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Szanowni Czytelnicy,
Kole?anki i Koledzy Bibliotekarze

W dniu 26 maja 2008 r. decyzj? Rady Miejskiej w Zamo?ciu (Uchwa?a

nr XX/183/2008) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu otrzyma?a now? nazw?. Od tej daty nasza Biblioteka,

która jest równie? wydawc? Bibliotekarza Zamojskiego nosi nazw? Ksi??ni

ca Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

W zwi?zku z tym, ?e zmiana nazwy nast?pi?a na krótko przed wydaniem 27.

numeru periodyka, w artyku?ach pozosta?a dotychczasowa nazwa Biblioteki. Jest

to w pe?ni uzasadnione, poniewa? wydarzenia o których traktuj? materia?y, jak

i czas ich powstawania przypadaj? na okres przed zmian? nazwy. Zaktualizowana

zosta?a ok?adka, strona tytu?owa i redakcyjna.

Halina Zieli?ska



Z ?YCIA BIBLIOTEK

A jednak zostan?
-

o nieudanej próbie likwidacji
bibliotek

Od pocz?tku 2007 r. wójt gminy Adamów zapowiada? zmiany w sieci biblio

tek. Zmiany mia?y polega? na likwidacji 2 filii w Bondyrzu i Suchowoli. Zamiar

ten motywowa? przede wszystkim oszcz?dno?ciami finansowymi. Twierdzi?,

?e w obu miejscowo?ciach znajduj? si? biblioteki szkolne, które mog?yby za

spokoi? podstawowe potrzeby czytelnicze m?odzie?y. Ksi?gozbiory obu filii

mia?y wzbogaci? bibliotek? gminn?, zlokalizowan? w starym budynku gminy
w Potoczku, ma?ej miejscowo?ci, oddalonej od centrum gminy, szkó? i innych
o?rodków u?yteczno?ci publicznej. Obiecywa? te? wyposa?enie biblioteki

gminnej w komputery z dost?pem do Internetu. Obecnie Biblioteka Gminna

posiada 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z dost?pem do Internetu,

które otrzyma?a w programie "ministerialnym" Ikonka. Obiecywa? te? wyd?u?e
nie czasu pracy Biblioteki gminnej, co mia?oby u?atwi? dost?p do niej. Koncep

cja wójta przekona?a radnych, którzy na sesji Rady Gminy 11 lipca 2007 r. pod

j?li uchwa?? o zamiarze likwidacji filii bibliotecznych w Suchowoli i Bondyrzu
z dniem 31 stycznia 2008 r.

Mieszka?cy miejscowo?ci korzystaj?cy z us?ug bibliotek filialnych nie

chcieli zgodzi? si? z tak? decyzj? Rady. Rozgorza?a walka o utrzymanie jedy

nych w ?rodowisku wiejskim placówek kulturafnych nieodp?atnie dost?pnych
dla wszystkich mieszka?ców. Rada Rodziców z Zespo?u Szkó? w Suchowoli

wyst?pi?a do Wojewody Lubelskiego o stwierdzenie niewa?no?ci uchwa?y,

uzasadniaj?c konieczno?? istnienia takich placówek w ?rodowisku wiejskim.

Urz?d Wojewódzki, jako organ nadzoru, nie dopatrzy? si? uchybie? prawnych
w Uchwale Rady Gminy w Adamowie z dn. 11.07.2007 r. i nie stwierdzi? nie

wa?no?ci tej uchwa?y. Odby?o si? kilka zebra? wiejskich w obronie likwidowa

nych bibliotek, na które zapraszano wójta gminy, aby pozna? argumenty prze

mawiaj?ce za zmian? decyzji o likwidacji bibliotek. Na ?adne z zebra? wójt nie

przyby?. Bibliotekarki i mieszka?cy wsi zaanga?owali si? w obron? planowa

nych do likwidacji bibliotek. Pierwszym ich argumentem by?a zbyt du?a odle

g?o?? do biblioteki gminnej. Za zachowaniem dotychczasowej sieci przemawia?
równie? fakt, ?e obie placówki filialne mieszcz? si? w budynkach przeznaczo

nych na cele spo?eczne. Filia w Bondyrzu w starym budynku szko?y podstawo

wej, za? w Suchowoli w budynku by?ej agronomówki, przekazanym przez Sta

rostwo Powiatowe w Zamo?ciu na potrzeby biblioteki. W przypadku innego

u?ytkowania darowizna mog?aby zosta? anulowana.
(
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Równie? Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu przedsta
wi?a wójtowi gminy, swoje negatywne stanowisko dotycz?ce zamiaru likwidacji
filii bibliotecznych w Bondyrzu i Suchowoli. Nast?pnie 30 pa?dziernika dosz?o

do spotkania przedstawicieli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie z wójtem gminy
Adamów w celu omówienia wszystkich argumentów przemawiaj?cych za

utrzymaniem dotychczasowego stanu sieci bibliotek w gminie. Mimo dobrze

uzasadnionej argumentacji, wójt uparcie broni? swojego stanowiska. Nie prze

kona?y go do?wiadczeniach innych samorz?dów, ?e likwidacja filii doprowadzi
do drastycznego spadku czytelnictwa na terenie gminy nawet do 90% ani te?,

?e biblioteki szkolne nie zast?pi? bibliotek publicznych, chocia?by z racji pe?
nienia innych funkcji. Nie chcia? te? dostrzec potrzeb czytelniczych doros?ych
mieszka?ców miejscowo?ci znacznie oddalonych od siedziby biblioteki gminnej.

Pan wójt argumentowa? podj?cie decyzji konieczno?ci? wykonania uchwa?y

Rady Gminy oraz jak stwierdzi? zbyt rozbudowan? dla potrzeb gminy sieci?
bibliotek. Opieraj?c si? na jednorazowej kontroli bibliotek (w czasie wakacji)
stwierdzi? zbyt niskie zainteresowanie spo?ecze?stwa bibliotekami oraz czytel
nictwem i zdecydowa? zlikwidowa? filie, by ograniczy? wydatki z bud?etu gmi

ny. Nie jest zainteresowany zmianami organizacyjnymi w sieci bibliotek, ani

zwi?kszeniem aktywno?ci wszystkich placówek. Mimo pro?by WBP w Lublinie

i PiMBP w Zamo?ciu wójt nie chcia? zobowi?za? si?, ?e podczas sesji Rady

Gminy opowie si? za pozostawieniem obu zaplanowanych do likwidacji filii.

Nie opowiedzia? si? i nie kry? rozczarowania, gdy wi?kszo?? cz?onków Rady

Gminy podczas posiedzenia l lutego 2008 r. zmieni?a zdanie w sprawie likwi

dacji bibliotek i zdecydowa?a o pozostawieniu sieci bibliotecznej w gminie
w dotychczasowym stanie.

Radni u?wiadomili sobie rol? jedynych powszechnie i nieodp?atnie dost?p

nych w ?rodowisku lokalnym placówek kultury po uprzednich rozmowach

z bibliotekarzami i" czytelnikami korzystaj?cymi z us?ug bibliotek. Zrozu

mieli, ?e oszcz?dno?ci w bud?ecie gminy nie zrównowa?? strat w zakresie

czytelnictwa i dost?pu do kultury. Cieszy fakt, ?e mimo krytycznej sytuacji,
bibliotekarki i spo?eczno?? wiejska potrafi?y zjednoczy? si? i zaanga?owa?
w obron? swoich placówek. Cieszy te?, ?e mimo niedoinwestowania poszcze

gólnych miejscowo?ci i wci?? niewystarczaj?cego bud?etu gminy, radni wyka
zali pe?ne zrozumienie dla potrzeb czytelniczych i kulturalnych spo?eczno?ci

lokalnej.

Danuta Zwoli?ska

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa PiMBP w Zamo?ciu
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Biblioteka -

miejsce magiczne

"Biblioteka - miejsce magiczne" - to akcja spo?eczna promuj?ca czytelnic
two w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu

blicznej w Zamo?ciu. Przedsi?wzi?cie realizowali?my w terminie wrzesie? -

grudzie? 2007 r. Zadanie finansowane by?o ze ?rodków Ministra Kultury i Dzie

dzictwa Narodowego. Celem podj?tych' przez nas dzia?a? by?a promocja czytel
nictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y oraz pozyskanie dla ksi??ki jak najszer-

szego grona m?odych odbiorców.
.

Projekt "Biblioteka - miejsce magiczne" realizowany by? poprzez ró?norod

ne formy adresowane do dzieci i m?odzie?y. W projekcie znalaz?y si? inicjatywy

zupe?nie nowe, jak równie? przedsi?wzi?cia sprawdzone, organizowane w Od

dziale dla Dzieci i M?odzie?y od kilku lat. Do przedsi?wzi??, które z?o?y?y si?
na ca?o?? projektu nale?a?y:

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia dla dzieci na poziomie szko

?y podstawowej, które organizowali?my w ka?d? sobot?, w godz. 10.00 - 12.00.

Sobotnie spotkania realizowane s? w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y od same

go pocz?tku jego dzia?alno?ci. Ta inicjatywa zyska?a aprobat? naszych czytelni

ków, którzy przyzwyczaili si? do sp?dzania sobotniego przedpo?udnia w naszej
bibliotece. Staramy si? zaj?cia urozmaica?, proponuj?c co roku do g?o?nego

czytania inny zestaw ksi??ek. Rok 2007 up?yn?? nam pod has?em propagowania

klasyków polskiej literatury dzieci?cej. Pozwoli?o to na przypomnienie dzie

ciom twórczo?ci wielu cenionych, cho? nieraz zapomnianych pisarzy polskich,
m.in. Janiny Porazi?skiej, Ewy Szelburg - Zarembiny, Marii Kruger, Hanny Janu

szewskiej czy Artura Oppmana. W oparciu o czytane teksty organizowali?my

zaj?cia plastyczne, konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie, zabawy, dramy.
Puchatkowe spotkania - cykliczne imprezy organizowane w ka?d? ?rod?

w godz. 11.00-13.00 z my?l? o dzieciach w wieku przedszkolnym. Puchatkowe

spotkania od 2006 roku s? sta?? propozycj? w naszym kalendarzu imprez.
W programie ka?dego ze spotka? znajduje si? g?o?ne czytanie bajeczek, wier

szyków i opowiada?. Na bazie czytanej literatury przygotowujemy zaj?cia pla

styczne, zabawy integracyjne, edukacyjne i ruchowe. Dzieci przebywaj? w tym
czasie w towarzystwie rodziców, dziadków czy' nia?. Doro?li aktywnie uczest

nicz? w zabawach i tworzeniu prac plastycznych. Opiekunowie chwal? sobie

pobyt dzieci w naszej placówce. Dzieci ucz? si? bawi? i wspó?pracowa? w gru

pie rówie?niczej, uspo?eczniaj? si?. Nas cieszy fakt, ?e poprzez formy zabawo

we wyrabia si? w dzieciach nawyk czytania ksi??ek, kszta?tuje si? wi?? ma?ego

czytelnika z bibliotek?.

Spacerkiem po bibliotece - cykl wycieczek i lekcji bibliotecznych przygo

towanych z my?l? o zorganizowanych grupach szkolnych i przedszkolnych,

których celem by?a edukacja czytelnicza m?odego pokolenia. W czasie realizo-
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wania projektu z naszej oferty skorzystali uczniowie Szko?y Podstawowej
nr 2, nr 3 i nr 10 w Zamo?ciu, Szko?y Podstawowej w Wierzbie, Cze?nikach,

wychowankowie Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego w Zamo?ciu

oraz maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 8 i nr 9 Zamo?ciu.

W barwach z?ota i czerwieni - jesienny konkurs plastyczny organizowany

wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 13 w Zamo?ciu z Oddzia?ami Integracyj

nymi. Jego celem by?o uwra?liwienie dzieci na barwy jesiennej przyrody. Zada

niem dzieci by?o odzwierciedlenie za pomoc? dowolnych technik plastycznych
zmian zachodz?cych w przyrodzie o tej porze roku. Na konkurs nap?yn??o
55 prac wykonanych technik? malowania farbami, kredkami, pastelami czy

technik? kola?u. Poziom konkursu by? niezwykle wysoki i wyrównany. Du?a

w tym zas?uga nauczycieli, pod kierunkiem których prace powstawa?y. Podsu

mowanie konkursu oraz wr?czenie nagród, wyró?nie? i dyplomów odby?o si?
w dniu 29 pa?dziernika 2007 r. w Przedszkolu. Wystawa pokonkursowa zorga

nizowana zosta?a w siedzibie Oddzia?u.

Jesienny Zamo?? - konkurs plastyczny organizowany przy wspó?pracy

Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zamo?ciu z Oddzia?ami Integracyjnymi. Celem

konkursu by?o zwrócenie uwagi dzieci, w tym dzieci nie pe?nosprawnych na

pi?kno renesansowej architektury naszego miasta, spowitej w barwy jesieni.
Dzieci mia?y mo?liwo?? zastosowania ró?norodnych technik plastycznych.

Najwi?kszym powodzeniem cieszy?y si? materia?y ekologiczne, które maluchy

zebra?y podczas jesiennego spaceru. Cz?stym motywem pojawiaj?cym si?
w dzieci?cych pracach by? zamojski ratusz w otoczeniu wiruj?cych jesiennych
li?ci. W sumie przedszkolaki wykona?y na konkurs 78 prac plastycznych, które

zosta?y wyeksponowane w siedzibie Biblioteki. Impreza fina?owa zorganizowa
na zosta?a w dniu 29 listopada 2007 r. w Przedszkolu. Spotkaniu towarzyszy?o

czytanie dzieciom ba?ni oraz zabawy integracyjne.

Spotkania z teatrzykiem i jego twórcami. W dniu 7 grudnia 2007 r. do Bi

blioteki przyjecha? z Krakowa teatrzyk "Lajkonik". Nie by?a to pierwsza wizyta

tego zespo?u teatralnego w Zamo?ciu. "Lajkonik" go?ci? w naszej placówce ju?

po raz drugi. W maju 2007 r. teatr ten wyst?pi? ze spektaklem z zakresu profi

laktyki alkoholowej i przeciwdzia?ania narkomanii pt. "Bia?a pu?apka". Tym
razem by?y to bajkowe przedstawienia, przeznaczone dla uczniów szkó? pod

stawowych i przedszkolaków. Trzy spektakle wystawione zosta?y w siedzibie

Biblioteki, a by?y to "Trolle z Bullerbyn", "W?drówki Pyzy", "Dlaczego Kop
ciuszek nie chce si? ze mn? bawi?". W?ród zaproszonych go?ci znale?li si?
uczniowie Szko?y Podstawowej nr 3 i nr I O w Zamo?ciu, uczniowie Zespo?u
Szkó? Spo?ecznych, wychowankowie Specjalnego O?rodka Szkolno

Wychowawczego w Zamo?ciu oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Za

mo?ciu. Przedstawienie "Zimowe bajanie" wystawione zosta?o w siedzibie Miej

skiego Przedszkola nr 13 w Zamo?ciu z Oddzia?ami Integracyjnymi. Nowy repertuar

zaprezentowany przez grup? teatraln? bardzo przypad? do gustu m?odej publiczno-
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?ci. Aktorzy zebrali zas?u?one oklaski, obiecuj?c ponownie odwiedzi? nasz? pla

cówk?.

Cykl spotka? Z pisark? Agnieszk? Fraczek. Autorka odwiedzi?a nasz? bibliotek?
w dniu 12 grudnia 2007 r. Agnieszka Fr?czek jest z wykszta?cenia germanistk?
i leksykografem. Na co dzie? pracuje jako wyk?adowca w Instytucie Germanistyki

Uniwersytetu Warszawskiego. Wielk? frajd? sprawia jej zabawa s?owem i ?arty

j?zykowe. Agnieszka Fr?czek napisa?a dla dzieci ponad dwie?cie ksi??ek. Najbar

dziej znane to "Trzeszczki", "Dobre obyczaje", "Chichopotam", "Berek literek",

"Weso?e bajki", "?ó?w Wiercipi?tek i 'inne zwierz?ta". Podczas spotka? pisarka

prezentowa?a swoj? twórczo??, czyta?a dzieciom fragmenty swoich utworów oraz

odpowiada?a na zadawane przez nie pytania. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie

Zespo?u Szkó? Spo?ecznych w Zamo?ciu, uczniowie Szko?y Podstawowej nr 3

w Zamo?ciu oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 8 i nr 9 w Zamo?ciu.

Cicha noc - ?wi?teczny konkurs plastyczny organizowany wspólnie z Miejskim
Przedszkolem nr 9 w Zamo?ciu. Zadaniem uczestników konkursu by?o ukazanie

poprzez wypowied? plastyczn? swoich odczu? zwi?zanych z nadej?ciem ?wi?t
Bo?ego Narodzenia. Wypowiedzi dzieci by?y bardzo ró?norodne. Po?ród 100 prac,

które z?o?ono na konkurs znalaz?y si? kartki ?wi?teczne, ba?wanki, choinki, bombki

choinkowe, ?a?cuchy, a nawet anio?ki z masy solnej. Prace zaskakiwa?y pomys?owo

?ci? i bogactwem zastosowanych technik plastycznych. Wyeksponowane w naszej

wypo?yczalni sprawia?y, ?e na d?ugo przed ?wi?tami zapanowa? u nas ?wi?teczny

nastrój, który udziela? si? równie? naszym czytelnikom. Uroczyste podsumowanie
konkursu, po??czone z czytaniem nastrojowych ?wi?tecznych opowiada? odby?o si?
w dniu 20 grudnia 2007 r. w siedzibie Przedszkola.

Ksi??ka od serca - plebiscyt, którego celem by?o stworzenie forum dla swobod

nych wypowiedzi dzieci na temat przeczytanych ksi??ek, a tym samym umo?liwie

nie dzieciom i m?odzie?y mo?liwo?ci polecania swoim rówie?nikom ksi??ki warto

?ciowej. Podsumowanie plebiscytu odby?o si? w dniu 31 grudnia 2007 r. Na pierw

szym miejscu listy "ksi??ek serdecznych" znalaz? si? "Kubu? Puchatek" Alana

Alexandra Milne.

Poprzez ró?norodno?? dzia?a? uj?tych w projekcie "Biblioteka - miejsce magicz
ne" pokazali?my m?odym mieszka?com Zamojszczyzny bibliotek? jako nowoczesn?

placówk? t?tni?c? ?yciem kulturalnym, przyjazn? i otwart? dla ka?dego m?odego
cz?owieka. Wymiernym efektem realizacji zadania by? wydatny wzrost wyników

czytelniczych. W ubieg?ym roku zarejestrowali?my 2 583 czytelników, którzy wy

po?yczyli 30 167 ksi??ek. Zanotowali?my równie? wzrost uczestnictwa w organi

zowanych przez nas przedsi?wzi?ciach. Z naszej oferty kulturalnej w okresie reali

zacji zadania skorzysta?o l 600 osób.

Joanna Ko?tun

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP w Zamo?ciu
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Uczmy si? akceptowa? innych
o dzia?alno?ci O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

"
... dobrze widzi si? tylko sercem.

Najwa?niejszejest niewidoczne dla oczu.
"

Antonie de Saint -

Exupery ,,Ma?y Ksi???"

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Powiatowej i Miejskiej Bibliote

ki Publicznej im. St. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu, poprzez s?u?enie niepe?no
sprawnym w ró?nym wieku i z ró?nych ?rodowisk, przyczynia si? do likwidacji
barier psychologicznych mi?dzy zdrowymi a osobami z ró?nymi schorzeniami

i u?omno?ciami. Dzia?alno?? O?rodka to nie tylko udost?pnianie ksi??ek, ale

równie? organizowanie ró?nych imprez czytelniczych, takich jak: spotkania
autorskie, poetyckie, monta?e literackie, konkursy literacko - plastyczne, poga

danki, warsztaty literackie, czytanie prozy i poezji, wystawy prac plastycznych,
które stwarzaj? mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym do aktywnego
i twórczego uczestniczenia w ?yciu kulturalnym, a przede wszystkim pomagaj?
im podnie?? swoj? samoocen?, uwierzy? w swoje zdolno?ci i twórcz? realizacj?.

Dla tych osób szczególnie wa?na jest akceptacja spo?ecze?stwa, dlatego

wielk? wag? przywi?zujemy do imprez integracyjnych, podczas których wszy

scy wzajemnie si? poznaj? i atmosfera których s?u?y akceptacji, a tak?e uczy

tolerancji i otwarto?ci na innych.
Z do?wiadczenia wiemy, ?e we wspó?czesnej dobie mody na sukces, dobie

lansowania urody i wiecznej m?odo?ci, wzbudzenie zainteresowania w spo?e
cze?stwie osobami niepe?nosprawnymi i starszymi jest zadaniem bardzo trud

nym. ?atwiej jest patrze? oczami na to, co zewn?trzne, ni? sercem w g??b duszy

cz?owieka, dostrzegaj?c w ten sposób prawdziwe jego pi?kno, jak mówi? Ma?y

Ksi??e.

Staramy si? pokaza?, ile potencja?u twórczego i tego wewn?trznego pi?kna

jest w osobach niepe?nosprawnych. W tym celu organizujemy ró?norodne im

prezy, spotkania i zaj?cia, które umo?liwiaj? niepe?nosprawnym prezentacj?
swoich zdolno?ci artystycznych, literackich, recytatorskich, plastycznych i wo

kalnych.
W 2007 r. organizowali?my ró?nego rodzaju konkursy: Symbole ?wi?t

Wielkanocnych w elementach plastycznych - konkurs plastyczny adresowany
do niepe?nosprawnych z ró?nych ?rodowisk i w ró?nym wieku. Jest taka kraina

- konkurs piosenki i kultury kresowej adresowany do niewidomych i niedowi

dz?cych, którzy "na ?ywo" prezentowali swoje programy. Niesiemy plon woj
ców dom - konkurs obrz?dów i piosenek do?ynkowych, U?miechem serca
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otwieraj - konkurs humoru ludowego. Strofy o porach roku -

ogólnopolski
konkurs literacko - plastyczny adresowany do wszystkich niepe?nosprawnych

(dzieci i doros?ych) z ró?nych ?rodowisk z terenu ca?ego kraju. Efektem rze

czowym ostatniego konkursu jest 200 egz. wydawnictwa pokonkursowego,
w którym s? zamieszczone wszystkie nagrodzone prace plastyczne i literackie.

Uroczyste podsumowania konkursów z rozdaniem nagród by?y zarazem impre
zami integruj?cymi niepe?nosprawnych z ró?nych ?rodowisk.

Wielk? imprez? integracyjn? m?odzie?y niepe?nosprawnej z osobami zdro

wymi by?o spotkanie ph. Mickiewicz nie musi by? nudny, na którym uczniowie

Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego z ul. ?l?skiej 45 w Zamo?ciu

wystawili fragment Pani Twardowskiej A. Mickiewicza, a tak?e koncert poezji

?piewanej Pami?ci Marka Grechuty w wykonaniu niewidomego artysty Miro

s?awa Berbeckiego. Imprezy te zgromadzi?y razem 200 osób.

Inn? form? promowania twórczo?ci niepe?nosprawnych jest organizacja wy

staw. Oprócz urz?dzania wystaw pokonkursowych, organizowali?my tak?e

wystawy indywidualnych twórców, np. Wycinanki ludowe Janiny Po?dzik,
a tak?e wystaw? prac plastycznych wychowanków Warsztatów Terapii Zaj?

ciowej przy parafii ?w. Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu. Z okazji ?wi?t Bo?e

go Narodzenia zorganizowali?my wystaw? Czas rado?ci i pokoju, na której

zaprezentowali?my choinki wykonane z ró?nych materia?ów: szyszek, igliwia,

sznurka, kolorowego papieru, nici, kartonu.
.

Niepe?nosprawni bardzo ch?tnie przychodz? do biblioteki na spotkania z cie

kawymi lud?mi. W r. 2007 odby?y si? dwa spotkania autorskie poetki Ma?gorza

ty Skowron ph. Dok?d prowadz? ?cie?ki fantazji i dwa spotkania z podró?nicz

k? Ew? Budziejewsk?
- Gruszk? ph. Podr??e po Afryce - opowie?ci z Egiptu

i Tunezji".
Ró?norodno?? form pracy zach?ca niepe?nosprawnych do korzystania ze

zbiorów biblioteki i czynnego' uczestniczenia' w organizowanych przez ni?

przedsi?wzi?ciach kulturalnych.

Pi?kno i warto?? ka?dego cz?owieka zobaczymy w pe?ni dopiero wtedy, kie

dy zaczniemy patrze? nie tylko oczami, ale przede wszystkim sercem.

Danuta Wójcik
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP w Zamo?ciu

11



Szymon Szymonowic
-

poeta wci?? aktualny?

Dla uczczenia, przypadaj?cej w bie??cym roku 450. rocznicy urodzin poety,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w Zamo?ciu organizuje szereg przedsi?wzi?? maj?cych na celu od?wie?enie

pami?ci o poecie i przypomnienie jego zwi?zków z Zamo?ciem i Czerni?cinem.

Szymon Szymonowic (Simon Simonides) urodzi? si? 24 pa?dziernika 1558 r.

we Lwowie. By? synem Szymona z Brzezin - magistra nauk wyzwolonych
i filozofii, wychowanka Akademii Krakowskiej, rektora lwowskiej szko?y miej
skiej, ?awnika i rajcy lwowskiego. Szymonowic pierwsze nauki pobiera? we

Lwowie, nast?pnie studiowa? w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1577 r. otrzy
ma? stopie? baka?arza. Studiowa? tak?e za granic? (Francja i Belgia) filologi?

klasyczn? i kultur? antyczn?. W 1583 r. osiad? we Lwowie, gdzie kontynuowa?
studia literackie oraz zajmowa? si? prac? pedagogiczn?. Oko?o 1586 r. zbli?y?

si? do kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Dzi?ki

Zamoyskiemu w 1590 r. uzyska? tytu? poety królewskiego i otrzyma? nobilitacj?
- herb Ko?ciesza oraz nazwisko Bendo?ski. Na dworze Jana Zamoyskiego Szy
monowic odegra? niezwykle wa?n? rol?. Jako osobie wszechstronnie wykszta?

conej powierzy? kanclerz wspó?organizowanie Akademii Zamojskiej. Komple
towa? zespó? profesorski, udziela? rad i wskazówek przy tworzeniu podstaw

organizacyjnych i programowych, uk?adaniu planu nauk i regulaminów uczelni.

