
ISSN 1234-7752





POWIATOWA

I MIEJSKA

BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W ZAMO?CIU

2005/2 (22)



WYDAWCA:

POWIATOWA I MIEJSKA BIDLIOTEKA PUBLICZNA

WZAMO?CIU

Zespó? redakcyjny:

Biniek Halina

Gruszka Krystyna - red. nacz.

Zieli?ska Halina

Projekt ok?adki:

El?bieta Gnyp

Adres redakcji:

22-400 Zamo??

ul. Kamienna 20

tel. 084 639 33 73

Nak?ad: 50 egz.

Druk:

Biuro Technika

?arek B?aszczak

Oprawa:
Pracownia Introligatorska
Pi?BP w Zamo?ciu

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Zamojskiego



STR.W NUMERZE:

Z ?YCIA BmLIOTEK

Dzieci?stwo jak ba?? 7

Ba?? dawna a wspó?czesna: od braci Grimm do Philipa Pullmana 8

Rok Zamo?cia w Bibliotece 10

POMOCE METODYCZNE

Cudowna podró? z Se/m? Lager/oj Scenariusz zaj?? bibliotecznych 17

ZESTAWIENIA BmLIOGRAFICZNE

Zamoyski Stanis?aw Kostka (1775-1856) 23

Poeci zwi?zani z Zamojszczyzn? 26"

Nabytki regionalne PiMBP w Zamo?ciu
:

45

KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI? 51

TO WARTO WIEDZIE? 59

KRONIKA 67





Z ?YCIA BIBLIOTEK





Dzieci?stwo jak ba??

Pod takim has?em 21 czerwca br. odbywa?o si? w nowej siedzibie Powiato

wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu szkolenie. bibliotekarzy pra

cuj?cych z dzie?mi na terenie ca?ej Zamojszczyzny. Przedsi?wzi?cie zrealizo

wane zosta?o we wspó?pracy z Zamojskim Oddzia?em SBP, dzi?ki wsparciu
finansowemu Starostwa Powiatowego. Uczestnicy szkolenia wys?uchali obszer

nego wyk?adu Zofii Beszczy?skiej pt. Od ba?ni do fantastyki dla dzieci i m?o

dzie?y. Autorka przybli?y?a zebranym chronologiczny rozwój ba?ni i literackiej

fantastyki dzieci?cej. Przedstawi?a najlepsze przyk?ady tego gatunku, które

m?odzie? zna? powinna. Zapozna?a te? s?uchaczy z bogat? ofert? rynku wydaw

niczego, oceniaj?c warto?? ksi??ek polecanych do upowszechnienia w?ród m?o

dych czytelników. Przypomnia?a bibliotekarzom jak? rol? powinni spe?ni?
w zakresie budzenia i piel?gnowania zainteresowa? czytelniczych dzieci i m?o

dzie?y.

Drugi wyk?ad nawi?zywa? do obchodów Roku Andersena. Zofia Szumi?o

z WBP im. H. ?opaci?skiego w Lublinie przedstawi?a obszern? biografi? zna

nego na ca?ym ?wiecie ba?niopisarza oraz jego twórczo??. Zwróci?a uwag? na

niektóre, ma?o znane fakty z jego biografii, jak te? mniej popularne i nie?nane

ba?nie. Szczególne znaczenie dla bibliotekarzy ma materia? bibliograficzny

dotycz?cy omawianego zagadnienia, a ten autorka wyk?adu uzupe?ni?a o naj
nowsze wydania, prezentuj?c naj ciekawsze. Uczestnicy szkolenia otrzymali te?

materia? metodyczny do pracy z naj m?odszymi czytelnikami po?wi?cony An

dersenowi i jego ba?niom.

Materia? Zofii Beszczy?skiej Ba?? dawna a wspó?czesna:od braci Grimm do

Philipa Pullmana publikowany poni?ej stanowi telegraficzny skrót referatu

wyg?oszonego podczas szkolenia.

Danuta Zwoli?ska
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Ba?? dawna a wspó?czesna:
od braci Grimm do Philipa Pullmana

Czym jest ba??? Krótko mówi?c - tradycyjny przekaz ludowy w sposób

symboliczny, za pomoc? obrazów, mówi?cy o najwa?niejszych sprawach cz?o

wieka: narodzinach, mi?o?ci, ?mierci; fizyczno?ci i aspekcie metafizycznym

jego egzystencji; wyborach i nadziejach, zwyci?stwach i kl?skach, ?yciu
w spo?eczno?ci i ogromnej, niepoznanej sferze pod?wiadomej.

Najbardziej znanymi zapisywaczami takich przekazów byli bracia Grimm,

lecz si?gali po nie równie? arty?ci, których talent wyrasta daleko poza obszar

literatury folklorystycznej lub dzieci?cej. Od dawna bowiem ba?nie by?y koja
rzone z dzieci?stwem, niedojrza?o?ci?, wymagaj?cymi poucze? i przysposabia
nia do ról, których od cz?owieka oczekuje spo?ecze?stwo. Z pocz?tku jednak
wyró?nik dydaktyczny ba?ni nie by? a? tak istotny; liczy? si? przede wszystkim
ich walor inicjacyjny, wprowadzaj?cy w ?ycie nie tyle zgodnie z powinno?ciami
spo?ecznymi, co wewn?trznymi potrzebami jednostki. ?wietnie rozumieli to

tacy twórcy, jak H. Ch. Andersen czy, na innym poziomie, Charles Perrault.

Obaj, czerpi?c z folkloru, pisali utwory w?asne, autorskie; od nich te? zaczyna

si? wspó?czesna fantastyka, zarówno ta kojarzona z dzieci?stwem, jak i uzna

wana za "doros??".
W istocie jednak ?adne granice w tej dziedzinie nie istniej? i nie powinni?my

ich sztucznie konstruowa?. Przes?ania takich ba?ni Andersena, jak Ksi??niczka
na ziarnku grochu czy Nowe szaty cesarza, obecnych w prawie ka?dym wybo

rze, wesz?y na sta?e w obieg kultury powszechnej; jego utwór Cie? - bardziej

opowiadanie ni? ba?? - jest ci?gle tematem rozwa?a? i analiz i wolno przypusz

cza?, ?e sta? si? inspiracj? dla s?ynnego cyklu Ursuli K. Le Guin o Czarnoksi??
niku z Archipelagu. Twórczo?? tej autorki - podobnie jak Doroty Terakowskiej
- to tak?e dowód na to, ?e fantastyka nie powinna by? kierowana do ?adnej

grupy wiekowej, skoro otwieraj? si? na ni? i m?odsi, i starsi. Troch? innym

przyk?adem jest "doros?a" twórczo?? Tolkiena czy Sapkowskiego, w ca?o?ci

zaanektowana przez m?odzie?.

Najlepsz?jak dot?d definicj? fantastyki da? francuski literaturoznawca Roger
Caillois: mamy z ni? do czynienia wówczas, gdy w znan? nam rzeczywisto??,
w której ?yjemy, wnika nagle co? dziwnego, niepokoj?cego, przera?aj?cego.
Mo?e to by? przybysz lub przedmiot z innej przestrzeni, sygna? zapraszaj?cy do

podró?y, niespodziewane rozdarcie w pow?oce ?wiata. Do klasyki nalez? tu

opowie?ci o duchach lub "Nieumieraj?cych"; wspó?cze?nie ich rol? przej??y

objawiaj?ce si? nagle potworne zwierz?ta - nowa wersja ba?niowych smoków -

lub agresorzy z kosmosu. W bardziej wyrafinowanych tekstach wspó?czesnych

mog? tez wyst?powa? materializuj?ce si? sny (Stephen King), o?ywaj?cy boha-
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terowie ba?ni (Jonathan Carroll), postacie-symbole z talii kart (Lewis CarrolI,

Jostein Gaarder, Dorota Terakowska) b?d?, szczególnie ostatnio popularne,

anio?y. Ponadto wielu autorów, dla dzieci (Roald Dahl), ale i dla doros?ych

(Daphne du Maurier), si?ga?o w swych utworach po elementy fantastyczne, nie

naruszaj?c przy tym realistycznej tkanki tekstu.

Jest jednak inny rodzaj fantastyki, który jak si? zdaje, zwyci??y? nie tylko t?

klasyczn?, ale t? zwan? naukow?, która poza fascynacj? rozwojem techniki

niewiele zajmowa?a si? kondycj? cz?owieka, tym, jak móg?by si? on znale??

w szybko zmieniaj?cym si? ?wiecie (tak?e i tu s? wyj?tki: nale?y do nich oczy

wi?cie Stanis?aw Lem). Trudno by?o znale?? imi? dla tych nowych tekstów;
z pocz?tku, podobnie jak utwory Andersena, ochrzczono je ba?niami artystycz

nymi lub fantastycznymi, szybko jednak zwyci??y?a opcja angielska (a raczej

ameryka?ska) fantary
-

po polsku fantazja. Jak wiadomo, literatura fantasy
w prostej linii pochodzi od ba?ni i na niej si? opiera, wykorzystuj?c jej schemat

i rekwizyty: g?ównie miecze i magi?, od których te? wzi??a inn? sw? nazw?, ale

te? smoki (ulubione), ksi??niczki, rycerzy' i b?aznów oraz takie stworzenia, jak

krasnoludy, elfy, gobliny czy hobbici. Klasyczne przyk?ady tej literatury umie

my na pami??, cz?sto te? do nich wracamy.

Warto jednak wspomnie? o utworach nowych, zapewne nie wszystkim jesz
cze znanych. Wiele osób musia?o s?ysze? o Neilu Gaimanie, twórcy niewielkiej
ksi??eczki dla dzieci Koralina, ch?tnie porównywanej z Alicj? w Krainie Cza

rów L. Carrolla, chocia? nie ca?kiem s?usznie. Lepiej powiedzie?, ?e Koralina -

a w ?lad za ni? Wilki w ?cianach tego? autora - wspaniale odpowiada na silniej
sze ni? kiedykolwiek zapotrzebowanie wspó?czesnych dzieci na horror. Obie s?

by? mo?e najlepszymi nowoczesnymi wersjami ba?ni, które nie tylko "uciele

?niaj?" koszmary, z jakimi noc? zmaga si? wi?kszo?? dzieci, lecz przede

wszystkim pokazuj?, we w?a?ciwy takim opowie?ciom sposób symboliczny, jak
sobie z nimi radzi?. Problemy by?y, s? i b?d?, w dodatku zmieniaj? si? z czasem

i warunkami ?ycia; wa?ne, by umie? si? z nimi upora?. Innym przyk?adem fan

tastyki - fantasy - wspó?czesnej jest znakomita trylogia Philipa Pullmana

Mroczne materie, odwo?uj?ca si? do kosmogonii Johna Miltona z Raju Utraco

nego; cho? intencjonalnie przeznaczona dla dzieci starszych, powinna by? obo

wi?zkow? lektur? doros?ych. Fakt, ?e pierwsza w historii jako rzecz "m?odzie

?owa" zdoby?a presti?ow? nagrod? Whitbreada, mówi sam za siebie.

Zofia Beszczy?ska
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Rok Zamo?cia w Bibliotece

Rok 2005 dla Zamo?cia i jego mieszka?ców jest rokiem jubileuszowym.
3 czerwca min??o 400 lat od ?mierci Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana

wielkiego koronnego, za?o?yciela miasta, postaci najwybitniejszej z rodu Za

moyskich. W 1580 roku, czyli 425 lat temu hetman Jan Zamoyski wydaje akt

lokacyjny miasta, które staje si? nie tylko twierdz?, siedzib? rodu ale tak?e wa?

nym o?rodkiem religijnym i naukowym. Te dwa znacz?ce dla ca?ej kultury

narodowej wydarzenia spowodowa?y, ?e obecny rok og?oszony zosta? Rokiem

Zamo?cia, a patronat honorowy nad jego obchodami obj?? prezydent Rzeczypo

spolitej Polskiej Aleksander Kwa?niewski.

W dzia?alno?? popularyzatorsk? dokona? Jana Zamoyskiego jak równie?

samej jego postaci zaanga?owa?y si? ró?ne urz?dy i instytucje, placówki kultu

ry, szko?y, wy?sze uczelnie, stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna poprzez realizacj? ni?ej opisanych przedsi?wzi??

wpisa?a si? równie? w bogaty program obchodów rocznicowych. My?l? prze

wodni? wszystkich naszych dzia?a? by?o spotkanie z przesz?o?ci? oraz przywo

?anie i popularyzacja pi?knej historii naszego miasta.

Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia - to tytu? powiatowego konkursu foto

graficzno .; plastycznego realizowanego w okresie maj
- czerwiec br. Do udzia?u

w nim zaproszone zosta?y dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych oraz m?odzie?

gimnazjalna. Walory architektoniczne miasta, a zw?aszcza zamojskiej starówki

stanowi? wci?? niewyczerpane ?ród?o inspiracji dla wielu artystów. Poprzez

konkurs, chcieli?my zach?ci? m?odych ludzi by spróbowali dojrze? i utrwali? za

pomoc? ?rodków plastycznych to co w urodzie miasta najciekawsze. najpi?k

niejsze, co by? mo?e jeszcze nieodkryte. Przedsi?wzi?cie stanowi?o te? dosko

na?e pole do organizowania przez biblioteki, szko?y, o?rodki kultury dzia?alno?ci

oko?okonkursowej: wycieczek, pogadanek, wystaw, spotka? z regionalistami
i historykami, podczas których dzieci i m?odzie? mia?yby okazj? w ciekawy

sposób uzupe?ni? swoj? wiedz?.

Najm?odszym uczestnikom, organizatorzy konkursu zaproponowali przed
stawienie dowoln? technik? plastyczn? jednego z najciekawszych obiektów

architektonicznych miasta. M?odzie? gimnazjaln? zach?cali?my do spojrzenia na

gród zamojski przez obiektyw aparatu fotograficznego. Nap?yn??o ogó?em
49 prac. Wed?ug m?odych artystów najpi?kniejszym zabytkiem Zamo?cia -

bohaterem konkursu by? zamojski Ratusz. Ukazany zosta? na wiele sposobów,
w ró?nych porach dnia i roku. Sporym powodzeniem cieszy?y si? te? kamienice

ormia?skie oraz zamojskie podcienia.
Podsumowanie konkursu, podczas którego nagrodzono i wyró?niono dzie

si?ciu autorów najlepszych prac odby?o si? 8 czerwca.
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Wyj?tkowy charakter mia?y tegoroczne Zamojskie Spotkania z Literatur?,
które odby?y si? po raz szesnasty. Zgodnie z za?o?eniami impreza s?u?y?a pro

mocji ksi??ki i czytelnictwa. Jednak, tym razem szczególnego znaczenia nabra?o

upowszechnianie literatury zwi?zanej z Zamo?ciem oraz twórczo?ci pisarzy,

poetów, publicystów zwi?zanych z miastem i regionem. Zamys? ten zdecydo
wa?, ?e w?ród go?ci imprezy by? dr Krzysztof Czubara - historyk, regionalista,
redaktor Tygodnika Zamojskiego, autor m.in. ksi??ki Dawniej w Zamo?ciu. Pan

Krzysztof barwnie i ciekawie opowiada? m?odzie?y ma?o znane im historie

z dziejów miasta. Spotkanie dr. Bogdana Szyszki traktowa?o o kulturze Zamo

?cia. Sporo miejsca po?wi?ci? on Akademii Zamojskiej oraz dzia?alno?ci Jana

Zamoyskiego i Stanis?awa Kostki Zamoyskiego na polu krzewienia kultury
i o?wiaty. Pani Izabela Winiewie?-Cybulska, historyk sztuki, a jednocze?nie
autorka pierwszego dla dzieci przewodnika po Zamo?ciu podczas rozmowy

z naj m?odszymi czytelnikami wyja?ni?a im wszystkie architektoniczne detale

renesansowego grodu. W?ród wykonawców XVI Zamojskich Spotka? z Literatu

r? by?a tak?e Janina G?siorowska, matka chrzestna statku m/s Ziemia Zamojska
oraz zwi?zany z Zamojszczyzn? poprzez miejsce zamieszkania pisarz, satyryk

Krzysztof Czarnota.

Dope?nieniem Zamojskich Spotka? z Literatura, a tym samym julileuszo

wych przedsi?wzi?? by? wyk?ad Waldemara Michalskiego Zamo?? w literatu

rze i literatura o Zamo?ciu wyg?oszony 23 listopada br. Redaktor Akcentu,

w swoim wyst?pieniu sporo miejsca po?wi?ca Janowi Zamoyskiemu, a przede

wszystkim jego mowom kanclerskim, które s? dowodem wielkiego talentu,

erudycji, i lekko?ci pióra jak? posiada?. Nie pomija te? zas?ug hetmana jako
konesera dzie? pisarzy staro?ytnych i wielkiego bibliofila. Z nazwiskiem Za

moyskiego trwale z??czone zostaje nazwisko Jana Kochanowskiego oraz Simo

ni desa. W gronie osób pisz?cych pochwa?y na cze?? za?o?yciela miasta Wrób

lewski wymienia Joachima Bielskiego, Sebastiana Klonowica oraz Stanis?awa

Niegoszewskiego.
Na d?u?ej zatrzymuje si? przy nazwisku Boles?awa Le?miana, który w Za

mo?ciu sp?dzi? trzyna?cie lat sprawuj?c urz?d rejenta. W zamojskich wierszach

poety, pe?nych istot dziwacznych, tajemniczych, nierzeczywistych trudno jed
nak doszuka? si? zauroczenia renesansowym miastem. ?wiadczy? to mo?e

o oboj?tno?ci poetyckiej wyobra?ni Le?miana wobec urzeczywistnionego przez

weneckiego architekta pomys?u kanclerza wykszta?conego w Padwie. W swoim

wyk?adzie redaktor wymienia równie? dramaturga i nowelist? Icchoka Lejba
Pereca pisz?cego w j?zyku jidysz.

Spotkanie, w którym uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicznych po

wiatu zamojskiego, s?uchacze Uniwersytetu 3 wieku oraz czytelnicy Biblioteki

udowodni?o, ?e Zamo?? - miasto powsta?e z marze?, wszechobecne jest
w literaturze i dla literatury znacz?ce.
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Zamo?? dla dzieci - jak powstawa?a ksi??ka
- to tytu? wystawy prezentu

j?cej prace plastyczne uczniów Liceum Plastycznego w Zamo?ciu. By?y one

pierwowzorem ilustracji do ksi??ki zatytu?owanej Jak Dusiek i Bajdek zwiedzali

zamojsk? starówk?. Scenariusz wystawy opracowa?a autorka przewodnika Iza

bela Winiewicz-Cybulska. Ekspozycja jest zaproszeniem do zwiedzania zamoj

skiego grodu z g?ównymi bohaterami ksi??ki Du?kiem i Bajdkiem. Ca?o?? mate

ria?u wystawienniczego roz?o?ona zosta?a w dwunastu gablotach oraz na dzie

wi?ciu planszach.

Ekspozycj? otwiera gablota prezentuj?ca figurki (wykonane na zaj?ciach

rze?by) g?ównych bohaterów ksi??ki oraz ko?cowy i ostateczny egzemplarz

publikacji. Dwie kolejne plansze "Poszukiwanie g?ównych bohaterów" oraz

"Bohaterowie w akcji" po?wi?cone s? równie? pierwszoplanowym postaciom.

Dope?nieniem tej cz??ci wystawy jest ko?cowy projekt motywu na ok?adk?

przewodnika - Dusiek i Bajdek w wersji ostatecznej - wyeksponowany na

osobnej planszy.

Kolejn?, bodaj najobszerniejsz? cz??? wystawy stanowi? prace plastyczne

dotycz?ce Zamoyskich. W?ród nich znajduje si? portret Jana Zamoyskiego -

pastel powsta?y w oparci o dzie?o Jana Matejki, a tak?e portret hetmana wyko

nany na podstawie miedziorytu z dzie?a J. Schrencka. W gablotach mo?na zoba

czy? ilustracje przedstawiaj?ce herb Jelita Zamoyskich, fragment drzewa gene

alogicznego rodu Zamoyskich, oraz rysunki insygniów hetma?skich i kancler

skich. Kolejne prace plastyczne przedstawiaj? pa?ac Zamoyskich w okresie

renesansu oraz baroku.

OSobn? cz??? ekspozycji zajmuj? elementy architektoniczne zamojskiej sta

rówki. Tutaj zaprezentowane s? ilustracje ornamentów najpi?kniejszych bodaj
kamienic - .Pod Anio?em", .Pod Madonn?", fragment fryzu podokiennego
z kamienicy .Pod Ma??e?stwem" oraz motywy dekoracyjne z kamienic przy

Rynku Solnym i attyki z kamieniczek ormia?skich.

Ca?o?? ekspozycj i uzupe?niaj? "Hejnalista Zamoyski"
- ilustracja z katalogu wy

stawy ?wiat moich marze?, oryginalny zapis nutowy piosenki o Zamo?ciu oraz

barwna ilustracja przedstawiaj?ca bohaterów ksi??ki na tle panoramy miasta.

Otwarcie wystawy, której miejscem jest Galeria Ekslibris PiMBP

w Zamo?ciu mia?o miejsce 6 grudnia br.

Halina Zieli?ska

W miesi?cach wrzesie? - grudzie? 2005 r. w holu Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu zorganizowano wystaw? pt. Jan Zamoyski

(1542-1605) - kanclerz i hetman wielki koronny. Jej celem by?o przypomnie
nie osoby oraz zas?ug Jana Zamoyskiego, a tak?e prezentacja wydawnictw po-
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?wi?conych osobie kanclerza, zgromadzonych w Dziale Informacji, Bibliografii
i Wiedzy o Regionie PiMBP.

