Soundtrack, Now We Are Free
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Książki

Wynalezienie skutecznego lekarstwa na raka jest niemal równie prawdopodobne,
jak to, że wiatr hulający nad złomowiskiem „skonstruuje” Boeinga 737 gotowego
do lotu (Sidhartha Mukherje, amerykański lekarz onkolog).
Rak. Słowo, które budzi grozę, diagnoza,
której nikt z nas nie chce usłyszeć, a którą
usłyszy co trzeci z nas… Po książkę Jeszcze
jeden oddech Paula Kalanithiego sięgnąłem
zachęcony własnymi zainteresowaniami
oraz pozytywnymi opiniami moich przyjaciół i nie zawiodłem się. Wydana w 42 krajach, była przez 61 tygodni na liście bestsellerów „New York Timesa”. W Polsce ukazała się nakładem Wydawnictwa Literac- Książka „Jeszcze jeden oddech” dokiego. Przeczytałem ją w jeden wieczór, nie stępna w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu oraz w filii w Hrubieszojest gruba, tylko 234 strony.
Paul Kalanithi, młody lekarz z San Fran- wie
cisco, niezwykle pracowity i uzdolniony, o
szerokich horyzontach, wielbiciel poezji i filozofii, stojący u progu kariery, kończąc w wieku 36 lat specjalizację z neurochirurgii dowiaduje się, że ma raka płuc
IV stopnia. Od 10 ostatnich lat nie zajmował się zawodowo niczym innym, jak
tylko wycinaniem guzów nowotworowych z mózgów i kręgosłupów swoich pacjentów, pracował po 12–16 godzin na dobę. Człowiek, który pomagał pacjentom
w ich walce o życie, który obserwował ich rozpacz, pocieszał i borykał się z własną często bezsilnością, stanął nagle „po drugiej stronie lustra”, twarzą w twarz z
największym koszmarem, którego do tej pory był tylko świadkiem. Plany życiowe: rodzina, narzeczona Lucy, przyszłe dziecko, obiecująca kariera, duże pieniądze, pasje, wszystko nagle się załamało. W ciągu jednej chwili z lekarza stał się
pacjentem. Nie, nie poddał się, chociaż miał chwile zwątpienia. Mimo postępującej nieubłaganie choroby, zaczął pisać swoją historię, konsekwentnie przelewał
na papier nadzieje, wątpliwości, rozterki i korygował plany na coraz bardziej kurczącą się przyszłość. Po pierwszym cyklu leczenia wrócił do pracy, znów stając
się nadzieją amerykańskiej neurochirurgii. O jego zatrudnienie zabiegały najlep-
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sze amerykańskie uniwersytety i kliniki. W międzyczasie opisywał życie, jakie się
wokół niego toczyło: narodziny córki Cady, poczętej metodą in vitro, wsparcie
rodziny, przyjaciół, nawrót choroby i drugi cykl leczenia, po którym mocno osłabiony zajął się już tylko życiem rodzinnym.
Paul zmarł w 2015 r. po 22 miesiącach walki z rakiem. Pisał dopóki miał siłę
i świadomość, niestety koniec mógł być tylko jeden. Nieukończony plik w komputerze Paula, który był jego historią dokończyła narzeczona Lucy.
Książka robi wrażenie. W odróżnieniu od innych tego typu, napisana jest przez
lekarza neurochirurga, świadomego, co go czeka, a jednocześnie człowieka bardzo inteligentnego, oczytanego i wnikliwego obserwatora naszego świata. Dodatkowym jej walorem jest lekkość stylu, z jaką autor ubiera swoje myśli w słowa
i narracja w pierwszej osobie, co mnie akurat bardzo się podoba. Jeszcze jeden
oddech polecam wszystkim wrażliwcom, uczy pokory, radości z każdej bezcennej
sekundy naszego życia, a jednocześnie uświadamia, że nasze życie to loteria, to
los, który się wygrywa bądź nie.
Krzysztof Czyż

Wiedźmin, Outsider i tajemniczy meteoryt, czyli o ekranizacjach, które
czekają nas w najbliższym czasie