Szymonowic troszczy? si? o rozwój Akademii, inspirowa? badania naukowe.

Zorganizowa? w Zamo?ciu oficyn? wydawnicz?. Dope?nieniem dzia?a? zwi?za

nych z powstaniem i rozwojem o?rodka akademickiego w Zamo?ciu by?o gro

madzenie ksi?gozbioru, które rozpocz?? w 1594 r. W 1600 roku Szymonowic na

sta?e zamieszka? w Czerni?cinie. Jan Zamoyski w roku 1601 powierzy? Szymo
nowicowi kierowanie nauk? i wychowaniem siedmioletniego syna

- Tomasza.

Jego zwi?zki z dworem Zamoyskich os?ab?y po ?mierci hetmana (1605 r.), cho?

na us?ugach rodziny pozostawa? do 1612 r., tj. czasu osi?gni?cia pe?noletnio?ci

przez Tomasza Zamoyskiego. Swojemu wychowankowi s?u?y? radami tak?e

w nast?pnych latach, co ten ostatni bardzo sobie ceni?. W Czerni?cinie wiód?

spokojny tryb ?ycia - pisa?, czyta?, korespondowa?, podejmowa? przyjació?.
Prowadzi? gospodarstwo i udziela? porad jako medyk. Oddawa? si? nauce i mu

zom. Jego ostatnie lata ?ycia przepe?nione by?y samotno?ci?. Zmar? 5 maja
1629 r. w Czerni?cinie. Pochowany zosta? w zamojskiej kolegiacie. Pami?ci

poety po?wi?cona zosta?a p?yta nagrobna ufundowana przez jego siostrze?ca,

profesora Akademii Zamojskiej - Kacpra Solskiego (So\ciusa).

Szymon Szymonowic przeszed? do historii przede wszystkim jako poeta, pi

sz?cy po ?acinie i po polsku. Jego pierwsze utwory poetyckie powsta?y w Kra

kowie. Najwspanialszy okres pisarstwa Szymonowica przypada na czas pobytu
w Zamo?ciu i Czerni?cinie. Za najwa?niejsze dzie?o uznaje si? Sielanki, które
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powstawa?y w ci?gu przesz?o dwudziestu lat. Pierwszy wiersz ?aci?ski opubli
kowa? w 1578 r., w 1583 r. poemat (w Krakowie), za? w 1587 r. dramat - tak?e

po ?acinie. W 1614 roku w Zamo?ciu ukaza?o si? pierwsze, pe?ne wydanie Sie

lanek (pojedyncze wychodzi?y wcze?niej we Lwowie i Krakowie). Na prze

strzeni XVII-XIX wieku ukaza?o si? ??cznie 13 wyda? Sielanek. W Zamo?ciu,
w latach 1599-1620 wyda? Szymonowic 14 utworów okoliczno?ciowych. Za

jego tycia drukowane by?y tak?e w Niemczech i Lejdzie.

Utwory Szymona Szymonowica zaliczane s? do klasyki literatury polskiej
i na trwa?e trafi?y do wykazu lektur szkolnych. Dzi?ki temu poeta jest w gronie

naj popularniejszych postaci zwi?zanych z Zamo?ciem.

W ramach obchodów Roku Szymona Szymonowica organizowanych pod
has?em Szymon Szymonowic -

poeta wci?? aktualny? Biblioteka realizuje:

l. Konkursy dla m?odzie?y szkolnej:
- konkurs wiedzy o Szymonowicu - Szymon Szymonowic i jego zwi?zki
z Zamojszczyzn? - dla uczniów szkó? podstawowych z Czemi?cina i Zamo

?cia, nosz?cych imi? poety,
- konkurs wiedzy z literatury staropolskiej - Szymon Szymonowic i jego

epoka - dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z Zamo?cia

oraz powiatów zamojskiego i bi?gorajskiego,
- konkurs plastyczny - Interpretacja Sielanek Szymona Szymonowica - dla

uczniów szkó? plastycznych z woj. lubelskiego: Lublina, Na??czowa i Zamo

?cia.

2. Wyk?ad otwarty Zwi?zki Szymona Szymonowica ze Lwowem, Krakowem

i Zamo?ciem z recytacj? poezji. Przedsi?wzi?cie to adresowane jest do ?ro

dowiska czytelniczego Biblioteki.

3. Sesj? naukow? po?wi?con? Szymonowi Szymonowicowi, z udzia?em pra

cowników naukowych z o?rodków w Lublinie i Zamo?ciu. Na sesji przewi

dzianych jest 16 wyst?pie?. Materia?y z sesji opublikowane zostan? w posta

ci samodzielnego wydawnictwa.

4. Wystawy:
-

wystaw? prac plastycznych uczniów szkó? nosz?cych imi? poety,
-

wystaw? prac plastycznych na interpretacj? sielanek,
-

wystaw? wydawnictw utworów Szymona Szymonowica (w tym starodru-

ków) i po?wi?conych poecie.

Danuta R. Kawa?ko

Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu
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Szymon Szymonowic i jego epoka
o konkursie wiedzy z literatury staropolskiej

Konkurs wiedzy z-literatury staropolskiej Szymon Szymonowic i jego epoka

przygotowany zosta? na dwóch poziomach; dla m?odzie?y gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. Zaproszenie skierowane zosta?o do szkó? z Zamo?cia oraz

powiatów zamojskiego i bi?gorajskiego, czyli tych które zwi?zane s? z miejsca
mi, gdzie poeta ?y?, dzia?a? i tworzy?.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu skierowa?a zapro

szenie do wzi?cia udzia?u w konkursie do 26 szkó? ponadgimnazjalnych
i 40 gimnazjów pracuj?cych na wspomnianym terenie. Regulamin dawa? mo?

liwo?? udzia?u wi?cej ni? jednego - trzyosobowego zespo?u z danej szko?y. Na

zaproszenie Biblioteki odpowiedzia?y:
- dwie szko?y ponadgimnazjalne, które zg?osi?y 15 zespo?ów: I Liceum Ogólno

kszta?c?ce im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu (8), II Liceum Ogólnokszta?c?ce
im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu (7),
- dziewi?? gimnazjów, które zg?osi?y 16 zespo?ów: Miejski Zespó? Szkó? w Bi?

goraju (2), Zespó? Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II

w Dere?ni (1), Gimnazjum Zespo?u Szkó? im. Henryka Sienkiewicza w Gra

bowcu (2), Zespó? Szkó? - Publiczne Gimnazjum w Michalowie (2), Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie (4), Gimnazjum Nr I im. Ada

ma Mickiewicza w Zamo?ciu (1), Gimnazjum Nr 3 im. Papie?a Jana Paw?a II

w Zamo?ciu (I), Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamo?ciu (2), Gimnazjum
Nr 7 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamo?ciu (1).

W konkursie na poziomie gimnazjów, 8 kwietnia rywalizowa?o -

41 uczniów. Do fina?u konkursu zakwalifikowa?y si? - Gimnazjum im. Polskich

Olimpijczyków w Szczebrzeszynie (opiekun - nauczyciel p. Iwona Chmiel) oraz

dwie zamojskie szko?y - Gimnazjum nr 3 im. Papie?a Jana Paw?a II (opiekun

p. Bogus?awa Niezgoda) i Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków (opiekun p. Beata

Wojty?o). W rozgrywce fina?owej zwyci??y?y uczennice Gimnazjum Nr 3 z Za

mo?cia (Anita Chmielewska, Wioletta Jab?o?ska, Weronika Wybranowska),

drugie miejsce zaj??y uczennice ze Szczebrzeszyna (Anna Kaput, Karolina

Krzysiak, Katarzyna Wojta?), za? trzecie Gimnazjum Nr 5 z Zamo?cia (Paulina

Kilia?ska, Kamila Mazurek, Barbara Szuwara).
9 kwietnia spotka?o si? 45 uczniów z zamojskich liceów. W finale - pierwsze

miejsce zaj?li uczniowie: Iwona Ko?odziejczyk, Paulina Pacyk, Micha? Wachu?a

(opiekun p. Beata Wasilewska-Wnuk), drugie - Magda Maksyrnowicz, Maja

Polanowska, Karolina Zielonka (opiekun p. Ma?gorzata, Twardziszewska)
z I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu, za? trzecie

miejsce: Wioletta Dudek, Agnieszka K?y?, Magdalena Ma?ysz (opiekun p. Gra-
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?yna Burda) z II Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Zamo

?ciu.

Wszystkie szko?y otrzyma?y dyplomy za udzia? w konkursie, za? uczniowie

finali?ci cenne nagrody ksi??kowe. Uczestnicy konkursu mieli mo?liwo?? sko

rzystania z lekcji bibliotecznych, zapoznania si? z prac? Biblioteki i obejrzenia
aktualnie eksponowanych w niej wystaw oraz udzia? w s?odkim pocz?stunku,
hucznie nazwanym "biesiad? staropolsk?".

,
.

Danuta R. Kawa?ko

Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu



RELACJE

Superstatuetka dla Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

Dnia 31 marca br. w Teatrze ?ydowskim w Warszawie odby? si? uroczysty
VI Fina? Kampanii Spo?ecznej prowadzonej przez Fundacj? ABC XXI - CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM. Doroczny fina? by? okazj? do podzi?kowania
i wr?czenia nagród, m.in. koordynatorom i liderom za ich prac? na rzecz propa

gowania idei akcji - u?wiadamiania ogromnego znaczenia czytania dziecku dla

jego wszechstronnego rozwoju. Fundacja podkre?la, ?e wspó?czesny ?wiat jest
dla dzieci cz?sto trudny i nieprzyjazny. Po?piech, stres, brak czasu, ignorowanie

potrzeb psychicznych i umys?owych dzieci oraz nadmierne korzystanie z tele

wizji i komputerów powoduj?, ?e coraz wi?cej dzieci ma problemy emocjonal
ne. Wspólne czytanie jest form? m?drego kontaktu z dzieckiem, alternatyw? dla

z?ych wp?ywów kultury masowej, doskona?? metod? wychowawcz?, rozwija

dobry smak, promuje w?a?ciwe wzorce postaw i zachowa?. Dziecko czuje si?
wa?ne i kochane, jego wiedza j?zykowa i ogólna poszerza si?, rozwija si? wy

obra?nia i wra?liwo?? moralna.

Podczas VI fina?u dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu Krystyna Gruszka zosta?a uhono

rowana przez Kapitu?? Fundacji najbardziej presti?ow? nagrod?
- superstatuetk?

(jedn? z trzech przyznanych). Tak wysokie wyró?nienie jest ocen? pracy i zaan

ga?owania ca?ego zespo?u pracowników PiMBP w popularyzacj? czytania,
w szko?ach, przedszkolach, o?rodkach szkolno-wychowawczych i warsztatach

terapii zaj?ciowej.

Zamojska Ksi??nica propaguje idee i cele Kampanii od 2001 roku, za co by
?a wielokrotnie nagradzana dyplomami, medalami oraz statuetk? w 2007 roku.

Ró?norodna oferta Biblioteki oparta na tekstach literackich, napisanych lub

t?umaczonych pi?kn? polszczyzn? obj?ta jest programem Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci.

W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowano oko?o 500 imprez, w których

uczestniczy?o ponad 10 ty? osób. Sprzyja?y one podnoszeniu rangi czytelnictwa
i wykszta?ceniu u dzieci i m?odzie?y pozytywnego nawyku czytania, w?a?ciwe

go stosunku do ksi??ki i biblioteki oraz przyczyni?y si? do wzrostu czytelnictwa
w grupie wiekowej do 15 lat.

Celem Kampanii 2006/2007 w mie?cie i powiecie zamojskim by?o równie?

wzajemne poznanie i integrowanie si? dzieci niepe?nosprawnych i zdrowych

podczas wspólnych imprez czytelniczych, stworzenie warunków do rozwijania
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aktywno?ci twórczej dzieci niepe?nosprawnych, a tak?e przygotowanie tej grupy

dzieci i m?odzie?y do czynnego uczestnictwa w kulturze. Bibliotekarze maj?

?wiadomo?? roli czytania w wychowaniu i zapobieganiu zaburzeniom emocjo

nalnym oraz zachowaniom aspo?ecznym i swój udzia? w realizacji celów Fun

dacji traktuj?jako inwestycj? w wychowanie przysz?ych czytelników.

Go?ciem specjalnym VI Fina?u Kampanii CA?A POLSKA CZYTA DZIE

CIOM by? Jim Trelease - g?ówny, ameryka?ski propagator idei g?o?nego czyta

nia dzieciom i autor bestsellerów na ten temat. Przyjecha? do Polski na zapro

szenie Fundacji. Jim Trelease jako wolontariusz pracuj?cy w szkole zauwa?y?,

?e uczniowie, którym czytano w dzieci?stwie nie maj? w szkole problemów

z czytaniem i rozumieniem tekstu. lm wi?cej im czytano, tym wi?kszy by? ich

apetyt na dobre ksi??ki; dlatego te? czytali du?o wi?cej, a im wi?cej czytali, tym

sprawniej im to sz?o. Wed?ug niego ca?y proces bierze swój pocz?tek w osobie

czytaj?cej na g?os, która swoj? postaw? za?wiadcza o wa?no?ci czytania. Praca

wolontariusza zawiod?a go do 40 szkó? miejskich, podmiejskich i wiejskich,

gdzie ka?dego roku alarmuj?co ros?a liczba osób, które nie czyta?y ksi??ek,

a Jim Trelease coraz bardziej utwierdza? si? w przekonaniu, ?e istnieje bardzo

?cis?y zwi?zek mi?dzy czytaniem dzieciom w dzieci?stwie, a wynikami osi?ga

nymi pó?niej przez nie w nauce. Zainspirowany tymi spostrze?eniami opubli

kowa? trzydziestostronicowy podr?cznik The Read - Cloud Handbook, dla ro

dziców i nauczycieli, o zaletach czytania na g?os, który przez 17 tygodni zapew

ni? sobie miejsce na li?cie bestsellerów New York Times. W latach nast?pnych

by?y kolejne wydania tej ksi??ki, tak?e w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpa

nii, Japonii, Chinach i Korei oraz hiszpa?skie wydanie w Ameryce Po?udniowej,

co da?o prawie 2 mln sprzedanych egzemplarzy. -Wydanie The Read - Cloud

Handbook z roku 1995 zosta?o opublikowane równie? w skróconej wersji

w formie audio; ksi??k? czyta? sam autor, a pismo Publisher Weekly przyzna?o

tej wersji tytu? jednej z Najlepszych Ksi??ek Audio.

Dzia?alno?? Jima Trelease by?a inspiracj? dla polskiej Kampanii, która trwa

ju? siódmy rok. W ca?ym kraju kampani? czytania prowadzi ponad 2400 lide

rów i koordynatorów. Akcja znana jest przez 85% Polaków, za? 37% rodziców

ma?ych dzieci (wg bada? CBOS z 2007 roku) czyta im codziennie.

Krystyna Gruszka

Koordynator Kampanii Spo?ecznej CPCD
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POMOCE METODYCZNE

Cudowna podró? po ?wiecie ksi??ki
regulamin konkursu

Ta jedna, jedyna -

ksi??ka - niezwyk?a, poruszaj?ca, przykuwaj?ca uwag?,

dostarczaj?ca prze?y? g??bokich i autentycznych. Atrakcyjnie zapraszaj?ca
w cudown? podró? po ?wiecie literatury. Naj wa?niej sza, najciekawsza, najbar

dziej pasjonuj?ca. Nie pozostaj?ca bez wp?ywu na nasze dalsze wybory i zainte

resowania czytelnicze. Jej po?wi?camy nasz konkurs.

Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoy

skiego w Zamo?ciu

Cele konkursu

• Rozwój zainteresowa? czytelniczych, kszta?towanie nawyku czytania ksi??ek
i po?nawania literatury,

• inspiracja do poszukiwania oryginalnych form prezentacji ksi??ek,

• zach?cenie do wyra?ania w?asnego zdania, oceny, s?dów.

Uczestnicy

• Dzieci i m?odzie? Zamo?cia i powiatu zamojskiego.

Zadanie dla uczestników konkursu

• Przygotowanie samodzielnej pracy, która stanowi? b?dzie oryginaln? i intere

suj?c? reklam? lub prezentacj? ulubionej ksi??ki (z zakresu literatury pi?knej

polskiej lub obcej).
• Forma pracy:

- dla dzieci i m?odzie?y ze szkó? podstawowych: plastyczna (ilustracja, ok?adka,
karta pocztowa, zak?adka do ksi??ki itp.) lub jako wypowied? pisemna,

- dla m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: rodzaj wypowiedzi pisemnej

(recenzja, sprawozdanie, notatka, itp.) lub plakat formatu A-2 (420x594 mm)

zawieraj?cy krótk? recenzj? polecanej ksi??ki, has?o reklamuj?ce oraz ilustra

cj? wykonan? dowoln? technik?.
• Obowi?zkowo, ka?da praca musi zawiera? tytu? ksi??ki oraz imi? i nazwisko

jej autora.
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o Prace konkursowe nale?y uzupe?ni? w dodatkowe informacje: imi? i nazwisko

uczestnika konkursu, jego wiek, adres zamieszkania, nazw? i adres szko?y.

Terminy i ocena prac

o Termin nadsy?ania prac up?ywa 15. 05. 2008 r. Prace mo?na sk?ada? w bibliotece

publicznej w miejscu zamieszkania albo przes?a? lub dostarczy? pod adres: Po

wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20, 22- 400

Zamo??, Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa, pokój nr 18.

o Oceny prac, w 4 kategoriach wiekowych: najm?odszej (kI. I - III Sz. P.), ?red

niej (kI. IV - VI Sz. P.), starszej (gimnazja), naj starszej (szko?y ponadgimna

zjalne) dokona komisja powo?ana przez organizatora.

Kryteria oceny:

- w?asna i ciekawa koncepcja reklamy ksi??ki,
- poprawno?? j?zykowa i stylistyczna prac pisemnych, inwencja twórcza, walo-

ry artystyczne i estetyka prac plastycznych.
o W ka?dej kategorii przewiduje si? 3 nagrody oraz 3 wyró?nienia. Zastrzegamy

sobie prawo innego podzia?u nagród.
o Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi w czerwcu 2008 r. O dok?ad

nym terminie i miejscu imprezy fina?owej zwyci?zców zawiadomimy indywi
dualnie. Informacje o wynikach konkursu udost?pnione b?d? te? na stronie in

ternetowej: www.biblioteka.zamosc.pl oraz telefonicznie (0846271154 w. 27).

Postanowienia ko?cowe

o Prace nagrodzone przechodz? na w?asno?? organizatora, który zastrzega sobie

prawo do nieodp?atnego wykorzystania ich w materia?ach popularyzuj?cych
konkurs .

• Laureaci konkursu oraz osoby zaproszone na imprez? podsumowuj?c? przed

si?wzi?cie przyje?d?aj? na w?asny koszt.

Informacji o konkursie udziela:

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu,

ul. Kamienna 20,

22 - 400 Zamo??,

tel. 084/6271154 w. 27

e-mail: promocja@biblioteka.zamosc.pl

Halina Zieli?ska

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa PiMBP w Zamo?ciu
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Ormianie zamojscy w kulturze polskiej
scenariusz wystawy
(ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu)

Miejsce wystawy

Galeria "Ekslibris" Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

Czas trwania wystawy
- luty 2008 r.

Cel wystawy

Prezentacja zró?nicowanej kultury Ormian w Polsce,

poszerzenie wiedzy o Ormianach zamojskich,

prezentacja materia?ów znajduj?cych si? w zbiorach PiMBP w Zamo?ciu.

Scenografia wystawy

Wystawa zosta?a przygotowana jako materia? towarzysz?cy spotkaniu
z Bogdanem Kasprowiczem (poet?, pisarzem) Ormianie zamojscy w kulturze

polskiej, odbywaj?cym si? 5 lutego 2008 roku w ramach Zamojskich Biesiad

Literackich. Wystawa tematycznie uzupe?nia?a wyk?ad zaproszonego go?cia,
a znalaz?y si? na niej materia?y dotycz?ce Ormian, ich historii, sztuki oraz mate

ria?y podkre?laj?ce szczególny wk?ad tej nacji w rozwój kulturalny, gospodar

czy i architektoniczny miasta Zamo?cia.

Wystawa sk?ada?a si? z 7 gablot oraz du?ej planszy z tytu?em wystawy.

Gablota I: (Ogólne informacje historyczne o Armenii i Ormianach)

Bar?cz S., Rys dziejów ormia?skich,

Zakrzewska-Dubasowa M., Historia Armenii,

mapa Imperium Osma?skiego,
krótka historia nacji ormia?skiej na ?wiecie.

Gablota II: (Ormianie w Polsce i sztuka ormia?ska)

Ternon Y., Ormianie: historia zapomnianego ludobójstwa,
Pomniki minionej chwa?y (zbiory Czytelni),
Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce,
Iszchanian R., Ksi??ka ormia?ska w latach 1522-1920,

Biuletyn Ormia?skiego Towarzystwa Kulturalnego,

artyku?: Kasprowicz B., Rozpami?tuj?c dzie?o Jego ?ycia /lBiuletyn

Ormia?skiego Towarzystwa Kulturalnego.
- 1998, nr 12/13, s. 30-35.

Gablota III: (Gmina ormia?ska i s?d ormia?ski w Zamo?ciu)

Palestra 1980, s. 19-37,

Dzieje Lubelszczyzny T. VI, s. 339-351,
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Rocznik Lubelski T. 3 (1960), s. 63-82,

ksero: "Ksi?ga s?dowa gminy ormia?skiej w Zamo?ciu z lat 1626-1648".

Gablota IV: (Dzia?alno?? Ormian w Zamo?ciu i ko?ció? ormia?ski w Zamo?ciu)

Res Historica T. 20 (2005) s. 155-164,
Fidecka U., Kamienice ormia?skie w Zamo?ciu,

ksero: Makieta nie istniej?cej ?wi?tyni Ormian w Zamo?ciu,
ksero: Mandat Tomasza Zamoyskiego wojewody kijowskiego nakazuj?

cy gminie ormia?skiej w Zamo?ciu doprowadzenie do ko?ca budowy ich

ko?cio?a z 17 VI 1628.

Gablota V: (Zamojscy Ormianie i przyk?ady sztuki ormia?skiej)

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1-2,

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr 1,
ksero: Ormia?ski kilim modlitewny,
ksero: Ozdobny motyw ormia?ski.

Gablota VI: (Kamienice ormia?skie w Zamo?ciu)

Lipiec W., Zamo??,

Zamo??,

Fidecka U., Kamienice ormia?skie w Zamo?ciu;
Zamo?? - informator.

Gablota VII: (Kamienice ormia?skie i sztuka ormia?ska)

Pawlicki M., Kamienice mieszcza?skie w Zamo?ciu,

Zamojsko-Wo?y?skie Zeszyty Muzealne T. I (2003) s. 197-202,

ksero: Jan Mosiewski - Cudowny wizerunek ?w. Kajetana z ko?cio?a

ormia?skiego w Zamo?ciu.

• ••

Ormianie w Zamo?ciu; rys historyczny

Ormianie przybyli do Zamo?cia z ko?cem XV1 wieku. Dzi?ki przywilejowi,
wydanemu przez Jana Zamoyskiego w 1585 r., uzyskali zezwolenie na osiedla

nie si? w Zamo?ciu. Ormianie mieli takie same prawa, jak inni mieszka?cy
miasta: prawo do wolno?ci wyznania, teren pod w?asny ko?ció?, autonomiczny

s?d. Dzi?ki temu mogli utworzy? w?asn? niezale?n? gmin? ormia?sk?. Do??

licznie nap?ywaj?ca do Zamo?cia ludno?? ormia?ska zasiedli?a pierzej? pó?noc

n?Rynku Wielkiego i jej przed?u?enie, zwane "Ormia?sk?". Do Ormian nale?a?

te? plac pod zabudowania ko?cielne (obecnie w tym miejscu znajduje si? Hotel

"Renesans"). Ca?a gmina w 1589 r. otrzyma?a kolejny przywilej, który zezwala?

na wybór urz?du wójtowsko - ?awniczego oraz w?asne s?downictwo. Gmina

zyska?a niezale?no?? od w?adz miejskich.
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Najwi?kszy rozkwit gminy ormia?skiej przypad? na wiek XVII. Rozwój
rzemios?a i handlu przyczyni? si? do wzrostu zamo?no?ci rodzin ormia?skich;
dodatkowo wp?yn?? na rozwój budownictwa w mie?cie. Ormianie wybudowali

najbardziej ozdobne kamienice Rynku Wielkiego, wznie?li równie? okaza??

?wi?tyni?, konsekrowan? w 1645 r. Dzia?alno?? Ormian nie ogranicza?a si?

tylko do handlu i rzemios?a. Zajmowali si? równie? prawem, dyplomacj?,
szkolnictwem wy?szym, kronikarstwem.

W ko?cu XVII wieku zosta? zahamowany rozwój miasta. Zmniejszy?o si?

zapotrzebowanie na towary wschodnie oferowane przez miejscowych Ormian.