Na wystawie eksponowano 44 pozycje ksi??kowe. Ksi??ki umieszczono

w 9 gablotach i pogrupowano tematycznie: ?yciorys, dzia?alno?? na polu szkol

nictwa (Akademia Zamojska), polityki wojennej i koronnej, .oraz Jan Zamoyski
w grafice. Naj starszym i i naj cenniejszymi pozycjami by?y wydane w Zamo?ciu

starodruki ,,(9brona Ordynacyey Zamoyskiey ...

"

z roku 1674 i "Ad Sacram

Regiam Majestatem ...

"

z roku 1759. Spo?ród innych cennych pozycji mo?na

wymieni? Franciszka Bohomolca "?ycie Jana Zamojskiego ...

"

wydane w Kra

kowie w 1860 r., Witolda Nowodworskiego "Jan Zamojski jego ?ycie i dzia?al

no?? polityczna" wydane w Petersburgu w 1898 r., Artura ?liwi?skiego "Jan

Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny" z roku 1947 oraz kilka pozycji
Stanis?awa ?empickiego wydanych w okresie mi?dzywojennym - .Medyceusz

polski XVI wieku (rzecz o mecenacie Jana Zamoyskiego)", "Jan Zamoyski jako
reformator wy?szego szkolnictwa w Polsce", "Dzia?alno?? Jana Zamoyskiego
na polu szkolnictwa". Wystaw? wzbogaca?a grafika i ryciny przedstawiaj?ce

posta? za?o?yciela Zamo?cia.

Ekspozycja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem w?ród czytelników Bi

blioteki, a tak?e turystów odwiedzaj?cych Zamo?? w dniach ods?oni?cia pomni
ka Jana Zamoyskiego na zamojskim Starym Mie?cie. Nale?y tutaj wymieni?
delegacje z partnerskich miast Zamo?cia- Schwabisch Hall (Niemcy), Loughbo

rough (Wielka Brytania) oraz ?ucka (Ukraina).

Robert Urban
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Cudowna podró? z Selm? Lagerlóf
scenariusz zaj?? bibliotecznych

Cele:

zainteresowanie dzieci twórczo?ci? Selmy Lagerlóf z okazji 65. rocznicy ?mierci

wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy
rozbudzenie zainteresowa? czytelniczych dzieci i doskonalenie umiej?tno?ci

pracy z tekstem literackim

wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy

rozwijanie talentów czytelniczych, plastycznych i krasomówczych
kszta?cenie umiej?tno?ci pos?ugiwania si? map?

przy??czenie bibliotek do akcji "Czytam, wiem, tworz?" realizowanej w ramach

kampanii Cala Polska czyta dzieciom 2005/2006.

Materia? opracowano w oparciu o wydanie Lagerlóf Selma: Cudowna podró?.
T. 1-2 - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 1986.

Selma Lagerlóf (20 XI 1858 - 16 III 1940) - szwedzka pisarka, laureatka li

terackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 1909 r. Urodzi?a si? w Va

rmland w 1858 r. Po uko?czeniu szko?y rozpocz??a prac? jako nauczycielka
w Landskronie, gdzie pracowa?a do 1895 r. ?wiatowy rozg?os zyska?a ju?

pierwsz? powie?ci? G?sta Berling (1891), w której ??cz?c realizm z ba?niowo

?ci? i liryzmem przedstawi?a ?ycie dworu szlacheckiego lat 20. XIX w. Po

chwa?? rado?ci ?ycia zawar?a Lagerlóf w licznych nowelach. Pogl?dy religijne

pisarki znalaz?y odzwierciedlenie w zbiorze opowie?ci Legendy Chrystusowe

(1904) oraz w powie?ciach m.in. Dzieci Antychrysta (1897), Jerozolima t. 1-2

(1901-1902). Prób? stworzenia, modnej w ówczesnym czasie powie?ci-rzeki

jest trylogia Pier?cie? genera?a (1925), Charlota Loewensk?ld (1925), Anna

Svard (1928). Mi?dzynarodow? s?aw? przynios?a jej ksi??ka dla dzieci (dla

doros?ych równie?) Cudowna podró? (1906-1907), prezentuj?ca przyrod?
i kultur? Szwecji. Powie?? powsta?a pod wp?ywem utworów R. Kiplinga, autora

m.in. zbioru fantastycznych opowie?ci Ksi?ga d?ungli.
W 1909 roku S. Lagerlóf jako pierwsza kobieta otrzyma?a literack? Nagrod?

Nobla za dotychczasowe osi?gni?cia pisarskie. Od 1914 r. by?a cz?onkiem Aka

demii Szwedzkiej pracuj?c w komisji przyznaj?cej Nagrod? Nobla w dziedzinie

literatury.

PALUSZEK - zaj?cia literacko-plastyczne

(przygotowa? materia?y plastyczne, które wykorzystane zostan? do wykonania
kukie?ki lub pacynki Paluszka, bohatera omawianej ksi??ki)
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Cudowna podró? to jedna z najlepszych i naj ciekawszych ksi??ek dla dzieci.

Czy pami?tacie kto jest jej g?ównym bohaterem? Kto potrafi opowiedzie? jak on

wygl?da?
Dzieci opowiadaj? histori? pojawienia si? Paluszka, a je?eli wi?kszo??

uczestników zaj?? nie zna jeszcze tre?ci ksi??ki nale?y g?o?no przeczyta? w?a

?ciwy fragment (t. l, s. 5-9)
Dzi? ze zgromadzonych tu materia?ów wykonamy kukie?ki lub pacynki Pa

luszka, który poprowadzi nas szlakiem dzikich g?si w cudown?, literack? po

dró? po Skandynawii.
Po zako?czeniu zaj?? organizujmy w bibliotece wystawk? wykonanych prac,

która b?dzie nam towarzyszy? podczas dalszej podró?y po lekturze.

SZLAKIEM DZIKICH G?SI - zaj?cia literacko-geograficzne

(przygotowa?: kolorowe pisaki; powi?kszony kontur Skandynawii. Dla u?atwie

nia mo?na zaznaczy? wa?niejsze nazwy geograficzne
- miasta rzeki, wyspy,

krainy, tak?e te które dzieci spotkaj? w lekturze; dok?adn? fizyczn? map? pó?wy

spu Skandynawskiego lub Szwecji).

Podczas dzisiejszych zaj??, razem z Paluszkiem pow?drujemy szlakiem dzi

kich g?si po Szwecji. Mamy przed sob? map? Skandynawii (w?a?ciwie dopiero
jej kontur), na której zaznaczymy miejsca (miejscowo?ci, krainy), które pozna

wa? Paluszek podczas swej cudownej podró?y. Nie wszystkie miejsca omawiane

w ksi??ce uda nam si? odnale?? na mapie (wyja?nijmy dzieciom dlaczego).
Podró? rozpoczynamy w Skanii, gdzie mieszka? Nils Holgersson i gdzie rozpo

cz??a si? jego przygoda.

(Prowadz?cy czyta fragment opisuj?cy poszczególne miejsca. Dzieci opisywan?

krain? lub miejscowo?? odnajduj? na mapie i zaznaczaj? na konturze. Kre?l?c

tras? lotu dzikich g?si, poznaj? równocze?nie dane miejsce). Kolejno omawia

my: Blekinge (t. 1, s. 64), Karlskrona (t. 1, s. 70), Wyspa Óland (t. 1, s. 85), Sma

land (t. 1, s. 115), Gotlandia (t. 1, s. 102), Visby (t. 1, s. 104), Sztokholm (t. 2, s.48),
.Jezioro Vattern (t. 1, s. 126-128), miasta: Jonkóping i Huskvarna (t. 1, s. 126),

Óstergótland (t. l,s.141-143), Vastmanland (t. l,s. 191, 193), Upplandia (t. l,s.

193; t. 2, s. 25), Malarna (t. 2, s. 15), Dalarna (t. 1, s. 206), Medelpad (t. 2, s. 81),
Vasterbotten i Laponia (t. 2, s. 95).

Jesienna droga powrotna z Laponii na po?udnie: Jamtlandia (t. 2,s.153),

Harjedalen (t. 2, s. 131), Varmland i Dalsiand (t. 2, s. 138), Bohuslan (t. 2, s. 155),

Kattegat (t. 2, s. 152-153), Halland i Skania(t. 2, s.I72-175).

HISTORIA W LEGENDACH PODANA - zabawa literacka

Rozwi?? krzy?ówk?.

l. Kto wyprowadzi? szczury z zamku w Glimminge?
2. Imi? or?a, z którym zaprzyja?ni? si? Paluszek.
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3. Du?a wyspa szwedzka na Morzu Ba?tyckim.
4. Jak nazywa?a si? przewodniczka dzikich g?si?
5. Kraina w Szwecji, do której wiosn? zmierzaj? dzikie g?si.
6. Jak nazywa? si? lis, który ?ciga? podró?uj?ce g?si i Paluszka?

7. Jak nazywa?o si? podsztokholmskie muzeum osobliwo?ci szwedzkiego ludu?

(odpowiedzi: Paluszek; Gorgio, O/and, Akka, Laponia, Mykita, Skansen)

Rozwi?zanie krzy?ówki stanowi? litery znajduj?ce si? w zaznaczonym polu.

(podanie)

Na podstawie S?ownika j?zyka polskiego i S?ownika terminów literackich

wspólnie z dzie?mi wyja?niamy znaczenie poj?cia - podanie (opowie?? zwi?za
na zjakim? regionem lub miejscowo?ci?, najcz??ciej o pochodzeniu ludowym).

Rozmowa z dzie?mi na temat znanych im naszych poda?, np. o Kraku;
o Warsie i Sawie; o Lechu, Czechu i Rusie; o Popielu.

Wracaj?c do naszej Cudownej podró?y, powiedzcie czy nie spotkali?cie si?
w tek?cie ksi??ki z podaniami szwedzkimi. Je?li tak to przypomnijcie jakimi?
Kto móg?by opowiedzie? jedno z nich. Je?li dzieci nie potrafi? ?adnego opowie
dzie?, przeczytajmy g?o?no (pozwólmy dzieciom zdecydowa? które, wymienia

j?c nazwy poda? zamieszczonych w lekturze, np. podanie oSmiilandzie,

o Vastgotlandii, o Jamtlandii, legenda o Sztokholmie, wielki motyl, miasto na

dnie morza).

KTO ZAP AMI? TAL NAJWI?CEJ
- konkurs czytelniczy

Konkurs mo?na przeprowadzi? ró?nymi metodami: indywidualnie lub dru?ynowo

(w zale?no?ci od potrzeb), przyznaj?c po jednym punkcie z prawid?ow? odpowied?

l. Podaj imi? przewodniczki dzikich g?si. /Akka z Kebnekajse/
2. Jak nazywa? si? Paluszek? /Nil s Holgerson!

.

3. Kto zabra? Paluszka w podró? z dzikimi g??mi? /bia?y g?sior Marcin!

4. Jakie imi? nosi?a siostra Matsa? /Aza!

5. Jak nazywa si? wyspa o kszta?cie tu?owia motyla? /Óland/

6. Kiedy obchodzone by?y szwedzkie Sobótki? /30 kwietnia!

7. Podaj imi? or?a wychowanego przez Akk?. /Gorgio/
8. Niewielkie wysepki przybrze?ne wystaj?ce z wody to ... /szkiery/
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9. Srebrne bogactwo przybrze?nych miejscowo?ci szwedzkich. l?ledziel

10. Kto gra? na skrzypcach stare ta?ce i pie?ni ludowe w muzeum w Skan-

sen? IKlemens Larsson/

11. Sk?d pochodzi? Nils Holgerson? !ze Skaniil

12. Gdzie dzikie g?si wysiadywa?y swoje piskl?ta? Iw Laponii!
13. Jakie jezioro, opisane w Cudownej podró?y grozi?o wylaniem podczas

wiosennych roztopów? /Malarn/

14. Jak w Szwecji obchodzone s? Sobótki? Im?odzie? pali ogniska!
15. Ile dzikich g?si by?o w stadzie Akki? IBl

16. Kto polowa? na dzikie g?si podczas ich podró?y? Ilis Mykita!
17. Na terenie jakiego miasta znajdowa?o si? muzeum osobliwo?ci szwedz

kich? ISztokholrn/

18. Kim by?a Lekkopuszka? Iszara, dzika g??, opuszczona przez rodziców,

któr? przy??czy?a do swego stada Akka!

19. Jakie ryby ?owiono w okolicy Mastrandu, na zachodnim wybrze?u Szwe-

cji? l?ledziel

20. Jak nazywano wied?m? z Okr?gu Narke? /Latawica z Yzatter/

21. Jak nazywa si? najwy?szy szczyt Szwecji? IKebnekajsel
22. Podaj imi? brata g?siarki Azy. /Matsl

23. Jak nazywa si? najwi?ksza wyspa Szwecji? IGotlandia!

24. Kogo nazywano bia?opiórk?? Iwron?, która mia?a bia?e pióro w skrzydlei
25. Dlaczego dzikie g?si odlatywa?y, gdy Nils chcia? si? z nimi po?egna??

lnie pozna?y go, gdy powróci? do ludzkiej postaci!
. 26. Jakie zwierz?ta hoduj? Lapo?czycy? Ireniferyl

27. Jaki dar przygotowa?y dzikie g?si dla Paluszka? !z?ote monet y/
28. Czy Nils powróci? do rodzinnego domu przed odlotem g?si na po?udnie? Itaki

29. Kogo poszukiwa?a g?siarka Aza? lojca!
30. Czy Selma Lagerlorpisa?a tylko ksi??ki dla dzieci? Iniel

Materia? mo?na rozszerzy? o inne zagadnienia, które by?yby omawiane

w oparciu o lektur?, np. rola stolicy pa?stwa na podstawie opowie?ci o Sztok

holmie (t. 2, s. 55-57); problemy ekologiczne: opis naturalnych sposobów nisz

czenia g?sienic (t. 1, s. 160); nakre?lenie gospodarczej mapy Szwecji zaznacza

j?c na przygotowanym wcze?niej konturze miejsca wyst?powania bogactw

naturalnych, których opisy dzieci spotyka?y' na kartach lektury: pola uprawne

lasy, pastwiska, z?o?a rud ?elaza i miedzi, wartkie rzeki jako trakty komunikacyjne,

porty rybackie, malownicze krajobrazy polodowcowe o znaczeniu turystycznym itd.

Danuta Zwoli?ska
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Zamoyski Stanis?aw Kostka

Franciszek Salezy Reinhold

(1775-1856)

Hrabia, ojciec Andrzeja, polityk, ziemianin; senator-wojewoda Ksi?stwa War

szawskiego i Królestwa Polskiego 1810-1831, prezes senatu 1822-1831, cz?o

nek rosyjskiej Rady Pa?stwa 1831-1850; ordynat zamojski, twórca biblioteki

ordynackiej, mecenas nauki i kultury, prezes Towarzystwa Rolniczego w Króle

stwie Polskim 1815-1817.

1. Ajewski Konrad: Ceramika i szk?o w zbiorach Galerii Muzealnej Ordynacji

Zamojskiej w Warszawie I Konrad Ajewski. - Streszcz. w j?z. niem. II Kwartal

nik Historii Kultury Materialnej. - 1995, nr 4, s. 449-484

2. Ajewski Konrad: XII [Dwunasty] ordynat i jego biblioteka: wybrane pro

blemy mecenatu Stanis?awa Kostki Zamoyskiego I Konrad Ajewski II Biuletyn

Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1999, [nr) 2, s. 8-14

3. Ajewski Konrad : Zbiory artystyczne i galeria muzealna Ordynacji Zamoj

skiej w Warszawie I Konrad Ajewski. - Koz?ówka : Muzeum Zamoyskich,
1997. - 365 [3) s., [223] s. tab l. : il., faks., fot., 3 pl., portr. ; 25 cm.

- Streszcz.

ang., fr. -

Bibliogr. s. 291-316. - Indeks. - S. 19-29 : Stanis?aw Kostka Zamoy
ski mecenas sztuki, twórca zbiorów ordynackich

4. Ajewski Konrad: Zbiory staro?ytno?ci Stanis?awa Kostki Zamoyskiego II
-::---

Meander. - R. 58 (1993), nr 7-8, s. 359-368

5. Barty? Julian: Pierwsza polska szko?a rolnicza dla ch?opów (Szko?y "parob
cze" Stanis?awa Zamoyskiego w dobrach Maciejowice 1812-1838) I Julian

Barty?. - Tab. II Przegl?d Historyczno-O?wiatowy.
- ] 969, nr l, s. 7-21

6. Biblioteka Ordynacji Zamojskiej od Jana do Jana: przewodnik po wystawie I

oprac. Tomasz Makowski. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2005. - 117, [2]

s. : il. kolor., fot., mapy., portr. ; 21 cm

Wystawa, Warszawa, Biblioteka Narodowa 17 maja - 17 lipca 2005, Zamo??,

Muzeum Zamojskie 25 sierpnia - 2 pa?dziernika 2005

7. Chmiel Stanis?aw: Stanis?aw Zamoyski II Tygodnik Zamojski.
- 1987, nr

27, s.'1-
8. Czubara Krzysztof: Stanis?aw Kostka Zamoyski. - (Poczet Ordynatów Za

moyskich).
- Portr. II Zamojski Kwartalnik Zamojski. - 1988, nr 2, s. 6-9
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9. Bender R[yszard] : Synowie ordynata Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w latach

Ksi?stwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego II Roczniki Humanistycz
ne. - T. 35 (1987), z. 2, s. 239-145

10. Buksi?ski Stefan Jerzy : Koneksje pu?awsko-zamojskie ko?ca XVII i po

cz?tku XIX stulecia II Rocznik Zamojski. - [T. 2] (1985/1986), s. 69-84

11. Garbi?ski W[?adys?aw] : Rys ?ycia Stanis?awa ...

- Warszawa, 1956

12. Garbi?ski W[?adys?aw] : Stanis?aw Kostka Hrabia Ordynat Zamoyski II

Gazeta Warszawska. - 1856, nr 116, s. 4-6, dod. z 22 kwietnia

13. Grzegorczyk Jerzy : Tam gdzie drzewa z niebem rozmawia?y II Poznaj

Swój Kraj. - 1998

fc;)Handelsman Marceli: Rola Stanis?awa Zamoyskiego w roku 1812 II Teka

Zamojska. - 1920, nr 3, s. 38-39

15. Horodyski Bogdan: Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. - (Biblioteki War

szawskie) II Tygodnik Warszawski. - R. 2 (1946), nr 45, s. 4

? Horodyski Bogdan: Jak mia?o powsta? Ossolineum w Zamo?ciu II Teka

Zamojska. - 1939, nr 3, s. 84-96

17. Horodyski Bogdan: Straty dzia?u r?kopisów Biblioteki Ordynacji Zamoj

skiej w latach 1939-1944 II W: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w

zakresie r?kopi?miennych ?róde? historycznych. T. 3, Biblioteki. - Warszawa,

1955. - S. 319-374

18. Horodyski Bogdan: Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej II W:

Studia nad ksi??k? po?wi?cone pami?ci Kazimierza Piekarskiego. - Wroc?aw:

Wydaw. Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1951. - S. 294-341

19. K?dziora Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia I Andrzej K?dziora. -

Che?m: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami; Lublin: PWZN [Przedsi?bior
stwo Wydawnicze Zwi?zku Niewidomych] .Print", 2000. - S. 461-462 : Za

moyski Stanis?aw Kostka

20. K?dziora Andrzej. Zamo?? od A-Z I Andrzej K?dziora. - Zamo??: Regio
nalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991. - S. 309-311

21. Kozaczka Marian : Poczet ordynatów Zamoyskich I Marian Kozaczka. -

Warszawa; Tarnów: Zak?ady Graficzne "Drukarz", 2002. - S. 309-311 : Za

moyski Stanis?aw Kostka (1775-1856)

22. Kozaczka Marian : Poczet ordynatów Zamoyskich I Marian Kozaczka. -

Wyd. 2. - Lublin: .Norbertinum", 2004. - S. 87-92 : Stanis?aw Kostka Zamoyski

23. Nadzieja Jadwiga: Zamo?? 1813. - Warszawa: .Bellona", 1994. - 174, [1]

s., [16] s. tab!. - S. 25-31 : Roszczenia Ordynata Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
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24. Portrety polskie XVI - XIX. T. 1, z. 4 I wydane przez Mari? z Branickich,

Jerzow? Radzi??ow? ; pod red. Jerzego MycieIskiego. - Lwów: H. Altenberg,

[1911]. - [76] s., [10] k. portr. ; 37 cm

25. Sawa-Sroczy?ska Bogumi?a: Listopadowy nokturn II Tygodnik Zamojski. -

1990, nr 45, s. 6

26. S?ownik Pracowników Ksi??ki Polskiej. - Warszawa; ?ód?: PWN, 1972.

S. 1007-1009

27. Stanis?aw Kostka Zamoyski i Ordynacja Zamoyska w czasach Ksi?stwa

Warszawskiego i Królestwa Kongresowego II W: Pa?stwo-Ko?ció?

Niepodleg?o??. - Lublin, 1986. - S. 243-253

28. Zamoyscy herbu Jelita I Violetta Urbaniak, Zofia Zieli?ska, Jan Zamoyski,

Katarzyna Karaskiewicz ; Archiwum G?ówne Akt Dawnych. - Warszawa :

Wydaw. .Volumen", 19?n. - S. 33-35 : [Stanis?aw Kostka Zamoyski]

29. Zieli?ska Teresa: Poczet polskich rodów arystokratycznych: tablice gene

alogiczne I Teresa Zieli?ska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedago

giczne, 1997. - S. 474-476

Gra?yna Markiewicz
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Poeci zwi?zani z Zamojszczyzn?
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

K?dziora Andrzej : Encyklopedia miasta Zamo?cia / Andrzej K?dziora. -

Che?m : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000. - 503 s.; 25 cm. - ISBN 83-

87414-06-9

Ko?mi?ski Zbigniew: Pisarze zwi?zani z Zarnojszczyzn? (1563-1991) : ma

teria? przedstawiony na sesji naukowej "VIU Ogólnopolskie Spotkania Sienkie

wiczowskie" w Zamo?ciu 15 pa?dziernika 1992 r. / Zbigniew Ko?mi?ski. -

Lublin: [nak?. autora], 1992. - 50, [1] s. ; 26 cm. - ISBN 83-85398-08-2

Markiewicz Gra?yna : Ludzie Zamo?cia i Zamojszczyzny : bibliografia w
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i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu. - Zamo??: WiMBP, 1998. - 124 s.