Premiera nowego „Wiedźmina”
Na ten moment wszyscy
miłośnicy przygód wiedźmina Geralta czekali od
trzech dekad. 20 grudnia
2019 roku odbędzie się
światowa premiera serialu
Wiedźmin na platformie
Netflix,
inspirowanego
oczywiście cyklem książkowym Andrzeja Sapkowskiego. Pierwsze opowiadanie
zatytułowane
Wiedźmin
ukazało się jeszcze w epoce
PRL-u. Sapkowski napisał je
na konkurs organizowany przez czasopismo „Fantastyka”. Zostało wydrukowane
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w grudniu 1986 roku. Co ciekawe Sapkowski nie wygrał konkursu, zajął wówczas
trzecie miejsce. Opowiadanie po kilku latach weszło do pierwszego zbioru o przygodach Geralta z Rivii Ostatnie życzenie (superNOWA 1993). Seria o mutanciewojowniku rozrosła się w sumie do ośmiu książek i zdobyła serca miłośników
fantasy w Polsce i na świecie. Na serię składają się dwa zbiory opowiadań – Ostat-

nie życzenie i Miecz przeznaczenia – oraz sześć powieści – Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora i Sezon burz. Mimo że ostatnia
napisana przez Sapkowskiego książka Sezon burz ukazała się w 2013 roku, to
znajduje się on na wysokim 9. miejscu na liście najlepiej zarabiających polskich
pisarzy tygodnika „Wprost” i pozostaje liderem wśród autorów fantastyki.
Wiedźmin, czyli wojownik wynajmowany do walki z różnymi potworami,
wszedł na stałe do światowej popkultury i stał się naszym polskim towarem eksportowym. Na popularność wiedźmina niewątpliwie złożyły się również gry
komputerowe wydawane przez polskie studio CD Project (to samo, które w przyszłym roku wyda głośną grę Cyberpunk 2077, w której wziął udział słynny aktor
Keanu Reeves). Do historii przeszedł moment, kiedy w 2011 roku ówczesny premier Polski Donald Tusk przekazał w prezencie prezydentowi USA Barackowi
Obamie grę Wiedźmin 2. Zabójcy królów. Potem jej sławę przebiła kolejna część,
nagradzana w licznych międzynarodowych konkursach, czyli Wiedźmin 3. Dziki

Gon.
Pierwsza próbę przeniesienia Wiedźmina na ekran podjęli Polacy na początku
XXI wieku. Powstał film Wiedźmin w reżyserii Marka Brodzkiego, a także jego
rozbudowana wersja serialowa, z rolą główną Michała Żebrowskiego. Niestety
fani rzucali gromy zarówno na film, jak i serial, które pozostawiały wiele do życzenia pod względem artystycznym.
Tym razem za ekranizację wzięła się amerykańska platforma Netflix. Po niebywałym sukcesie, wyprodukowanej przez konkurencyjne HBO, Gry o tron, Netflix
postanowił również sięgnąć po historię z gatunku fantasy. Polskich fanów ucieszyła wiadomość jakoby reżyserią miał się zająć Tomasz Bagiński (reżyser oscarowej animacji Katedra), ale ostatecznie został on jednym z producentów wykonawczych. Za reżyserię odpowiada urodzony w ZSRR, a mieszkający w Stanach
od lat 80., Alik Sakharov, a tytułowego bohatera zagra Henry Cavill, który do tej
pory miał sposobność wykazać się jako Superman. Netflix to niezwykle popularna
platforma, która jeszcze w kwietniu 2019 r. miała zarejestrowanych prawie
149 milionów użytkowników, a więc jedno jest pewne… Niezależnie od poziomu
nowego serialu cały świat znowu usłyszy o Wiedźminie. Dla polskiej kultury to
może być najlepszy prezent na gwiazdkę w tym roku.
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„Outsider” Kinga jako miniserial HBO
Zaledwie po dwóch latach od ukazania się książki Outsider Stephena Kinga,
stacja HBO przygotowała miniserial na podstawie powieści króla grozy. Outsider
opowiada historię zagadkowego śledztwa. W parku miejskim zostaje odnalezione
zmasakrowane ciało 11-letniego chłopca. Śledztwo prowadzi detektyw Ralph
Anderson i policja z Flint City. Odciski palców oraz świadkowie jednoznacznie
wskazują na winę Terry’ego Maitlanda, trenera drużyn młodzieżowych i jednego
z najbardziej szanowanych mieszkańców miasta. Sprawa komplikuje się, gdy okazuje się, że podejrzany posiada niepodważalne alibi. Na jaw wychodzą szczegóły,
które powodują, że Ralph Anderson będzie musiał zrewidować swoje poglądy
na pracę i życie. Serial HBO będzie liczył 10 odcinków, jego premierę przewidziano na styczeń 2020 r.