Wydarzenia polityczne równie? przyczyni?y si? do powolnego ubo?enia tej

nacji. Systematycznie zmniejsza?a si? liczebno?? gminy ormia?skiej i w 1738 r.

dosz?o do jej likwidacji. W 1802 r. w?adze austriackie nakaza?y kasat? ko?cio?a

ormia?skiego, a budynek rozebrano w latach 1826-27.

Ormianie pozostawili po sobie bogat? architektur? w Zamo?ciu. Kamienice

ormia?skie Rynku Wielkiego wyró?niaj? si? swoim bogactwem i dekoracyjno

?ci?,

Renata O?go
Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu
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Szymon Szymonowic i jego epoka

regulamin I Mi?dzyszkolnego Konkursu

dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych

§ l

Niniejszy regulamin okre?la warunki, na jakich odbywa si? konkurs pod na

zw? "Szymon Szymonowic i jego epoka" przeprowadzony dla uczniów gimna

zjów i szkó? ponadgimnazjalnych miasta Zamo?cia, powiatu bi?gorajskiego
i zamojskiego.

'

§2

Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

§ 3

Celem Konkursu jest upowszechnianie bogatej kultury staropolskiej,
zw?aszcza literatury i kultury XVI wieku.

§4

Uczniów przyst?puj?cych do udzia?u w konkursie obowi?zuje wiedza

o kulturze staropolskiej oraz znajomo?? utworów twórców staropolskich, którzy

znajduj? si? w programach nauczania j?zyka polskiego gimnazjów i szkó?

ponadgimnazjalnych.

§ 5

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pyta? sprawdzaj?cych wiedz?
o epoce staropolskiej, na które uczniowie b?d? odpowiada? zespo?owo. Odb?
dzie si? w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu,
w kwietniu 2008 r.

§6

Uczestnikami konkursu mog? by? uczniowie gimnazjów oraz wszystkich ty

pów szkó? ponadgimnazjalnych, którzy bior? udzia? w konkursie wed?ug nast?

puj?cych kategorii:
l. gimnazjali?ci,

2. uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych.

§7

Szko?a, która wytypuje zespó? lub zespo?y do udzia?u w konkursie zobowi?
zana jest do przes?ania do 3 marca 2008 r. na adres organizatora (Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

22-400 Zamo??, ul. Kamienna 20) formularza z dopiskiem "Szymon Szymono-
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wic i jego epoka". Formularz zg?oszeniowy stanowi integraln? cz??? niniejszego
regulaminu. Szko?y, które zg?osz? uczestnictwo w konkursie zostan? powiado
mione o szczegó?owym terminie konkursu odr?bnym pismem.

§ 8

O terminie zg?oszenia decyduje data stempla pocztowego. Wszelkie zg?o
szenia dokonane po dniu 3 marca 2008 r. nie b?d? rozpatrywane.

§9

Ka?da szko?a mo?e wystawi? wi?cej ni? jeden zespó? z?o?ony z trzech

uczniów.

§ 10

Jury oceni wypowiedzi uczniów podczas fina?u konkursu i wy?oni zwyci?z
ców, którym zostan? przyznane warto?ciowe nagrody ksi??kowe.

§ 11

Organizatorzy konkursu zapewni? uczestnikom udzia? w biesiadzie staropol

skiej podczas fina?u konkursu.

§ 12

Informacji szczegó?owych udziela p. Danuta Kawa?ko - Dzia? Informacji,

Bibliografii i Wiedzy o Regionie, pokój 2 -

parter, tel./fax (084) 627 1154 w.

31, e-mail: region@biblioteka.zamosc.pl

§ 13

Regulamin konkursu oraz formularz zg?oszeniowy dost?pny jest na stronie

internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

http://biblioteka.zamosc.pl

Beata Chmura

konsultant j?zyka polskiego LSCDN Oddzia? w Zamo?ciu

Danuta R. Kawa?ko

Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu
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FORMULARZ ZG?OSZENIOWY

(nazwa szko?y)

ulica

miastokod

telefon

e-mail

ZG?OSZENIE SZKO?Y DO UDZIA?U W KONKURSIE

Szymon Szymonowic i jego epoka

Szko?a zg?asza udzia? w konkursie w roku szk. 2007/2008.

I. Do udzia?u w konkursie zg?osi?o si? uczniów.

2. Sk?ad zespo?u:

a) .

b) .

c) .

Sk?ad zespo?u:

a) .

b) .

c) .

3. Opiekunem uczniów b?dzie: .

Dyrektor szko?y (piecz??)
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Zakres programowy I Mi?dzyszkolnego Konkursu

dla uczniów gimnazjów

Szymon Szymonowic i jego epoka

Uczniów przyst?puj?cych do udzia?u w konkursie obowi?zuje wiedza o kul

turze staropolskiej oraz znajomo?? utworów twórców staropolskich, które znaj
duj? si? w programach i podr?cznikach do nauczania j?zyka polskiego w gim
nazjum:
- Kto czyta, nie b??dzi. Mowa polska. Wydawnictwo STENTOR,
- ?wiat w s?owach i obrazach. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
- Rozwin?? skrzyd?a, cz, l. Wydawnictwo Prószy?ski i S-ka i Nowa Era,
- Czas na polski. Klasa II, cz. l. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro.

Pytania konkursowe b?d? przede wszystkim obejmowa? kultur?, sztuk? i li

teratur? epoki renesansu, na tle epoki staropolskiej. Uczestników obowi?zuje

znajomo?? pr?dów epoki, stylów w sztuce, rozumienie nawi?za? do antyku.

Pytania z literatury b?d? sprawdza? umiej?tno?? analizy i interpretacji wskaza

nych tekstów Szymona Szymonowica, Jana Kochanowskiego, Miko?aja Reja.

Wymagana jest znajomo?? biografii Szymona Szymonowica.

Zakres programowy I Mi?dzyszkolnego Konkursu

dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych

Szymon Szymonowic i jego epoka

Uczniów przyst?puj?cych do udzia?u w konkursie obowi?zuje wiedza o kul

turze staropolskiej oraz znajomo?? utworów twórców staropolskich, które znaj

duj? si? w programach i podr?cznikach do nauczania j?zyka polskiego w liceum

i technikum:

- Przesz?o?? to dzi?. Klasa I. Wydawnictwo STENTOR,
- Mi?dzy tekstami. Klasa I. Gda?skie Wydawnictwo O?wiatowe,
- J?zyk polski. Literatura i nauka o j?zyku. Klasa I. Wydawnictwa Szkolne PWN,
- Barwy epok. Klasa I. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pytania konkursowe b?d? przede wszystkim obejmowa? kultur?, sztuk? i li

teratur? epoki renesansu, na tle epoki staropolskiej. Uczestników obowi?zuje

znajomo?? pr?dów epoki, stylów w sztuce, rozumienie nawi?za? do antyku.

Pytania z literatury b?d? sprawdza? umiej?tno?? analizy i interpretacji wskaza

nych tekstów Szymona Szymonowica, Jana Kochanowskiego, Miko?aja Rreja.

Wymagana jest znajomo?? biografii Szymona Szymonowica.

Beata Chmura

konsultant j?zyka polskiego LSCDN Oddzia? w Zamo?ciu
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Test konkursowy dla uczniów gimnazjów

Szymon Szymonowic i jego epoka

l. Podaj zawody (tytu?y), które mo?na przypisa? Szymonowi Szymonowicowi:

[filozof, pedagog, lekarz, filolog, prawnik, bibliofil, a przede wszystkim po

eta] 4 pkt.

2. Szymon Szymonowic by? wyk?adowc? Akademii Zamojskiej: [TAK] 1 pkt

3. Wymie? 2 wa?ne wydarzenia historyczne, które mia?y miejsce w czasach,
w których ?y? poeta:

.

{Wa?niejsze wydarzenia historyczne w czasach autora (historia Polski):

(1561) Przy??czenie Inflant, ziem zsekularyzowanego Zakonu Inflanckiego.

(1562) Zwyci?stwo szlacheckiego ruchu egzekucyjnego d???cego do reform.

Sejm uchwala, ?e wszystkie królewszczyzny maj? by? zwrócone pa?stw.

(1569) Unia lubelska: Wielkie Ksi?stwo Litewskie po??czone z Polsk? uni?

realn?, Korona i Litwa jednym pa?stwem.

(1582) Zwyci?stwo Polski w wojnie z Rosj? o Inflanty.

(1600) Nowe, d?ugotrwa?e wojny polsko-szwedzkie zako?czone w 1600 roku

pokojem w Oliwie: obydwa kraje zachowa?y stan posiadania sprzed wojny;

(1655-1660) -

potop szwedzki.} 2 pkt.

4. Szymon Szymonowic w jednym ze swoich utworów zawar? nast?puj?ce
s?owa: "nie ?y?, po kim pi?kna pami?? nie zosta?a". Wyja?nij, jak je rozu

miesz. 3 pkt.

5. Szymon Szymonowic zas?yn?? jako twórca sielanek. Podaj inne nazwy sie

lanki i okre?l jej cechy:

{Sielanka, idylla, bukolika, ekloga (nazwy staropolskie: skotopaska, paster

ka, pastuszka, pastorela, wilaneska), gatunek literacki obejmuj?cy tematy

zaczerpni?te z ?ycia wiejskiego - rolników, pasterzy, rybaków, my?liwych itp.
Sklada si? najcz??ciej z lirycznego lub opisowego wprowadzenia oraz wy

powiedzi bohaterów, mo?e te? stanowi? liryczny monolog. W przypadku for

my monologowej nazywa si? eklog?. Mo?e przybiera? form? narracyjn? (sie
lanka epicka) lub dramatyczn? (sielanka udramatyzowana).
Sielanka jest gatunkiem, któremu nada? kszta?t grecki pisarz Teokryt. W lite

raturze rzymskiej stopniowo si? konwencjonalizowa?a. Uprawia? j? m.in.

Wergiliusz, s?awi?cy w swoich bukolikach idealn? krain? Arkadi?, której
bohaterowie prowadzili proste, harmonijne i pogodne ?ycie w ?cis?ym zwi?z
ku z natur?.} Za podanie innych nazw - 2 pkt., za okre?lenie cech - 3 pkt.;
max. - 5 pkt.

6. Poeta napisa? 20 sielanek. Podaj tytu?y co najmniej czterech:

[Dajnis, Wesele, Sylenus, Kosarze, Baby, Mopsus, A Ikon, Dziewka, Kier

masz, Wierzby, ?lub, Ko?acze, Zalotnicy, Pomarlica, Czary, Orfeus, Pastu

szy, ?e?cy, Rocznica, Epithalamium Heleny.} 4 pkt.
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7. Uzupe?nij informacje:
[Szymon Szymonowic urodzi? si? 24 (lub 26) pa?dziernika 1558 we Lwowie.

Przysz?y poeta studiowa? w Krakowie, gdzie w roku 1577 uzyska? stopie? ba

kalarza nauk wyzwolonych. Dalsze studia odbywa? za granic? - prawdopo
dobnie we Francji i Belgii. Tworzy? w j?zyku ?aci?skim i polskim.] 6 pkt.

8. Renesans rozpoczyna? si? i chyli? ku ko?cowi w ró?nym czasie w ró?nych

krajach Europy, niemniej za okres typowo renesansowy uznaje si? w ca?ej

Europie wiek:

[a) XV; b) XVI; c) XVII; d) XVIIJ] 1 pkt

9. Charakterystyczne dla budowli renesansowych s? dachy:
[a) sto?kowe; b) ostros?upowe; c) kopulaste; d) cebulaste] 1 pkt

10. G?ówn? maksym? humanizmu by?o:

[aj.Pami?taj o ?mierci"; b) "Cz?owiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie

jest mi obce"; c) "Chwytaj dzie?"; d) "My?l?, wiec jestem"] 1 pkt

11. Które z wybitnych dzie? nie jest autorstwa Leonardo da Vinci?:

[a) Ostatnia Wieczerza; b) Mona Lisa; c) Dama z gronostajem; d) Pieta] 1 pkt

12. Jan Gutenberg - wynalazca ruchomej czcionki drukarskiej by?:

[a) Niemcem; b) Francuzem; c) W?ochem; d) Hiszpanem] 1 pkt

13. Renesans by? epok? nawi?zuj?c? do:

[a) staro?ytno?ci; b) romanizmu; c) gotyku; d) baroku] 1 pkt

14. Ojczyzn? humanizmu i renesansu by?a:

[a) Francja; b) Anglia; c) Niemcy; d) W?ochy] 1 pkt

15. Przy nazwie kraju wpisz po jednym nazwisku twórcy renesansowego:

[a) W?ochy; b) Francja; c) Anglia] 3 pkt.

16. Fragment Trenu XIX: "Tego si? synu, trzymaj, a ludzkie przygody /Ludzkie

no?; jeden jest Pan smutku i nagrody" odpowiada filozofii:

[a) epikurejskiej; b) tomistycznej; c) stoickiej; d) plato?skiej] 1 pkt

17. Jak zosta?a ukazana wie? w przytoczonych ni?ej fragmentach utworów Szy-
mona Szymonowica i Jana Kochanowskiego:

Szymon Szymonowic
- ?e?cy

Oluchna

Ju? po?udnie przychodzi, a my jeszcze ?niemy;

Czy tego chce urz?dnik, ?e tli pomdlejemy?
G?odnemu, jako ?ywo, syty nie wygodzi:
On nad nami z maczugq pokrzqkujqc chodzi,

A nie wie, jako ci??ko z sierpem po zagonie

[. .. ]
Pietrucha
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Nie gadaj g?osem, aby nie us?ysza? tego.
.

Abo nie widzisz bicza za pasem u niego?

Pr?dko nas nim namaca; z?y frymark, za s?owa

Bicz na grzbiecie, ajam na? nie barzo gotowa.

Lepiej z?ego nie dra?ni?; ja go abo chwal?,
Abo mu pochlebuj?, i tak grzbiet mam w cale.

l teraz mu za?piewam, acz mi nieweso?o;

Niesmaczno id? pie?ni, gdy si? poci czo?o.

S?oneczko, ?liczne oko, dnia oko pi?knego!
Niejeste? ty zwyczajów starosty naszego:

Ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu si? zda ma?o:

Chcia?by on, ?eby? ty od pó?nocy wstawa?o.

Ty bie?ysz do po?udnia zawsze swoim torem;

A on by chcia? o?eni? po?udnie z wieczorem.[..]
S?oneczko, ?liczne oko, dnia oko pi?knego!
Nie jeste? ty zwyczajów starosty naszego.

Ty dzie? po dniu prowadzisz, a? d?ugi rok minie;

A on wszystko porobi? chce w jednej godzinie. { . .]
Oluchna

Szcz??cie twoje, ?e odszed? starosta na stron?:

Wzi??aby? by?a pewnie na buty czerwone

Abo na grzbiet upstrzony za to winszowanie.

S?yszysz? jakie Maruszce tam daje ?niadanie!

A s?aba jest, nieboga: dzi? trzeci dzie? wsta?a

Z choroby, a przedsi? j? na ?niwo wygna?a
Niebaczna gospodyni. Takci s?u?ba umie:

Rzadko czeladnikowi kto dzi? wyrozumie.

Jan Kochanowski - Pie?? ?wi?toja?ska o Sobótce

PannaXII

Wsi spokojna, wsi weso?a,

Który g?os twej chwale zdo?a?

Kto twe wczasy, kto po?ytki
Mo?e wspomnie? za raz wszytki?

Cz?owiek w twej pieczy uczciwie

Bez wszelakiej lichwy ?ywie;
Pobo?ne jego staranie

l bezpieczne nabywanie.

{ .. ]
Oracz p?ugiem zarznie w ziemi?;

St?d i siebie, i swe plemi?,
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St?d roczn? czelad? i wszy tek

Opatruje swój dobytek.

Jemu sady obradzaj?,
Jemu pszczo?y miód dawaj?;
Na? przychodzi z owiec we?na

I zagroda jagni?t pe?na.

On ??ki, on pola kosi,

A do gumna wszytko nosi.

Skoro te? siew odprawiemy,
Komin wko?o obsi?dziemy

[ . .}
A gospodarz wzi?wszy siatk?
Idzie mrokiem na usadk?
Albo sid?a stawia w lesie;

Jednak zaw?dy co przyniesie.

W rzece ma g?ste wi?cierze,
Czasem w?d? ryby bierze;

A rozliczni ptacy wko?o

Ozywaj? si? weso?o.

[ . .}

Zatym sprz?tna gospodyni
O wieczerzej pilno?? czyni,

Maj?c doma ten dostatek,

?e si? obejdzie bez jatek.

Ona sarna byd?o liczy,

Kiedy z pola id?c ryczy,

Ona i spuszcza? pomo?e;

M??a wzmaga, jako mo?e.

[ . .}
Dzie? tu, ale jasne zorze

Zapad?yby znowu w morze,

Ni?by mój g?os wyrzek? wszytki
Wie?ne wczasy i po?ytki.}

za okre?lenie dla Szymonowica - realistyczna; dla Kochanowskiego
- arkadyj

ska (sielankowa) po 1 pkt; za wypowied? rozwini?t? po 3 pkt.; max. 6 pkt.

Maksymalnie za test otrzyma? mo?na 42 punkty.

Beata Chmura

konsultant j?zyka polskiego LSCDN Oddzia? w Zamo?ciu
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Test konkursowy dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych

Szymon Szymonowic i jego epoka

l. Podaj zawody (tytu?y), które mo?na przypisa? Szymonowi Szymonowicowi:

[filozof pedagog, lekarz, filolog, prawnik, bibliofil, a przede wszystkim

poeta.) 4 pkt.

2. Szymon Szymonowic by? wspó?organizatorem Akademii Zamojskiej. Jakie

dzia?ania w tym zakresie podj??? (wymie? co najmniej cztery):

[Szymon Szymonowic skompletowa? ca?y zespó? profesorski, dbaj?c o dobór

ludzi rzeczywi?cie wybitnych. a tak?e udziela? wskazówek przy uk?adaniu

programów naukowych i tworzeniu podstaw organizacyjnych. planu nauk

i regulaminów wewn?trznych uczelni. Zabiega? o nale?yte, nowoczesne wy

posa?enie drukarni, a tak?e gromadzi? r?kopisy i ksi??ki do biblioteki maj?

cej stanowi? fundament pracy Akademii. W du?ym stopniu zas?ug? Szymo
nowica by?a równie? twórcza atmosfera naukowo-badawcza, panuj?ca
w Zamo?ciu w ko?cu XVI i pocz?tku XVII wieku, oraz aktywna dzia?alno??

wydawnicza tutejszego o?rodka .. 4 pkt.

3. Akademia Zamojska organizowana przez Szymona Szymonowica mia?a by?

szko?? obywatelsk? (schola civilis)? [TAK] 1 pkt

4. Szymon Szymonowic w jednym ze swoich utworów zawar? nast?puj?ce
s?owa:

"Ka?da rzeczpospolita swoim prawem s?ynie,

Staro?ytno?ci? stoi, nowinkami ginie".

Wyja?nij, jak je rozumiesz. 3 pkt.

5. Szymon Szymonowic zas?yn?? jako twórca sielanek. Podaj inne nazwy sie

lanki i okre?l jej cechy.

[Sielanka, idylla, bukolika, ekloga (nazwy staropolskie: skotopaska, paster

ka, pastuszka, pastorela, wilaneska), gatunek literacki obejmuj?cy tematy

zaczerpni?te z ?ycia wiejskiego - rolników, pasterzy, rybaków, my?liwych itp.
Sk?ada si? najcz??ciej z lirycznego lub opisowego wprowadzenia oraz wy

powiedzi bohaterów, mo?e te? stanowi? liryczny monolog. W przypadku for

my monologowej nazywa si? eklog?. Mo?e przybiera? form? narracyjn? (sie
lanka epicka) lub dramatyczn? (sielanka udramatyzowana).

Sielanka jest gatunkiem, któremu nada? kszta?t grecki pisarz Teokryt.
W literaturze rzymskiej stopniowo si? konwencjonalizowa?a. Uprawia? j?
m.in. Wergiliusz, s?awi?cy w swoich bukolikach idealn? krain? Arkadi?, któ

rej bohaterowie prowadzili proste, harmonijne i pogodne ?ycie w ?cis?ym
zwi?zku z natur?.]
Za podanie innych nazw 2 pkt.; za okre?lenie cech 3 pkt.; max 5 pkt.
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6. Poeta napisa? 20 sielanek. Podaj tytu?y co najmniej czterech.

[Dafnis, Wesele, Sylenus, Kosarze, Baby, Mopsus, Alkon, Dziewka, Kier

masz, Wierzby, ?lub, Ko?acze, Zalotnicy, Pomarlica, Czary, Orfeus, Pastu

szy, ?e?cy, Rocznica, Epithalamium Heleny} 4 pkt.

7. Uzupe?nij informacje:
[Dzi?ki Janowi Zamoyskiemu Szymon Szymonowic uzyska? w roku 1590

szlachectwo i odt?d móg? pos?ugiwa? si? nazwiskiem Bendotiski. Poeta

zmar? w Czerni?cinie 5 maja 1629 r., prze?ywszy siedemdziesi?t lat. Pocho

wany zosta? w katedrze zamojskiej.] 4 pkt.

8. Wymie? 2 wa?ne wydarzenia historyczne, które mia?y miejsce w czasach,
w których ?y? poeta.

[Wa?niejsze wydarzenia historyczne w czasach autora (historia Polski):

O 561) Przy??czenie Inflant, ziem zsekularyzowanego Zakonu Finlanckiego.

O 562) Zwyci?stwo szlacheckiego ruchu egzekucyjnego d???cego do reform.

Sejm uchwala, ?e wszystkie królewszczyzny maj? by? zwrócone pa?stwu.

O 569) Unia lubelska: Wielkie Ksi?stwo Litewskie po??czone z Polsk? uni?

realn?, Korona i Litwa jednym pa?stwem.

O 582) Zwyci?stwo Polski w wojnie z Rosj? o Inflanty.

(1600) Nowe, d?ugotrwa?e wojny polsko-szwedzkie zako?czone w 1600 roku

pokojem w Oliwie: obydwa kraje zachowa?y stan posiadania sprzed wojny;

0655-1660) -

potop szwedzki.} 2 pkt.

9. Przy nazwie kraju wpisz po jednym nazwisku twórcy renesansowego

[a) W?ochy; b) Francja; c) Anglia J 3 pkt.

10. Twórcy podejmuj?cy problematyk? polityczn? w XVI wieku to:

[a) Piotr Skarga, Andrzej Frycz-Modrzewski, Stanis?aw Staszic; b) Hugo

Kol/?taj, Miko?aj S?p-Szarzy?ski, ?ukasz Górnicki; c) Jan Kochanowski,

Miko?aj Rej, ?ukasz Górnicki; d) Andrzej Frycz-Modrzewski, Piotr Skar

ga, Jan Kochanowski} l pkt

11. Znanym niemieckim artyst? renesansowym by? Albrecht Durer. Zas?yn?? on

przede wszystkim ze swoich:

[a) obrazów; b) drzeworytów i miedziorytów; c) rze?b; d) budowli} 1 pkt

12. Erazm z Rotterdamu by? autorem:

[a) "Ksi?g Dworzanina"; b) ,,0 najlepszym urz?dzeniu rzeczypospolitej
i o nowej wyspie Utopii"; c) "Pochwa?y g?upoty"; d) "Don Kichota

z Manczy"] l pkt

13. Jaki topos odnajdziesz w podanym utworze Jana Kochanowskiego?

O ?YWOCIE LUDZKIM

Fraszki to wszytko, cokolwiek my?/emy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
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Nie masz na ?wiecie ?adnej pewnej rzeczy,

Pró?no tu cz?owiek ma co mie? na pieczy.

Zacno??, uroda, moc, pieni?dze, s?awa,

Wszystko to minie jako polna trawa;

Na?miawszy si? nam i naszym porz?dkom,

Wemkn? nas w mieszek, jako czyni? ??tkom.} l pkt

14. Jak zosta?a ukazana wie? w przytoczonych ni?ej fragmentach utworów Szy
mona Szymonowica, Jana Kochanowskiego i Miko?aja Reja:

,

Szymon Szymonowic - ?e?cy

Oluchna

Ju? po?udnie przychodzi, a my jeszcze ?niemy;

Czy tego chce urz?dnik, ?e tu pomdlejemy?
G?odnemu, jako ?ywo, syty nie wygodzi:
On nad nami z maczug? pokrz?kuj?c chodzi,

A nie wie, jako ci??ko z sierpem po zagonie

[. . .}
Pietrucha

Nie gadaj g?osem, aby nie us?ysza? tego.

Abo nie widzisz bicza za pasem u niego?

Pr?dko nas nim namaca; z?y frymark, za s?owa

Bicz na grzbiecie, ajam na? nie barzo gotowa.

Lepiej z?ego nie dra?ni?; ja go abo chwal?,
Abo mu pochlebuj?, i tak grzbiet mam w cale.

J teraz mu za?piewam, acz mi nieweso?o;

Niesmaczno id? pie?ni, gdy si? poci czo?o.

Sioneczko, ?liczne oko, dnia oko pi?knego!
Nie jeste? ty zwyczajów starosty naszego:

Ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu si? zda malo:

Chcia?by on, ?eby? ty od pó?nocy wstawa?o.

Ty bie?ysz do po?udnia zawsze swoim torem;

A on by chcia? o?eni? po?udnie z wieczorem.]. . .}

Sioneczko, ?liczne oko, dnia oko pi?knego! '

Nie jeste? ty zwyczajów starosty naszego.

Ty dzie? po dniu prowadzisz, a? d?ugi rok minie;

A on wszystko porobi? chce w jednej godzinie. [...}
Oluchna

Szcz??cie twoje, ?e odszed? starosta na stron?:

Wzi??aby? by?a pewnie na buty czerwone

Abo na grzbiet upstrzony za to winszowanie.