; 24 cm. - ISBN 83-908384-2-7

Mini s?ownik biograficzny polskich wspó?czesnych poetów religijnych. T. 2 /

red. Edward Przebieracz. - Gliwice: "?amig?ówek Religijny", 1998. - 124 s: : iI.

portr. ; 20 cm

Smolarz Jan : Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego : leksykon / Jan

Smolarz. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 1999. - 343 s. ; 24 cm. - ISBN

83-86660-33-3

Stechnij Zdzis?awa: Oswajanie poetów : szkice o poezji autorów z roczni

ków 60. biograficznie zwi?zanych z Lubelszczyzn? / Zdzis?awa Stechnij, An

drzejStechnij. - Lublin: .Polihymnia", 2003. - 129 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7270-

148-2

Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczy?nie / [zebra? i] oprac. Stanis?aw

A. ?ukowski. - Lublin: Zwi?zek Literatów polskich. Oddzia?: Krajowa Agen

cja Wydawnicza, 1998. - 270, [2] S., [16] s. tabI. : faks., fot., portr.
- Bibliogr. s.

265-268. - ISBN 83-87030-55-4 (KAW)

Burda Stanis?awa (1930-)
Twórczo??

*Bezimienne ptaki / Stanis?awa Burda. - Lublin: "Norbertinum", 1998. -56,

[1] s. ; 20 cm .

- ISBN 83-86837-95-0

Krzy? i talizman / Stanis?awa Burda. - Lublin: "Norbertinum", 1993. - 67,

[5] s. ; 20 cm. - ISBN 83-85131-44-2

Nad brzegiem milczenia / Stanis?awa Burda; [oprac. red. i pos?. Ryszard

Montusiewicz; rys. Alfred Przybysz]. - Lublin: "Norbertinum", 1995. - 97, [2]
s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-85131-84-1

Nadhuczwia?ski koncert / Stanis?awa Burda. - Lublin: "Norbertinum", 2000.

- 49, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-7222-042-5
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Plaster miodu I Stanis?awa Burda; wybór, wst?p, oprac. Waldemar Michalski

; pos?. Grzegorz Romanowski ; [il. El?bieta Gnyp]. - Lublin: "Norbertinum",
1997. - 54, [8] s., [8] k. i?. kolor. ; 22 cm. - ISBN 83-86837-68-3

Przysta? nad Huczw? I Stanis?awa Burda; rys. i s?owo wst?pne Wiktor Zin. -

Hrubieszów: Fundacja Kultury i Przyja?ni Polsko-Francuskiej. - Warszawa:

.Pax", 1996. - 49, [3] s. : il., l faks. ; 24 cm. - ISBN 83-211-1601-9

*Psalmy pojednania I Stanis?awa Burda ; zamiast wst?pu Grzegorz Roma

nowski; [oprac. graf. El?bieta Gnyp]. - Warszawa: .Pax", 1998. - 79, [1] s. : i?.

kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-211-1235-8

?lad istnienia I Stanis?awa Burda ; [wybór wierszy Stefan Aleksandrowicz ;

grafiki Alfred Przybysz]. - Lublin: .Polihymnia", 1993. - 42, [2) s. : i?. ; 17 cm

****

Du?awska M[ aria): Szuflada I I Kronika Tygodnia. - 1993, nr 48, s. 10

AF: Poetyckie wyró?nienia II Kronika Tygodnia. - 1996, nr 49, s. 7

Cichosz Jan, Henryk (1949-)
Twórczo??

*Czas fotografii I Jan Henryk Cichosz. - Lublin: "Norbertinum", 2000. - 39

s. ; 20 cm. - ISBN 83-7222-035-2

*Krajobraz pami?ci I Jan Henryk Cichosz; Wydzia? Kultury, Sportu i Tury
styki. Urz?d Wojewódzki w Che?mie. - Lublin: "Norbertinum", 1995. - 36 s. ;

19 cm. - ISBN83-8513 1-89-2

Malowanie czasu I Jan Henryk Cichosz ; Krasnostawski Dom Kultury. - Lu

blin: "Norbertinum", 1993. - 64, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-85131-47-7

*Pielgrzyrnka I Jan Henryk Cichosz. - [Krasnystaw] : Krasnostawski Dom

Kultury, 1983. - 35, [1) s. ; 20 cm

Przestrzenie I Jan Henryk Cichosz. - Lublin: "Norbertinum", 1997. - 38 s. ;

20 cm. - ISBN 83-86837-54-3

Przez otwarte ogrody I Jan Henryk Cichosz. - Lublin: Wydaw. Lubelskie:

na zlec. Stowarzyszenia Mi?o?ników Ziemi Che?mskiej, 1988. - 45, [3] s. ; 17

cm. - ISBN 83-222-0548-1

Wieczór autorski I Jan Henryk Cichosz. - Lublin: "Norbertinum" : na zlec.

Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Urz?du Wojewódzkiego w Zamo?ciu, 1990. - 54

s. ; 16 cm. - ISBN 83-85131-10-8
***

Cichosz Jan Henryk: Poeta z ulicy Stokowej I rozm. Z.D. II Zamojski Kwartal

nik Kulturalny. - 1991, nr l, s. 23-24

Cichosz Jan Henryk. - Fot. II Przegl?d Kresowy. - 1991, nr 12, s. 9

Cichosz Henryk: Par? s?ów mi wystarczy I rozm. Piotr Linek. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 1995, nr 48, dod. lit. NOTA, nr l, s. l l
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Cichosz Jan Henryk: Krajobraz pami?ci. - Lublin: "Norbertinum", 1995. -

Rec.: Linek Ma?gorzata, Poeta w sile wieku II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1996, nr 2, s. 56-57

Cichosz Jan Henryk: Czas fotografii. - Lublin: Wydaw. "Norbertinum". - Rec.:

Konopa Krzysztof II Tygodnik Zamojski. - 2000, nr 22, s. 10

Cimek Edward, Franciszek (1934-)
Twórczo??

Blask ?ycia I Edward Franciszek Cimek. - Zamo??; [Izbica : "Strumie?"],
1998. - 35, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-904361-7-5

Na kraw?dzi b??kitu I Edward Franciszek Cimek. - Lublin: .Polihymnia",
1999. - 104 s. : il ; 20 cm. - ISBN 83-87405-87-6

Krzesiwo. - Zamo??; [Izbica: "Strumie?], 2001. - 62 s ; 20 cm

W matni I Edward Franciszek Cimek. - Zamo?? ; [Izbica : "Strumie?"],
1995. - 38, [2] s.; 21 cm. - ISBN 83-904361-4-0

*Troch? inny ?wiat I Edward Franciszek Cimek. - Lublin: Wydaw. Lubel

skie: na zlec. Stowarzyszenia Mi?o?ników Ziemi Che?mskiej, 1988. - 41, [3] s. ;

17 cm. - ISBN83-222-0542-0

?ywica I Edward Franciszek Cimek ; wybór, oprac. i pos?. Halina Szal. - Lu

blin: Wydaw. Lubelskie, 1986. - 60, [4] s. ; 17 cm. - ISBN 83-222-0452-3

***

Cichosz Jan Henryk: ?wiat pe?en barw II Tygodnik Zamojski. - 1984, nr 3, s. 12

Oko? Longin Jan: Wiersze serdecznej prostoty II Zielony Sztandar (1 2 AB). -

1985; nr 24, s. 1-2

Cimek Edward Franciszek: Ten jeden, jedyny I rozm. Jan Henryk Cichosz. -

Fot. II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 45, s. 12

Cimek Edward Franciszek: W matni. - Zamo??, 1995. - Rec.: Guzowski

Krzysztof, Natura czasu II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1995, nr 4, s. 17-18

Cimek Edward Franciszek: Blask ?ycia. - Zamo??, 1998. - Rec.: Konopa

Krzysztof, Poetycki ?wiat tajni II Kronika Tygodnia. - 1998, nr 28, s. 7

Dmitroca Zbigniew (1962-)
Twórczo??

*Ba?nik I Zbigniew Dmitroca ; il. Miros?aw Pokora. - Warszawa: "Alfa
Wero"

, 1994. - [32] s. : il. kolor.; 31 cm. - ISBN 83-7001-713-4

Ballada bez sensu i mora?u. Skamieliny, otoczaki, samorodki I Zbigniew
Dmitroca. - Lublin: "Test", 1996. - 33, [l]; 21, [1] s. ; 20 cm. - ISBN 83-7038-

025-5. - ISBN 83-7038-033-6

Horror vacui I Zbigniew Dmitroca. - Lublin: "Test", 1993. - 62 s. ; 21 cm. -

ISBN 83-7038-160-X

*Mi? w cyrku I Zbigniew Dmitroca ; il, Marcin Strzembosz. - Kraków :
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"eSPe", [2002]. - [12] s. : i?. kolor; 15 x 16 cm. - ISBN 83-89167-66-2

*Mi? na wsi I Zbigniew Dmitroca ; i?. Marcin Strzembosz. - Kraków

"eSPe", [2002]. - [12] s. : i?. kolor; 15 x 16 cm. - ISBN 83-89167-71-9

*Mi? w parku I Zbigniew Dmitroca ; il. Marcin Strzembosz. - Kraków :

"eSPe", [2002]. - [12] s. : i?. kolor; 15 x 16 cm. - ISBN 83-89167-61-1

*Mi? w ZOO I Zbigniew Dmitroca ; i?. Marcin Strzembosz. - Kraków :

"eSPe", [2002]. - [12] s. : i?. kolor; 15 x 16 cm. - ISBN 83-89167-56-5

Niedoraj I Zbigniew Dmitroca. - Kraków: "Zielona Sowa", [2000]. - 39, [I]
s. ; 20 cm. - ISBN 83-7220-116-1

***

Dmitroca Zbigniew: Bez patosu i trywialno?ci I rozm. Jan Henryk Cichosz II

Przegl?d Kresowy 1990, m 23, s. 9

Zbigniew Dmitroca -

poeta i t?umacz. - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1990, nr 4, s. 34-36

Dmitroca Zbigniew: Poprzeczk? stawiam sobie wysoko I rozm. Piotr Linek. -

Fot. II Kronika Tygodnia. - 1994, nr 37, dod. Kronika Literacka, nr 6, s. II

Dmitroca Zbigniew: Pan poeta, pan poeta ... I rozm. Ma?gorzata Gnot. - Portr. II

Kurier Lubelski. - 1997, nr 26, S. 8

Dmitroca Zbigniew : Poeta z woli boskiej! rozm. Maria Gorostza, Karolina

Jasku?a. - Fot. II Dziennik Wschodni (ABC). - 2000, m 127, S. 2
.

Dmitroca Zbigniew: Niedoraj. - Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, 2000. - Rec.:

GR, Dmitroca i Niewiadomski II Gazeta Wyborcza (5). - 2000, m 244, dod.

Gazeta w Lublinie, S. 2

Dmitroca Zbigniew: Mi? na wsi. Mi? w parku. Mi? w cyrku. Mi? w zoo. - Rec.:

Józefczuk Grzegorz. Ksi??ki dla dzieci. W?drówki misia Dmitrocy II Gazeta

Wyborcza (2). - 2003, m 26, dod. Gazeta w Lublinie, S. 4

Drogosz Jacek (1967-)
Twórczo??

W?drówka na Tir Na N-og I Jacek Drogosz. - Lublin: .Polihymnia", 1994. -

46, [2] S. ; 16 cm. - (Biblioteka Poetycka Lubelskiego Oddzia?u Stowarzyszenia

Pisarzy Polskich). - ISBN 83-85684-41-7

Dulawska Maria (1942-)
Twórczo??

Nim przyjdzie sen I Maria Du?awska. - Zamo?? : Nauczycielski Klub Lite

racki, 1997. - 26, [l] S. : i?. kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-905096-2-8

Otwarcie d?oni I Maria Du?awska ; [Alfred Przybysz grafiki ; wybór tekstów

Marian Janusz Kawa?ko]. - Zamo??: Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk,

1990. - 28 S. : 2 il., l portr. ; 21 cm

*Twój zakaz jak nakaz I Maria Du?awska. - [Warszawa] : "IbiS". - [Zamo??:
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Nauczycielski Klub Literacki] ,cop. 1995. - [54] s. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-6-0

Zamojskie ksi??yce: Die Monde von Zamo??: Le lune di Zamo??: Zamo??

moons I Maria Du?awska ; t?. Anna Maria Martinelli, Ma?gorzata Linek, Teresa

Zi?bkowska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 2003. - 24 s. : i?. kolor. ;

14 cm. - ISBN 83-913168-6-6
***

Du?awska Maria, Du?awski Rajmund: Poeta to jest ?ebrak ... I rozm. Krzysztof

Konopa. - (poetycki Hyde Park). - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1989, nr 4, s. 57-59

Dubiel Barbara: Pesymizm duszy i cia?a. - Fot. II Kronika Zamojska. - 1994, nr

·16, s. 9

Du?awska Maria: Twój zakaz jak nakaz. - Warszawa: "ibiS", 1995. - Rec.:

Sztem Jan, Twój zakaz jak nakaz II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1995, nr

4, s. 18-19

Du?awska Maria: Nim przyjdzie sen. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki,
1997. - Rec.: TOM, Spójrz w bajki serce II Tygodnik Zamojski. -1997, nr 26, s. 11

KT : Poetka nagrodzona. - F ot.! I Kronika Tygodnia., 1997, nr 51/52, s. 21

K. Cz. [Czubara Krzysztof] : Poetki wyró?nione II Tygodnik Zamojski. - 1997,

nr51,s.3
K. Cz. [Czubara Krzysztof] : W zwierciadle kromki II Tygodnik Zamojski. -

1997, nr 18, s. 10 ; 2000, nr 44, s. 9 ; Krawiec Joanna II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny, 2000, nr 3/4, s. 79-82

Du?awski Rajmund, Edward (1937-)
Twórczo??

Stan skupienia I Rajmund Edward Du?awski ; [Alfred Przybysz-grafiki ; wy

bór tekstów i recenzje Marian Janusz Kawa?ko]. - Zamo??: Zamojskie Towa

rzystwo Przyjació? Nauk, 1990. - 24 s. : 2 il., 1 portr. ; 20 cm

Wieczorne przymierza I Rajmund Edward Du?awski. - Warszawa: "ibiS",

1994. - 46, [2] s. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-1-X
***

Zamo?? literacki II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 40, s. 13

Du?awska Maria, Du?awski Rajmund: Poeta to jest ?ebrak ... I rozm. Krzysztof

Konopa.
- (Poetycki Hyde Park). - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1989, nr 4, s. 57-59

Du?awski Rajmund E. : Stan skupienia. - Zamo?? : Zamojskie Towarzystwo

Przyjació? Nauk, 1990. - Rec.: Cichosz Jan Henryk, Stan skupienia II Przegl?d

Kresowy. - 1990, nr 22, s. 11

Niewczas Andrzej: Osobliwa podró? w kosmos II Kronika Zamojska. - 1994, nr

6, s. 11
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Dumicz Jolanta (1966-)
Twórczo??

Krople t?czy I Jolanta Dumicz ; [grafiki El?bieta Gnyp]. - Warszawa: "IbiS",
1994. - 47, [l] s.: il., l portr.; 17 cm. - ISBN 83-901712-3-6

***

Trzy kobiety. - (Poetycki Hyde Park). - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1993, nr 2, s. 15-17

Dyczkowska-Ko?mi?ska Lidia (1925-)
Twórczo??

?wity i zmierzchy I Lidia Dyczkowska-Ko?mi?ska. - Lublin: [nak?. autora],
1991. - 60 s. : il., 1 portr. ; 21 cm

Wiersze wybrane I Lidia Dyczkowska-Ko?mi?ska, - Lublin: Agencja Dzien

nikarska "VIPress", 1994. - 120 s., [1] k. tab?. : 2 portr. ; 21 cm. - ISBN 83-

85398-26-0

Dyda Zofia (1927- )
Twórczo??

Na przekór wichrom I Zofia Dyda ; wyb. Stanis?awa Burda. - Zamo??-:

[DrukBank], 1988. - 60 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-910236-0-5
.

Ferenc Teresa (1934- )
Twórczo??

*Bo?e pole: wiersze nowe 1988-1996 I Teresa Ferenc ; [iI. T. Ferenc]. - Pozna?

: "W Drodze", 1997. -78, [2] s., [8] s. i?. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-7033-256-0

*Drzewo dziwo I Teresa Ferenc ; i?. Adam Kur?owicz. - Gda?sk: Wydaw.

Morskie, 1987. -71, [1] s. : i?. kolor.; 27 cm. - ISBN 83-215-9847-1

*Grzeszny pacierz I Teresa Ferenc. - Pozna?: "W Drodze", 1983. - 92, [3] s. ;

17 cm. - ISBN 83-00-00702-4

*Kradzione w raju : wiersze o mi?o?ci wybrane i nowe I Teresa Ferenc. -

Szczecin: "Glob", 1988. - 102, [2] s. : rys.; 18 cm. - ISBN 83-7007-159-7

Ma??e?stwo: erotyki I Teresa Ferenc. - [Pozna?] : Wydaw. Pozna?skie,

1975. - 66 s.; 17 cm

Najbli?sza ojczyzna I Teresa Ferenc. - Gda?sk: Krajowa Agencja Wydaw.,
1982. - 82 s. : i?. ; 27 cm

*Nó? za ptakiem I Teresa Ferenc. - Warszawa: "Czytelnik", 1988. - 50, [2] s.

; 21 cm. - ISBN 83-07-01738-6

*Pieta I Teresa Ferenc. - Gda?sk: Wydaw. Morskie, 1981. - 58, [l] s.; 17

cm. - IS13N 83-215-9171-X

Poezje wybrane i nowe 1958-1975 I Teresa Ferenc. - Wroc?aw: "Ossoli

neum", 1976. - 230 s. ; 19 cm
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*Psalmy i inne wiersze dawne i nowe I Teresa Ferenc. - Gda?sk : Polnord

"Oskar", 1999. - 160 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-86181-54-0
***

Smolarz Jan: Z Lubelszczyzn? w ?yciorysie. - Portr. II Kalendarz Lubelski. -

1984, s. 154

Kuncewicz Piotr: Od Wroc?awia do Sopotu. - Fot. II Przegl?d Tygodnia. - 1986,

nr 20, s. 13

Cichosz Jan Henryk: Psalm-wygnanie. - Fot. II Tygodnik Zamojski 1988, nr 43, s. 12

Kubica Jolanta: Zmierzenie z losem cz?owieczym II Kierunki. - 1989, nr 34, s. 10

Myk S?awomir: Poetka pami?ci. - Fot. II Kurier Lubelski. - 1998, nr 17, s. 4

Garbaty Anna (1979-)
Twórczo??

Obecno?? I Anna Garbaty. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu

bliczna, 1996. - 22 s. ; 20 cm. - ISBN 83-905214-1-5

Grygiel Tadeusz (1955-)
Twórczo??

Bilet na powrót I Tadeusz Grygiel ; [grafiki El?bieta Gnyp]. - Warszawa:

.Jbix", 1994. - 46, [1] s. : il. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-0-1
***

Linek Piotr: Nie tylko "Przebudzenie" : o poezji Tadeusza Grygiela.
- (Poetycki

HydePark) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 3, s. 15-16

Guzowski Krzysztof (1962- )
Twórczo??

Obrazy I Krzysztof Guzowski. - [Warszawa] : "IbiS". - [Zamo??: Nauczy
cielski Klub Literacki], cop. 1995. - 66 s. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-5-2

*Wyspy : poemat I Krzysztof Guzowski ; [grafiki Dariusz Piekut]. - Lublin :

"Gaudium", 2001. - 80 s. : i?. ; 20 cm. - ISBN 83-87143-95-2
***

Guzowski Krzysztof: Figury. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1987. - Rec.: Ci

chosz Jan Henryk II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 4, s. 53

Pytkowska Ma?gorzata: Cz?owiek potrzebuje wyspy.
- Fot. II Tygodnik Zamoj

ski. - 1995, nr 43, s. 10

(zsaw) [Sawecka Zofia] : Ogrody ks. Guzowskiego. - Fot. II Dziennik Wschodni

(ABC). - 1999, nr 247, s. 8 ; nr 250, s. 11

(kaw) [Kawa?ko Janusz] : Wieczór z poet?: Ogrody ksi?dza Krzysztofa Guzow

skiego. - Fot. II Kurier Lubelski. - 1999, nr 255, s. 4

Liw Maciej, Linek Piotr: O fenomenie poezji kap?a?skiej II Zamojski Kwartal

nik Kulturalny. - 1999, nr 1/2, s. 64-66
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Guzowski Krzysztof: Ogrody. - Sandomierz, 1999. - Rec.: Linek Piotr, Ogrody

poety II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1999, nr 3/4, s. 32-33 ; Siryk Lud

mi?a, Poezja ?wiata g??bi II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 1/2, s.

103-104

(kaw) [Kawa?ko Janusz] : Wieczór z autografem II Kurier Lubelski. - 2000, nr

248, s. 4

Kami?ska Aneta

Twórczo??