Nicolas Cage w ekranizacji opowiadania Lovecrafta
Nowa Anglia, stan Massachusetts,
wieś gdzieś niedaleko Arkham… Nathan Gardner wraz z rodziną i dziećmi odziedzicza tam posiadłość. Rodzina przeprowadza się tam z miasta
i próbuje swoich sił w uprawie roli.
Pewnego wieczoru ma miejsce tajemnicze zjawisko. Nieopodal domu spada
meteoryt, świecąca na fioletowo kula szybko przemienia się w pył… Po tym zdarzeniu plony zaczynają obfitować, ale w rodzinie Gardnera dzieją się niepokojące
rzeczy...
Tak w skrócie wygląda fabuła opowiadania Lovecrafta Kolor z innego świata
(alternatywny tytuł Kolor z przestworzy). Utwór doczekał się ekranizacji Color
Out of Space. W roli głównej zobaczymy Nicolasa Cage’a, a za reżyserię odpowiada Richard Stanley, twórca takich filmów z lat 90. jak Hardware, Dust Devil,
czy Wyspa doktora Moreau.
Color Out of Space miał już swoją premierę w bieżącym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, ale do kinowej dystrybucji trafi
24 stycznia 2020 r. Jeszcze nie wiadomo, czy film będzie można obejrzeć w polskich kinach.
Wytwórnia SpectreVision odpowiedzialna za produkcję filmu zamierza rozpocząć kinowe uniwersum z utworów Lovecrafta. Kolejną adaptacją ma być Koszmar w Dunwich.
Mateusz Sawczuk
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Film

Recenzja filmu „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego
Chcąc narysować „Polaków portret własny”, należałoby
sięgnąć do tradycji i obyczajowości, które kształtują pewne
wzorce i zachowania społeczne. Tradycją i obyczajem bez
wątpienia można nazwać polskie wesele, które jest idealnym miejscem do sportretowania polskiej aparycji. Wydaje mi się, że z podobnym zamiarem wychodzi autor filmu
„Wesele”, Wojciech Smarzowski, który przedstawia obraz
polskiego społeczeństwa w sposób sugestywny i odfiltrowany ze sztampowości i patetyczności, nierzadko dominujących w polskim kinie. Autor pokazuje świat, jakim jest,
wykorzystując przy tym swoją specyficzną wrażliwość na otaczający go świat.
„Wesele” jako film, zapewnia nam sporą porcje ciekawych spostrzeżeń na tematy ważne przedstawione w sposób kontrowersyjny, albo mówiąc inaczej – prawdziwy. Oto Wiesław Wojnar, wiejski człowiek interesu, planuje zorganizować
ślub dla swojej córki w prowincjonalnej okolicy, która zapewne pamięta jeszcze
złote lata PRL-u z państwowymi gospodarstwami rolnymi i całym dobrobytem
panującym w czasach ubiegłego wieku. W ujęciu całego filmu słowo
„prowincjonalizm” może zostać również użyte w celu charakterystyki osobowości
osób uczestniczących w weselu. Chodzi tu o pewnego rodzaju osobliwy tok rozumowania, w którym nadrzędną wartość odgrywa maksyma „Zastaw się, a postaw
się”. Z podobnego założenia wychodzi nasz Wiesław. Rozumie, jak wspinać się na
sam szczyt społecznej drabiny, uzyskując oklaski od gawiedzi za pokonanie każdego szczebla w rozwoju. Dbając o dobre imię rodziny Wojnarów, zapewnia córce wystawne wesele, na którym to możemy poznać inne indywidualności zebrane na hucznej zabawie. Spektrum postaci jest doprawdy fascynujące. Mamy okazję wdać się w bliższą relację z księdzem, dla którego dostatek finansowy jest
równie ważny, co rozwój ducha, z policjantami, którzy oprócz stróżowania są
ludźmi przedsiębiorczymi potrafią dorobić nielegalne rejestracje do każdego samochodu, z gangsterem, który używa broni palnej do ostrzeliwania kończyn –
jako formy perswazji werbalnej. Nie wolno również zapominać o żonie Wojnara,
która dbając o ciepło domowego ogniska, potrafi przyrządzić naprawdę gorący
bigos, a także o niedoszłym mężu panny młodej, który uwielbia szybkie i drogie