S?yszysz? Jakie Maruszce tam daje ?niadanie!
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A s?aba jest, nieboga: dzi? trzeci dzie? wsta?a

Z choroby, a przedsi?j? na ?niwo wygna?a
Niebaczna gospodyni. Takci s?u?ba umie:

Rzadko czeladnikowi kto dzi? wyrozumie.

Jan Kochanowski - Pie?? ?wi?toja?ska o Sobótce

PannaXII

Wsi spokojna, wsi weso?a,

Który g?os twej chwale zdo?a?

Kto twe wczasy, kto po?ytki
Mo?e wspomnie? za raz wszytki?

Cz?owiek w twej pieczy uczciwie

Bez wszelakiej lichwy ?ywie;
Pobo?ne jego staranie

I bezpieczne nabywanie.

{ .. }
Oracz p?ugiem zarznie w ziemi?;

St?d i siebie, i swe plemi?,

St?d roczn? czelad? i wszy tek

Opatruje swój dobytek.

Jemu sady obradzaj?,
Jemu pszczo?y miód dawaj?;
Na? przychodzi z owiec we/na

I zagroda jagni?t pe?na.

On ??ki, on pola kosi,

A do gumna wszytko nosi.

Skoro te? siew odprawiemy,
Komin wko?o obsi?dziemy

{ .. }
A gospodarz wzi?wszy siatk?

Idzie mrokiem na usadk?
Albo sid?a stawia w lesie;

Jednak zaw?dy co przyniesie.

W rzece ma g?ste wi?cierze,

Czasem w?d? ryby bierze;

A rozliczni ptacy wko?o

Ozywaj? si? weso?o.

[ .. ]

Zatym sprz?tna gospodyni

34



o wieczerzej pilno?? czyni,

Maj?c doma ten 'dostatek,
, ?e si? obejdzie bez jatek

Ona sama byd?o liczy,

Kiedy z pola id?c ryczy,

Ona i spuszcza? pomo?e;

M??a wzmaga, jako mo?e,

[ . .]
Dzie? tu, ale jasne zorze

Zapad?yby znowu w morze,

Ni?by mój g?os wyrzek? wszytki
Wie?ne wczasy i po?ytki.]

Miko?aj Rej - ?ywot cz?owieka poczciwego

Ale i? ró?ne s? czasy w roku, te? s? i ró?ne przypadki i w gospodarstwie,
i w ka?dej sprawie cz?owieka poczciwego, gdy? rok jest na czworo rozdzielon:

naprzód wiosna, wi?c lato, potym jesie?, wi?c zima. A w ka?dym z tych czasów

i potrzebnego a ró?nego gospodarstwa, i rozkosznych czasów, i krotofil swych
w swoim onym pomiernym a w spokojnym ?ywocie poczciwy cz?owiek mo?e

snadnie u?y?. Bo gdy przypadnie wiosna, aza? owo nie rozkosz z ?onk?, z cze

ladk? po sadkoch, po ogródkoch sobie chodzi?, szczepków naszczepi?, drobne

drzewka rozsadzi?, niepotrzebne ga??zki obcina?, mszyce pozbiera?, krzaczki

och?do?y?, okopa?, trzaskowiskiem osypa?? Bo tego trzeba, aby oko?o m?odego
drzewka chwast nie rós?; bo coby mia?o drzewko ró??, to mu on? wilgotno??
chwast wyci?gnie. [ .. }

Wi?c te? sobie pójdziesz potym do ogródeczków, do wirydarzyków, grz?dki
nadobnie ka?esz pokopa?; nie czy??e ich owak ko?pakiem nazbyt wysoko, bo

i woda snadnie z nich sp?ynie, i w g??bokie, bru?dzie nic nigdy nie b?dzie. To

sobie z on? rozkosz? nasiejesz zio?ek potrzebnych, rzodkiewek, sa?atek, rze?u

szek, nasadzisz maluneczk?w, ogóreczków. I majoranik, i sza?wijka, i ine ziolka,

wszytko to nic nie wadzi.]

za wypowied? rozwini?t? po 3 pkt.; max. 9 pkt.

Maksymalnie za test otrzyma? mo?na 43 punkty.

Beata Chmura

konsultant j?zyka polskiego LSCDN Oddzia? w Zamo?ciu
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Rocznice literackie 2009
-

wybór-

STYCZE?

1.01 80 rocz. ur. - ZBIGNIEW NIENACKI (1929-1994), pisarz, autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y, publicysta; 28.09 - 15 rocz. ?mo

3.01 70 rocz. ur. - JOANNA PAPUzI?SKA, prozaik, autorka ksi??ek dla

dzieci, krytyk literacki

8.01 125 rocz. ur. - KORNEL MAKUSZY?SKI (1884-1953), pisarz, autor

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
14.01 75 rocz. UL - MAREK H?ASKO (1934 -

1969) prozaik; 14.06 -

40 rocz. ?mo

15.01 140 rocz. ur. - STANIS?AW WYSPIA?SKI (1869-1907), dramatopi
sarz, poeta, malarz, reformator teatru

18.01 160 rocz. ur. - ALEKSANDER ?WI?TOCHOWSKI (pseud. Pose?

Prawdy) (1849-1938), pisarz, historyk, filozof

19.01 200 rocz. UL
- EDGAR ALLAN POE (1809-1849), poeta, nowelista

amer.; 7.10 - 160 rocz. ?mo

21.01 90 rocz. ur. - STANIS?AWA FLESZAROWA - MUSKAT (1919-

1989), powie?ciopisarka; 30.09 - 20 rocz. ?mo

21.01 50 rocz. ?mo - STANIS?AW M?ODO?ENIEC (18958-1959), poeta
22.01 160 rocz. ur. - AUGUST STRINDBERG (1849-1912), pisarz szwedz.

24.01 75 rocz. ur. - STANIS?AW GROCHOWIAK (1934 -1976), poeta, pisarz
28.01 70 rocz. ?mo - WILIAM BUTLER YEATS (1865-1939), irlandzki poeta,

prozaik, dramatopisarz, tworz?cy w j?z. ang.; 1923 - Nagroda Nobla

29.01 90 rocz. ?mo - ENDRE ADY (1887-1919), w?g. poeta, eseista, t?umacz

.31.01 65 rocz. ?mo - JEAN GIRAUDOUX (1882-1944), pisarz fr.

LUTY

3.02 85 rocz. ur. - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1924-2000), pisarz pol.
7.02 100 rocz. ur. - ANNA ?WIRSZCZY?SKA (1909-1984), dramatopi

sarka, poetka, autorka utworów dla dzieci; 30.09 - 25 rocz. ?mo

13.02 40 rocz. ?mo --, KAZIMIERZ WIERZY?SKI (1894-1969), poeta; 28.08

- 115 rocz. ?mo

13.02 240 rocz. ur. - IWAN A. KRY?OW (1769-1844), ros. poeta, dramato

pisarz, bajkopisarz; 21.11 - 165 rocz. ?mo

14;02 90 rocz. ?mo - WIKTOR GOMULICKI (pseud. Fantazy) (1848-1919),

pisarz, publicysta, eseista
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20.02 115 rocz. ur. - JAROS?A W IWASZKIEWICZ (pseud. Eleuter) (1894-

1980), pisarz
21.02 25 rocz. ?mo - MICHAI? S. SZO?OCHOW (1905-1984), pisarz ros.;

1965 - Nagroda Nobla

22.02 85 rocz. ur. - MARIA ZIÓ?KOWSKA (1924), prozaik; autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
23.02 20 rocz. ?mo - HANS HELMUT KIRST (1914-1989), pisarz niem.;

5.12 - 95 rocz. ur.

23.02 150 rocz. ?mo - ZYGMUNT KRASI?SKI (1812 - 1859), poeta i dra

matopisarz

MARZEC

90 rocz. ur. - KAZIMIERZ D?BNICKI (1919-1986), prozaik, autor

ksi??ek dla m?odzie?y

2.03

15 rocz. ?mo - JAN DOBRACZY?SKI (1910-1994), pisarz, publicysta
100 rocz. ur. - ST ANIS?A W JERZY LEC (1909 - 1966), poeta, satyryk
170 rocz. ur.

- ADOLF DYGASI?SKI (1839-1902), powie?ciopisarz,
nowelista, publicysta, pedagog

5.03

6.03

7.03

8.03 150 rocz. ur. - KENNETH GRAHAM E (1859-1932), pisarz ang. autor

utworów dla dzieci

170 rocz. ur. - SULLY PRUDHOMME (1839-1907), poeta fr.;1901 -

Nagroda Nobla

16.03

185 rocz. ur. - TOMASZ TEODOR JE? (w?a?c. Zygmunt Mi?kowski)

(1824 -1915), pisarz, pami?tnikarz

23.03

95 rocz. ?mo - FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poeta prowansal
ski; 1904 Nagroda Nobla

25.03

95 rocz. ur. - OCT A VIO PAZ (1914-1998), meksyk. poeta i eseista,

dziennikarz; 1990 Nagroda Nobla

31.03

KWIECIE?

1.04 100 rocz. ur. - JANUSZ TEODOR DYBOWSKI (1909-1977), prozaik
1.04 200 rocz. ur. - MIKO?AJ W. GOGOL (1809-1852), pisarz i satyryk ros.

2.04 95 rocz. ?mo - PAUL HEYSE (1830-1914), pisarz niem.; 1910 - Na-

groda Nobla

3.04 160 rocz. ?mo - JULIUSZ S?OWACKI (1809-1849), poeta; 4.09 - 200

rocz. ur.

7.04 120 rocz. ur. - GABRIELA MISTRAL (w?a?c. Lucila Godoy y Alcay

aga) (1889 -1957), poetka chilijska; 1945 - Nagroda Nobla

10.04 110 rocz. ur. - EWA SZELBURG - ZAREMBINA (1899-1986), pol.

pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
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13.04 70 rocz. ur. - SEAMUS JUSTIN HEANEY (1939), irl. poeta, eseista;
1995 -

Nagroda Nobla

13.04 30 rocz. ?mo - MARIAN ZA?UCKI (1920-1979), poeta, satyryk, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
19.04 185 rocz. ?mo - GEORGE GORDON BYRON (1788-1824), poeta ang.

22.04 85 rocz. ?mo - EDITH NESBIT (1858 - 1924), poetka i pisarka ang.,

autorka utworów dla dzieci

23.04 110 rocz. ur. - W?ADIMIR NABOKOW (1899-1977), pisarz amer.

pochodzenia ros.

23.04 445 rocz. ur. - WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616), ang. poeta,

dramatopisarz
26.04 25 rocz. ?mo - VICENTE ALEIKSANDRE y MERLO (1898-1984)

poeta hiszp.; 1977 -

Nagroda Nobla

28.04 105 rocz. ur. - JAN IZYDOR SZTAUDYNGER (1904-1970), poeta,

satyryk, t?umacz

MAJ

1.05 100 rocz. ur. - ZBIGNIEW UNI?OWSKI (1909-1937), prozaik
5.05 380 rocz. ?mo - SZYMON SZYMONOWICZ (SIMON SIMONIDES)

(1558-1629), filolog poeta, dramaturg, twórca polskiej sielanki, jako

gatunku literackiego, organizator Akademii Zamojskiej
6.05 60 rocz. ?mo - MAURICE MAETERLINCK (1862-1949), pisarz belg.

tworz?cy w?z. fr.; 1911 - Nagroda Nobla

6.05 105 rocz. ur. - HARRY EDMUND MARTINSON (1904-1978), pisarz

szwedz.; 1974 - Nagroda Nobla

9.05 85 rocz. ur. - BU?AT OKUD?AWA (1924-1997),ros. pisarz, piosen-

karz, kompozytor pochodzenia gruz.-orm.

16.05 85 rocz. ur. - TADEUSZKUBIAK (1924-1974), poeta; 3.06-30 rocz. ?mo

20.05 210 rocz. ur. - HONORE de BAZAC (1799-1850), pisarz fr.

20.05 90 rocz. ur. - GUSTAW HERLING - GRUDZf?SKI (1919-2000),

pisarz, krytyk literacki, publicysta
20.05 30 rocz. ?mo - EUGENIUSZ PAUKSZTA (1916-1979), pisarz pol.
22.05 150 rocz. ur. - ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930), pisarz ang.,

autor powie?ci kryminalnych
23.05 95 rocz. ur. - Nora Szczepa?ska (1914-2004), prozaik, poetka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y

CZERWIEC

3.06 85 rocz. ?mo - FRANZ KAFKA (1883-1924), pisarz austr.

6.06 210 rocz. ur. - ALEKSANDER PUSZKIN (1799-1837), poeta ros.
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10.06 60 rocz. ?mo - SIGRID UNDSET (1882-1949), pisarka norw.; 1928 Na

groda Nobla

11.06 110 rocz. ur. - YASUNARI KAWABATA (1899-1972), pisarz jap.;
1968 - Nagroda Nobla

13.06 110 rocz. ur. - JAN LECHO? (w?a?c. Leszek Serafinowicz) (1899-

1956), poeta
14.06 40 rocz. ?mo - MAREK H?ASKO (1934-1969), prozaik; 14.01 - 70

rocz. Uf.

22.06 105 rocz. ur. - MICHA? CHOROMA?SKI (1904-1972), prozaik,

dramatopisarz
23.06 120 rocz. ur. - ANNA ACHMATOWA (w?a?c. A. A. Gorienko) (1889-

1966), poetka ros.

27.06 140 rocz. ur. - WAC?AW G?SIOROWSKI (pseud. Wies?aw Sc\avus)

(1869-1939), pisarz, publicysta, dziennikarz; 30.10 - 70 rocz. ?mo

LIPIEC

3.07 105 rocz. ur. - HALINA AUDERSKA (1904-2000), pisarka pol.
3.07 65 rocz. ?mo - ADOLF NOWACZY?SKI (1876-1944), satyryk,

dramatop isarz

6.07 150 rocz. ur. - CARL GUST A V VERNER HEIDENST AM (J 859-

1940), szwedz. poeta i prozaik; 1916 - Nagroda Nobla

7.07 25 rocz. ?mo - STANIS?AW PAGACZEWSKI (1916-1984), pisarz,
autor utworów dla dzieci i m?odzie?y

15.07 20 rocz. ?mo - MARII KUNCEWICZOWEJ (1899-1989), pisarka;
30.10 - 110 rocz. ur.

15.07 105 rocz. ?mo - ANTONI CZECHOW (1860-1904), ros. nowelista

i dramatopisarz
15.07 20 rocz. ?mo - ARTUR SANDAUER (1913-1989) prozaik, t?umacz

20.07 105 rocz. Uf. - HANNA O?OGOWSKA (1904-1995), prozaik, autor

ka utworów dla dzieci i m?odzie?y
21.07 110 rocz. ur. - ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), pisarz amer.;

1954 -

Nagroda Nobla

23.07 180 rocz. ?mo - WOJCIECH BOGUS?AWSKI (1757-1829), drama

topisarz, aktor, re?yser
24.07 30 rocz. ?mo - EDWARD STACHURA (1937-1979), pol. pisarz i poeta
25.07 40 rocz. ?mo - WITOLD GOMBROWICZ (1904-1969), pisarz, drama

turg, eseista; 4.08 - 105 rocz. ur.

26.07 115 rocz. Uf. - MAGDALENA SAMOZWANIEC (z Kossaków

l V. Staszewska, 2. V. Niewiadowska) (1894 - 1972), prozaik
26.07 30 rocz. ?mo - STEFAN WIECHECKI (pseud. Wiech) (1896-1979),

felietonista, humorysta, satyryk
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29.07 35 rocz. ?mo - ERICH KASTNER (1899 - 1974), poeta i pisarz niem.,
autor utworów dla dzieci i m?odzie?y; 23.02 - 110 rocz. ur.

31.07 65 rocz. ?mo - ANTOINE de SAINT -EXUPERY (1900-1944), pisarz fr.

SIERPIE?

1.08 100 rocz. ur. - HENRYK WORCEL (w?a?c. Tadeusz Kurtyka) (1909-

1982), pisarz
3.08 85 rocz. ?mo - JOSEPH CONRAD (w?a?c. Józef Konrad Korzeniow

ski) (1857-1924), p isarz ang.

4.08 65 rocz. ?mo - KRZYSZTOF KAMIL BACZY?SKI (pseud. Jan

Bugaj) (1921-1944), poeta
4.08 150 rocz. ur. - KNUT HAMSUN (w?a?c. Knud Pederson) (1859-

1952), pisarz norw.

8.08 65 rocz. ?mo - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), pol.

pisarz i publicysta
14.08 15 rocz. ?mo - ELIAS CANETTI (1905-1994), poety, austr. pisarz i ese

ista; 1981 Nagroda Nobla

16.08 65 rocz. ?mo - TADEUSZ GAJCY (pseud. Karol Topornicki) (1922-

1944), poeta
16.08 60 rocz. ?mo - MARGARET MITCHELL (1900-1949), pisarka amer.

19.08 100 rocz. ur. - JERZY ANDRZEJEWSKI (1909-1983), prozaik, publicysta
22.08 425 rocz. ?mo - JAN KOCHANOWSKI (1530-1584), poeta

28.08 260 rocz. ur. - JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832), poeta

i dramaturg niem.

WRZESIE?

4.09 200 rocz. ur.
- JULIUSZ S?OWACKI (1809-1849), poeta; 3.04 - 160

rocz. ?mo

8.09 15 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ ?CIS?OWSKI (1931-1994), satyryk,
autor utworów dla dzieci

mi?dzy 8.09 a 4.10 - 440 rocz. ?mo - MIKO?AJ REJ (1505-1569), pol. poeta, pisarz
9.09 70 rocz. ?mo - JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939), poeta, pisarz,

t?umacz

11.09 115 rocz. ur. - MARIA KOWNACKA (1894-1982), autorka utworów

dla dzieci i dzieci

13.09 115 rocz. ur. - JULIAN TUWIM (1894-1953), poeta, satyryk, autor

utworów dla dzieci

15.09 220 rocz. ur.-JAMES FENIMORE COOPER (1789-1851), pisarzamer.
18.09 70 rocz. ?mo - TADEUSZ DO??GA-MOSTOWICZ (1898-1939), prozaik
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18.09 70 rocz. ?mo - STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ (pseud. Wit

kacy) (1885-1939), pisarz, malarz. filozof, teoretyk sztul;

30.09 20 rocz. ?mo - STANIS?AWA FLESZAROWA-MUSKAT (!9!9-

1989), powie?ciopisarka; 21.01- 90 rocz. fu.

jO.09 25 rocz. ?mo - ANNA ?WIRSZCZY?SKA (1909-1984), dramatopi
sarka; poetka, autorka utworów dla dzieci

PA?DZIERNIK

6.10 120 rocz. ur. - MARIA D?BROWSKA (1889-1965), pisarka i publicystka
7.10 160 rocz. ?mo - EDGAR ALLAN POE (1809-1849), poeta, nowelista

amer.; 19.01- 200 rocz. ur.

11.10 • 90 rocz. ?mo - KARL ADOLPH GJELLERUP (1857-1919), pisarz
.

du?.; 1917 Nagroda Nobla

12.10 85 rocz. ?mo - ANATOLE FRANCE (w?a?c. Francois A. Thibault)

(1844-1924), pisarz fr.; 16.04 - 160 rocz. ur.; 1921 - Nagroda Nobla;
12.10 100 rocz. ur. - HALINA RUDNICKA (1909-1982), pisarka
14.10 145 rocz. ur. - STEFAN ?EROMSKI (pseud. Maurycy Zych, Józef

Katerla) (1864-1925), pisarz, publicysta
17.10 65 rocz. ?mo - ZENON PRZESMYCKI (pseud. Miriam) (1861-

1944),krytyk literacki i artysta, poeta, t?. i wydawca
18.10 150 rocz. ur. - HENR! BERGSON (1859-1941), pisarz i filozof fr.;

1927 - Nagroda Nobla

18.10 105 rocz. ur. - CZESLA W CENTKIEWICZ (1904-1996), pisarz, podró?nik
19.10 110 rocz. ur. - MIGUEL 'ANGEL ASTURIAS (1899-1974), pisarz

gwatemalski; 9.06 - 30 rocz. ?m.; 1967 Nagroda Nobla

19.11 20 rocz. ?mo - JERZY WITTLlN (1925-1989), satyryk, felietonista

24.10 110 rocz. ur. - ANATOL STERN (1899-1968), poeta, prozaik
29.10 85 rocz. ur. - ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998), poeta
30.10 110 rocz. ur. - MARIA KUNCEWICZOWA (1899-1989), powie?cio

pisarka; 15.07 - 20 rocz. ?mo

LISTOPAD

2.11 65 rocz. ?mo - KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944), krytyk literacki, pisarz;
6.11 65 rocz. ?mo - MARlA RODZIEWICZÓWNA (1863-1944), powie?ciopisarka

10.11 100 rocz. ur. - PAWE? JASIENICA (w?a?c. Leon Lech Beynar), (1909-

1970), pisarz, publicysta, eseista

10.11 125 rocz. ur. - ZOFIA NA?KOWSKA (1884-1954), pisarka, 17.12 -

55 rocz. ?mo

10.11 40 rocz. ?mo - TADEUSZ PEIPER (1891-1969), poeta, teoretyk poezji
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10.11 250 rocz. ur. - FRYDERYK SCHILLER (1759-1805), niem. poeta, drama

topisarz, estetyk, teoretyk teatru

22.11 140 rocz. ur. -ANDRE GIDE (1869-1951), pisarz fr.; 1947 - Nagroda Nobla

24.11 160 rocz. ur. - FRANCES ELIZA BURNET (1849-1924), pisarka ang.
29.10 - 85 rocz. ?mo

28.11 115 rocz. ur. - ARKADY FIEDLER (1894-1985), pisarz podró?nik
30.11 130 rocz. ur. - WINSTON CHURCHILL (1874-1965), pisarz, ang. m??

stanu; 1953 - literacka Nagroda Nobla

30.11 135 rocz. ur. - LUCY MA UD MONTGOMERY (1874-1942), pisarka
kanad.

GRUDZIE?

3.12 115 rocz. ?mo - ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894), pisarz
szkocko-ang.

5.12 95 rocz. ur. - STANIS?A W DYGAT (1914-1978), pisarz
16.12 150 rocz. ?mo - WILHELM KARL GRIMM (1786-1859), niem. filolog,

zbieracz ba?ni i poda? ludowych, wydawca legend, mitów i sag niem.

16.12 70 rocz. ?mo - BRUNO JASIE?SKI (w?a?c. Wiktor B. Zysman) (1901-

1939), poeta, prozaik
18.12 15 rocz. ?mo - JADWIGA KORCZAKOWSKA (1906-1994), poetka,

pisarka, autorka utworów dka dzieci

21.12 135 rocz. ur. - TADEUSZ ?ELE?SKI (pseud. Boy) (1874-1941), publicy
sta, satyryk, t?., krytyk liter. i teatralny

22.12 20 rocz. ?mo - SAMUEL BECKETT (1906-1989), pisarz irl., od 1938 we

Francji; 1969 Nagroda Nobla

30.12 65 rocz. ?mo - ROMAIN ROLLAND (1866-1944), fr. pisarz, muzykolog,

historyk sztuki; 1915 - Nagroda Nobla

Danuta Zwoli?ska

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa PiMBP w Zamo?ciu
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ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Szymon Szymonowic (1558
-

1629)

bibliografia przedmiotowo
-

podmiotowa

?ycie i twórczo??

1. Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 3, Pi?miennictwo staro

polskie: has?a osobowe N-? I oprac. zespó? pod red. Romana PoIIaka. - War

szawa: Pa?stwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 315-323: Szymonowic

Szymon (1558-1629)

2. Bisior-Ociepa Renata: Formy liczby podwójnej w wierszach polskich

Szymona Szymonowica (1558-1629) I Renata Bisior-Ociepa,
- Streszcz. w j?z.

ang. II Prace Naukowe. Filologia Polska / Wy?sza Szko?a Pedagogiczna w Cz?

stochowie. - Z. 3 (1996), s. 13-22

3. Bogumi? Izabela: "Non sine scelere nos quoque sumus": chór w dramacie

"Castus Ioseph" Szymona Szymonowica I Izabela Bogumi?.
- Streszcz. w j?z.

?ac. II Meander. -

2002, nr 3/4, s. 319-335

4. Budzisz Andrzej: "Ioel Propheta" Szymona Szymonowica jako przyk?ad

renesansowej parafrazy biblijnej I Andrzej Budzisz. - Streszcz. w j?z. ang. II

Roczniki Humanistyczne.
-

2002, z. 3, s. 65-82

5. Chachaj Marian: Dzieje opinii Andrzeja Schoneusa o talencie poetyc

kim w?asnym i Szymona Szymonowica I Marian Chachaj II Folia Bibliolo

gia.
- R. 40/41 (1992/1993), s. 7-12

6. Chemperek Dariusz: Groteska i ?mier?: "Nagrobki zbieranej dru?y

ny" Szymona Szymonowica I Dariusz Chemperek II Ruch Literacki. -1999,

z. 3, s. 289-296

7. G??bicka Ewa Jolanta: "Castus Ioseph" Szymona Szymonowica I Ewa

Jolanta G??bicka.
- Streszcz. w j?z. fr. II Odrodzenie i Reformacja w Pol

sce.
- T. 45 (2001), s. 63-76

8. G??bl?ka Ewa Jolanta: Echa aktualnych wydarze? politycznych w ?aci?

skich utworach Szymona Szymonowica I Ewa Jolanta G??bicka II W: ?aci?ska

poezja w dawnej Polsce: praca zbiorowa I pod red. Teresy Micha?owskiej ;

Instytut Bada? Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie "Pro Cul

tura Litteraria". - Warszawa: IBL, 1995. - S. 129-140. - ISBN 83-85605-36-3
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9. G??bicka Ewa J[olanta]: "Penthesilea" - nieudany dramat Szymona Szy
monowica? I Ewa Jolanta G??bicka.