Wiersze zdyszane I Aneta Kami?ska. - Zamo?? : Powiatowa i Miejska Bi

blioteka Publiczna w Zamo?ciu, 2000. - 35 s. ; 19 cm. - ISBN 83-908384-5-X

Karczmarczyk Marian (1938-)
Twórczo??

I pod grusz? Ewy kusz?: fraszki I Marian Karczmarczyk. - Lublin: "Bractwo

Literackie", 1993. - 49 s. : rys. ; 21 cm

M?yn drwin : fraszki I Marian Karczmarczyk ; oprac. Monika Strachowska ;

rys. Ma?gorzata Gny?-Wysocka. - Lublin: .Polihymnia", 2001. - 115 s. ; 21 cm.

- ISBN 83-7270-054-0

Ró?e i kolce I Marian Karczmarczyk ; wybór Stanis?aw Weremczuk. - Lublin

: Wydawnictwo Lubelskie, 1983. - 64 s. ; 16 cm. - ISBN 83-222-0265-2
***

Rosiak Roman: I na prowincji mo?na my?le? centralnie. - Fot. II Tygodnik Za

mojski. - 1982, nr 39, s. 10

Cichosz Jan Henryk: Przedsionek poetycki II Tygodnik Zamojski. - 1986, nr 2, s. 7

ar: Jubilat Karczmarczyk. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 1997, nr 49, s. 15

Cimek Edward F. : Jubileusz poety.
- Portr. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.

- 1998, nr 1, s. 82-83

Karczmarczyk Marian : My?li i my?l?tka. - Zamo??: Towarzystwo Spo?eczno
Kulturalne "Rezonans", 1997. - Rec.: Cimek Edward F., Z?ote ziarna poezji II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr 4, s. 96-97

larl : Z?oty Karczmarczyk II Kronika Tygodnia. - 1998, nr 24, s. 8

Karczmarczyk Marian: Poezja jest cz?stk? mnie I rozm. Maciej Lis II Tygodnik

Zamojski. - 1998, nr 2, dod. Nota, nr 10, s. 11

(zsaw) [Sawecka Zofia] : Dziwak ten Karczmarczyk II Dziennik Wschodni. -

2000, nr 165, s. 8

Krawiec Joanna : Ró?ne wcielenia Mariana Karczmarczyka : poeta satyryk,

poeta-chrze?cijanin, poeta-dziwak II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2000, nr

1/2, s. 86-91

AD [Dudek Anna] : Promie? u?miechu. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2002, nr

38, s. 13
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(MAS) [Stawecki Marian Adam]. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2000, nr 27, s. 4

(zsaw) [Sawecka Zofia] : Z kobiet? nie ma ?artu II Dziennik Wschodni (ABC). -

2000, nr 150, s. 9

Karczmarczyk Marian: Dziwak. - Rec.: Konopa Krzysztof II Tygodnik Zamoj
ski. - 2000, nr 30, s. 12

AD : Karczmarczyk w ksi?dze aforystyki II Kronika Tygodnia. - 2003, nr 3, s. 20

(ZSA W) [Sawecka Zofia] : Marian Karczmarczyk II Dziennik Wschodni. -

2003, nr 275, s. 8

AD [Dudek Anna] : Nagroda za strofy. - Portr. II Kronika Tygodnia.
- 2003, nr

47,s.6

Kielbowicz Katarzyna
Twórczo??

W ?rodku s?ów I Katarzyna Kie?bowicz ; wybór i oprac. Stanis?awa Burda. -

Zamo??: Katarzyna Kie?bowicz, 1998. - 35 s. ; 17 cm. - ISBN 83-909803-0-4

Konopa Krzysztof (1953-)
Twórczo??

.

Drugi brzeg nocy I Krzysztof Konopa. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska Bi

blioteka Publiczna, 1996. - 25 s. ; 20 cm. - ISBN 83-905214-4-X

Obywatel Noe I Krzysztof Konopa. - Zamo??: Agencja Wydawnicza "Tygo
dnik Zamojski", 1997. - 53, [1] s. : rys. ; 22 cm.

- ISBN 83-87484-15-6

*Sierpie? z deszczem I Krzysztof Konopa.
- Zamo??: Wojewódzki Dom

Kultury : Klub Literacki, [1988]. - [8] s. : l portr. ; 21 cm

***

Cichosz Jan Henryk: Druga twarz Konopy. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 1985,

nr 34, s.lO

Du?awska Maria : Ostrzem pióra w rzeczywisto??. - (Poetycki Hyde Park). -

Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1990, nr 3, s. 27-29

Konopa wyró?niony. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 1995, nr 49, s. 8-9

AF : Poetyckie wyró?nienia II Kronika Tygodnia. - 1996, nr 49, s. 7

Linek P[iotr] : S?owo o poecie II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 4, s. 25

Ko?mi?ski Zbigniew (1924-)
Twórczo??

Meteory I Zbigniew Ko?mi?ski. - Lublin: Lubelska Spó?dzielnia Wydawni

cza, 1960. - 30, [1] s. ; 16 cm

Pyriflegethon : poemat antypoetycki I Zbigniew Ko?mi?ski. - [Lublin] : Wy
daw. Lubelskie, [1971]. - 60, [4] s. ; 16 cm. - (Lubelska Biblioteka Poetycka; t. 55)

Sercem i my?l? I Zbigniew Ko?mi?ski. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie,

[1966]. - 86, [2] s. : portr. ; 16 cm. - (Lubelska Biblioteka Poetycka; t. 31)
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***

Ko?mi?ski Zbigniew: Zamo?? jest mi zawsze bliski I rozm. Jan Henryk Ci

chosz. - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 2, s. 4-6

Zbigniew Ko?mi?ski -

poeta i t?umacz. - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kultural

ny.
- 1990, nr 4, s. 34-36

Ko?mi?ski Zbigniew Marian: Troski i rado?ci. - Fot. II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny. - 1995, nr 1/2, s. 16-22

ZRM : Zbigniew Ko?mi?ski (1924-1996) : wspomnienia II Gazeta Wyborcza

(1). - 2000, nr 169, dod. Gazeta w Lublinie, nr 169, s. 5

Kowalicka Romualda (1941- 2001)
Twórczo??

Podwórko I Roma Kowalicka ; [wybór wierszy i wst?p Piotr Linek; i?. Ka

zimierz ?o?ski]. - Zamo??: Towarzystwo Spo?eczno-Kulturalne "Renesans",
1997. - 63, [1] s. : il., 2 fot. ; 20 cm. - ISBN 83-906437-0-9

***

Romualda Kowalicka. - (Prezentacje). - Portr. II Zamojski Kwartalnik Kultural

ny.
- 1994, nr 3, s. 23-24

• Kowalicka Roma: W kr?gu .Palety". - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.--

1995, nr 1/2, s. 30-32
-

K.Cz. [Czubara Krzysztof] : Podwórko pe?ne poezji. - Fot. II Tygodnik Zamoj
ski. - 1997, nr 50, s. 10

Przegon Wojciech: Z potrzeby serca. - Portr. II Zamojski Kwartalnik Kultural

ny.
- 2001, m 3/4, s. 50-52

Kozio? Urszula (1931-)
Twórczo??

Poezje wybrane (II) I Urszula Kozio?; wst?p i wybór [oraz nota biograficzna]
Autorki. - Warszawa: LSW, 1985. - 144, [4] s.; 17 cm. - ISBN 83-205-3842-4

Stany nieoczywisto?ci I Urszula Kozio?. - Warszawa: Pa?st. Instytut Wy

dawniczy, 1999. - 381, (2) s. ; 21 cm. - (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku). -

ISBN 83-06-02752-3

*Urszula Kozio? I [pos?. Ewa Nyrkowska]. - [Wyd. 1 w tej ed.). - Warszawa:

"Czytelnik", 1986. - 126, [2) s. ; 10 x 6 cm. - ISBN 83-07-01527-8

*W p?ynnym stanie I Urszula Kozio?. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1998. -

82, (2) s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-02885-3

*Wielka pauza I Urszula Kozio?. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1996. - 112,

(3) s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-02653-2

*Wiersze niektóre I Urszula Kozio?; [w wyborze aut.). - Warszawa: "bis" ,

cop. 1997. - 61, (3) s.; 17 cm. - ISBN 83-87082-30-9
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*?alnik I Urszula Kozio?. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1989. - 97, [2] s. :

err. ; 20 cm. - ISBN 83-08-02464-X
***

Myk S?awomir: Postoje pami?ci. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 1982, nr 39 s. 12

Jurkowski Stefan: Dosadno?? natury: o twórczo?ci Urszuli Kozio?. - Fot. II

Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 13, s. 6

Gnarowski Andrzej: Kult pot?gi moralnej: o poezji Urszuli Kozio?. - Fot. II

Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 20, s. 9

Cimek Edward Franciszek: Wieczór autorski UrszuJi Kozio? II Tygodnik Za

mojski. - 1990, nr 48, s. 11

Szewc Piotr: Urszula Kozio?. - Fot. II Nowe Ksi??ki. - 1996, nr 10, s. IV ok?.

Witko-D?uska Alina: "Przysz?am na ?wiat w dzikim skansenie" II Akcent. -

1996, nr 4, s. 25-28

Miernik Zdzis?awa: Urszula Kozio?: zestawienie bibliograficzne w wyborze II

Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 22-25

(EMA): Z poezj? za pan brat. - Fot. II Dziennik Wschodni. - 2002, nr 255, s. 10

AD [Dudek Anna] : ZDK [Zamojski Dom Kultury] zaprasza.fl Kronika Tygo
dnia. - 2002, nr 44, s. 8

Kucharska Wiera (1932- )
Twórczo??

Groch z kapust? I Wiera Kucharska. - Horod?o : Zespó? Szkó? Gminnych,
1999. - 31 s.: fot. ; 20 cm. - ISBN 83-906381-9-3

. Mowa wieków: w 585 rocznic? Unii Horodelskiej I Wiera Kucharska; [gra

.

tiki Waldemar Zin]. - Horod?o : Urz?d Gminy. - [Lublin: .Polihymnia"], 1998.

- 84 s. : i?. ; 21 cm. - ISBN 83-87405-34-5

Nuta z tej ziemi: na 600-1ecie Hrubieszowa I Wiera Kucharska. - Hrubie

szów: [Niezale?ny O?rodek Kultury], 2000. - 54 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-

906381-9-3

Ocalanie pami?ci I Wiera Kucharska. - Zamo?? : Nauczycielski Klub Lite

racki, 1997. - 55 s. ; 21 cm. - ISBN 83-905096-5-2

Odm?adzanie czasu / Wiera Kucharska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Lite

racki, 1996. - 55, [3] s. ; 17 cm. - ISBN 83-905096-9-5

Przek?adaniec I Wiera Kucharska; wybór i wst?p Apolinary Nosalski ; red.

Joanna Stefaniak. - Horod?o : Gminny O?rodek Kultury, 2002. - 59 s. : il. ; 21

cm. - ISBN 83-906381-9-316

Rozmowy z cisz? I Wiera Kucharska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Lite

racki, 1996. - 54, [2] s. ; 17 cm. - ISBN 83-905096-6-0

W?ród dzieci / Wiera Kucharska. - Horod?o : Wiera Kucharska, 1998. - 40 s.

;20cm
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***

(s-ów) [Szyma?ski Wac?aw] : Chcia?am tej ziemi odda? ho?d ... II Dziennik

Wschodni. - 1997, nr 163, s. 9

Kucharska Wiera: ?y? warto i pisa? warto I rozm. Wac?aw Szyma?ski II

Dziennik Wschodni. -1997, nr 170, s. 8

Kujawska Aleksandra (1981-)
Twórczo??

Drewniane szcz??cie I Aleksandra Kujawska. - Zamo??: Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna, 1997. - 39 s. ; 21 cm. - ISBN 83-908384-1-9

Jajko na twardo I Aleksandra Kujawska. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, 1996. - 35 s. ; 20 cm. - ISBN 83-905214-2-3

Strach I Aleksandra Kujawska. - Zamo?? : Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna w Zamo?ciu, 2000. - 52 s. ; 19 cm. - ISBN 83-908384-5-1

***

Premiery Roku II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr l, s. 105

Kulik Adam Wies?aw (1950-)
Twórczo??

Pio?unny raj I Adam Kulik; [oprac. graf. Wies?aw Rosocha]. - Warszawa:

"Iskry", 1985. - 44, [2] s. : i?. ; 17 cm. - ISBN 83-207-0727-7

***

Cichosz Jan Henryk: Motyli kraj II Tygodnik Zamojski. - 1986, nr 34, s. 12

Cichosz Jan Henryk: O czasie, w którym dojrzewa bohater. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 1989, nr 13, s. 11

Kulik Adam: Wi?cej strat ni? zysku I rozm. Zbigniew Dmitroca. - Fot. II Tygo
dnik Zamojski. - 1991, nr 5, s. 7

Kulik Adam: Mistrz na ekranie I rozm. Grzegorz Skórzy?ski. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 1995, nr 29, s. 4

MO : Re?yser pogranicza. - Portr. II Gazeta Wyborcza (4). - 2000, nr 237, dod.

Gazeta w Lublinie, s. 2

Kulik Adam Wies?aw: Aura mojej ziemi I rozm. Ma?gorzata Gnot. - Fot. II

Kurier Lubelski. - 2003, nr 14, dod. Magazyn, s. 2

Linek Piotr (1964-)
Twórczo??

Na biegunach ... I Piotr Linek; [wybór tekstów i recenzje Marian Janusz Ka

wa?ko; Alfred Przybysz grafiki]. - Zamo??: Zamojskie Towarzystwo Przyjació?

Nauk, 1990. - 20 s. : i?. ; 21 cm

Rozmowy z J ... I Piotr Linek; [grafiki Andrzej Dudek]. - Warszawa: "lbiS",

1994. - 42, [1] s. : i?. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-2-8
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?wiat?ocie? I Piotr Linek. - Lublin: "Norbertinum", 1999. - 60 s. ; 20 cm. -

ISBN 83-7222-006-9

W brzuchu wielkiej ryby I Piotr Linek. - Lublin: "Norbertinum", 1996. - 47

s. ; 20 cm. -ISBN 83-86837-09-8
***

Cichosz Jan Henryk: Przedsionek poetycki II Tygodnik Zamojski. - 1986, nr 6, s. 11

Konopa Krzysztof: Klub Literacki przedstawia. - (Poetycki Hyde Park). - Portr.

II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1988, nr 2, s. 65-67

Niewczas Andrzej: ?wiat na biegunach II Kronika Zamojska. - 1994, nr 9, s. 11

Konopa Krzysztof: "Rozmowy z J ... ". - Fot. II Kronika Zamojska. - 1994, nr

23, s. 10

AF : Poetyckie wyró?nienia II Kronika Tygodnia. - 1996, nr 49, s. 7

Ar: Obywatel Konopa.
- Fot. II Kronika Tygodnia. - 1998, nr 8, s. 15

Malucha Teresa (1950-)
Twórczo??

Okruchy I Teresa Malucha. - Zamo?? : Wydzia? Kultury i Sztuki Urz?du

Wojewódzkiego, po 1988. - 44 s. : rys. ; 21 cm

***

Cichosz Jan Henryk: Przedsionek poetycki II Tygodnik Zamojski. - 1986, nr 33,
s.12

Malucha Teresa: Okruchy. - Zamo??: Wydzia? Kultury i Sztuki Urz?du Woje

wódzkiego, po 1988. - Rec.: Radej Henryk, Pod skrzyd?em cierpienia. - Fot. II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 3, s. 56-58

Cimek Edward Franciszek: Teresa z Wierzby II Tygodnik Zamojski.
- 1990, nr

44, s. 11

Miazga Bogus?aw (1963-)
Twórczo??

Muszla praoceanu I Bogus?aw Miazga. - [Hrubieszów: nak?. aut., 1994]. - 15

s.; 23 cm

Szachownica mi?o?? czas I Bogus?aw Miazga ; [oprawa graf. Leszek Frey

Witkowski]. - Hrubieszów: Bogus?aw Miazga, 2002. - 78, [2] s. : i?. ; 21 cm. -

ISBN 83-914568-2-X

Wysoka wspó?czesno?? I Bogus?aw Miazga; [oprawa graf. Leszek Frey

Witkowski]. - ?wiebodzin : Agencja Reklamowo-Poligraficzna "JPT", 1994. -

4, [2] s. : i?. ; 22 cm

Z twarz? do powietrza I Bogus?aw Miazga. - [Zamo??] : Wojewódzki Dom

Kultury, 1994. - 36 s. ; 21 cm

***

Olszewska Halina: Pejza? duszy II Kronika Tygodnia. - 2002, nr 48, s. 20
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Misiura Andrzej, Józef (1935-1995)
Twórczo??

*Legenda Pa?skiej Doliny I Andrzej Józef Misiura. - Zamo??: Wojewódzki
Dom Kultury: Klub Literacki, 1989. - [8] s. : l portr. ; 21 cm

Pogranicze I Andrzej Józef Misiura ; wybór i pos?. Marian Janusz Kawa?ko ;

[rys. El?bieta Gnyp] ; Urz?d Wojewódzki w Zamo?ciu. - Lublin: "Norberti

num", 1993. -72 s., [2] k. il.; 20 cm. - ISBN 83-85131-33-7

?ciemnia si? na drogach I Andrzej Józef Misiura ; [Alfred Przybysz grafiki;

wybór tekstów i recenzje Marian Janusz Kawa?ko]. - Zamo??: Zamojskie To

warzystwo Przyjació? Nauk, 1990. - 32 s. : 2il., 1 portr. ; 20 cm

Tak blisko I Andrzej Józef Misiura; [il. El?bieta Gnyp]. - Zamo??: Woje
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. - 108 s., [3] k. il. kolor. ; 20 cm. -

ISBN 83-905214-0-7
***

Cichosz Jan Henryk: Przedsionek poetycki II Tygodnik Zamojski - 1987, nr 8,
s. 12

Misiura Andrzej Józef: ?ciemnia si? na drogach. - Zamo??: Zamojskie Towa

rzystwo Przyjació? Nauk, 1990. - Rec.: Cichosz Jan Henryk, Wej?cie do miasta

II Przegl?d Kresowy. - 1990, nr 20, s. 10

(ks) : Spotkanie z poezj? Józefa Andrzeja Misiury II Gazeta Wyborcza AL. -

1992, nr 66, dod. Gazeta Lubelska. - 1992, nr 55, s. 3

(K?d.) [K?dziora Andrzej] : Poezja z bocznych dró?ek II Tygodnik Zamojski. -

1992, nr 14, s. 8

Misiura Andrzej Józef: Pogranicze. - Lublin: "Norbertinum", 1993. - Rec.: Jan

Henryk Cichosz, Kolory ziemi II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1993, nr 2,
s. 12

Peel [Linek Piotr] : Przyjaciele o Andrzeju. - (Poetycki Hyde Park) II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny - 1996, nr l, s. 17-18 ; Tygodnik Zamojski. - 1995, nr

48, dod. NOTA, nr l, s. 11

Szyszka Bogdan : Andrzej Józef Misiura II Kronika Tygodnia. - 1995, nr 50, s. 16

Cimek Edward Franciszek : Andrzeja Misiury pejza?e wierszem malowane. -

(Poetycki Hyde Park). - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr l, s.

16-17

Guzowski Krzysztof: Homilia pogrzebowa. - (poetycki Hyde Park) II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr l, s. 12-13

Linek Piotr: Powiedzia?, ?e zostaje. - (Poetycki Hyde Park) II Zamojski Kwar

talnik Kulturalny. - 1996, nr l, s. 13-15

AF : Poetyckie wyró?nienia II Kronika Tygodnia. - 1996, nr 49, s. 7

Andrzej Misiura - ostatnie zapiski II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr

l,s.19-27
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Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Andrzeja Misiury II Bibliotekarz Zamojski. -

1996, nr 4, s. 97-98

"Tak blisko" II Dziennik Wschodni. - 1996, nr 67, s. 8

Misiura Andrzej Józef: Tak Blisko. - Zamo??, 1996. - Rec.: Wies?awa Wantuch

liNowe Ksi??ki. - 1996, nr 12, s. 19

Zwoli?ska Danuta: Zamojska premiera roku 1996 II Bibliotekarz Zamojski. -

1996, nr 4, s.26

Misiura W?adys?awa (1922-)
Twórczo??