WWW.BIPE.PL

19

samochody, czy o operatorze całego zdarzenia, byłym kochanku panny młodej,
który nad wyraz dobrze rejestruje zdarzenia mające miejsce na weselu.
Smarzowski przedstawia nam w filmie postacie karykaturalne, będące źródłem
śmiechu, niepozbawione jednak psychologicznej głębi. Portrety tworzące obraz
„Wesele” są niejako odzwierciedleniem ludzkich postaw. Jest to odbicie, które
możemy odczytywać z pewnym dystansem, wyciągając przy tym jednak pewne
wnioski. Mimo wszystko odbiór i przesłanie jest istotne. Zwłaszcza gdy mamy do
czynienia z takim wymownym dziełem. Chodzi tu również o formę realizacji
filmu. Gra aktorska poszczególnych bohaterów udowadnia, że polska posiada kilka naprawdę znaczących talentów. Marian Dziędziel, Iwona Bielska, Jerzy Rogalski, Bartłomiej Topa, Tomasz Sapryk i Arkadiusz Jakubik zasługują na owację
i oklaski z przytupem. Moim skromnym zdaniem to film zasługujący na uwagę,
a nagrody, które zdobył na festiwalach w Polsce i za granicą, są najlepszą rekomendacją. Warto obejrzeć ten film, bo znajdziemy w nim wiele rzeczy, które mówią o nas samych. A mówią bardzo wiele.
Barbara Mazurek
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

Ruch Oporu Armii Krajowej to dokument o wojskowej formacji zbrojnej
o charakterze regionalnym, powstałej w połowie 1945 r. na bazie struktur Armii
Krajowej, a rozwiązanej 19 stycznia 1945 r. z rozkazu gen. Leopolda Okulickiego.
Głównym organizatorem struktur ROAK był Józef Marcinkowski
ps. „Łysy" (1900–1951). ROAK działał głównie na północnym i zachodnim Mazowszu, w szczególności w powiatach: sierpeckim, płońskim, płockim, mławskim, lipnowskim i rypińskim. Istniały też oddziały na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i w okolicach Łodzi. Celem istnienia ROAK była obrona byłych żołnierzy AK przez NKWD i UB. RAOK uwalniał aresztowanych żołnierzy podziemia
niepodległościowego, likwidował konfidentów NKWD i UB, atakował posterunki
MO. O działaniach ROAK opowiada m.in. jej żołnierz Mieczysław Chojnacki.
Film skupia się głównie na akcji odbicia osadzonych z więzienia w Pułtusku,
przeprowadzonej przez ROAK 25 listopada 1946 r. i połączonej z częściowym
opanowaniem miasta. Oddział w sile 39 żołnierzy pod dowództwem ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny" (1925–1946) uwolnił kilkudziesięciu żołnierzy
WiN oraz ROAK. O tej akcji opowiadają świadkowie – ks. Tadeusz Zebrowski
i Stanisław Wóltański, żołnierze ROAK.
Marcin Czubara
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