- Streszez. w j?z. ang. II Barok. - 200 l,

nr 2, s. 9-23

10. G??bicka Ewa Jolanta: Szymon Szymonowic poeta Latinus I Ewa Jolanta

G??bicka ; Instytut Bada? Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie
"Pro Cultura Litteraria".- Warszawa: IBL PAN, 2001. - 208 s. ; 24 cm.

- (Stu

dia Staropolskie. Series Nova; t. 2).- Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-87456-87-0

Rec.: Barbara Milewska-Wa?bi?ska, Nie tylko Sielanki. O ?aci?skiej twórczo?ci

Szymona Szymonowica II Przegl?d Humanistyczny.
- 2002, nr 6, s. 145-147; Jacek

Wójcicki 1/ Teksty Drugie.
- 2003, nr I, s. 131-135

11. Gomori George: Polscy autorzy w ksi?gozbiorze Bena Jonsona II Ruch

Literacki. - 1994, nr 1/2 s. 111-114

Dotyczy utworów: Szymona Szymonowica "Poematia Aurea", Stanis?awa Krzysztano
wicza "Examen catholicum edici Anglicani", Szymona Starowolskiego "Penu Historicum"

12. Heck Korneli Juliusz: Szymon Szymonowicz (Simon Simonides): jego

?ywot i dzie?a. Cz. l I Korneli Heck. - Kraków: nak?, Akademii Umiej?tno?ci,
1901. - 160 s., [l] k. tabl. z?o?.; 25 cm

Odb.: Rozprawy Wydzia?u Filologicznego Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie T. 33 (1901)

13. Heck Komeli Juliusz: Szymon Szymonowicz (Simon Simonides): jego

?ywot i dzie?a. Cz. 2 i 3 I Korneli Heck. - Kraków: nak?. Akademii Umiej?tno

?ci, 1903. -160 s., [l] k. tabl. z?o?.; 25 cm

Odb.: Rozprawy Wydzia?u Filologicznego Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie,
T. 37 (1903)

14. Korzeniowski Jerzy: Iloczas przymiotnika 'incicur' w tragedii Sz[ymona]

Szymonowicza "Castus Ioseph" II Eos. - T. 79 (1991), s. 91-99

15. Krzewi?ska Anna: Sielanka staropolska: jej pocz?tki, tradycje i g?ówne
kierunki rozwoju I Anna Krzewi?ska. - Warszawa: Pa?stwowe Wydawnictwo

Naukowe, 1979. -

179, [2] s. ; 24 cm.
-

(Prace Wydzia?u Filologiczno

Filozoficznego I Towarzystwo Naukowe w Toruniu; t. 27, z. 1)

16. Literatura schy?ku XVI wieku II W: Ziomek, Jerzy: Renesans I Jerzy
Ziomek. - Wyd. 5 popr.

- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 433-

446. - Bibliogr. s. 455-[494]. Indeks. - ISBN 83-01-11766-2

17. Lawi?ska Janina: Szymonowic jako na?ladowca Teokryta II Eos. - Vol.

51 (1961), s. 135-149

18. Mikulski Tadeusz: Rzeczy staropolskie I Tadeusz Mikulski ; s?owem po

przedzi? Wiktor Weintraub. - Wroc?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich. -"

Wydawnictwo PAN, 1964.- 530 s, [1] k. portr. ; 26 cm.
-

(Studia Staropolskie;

t.l4)
Z bada? nad Szymonowicem. Dorobek naukowy zjazdu z 1929 r.
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19. Milska Anna: Pisarze polscy: wybór sylwetek (1543-1890). - Warszawa:

Wydawnictwo CRZZ, 1974. - S. 28-31: Szymon Szymonowic (1558-1629)

20. Montusiewicz Ryszard: Szymon Szymonowic w s?dach wspó?czesnych
i potomnych: (dzieje s?awy poety do ko?ca XVIII w.) I Ryszard Montusiewicz II

Rocznik Lubelski. - T.25/26 (1983/1984), s. 45-59

21. Papierkowski Stanis?aw K.: Gar?? uwag o j?zyku Szymona Szymonowi
cza I Stanis?aw K. Papierkowski II Rocznik Humanistyczny.

- T. 11 (1962), s. 7-40

22. Papierkowski Stanis?aw K.: Uwagi o j?zyku Szymona Szymonowica

[stres zez. ref.] II Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL. - 1959, nr 10,
s.176-179

23. Pelc Janusz: Europejsko?? i polsko?? literatury naszego renesansu I Ja

nusz Pelc. - Warszawa: "Czytelnik", 1984. - S. 296-343: Renesansowy manifest

Szymona Szymonowica .- ISBN 83-07-00989-8

24. Pelc Janusz: Renesansowy manifest Szymona Szymonowica I Janusz

Pele II Odrodzenie i Reformacja w Polsce. - T. 9 (1964), s. 105-138

25. Rudzka Maria: Otia i azyle literackie Szymona Szymonowica I Maria

Rudzka. - Streszez. w j?z. fr. II Anna/es Universitatis Mariae Curie-

Sk?odowska. Sectio FF. - Vol. II (1993), s. 123-131

26. Ró?ycki Edward: Kilka nie znanych dzie? z biblioteki Szymona Szymo
nowica I Edward Ró?ycki.

- Streszez. w j?z. ang. II Biuletyn Biblioteki Jagiel

lo?skiej.
- 1996, nr 1/2, s. 77-81

27. Starnawski Jerzy: Biblioteka Simona Simonidesa: w czterechsetn?

rocznic? urodzin poety I Jerzy Starnawski II Rocznik Humanistyczny. Prace

z zakresu polonistyki.
- T. 8 ( 1959) [druk.: 1960], s. 289-307

28. Starnawski Jerzy: Trzydziesty siódmy znany dzi? ?aci?ski utwór poetycki
Simonidesa I Jerzy Stamawski II Rocznik Zamojski.

- T. 3 (1992), s. 193-194

Imus ab hac vita morientes ...

- utwór poetycki w j?zyku ?aci?skim

29. Szaty?ska-Siemian Alicja: Ody pindaryczne Kochanowskiego i Szymo
nowica na tle tradycji antycznej II Pami?tnik Literacki. - 1966, z. l, s. 53-65

30. ?wierczy?ska Dobros?awa: Przys?owia w "Sielankach" Szymona Szy
monowica I Dobros?awa ?wierczy?ska' II W:' Ludowo?? dawniej i dzi?. - Wro

c?aw, 1973. -'S. 185-214

31. W kr?gu poezji dojrza?ego i pó?nego Renesansu II W: Literatura polska.

[T. l], ?redniowiecze-renesans: sztuka, muzyka, teatr, edukacja I [red. Marian

Szulc].
- Kraków: "Pinnex"

, cop. 2004. - S. 178-190. - ISBN 83-89265-78-8
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32. W poszukiwaniu kanonu tekstu "Sielanek" Szymonowicza II W: Budzyk
Kazimierz: Z dziejów Renesansu w Polsce. - Wroc?aw: Zak?ad Narodowy im.

Ossoli?skich, 1953. -

(Studia Staropolskie; t. l).
- S. 153-169

33. Wi?niewska Halina: O motywach mi?o?ci i przyrody w utworach Szy
mona Szymonowica I Halina Wi?niewska II Przegl?d Humanistyczny. - T. 4

(1980), s. 61-70

34. Wi?niewska Halina: Przeczytaj jeszcze raz "?e?ców" Szymona Szymo
nowica II Polonistyka. - 1981, nr 2, s. 92-98

35. Wi?niewska Halina: Stan fleksji w pierwodrukach i listach Szymona

Szymonowica (1558-1629) II Poradnik J?zykowy. - 1989, z. l, s. 33-45

Zwi?zki Szymonowica z Zamojszczyzn?

36. Arct Zbys?aw: Wybitni Polacy w s?u?bie ksi??ki IZbys?aw Arct. - War

szawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydawnicza, 1983. - S. 16-18: Wspó?twórca
Biblioteki i drukarni Akademii Zamojskiej: Szymon Szymonowic (1558-

1629).- ISBN 83-205-3473-9

37. Buchwald-Pelcowa Paulina: Drukarnia Akademii Zamojskiej II W:

Czterysta lat Zamo?cia: materia?y sesji naukowej zorganizowanej przez Wy
dzia? Nauk Spo?ecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Marii Cu

rie Sk?odowskiej w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, 12-13

czerwca 1980 r. w Zamo?ciu I pod red. Jerzego Kowalczyka; PAN. Wydzia?
Nauk Spo?ecznych. - Wroc?aw [etc]: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich,

1983. - S. 67-86. - ISBN 83-04-01284-7

38. Cimek Edward Franciszek: Szymonowic [Szymon] I Edward Franciszek

Cimek II Tygodnik Zamojski.
- 1990, nr 42, s. 11

39. Gawarecki Henryk: Tam gdzie ?y? i tworzy? Szymon Szymonowicz:
dworek w Czerni?cinie b?dzie odbudowany I Henryk Gawarecki. -'- Fot. II ?ycie
Lubelskie. -

1953, nr 82, s. 6

40. G??bicka Ewa Jolanta: Kanclerz i poeta: (Portret Jana Zamoyskiego we

"Flagellum Livoris" i "Aelinopeanie" Szymonowica): [ref.] I Ewa Jolanta G??
bicka. - Streszez. w j?z. ang. II Barok. -

1998, nr 2, s. 27-38

41. Grochowski August: Poeta z Czerni?cina I August Grochowski II Kultura

i?ycie.-1958,nr41,s.2
42. Haponiuk Miros?aw: Poeci trzej I Miros?aw Haponiuk.

- Fot. II Gazeta.

Wyborcza (A).
-

1994, nr 214, dod. Gazeta w Zamo?ciu, nr 214, s. IX

43. K?dziora Andrzej: Encyklopedia ludzi Zamo?cia I Andrzej K?dziora. -

Zamo??: "Abacus", 2007. - S. 299-301. - Indeks. - ISBN 978-83-925945-4-3
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44. K?dziora Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia / Andrzej K?dziora. -

Che?m: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000. - S. 389-391. - Indeks. -

ISBN 83-87414-06-9

45. K?dziora Andrzej: Zamo?? od A do Z / Andrzej K?dziora. - Zamo??:

Regionalna pracownia PTTK, 1991. - S. 277-280

46. Kawecka-Gryczowa Alodia: Z dziejów polskiej ksi??ki w okresie Rene

sansu: studia i materia?y / Alodia Kawecka-Gryczowa.
- [Wroc?aw]: "Ossoli

neum", 1975. - S. 229-281: Atena i Bellerofon w Zamo?ciu

47. Ko?mi?ski Zbigniew: Szymon Szymonowicz.
-

(Ludzie przesz?o?ci i wspó?

czesno?ci) / Zbigniew Ko?mi?ski II Kalendarz Lubelski. -

1967, s. 104-106

48. Kuczy?ski Stefan Krzysztof: Nobilitacja Szymona Szymonowica / Ste

fan Kuczy?ski. - II. II Rocznik Lubelski. - T. 25/26 (1983/1984), s. 31-42

49. Leszczy?ska-Pieniak Eliza: Literaci na dworze Zamoyskiego / Eliza

Leszczy?ska-Pieniak.
-

(W kr?gu sztuki).
- Fot. -

Bibliogr. II Zamojski Kwar

talnik Kulturalny.
-

2005, nr 1/2, s. 109-110

50. ?empicki Stanis?aw: Dzia?alno?? Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa

1573-1606 / Stanis?aw ?empicki. - Kraków: Ksi??nica Polska, 1921. - 293 s. ; 24

cm. - (Prace Monograficzne z Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce ; 2)

51. ?empicki Stanis?aw: Renesans i humanizm w Polsce: materia?y do stu

diów / Stanis?aw ?empicki. - Warszawa:"Czytelnik", 1952. - S. 407-450: Dro

biazgi Szymonowiczowskie

52. ?empicki Stanis?aw: Wiek z?oty i czasy romantyzmu w Polsce / Stani

s?aw ?empicki.
- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 531-

614: Poeci kr?gu Akademii Zamojskiej. - ISBN 83-01-10063-X

53. Myk S[?awomir]: My?li Szymona Szymonowica / S[?awomir] Myk II Za

mojski Kwartalnik Kulturalny.
-

1994, nr 1/2, s. 43

54. Nowak-D?u?ewski Juliusz: Okoliczno?ciowa poezja polityczna w Polsce:

Zygmunt III / Juliusz Nowak-D?u?ewski. - Warszawa: PAX, 1971. - S. 326-

357: Szymon Szymonowicz

55. O "Sielankach" Szymonowica II W: ?empicki Stanis?aw: Wiek z?oty
i czasy romantyzmu w Polsce / Stanis?aw ?empicki.

- Warszawa: Wydawnic
two Naukowe PWN, 1992. - S. 562- 570. - ISBN 83-01-10063-X

56. Pelc Janusz: Jan Zamoyski i poeci z nim zwi?zani II W: Czterysta lat

Zamo?cia: materia?y sesji naukowej zorganizowanej przez Wydzia? I Nauk

Spo?ecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Marii Curie Sk?odow

skiej w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, 12-13 czerwca

1980 r. w Zamo?ciu / pod red. Jerzego Kowalczyka; PAN. Wydzia? I Nauk
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Spo?ecznych.
- Wroc?aw [etc]: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1983. -

S. 47-64. - ISBN 83-04-01284-7

57. Pirecki Piotr: O antyku w ?rodowisku zamojskim doby rozkwitu II Filo

mata. - 1992, nr 408
,

s. 91-10 l

Mecenat Jana Zamoyskiego nad przek?adami literatury antycznej na j?zyk polski,
twórczo?? Szymona Szymonowica, Piotra Ciekli?skiego i Adama Burskiego

58. S. F.: Szymon Szymonowicz - wspó?twórca Akademii Zamojskiej I S. F.

-

(Ludzie Lubelszczyzny) II Ka/endarzLube/ski. -

1959, s. 191

59. Spaczy?ski Zdzis?aw: Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczy?nie I

Zdzis?aw Spaczy?ski. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1980. - S. 17-70:

Drukarnie Zamojskie. - ISBN 83-222-0122-2

60. Starnawski Jerzy: Biblioteka Simonidesa : w czterechsetn? rocznic? uro

dzin poety.
- Res. II Roczniki Humanistyczne.

- T. 8 (1959) druk 1960, z. 289-

307

61. Starnawski Jerzy: Bronis?aw Chlebowski badacz Zamo?cia i najwi?k

szego poety Zamojskiego renesansu [Szymona Szymonowica] I Jerzy Starnaw

ski II Rocznik Zamojski. - T. l (1984), s. 334-337

62. Starnawski Jerzy: Nieznany list Szymona Szymonowica (Simonidesa) do

Jana Zamoyskiego (1589) I Jerzy Stamawski II Rocznik Zamojski. - T. 2 ( 1988),
s.167-168

63. Starnawski Jerzy, Kasprzak-Obr?bska Halina, Wichowa Maria: Pod cie

niem Hippeum: studia i materia?y I Jerzy Starnawski, Halina Kasprzak

Obr?bska, Maria Wichowa. - ?ód?: ?TN [?ódzkie Towarzystwo Naukowe],
1995 - [2], 164 s., [l] k. mapa.

- .(Prace Wydzia?u I J?zykoznawstwa, Nauki

o Literaturze i Filozofii I ?ódzkie Towarzystwo Naukowe; nr 97). - Zawiera:

Trzydziesty siódmy znany dzi? ?aci?ski utwór poetycki Simonidesa; W kr?gu

Simonidesowym: zapomniany poemat Paw?a Antoniego Krzeczkiewicza

(1676); Bronis?aw Chlebowski badacz Zamo?cia i najwi?kszego poety zamoj

skiego renesansu [Szymona Szymonowica]; Wiktor Hahn jako badacz i wydaw
ca Szymonowica (Simonidesa); Stanis?aw ?empicki - badacz kultury i literatury

renesansowego Zamo?cia; Wanda Szwarcówna i jej nie uko?czona praca

o ksi?gozbiorach profesorów Akademii Zamojskiej). - ISBN 83-85879-46-3

64. Starnawski Jerzy: Wiktor Hahn jako badacz i wydawca Szymonowica

(Simonidesa) II Rocznik Zamojski.
- T. 2 ( 1988), s. 187-196

65. Szwarc Wanda: Ksi?gozbiór Szymona Szymonowica.- I?. I Wanda

Szwarc II Bibliotekarz Lube/ski. - R. 25 (1980), nr 3/4, s. 7-13

66. Szwarc Wanda: Ksi?gozbiór Szymona Szymonowica II Rocznik Zamoj
ski. - T. 1 (1984), s. 255-264
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67. Szwarcówna Wanda: Biblioteka Szymona Szymonowica I Wanda

Szwarcówna; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego
w Lublinie. - Lublin: WBP, 1989. - 114, [2] s. : faks. ; 21 cm. -Indeks

68. Szymon Szymonowic.- (Patroni lubelskich ulic) II Kurier Lubelski.-

1977,nr4,s.4

69. Szyszka Bogdan: Szymon Szymonowic 1558-1629 I Bogdan Szyszka.
-

Fot. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny -,

- 1990, nr 4, s. 9-11

70. ?wit i zmierzch baroku I pod red. Miros?awy Hanusiewicz, Justyny D?b

kowskiej i Adama Karpi?skiego.
- Lublin: TN KUL, 2002. - 518, [2] s. ;

24 cm. - (?ród?a i monografie I Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego ; 229 ). - Zawiera: Kultura pó?nego renesansu w nauczaniu

filozofii w Akademii Zamojskiej I Danilo Facca; Dwa utwory Szymonowica

dedykowane Tomaszowi Zamoyskiemu I Ewa Jolanta G??bicka; "Spodnie sza

ty" "Sielanek" Szymona Szymonowica: idee kontrreformacji I Dariusz Chempe
rek. - ISBN 83-7306-073-1

71. U zamojskich bibliofilów II Kurier Lubelski. - 1958, nr 47, s. 3

Szymon Szymonowic, Zygmunt Klukowski, Stanis?aw M?odo?eniec, Micha? Pieszko

72. Wiktorowicz Józef: Lukrecjusza "De rerum natura" w ksi?gozbiorze

Szymona Szymonowica I Józef Wiktorowicz. - Faks.- Summ. II Rocznik Bi

blioteki Narodowej.
- T. 4 (1968), s. 141-146

73. Windakiewicz Stanis?aw: Trzy s?awne panegiryki na cze?? Zamoyskie

go I Stanis?aw Windakiewicz II Teka Zamojska. - 1938, nr l, s. 2-5

Penegiryki .Flagellum livoris" (1583), .Jmagines diaetae Zamoscianae" Szymona

Szymonowica oraz utwory Jana Kochanowskiego

74. Wi?niewska Halina: J?zyk polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej Rze

czypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII wieku I Halina Wi?niewska. - Lublin:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Sk?odowskiej, 2001. - S. 249-264:

Porównanie pisowni w listach i w pierwodrukach utworów Szymona Szymono
wica. - ISBN 83-227-1719-9

75. Wi?niewska Halina: Kulturalna polszczyzna XVII wieku: na przyk?adzie
Zamo?cia. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
1994. - 155, [17] s. : faks. -Zawiera m. in.: Zamo?? jako miejsce komunikacji

j?zykowej [Szymon Szymonowic: Sielanki], Epicedia [Szymon Szymonowic:

Elegia na pogrzeb wielmo?nej panny jej mo?ci Zofij ej Sieniawskiej, podcza
szanki koronnej]. Wiersze epickie [Szymon Szymonowic: Lutnia rokosza?ska,

Szymon Szymonowic: Nagrobki zbieranej dru?yny]

76. Wi?niewska Halina: Porównanie pisowni w listach i pierwodrukach
utworów Szymonowica II Pami?tnik Literacki. - 1988, z. 2, s. 177-193
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77. Wi?niewska Halina: ?rodki artystyczne w przys?owiach Szymona Szy
monowica I Halina Wi?niewska II Annales Universitatis Mariae Curie

Sk?odowska. Sectio FF. Philologiae.
- T. 6 (1988), s. 361-70

78. Wi?niewska Halina: Uwagi o j?zyku i stylu sielanek I Halina Wi?niewska

II Rocznik Zamojski.
- T. 3 (1992), s. 159-172

79. Witusik Adam Andrzej: Czerni?ci?ski samotnik! Adam Andrzej Witu

sik. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 160, s. 5

80. Wituski Adam Andrzej: "Dyrektor Nauk" Tomasza Zamoyskiego I Adam

Andrzej Witusik. - II. II Mówi? Wieki. - 1976, nr 10, s. 1-5,11

81. Witusik Adam Andrzej: M?odo?? Tomasza Zamoyskiego: o wychowaniu
i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej po?owie XVII wieku I Adam

Andrzej Witusik. - [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie, [1977]. - S. 40-96: Lata

szkolne
'

82. Witusik Adam Andrzej: O Zamoyskich, Zamo?ciu i Akademii Zamoj

skiej I Adam Andrzej Witusik. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1978 dr.

uko?cz. 1979. - S. 89-107: Wychowawca hetmanowica

83. Witusik Adam Andrzej: Pok?on Augusta Bielowskiego Szymonowi

Szymonowiczowi I Adam Andrzej Witusik II Kamena. -

1972, nr 19, s. 11

84. Witusik Adam Andrzej: Szymon Szymonowic 1558-1629 I Adam An

drzej Wituski. - II. II Kalendarz Lubelski. - R. 23 (1980), s. 116-118

85. Witusik Adam Andrzej: Szymon Szymonowic cz?owiek humanista I Adam

Andrzej Witusiki.- Portr. II Kalendarz Lubelski, -

1974, s. 96-99

86. Witusik Adam Andrzej: Szymon Szymonowic [1558-1629] - "dyrektor nauk

i inspektor" Tomasza Zamoyskiego I Adam Andrzej Wituski. - Rez. II Annales

Uniwersitatis Marie Curie-Sk?odowska. Sectio F. Nauki Humanistyczne.
- Vol. 29

(1974), [druk.:] 1976, s. 69-84

87. Witusik Adam Andrzej: Szymon Szymonowic - wspó?organizator Aka

demii Zamojskiej I Adam Andrzej Witusik II W: Akademia Zamojska i jej tra

dycje I red. i przedm. Bogdan Szyszka>- Zamo??: Muzeum Okr?gowe, 1994. -

S. 26-34. - ISBN 83-85766-10-3

88. Witusiki Adam A[ndrzej]: Szymonowic w Zamo?ciu i Czerni?cinie:

[w 350 rocznic? ?mierci] I Adam A[ndrzej] Witusik - Fot. II Kamena. -

1979,
nr 14, s. 4

89. Witusik Adam Andrzej: Wychowawca hetmanowica [Szymon Szymo
nowic wychowawca Tomasza Zamoyskiego] I Adam Andrzej Witusik. -

(Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 160, s. 5
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90. Witusik Adam Andrzej: Wychowawca' syna hetma?skiego [Zamoyski

Tomasz] I Adam Andrzej Witusik.- Portr ..
II Kalendarz Lubelski. - R. 20

(1977), s. 176-178

91. Wolska Halina: Ostatni azyl poety I Halina Wolska. - Fot. II Sztandar

Ludu (1-2).
- 1987, nr 231, s. 8

92. Wybitne postacie historyczne Zarnojszczyzny i Ziemi Turobi?skiej.- 11.

Cz. 4 II Dominik Turobi?ski. - Nr 18 (2005), s. 27-28

Szymon Szymonowic (1558-1629), Stanis?aw Wawrzyniec Staszic (1755-1826)

Imprezy rocznicowe

93. Bojarczuk Micha?: Akademia Zamoscensis: materia?y do dziejów gim

nazjów i liceów im. Jana Zamoyskiego oraz im. Marii Konopnickiej w Zamo

?ciu w latach 1916-1958. - Lublin: Lubelska Spó?dzielnia Wydawnicza, 1959.-

189,[2] s. ; i?., portr. ; 24 cm

Na zlec. Komitetu Obchodu 400 rocznicy urodzin Szymona Szymonowicza oraz 40-lecia

istnienia Gimnazjów Zamojskich w Zamo?ciu

94. Do Wac?awa Zamoyskiego: wiersz R. P. 1610 w Putiaty?cach napisany
a teraz podobizn? oddany I Szymon Szymonowicz. - Lwów: nak?, "Kroniki

Rohaty?skiej", 1932. - [13] s. : i?. ; 25 cm

Zawiera faksymile druku wydanego 1 stycznia 1610 r. w Putiaty?cach (druk odbito

w 300 egz.)