Dialog z czasem I W?adys?awa Misiura; [projekt graf. Alfred Przybysz). -

Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, cop. 2000. - 80 s. : il. ; 21 cm. - ISBN

83-913168-0-7

*Krajobraz pami?ci / W?adys?awa Misiura. - Zamo?? : Nauczycielski Klub

Literacki, cop. 1996. - 66, [2] s. ; 17 cm. - ISBN 83-905096-4-4

Kresowe impresje I W?adys?awa Misiura; red. wyd. Maria Du?awska, [pro
jekt grafik Alfred Przybysz]. - Zamo??: Zak?ad Poligraficzny, 1999. - 80 s. : i1. ;

21 cm. - ISBN 83-906562-3-X

Miasto otwartych d?oni I W?adys?awa Misiura ; [projekt grafik Alfred Przy

bysz]. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1997. - 80 s. : il., l portr. ; 17

cm. - ISBN 83-905096-8-7

Mi?dzy Bugiem a Sekwan? I W?adys?awa Misiura ; [grafiki Alfred Przy

bysz]. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1996. - 66, [2] s., [3] k. i1. ; 17

cm. -'ISBN 83-905096-7-9

*Na kraw?dzi snu I W?adys?awa Misiura; [projekt graf. Alfred Przybysz]. -

Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, cop. 2000. - 64 S. : il. ; 21 cm. - ISBN

83-913168-2-3

*Okruch wieczno?ci I W?adys?awa Misiura. - Warszawa: [Zamo??] : Na

uczycielski Klub Literacki], cop. 1995. - 80 S. ; 17 cm. - ISBN 83-901712-4-4

*

Szepty echa I W?adys?awa Misiura; [projekt graf. Alfred Przybysz]. - Za

mo??: Nauczycielski Klub Literacki, cop. 2001. - 64 S. : il. ; 17 cm. - ISBN 83-

913168-4-X

*Zmaganie z czasem I W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycielski Klub

Literacki], 1996. - 89 s.; 17 cm. - ISBN 83-905096-0-1
***

Misiura W?adys?awa: Okruchy wieczno?ci. - Warszawa: "IbiS", 1995. - Rec.:

?aczkowski Zdzis?aw, Czas utracony ... II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1995, nr 4, s. 15-16

Misiura W?adys?awa: Zmagania z czasem. - Zamo??, 1996. - Rec.: ??czkowski

Zdzis?aw, W ogrodach sacrum II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 2,
S. 57-58
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K. Cz. [Czubara Krzysztof] : Poetki wyró?nione II Tygodnik Zamojski. - 1997,

nr5l,s.3

Moczarski .Jan Kazimierz

Przele?a?o 25 lat. - Zamo??: J. K. Moczarski, [1998]. - 27 s. ; 21 cm

Ostaszewski Mariusz (1974-)

Tak oczywiste ... I Mariusz Ostaszewski. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska
Biblie teka Publiczna, 1997. - 37 s. ; 21 cm. - ISBN 83-908384-0-0

W latrynach seksu I Mariusz Ostaszewski. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, 1996. - 20 s. ; 20 cm. - ISBN 83-905214-3-1

***

Premiery Roku II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr 1, s. 105

S?omi?ski Jacek : Poetycko-realistyczne intermundia : o trzeciej p?ci w wier

szach Marty Bucior i Mariusza Ostaszewskiego II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny. - 2000, nr 1/2, s. 121-122

Oszajca Wac?aw (1947-)
Twórczo??

?agodno?? domu I Wac?aw Oszajca. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1984. -

102 s. ; 17 cm. -ISBN 83-222-0337-3

*Mnie si? nie l?kaj / Wac?aw Oszajca. - Lublin: Redakcja Wydawnictw Ka

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989. - 99, [l] s. ; 18 cm .- ISBN 83-228-

0165-3

"Naszyjnik umi?owanego I Wac?aw Oszajca ; OTO [O?rodek Teatru Otwar

tego] "Kalambur". - [Galeria Literacka M?odych]. - Wroc?aw: OTO "Kalam

bur", 1984. - 18, [2] s.; 17 cm

W tece z tomikami Roberta Gaw?owskiego, Micha?a Fostowicza, Adama Po

prawy, Stanis?awa Melskiego, Zofii Badury, Renato D?ugaja
"Powrót Uriasza i inne wiersze / Wac?aw Oszajca ; [wybór i wst?p Piotr

Urba?ski, Robert Cie?lak], - Szczecin: "Barbara", 1992. - 71 s., [2] k. lu?, : i?. ;

17 cm. - ISBN 83-900791-1-9

*Przy ?wiecy i ogarku: (rozmowy, eseje, szkice) / Wac?aw Oszajca ; wst?

pem poprzedzi? Sergiusz Stema-Wachowiak, - Pozna?: Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich. Oddzia?, 1995. - 204 s. ; 21 cm. - (Tropami Pisarzy ma Kresach Za

chodnich. Dzie?a. Biografie. Pejza?e; t. 2)
Reszta wi?ksza od ca?o?ci: wiersze 1974-2003 / Wac?aw Oszajca ; wybór i

oprac. Bogus?aw Wróblewski. - Warszawa: Iskry, 2003. - 210 s. ; 21 cm. -

ISBN 83-207-l737-X

*Z;dnia na dzie? / Wac?aw Oszajca; [oprac. graf. Edward Sali?ski]. - Toru? :

Wydzia? Kultury, Turystyki i Sportu Urz?du Miejskiego, 1994. - 3 I, [1] s. : i?. ;

25 cm. - ISBN 83-7097-445-7

41



*Z g??bi cienia I Wac?aw Oszajca. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1981. - 86,

[2] s. ; 17 cm. - ISBN 83-222-0171-0

Zebrane po drodze I Wac?aw Oszajca. - Kraków: Wydaw. WAM, 1998. - 72

s. ; 19 cm. - ISBN 83-7097-445-7

***

Kuncewicz Piotr: Metafizycy i kontestatorzy. - Fot. II Przegl?d Tygodnia. -

1987, nr 1, s. 13

Oszajca Wac?aw: Z dnia na dzie?. - Toru?, 1994. - Rec.: Guzowski Krzysztof,
Takie jest ?ycie ... II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 2, s. 55-56

Oszajca Wac?aw: Bóg przychodzi noc? II Gazeta Wyborcza LUL. - 1996, nr

299, s. 8

JPP. [pleszczy?ski Jan] : Wac?aw Oszajca. - Fot. II Gazeta w Lublinie 3. - 1998,

nr 301, s.2

Liw Maciej, Linek Piotr: O fenomenie poezji kap?a?skiej II Zamojski Kwartal

nik Kulturalny. - 1999, nr 1/2, s. 64-66

Ró?a?ski W?adys?aw Antoni (1946-1997)
Twórczo??

Psalmy uliczne I W?adys?aw Antoni Ró?a?ski ; [graf Alfred Przybysz ; wy

bór tekstów Marian Janusz Kawa?ko]. - Zamo??: Zamojskie Towarzystwo

Przyjació? Nauk, 1990. - 27 s. : il., l portr. ; 20 cm

***

Cimek Edward Franciszek: Pejza?ysta niepokoju II Tygodnik Zamojski.-

1991,nrl,s.11

W?adys?aw Antoni Ró?a?ski : (1946-1997) I oprac. Piotr Linek. - (poetycki

Hyde Park) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr 1, S. 77-79

Linek Piotr: W?adys?aw Antoni Ró?a?ski (1946-1997). - Rys. II Tygodnik Za

mojski. - 1998, nr 2, dod. Nota, S. 11

Stecbnij Andrzej (1963-)
Twórczo??

Komedia ludzi i sprz?tów I Andrzej Stechnij. - Lublin: .Polihymnia'', 2001.

- 58 s.; 21 cm. - ISBN 83-7270-072-9

*Oswajanie poetów: szkice o poezji autorów z roczników 60. biograficznie

zwi?zanych z Lubelszczyzn?! Andrzej Stechnij. - Lublin: .Polihymnia", 2003. -

129 S. ; 21 cm. - ISBN 83-7270-148-2

*W chorobie I Andrzej Stechnij. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie To

warzystwo Regionalne, 2000. - 35, [l] s.; 20 cm

***

Linek Piotr: O "Wierszach z ko?ca wieku" Andrzeja 8technija. - (poetycki

Hyde Park) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr l, s. 13-15
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Peel [Linek Piotr] : Andrzej Stechnij. - Fot. II Kronika Zamojska. - 1993, nr 18,

dod. Kronika Literacka, nr 2, s. B

Konopa Andrzej: Pocz?tek II Tygodnik Zamojski. - 1993, nr 39, s. 8-9

Linek Piotr: Andrzej Stechnij II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 3, s. 38

Sztern Jan (1922-)
Twórczo??

Skro? czasu ?renice I Jan Sztern. - Lublin: "Norbertinum", 1995. - 122 s. : 1

portri ; 18 cm. - ISBN 83-85131-96-5
***

Mackiewicz El?bieta: Nad cudz? rzek?. - Fot. II Tygodnik Zamojski.
- 1993, nr

42, s. 11

Linek Piotr: Powrót. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 1994, nr 51/52, s. 16

Bzówka Ma?gorzata, Czubara Krzysztof: Prosto z Petersburga. - Fot. II Tygo
dnik Zamojski. - 1994, nr 50, s. 7

Olszewska Halina: Powrót po latach Jana Sztema. - Fot. II Kronika Tygodnia. -

1995, nr 48, s. 16

Sztern Jan: ?mier? matki II Tygodnik Zamojski. - 1995, nr 2, s. 9

Sztem Jan: Wojna w moim mie?cie. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 1995, nr 3,

s.8-9

Konopa Krzysztof: Spó?niony wieczór II Tygodnik Zamojski. - 1995, nr 5, s. 5

Sztem Jan : Nie mo?na dwa razy wst?pi? do tej samej wody / roZID. Piotr Linek. -

(poetycki Hyde Park). - Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny - 1995, nr 3, s. 28-30

(was) [Szyma?ski Wac?aw] : Gwiazda Szterna II Dziennik Wschodni. A-B. -

1996, nr 37, s. 8

AF [Fostakowska Anna] : Sztem nieznany II Kronika Tygodnia. - 1997, nr 15, s. 19

Z. Sawo [Sawecka Zofia] : Wszelkie k?opoty - z g?upoty II Dziennik Wschodni. -

1997, nr 86, s. 9

Wójtowicz Leszek

Twórczo??

Drobnonastroje I Leszek Wójtowicz. - Lublin: .Polihyrnnia", 1999. - 60, [3]
s. ; 19 cm. - ISBN 83-87405-64-7

*Leszek Wójtowicz I rys. Agnieszka Daca. - Warszawa: "Twój Styl", 2001.

- 138; [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-7163-321-1

*Moja litania I Leszek Wójtowicz. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii

Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2001. - 205, [1] s. ; 17 cm

*Trzydzie?ci jeden I Leszek Wójtowicz. - Lublin: .Polihymnia", 2001. - 35,

[2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-7222-080-8

***
,

,

Wójtowicz Leszek: Ja i... dziewi?tna?cie dziewczyn I rozm. Wac?aw Szyma?
ski. - Fot. II Dziennik Wschodni (ABC). - 1999, nr 59, s. 9
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(mad) : Fraszki do flaszki: zaproszenie na wieczór autorski Leszka Wójtowicza
II Dziennik Wschodni (ABC). - 1999, nr 234, s. 9

Pietrzela Marek: Wieczór z poezj? L. Wójtowicza II Dziennik Wschodni. -

1999, nr 238, s. 9

(MAD) : Leszek Wójtowicz. - Fot. II Dziennik Wschodni Zamojski. - 2002, nr

137, s. 2

Antologie
?amanie s?owem : almanach grupy literackiej "S?owo" I w wyborze Zbi

gniewa Jerzyny i Waldemara Michalskiego; pod red. Henryka Radeja; [grafiki

Jerzy Matysiak]. - Che?m: na zlec. Krasnostawakiego Domu Kultury, 1987. -

74, [2] s. : i1., portr. ; 20 cm

Modlitwa uroje? szcz??liwych: antologia poezji grupy Zamo?cie / wybór i

red. Adam Wies?aw Kulik; [szata graf Stanis?aw Pasieczny]. - Zamo??: Woje
wódzki Dom Kultury, 1982. -71 s., [5] k. tab1. : rys. ; 21 cm

Na przyk?ad my : antologia poezji I red. Bo?ena Fomek, Krzyszof Guzow

ski, Piotr Linek. - [Zamo??] : Zamojski Dom Kultury, [1999]. - 210 s. ; 2lcm. -

ISBN 83-86510-72-2

Napisa? swój ?wiat I [red. Bo?ena Fomek ; oprac. graf. Jacenty Pietra?]. -

Warszawa: "Kr?g", 1993. - 202 s., [4] k. i1. ; 20 cm. - (Zamojski Almanach

Literacki). - ISBN 83-85199-24-1

Pi?kno nieposkromione I wybór Marian J. Kawa?ko, Longin J. Oko?, Stani

s?aw Popek. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich: .Multico", 2000. - 176 s. ;

21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Lubelszczyzny). - ISBN 83-86660-39-5

Pojmowanie s?o?cem: almanach: Zamo?cie m / wybór Zbigniewa Dmitro

cy i Adama Kulika; pod. red. Adama Wies?awa Kulika. - Zamo??: Wojewódz
ki Dom Kultury, 1983. - 71 s., [5] k. tab1. : rys. ; 21 cm

Pojednania z wiatrem I wybór Bo?ena Fomek. - Zamo??: Wojewódzki Dom

Kultury, [1987]. - 25 s. ; 21 cm. - (Seria poetycka Wojewódzkiego Domu Kultu

ry j Klubu Literackiego)
S?owa gorej?ce: antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej / red. wydania

Maria Du?awska ; wybór wierszy Krzysztof Guzowski, Marian Janusz Kawa?ko.

- Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, [1999]. - 167 s ; 20 cm. - ISBN 83-

913168-1-5

'

Gra?yna Markiewicz

*

opisy przej?te z bibliografii
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Nabytki regionalne PiMBP w Zamo?ciu

1. Anasiewicz Alina: Parki krajobrazowe Zamojszczyzny: zespó? zamojskich

parków krajobrazowych / tekst Alina Anasiewicz ; fot. Leon Sapko i in. - Za

mo??: Wydaw. Lipiec, 2005. - 80 s. : iL. kolor., mapy; 24 cm. - ISBN 83-

89931-01-X

2. Archiwariusz Zamojski / [zesp. red. Andrzej K?dziora - przewodn.] ; Archi

wum Pa?stwowe w Zamo?ciu. - 2004?. - Zamo??: AP, 2004?. - 24 cm. -

ISBN 83-918132-01

3. Barometr Regionalny : pismo spo?eczno-gospodarcze / Wy?sza Szko?a Za

rz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. Centrum Badawczo-Szkoleniowe; [red.

nacz. Janusz Kawa?ko].
- Nr l (2005)?. - Zamo??: WSZiA. CBS, 2005?. -

30 cm.
- ISSN 1644-9398

4. Biblioteka Ordynacji Zamojskiej od Jana do Jana: przewodnik po wystawie /

oprac. Tomasz Makowski. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2005. -

117, [2]
s. : iL. kolor., fot., mapy., portr. ; 21 cm.

- ISBN 83-7009-468-6

Wystawa, Warszawa, Biblioteka Narodowa 17 maja-17 lipca 2005, Zamo??,

Muzeum Zamojskie 25 sierpnia - 2 pa?dziernika 2005

5. Czubara Krzysztof: Zamo??: krótki przewodnik po zabytkach i miejscach

niezwyk?ych / Krzysztof Czubara ; fot. Jerzy Cabaj.
-

Wyd. 2. - Zamo??: ,,Fot

press", 2004. - 30 S. : i?. kolor. ; 21 cm.
- ISBN 83-914455-4-2

6. Czubara Krzysztof: Dawniej w Zamo?ciu: o skarbach, duchach i czartach,

s?awnych genera?ach, poetach, wizytach dostojnych go?ci, wielkich balach,

pojedynkach i kurtyzanach / Krzysztof Czubara. -

Wyd. 2 uzup. i poszerz.
-

Zamo??: "Atut" Biuro Promocji, 2005. - 255 S. : faks., fot., portr. ; 24 cm.
-

Bibliogr. S. 242-246. - ISBN 83-89797-03-8

7. Frykowski Janusz: Dzieje miejscowo?ci i gminy ?aszczów powiat toma

szowski / Janusz Frykowski, Ewa Nied?wied?; Urz?d Gminy ?aszczów, Re

gionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Lublinie. Oddzia? Krajo

wego O?rodka Bada? i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. - ?aszczów;
zarrio?? : Urz?d Gminy: Janusz Frykowski, Ewa Nied?wied?, Józef Nied?

wied?, 2004. - 131 S. : fot. kolor., mapy; 30 cm. - (Dzieje Gmin Zamojszczy

zny ; t. 3)

8. Ga?ek Czes?aw : My?? pedagogiczna Boles?awa Prusa na tle pozytywizmu

polskiego / Czes?aw Galek. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Admini

stracji Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2005. - 378 S. ; 24 cm. - ISBN 83-

88367081-1
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9. Jan Zamoyski Kanclerz i Hetman Wielki Koronny: XX [Dwudziesty] Mi?

dzynarodowy Plener Ilustratorów - Krasnobród 2004 ; tekst Jerzy Kowalczyk;
t?. ros. Bogus?aw Linka, t?. ang. Katarzyna Koz?owska. - Zamo??: Biuro Wy
staw Artystycznych - Galeria Zamojska, 2005. - 45 s. : faks., fot. ; 30 cm

10. Józef Czechowicz : od awangardy do nowoczesno?ci / pod red. Jerzego

?wi?cha. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. -

355 s. ; 25 cm.- Indeks. - ISBN 83-227-2281-8

11. Kaczor Stanis?aw: Jestem w?ród ludzi: wiersze / Stanis?aw Kaczor; Irys.
Janusz Pop?awski]. - Ryki : Wy?sza Szko?a Umiej?tno?ci Pedagogicznych i

Zarz?dzania; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2005. - 106, [1] s. : i1.

; 21 cm.
- Na s. tyto i ok?. tak?e miejsce wyd.: Warszawa. - ISBN 83-7204-424-

4 (ITE)

12. Kazimierczuk Zdzis?aw : Zamo?? : zabytki starego miasta twierdzy : prze

wodnik kieszonkowy / Zdzis?aw Kazimierczuk. - Zamo??: Oficyna Wydawni
cza "Kresy", 2004. - 60 s. : i1. kolor., 2 mapy; 17 cm. - ISBN 83-906745-4-8

13. Ko?ci?ski Mieczys?aw : Z gliny ulepione : dzieje krasnobrodzkiego garn

carstwa / Mieczys?aw Ko?ci?ski. - Lublin: ,,Polihymnia", 2004. - 115, [2] s. :

faks., fot. (g?. kolor.), portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 113. - ISBN 83-7270-238-1

14. Kurzyna Marian: Powiat bi?goraj ski: skarby przyrody i kultury ; [tekst
Marian Kurzyna; aut. zdj?? Aleksander Be??ek et aL]. - Bi?goraj: staraniem

Starostwa Powiatowego : przy wspó?pr. Oddzia?u PTTK [Polskiego Towarzy
stwa Turystyczno-Krajoznawczego], 2003. - 128 s. : fot. (g?. kolor.) ; 31 cm.

-

Tekst równo?. po1., ang.
- ISBN 83-918670-1-3 (O PTTK)

15. Lawera Hanna: Na szlakach turystycznych powiatu bi?gorajskiego / tekst

Hanna Lawera, Artur Bata. - Krosno: .Apla", [2004].
- 237 s. : i1. kolor. ; 21

cm.
- (?cie?ka Edukacyjna). - ISBN 83-7450-000-X

16. Lapa Ryszard: Przewodnik po Zamo?ciu / Ryszard ?apa, Edward S?o

niewski. - Zamo??: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2005. -

118 s. : fot. ; 15 cm

17. Marcola Marek: Zwierzyniec dla ludzi / Marek Marcola. - Zwierzyniec;

Zamo??: "Atut" Biuro Promocji, 2004. - 63 s., [8] s. tab1. kolor. : fot. ; 21. cm.

- Indeks. - SBN83-919793-4-2

18. Miasta renesansu Zamo?? - ?ó?kiew - Lwów / tekst Anna Jawor, Marek

Jawor ; fot. Marek Jawor, Jurij Dowgan, Andrzej Szurnowski ; t?. ukr. Beata

Kost, ang. Ma?gorzata Linek, niem. Teresa Zi?bkowska.
- Zamo??: Urz?d

Miasta Zamo??, [2004].
-

[20] s. : fot. kolor.; 30 cm.
- ISBN 83-913663-9-1
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19. Renaissance Towns Zamo?? - ?ó?kiew - Lwów / text Anna Jawor, Marek

Jawor; photography Marek Jawor, Jurij Dowgan, Adam G?siorowski, Andrzej
Szumowski ; translated ukr. Beata Kost, ang. Ma?gorzata Linek, niem. Teresa

Zi?bkowska.
- Zamo??: Zamo?? Town Office, [2004].

-

[20] s. : fot. kolor; 30

cm).
- ISBN 83-913663-9-1

20. Reoaissancestadt Zamo?? - ?ó?kiew - Lemberg / text Anna Jawor, Marek

Jawor ; fotos Marek Jawor, Jurij Dowgan, Adam G?siorowski, Andrzej Szu

mowski ; uber setzung ukr. Beata Kost, eng. Ma?gorzata Linek, niem. Teresa

Zi?bkowska].
- Zamo??: Stadtamt Zamo??, [2004].

-

[20] s. : fot. kolor; 30

cm.
- ISBN 83913663-9-1

21. Renesansi Micta Zamost - ?owkwa - Lviv / text Anna Jawor, Marek Jawor;
foto Marek Jawor, Jurij Dowgan, Adam G?siorowski, Andrzej Szumowski ;

piereklad ukr. Beata Kost, eng. Ma?gorzata Linek, niem. Teresa Zi?bkowska.
-

Zamo??: Miska Rada Zamosti, [2004].
-

[20] s. : fot. kolor. ; 30 cm.
- ISBN

83-913663-9-1

22. Szykula Agnieszka : Zespól pa?acowoparkowy w ?abu?kach / Agnieszka

Szyku?a / Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie. - ?abunie: Urz?d Gminy ?a

bunie, 2005. - 20 s. : fot. ; 30 cm.
-

(Biblioteczka Regionalisty).
- ISBN 83-

919973-3-2

23. Zin Wiktor: Opowiadania naj krótsze o ludziach nader ró?nych / Wiktor Zin

; [rys. Wiktor Zin].
- Kraków: "WZ-Film", 2004.- 173, [3] s. : i?. 21 cm.

-

(Dzie?a zebrane Wiktora Zina). - ISBN 83-920951-003

Gra?yna Markiewicz
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?





Ksi??ki, które warto kupi?