95. Hajkowski A.: Zamo?? miasto Szymonowica II ?ycie Lubelskie. - 1954,

nr 43, s. 4

Omówienie wystawy w Zamo?ciu otwartej l.II; II Tygodnik Demokratyczny. - 1954
,

nr 6, s. 6; Szczepkowska 1. II Kultura i ?ycie. - 1954, nr 5, s. 1; (rp), II ?ycie Lubelskie. -

1954, nr 29, s. 6; II Sztandar Ludu. - 1954, nr 28, s. 4 [nt uroczysto?ci w Zamo?ciu 3l. I]

96. Janas Eugeniusz: Sesja naukowa w 350 rocznic? ?mierci Szymona Szy
monowica II Rocznik Lubelski. - [T.] 22 (1980), s. 174-176

97. [K?dziora Andrzej] (K?DZ): Wystawy, wystawy ... I (K?DZ) II Tygo
dnik Zamojski. - 1994, nr 38, s. 11

98. Królióska Janina: Szymon Szymonowicz: w trzechsetn? rocznic? zgonu

autora "Sielanek" I Janina Króli?ska. - Zamo??: Komitet Obchodu 300-tnej

Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowicza, 1929. - 73 s., [2] s. tab., (I faks.,
l portr.) ; 24 cm

99. Lewicki Kazimierz: Szymonowicz zmartwychwsta?y I Kazimierz Lewicki

II S?owo Zamojskie. - 1929, nr l, s. l

Zjazd Naukowy w 1929 r. w Zamo?ciu - 300- na rocznica zgonu Szymonowica
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100. Lewicki Kazimierz: Zamo?? - Szymonowicowi II Ziemia Zamojska. -

1928, nr 28/29, s. l

Odb. z Pami?tnika Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu we

wrze?niu 1929 roku

101. Lubelszczyzna Szymonowi Szymonowiczowi I oprac. Jeremi Dragan.
Zamo??: Komitet Obchodu Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu, 1954. -

k. nlb. 8 ; 24 cm

Druk okoliczno?ciowy zawiera program obchodu ku czci Szymonowica w Zamo?ciu

dnia 31 stycznia 1954 r., 2 portrety Szymonowica i 2 fotografie z architektur? Zamo?cia

102. Mikulska Zofia: Rzut oka na retro II Tygodnik Zamojski. - 1983, nr 2, s. 7

Dot. m.in. uroczysto?ci zwi?zanych z 300-leciem ?mierci Sz. Szymonowica (1929 r.)

103. Pami?tnik Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymonowicza w Za-

mo?ciu we wrze?niu 1929 I [Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu]. - Zamo??:

nak?, Ko?a Mi?o?ników Ksi??ki, 1930. - 103, [2] S. ; 26 cm. - Zawiera: Szymon

Szymonowic. Epoka - Cz?owiek - Poeta I Tadeusz Grabowski; Postulat bada?

nad twórczo?ci? Szymonowicza I Wilhelm Brzuchnalski; Szkolnictwo humani

styczne w Polsce ze szczególnym uwzgl?dnieniem Akademii Zamojskiej I Sta

nis?aw ?empicki; Postulaty bada? nad humanizmem renesansowym I Kazimierz

Hartleb; Zagadnienia regionalne Zamojszczyzny I Kazimierz Sochaniewicz;
Z historyczno-architektonicznych w?drówek po Zamo?ciu (29. IX 1929 r.):

postulaty prac konserwatorskich) I Micha? Pieszko; Przemówienie w Kolegiacie

zamojskiej na uroczysto?ci ku czci Szymona Szymonowicza I Micha? Pieszko;

Listy i telegramy

104. Pieszko Micha?: Ze wspomnie? Zjazdu nauk[owego] - Szymonowi

czowskiego w Zamo?ciu I Micha? Pieszko II S?owo Zamojskie. - 1929, nr 3, S. 2

Listy i telegramy nades?ane do komitetu organizacyjnego Zjazdu Naukowego w 1929 r.

105. Pieszko Micha? Marian: Zjazd Naukowy imienia Szymonowicza w Za

mo?ciu: (28 - 29 IX 1929 r.) I napisa? Micha? Pieszko. - Zamo??: nak?. autora,

1930. - 24 S. ; 24 cm. - (Salve Alrna Mater Polonia)

106. Podzi?kowanie II S?owo Zamojskie. - 1929, nr 2, S. l

M.in. dot. wykonania tablicy pami?tkowej na ?cianie gmachu by?ej Akademii Zamoj

skiej (1929 r.)

107. Rosi?ski Henryk: Wydawnictwa szymonowiczowskie II S?owo Zamoj
skie. - 1929, nr l, S. 2

Wydawnictwa wydane z okazji Zjazdu Naukowego w 1929 r.

108. skk: Sesja naukowa po?wi?cona Szymonowi Szymonowicowi I skk II

Mówi? Wieki. - 1979, nr 6, s.36

Sesja zorganizowana przez Miejsk? Rad? Narodow? w Zamo?ciu, Zamojskie Towa

rzystwo Przyjació? Nauk i Instytut Historii UMCS 4 maja 1979 roku w Zamo?ciu
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109. Szczepkowska Irena: Uroczysto?ci ku czci Szymona Szymonowica

[w Zamo?ciu] I Irena Szczepkowska II Kultura i ?ycie. - 1954, nr 5, s. l

110. Szymon Szymonowic humanista i organizator Akademii Zamojskiej: ka

talog wystawy I oprac. Gra?yna Markiewicz, Regina Pa?czy?ska, Bogdan

Szyszka. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1994. - 34 s. :

faks., l portr. ; 21 cm. - Indeks

111. [Szymon Szymonowic - humanista i organizator Akademii Zamojskiej:

wystawa]. - (Kronika) I Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1994, nr 4, s. 85

112. Szymon Szymonowicz i jego czasy: rozprawy i studja I pod red. Stani

s?awa ?empickiego. - Zamo??: Nak?. Komitet Obchodu 300-nej rocznicy zgonu

Szymona Szymonowicza, 1929. - VII, 330, [l] s., [4] k. tabl., [l] k. mapa;

21 cm. - Zawiera: Wej?cie w Szymonowicza I Józef KalIenbach; Kraj lat dzie

ci?cych Szymona Szymonowicza I Józef Skoczek; Pindarus Polonus: (rzecz
o ?aci?skich odach Szymonowicza) I Tadeusz Sinko; Anglik - przyjaciel Szy
monowicza I Wiktor Weintraub; Wiersz w "Sielankach" Szymonowicza I Hen

ryk ?yczy?ski; Szymonowicz i Sieniawscy I Ryszard Skulski

113. Szyszka Bogdan: Nauczyciele w ?yciu umys?owym Zamo?cia w latach

1916-1939 I Bogdan Szyszka II Rocznik Zamojski. - T. 2 (1988), s. 109-122

M.in. nt. Zjazdu Naukowego zorganizowanego w 1929 w Zamo?ciu

114. Szyszka Bogdan: Zjazd naukowy imienia Szymona Szymonowica I Bogdan

Szyszka. - Fot., rys. II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 112, s. 97-103

115. Szyszka Bogdan: Zjazd naukowy imienia Szymona Szymonowica
w Zamo?ciu w 1929 roku I Bogdan Szyszka II Res Historica. - T. 20 (2005),
s.303-309

116. Witusik Adam A[ndrzej]: W 350 rocznic? ?mierci Szymona Szymono
wica I Adam Andrzej Witusik. - Rys. II Sztandar Ludu. - 1979, nr 99, s. 5

117. ?yczy?ski Henryk: U kolebki Pana Tadeusza (trzechsetlecie ?mierci

Szymona Szymonowica) I Henryk ?yczy?ski II Region Lubelski. - 1929, nr 2,

s.81-82

Twórczo??

118. Castus Ioseph: (Stosunek tekstu Gos?awskiego do tekstu Szymonowica)
I [p rzek?.] Stanis?aw Gos?awski ; oprac. Konrad Górski i Teresa Kaufmanowa

oraz Jerzy Axer ; Polska Akademia Nauk. Instytut Bada? Literackich. - Wro

c?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1973. - 336 s. ; 25 cm. - (Biblioteka
Pisarzów Polskich. Seria B ; nr 21)
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119. Szymona Szymonowicza Castus Joseph: 1597/ przek?adania Stanis?awa

Gos?awskiego ; wyd. Roman Zawili?ski. - Kraków: Akademia Umiej?tno?ci,
1889. - VIII, 98 s. ; 18 cm. - (Biblioteka Pisarzów Polskich)

Wyd. fototyp. z równoleg?? transkrypcj?. K. tyto pierwodr.: Castus Joseph. Przek?ada

nia Stanis?awa Goslawskiego.- Kraków 1597. Autor oryg. ?ac. Szymon Szymonowic.
Pierwodr. i wyd. z 1889 r.

120. Flagellum livoris=Bicz na zawi??: tekst ?aci?sko-polski I Szymon Szy
monowic; wyd., prze?., wst?pem i koment. opatrzy?a El?bieta Kolbus. - Lublin:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2004. -

187 S. ; 24 cm. - (?ród?a i Monografie I Towarzystwo Naukowe Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, JSSN 0860-3367 ; 269). - Tekst ?aci?sko-polski. -

Streszcz. ang.
-

Bibliogr. S. 69-71. Indeks. - ISBN 83-7306-223-8

121. Pentesilea: dramat Szymona Szymonowicza / napisa? Wiktor Hahn. -

Lwów: Drukarnia Zwi?zkowa, 1895. - [2],17 S. ; 22 cm

122. Podarek dziedzica: opowiadanie: rzecz o Szymonie Szymonowiczu I Szy
mon Szymonowi cz. - Warszawa: Teodor Paprocki, 1884. - 32 S. ; 18 cm

123. Poezje wybrane I Szymon Szymonowic; wybór Paulina Buchwald

Pelcowa, wst?p Janusz Pele ; [nota biograficzna Jadwiga Bandrowska

Wróblewska]. - Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydawnicza, 1973. - 126,

[10] S. ; 17 cm. - (Biblioteka Poetów)

124. Poezyje Szymona Szymonowicza i J[ana] Gawi?skiego z popiersiami
autorów / [wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza]. - Lipsk: Breitkopf et Haertel,
1837. - XII, 271,[3] S. ; portr.; 15 cm. - (Biblioteka Kieszonkowa Klassyków

Polskich; t. 28)

Wspó?wyd. Sielanki Szymona Zimorowicza z popiersiem autora / [wyd. nowe Jana

Nep. Bobrowicza. - Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1836. - XII, 244 S. : portr. ; 15 cm

125. Sielanka polska xvn wieku I Szymon Simonides, Józef Bart?omiej Zi

morowic, Jan Gawi?ski ; wybra? i obja?ni? Aleksander Bruckner]. - Kraków:

Krakowska Spó?ka Wydawnicza, [1922]. - 199, [1] ; 18 cm.
- (Biblioteka Na

rodowa. Seria 1 ; nr 48). - Bibliogr. S. [17]

126. Sielanki / Szymon Szymonowicz; wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego.
-

Przemy?l: Micha? Dzikowski, 1857. - 81, [1] S. ; 16 cm. - (Biblioteka Polska.

[Seria. 2] ; Z. 114 )

127. Sielanki / Szymon Szymonowicz. - Lwów: Ksi?garnia Polska, 1880. -

128 S. ; 14 cm. - (Biblioteka Mrówki; t. 80)

128. Sielanki I Szymon Szymonowic.; oprac. Stefan Reczek - Wroc?aw:

Ossolineum, 1957. -115, [1] S. : 1 portr. ; 21 cm. - (Nasza Biblioteka)
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129. Sielanki / Szymon Szymonowic; oprac. Jacek Sokolski. - Wroc?aw: Za

k?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1985. - 95, [1] s. ; 21 cm. - (Nasza Bibliote

ka).- Bibliogr. s. 24. - ISBN 83-04-02051-3

130. Sielanki i kilka innych pism polskich Szymona Szymonowicza / Szymon

Szymonowicz ; wydanie Stanis?awa W?c?awskiego. - Che?mno: Ignacy Danie

lewski, 1864. - [8], 216 s. ; 21 cm

.

131. Sielanki i pozosta?e wiersze polskie / Szymon Szymonowic; oprac. Ja

nusz Pelc. - Wroc?aw; Warszawa: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1964.

CXIV, 236 s. : il. ; 18cm. - (Biblioteka Narodowa. Seria l ; ISSN 0208-4104 ;

nr 182). - Bibliogr. s. CXI-CXIV

132. Sielanki i pozosta?e wiersze polskie / Szymon Szymonowic; oprac. Ja

nusz Pelc. - Wyd. 2 zm. - Wroc?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 2000.

- CXXXIII, [1],247, [3] s. : i?. ; 17 cm. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; ISSN

0208-4104 ; nr 182). - Bibliogr. - ISBN 83-04-04455-2

133. Sielanki polskie z ró?nych autorów zebrane, a teraz ?wie?o dla po?ytku
i zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane i poprawione: koperstychami
ozdobione / [Simona Simonidesa et al.]. - Warszawa: Wydawnictwa Artystycz
ne i Filmowe, 1978. - [20], 526,[2] s. : il. ; 19 cm

Przedr. fotoofsetowy, oryg.: Warszawa: nak?. Ksi?garni Grollowskiey Nadworney
J. K. Mci w Marywilu pod znakiem Poetów, 1778

134. Sielanki polskie z ró?nych autorów zebrane, a teraz ?wie?o dla po?ytku
i zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane i poprawione. - Warszawa:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990. - [18], 526, [2] s. : il.; 19 cm

135. Sielanki Szymona Szymonowicza / Szymon Szymonowicz; wyd. Kazi

mierza Józefa Turowskiego. - Przemy?l: Micha? Dzikowski, 1857. - 81, [1] s. ;

19 cm

136. Sielanki Szymona Szymonowicza / Szymon Szymonowicz; wyd. Kazimie

rza Józefa Turowskiego. - Przemy?l: Micha? Dzikowski, 1857. - 81, [1] s. ; 19 cm

Wspó?wyd. Pisma poetyczne polskie Sebastiana K?onowicza / wyd. Kazimierza Józefa

Turowskiego.
- Kraków: Nak?. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1858. - 258, [I] s. ;

19 cm; Rytmy polskie Miko?aja S?pa Szarzy?skiego / wyd. Kazimierza Józefa Turow

skiego. - Kraków: Nak?. Wydawnictwa Biblioteki' Polskiej, 1858. - 39 s. ; 19 cm; Treny
Tobiasza Wiszniewskiego / wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. - Kraków: Nakl,

Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1858. - 44-69, [I] s. ; 19 cm

137. Szymona Szymonowica Sielanki (1614) i inne wiersze polskie / Szymon

Szymonowicz; wyd. Jan ?o?. - Kraków: nak?, Akademii Umiej?tno?ci, 1914.

VII, 138 s. ; 20 cm. - (Wydawnictwa Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie.

Biblioteka Pisarzów Polskich; nr 68)
Pierwsze wyd. 1614 r.
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138. Szymona Szymonowica Sielanki (1614) i inne wiersze polskie / wyd. Jan

?o?. - Wyd. 2. - Kraków: nak?, Polskiej Akademii Umiej?tno?ci, 1921. - 145,

[2] S. ; 20 cm. - (Wydawnictwa Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Biblioteka

Pisarzów Polskich; nr 68)

139. Szymona Szymonowicza Sielanki wybrane i Lutnia rokosza?ska / Szy
mon Szymonowicz. - Warszawa: E. Wende i Spó?ka, [1920] .

....:. 79 S. ;19 cm.

(Wendego Biblioteka Klasyków Polskich; 7)

140. Wybór poematów ?aci?skich Szymona Szymonowicza / wydanie zaopa

trzy? wst?pem i obja?nieniami Wiktor Hahn. - Ko?omyja:' A. J. Miziewicz, 1899

141. Zapomniane utwory ?aci?skie Szymona Szymonowica / Szymon Szy
monowic; Wiktor Hahn. - Lwów: nak?. autora, 1902. - 39 S. ; 30 cm

142.-?e?cy / Szymon Szymonowicz; oprac. Dr. F.M. - Warszawa: Ch?opska
Spó?dzielnia Wydawnicza, 1946. - 71 S. ; 21 cm. - (Bibliotek? Powszechna)

143. ?e?cy / Szymon Szymonowicz; oprac, Dr. F.M.- Warszawa: Ch?opska

Spó?dzielnia Wydawnicza, 1946. - 28 s.; 21 cm.
- (Biblioteka Powszechna)"

144. ?e?cy / Szymon Szymonowicz ; oprac. Dr. F.M. - Wyd. 2 popr.
- War

szawa: Ch?opska Spó?dzielnia Wydawnicza, 1947. -:- 30, [1] S. ; 21 cm

145. ?e?cy / Szymon Szymonowic; oprac. i wst?pem zaopatrzy? Stanis?aw

'. Seweryn. -Warszawa: Spó?dzielnia Wydawnicza '.'Ch?opski ?wiat", 1947.:" 38,

[3] s._;.2Lcm. - (Biblioteka Powszechna) '.'.----------. - ... -.-

.

146. ?e?cy / Szymon Szymonowic; oprac. i wst?pem zaopatrzy? Stanis?aw

Seweryn.
- Warszawa: Spó?dzielnia Wydawnicza

.

"Ch?opski ?wiat", 1948. -

38, [3] S. ; 21 cm.
- (Biblioteka Powszechna)

146. ?e?cy / Szymon Szymonowicz ; wst?pem opatrzy? Zdzis?aw Libera; il.

Ludwik Maci?g. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 1953. - 35 S. : il. ; 18 cm

147. ?e?cy i inne sielanki wybrane / SZ. Szymonowicz ; oprac. Stanis?aw

?empicki. - Kraków: Wydaw. M. Kot, 1948. -71, [l] S. ; 21 cm. -:- (Biblioteka

Arcy,f?ie?Poe'zji i Prozy; nr 46)
.'

148. '?e?cy i inne sielanki wybrane / SZ. Szymonowicz ; oprac. Stanis?aw

?empicki. - Wyd. 2. - Kraków: Wydaw. M. Kot, 1949. - 71, [l] S. ; 21 cm. -

(Biblioteka Arcydzie? Poezji i Prozy; nr 46)
149. ?e?cy i inne sielanki wybrane / S?. Szymon?wicz ; oprac. Stanis?aw

?empicki. -' Wyd. 3. - Kraków: Wydaw. M. Kot, J950. -71,.[1] S. ; 21 cm. -

.

(Biblioteka Arcydzie? Poezji i Prozy; nr46). - Bibliogr, S. [72] s, ; 21 cm

150. ?e?cy na tle literatury staropolskiej / Szymon Szymonowicz; oprac. Ste

.

fan Papee. - Kraków: Wydawnictwo. Sjtefanj.Kaml?ski, [1945]. - 22, [l] S. ;

20 cm
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151. ?e?cy na tle literatury staropolskiej (Szymon Szymonowicz ; oprac. Ste

fan Papee. - Wyd. 2. - Kraków: Stefan Kami?ski, 1946. - 26, [5] s. ; 20 cm. -

(Biblioteka Pisarzy Polskich)

152. ?e?cy na tle literatury staropolskiej / Szymon Szymonowicz ; oprac. Ste

fan Papee. - Wyd. 3. - Kraków: Ksi?garnia S[tefan] Kami?ski, 1947. - 24, [l]
s. ; 20 cm

153. ?e?cy: wydanie szkolne z ?yciorysem i materia?ami pomocniczymi /

Szymon Szymonowicz ; oprac. Stanis?aw Nowaczyk. - Toru?: nak?. Spó?dziel
cza Ksi?garnia Nauczycielska, 1946. - 16 s. ; 17 cm. - (Biblioteczka Lektur

Szkolnych; nr l )
Opis wg okI.

Gra?yna Markiewicz

Dzia? informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu
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Ormianie w Zamo?ciu

bibliografia

l. Bar?cz Sadok: Rys dziejów ormia?skich I napisa? Sadok Bar?cz. - Kraków:

Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

2. Biedro?ska - Slota Beata: Sztuka ormia?ska: charakterystyka przemian do

XVIII wieku I Beata Biedro?ska - S?ota II Biuletyn Ormia?skiego Towarzystwa

Kulturalnego. - 2000, nr 21/22, s. 44-65

3. Fidecka Urszula: Kamienice ormia?skie w Zamo?ciu I Urszula Fidecka. -

Zamo??: Muzeum Okr?gowe, [1989]

4. Fornal Maria: O kobiercach Ormianom zawdzi?czanych I Maria Fornal II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1-2, s. 34-37

5. Isakowicz - Zaleski Tadeusz: Kristof hariaw i merreloc! Orhnial e Harutiun

Kristosi! I Tadeusz Sakowicz - Zaleski II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

2004, nr 1-2, s. 22-24

Kazanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Duszpasterza Ormian w Polsce, wy

g?oszone w ko?ciele ?w. Miko?aja w Zamo?ciu 11 maja 2003 r.

6. Iszchanian Rafajel: Ksi??ka ormia?ska w latach 1512-1920 I Rafajel Iszcha

nian. - Wroc?aw: Zak?. Nar. im. Ossoli?skich, 1994

7. Kazimierczuk Zdzis?aw: Zamo??: Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury I

Zdzis?aw Kazimierczuk. - Zamo??: Wydawnictwo Fotpress, 2001

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

Che?m: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000

9. K?dziora Andrzej: Zamo?? od A do Z I Andrzej K?dziora. - Zamo??: Regio
nalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991

10. Kondraciuk Piotr: Obraz ?w. Kajetana z ko?cio?a ormia?skiego w Zamo?ciu I

Piotr Kondraciuk II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1-2, s. 31-34,

Tak?e: Zamojsko- Wo?y?skie Zeszyty Muzealne.- T.l (2003), s. 197-202

11. Korobowicz Artur: Elementy rodzime i obce w s?downictwie ormia?skim

w Zamo?ciu I Artur Korobowicz II W : Dzieje Lubelszczyzny T. 6 cz. l : Kultu

ra umys?owa I red. Jerzy K?oczowski. - Lublin: Pa?st. Wydaw. Nauk., 1989. -

S. 339-351

12. Korobowicz Artur: S?d ormia?ski w Zamo?ciu i post?powanie przed nim

w ?wietle ksi?g s?dowych I Artur Korobowicz II Annales UMCS Sect. G v. 11.-

1964, s. 195-212

13. Kowalczyk Kazimierz: Rzemios?o Zamo?cia 1580-1821 I Kazimierz Ko

walczyk. - Warszawa: Biuro Wydawnictw KDW, 1971 (has?o: Sufianictwo,
S. 104-105)
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14. Pawlicki Bonawentura Maciej: Kamienice mieszcza?skie Zamo?cia: pro

bierny ochrony I Bonawentura Maciej Pawlicki. - Kraków: Katedra Historii

Architektury i Konserwacji Zabytków, 1999

15. Pawlicki Maciej: Kamienice ormia?skie w Zamo?ciu I Maciej Pawlicki II W:

Zamo?? miasto idealne: Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury I

pod red. Jerzego Kowalczyka. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1980. - S. 79-102

16. Sadaj-Sado Jadwiga: Ormia?skie okruchy I Jadwiga Sadaj-Sado II Zamoj
ski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1"2, s. 29-31

.

17. Szyszka Bogdan: Zamojscy Ormianie I Bogdan Szyszka II Zamojski Kwar-

talnik Kulturalny. - 1998, nr l, s. 59-62

18. Wojda Magdalena: Ormianie w Zamo?ciu I Magdalena Wojda II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. -2004, nr 1-2, s. 24-29

19. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Arme?skie orientacje polityczne na

prze?omie XVII i XVIII wieku I Miros?awa Zakrzewska-Dubasowa II Rocznik

Lubelski T. 15. -1972, s. 169-189

20. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Handel ze Wschodem w Zamo?ciu

I Miros?awa Zakrzewska-Dubasowa II W : Zamo?? i Zamojszczyzna w dzie

jach i kulturze polskiej I pod red. Kazimierza My?li?skiego .

- Zamo??:

Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, 1969. - S. 173-190

21. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Historia Armenii I Miros?awa Za

krzewska-Dubasowa. - Wroc?aw: Zak?. Nar. Im. Ossoli?skich, 1977

22. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Organizacja gminy ormia?skiej w Za

mo?ciu I Miros?awa Zakrzewska-Dubasowa II Rocznik Lubelski T. 3. - 1960,
s.63-82

.

23. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Ormianie w dawnej Polsce I Miros?a

wa Zakrzewska-Dubasowa. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1982

24. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Ormianie zamojscy i ich rola w wy

mianie handlowej i kulturalnej mi?dzy Polsk? a Wschodem I Miros?awa Za

krzewska-Dubasowa. - Lublin: [s.n.], 1965

25. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Ormia?ska Temida I Miros?awa Za

krzewska-Dubasowa II Palestra. - 1980, nr 7, s. 19-37

26. Zakrzewska-Dubasowa Miros?awa: Skrawek orientu pod zamojskim niebem

I Miros?awa Zakrzewska-Dubasowa II Res Historica. - T. 20 (2005) s. 155-164

Renata O?go
Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Zamo?ciu
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Dzieje miejscowo?ci gminy Mircze powiat hrubieszowski. - Mircze-Zamo??:

Akapit, 2008

"Dzieje miejscowo?ci Gminy Mircze" to pi?ty tom serii Dzieje Gmin Zamoj
szczymy, realizowanej przez regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabyt
ków w Lublinie. Autorzy opracowania - specjali?ci z Pracowni Terenowej w

Zamo?ciu Ewa i Józef Nied?wiedziowie, Ewa Prusicka-Ko?con, Lech Szoci?ski,
Marek Ko?con, opisuj? dzieje 23 miejscowo?ci gminy Mircze. Monografia
opracowana zosta?a na podstawie materia?ów archiwalnych, ?róde? drukowa

nych, kartograficznych kronik szkolnych i parafialnych oraz opracowa? i. wy

wiadów z mieszka?cami. W sposób rzetelny i pe?ny oraz w przyst?pnej formie

omawia po?o?enie geograficzne, histori? oraz dzieje najnowsze.
Ksi??ka adresowana do m?odzie?y oraz wszystkich zainteresowanych dzie

jami "Ma?ej Ojczyzny", poszukuj?cych w?asnej to?samo?ci i odr?bno?ci.

Radu?ska Sonia: Kartki z bia?ego zeszytu. - Warszawa: W. A. B., 2008

Sonia Radu?ska - psycholog, pisarka i felietonistka. Jej "Kartki z bia?ego ze

szytu" to dziennik intymny dojrza?ej kobiety. Bohaterka felietonów i zarazem

ich autorka z wielk? szczero?ci? opisuje swoje emocje, te wywo?ane samotno

?ci?, rozstaniem z najbli?szymi, rezygnacj? z pracy, jak i te które wywo?uje
ulubiona muzyka, ksi??ki, spotkania z kó?kiem podobnych do siebie kobiet,

wizyta w agencji matrymonialnej. Ka?dy dzie? podsuwa nowe tematy do roz

my?la?. Fascynuj?ca jest jej niezwyk?a umiej?tno?? ?ycia chwil?. Tkliwo??

i zachwyt poruszaj? nie mniej ni? mi?osne perypetie. W tym ?wiecie ?wi?tem

jest sma?enie borowików, uczt? wieczorne ogl?danie gwiazd przez lornetk?,

g?o?ne czytanie przy ?wiecach, ?niadanie na tarasie, herbata o aromacie i smaku

kory z cytrynowego drzewa. Ka?dy z nas na kartach dziennika mo?e odnale??

cz?stk? siebie i swoich emocji. Z Kartek przebija g??bokie przekonanie, ?e ?ycie

nale?y smakowa?, smakowa? wolno i z rado?ci? .•

Tokarczuk Olga: Bieguni. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2007

Nowa powie??, której pisarka po?wi?ci?a ostatnie trzy lata pracy, to ksi??ka

odwa?na, osobista, wr?cz autobiograficzna. Olga Tokarczuk opowiada o sobie

i o swoim widzeniu ?wiata, o ludzkiej naturze, o przekraczaniu granic, up?ywie
czasu. Temat up?ywaj?cego czasu - a zarazem pokusa jego zamro?enia, zatrzy

mania - wpisuj? si? w naczeln? my?l ksi??ki o konieczno?ci bycia w ruchu. Ta

mieszanina tematów, gatunków, konwencji powoduje, ?e "Biegunów" nie da si?
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opowiedzie? tak, jak mo?na by?o opowiedzie? "E. E." czy "Prawiek i inne cza

sy". Mo?na tylko stwierdzi?, ?e tre?ci? ich iest ruch i bezruch. istnienie

i przemijanie, pozostawanie i uciekanie, pozwalanie rzeczywisto?ci, by op!'Y'i'!?

?a nas swobodnie i odsuwa?a si? w zapomnienie, albo jej desperackie utrwaiarue

przy pomocy wszelkich dost?pnych metod. ?ycie i niby - ?ycie. A prócz tego
uiezmiennie urzeka styl i j?zyk autorki, gdzie trzeba -

prosty, zwi?z?y, a gdzie
trzeba - wysmakowany, metaforyczny, poetycki. Tej ksi??ki nie trzeba czyta?

jednym ci?giem, mo?na przy niej zatrzyma? si? na chwil? przed jedn? z kilkuzda

niowych miniatur ("Nawet", ,,Kleopatry", "Cecha pielgrzyma"), i mo?na pozwoli?
sobie na zatrzymanie si? na d?u?ej przed jednym z d?u?szych opowiada?.

Krentz Katarzyna: W ogrodzie Mirandy. - Kraków: Wydaw. Literackie,
2008

Powie?? kobieca w najlepszym wydaniu. To historia polskiej emigrantki,

opowiedziana z i?cie malarsk? finezj?. Miranda - m?oda prawniczka z wy?yn

prawniczej kariery w warszawskiej kancelarii, spad?a na angielsk? prowincj?,

b?d?c na dodatek w nieplanowanej ci??y. W jednej chwili traci prac?, mieszka

nie, przyjació?, samochód, a nawet ubrania. Nie traci tylko rozs?dku i wiary
w to, ?e los da? jej drug? szans?. Szybko okazuje si?, ?e ?yciowa katastrofa staje

si? pocz?tkiem nowej drogi ?yciowej, a nieplanowana ci??a ?ród?em wewn?trz

nej si?y i prawdziwym szcz??ciem. To opowie?? o dojrzewaniu, budowaniu

swojego ?wiata i wielkiej kobiecej sile. To tak?e ksi??ka o przyja?ni, prywatno

?ci, uporz?dkowanym ?wiecie w scenerii nastrojowej angielskiej prowincji.

Wi?niewski Janusz L.: Czy m??czy?ni s? ?wiatu potrzebni? .
- Kraków:

Wydaw. Literackie, 2007
'

Nowa ksi??ka autora bestsellerowych powie?ci "Samotno?ci w Sieci", "In

tymnej teorii wzgl?dno?ci", ,,Moleku? emocji" Janusza L. Wi?niewskiego, na

ukowca i pisarza, dotyczy tym razem m??czyzn, a tak?e p?ci, seksu i uczu?.

Analizuje zwi?zki mi?dzyludzkie, koncentruje si? na ma??e?stwie, zdradzie

i po??daniu. Autor zadaje pytania: czego m??czy?ni boj? si? najbardziej? - dla

czego lubi? gra? w bilarda i ogl?da? football? - jakich m??czyzn wybieraj?

kobiety? -

czy m??czy?ni s? ?wiatu potrzebni, jak po??daj? i czego si? boj?? To

zaskakuj?ca porcja wiedzy o nas samych. Ksi??ka demaskuje mity, podwa?a

stereotypy, prowokuje, intryguje ... i rozbawia.

Buregren Sassa: Ma?a ksi??ka o demokracji. - Warszawa: Jacek Santorski

& Co Agencja Wydawnicza, 2007

Ma?a ksi??ka o demokracji szwedzkiej pisarki i malarki Sassy Buregren

uczy, co to jest demokracja i prawa cz?owieka. B-letnia Jorinda postanawia
dowiedzie? si?, jak to jest z t? demokracj?. Uk?ada list? rzeczy, które chcia?aby
zmieni?. Rzeczy ma?ych i du?ych. Zaczyna od spraw, które s? jej najbli?sze,
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a wi?c w?asnej rodziny. Potem przechodzi dalej, wpisuj?c na list? po kolei szko

??, gmin?, rz?d, Uni? Europejsk? i Organizacj? Narodów Zjednoczonych. Ra

zem z Jorind? poznajemy wybitne osoby z ró?nych cz??ci ?wiata, które przy

czyni?y si? do tego, aby ?wiat by? lepszy, i które jako cel swojego ?ycia obra?y
walk? o szacunek dla drugiego cz?owieka Zaskakuj?ce jest to, ?e wi?kszo??
z nich to kobiety i dzieci. Odkrywczy i zaanga?owany styl sprawia, ?e ksi??ka
jest bardzo wci?gaj?ca. Zach?ca m?odego czytelnika do walki o swoje prawa,

u?wiadamiaj?c mu, gdzie mo?e si? zwróci?, aby uczyni? swój g?os s?yszalnym.

WoolfVirginia: Dama w lustrze. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2008

Pierwszy polski wybór opowiada? angielskiej pisarki i feministki, uwa?anej
za jedn? z czo?owych postaci literatury modernistycznej :xx wieku. Zebrane

w tomie utwory dokumentuj? bogaty wachlarz technik pisarskich, jakimi pos?u
guje si? ta znakomita autorka, od do?? tradycyjnych po w pe?ni nowatorskie.

Pisarka w opowiadaniach ucieka si? do s?ynnego monologu wewn?trznego.

"Dama w lustrze" to wyborne opowiadania, nie ma w nich tradycyjnej akcji, s?

natomiast kurtuazyjne rozmowy, grzeczno?ciowe spojrzenia i deliberacje. Au

torka si?ga w g??b ludzkiej duszy. Woolf pisze g?ównie o ?wiecie skrz?tnie

ukrywanym, ?wiecie my?li cz?owieka.

W niektórych tekstach zbioru pojawia si? posta? znana z najs?ynniejszej obecnie

ksi??ki autorki - Pani Dalloway. W niezwykle zmys?owy sposób twórczyni
kre?li historyjki, podpatruje i ods?ania ludzkie charaktery, w sytuacjach z pozoru

trywialnych, bzdurnych, bagatelnych, wr?cz banalnych, niewiele znacz?cych.
Proza Virginii Woolfpozostaje nieoboj?tna na sekrety kobiecej psychiki.

King Stephen: Opowie?ci makabryczne: - Warszawa: Prószy?ski i S-ka ,2008

"Opowie?ci makabryczne", komiks Stephena Kinga, autora licznych powie

?ci, zbiorów opowiada?, scenariuszy filmowych, po raz pierwszy ukazuje si?
w polskim przek?adzie. To gratka dla wszystkich mi?o?ników czarnego humoru

i komiksowej stylistyki z lat 50. King zr?cznie wykorzystuje w pi?ciu historiach

sk?adaj?cych si? na komiks, elementy grozy, fantastyki, ba?ni i sensacji. Upiór

jest bohaterem koszmarnych historyjek. Zombie, cz?owiek - ro?lina, tajemnicza

skrzynia, zamieszkana przez krwio?erczego potwora dodaje pikanterii, przera?a,

zatrwa?a, przenosi w makabryczny nastrój. Swietne ilustracje Berniego Wright
sona podkre?laj? charakter grozy i trwogi.

Komiks Wydany po raz pierwszy zosta? w. roku 1982, na podstawie niego
zosta? nakr?cony film w re?yserii George'a A. Romero (1982).

Goscinny Rene, Sempe Jean-Jacques: Nowe przygody Miko?ajka. Tom 2. -

Kraków: Znak, 2007
.

Tom dostarcza czterdzie?ci pi?? nowych przygód Miko?ajka. Bohater wci??

nieopatrznie wpada w k?opoty. W jego otoczeniu zawsze jest weso?o i rado?nie.
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?Omic:zny humor sytuacyjny wprowadza czytelnika w niezapomniany nastrój.

Smiejmy si? zatem z Miko?ajkiem, uczniem francuskiej szko?y, jego kolegami,
rodzicami i s?siadami. G?ówny bohater jest ch?opcem na medal i ma szalone

pomys?y.

Wydawnictwo Znak przedstawia zbiór niepublikowanych dot?d opowiada?
o ma?ym urwisie, ulubie?cu zarówno dzieci, jak i doros?ych. Przygotowane

specjalnie do tego wydania ilustracje Sempego sprawi?y, ?e Nowe przygody

Miko?ajka nale?y koniec:znie przeczyta?.

Goscinny Rene, Sempe Jean-Jacques: Nowe przygody Miko?ajka. - Kra

ków: Znak, cop. 2007

Wa?nym wydarzeniem na rynku ksi??ki dzieci?cej s? przygody sympatycz

nego Miko?ajka i jego kolegów w wersji do s?uchania na dziesi?ciu p?ytach
audio CD j jednej p?ycie mp3 (ca?o??). Tekst czytaj? dwaj znakomici polscy

aktorzy Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr.

Safranski Riidiger: Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii. - Warszawa: Pró

szy?ski i S-ka, 2008

Ksi??ka Rudigera Safranskiego wi??e zalety klasyc:znej biografii i opraco

wania wprowadzaj?cego w my?l filozofic:zn? Schopenhauera. Pozwala czytelni
kowi ?ledzi? z bliska ?ycie g?ównego bohatera jako cz?owieka pe?nego sprzecz

no?ci i nielogic:zno?ci. Ten niemiecki filozof, przedstawiciel pesymizmu jest

postaci? nader zajmuj?c?, my?liciel niezrozumia?y przez ogó?, a jednak s?awny.

Poznamy samotnika zdolnego do g??bokich przyja?ni. Schopenhauer przedsta

wiony jest na tle "dzikich czasów filozofii", czasów przebogatego rozkwitu

my?li filozofic:znej niemieckiej i równie o?ywionego prze?omu dwóch epok,
który wycisn?? na niej wyra?ny rys.

Turczy?ski Andrzej: Ten szalony pan Puszkin: s?owo o udr?ce. - Warszawa:

Prószy?ski i S-ka, 2008

"S?owo o udr?ce" Andrzeja Turczy?skiego to biografia skrupulatnie oddaj?
ca istot? ?ycia i twórczo?ci Puszkina. Autor opiera si? na opiniach obserwato

rów zdarze?, na dotychczasowych publikacjach dotycz?cych literata. Autor

monografii wydobywa materia?y z archiwów i skrupulatnie je analizuje. Przej

muj?ca opowie?? o naj wybitniejszym przedstawicielu romantyzmu rosyjskiego.
"Historia jego pojedynku i ?mierci po?ród przyjació?, cynic:znych dwor

skich graczy i intryg totumfackich samego cara jest w tej opowie?ci dramatycz
n? puent?. Wzrusza, jak dobrze skonstruowana rzecz o upadku ?amanej moralnie

wielko?ci, ale te? sk?ania do zadumy nad historyc:znymi mechanizmami, które

wynosi?y na piedesta? romantyc:znych geniuszy. Bo dotyczy jednego z nich."
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Dzieko?ska-Koz?owska Alina: Moda kobieca XX wieku. - Warszawa: Arka

dy,2007

Reprint ksi??ki wydanej po raz pierwszy w 1964 r., która stanowi bardzo

ciekawy dokument epoki. Pokazuje przemiany mody kobiecej od ko?ca XIX

wieku do lat 60. :xx stulecia. Autorka analizuje zmiany fonny ubiorów i linii

sylwetki kobiecej. Zmiany zachodz?ce w ubiorze, rozwój mody kobiecej pozo

staj?cy w ?cis?ym zwi?zku z przemianami spo?ecznymi, gospodarczymi i oby

czajowymi jest niew?tpliwie ciekawym tematem. Zebrany materia? przemawia
do wyobra?ni, budz?c ciekawo??, nostalgi?, czasem zdziwienie.

Peyo: Smerfoch?onne zwierciad?o. - Warszawa: Egmont, 2008

Smerfy- fikcyjna rasa ma?ych, niebieskich stworze?, ?yj?cych w którym?
z europejskich lasów, stworzy? belgijski rysowriik Peyo. S? uwielbiane przez

dzieci. Ludziki "wzrostu trzech jab?ek" ubieraj? si? w bia?e spodenki po??czone
z butami, z wyci?ciem na ogonek, oraz bia?e czapki. Kochane przez dzieci

i doros?ych mog? sta? si? okazj? do wspólnej lektury. W serii Smerf ukaza?y si?
inne nowe historie: Kosmosmerfy. Smerfomaszynka - pogodynka, ?piew smerfa,

Smeiftroja?ski, Zakochany Papa Smerf, Smerfowa zupa.

Pierelotkin Ida: Ala Betka: - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2007

Powie?? pe?na humoru. fantazji, komizmu a zarazem b?yskotliwa i m?dra.
Jedenastoletnia Ala Betka, jest inteligentn? i pogodn? uczennic?. Niespodzie
wanie w jej ?yciu zaczynaj? si? dzia? dziwne rzeczy. Z?ote rybki spe?niaj? ?y

czenia, a silny wiatr wywiewa nauczycieli na ... drzewa! Szalona szko?a to miej
sce akcji ksi??ki, która zdoby?a pierwsze miejsce w Konkursie im. Astrid Lind

gren na powie?? dla dzieci i m?odzie?y zorganizowanym przez Fundacj? AB

CXXI - Ca?a Polska czyta dzieciom.

Od kiedy bohaterom towarzyszy fantazja, szko?a ju? nie jest nudna. Ala Bet

ka i jej przyjaciele s? na wskro? dowcipni, ale zajmuj? si? te? problemami nie

dostatku, opuszczenia przez rodziców, niedojrza?o?ci i nieuczciwych doros?ych.
Ala Betka w zabawny sposób demaskuje wady doros?ych i przywary nauczycie
li. Ze wzgl?du na niezwyk?o?? przygód dziewczynki, lektura ksi??ki jest wielk?

frajd? dla dzieci.

Chmielewska Joanna Maria: Historia srebrnego talizmanu. - Liszki:

Amea, 2007

Fantasy dla dzieci: mamy tutaj ?wiaty równoleg?e, które wzajemnie na siebie

wp?ywaj?, niezwyk?e istoty zamieszkuj?ce dziwaczn? krain? Ailarips. Srebrny
talizman obdarzony jest nadzwyczajn? moc?. Bohaterem jest przeci?tny ch?o

piec, który spe?nia misj? w Krainie Wielkich Nied?wiedzi. Micha? z pe?nym
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zaanga?owaniem przyst?puje do realizacji zadania, podró?uje do strasznych

miejsc, poznaje irracjonalne istoty, czasami ?yczliwe i zabawne, czasami pi?kne
i z?e. Joanna Chmielewska w mistrzowski sposób buduje ?wiat emocji m?odego
cz?owieka.

Kuziak Micha?, Rzepczy?ski S?awomir: Sztuka pisania po polsku: poradnik

praktycmy. - Bielsko-Bia?a; Park Edukacja, 2008

Ta publikacja uczy, jak napisa? dobre cv, jak? struktur? maj? listy prywatne,

urz?dowe, notatki, og?oszenia, ?yczenia, felietony, recenzje, teksty reklamowe,

wywiady. Pomaga tak?e w napisaniu wi?kszych form. jak np. pracy licencjac

kiej, czy magisterskiej. Ksi??ka ma u?atwi? prac? nad ró?nymi formami wypo

wiedzi pisemnych. Publikacja adresowana jest do szerokiego kr?gu czytelni

ków, precyzuje sztuk? pisania form u?ytecznych jak i publicystycznych.

Gregson Jessica: Taniec Czarownic. - Warszawa: Amber, 2008

Opowie?? o samotno?ci kobiety wyobcowanej, odrzuconej, skazanej na izo

lacj?. Autorka opar?a si? na zadziwiaj?cych wydarzeniach maj?cych miejsce na

W?grzech w latach 1914 - 1928. M??czy?ni po powrocie z wojny zacz?li ma

sowo umiera?. Kobiety zosta?y oskar?one o morderstwo.

"Sari nie jest taka jak inne dziewcz?ta. Ludzie mówi?, ?e jej spojrzenie ?ci?

ga nieszcz??cie. Boj? si? jej i omijaj? z daleka. Wyobcowana, odrzucona, ska

zana na izolacj?. Sari nie chce godzi? si? z pokor? na swój los. Nie chce z?o?y?
siebie w ofierze - nawet gdyby mia?o to uratowa? kilka istnie? ludzkich".

Alina Malinowska, Marzena Rosiak, Anna Rychter
Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP w Zamo?ciu
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TO WARTO WIEDZIE?

XIX-wieczny ksi?gozbiór w pa?acu w ?abu?kach

Oko?o 1812 roku z inicjatywy w?a?ciciela Labu?, Stanis?awa Grz?bskiego

rozpocz?to prace przybudowie pa?acu w Labu?kach. Rezydencja zosta?a wybu
dowana z my?l? o starszej córce Grz?bskiego, Teofili, która przeprowadzi?a si?

po 1815 roku z pa?acu w Labuniach do Labuniek wraz z m??em Kajetanem
Kamickim.' Z lakonicznych przekazów ?ród?owych wynika, ?e w po?owie XIX

wieku, gdy pa?ac nale?a? do Karnickich, w ich zbiorach znajdowa?y si? ksi?gi.
2

Nie zachowa? si? natomiast inwentarz sporz?dzony w 1815 roku u notariusza

Micha?a Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, z którego wynika?o, ?e Sta

nis?aw Grz?bski posiada? ponad pi??dziesi?t tomów literatury francusko i nie

mieckoj?zycznej.
>

W 1873 roku Dobra Labu?ki zmieni?y w?a?ciciela, zespó? pa?acowo

parkowy wraz z zabudowaniami folwarcznymi, m?ynem wodnym, gospodar
stwem uprawnym, browarem i gorzelni? zosta?y odkupione od syna Teofili

i Kajetana Karnickich W?adys?awa przez Jadwig? z Czackich i Józefa Teodora

Kaszowskich."

Nowy w?a?ciciel dba? zarówno o rozwój gospodarczy nowo zakupionych

dóbr, jak i o wyposa?enie pa?acu. W salach, w których przebywa? znajdowa?y

si? obrazy olejne, rze?by i rzemios?o artystyczne. W jednym z pomieszcze?
Teodor Kaszowski przechowywa? ksi?gozbiór licz?cy ponad 4000 tomów.

1
A. Hala?a, Rezydencje pa?acowe na terenach Zamojszczyzny w XIX i pocz?tku

XX wieku. Praca magisterka napisana pod kier. A. K. Olszewskiego w' KUL

WNH, Lublin 1998, s. 24; M. Wituski, Pa?ac w ?abu?kach, "Biuletyn Historii

Sztuki", 1970, nr 3-4; s. 307; A. Szyku?a, Karniccy w ?abu?kach, .Archiwa

riusz Zamojski", 2006, s. 19-21.
2

Krótkie przekazy na temat ksi?g zachowa?y si? w testamencie TeofiIi Karnic

kiej sporz?dzonym w 1858 r.; patrz A. Szyku?a, Karniccy w ...
,

aneks.
3

O zbiorach bibliotecznych Stanis?awa Grz?bskiego wspomina Janusz Peter

w pracy Szkice z przesz?o?ci miasta kresowego, Zamo?? 1947, s. 77. Przypusz
czalnie by? to spis ksi?g wykonany przy okazji sporz?dzania inwentarza po

?miertnego Stanis?awa Grz?bskiego. W ksi?dze notarialnej M. Celejowskiego
z 1815 roku nie odnalaz?am inwentarza S. Grz?bskiego.
4

R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej. woje
wództwo be?skie, ziemia che?mska, województwo brzeskie, Wroc?aw-Warszawa

Kraków 1995, s. 316 ..
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W zbiorach w?a?ciciela Dóbr Labu?ki znajdowa?y si? starodruki i r?kopisy.

Infonnacje na temat cz??ci tych zbiorów zosta?y zawarte w artykule zamiesz

czonym w 1881 roku w "Tygodniku Ilustrowanym". Anonimowy autor artyku?u

zanotowa?, ?e w ?abunieckim pa?acu znajdowa? si? "Statut" Jana Laskiego
z 1506 roku, ,.?ywot ?w. Stanis?awa" wydany w 1530 roku, egzemplarz ,,Biblii

Lopolity" z 1561 roku oraz "Quincunx to jest wzór Korony Polskiej" Stanis?awa

Orzechowskiego z 1564 roku. Teodor Kaszowski posiada? równie? w swych
zbiorach herbarz .Panosza" Bartosza Paprockiego z 1567 roku, "Sylwy" An

drzeja Frycza Modrzewskiego z -1590 roku oraz r?kopis "Sumariusze akt daw

nych ?uckich" od 1560 do 1800 roku w dwudziestu pi?ciu tomach.' Cz??? zbio

rów zgromadzonych przez Kaszowskiego zosta?a przywieziona do Labuniek

zjego dóbr na Wo?yniu. W wyniku wojny zgromadzone w pa?acu archiwum

rodzinne oraz Biblioteka zosta?y zrabowane przez wojska austriackie." W okre

sie mi?dzywojennym Teodor Kaszowski sprzeda? Dobra Labu?ki Janowi Ko

?aczkowskiemu, w jego zbiorach znajdowa?y si? dzie?a rzemios?a artystycznego,
meble oraz przypuszczalnie Iksi?gi. Cz??? tych obiektów uleg?a dewastacji
w 1920 roku, podczas najazdu wojsk Armii Konnej Siemiona Budionnego,
cze?? uda?o si? wywie?? na Wo?y?.

7

O wydarzeniach, które mia?y miejsce w Labu?kach podczas najazdu wojsk
bolszewickich wiemy dzi?ki przekazom zawartym w dzienniku Izaaka Babla,
?o?nierza armii Budionnego. Wykonane przez Izaaka Babla opisy s? doskona

?ym ?ród?em do poznania historii wydarze?. Dnia 29 sierpnia 1920 roku Babel

zanotowa?: Jedziemy naprzód Obrabowany maj?tek Kulakowskich pod ?abu?

k?. Bia?e kolumny. Czaruj?ca budowla. chocia? w pa?skim gu?cie. Niewyobra
?alna dewastacja [ ... l Wywo?? owies z fo?warku.Konie w bawialni. kare konie.

No có? - niech nie stoj? na deszczu. Drogocenne ksi?gi w kufrze, nie zd??yli ich

»ywie?? - konstytucja. uchwalona przez sejm w pocz?tkach XVII wieku. stare

folia?y z czasów Miko?aja l. zbiór polskich ustaw. kosztowne obwoluty. polskie

r?kopisy z XVI wieku. inkunabu?y zakonników. stare francuskie romansef Na

górze - ?lady nie dewastacji, tylko rewizji, wszystkie krzes?a. obicia. kanapy

porozpruwane. klepki posadzki wy?amane [ ... l francuskie powie?ci na stolikach.

5

?abu?ki, AN, "Tygodnik Illustrowany", 1881, nr 291, s. 63-64.
6

E . Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa biblioteki gabinety galerje muzea

i inne zbiory pami?tek przesz?o?ci w ojczy?nie i na obczy?nie. Warszawa

Kraków 1926, T. I, s. 430.
7

M. Pieszko, Przewodnik po Zamo?ciu i okolicy, Zamo?? 1934, s. 80; W. L.

Przyborowski, Lublin i Ziemia Lubelska. Warszawa 1951, s. 81.
8

I. Babel, Dziennik 1920. prze?. J. Pomianowski, Warszawa 1998, s. 160.
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du?o francuskich i polskich ksi??ek o higienie dzieci wszystko poniszczone ?wi?
tokradczo"

Z zapisu Izaaka Babla wynika, ?e pa?ac w ?abu?kach zosta? zdewastowany.

Cenny materia? ikonograficzny stanowi? zbiory zdj?? wn?trz pa?acu w ?abu?

kach wykonane w latach 30. XX wieku, gdy zosta? on podany remontowi. Z fo

tografii wynika, ?e w pa?acu znajdowa?y si? wówczas ksi?gi, obrazy i rzemios?o

artystyczne.
10

Do 1944 roku w?a?cicielem pa?acu w ?abu?kach by? zi?? Jana Ko?aczków

skiego, ?ab?dzki. Na pocz?tku lat 50. ubieg?ego stulecia budynek przej??a szko

?a podstawowa. Jako uczennica i wychowanka Szko?y Podstawowej w ?abu?

kach pami?tam, ?e w latach 80. XX wieku biblioteka mie?ci?a si? w ostatniej
sali na lewo, podobnie jak sto lat wcze?niej.