Abecassis Eliette; Skarb ?wi?tyni. - Warszawa: Albatros, 2005

Masot Nuria: Cie? templariusza.
- Warszawa: Muza, 2005

Navarro Julia: Bractwo ?wi?tego ca?unu. - Warszawa: Albatros, 2005

Ksi??ki quasi-historyczne sprzedaj? si? na pniu. A wszystko dzi?ki "Kodowi
Leonarda da Vinci" Dana Brona. Tajemnice dzie? sztuki, ?redniowieczne brac

twa, zaszyfrowane dokumenty, a w tym wszystkim - intryga kryminalno

szpiegowsko-archeologiczna z mocnymi postaciami pierwszoplanowymi obojga

p?ci - oto przepis na dobr? powie??. Kilka z nich ukaza?o si? ostatnio. Prym
wiedzie "Bractwo ?wi?tego ca?unu", okrzykni?te hiszpa?sk? odpowiedzi? na

"Kod ... ". Punktem wyj?cia jest po?ar w katedrze tury?skiej, w którym ginie

pozbawiony linii papilarnych rabu?. ?ledztwo prowadz?: komisarz policji, histo

ryk sztuki i w?cibska dziennikarka, którzy odkrywaj?, ?e to co tak podnieca

w?amywaczy to Sydon, po?miertna szata Chrystusa. St?d tylko jeden krok od

odkrycia tajemnicy, w któr? s? zamieszani politycy i biznesmeni. Rzecz mocna

i napisana dobrym j?zykiem.

Podobnie rzecz si? ma z ksi??k? "Cie? templariusza". Akcja toczy si? w XIII

wieku. Intryga jak z powie?ci Dumasa, tylko przeniesiona w mroki ?redniowie

cza. Na pok?adzie statku p?yn?cego do Barcelony zostaje otruty templariusz,

który przewozi wa?ne dla ko?cio?a dokumenty. Papiery znikaj?. Spraw? zajmuje

si? detektyw Gilem. A o zaginione dokumenty walcz? wszyscy: templariusze,
ludzie papie?a i przys?any przez króla Francji zawodowy morderca ...

Porni?dzy wspó?czesno?ci? i histori? dzieje si? z kolei akcja "Skarbu ?wi?ty
ni". Na kartach ksi??ki znowu spotykamy templariuszy i wyprawy krzy?owe,
ale do?o?ono do tego jeszcze tajne s?u?by wywiadowcze Izraela i zwi?zki po

mi?dzy sektami izraelickimi. Punktem wyj?cia jest zabójstwo -

tym razem ar

cheologa. Mamy tu troch? Indiany Jonesa i kina akcji, a do tego ciekawy wst?p
do dawnej kultury ?ydowskiej.

Wniosek? Nie s? to wybitne powie?ci historyczne, ale trzeba przyzna?, ?e po

ich przeczytaniu, zwykle z wypiekami na twarzy, ma si? nieodpart? ch?? si?

gn?? do powa?nych opracowa? historycznych. I to jest w?a?nie najwi?kszy
walor takiej literatury.

Abu-Jaber Diana: Pó?ksi??yc. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2005

Co maj? ze sob? wspólnego Saddam Hussein, aktor Richard Burton, historie

w stylu Szeherezady i syrena imieniem Alieph? Wszyscy oni s? bohaterami

fascynuj?cej, lirycznej ksi??ki - opowie?ci o spo?eczno?ci arabskiej Los Ange

les, Angeles niezwyczajnej mi?o?ci i samotno?ci wygnania.

51



Bajki japo?skie. - Warszawa: Sara, 2004

Polecamy dzieciom lektur? Bajek japo?skich przenosz?cych czytelników
w klimat wschodnioazjatyckiej kultury. Czarodziejski imbryk, Ch?opiec z Ura

simy, Jak Godaigo zwyci??y?, Fudzi-san i Tsukuba-jama, ?dziebe?ko s?omy,
S?o?ce czy szczur to barwne historie z ciekawym przes?aniem. Tekst wzbogacaj?
zabawne ilustracje Andrzeja Fonfara. Ba?nie ucz? odró?nia? dobro od z?a,
a cudowne przygody rozwijaj? dzieci?c? wyobra?ni?.

Ba?nie i legendy polskie. - Kraków: Zielona Sowa, 2004

?wiat, w którym znajduje si? kwiat paproci, szklana góra, Waligóra i Wyrwi

d?b, Rokita i Boruta, Pan Twardowski, ?wiat pi?knych ksi??niczek i ukrytych

skarbów, smoków, i z?ego czaru, czyli ?wiat niezwyk?ych i niewiarygodnych

opowie?ci.
Podania o Lechu, Popielu, ?wi?tej Kindze, Janosiku, Bazyliszku czy Syrence

wprowadzaj? nas w klimat jak?e zajmuj?cych legend polskich.

Beahm George: Mugole i magia. - Pozna?: Rebis, 2005

Jest to obszerna monografia po?wi?cona sylwetce J. K. Rowling, autorce be

stsellerów o Harryrn Potterze. Mo?na tu znale?? mnóstwo informacji o samej

Rowling, a tak?e rady dla pocz?tkuj?cych pisarzy, którzy chc? doskonali? swój
warsztat. S? tu wiadomo?ci o dwóch pierwszych ekranizacjach, analizy kolej

nych powie?ci o m?odym czarodzieju. Prezentowane s? najlepsze strony inter

netowe po?wi?cone Harry'emu Potterowi. Lektura polecana ka?demu mi?o?ni

kowi przygód ma?ego ucznia Hogwartu.

Brashares Ann: Stowarzyszenie w?druj?cych d?insów: trzecie lato. - War

szawa: Egmont Polska, 2005

Trzecia cz??? fascynuj?cej serii. To powie?? o przyja?ni, szcz??ciu i trudnych
do?wiadczeniach m?odo?ci. G?ówna bohaterka, Carmen, kupuje par? znoszo

nych, wyp?owia?ych d?insów.

"Wieczorem kiedy cztery przyjació?ki ?egnaj? si? przed wyjazdem na waka

cje, Carmen chce je wyrzuci?, ale Tibby, Lena i Bridget przymierzaj? po kolei

spodnie i stwierdzaj?, ?e mimo ró?nicy budowy, ka?da wygl?da w nich fanta

stycznie. Postanawiaj? za?o?y? Stowarzyszenie W?druj?cych D?insów i co

tydzie? przesy?a? sobie spodnie przez ca?e wakacje - jak si? oka?e, najbardziej

niezwyk?y i odkrywczy okres w ich ?yciu".

Ksi??ka stanowi? b?dzie przyjemn? lektur? dla nastolatek, jest pe?na rado?ci,

niezwyk?ych przygód i komplikacji ?yciowych oraz sytuacji wymagaj?cych

prawdziwej odwagi. Ann Brashares opisuje niezwyk?e wakacje, bogate w zmia

ny i niespodziewane przygody. To wszystko nadaje inne znaczenie ulubionym,

magicznym d?insom dziewcz?t.
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Camilleri Andrea: Miesi?c z komisarzem Montalbano. - Warszawa: Noir

Sur Blanc, 2005

Palvo Montalbano, przystojny, oczytany, bardzo inteligentny komisarz z Sy

cylii, zdoby? rzesze fanów na ca?ym ?wiecie. Posta? ta ??czy w sobie urok Bon

da, dowcip Colurnbo i erudycj? Herkulesa Poirot. Nie nale?y wi?c dziwi? si?, ?e

jej twórca Andrea Camillieri, pisarz, re?yser i poeta napisa? oprócz cyklu powie

?ci, zbiór trzydziestu opowiada?. Dzi?ki nim dowiadujemy si? sporo na temat

jego korzeni, dziwnych przyzwyczaje?, tak?e tego, ?e motywem wi?kszo?ci
zbrodni pope?nianych na Sycylii s? ogniste romanse ... A mo?e to sprawka kli

matu ... ? ?wietna lektura kryminalno-obyczajowa najwy?szej próby.

Cohen Dawid: Diana: ?mier? bogini. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2005

Wiele napisano o tragicznym wypadku w sierpniu 1997 roku. Ale temat jest

wci?? tajemniczy a przez to niepokoj?co aktualny. W ksi??ce dowiadujemy si?

sensacyjnej prawdy na temat ostatnich godzin ?ycia ksi??nej Walii. Kto by?

zamieszany w jej ?mier?? Brytyjski wywiad wojskowy, sekta Zakon ?wi?tyni
S?o?ca czy jeden z od?amów wspó?czesnych templariuszy? Warto si?gn?? po

lektur?.

Follett Ken: Zamie?. - Warszawa: Albatros, 2005

Tym razem kultowy autor wprowadza nas w tajemniczy i niebezpieczny
?wiat :finny farmaceutycznej, która prowadzi badania nad zabójczymi wirusami.

Mamy tu -dyrektora, który boi si? mi?o?ci, pi?kn? eks-policjantk?, która zajmuje

si? w :finnie sprawami bezpiecze?stwa i wyrodnego syna, dla którego najwa?

niejsze s? pieni?dze. Follett w sobie w?a?ciwy sposób ??czy skomplikowan?

intryg? z w?tkiem romansowym. A wszystko to dzieje si? w atmosferze Bo?ego

Narodzenia, które tym razem dla naszych bohaterów zamieni si? w piek?o.

Komunizm w Polsce. Praca zbiorowa. - Kraków: Kluszczy?ski, 2005-

Szokuj?ca ksi??ka, która w roli ostrze?enia powinna sta? na pó?ce w ka?dym
domu. To panorama dziejów komunizmu, od jego narodzin w XIX wieku po

lata nam wspó?czesne, autorstwa pracowników krakowskiego oddzia?u IPN oraz

UJ. Pierwsze zdj?cia w ksi??ce to Engels i Marks. Ostatnie - u?cisk Kwa?niew

skiego i Putina. Trzeba przeczyta?, by wiedzie? od czego ucieka?.

Kordei Magdalena: 48 godzin. - Warszawa: Prószy?ski i S- ka, 2005

Niezwyk?a ksi??ka stanowi?ca zapis codziennego ?ycia dwudziestokilkulet

niej ?ony i matki, a jednocze?nie weso?a analiza, ,jak by? kobiet? i wytrzyma?
ze sob?". Bohaterka ksi??ki - Natasza, mino wielu trosk, jest szcz??liwa i za

dowolona. Przygodom dziewczyny towarzyszy du?a dawka humoru, emocji,
rado?ci i rozpaczy. Ksi??ka nale?y do tych, od których trudno si? oderwa?. Losy
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Nataszy, jej m??a Sebastiana i córki Gosi zafascynuj? czytelniczki cho?by dla

tego, ?e s? odzwierciedleniem rzeczywisto?ci. Polecamy lektur? tej zabawnej

opowie?ci.

Latasiewicz Marek: ?ladami Jana Pawia fi: 104 pielgrzymki 1978-2005.

Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2005

Ksi??ka z serii PAPIE? POLSKI zawiera histori? prawie dwudziestosied

mioletniego (9 497 dni) pontyfikatu Jana Paw?a ll. Papie? odwiedzi? oko?o 200

krajów na wszystkich kontynentach, a bogato ilustrowana publikacja przekazuje

najwa?niejsze wydarzenia i przes?ania pielgrzymek oraz stanowi pe?ne podsu
mowanie misji. Publikacja porusza tematy wci?? dla nas aktualne.

Mandera Jadwiga, Tajner Aniela: Poczet polskich królowych i ksi??nych.
-

Katowice: ?l?sk, 2005

Ksi??ka dla wszystkich, którzy interesuj? si? histori? Polski i Europy. Autor

ki opisuj? sylwetki kobiet, ?on w?adców, które przybywa?y z ró?nych krajów

Europy i wnosi?y do polskiej kultury elementy nowe, a polskie ksi??niczki wi?

za?y si? z przedstawicielami naj znamienitszych rodów i wzbogaca?y klimat

obcych dworów.

Wk?ad w histori? polskich królowych by? wielki, cho? zawsze sta?y w cieniu

w?adcy - króla, poddawa?y si? wymogom bezwzgl?dnego pos?usze?stwa. Do

piero wspó?cze?ni historycy w pe?ni docenili ich rol? w dziejach. Poczet zawiera

czterdzie?ci sze?? biogramów, uk?ad ksi??ki, bogata ikonografia oraz kalendaria

sprawiaj?, ?e na kanwie ?ycia w?adczy? mo?emy ?ledzi? dzieje ponad o?miuset

lat historii Polski.

Martin Peter N., Hollnagel Bruno: Najwi?ksze afery w dziejach ?wiata. -

Warszawa: Bellona, 2005

Oto najwi?ksze przekr?ty na ?wiecie. Poczynaj?c od staro?ytno?ci i sposo

bów finansowania wypraw Cezara przez osoby czerpi?ce z nich potem zyski,

poprzez pocz?tki gie?dy, rozwijanie tulipanowego biznesu w Holandii, impe
rium Rotschildów, afer? wokó? Kana?u Panamskiego, a? po World Trade Cen

ter. Ksi??k? czyta si? jak powie?? szpiegowsk?, ale z t? ró?nic?, ?e to wszystko

zdarzy?o si? naprawd?.

Mas?owska Danuta, Mas?owski W?odzimierz: Wielka ksi?ga my?li polskiej.
- Warszawa: Klub dla Ciebie, 2005

Polskie aforyzmy, przys?owia i sentencje - od Galla Anonima po pisarzy

wspó?czesnych. Wybór my?li wielkich Polaków - laureatów Nagrody Nobla,

ludzi Ko?cio?a, wybitnych polityków, znanych pisarzy i tych, którzy dopiero

rozpoczynaj? przygod? z pisarstwem. Ksi??ka jest ?ród?em cytatów dla
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uczniów, studentów, nauczycieli, co jest dowodem na wysok? jako?? publikacji.

.Magnum in parvo, czyli wiele tre?ci w ma?ej formie".

Masterton Graham: Z?a przepowiednia.
- Pozna?: Rebis, 2005

Klasyka sensacji wed?ug Mastertona. Freely to 19-1atek,który w?a?nie uciek?

od biedy i beznadziei rodzinnego domu w hiszpa?skiej dzielnicy Nowego Jorku

Ma 20 dolarów w kieszeni, teczk? z rysunkami i g?ow? pe?n? wielkich hase?.

Sissy, druga bohaterka, jest z kolei ekscentryczn? staruszk?, mieszka z psem
i przepowiada przysz?o??. Specjalizuje si? w kartach De Vane - talii wydruko

wanej we Francji w XVII wieku. Pewnego wieczoru karty przepowiadaj?
straszliwe burze. Sissy jest pewna, ?e stanie si? nieszcz??cie, ale nikt nie chce

jej uwierzy?.

Samson Hanna: Wojna ?e?sko-m?ska i przeciwko ?wiatu. - Warszawa:

Jacek Santorski & Co, 2005

Zabawna powie?? erotyczna. Historia sukcesu felietonistki, która w periody
ku "Wyuzdany Magazyn dla Pa?" diagnozuje osobowo?? m??czyzn na podsta
wie kszta?tu ... przyrodzenia. Felietony Barbary Patryckiej bij? rekordy popular
no?ci, a autorka staje si? znana i bogata. Ale czy szcz??liwa? Zabawna obserwa

cja na temat tego, czego naprawd? pragn? kobiety.

Siedlecka Joanna: Mahatma Witkac. - Warszawa: Prószy?ski i S- ka, 2005

Mahatma Witkac - zbiór relacji o Witkacym, ukazuj?cych portret cz?owieka

tragicznego, wra?liwego, cierpi?cego. Publikacja dope?nia portret artysty lekce

wa?onego przez wspó?czesnych, artysty samotnego. Ksi??ka ma charakter re

porterski, porusza fakty, których nikt wcze?niej nie spisa?. Autorka przedstawia
nam opini? kuzynki genera?owej Jadwigi Sosnkowskiej, Oli Watowej, Anny

Linke, El?biety Szempli?skiej-Sobolewskiej, Ireny Krzywickiej, Jana Leszczy?

skiego juniora, Krystyny i Zofii G?ogowskich. W trakcie lektury poznajemy
nowy wizerunek legendarnego romansu Witkacego z Iren? Solsk?. Wspomnie
nia sumuj? najwa?niejsze fakty z ?ycia wybitnego, jednego z naj oryginalniej

szych artystów XX wieku, realizuj?cego si? w teatrze, malarstwie, fotografii,
literaturze.

S?ownik spo?eczny.
- Kraków, WAM, 2004

S?ownik spo?eczny pod redakcj? Bogdana Szlachty zawiera teksty po?wi?cone

zagadnieniom i zjawiskom stanowi?cym przedmiot bada? podejmowanych
w ramach nauk spo?ecznych. Ksi??ka zawiera artyku?y badawcze z ekonomii,

filozofii politycznej, etyki, socjologii i prawa. Poszczególne has?a g?ówne

wprowadzaj? czytelnika do lektury tekstów o bardziej szczegó?owych zagadnie-
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niach. Has?a ró?ni? si? od klasycznych uj?? encyklopedycznych, nie s? to krót

kie informacje, a eseje autorskie.

?piewak Pawe?: Pami?? po komunizmie. - S?owo Obraz Terytoria, 2005

Nasza wiedza i przemy?lenia na temat komunizmu, terroru ideologicznej in

doktrynacj i, pokazana i uporz?dkowana przez znanego socjologa i historyka idei

Paw?a ?piewaka. Autor uwa?a, ?e mimo ?wiadomo?ci z?a tamtego systemu

i ogranicze? PRL-u, do?? ?atwo przysz?o nam zapomnie? i zbagatelizowa? to

do?wiadczenie. Politycy i osoby publiczne zacz??y si? w imi? w?asnych intere

sów wycofywa? z krytyki stalinizmu i rozliczania minionych lat. Rozpocz??a si?
era ma?ej stabilizacji na poziomie w?asnego podwórka. Czy to wybaczenie czy

wygodna niepami???

Townsend Sue: Numer 10. - Warszawa: WAB,2005

T? ksi??k? powinni przeczyta? polscy politycy oraz ich wyborcy i zap?aka?
z ?alu, ?e tylko w Anglii mo?e powsta? zabawna i inteligentna powie??, w któ

rej polityk jest. .. cz?owiekiem. Feministki na pewno b?d? zachwycone, bo pre

mier, by by? wiarygodnym przebiera si? za kobiet? ... Angielski humor i genial
ne obserwacje spo?eczne to g?ówne' cechy tej rozbrajaj?cej historii.

Wielki leksykon pisarzy polskich.
- Kraków: Oficyna Wydaw. Fogra, 2005

Edycj? przewiduje si? na kilkana?cie tomów. Redaktorem wydawnictwa jest
Jan Pieszczachowicz. Tre?ci uj?te s? w formie hase? encyklopedycznych, które

uzupe?nia zestawienie bibliograficzne dzie? i opracowa?. Czytelnik znajdzie tu

opis wielu barwnych postaci i wa?nych wydarze? literackich. Podzia? zagadnie?

jest alfabetyczny, obejmuje opis dokona? pisarzy, krytyków i badaczy literatury.
Obok popularnych i cenionych, spotkamy tu ma?o znanych a nawet zapomnia

nych twórców. Tekst wzbogacaj? ilustracje tematyczne i portrety pisarzy. Publi

kacja powinna znale?? si? w ksi?gozbiorze bibliotek publicznych jako bogate
?ród?o wiedzy.

Marzena Rosiak

Anna Rychter
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Wybory nowych w?adz SBP

W dniach 4-5 czerwca 2005 r. odby? si? Krajowy Zjazd Delegatów Stowa

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pierwszego dnia Zjazdu przewodnicz?c?
zosta?a jednog?o?nie wybrana El?bieta Stefa?czyk. Drugiego dnia odby?y si?

wybory do Zarz?du G?ównego.
W dniu 27 czerwca 2005 r. na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu

ukonstytuowa? si? Zarz?d G?ówny SBP w nast?puj?cym sk?adzie:

El?bieta Stefa?czyk -przewodnicz?ca,
Maria Bochan - wiceprzewodnicz?ca, opiekun Okr?gu Warmi?sko-Mazurskiego,
Zofia Curu? - wiceprzewodnicz?ca, opiekun Okr?gu Podkarpackiego,
Ewa Kobierska-Maciuszko - wiceprzewodnicz?ca, opiekun Okr?gu Podla

skiego,
Maria Burchard - sekretarz generalny, opiekun Okr?gu Lubelskiego,
Joanna Pasztaleniec-Jarzy?ska - skarbnik, opiekun Okr?gu Kujawsko-'
Pomorskiego, .

Sylwia B?aszczyk - cz?onek Prezydium ds. Okr?gów i Statutu SBP, opiekun

Okr?gu Ma?opolskiego i Opolskiego,
Teresa Arendt - cz?onek Prezydium ds. Sekcji, Komisji i Zespo?ów Proble

mowych, opiekun Okr?gu Zachodniopomorskiego.
Cz?onkami Zarz?du G?ównego zostali:

Halina Gani?ska - dyr. Biblioteki G?ównej Politechniki Pozna?skiej,

Jerzy Krawczyk - wicedyr. Biblioteki G?ównej Akademii Górniczo

Hutniczej w Krakowie,

Krzysztof Marcinowski - dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,

Jadwiga Sadowska - Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej,
Stanis?aw Turek - dyr. WiMBP w Rzeszowie,

Ryszard Turkiewicz - MBP we Wroc?awiu,

Andrzej Ziemi?ski - dyr. Koszali?skiej Biblioteki Publicznej.

Obowi?zki przewodnicz?cego G?ównej Komisji Rewizyjnej powierzono Ja

nuszowi Ambro?emu, a funkcj? przewodnicz?cego G?ównego S?du Kole?e?

skiego Boles?awowi Howorce.

Najwa?niejsze kierunki dzia?alno?ci Stowarzyszenia w latach 2005-2009

l. Wspó?praca z administracj? pa?stwow? w zakresie kszta?towania i realiza

cji polityki bibliotecznej.
2. Wspieranie organów samorz?dowych w realizacji zada? bibliotek, zw?asz

cza na poziomie lokalnym.
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3. Wspó?dzia?anie z innymi organizacjami dzia?aj?cymi w obszarze ksi??ki
i bibliotek, a zw?aszcza z Krajow? Rad? Biblioteczn?.

4. Umacnianie struktur organizacyjnych oraz metod dzia?ania SBP z uwzgl?d
nieniem lokalnych potrzeb i warunków funkcjonowania bibliotek.

5. Zwi?kszenie roli Zarz?dów Okr?gów, Oddzia?ów i Kó? w wype?nianiu
zada? statutowych SBP.

6. Aktywizacja Sekcji, Komisji i Zespo?ów problemowych w ramach planów

pracy.

7. Integracja ?rodowiska bibliotekarskiego bez wzgl?du na rodzaj bibliotek

oraz ich resortowe podporz?dkowanie.
8. Promowanie bibliotek i o?rodków informacji naukowej oraz zada? pracow

ników tych placówek w spo?ecze?stwie. S?u?y? temu b?dzie coroczny TY

DZIE? BIBLIOTEK.

9. Wspomaganie rozwoju bibliotekarstwa poprzez upowszechnianie nowocze

snych technologii informatycznych, internetu oraz skutecznych metod za

rz?dzania i kultury organizacyjnej w bibliotekach.

10. Prowadzenie ró?nych form szkolenia i doskonalenia zawodowego, we

wspó?pracy z instytucjami zagranicznymi i krajowymi, w tym o?rodkami

kszta?c?cymi bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej (Fundacja
Berteismanna, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Doku

mentacyjnej).
11. Umacnianie dzia?alno?ci wydawniczej Stowarzyszenia, m.in. poprzez pro

mowanie czytelnictwa literatury fachowej.
12. Wykorzystanie dorobku bibliotekarstwa europejskiego poprzez uczestnic

two w pracach mi?dzynarodowych organizacji bibliotekarskich (IFLA) oraz

dwustronn? i wielostronn? wspó?prac? z organizacjami bibliotekarskimi in

nych krajów. (Z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci finansowego zabezpieczenia

tej wspó?pracy).

Halina Biniek

SBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBP
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TYDZIE? BIBLIOTEK 8 - 15 maja 2006 r.

pod has?em

Nie wiesz? -

zapytaj w bibliotece

I. G?ówne za?o?enia

Kolejny TYDZIE? BIBLIOTEK po?wi?cimy informacji - tej dziedzinie

dzia?alno?ci ksi??nic, która mie?ci?a si? ju? cz??ciowo w formu?ach poprzednich
dwóch TYGODNI 2004 i 2005, ale ze wzgl?du na jej rozwój i zapotrzebowanie

czytelników wymaga wyra?nego i konsekwentnego popularyzowania.

Informacja zawsze by?a wa?nym elementem pracy bibliotekarza, lecz dzi

siaj, w dobie coraz wi?kszych mo?liwo?ci wyszukiwania ró?norodnych wiado

mo?ci i szybkiego ich udost?pniania, g?ównie za spraw? technik elektronicz

nych, staje si? jedn? z najwa?niejszych zada? bibliotekarstwa.

W Polsce idea spo?ecze?stwa informacyjnego ma swoje poczesne miejsce
w mediach od kilku ju? lat. Integracja unijna spot?gowa?a nag?a?nianie tej idei i jej
celów. Równie? polska literatura bibliotekarska na ten temat ma spory dorobek,
a liczne szkolenia, seminaria i konferencje skutecznie podnosz? zawodow?

wiedz? bibliotekarzy.
Nie jest jednak pewne, czy u?ytkownicy bibliotek w podobnym stopniu, co

sami bibliotekarze, u?wiadamiaj? sobie, jak zmieni? si? potencja? placówek
w zakresie ilo?ci i sposobu kierowanych do nich informacji. W TYGODNIU

BIBLIOTEK 2006 chcieliby?my, aby biblioteki w dost?pnej dla siebie formie

pokaza?y czytelnikom, jak szeroko rozumiane jest obecnie poj?cie "informacja",

jakimi ?rodkami informacje przekazywane s? czytelnikom. Mo?na przy tej oka

zji wysondowa?, jakie potrzeby w tym zakresie nie s? jeszcze zaspokajane,
zadba? o wi?ksz? popularyzacj? spraw zwi?zanych z problemami spo?ecze?stwa

informacyjnego.

Zdajemy sobie spraw?, jak bardzo zró?nicowany jest poziom wyposa?enia

technicznego bibliotek, a wi?c i mo?liwo?ci zaspokajania potrzeb czytelników
w zakresie szybkiej i nowocze?nie podanej informacji, mimo ?e funkcje infor

macyjne biblioteki s? coraz szerzej realizowane.

TYDZIE? BIBLIOTEK 2006 daje szans? ukazania czytelnikom w ró?nych
?rodowiskach zarówno w?asnych mo?liwo?ci informacyjnych, cz?sto bardzo

rozwini?tych, jak i ich zakresu.
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Jest wskazane, aby dzia?alno?? informacyjn? biblioteki eksponowa? w kon

tek?cie jej innych funkcji - edukacyjnych, kulturowych, spo?ecznych i rozryw

kowych. Nale?y te? u?wiadamia? czytelnikom, ?e do biblioteki mo?na zwróci?

si? z pytaniami o bardzo proste informacje
- dane z rozk?adu jazdy poci?gów,

dok?adny adres instytucji, czy nawet przepis na potraw?.

Wa?nym nurtem ka?dego TYGODNIA BIBLIOTEK jest przedstawienie do

kona? samych bibliotekarzy pracuj?cych ofiarnie na rzecz swoich czytelników,
a tak?e Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. ?wi?to Bibliotekarza i Bibliotek

usytuowane w czasie trwania TYGODNIA, nag?o?nione medialnie, obchodzone

mo?liwie uroczy?cie, jest najlepsz? okazj? do popularyzowania dzia?alno?ci

stowarzyszeniowej i najlepszych pracowników bibliotek.

Bardzo zale?y nam, aby Dzie? Bibliotekarza i Bibliotek, którego obchody

przypadaj? w trakcie trwania TYGODNIA, by? organizowany coraz uroczy?ciej.

By? mo?e uda si? przyzna? nagrody czy odznaczenia wr?czane w tym dniu pracow

nikom, szczególnie wyró?niaj?cym si? w?a?nie w dzia?alno?ci informacyjnej.

II. Adresaci

Wszystkie rodzaje bibliotek, biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne,
uczelniane oraz naukowe.

nI. Formy

TYDZIE? BIBLIOTEK w 2004 i 2005 r. ukaza? ró?norodno?? form i metod

stosowanych przez biblioteki, s?u??cych popularyzacji ich roli i dorobku. Pozo

stawiamy do uznania poszczególnych ?rodowisk sposoby tej popularyzacji.
Trzeba jednak pami?ta?, ?e najlepiej realizuj? si? za?o?enia TYGODNIA BI

BLIOTEK tam, gdzie powstaje zespó? z?o?ony z pracowników bibliotek i przed
stawicieli SBP, koordynuj?cy w mie?cie lub gminie planowane zadania.

W dotychczasowych obchodach TYGODNIA sprawdzi?a si? formu?a rozpisa

nego z tej okazji konkursu na najlepszy program dzia?a? w TYGODNIU BI

BLIOTEK. Zarz?d G?ówny zapowiada taki konkurs równie? na rok 2006. Tak

jak dotychczas w konkursie mog? bra? udzia? zarówno biblioteki, jak i struktury

Stowarzyszenia. W odr?bnym artykule "Bibliotekarza" przedstawimy najcie

kawsze dotychczasowe programy konkursowe.

Proponujemy, aby nowej edycji TYGODNIA BIBLIOTEK towarzyszy?a od

powiednia oprawa graficzna. W tym celu Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bi

bliotekarzy Polskich og?asza konkurs na plakat reklamuj?cy TYDZIE? BI

BLIOTEK 2006.

W konkursie mog? wzi?? udzia? bibliotekarze i plastycy zatrudnieni w biblio

tekach. Prace wykonane w programie Corel nale?y przesy?a? drog? elektroniczn?

na adres Biura ZG SBP, e-mail: biurozgsbp@wp.pl do dnia 6 stycznia 2006 r.

Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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Literacka nagroda Nobla 2005

Laureatem literackiej Nagrody Nobla 2005 roku zosta? Harold Pinter (Uf. 10

pa?dziernika 1930 r.) - angielski dramaturg, pisarz, re?yser teatralny i scenarzy

sta. Nagrod? otrzyma? za "odkrywanie przepa?ci pod codzienn? gadanin?
i wymuszanie wej?cia do zamkni?tych przestrzeni ucisku" (uzasadnienie jury).

Jako syn ?ydowskiego krawca, wzrasta? w londy?skim East Endzie w ?rodo

wisku robotniczo-emigracyjnym. Po wojnie Pinter studiowa? aktorstwo, a po

wo?any do wojska odmówi? s?u?by.
Pinter swoje wiersze zacz?? publikowa? ju? w1950 roku, ale s?aw? zdoby?

dopiero dziesi?? lat pó?niej, kiedy to zosta?a wystawiona jego sztuka The Ca

retaker. Twórczo?? Pintera ??czona by?a z teatrem absurdu, a tak?e dostrzega si?
w niej wp?ywy Kafki i Becketta. Pinter by? te? twórc? tzw. komedii zagro?enia

(comedy oj menace), obna?aj?cej pozorno?? komunikacji mi?dzy lud?mi i dra

matyczn? bezradno?? cz?owieka zarówno wobec ?wiata zewn?trznego, jak
i w?asnej pod?wiadomo?ci (Urodziny Stanleya 1958, przek?ad pol. Dialog 1960

rok, nr 10). W pó?niejszym okresie pisa? tak?e scenariusze telewizyjne i filmo

we oraz s?uchowiska radiowe. Pisuje te? wiersze antywojenne.
Pinter jest równie? dzia?aczem spo?ecznym. By? przeciwny interwencji NA

TO w Kosowie, jest te? przeciwnikiem wojny w Iraku.

Napisa? nast?puj?ce sztuki:

- The Room (1957), pol. Pokój (Kwartalnik Artystyczny 1/2005), prze?. Marek

K?dzierski
- The Birthday Party (1957), pol. Urodziny Stanleya (Dialog 10/1960), prze?.
Adam Tarn

- The Dumb Waiter (1957), pol. Samoobs?uga (Dialog 3/1961), prze?. Adam

Tarn

- A Slight Ache (1958)
- The Hothouse (1958)
- The Caretaker (1959), pol. Dozorca (Dialog 2/1963), prze?. Kazimierz Pio-

trowski i Bronis?aw Zieli?ski

- Skecze (1959) (The Black and White), (Trouble in the Works), (Las t to Go),

(Request Stop), (Special Offer), (That's Your Trouble ),(That's Ali), (lnterview),

(Applicant), (Dialogue Three).
- A Night Out (1959)
-

Night School (1960)
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- The Dwarfs (1960)
- The Collection (1961)
- The Lover (1962), pol. Kochanek (Dialog 8/1966), prze?. Boles?aw Taborski

- Tea Party (1964)
- The Homecoming (1964), pol. Powrót do domu (Dialog 12/1965), prze?. Adam

Tam

- The Basement (1966)
- Landscape (1967), pol. Krajobraz (Dialog 4/1969), prze?. Boles?aw Taborski

- Silence (1968)
- Skecz: Night (1969)
- Old Times (1970), pol. Dawne czasy (Dialog 211972), prze?. Boles?aw Taborski

- Monologue (1972)
- No Man's Land (1974)
- Betrayal (1978), pol. Zdrada (Dialog 5/1979), prze?. Boles?aw Taborski

- Family Voices (1980)
- Victoria Station (1982)
- A Kind oj Alaska (1982)
- Skecz: Precisely (1983)
- One For the Road (1984)
- Mountain Language (1988), pol. Górskij?zyk, prze?. Tomasz Mi?kowski

- The New World Order (1991)
- Party Time (1991), pol. Przyj?cie (Dialog 12/1991), prze?. Boles?aw Taborski

- Moonlight (1993), pol. ?Wiat?o ksi??yca (Dialog 12/1993), prze?. Boles?aw

Taborski

- Ashes to Ashes (1996), pol. Z prochu powsta?e? (Dialog 12/1996), prze?. Bole

s?aw Taborski

- Celebration (1999), pol. Rocznica (Dialog 1012000), prze?. Boles?aw Taborski

- Skecz: Press Conjerence (2002)

Tworzy równie? proz?, m.in.: .Kullus ,,(1949), .The Dwarfs" (1952-56),

.Latest Reports from the Stock Exchange" (1953), .The Black and White"

(1954-55), "The Examination" (1955), .re« Party" (1963), "The Coast"(1975),

"Problem" (1976), "Lola" (1977), .Short Story" (1995), "Girls" (1995), .Sorry
About This" (1999), .Ood's District"(1997), .Tess" (2000), "Yoices in the Tun

ne"] (2001).

Bogactwo tre?ci i mistrzostwo formy powoduje, ?e krytycy literatury widz?

w Pinterze jednego z naj wybitniejszych przedstawicieli wspó?czesnego dramatu

angielskiego.

Halina Biniek
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KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
POWIATU ZAMOJSKIEGO

(II PÓ?ROCZE 2005 ROKU)
- Wybór-

ZAMO??

stycze?
• Wesz?o w ?ycie nowe Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2004 roku

pomi?dzy Powiatem Zamojskim a Prezydentem Miasta Zamo?cia w spra

wie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

prowadzonej przez Miasto Zamo?? zada? Biblioteki Publicznej dla Powiatu

Zamojskiego. Ogranicza ono powa?nie dotychczasowe zadania. Zgodnie
z nowym Porozumieniem PiMBP w Zamo?ciu b?dzie realizowa? na rzecz

powiatu ziemskiego tylko zadania w zakresie udost?pnianie zbiorów oraz

prowadzi? dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzn?.
• "?wi?teczny kufer z ksi??kami" - podsumowanie prowadzonej w bibliote

kach publicznych m. Zamo?cia akcji po?wi?conej zbiórce nowych ksi??ek

(zbiórka prowadzona w ramach kampanii CPCD). Ksi??ki przekazane zo

sta?y do biblioteki Warsztatu Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a

w Zamo?ciu - PiMBP

• .Podró? w kosmos", "Laurka dla babci i dziadka" -

konkursy plastyczne
- FB

mI

• "Jak wygl?da Nowy Rok" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• "W 100. rocznic? urodzin K. I. Ga?czy?skiego" - pogadanka o ?yciu
i twórczo?ci poety, czytanie fragmentów wierszy (w ramach cotygodnio

wych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• Odby?o si? spotkanie z dzie?mi w Przedszkolu nr 5, podczas którego pro

wadzono g?o?ne czytanie ba?ni i bajek - FB nr 4

• "Warszawskie wiersze K. L Ga?czy?skiego" - g?o?ne czytanie i ilustrowanie

utworów poety
- FB nr 8

• "Europa pe?na bajek" - cykl imprez organizowanych podczas ferii zimo

wych. W programie, m.in. g?o?ne czytanie i ilustrowanie poznanych utwo

rów - FB nr 8

• .Ksi??e Popiel i myszy" - g?o?ne czytanie legendy oraz zaj?cia plastyczne "My

si? myszy nie boimy" inspirowane tre?ci? czytanych utworów - FB m 10

• "Talerz pe?en gwiazd" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "Bajka w prezencie"- g?o?ne czytanie dzieciom przedszkolnym, dzieciom

z m?odszych klas szko?y podstawowej oraz uczestnikom Warsztatu Terapii

Zaj?ciowej - FB nr 10
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• "Urok pocztowej karty" - ekspozycja kart pocztowych z lat 1909 - 1939 -

FB nr 11

• "Ramka do obrazka" - konkurs plastyczny
- FB nr 11

luty
• Rozpocz??y si? prace nad przeniesieniem zbiorów biblioteki g?ównej do

nowego lokalu przy ulicy Kamiennej 20 w Zamo?ciu - PiMBP

• "Cuda natury"
- og?oszenie i realizacja powiatowego konkursu o tematyce

ekologicznej - PiMBP

• "Moja ulubiona ksi??ka na ferie", "Zimowy krajobraz"
- konkursy pla

styczne
- FB nr 2

• "Kol?dy mojego dzieci?stwa" - konkurs kol?d i pastora?ek (w ramach co

tygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• "Zima - ?nie?na Pani" - g?o?ne czytanie i ilustrowanie utworów literackich

o tematyce zimowej - FB nr 8

• Zorganizowano 4 wycieczki do biblioteki, m.in. dla dzieci ze Szko?y Pod

stawowej nr 3 i Gimnazjum nr 7 w Zamo?ciu - FB nr 8

• "Bajkowy ?wiat Aleksandra Puszkina" - cykl imprez organizowanych
w ramach ferii zimowych. W programie m.in. zaj?cia plastyczne, g?o?ne czyta

nie bajek, zabawy edukacyjne, konkurs czytelniczy W krainie bajek Aleksandra

Puszkina - FB nr 10

• "Wioska pingwinów", "Wisz?ce niebo" -

zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "Co maluje mróz na szybach" - konkurs plastyczny oraz wystawa pokon-
kursowa - FB nr 11

• "Cywilizacja a zdrowie" - ekspozycja tematyczna
- FB nr 12

marzec

• Rozpocz??a si? reorganizacja sieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu

blicznej w Zamo?ciu. Likwidacji ulega 5 placówek filialnych. Zbiory tych
?e placówek zostaj? przekazane filiom istniej?cym oraz w??czone do zbio

rów biblioteki g?ównej. Przy bibliotece g?ównej powstaje Oddzia? dla Dzie

ci i M?odzie?y, Centrum Informacji Ekologicznej, O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych
• "Lektura te? mo?e by? przyjemna"

- miejski konkurs na recenzj? lektury

szkolnej - PiMBP

• "Tradycje wielkanocne" - konkurs zabawowy - FB nr 2

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia w Przedszkolu Miejskim nr 13 - FB nr 2

• Czytanie poezji tematycznie zwi?zanej z okresem wielkiego postu i Wielkanoc?

(zaj?cia w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• "Rozsypane przys?owia" - konkurs plastyczno
- czytelniczy - FB nr 8

• Z dniem 1.03.2005 r. na emerytur? odesz?a pani Zofia Magdziak - pracownik
FB nr 10

68



"Bajka w prezencie"
- kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom - FB nr 10

"Wielkie jajo z niespodziank?", "Kurczaki na patyku" - zaj?cia plastycz
ne - FB nr 10

•

•

kwiecie?
•

Zorganizowano podsumowanie powiatowego konkursu o tematyce ekolo

gicznej "Cuda natury". Spo?ród 234 nades?anych prac nagrodami uhonoro

wano 27 autorów wierszy, hase? oraz kompozycji plastycznych. Podczas

imprezy fina?owej zaprezentowano pokaz multimedialny Obszary chronio

ne Zamojszczyzny
- PiMBP

• "Cuda natury"
- otwarcie wystawy pokonkursowej

- PiMBP

• W wyniku reorganizacji sieci PiMBP zmianie ulega numeracja istniej?cych
filii. Aktualny wykaz bibliotek publicznych m. Zamo?cia przedstawia si?
w sposób nast?puj?cy:
- Filia nr 1 PiMBP w Zamo?ciu, ul. Wyszy?skiego 51 a,
- Filia nr 2 PiMBP w Zamo?ciu, ul. Wiejska 17,
- Filia nr 3 PiMBP w Zamo?ciu, ul. Brzozowa 26a,
- Filia nr 4 PiMBP w Zamo?ciu, ul. Peowiaków 66,
- Filia nr 5 PiMBP w Zamo?ciu, Al. Jana Paw?a II 10,
- Filia nr 6 PiMBP w Zamo?ciu, ul. B. Prusa 2a.

• .Pami?ci Jana Paw?a II" - pogadanka zorganizowana w ?wietlicy PZN

Oddzia? Zamo?? (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych)
-

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• .Poezja kwiatów" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "Bajka w prezencie"
-

kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia pro

wadzono w Przedszkolu nr 14, w ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 3, oraz dla

uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• "Zabawne jajeczne g?owy", "Mówi?y jaskó?ki..." - zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• "Czytanie bajek"
-

zaj?cia dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 4

• "Trudna nadzieja - alkoholizm jako choroba" -

ekspozycja tematyczna FB nr 5

maj
• "Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia" - og?oszenie powiatowego konkursu

plastyczno-fotograficznego - PiMBP

• "?yj? bez papierosa"
- og?oszenie i realizacja miejskiego konkursu na

fraszk? o tematyce antynikotynowej - PiMBP

• "Co wiesz o Unii Europejskiej" - konkurs wiedzy zorganizowany podczas

miejskiej imprezy Euromaj?wka - PiMBP

• Zorganizowano obchody Tygodnia Bibliotek - PiMBP i SBP Oddzia? Zamo??.

Program obejmowa? m.in. spotkanie, z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza,

by?ych i obecnych pracowników bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
z w?adzami samorz?dowymi, spotkanie z Krzysztofem Czamot? - autorem
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powie?ci Nios?ca rado?? oraz Czartorla kraina Kuhailana, konkurs ph. Kto to

powiedzia? realizowany wspólnie z redakcj? Tygodnika Zamojskiego.
• "W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Hansa Christiana Andersena" -

prasowy

konkurs czytelniczy realizowany w ramach prowadzonej akcji CPCD - PiMBP

• Rozpocz??y si? XVI Zamojskie Spotkania z Literatur?; coroczna impreza lite

racka s?u??ca popularyzacji ksi??ki, biblioteki i czytelnictwa. Tegoroczne Spo
tkania po?wi?cone zosta?y prawie w ca?o?ci tematyce zwi?zanej z naszym mia

stem, wszak rok bie??cy og?oszony zosta? Rokiem Zamo?cia. Go??mi imprezy

byli m.in. Krzysztof Czub ara i Bogdan Szyszka - historycy, autorzy ksi??ek o

Zamo?ciu, Janina G?siorowska - matka chrzestna statku m/s Ziemia Zamojska,

Krzysztof Czarnota, autorka ksi??ek dla dzieci Barbara Gawryluk, poeta Arka

diusz Sann - PiMBP, SBP Oddzia? Zamo??

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia w Przedszkolu Miejskim nr 13 - FB nr 2

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom - FB nr 3

• "Mozaika ze s?oniem", "Owocowe doniczki" -

zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• "Krzy?ówka z Andersenem" - zabawa czytelnicza - FB nr 3

• "Jan Pawe? II - pielgrzym nadziei" -

ekspozycja oraz gazetka "Jan Pawe? II

by? w?ród nas w Zamo?ciu" - FB nr 3

• "Sukces", "?yj? bez papierosa"
-

konkursy literackie - FB nr 3

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla uczestników Warsztatu Terapii

Zaj?ciowej - FB nr 3

• Odby?o si? spotkanie z dzie?mi w Przedszkolu nr 5, podczas którego pro

wadzono g?o?ne czytanie ba?ni i bajek - FB nr 4

• "?ycie i dzia?alno?? Józefa Pi?sudskiego" - pogadanka zorganizowana
w ?wietlicy PZN Oddzia? w Zamo?ciu (w ramach cotygodniowych spotka?

czwartkowych) - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

czerwiec

• "Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci" - impreza podsumo

wuj?ca dotychczasowe dzia?ania s?u??ce popularyzacji idei g?o?nego czyta

nia. Jej program obejmowa? g?o?ne czytanie ba?ni Andersena przez znane

w Zamo?ciu osoby, inscenizacj? ba?ni Brzydkie kacz?tko, podsumowanie
konkursu W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Hansa Christiana Andersena,

spotkanie z autork? ksi??ek dla dzieci Barbar? Gawryluk oraz kiermasz

ksi??ek - PiMBP

• "Dzieci?stwo jak ba??" - szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych

powiatu zamojskiego. Program obejmowa? referaty Od ba?ni do fantastyki
dla dzieci, który wyg?osi?a Zofia Beszczy?ska, krytyk literatury dzieci?cej
oraz Hans Christian Andersen -

?ycie i twórczo?? zaprezentowany przez

Zofi? Szumi?o, instruktora czytelnictwa dzieci?cego WBP w Lublinie -

PiMBP

70



•

"Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia" - podsumowanie powiatowego konkur

su plastyczno-fotograficznego realizowanego w ramach obchodów Roku

Zamo?cia - PiMBP

• Ukaza? si? kolejny numer Bibliotekarza Zamojskiego 1/2005 (21) - PiMBP

•

Zorganizowano dwie wycieczki do biblioteki dzieci z Przedszkola nr 8

w Zamo?ciu, podczas których dzieci odwiedzi?y Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y oraz pozna?y zasady korzystanie ze zbiorów - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• G?o?ne czytanie dzieciom fragmentów ksi??ki Czes?awa Janczarskiego Mi?

Uszatek i przyjaciele - zaj?cia prowadzone w Przedszkolu nr 8 - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Czytamy Andersena" - zaj?cia biblioteczne, podczas których dzieci s?u

cha?y, a nast?pnie ilustrowa?y ba?? Królowa ?niegu - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y - PiMBP

• "Dzia?alno?? Jana Zamoyskiego" - pogadanka w 400. rocznic? ?mierci

hetmana zorganizowana w ?wietlicy zamojskiego Oddzia?u PZN - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

•

Zorganizowano spotkanie poetki i regionalistki Janiny Czarneckiej
z dzie?mi w Przedszkola nr 15 - FB nr 1

• "Ksi??ki naszego dzieci?stwa" -

wystawa
- FB nr 1

• "Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom - FB nr 3

• "U?miechni?te trzmiele", "B??kitne w?dkowanie", .Pocieszne buziaki na

powitanie wakacji" - zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - kontynuacja zaj?? dla dzieci z Przedszkola nr 5

• "Zamo?? - miasto idealne" -

wystawa
- FB nr 5

ADAMÓW

stycze?
• Rozpocz??a si? okresowa kontrola ksi?gozbioru - GBP

•

.Poetycka twórczo?? Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego" - pogadan
ka - GBP

luty

"Twórczo?? Miko?aja Reja" - pogadanka - GBP

17 lutego zako?czono scontrum w GBP

•

•

marzec! kwiecie?

•

Przeprowadzono remont w lokalu biblioteki gminnej (wymiana ogrzewania,

doprowadzenie ciep?ej wody, malowanie pomieszcze?) oraz zainstalowano

systemy zabezpiecze? we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie

gminy
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• "Naj pi?kniejsze zabytki Zamo?cia" - og?oszenie i realizacja konkursu po

wiatowego - GBP, FB Bondyrz
• "Hans Christian Andersen - ?ycie i twórczo??" - og?oszenie konkursu czy

telniczego - FB Bondyrz

maj
• .Polska w Unii" - pogadanka - GBP

czerwiec

• Zorganizowano imprez? ?rodowiskow? z okazji Dnia Dziecka -

FB Bondyrz
• "Twórczo?? Karola Wojty?y"- pogadanka - GBP

GRABOWIEC

stycze?
• Przegl?d zespo?ów kol?dniczych - impreza ?wi?teczna - GBP i GOK

• Zorganizowano zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y na czas ferii zimowych.
W programie m. in. spotkania z lud?mi ró?nych zawodów, wyjazd na ba

sen, wycieczka do Zamo?cia (zwiedzanie starego miasta), zaj?cia plastycz
ne-GBPi GOK

luty
• "Miejsce, które kocham jest najpi?kniejsze"

-

wystawa fotograficzna - GBP

iGOK

marzec

• "Dom jak wyobra?nia" -

wystawa prac plastycznych - GBP i GOK

• Zorganizowano "Spotkanie w bibliotece" w celu zapoznania z prac? bi

blioteki i bibliotekarzy dzieci z kl."O" - GBP

kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i GOK

• "Rok w przedszkolu" -

wystawa prac plastycznych - GBP i GOK

maj
• "Grabowieckie Spotkania z Literatur?" - spotkanie z poetk? Stanis?aw?

Burd? - GBP i GOK

• "Dla mojej mamy" - koncert z okazji Dnia Matki - GBP i GOK

• "Zasady korzystania z katalogów" - lekcja biblioteczna dla kl. I gimnazjum
-GBP

• "Biblioteka otwarta dla ciebie" - obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bi

bliotek, w ramach których zorganizowano lekcj? biblioteczn? Zasady korzy
stania z katalogów oraz wycieczki maj?ce na celu przybli?enie pracy bi

blioteki, a tak?e jej zwiedzanie - GBP
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czerwiec

•

"Dzie? Dziecka" - ?rodowiskowa impreza plenerowa dla dzieci - GBP i GOK

• "?wiat dzieci?cej wyobra?ni"
-

wystawa prac plastycznych
- GBP i GOK

• ,,61. rocznica pacyfikacji Grabowca" - uroczysto?? patriotyczno- religijna
GBPiGOK

KOMARÓW

stycze?
• "Ksi??ki mówi?, ?e ciekawscy ?yj? m?drzej" - cykl imprez realizowany

ramach kampanii spo?ecznej CPCD. W ramach akcji prowadzone by?o g?o
?ne czytanie dzieciom przez znane w ?rodowisku osoby, zaj?cia plastyczne,

quizy - GBP i SOKiS

luty
•

Zorganizowano spotkanie z okazji czterdziestolecia zespo?u ?piewaczego
.Borowianki" - GBP i SOKiS

marzec

• "Wybieramy bestseller biblioteki" - konkurs na recenzj? ksi??ki - FB Zubowice

kwiecie?

•

Zakupiono program biblioteczny MAK - GBP

• "Zagadki literackie" - konkurs - FB Zubowice

maj
• "Czasopisma i gazety ?ród?em wiedzy", "Nasze preferencje czytelnicze" -

lekcje biblioteczne - FB Zubowice

czerwiec

• "Z ksi??k? za pan brat" - konkurs literacko-czytelniczy - FB Zubowice

• "Wydawnictwa informacyjne, literatura popularnonaukowa, sposoby wy

szukiwania informacji" - lekcja biblioteczna - FB Zubowice

• Z dniem 14 czerwca zmianie uleg?a dotychczasowa nazwa Samorz?dowego
O?rodka Kultury i Sportu na Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie

KRASNOBRÓD

stycze?
• .Je?ykowanie'' - zaj?cia plastyczne dla dzieci - MGBP i FB w Hutkach

• "Laurka dla babci i dziadka" - konkurs rysunkowy - FB Hutki

• "Ferie zimowe w bibliotece - czemu nie? "-
zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych

ferie w miejscu zamieszkania - FB Hutki

luty
•

"Zimowa przygoda z bajk?" -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB Hutki

•

"G?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni Ch. H. Andersena - FB Hutki
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marzec

• Realizacja powiatowego konkursu o tematyce ekologicznej "Cuda natury"
-MGBP

• "Zwiastuny wiosny" - zaj?cia plastyczne dla dzieci - FB Hutki

kwiecie?

• "Jan Pawe? Wielki" -

wystawa po?wi?cona papie?owi Janowi Paw?owi II -

MGBP

• G?o?ne czytanie dzieciom ksi??ki Wandy Chotomskiej Martynka w krainie

jezior
- FB Hutki

maj
• Poprzez organizacj? kiermaszu oraz stoiska informacji turystycznej biblio

teka w??czy?a si? w gminn? imprez? Majówka Roztocza?ska - MGBP

• "Ba?nie H. Ch. Andersena w ilustracjach"
-

zaj?cia plastyczne i wystawa

prac
- FB Hutki

czerwiec

• Podsumowanie na szczeblu gminnym konkursu o tematyce ekologicznej
"Cuda natury" - MGBP

• ,,"Dzie? Dziecka w bibliotece" - wizyty w bibliotece dzieci ze szkó? pod

stawowych w Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim, Wólce Husi?skiej
i Hutkach. W programie: zwiedzanie biblioteki, czytanie dzieciom Ba?ni

Andersena, zaj?cia plastyczne - MGBP

• Zorganizowano podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej prze

czytanych ksi??ek w roku szkolnym 2004 12005" - MGBP, FB Hutki

• Zorganizowano spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Sannem, które odby?o

si? w ramach XVI Zamojskich Spotka? z Literatur? - MGBP i SBP Oddzia?

Zamo??

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci ze Szko?y Podstawowej
w Kacz6rkach - FB Hutki

LABUNIE

kwiecie?

• "Z Tuwimem weselej" - konkurs recytatorsko - plastyczny
- GBP

maj
• "Dzieje wykopalisk archeologicznych na Zamojszczy?nie"

- wyk?ad Jerze-

go Ku?nierza - GBP

• Konstytucja 3 maja" - wyk?ad dr. Jacka Feduszki - GBP

czerwiec

• "Katalog - co to jest i do czego s?u?y?" - lekcja biblioteczna dla kI. ITI

szko?y podstawowej - GBP
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MI?CZYN

stycze?

"Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Ba?ni

braci Grimm

•

Zorganizowano konkurs plastyczny na naj ciekawsz? ilustracj? do Ba?ni

braci Grimm

•

luty
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Bajek

Aleksandra Puszkina

marzec

•

"Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek

Doroty Gellner i Joanny Papuzi?skiej
•

"Wszystko o wio?nie" - konkurs przyrodniczy
•

"Naj?adniejsza pisanka" - konkurs plastyczny

kwiecie?

•

"Nie l?kajcie si?" - ekspozycja po?wi?cona pami?ci Jana Paw?a II oraz

twórczo?ci Karola Wojty?y.
• "Wieczór bajek"

- cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Ba?ni

H. Ch. Andersena

maj
•

Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z kl. "O", której celem by?o

zapoznanie z bibliotek? i ksi?gozbiorem dla najm?odszych
•

"Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek
o przygodach Martynki

czerwiec

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Ba?ni H.

Ch. Andersena

•

Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. I i II, której celem

by?o zapoznanie z ksi?gozbiorem dla naj m?odszych

NIELISZ

styczen
•

"S?owniki i encyklopedie - zasady pos?ugiwania si? nimi" - lekcja biblioteczna

dla kl. VI

luty

Odby?y si? gminne eliminacje Dru?ynowego Turnieju w Tenisie Stolowym

"Biblioteka, zbiory biblioteczne i zasady korzystania" - lekcja biblioteczna

dla kl. IV szko?y podstawowej

•

•
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kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana

czerwiec

• Biblioteka w??czy?a si? w organizacj? obrz?dowej imprezy plenerowej
"Sobótka"

RADECZNICA

stycze?
• "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w 2004 roku" - podsumowanie konkursu

czytelniczego - GBP

• "?wiat zwierz?t" - lekcja biblioteczna dla kI. III szko?y podstawowej -

FB Gorajec

luty
• "Ilustrator - wspó?twórca ksi??ki" - lekcja biblioteczna dla kl. III szko?y

podstawowej - FB Gorajec

marzec

• "Zdobywamy sprawno?? Czytelnik" - zaj?cia biblioteczne, w ramach któ

rych odby?a si? wycieczka do biblioteki s?u??ca zapoznaniu
z ksi?gozbiorem oraz zaj?cia plastyczne - OBP

• "Czytanie bajek"
- zaj?cia biblioteczne dla naj m?odszych - FB Gor?jec

kwiecie?

• "Hans Christian Andersen - ?ycie i twórczo??" - konkurs czytelniczy - OBP

maj
• Odby?y si? zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom -

OBP i FB Gorajec

czerwiec

• .Pasowanie na czytelnika" - impreza czytelnicza - OBP

• Odby?y si? zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom -

OBP i FB Gorajec

SIT ANJEC (GBP Zamo??)

stycze?
• "Dzie? Babci i Dziadka" - konkurs plastyczny - FB P?oskie, FB Wysokie
• "Ksi??niczka na ziarnku grochu" - konkurs literacko-plastyczny na pod-

stawie ba?ni H. Ch. Andersena - FB P?oskie

luty
• "Wspomnienie z ferii" - konkurs plastyczny

- FB P?oskie

• .Walentynki, serduszka" - konkurs plastyczny - FB Mokre
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"Barwy ziemi nitk? malowane" -

wystawa r?kodzie?a artystycznego Barba-•

ry Du?y?skiej - GBP

marzec

•

Og?oszony zosta? konkurs na logo BPG Zamo?? - GBP

•

"Wiosna, wiosna" - konkurs plastyczny
- FB Wysokie

•

Rozpocz??a si? realizacja powiatowego konkursu ekologicznego "Cuda

natury" - FB P?oskie

• "?ycie i twórczo?? H. Ch. Andersena" - konkurs wiedzy - FB P?oskie

• ,,Dzie? Kobiet w bibliotece" - zaj?cia biblioteczne; czytanie tekstów literac

kich, zaj?cia manualne - wykonywanie kwiatów z papieru - FB Mokre

• "?wi?ta w bibliotece" - konkurs na naj?adniejsz? palm? i pisank? - FB Zawada

•

.Palrny i pisanki wielkanocne" - konkurs i wystawa pokonkursowa -

FB Kalinowice

"Kolorowe pisanki", "Wiosna tu?, tu?" - konkursy plastyczne - FB Lipsko
•

kwiecie?
•

"Karol Wojty?a - Jan Pawe? II" -

wystawa okoliczno?ciowa - GBP oraz

filie w Lipsku, Wysokiem, Zawadzie i Kalinowicach

•

Zorganizowano gminny etap Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Le?miana

GBP, FB Mokre

"Ziemia jest tylko jedna" - konkurs wiedzy - FB Wysokie
•

"Jan Pawe? II nie ?yje"
-

wystawa okoliczno?ciowa - FB P?oskie•

"Ksi??ka przed s?dem" - przedstawienie zorganizowane dla uczczenia ?Wiato

wego Dnia Ksi??ki - FB Kalinowice

•

"Ekologia
- nauka modna czy potrzeba chwili" - konkurs wiedzy - FB Lipsko

•

maj
• Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano wycieczki do biblioteki, lekcje

biblioteczne oraz prezentacj? zbiorów - GBP

• .Pasowanie na czytelnika", konkurs plastyczny "Ilustracje do Ba?ni H.

Ch. Andersena, konkurs wiedzy "Czy znasz te ba?nie" oraz "Turniej

wiedzy o ksi??ce" - imprezy zrealizowane w ramach obchodów Tygo
dnia Bibliotek - FB Wysokie

•

Uroczyste przyj?cie uczniów kI. I do biblioteki, konkurs plastyczny
i literacki popularyzuj?cy twórczo?? Andersena - imprezy biblioteczne

w ramach obchodów Tygodnia Biblioteki - FB P?oskie

•

Rozwi?zywanie zagadek literackich, czytanie wierszy i aforyzmów
o ksi??ce - imprezy biblioteczne w ramach obchodów Tygodnia Biblio

tek - FB Mokre

"Spotkanie z Andersenem", .Pasowanie na czytelnika" - imprezy bi

blioteczne w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek - FB Zawada

•
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• "Kiermasz starej ksi??ki", konkurs "Czy znasz t? posta?", "?wi?to
czytania ze skrzatami -

pasowanie na czytelnika", przedstawienie na

podstawie ba?ni S?owik - imprezy biblioteczne w ramach obchodów Ty

godnia Bibliotek - FB Kalinowice

• Konkurs wiedzy "Kubu? Puchatek i przyjaciele", konkursy plastyczne:

"Spotkanie z sympatycznym misiem", "Laurka dla mamy" - imprezy bi

blioteczne w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek - FB Lipsko

czerwiec

• "Noc ?wi?toja?ska" -

pogadanka o tradycjach ludowych oraz konkurs na

naj?adniejszy wianek - GBP

• Ukaza? si? kolejny numer Ksi??komanii - FB P?oskie

• "W ?wiecie Hansa Christiana Andersena - moje zako?czenie ba?ni

Dziewczynka z zapa?kami" - konkurs plastyczny - FB Lipsko

SITNO

stycze?
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni H. Ch. Andersena - FB Horyszów Polski

luty
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom wierszy Juliana Tuwima - FB Horyszów Polski

• "Nowo?ci w zbiorach Biblioteki" - artyku? do kolejnego numeru Wie?ci

Gminne- GBP

kwiecie?

• "Recytowa?, ale jak?" - zaj?cia biblioteczne dla uczestników konkursu

recytatorskiego - GBP

• "Godzina bajek"
-

cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom ksi??ki Hanny Januszewskiej Oto bajka - FB Ho

ryszów Polski

• "Ochrona ?rodowiska" - pogadanka dla dzieci z kI. III szko?y podstawowej
- FB Cze?niki

maj
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni braci Grimm - FB Cze?niki i FB Horyszów
Polski

czerwiec

• "Na wieczn? chwa?y pami?tk?" - artyku? do kolejnego numeru Wie?ci

Gminne- GBP
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SKIERBIESZÓW

luty

Odby?y si? eliminacje gminne Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP

•

"Tradycje i obyczaje wielkanocne" - realizacja ogólnopolskiego konkursu•

plastycznego - GBP

marzec

•

"Nasze kobiety i kobietki" - konkurs twórczo?ci poetyckiej - GBP

kwiecie?
•

Zorganizowano Gminny Przegl?d Teatrzyków Szkolnych - GBP

maj
•

"Moja mama" - konkurs twórczo?ci poetyckiej - GBP

•

Zorganizowano dwie wycieczki do biblioteki, której celem by?o zapoznanie
z prac? placówki oraz przegl?d nowo?ci ksi??kowych dla dzieci - GBP

ST ARY ZAMO??

stycze?! luty
• .Misiolandia" - zaj?cia dla dzieci realizowane w ramach akcji Cala Polska

Czyta Dzieciom" - GBP

•
"Ferie w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych
w okresie ferii w miejscu zamieszkania: w programie: gry i zabawy, kon

kursy i zaj?cia plastyczne, g?o?ne czytanie - FB Udrycze
•

"Laurka dla babci i dziadka" - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

marzec

•

"Wiosna w bibliotece" - zaj?cia plastyczne
- FB Udrycze

kwiecie?

•

Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP

"To w?a?nie jestem ja" - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze
•

maj
•

"Kubu? Puchatek - przyjaciel ka?dego dziecka", "Laurka dla mamy" -

zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

SU?ÓW

kwiecie?
•

Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bole

s?awa Le?miana - GBP

•

"Korzystamy z ksi?gozbioru biblioteki" - lekcja biblioteczna - GBP
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maj
• Zorganizowano obchody 55-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej

w Su?owie

czerwiec

• "Laurka dla mamy i taty" - konkurs plastyczny
- GBP

• Odby?a si? wycieczka do biblioteki dzieci z kI. l szko?y podstawowej, której
celem by?o zapoznanie z prac? placówki i zasadami korzystania z biblioteki

-GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
• .Pejza?e zimowe" -

wystawa
- MOBP

luty
• "Jak pomaga? zwierz?tom przetrwa? zim?" -lekcja biblioteczna - MOBP

marzec

• "Obrz?dy wielkanocne" - lekcja biblioteczna - MGBP

kwiecie?

• "Najpi?kniejsze bajki ?wiata" - og?oszenie oraz pierwszy etap konkursu

popularyzuj?cego twórczo?? H. Ch. Andersena - MGBP

maj
• "Tradycje sportowe Szczebrzeszyna" -

lekcja biblioteczna - MGBP

• .Poznajemy pana Andersena" - zaj?cia biblioteczne Ko?a Czytelniczego -

MGBP

czerwiec

• "Najpi?kniejsze bajki ?wiata" - fina? konkursu - MOBP

• Zorganizowano spotkanie autorskie poety Zbigniewa Dmitrocy - MOBP

Halina Zieli?ska
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