Agnieszka Szyku?a
Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie

11. 1. Pa?ac w ?abu?kach, lata 30. XX wieku, fotografia ze zbiorów IS PAN.

9

Tam?e, s. 161.
10

negatyw znajduje si? w zbiorach IS PAN.
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KRONIKA

KRONIKA BIBUOTEK PUBUCZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO
II PÓ?ROCZE 2007 ROKU
-

Wybór-

ZAMo??

lipiec

"Cafe Europa w Zamo?ciu" - spotkanie z niemieckim pisarzem, poet?

i publicyst? Michaelem Zellerem zorganizowane w ramach Zamojskiej Bie

siady Literackiej - PiMBP

•

"Biblioteka twoim przyjacielem" -

wystawa pokonkursowa - PiMBP

.Piel?gnowa? zdrowie swe to na?ogom krzykn?? nie" -

wystawa pokonkur
sowa-PiMBP

•

•

"Lato z przebojami" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y pozosta

j?cych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania. W programie, m.in. g?o
?ne czytanie fragmentów ksi??ek, rozmowy i dyskusje wokó? czytanego

tekstu, zaj?cia plastyczne, projekcje bajek. Dwugodzinne spotkania odby

wa?y si? we wtorki i czwartki - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

,,Bajki i ba?nie znane i lubiane" - cykl bibliotecznych zaj?? wakacyjnych

obejmuj?cy, m.in. g?o?ne czytanie (Przygody Sindbada ?eglarza, Ja?

i Ma?gosia, Czerwony kapturek, Bazyliszek, Kwiat paproci, Syrenka, Sto

liczku nakryj si?, Legenda o Zamo?ciu) oraz zaj?cia plastyczne inspirowane

czytan? literatur? - FB nr 1,

•

•

,,Posz?abym ja na kraj ?wiata" - konkurs geograficzny - FB nr l•

"Na mlecznej drodze" - konkurs astronomiczny - FB nr 1•

"Gimnastyka dla j?zyka" - konkurs recytatorski - FB nr 1•

,,Ksi??k:oczytusy" i: og?oszenie i realizacja konkursu czytelniczego - FB nr 2

,,Bajki i ba?nie znane i lubiane", ,,Na tropach polskich legend" - dwa cykle

zaj?? po?wi?cone g?o?nemu czytaniu zorganizowane podczas zaj?? waka

cyjnych - FB nr 2

•

•

.Eurowakacje w bibliotece - palcem po mapie, czyli gdzie na wakacje";
w programie, m.in. "Przygody S?oneczka - ilustracje do ksi??ki M. Buyno -

Arctowej", "Projektuj? ok?adk? mojej ulubionej ksi??ki", .Plastelinowy

zwierzyniec", "Kartki z kalendarza", "Ilustracje do wierszy Jana Brze

chwy" - konkursy plastyczne - FB nr 2

•
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,,Brzechwa dzieciom" - konkurs recytatorski - FB nr 2

"Eurowakacje w bibliotece" - quiz - FB nr 2

•

•

"Przys?owie prawd? ci powie" - konkurs literacki - FB nr 2•

"W krainie u?miechni?tej ksi??ki - czytanki zgadywajki" -

zabawy
s?owem - FB nr 2

•

,,Eurowakacje w bibliotece, czyli ksi??kowa podró? po Europie od A do 'C'
-

wakacyjny blok imprez bibliotecznych obejmuj?cy poznawanie literatury
o ró?nych krajach Europy, pogadanki i zaj?cia plastyczne .; FB nr 3

•

".znamy Europ?" -'-

realizacja drugiej cz??ci konkursu wiedzy - FB nr 3

.Podwodne królestwo Neptuna". ,.pierniki z plasteliny' - FB nr 6

•

•

"Tatry i górale w literaturze polskiej" - konkurs literacki - FB nr 6•

"Tam gdzie pan Kopernik znika w drzwiach cukierni", ;,Na magnackim
zamku", "Tam gdzie mewy rajcuj? z Neptunem"

- zabawy - FB nr 6

•

,,Na zamku w ?a?cucie" - konkurs historyczny - FB nr 6•

sierpie?

• "Lato ,z przebojami" - kontynuacja zaj?? bibliotecznych dla dzieci

i m?odzie?y pozostaj?cych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

W programie, m.in, g?o?ne czytanie fragmentów ksi??ek,' rozmowy
i dyskusje wokó? czytanego tekstu, zaj?cia plastyczne, projekcje bajek.

DWugodzinne spotkania odbywa?y si? we wtorki i czwartki - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP
,

• ,,Bajki i ba?nie znane i lubiane" -' cykl bibliotecznych zaj?? wakacyjnych

obejmuj?cY m.in. g?o?ne czytanie (Bajka o rybaku i z?otej rybce, Nowe szaty

króla, Colineczka; O sze?ciu ?ob?dziah; Królewna ?nie?ka i siedmiu krasnolud-
,

?ów) oraz zaj?cia plastyczne inspirowane czytan? literatur? - FB nr l

• "?yczenia do z?otej rybki" - konkurs literacki - FB nr l

•
" Wakacj? z zielonym" - konkurs ekologiczny" - Fa nr 1

• "Bajki i ba?nie znane i lubiane", "Na tropach polskich legend" - kontynu

acja zaj?? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu -FB nr 2

• "WakaCyjne marzenia", ,,zabawy z mas? soln?', "Moja ulubiona posta?
z bajki", .Dmuehane obrazki", ,,Puchatkowe marzenia", ,,Kartki
z kalendarza" - konkursy plastyczne realizowane podczas wakacyjnych za

j?? z-dzie?mi i m?odzie?? - FB nr 2

• ,,Kalambury z lektury" - konkurs literacki ? FB nr 2

• ,,Mitologia - ba?nie czy nauka" - prezentacja komputerowa - FB nr 2

• Odby?o si? uroczyste zako?czenie wakacyjnych zaj?? w bibliotece, podczas

których m.in. najaktywniejszym uczestnikom wr?czono nagrody" - FB nr 2

• ,,Eurowakacje w bibliotece, czyli ksi??kowa podró? po Europie od A do Z:'

-:- kontynuacja wakacyjnego bloku imprez bibliotecznych obejmuj?cych,



m.in. poznawanie literatury o ró?nych krajach Europy, pogadanki i zaj?cia

plastyczne - FB nr 3

.Znamy Europ?"
-

realizacja 2. kolejnych cz??ci konkursu wiedzy - FB nr 3

"Misiakowe spotkania" -

g?o?ne czytanie fragmentów ksi??ek
o misiach - FB nr 3

•

•

,,Kodeks przyja?ni" - pogadanka, wspólne uk?adanie kodeksu - FB nr 3

,,Polska bez tajemnic", ,,Halo jestem rybk?" - konkursy plastyczne - FB nr 6

"Twórczo?? pisarzy ziemi lubelskiej" - konkurs literacki - FB nr 6

•

•

•

"W ?redniowiecznym zamku" .!.. konkurs historyczny - FB nr 6•

wrzesie?·

W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie z dr hab.

Halin? Ludorowsk? .Krzy?acy i stereotypy" oraz prof. zw. dr. hab. Le

chem Ludorowskim "Za co Henryk Sienkiewicz otrzyma? NAGROD?
NOBLA" - PiMBP

•

"Z papierosem nie po drodze" - og?oszenie i realizacja powiatowego kon

kursu na fraszk? o tematyce antynikotynowej - PiMBP

•

Odby?o si? kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki. Po?wi?cone

by?o rozmowie o ksi??ce M. Szczyg?a Gottland - PiMBP

•

Zorganizowano cztery cotygodniowe spotkania osób niewidomych
i niedowidz?cych-z miasta i powiatu zamojskiego. Spotkania odbywa?y si?
w punkcie bibliotecznym PiMBP dzia?aj?cym przy PZN Oddzia?

w Zamo?ciu. Tematyka spotka?: Wrzesie? 1939, Nowo?ci wydawnicze
,,ksi??ki mówionej", "Niesiemy plon w ojców dom" - konkurs przy?piewek
i obrz?dów do?ynkowych, Czytanie prasy zwi?zkowej - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

•

Odby?y si? kolejne trzy spotkania Ko?a Terenowego Polskiego Stowarzy
szenia Diabetyków w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nospraw

nychPiMBP

•

"W ogrodzie u Puchatka", "Czerwone jab?uszko", "Co nam niesie jesie?",

,,Barwny szal jesieni" - zaj?cia dla dzieci najm?odszych z cyklu Puchatko

we spotkania obejmuj?ce, m.in. g?o?ne czytanie, zabawy s?owem, zaj?cia

plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

•

Odby?a si? wycieczka do biblioteki uczniów SP nr 2 w Zamo?ciu, celem

której by?o zapoznanie z ksi?gozbiorem oraz czasopismami dla m?odzie?y

dost?pnymi w bibliotece, a tak?e udzia? w spotkaniu z prof. Lechem Ludo

rowskim - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

•

Zorganizowano trzy wizyty w bibliotece uczniów klas szóstych SP nr 3

w Zamo?ciu, których celem by?o zaprezentowanie zbiorów biblioteki dla

dzieci i m?odzie?y i zapoznanie z regulaminem korzystania z biblioteki oraz
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przedstawienie oferty zaj?? edukacyjno - kulturalnych - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• "Boles?aw Le?mian w oczach dzieci - impresje plastyczne" - konkurs pla

styczny
- FB nr l

• "Kim by? Boles?aw Le?mian" - pogadanka - FB nr 1

• Kontynuacja zaj?? bibliotecznych po?wi?conych g?o?nemu czytaniu; m.in,

Poezji B. Le?miana - FB nr 1

• "Nadchodzi jesie?" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• "Warsztat informacyjny biblioteki" -lekcja biblioteczna - FB nr 2

• .Letni ?wiat przygód" - cykl obejmuj?cy 4 spotkania w Przedszkolu Miej
skim nr 13 po?wi?cone g?o?nemu czytaniu fragmentów ksi??ek Astrid

Lindgren - FB nr 2

• "Boles?aw Le?mian w oczach dzieci" - spotkania biblioteczne po?wi?
cone popularyzacji twórczo?ci B. Le?miana. W programie, m.in, g?o?ne

czytanie poezji oraz Klechd, a tak?e zaj?cia plastyczne inspirowane czy

tan? literatur? - FB nr 3

• "W?ród zwierzaków Doktora Dolittle" zaj?cia biblioteczne

z wykorzystaniem ksi??ek H. J. Loftinga - FB nr 3

• Zorganizowano zaj?cia po?wi?cone g?o?nemu czytaniu fragmentów utworów

B. Le?miana Lampa Aladyna oraz Przygody Sindbada ?eglarza - FB nr 3

• "W labiryncie Minotaura" - konkurs historyczny - FB nr 6

• .Przygody Plastusia w piórniku" - konkurs czytelniczy - FB nr 6

pa?dziernik

• "Wyzwania kultury chrze?cija?skiej dzi?" - spotkanie z dr. Kazimierzem

Sza?at? z Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie, re

alizowane w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - PiMBP

• Otwarciem wystawy fotografii "Zamo?? wczoraj i dzi?" rozpocz??a si?

realizacja programu Patriotyzm jutra
- Zamo?? wczoraj i dzi? wspó?fman

sowanego przez MKiDN w ramach Programu operacyjnego Patriotyzm ju-
tra-PiMBP

.

• Ludwik Marian Potocki - autor pierwszejhistorii Zamo?cia - wyk?ad dra

Jacka Feduszki oraz Dzia?alnos? Akademii Zamojskiej - wyk?ad dra Bog
dana Szyszki, realizowane w ramach programu Patriotyzm jutra

- Zamo??

wczoraj i dzi? - PiMBP

• Odby?o si? spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki, którego niecodziennym

go?ciem by?a Marta Fox - PiMBP

• W punkcie bibliotecznym PiMBP dzia?aj?cym przy PZN Oddzia?

w Zamo?ciu zorganizowano trzy cotygodniowe spotkania osób niewido

mych i niedowidz?cych z miasta i powiatu zamojskiego. Spotkania po?wi?
cone by?y m.in, obchodom Dnia Bia?ej Laski, popularyzacji twórczo?ci
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niewidomych poetek naszego regionu Krystyny Stochel i Feliksy Lewan

dowskiej oraz prezentacji nowo?ci "ksi??ki mówionej" - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Odby?o si? kolejne gaw?dziarskie spotkanie cz?onków Ko?a Terenowego

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych PiMBP

• Spotkanie z podró?nikiem Ewa Budziejewsk? - Gruszk? - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych PiMBP.

• "Le?ne skrzaty - kolorowe jak jesie?" - zaj?cia plastyczno-literackie dla

dzieci niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• "Na grzyby", "Z?oty je?", "Kartoflane ?wi?to", "W ?wiecie krasnoludków

"Deszczowe kropelki" - zaj?cia dla dzieci najm?odszych z cyklu Puchat

kowe spotkania obejmuj?ce, m.in. g?o?ne czytanie, zabawy s?owem, zaj?cia

plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Impresje plastyczne
- Boles?aw Le?mian w oczach dzieci" - konkurs pla

styczny - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Przedszkolaki w bibliotece" - wizyta w bibliotece wychowanków Przed

szkola "S?oneczko", podczas której, m.in. dzieci obejrza?y sal? zabaw Ra

do?ni? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja zaj?? bibliotecznych po?wi?conych

g?o?nemu czytaniu - FB nr l

• Zorganizowano trzy pogadanki z cyklu Szkolna Kindersztuba po?wi?cone

nast?puj?cej tematyce: ,,zapraszamy znajomych - ABC dobrego wychowa

nia", "Idziemy do przedszkola - ABC dobrego wychowania", ,,Magiczne
s?ówka" - FB nr l

• ,,Jesie? idzie przez park", ,,Jesienna ba??" - konkursy plastyczne - FB nr l

• "Portret mojej pani w karykaturze
- konkurs plastyczny

- FB nr 2

• "J?zyk polski jest ciekawy" - konkurs - FB nr 2

• Odby?y si? 4 spotkania po?wi?cone g?o?nemu czytaniu tekstów literackich

dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 13 - FB nr 2

• ,,Boles?aw Le?mian w oczach dzieci" - kontynuacja spotka? bibliotecznych

po?wi?conych popularyzacji twórczo?ci B. Le?miana. W programie, m.in.

g?o?ne czytanie poezji oraz Klechd, a tak?e zaj?cia plastyczne inspirowane

czytan? literatur? - FB nr 3

• .Le?mianowskie strofki" - konkurs recytatorski - FB nr 3

• ,,Boles?aw Le?mian -

impresje plastyczne"
- konkurs plastyczny - FB nr 4

• ,,80. urodziny Kubusia Puchatka" -

wystawa
- FB nr 4

• .Podróze po chmurze" - zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czyta

niu ksi??ki Nasze ptaki W. Chotomskiej - FB nr 4
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• ,,zgadywanki rymowanki" - konkurs literacki - FB nr 4

• "W Ksi??koIandii" -lekcja biblioteczna - FB nr 6

• ,,z przys?owiem za pan brat"
-;-

konkurs literacki - FB nr 6

listopad
I

• ,,Jerzy Giedroyc - Ksi??? Emigrantów" - otwarcie wystawy
- PiMBP

• ,,Rozmowa o przeczytanych ksi??kach" - kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi??ki - PiMBP

• "Z papierosem nie po drodze" - podsumowanie miejskiego konkursu na

fraszk? o tematyce antynikotynowej. Podczas spotkania, m.in. zaprezento
wano wydawnictwo pokonkursowe zawieraj?ce naj ciekawsze utwory po

wsta?e w toku dzia?alno?ci konkursowej - PiMBP

• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie z prozaikiem,

poet? i scenarzyst? Wojciechem Kuczokiem - PiMBP

• Pani Anna Kaniuk z Dzia?u Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa,
instruktor PiMBP w Zamo?ciu zosta?a uhonorowana odznaczeniem pa?

stwowym
- odznak?honorow?Zaslu?ony dla Kultury Polskiej

• "Obs?uga programu bibliotecznego MAK"· - szkolenie dla bibliotekarzy
bibliotek publicznych powiatu zamojskiego trwaj?ce w dniach 19, 21 i 23

listopada - PiMBP

• "Strofy o porach roku" - podsumowanie ogólnopolskiego konkursu twór

czo?ci osób niepe?nosprawnych oraz otwarcie wystawy pokonkursowej -

PiMBP

• ,,Ku czci zmar?ych poetów" - monta? poetycki, "
11 listopada w poezji",

,,?ycie i twórczo?? Boles?awa Le?miana" to tematyka trzech cotygodnio

wych spotka? osób niewidomych i niedowidz?cych w punkcie bibliotecz

nym PiMBP dzia?aj?cym przy PZN Oddzia? w Zamo?ciu - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

.

• Odby?y si? kolejne spotkania cz?onków Ko?a Terenowego Polskiego Stowa

rzyszenia Diabetyków w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa Niepehiospraw-
nychPiMBP

..

• Odby?a si? pogadanka dla m?odzie?y niepe?nosprawnej na temat obrz?dów, oby

czajów i wró?b andr.rejkowych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
P?P

,

• ,,Jesienny Zamo??" - konkurs plastyczny oraz wystawa pokonkursowa -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Czarodziejskie s?owa", ,,Ko?czy si? jesie?", ,,Kubusiowe lekturki", ,,An
.

drzejkowe czarowanie" - zaj?cia dla dzieci najm?odszych z cyklu Puchat

kowe spotkania obejmuj?ce, m.in. g?o?ne czytanie, zabawy s?owem, zaj?cia

plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP
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,

Zorganizowano cztery spotkania z cyklu Bajka w przedszkolu po?wi?cone

g?o?nemu czytaniu w trakcie wizyt bibliotekarza w przedszkolach - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

•

.Katarzynki i Andrzejki, czyli poznaj swoj? przysz?o??"
- zabawa dla dzieci

popularyzuj?ca obrz?dy i zwyczaje :- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

,,Parada postaci literackich", .Zimowe impresje", ,,zimowa noc" - konkur

sy plastyczne - FB nr 1

•

•

"Bajka w prezencie" - kontynuacja zaj?? bibliotecznych po?wi?conych

g?o?nemu czytaniu - FB nr l

•

"Wypada, nie wypada. Kodeks przyja?ni" - pogadanka z cyklu Szkolna

Kindersztuba - FB nr l

•

Odby?y si? kolejne 4 spotkania po?wi?cone g?o?nemu czytaniu tekstów

literackich dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr l3 - FB nr 2

•

"Jesienna zaduma" - pogadanka z okazji rocznicy odzyskania niepodleg?o
?ci-FB nr2

•

"Origami - zabawki z papierkami" - konkurs plastyczny - FB nr 2

,,Li?ciaste ludki" -

zaj?cia biblioteczne oparte na tek?cie literackimi Ewy

Ko?aczkowskiej Dwana?cie przyjació? Muszki - FB nr 3

-.

•

"lOO? rocznica urodzin A. Lindgren" - g?o?ne czytanie tekstów, zaj?cia

plastyczne w oparciu o lektury Astrid Lindgren - FB nr 3

•

"Jesienne podró?e po chmurze" - konkurs - FB nr 3•

"Bajkowe zgadywanki" - konkurs literacki - FB nr 4•

"Opowie?ci spod bieguna", .Zaczarowana zagroda", "Od bieguna do bie

guna" - g?o?ne czytanie fragmentów ksi??ek Centkiewiczów - FB nr 4
.

"Troski i marzenia ksi??ek" -lekcja biblioteczna - FB nr 6

•

•

,,Ba?niowy przyjaciel" - konkurs plastyczny - FB nr 6•

"Andrzejkowy wieczór" - spotkanie biblioteczne - FB nr 6•

grudzie?

• Ukaza? si? kolejny (26) numer Bibliotekarza Zamojskiego
- PiMBP i SBP

Oddzia? Zamo??

• "?ladami Chrystusa" -

wystawa fotografii? Ziemi ?wi?tej - PiMBP

• W ramach Zamojskiej Biesiady Literackiej odby?o si? spotkanie bo?onaro

dzeniowe z udzia?em ks. biskupa Wac?awa Depo - PiMBP

• W punkcie bibliotecznym PiMBP dzia?aj?cym przy PZN Oddzia?

w Zamo?ciu zorganizowano trzy cotygodniowe spotkania osób niewido

mych i niedowidz?cych z miasta i powiatu zamojskiego. Po?wi?cone by?y,
m.in. otwarciu wystawy szopek bo?onarodzeniowych, monta?owi poezji re

ligijnej "Wo?am do Ciebie: przyjd? Panie" oraz organizacji Spotkania

op?atkowego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP
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• Odby?y si? 2 kolejne spotkania cz?onków Ko?a Terenowego Polskiego

Stowarzyszenia Diabetyków w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych PiMBP

• "Czas rado?ci i pokoju" -

wystawa choinek wykonanych przez ?rodowisko

osób niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• ,,Dlaczego Kopciuszek nie chce si? ze mn? bawi?", "W?drówki Pyzy",

"Zimowe bajanie", "Trolle z Bullerbyn" - cykl spektakli w wykonaniu Te

atru Lajkonik - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Zorganizowano cykl spotka? autorskich z Agnieszk? Fr?czak - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Cicha noc" - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• ,,Ksi??ka od serca" - fina? plebiscytu na najpoczytniejsz? ksi??k? - Oddzia?
. dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Wspomnienie jesieni", "W eskimoskiej wiosce", ,,z choink? w tle", .Jlustracia

do ba?ni Dziewczynka z zapa?kami" - konkursy plastyczne - FB nr l

• ,,Bajka w prezencie" - kontynuacja zaj?? bibliotecznych (3 spotkania) po

?wi?conych g?o?nemu czytaniu - FB nr l

• ,,Miko?ajki", "Ozdoby na choink?" - konkursy plastyczne - FB nr 2

• ,,Bajkolandia", ,,Kosz z ba?niami" - kolejne spotkania po?wiecone g?o?nemu

czytaniu tekstów literackich dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 13 - FB nr 2

• "Opowie?ci spod bieguna" - g?o?ne czytanie ksi??ki Zaczarowana zagroda
oraz zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• ,,Przy blasku choinki" - g?o?ne czytanie ksi??k:i D. Skwark Gwiazdka, zaj?cia

plastyczne; wykonywanie ozdób choinkowych i strojenie choinki - FB nr 3

• "Z choink? w tle" - g?o?ne czytanie utworów Idzie zima, Bia?a królo-

wa-FB nr4
'

• "Idzie zima" - konkurs plastyczny - FB nr 4

• ,,Na ga??zce choinkowej" - konkurs plastyczny - FB nr 6

• ,;Z historii ksi??ki; dzieje starego papieru" - pogadanka - FB nr 6

• ,,Drogi Miko?aju" ..:.. konkurs literacki - FB nr 6

ADAMÓW

lipiec! sierpie?
• "Wakacje w bibliotece" - cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych

VI okresie wakacji w miejscu zamieszkania. W programie zaj??, m.in. g?o
?ne czytanie bajek, inscenizacje tekstów literackich, zabawy
z wykorzystaniem czytanych lektur, zaj?cia plastyczne, konkursy - GBP

wrzesie?

• ,,Poezja Boles?awa Le?miana" - pogadanka - GBP

76



• "Twórczo?? Stanis?awa Wyspia?skiego" - pogadanka - GBP

listopad
• "Wró?by i zwyczaje andrzejkowe" - pogadanka - FB Suchowola

grudzie?

• "Wigilia Bo?ego Narodzenia" - pogadanka, s?uchanie i ?piewanie kol?d,

wspólne strojenie choinki - GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

""6RABOWIEC

lipiec
• "?redniowieczny festyn rycerski", W programie, m.in, wycieczka i zwiedzanie

zabytkowych ko?cio?ów, kamienic i fortów Przemy?la - GBP

sierpie?
• ,,Poznajemy pi?kne okolice Grabowca" - rajd pieszy po??czony

z ogniskiem - GBP

wrzesie?

• Zorganizowano uroczysto?? patriotyczno-religijn? w rocznic? napa?ci so

wieckiej na Polsk? - GBP i GOK

pa?dziernik
• Zorganizowano wystaw? prac plastycznych uczestników Warsztatów Tera-

pii Zaj?ciowej z Hrubieszowa - GBP i GOK

listopad
• Zorganizowano wieczernic? z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci - GBP i GOK

grudzie?.
• O dwóch takich co ukradli ksi??yc"

- przedstawienie teatralne - GBP i GOK

• "Spotkanie z Miko?ajem" - okoliczno?ciowa impreza dla dzieci - GBP i GOK

KOMARÓW

sierpie?
• ,,DNI KOMAROWA - festyn rekreacyjny" - integracyjna impreza ?rodo

wiskowa - GBP, SOK

• "Obchody 87, rocznicy Bitwy pod Komorowem" - uroczysto?? patriotycz

no-religijna. W programie m.in, promocja ksi??ki B. Kozaczy?skiej Losy dzie

ci z Zamojszczyzny oraz inscenizacja bitwy jaka mia?a miejsce w 1920 roku -

GBP,SOK

wrzesie?

77



• Zorganizowano do?ynki gminno-parafialne, podczas których, m.in. przed
stawiono okoliczno?ciowy program artystyczny oraz rozstrzygni?to kon

kurs na naj?adniejszy wieniec - GBP, SOK

• "?wi?to pieczonego ziemniaka" -

impreza integracyjna
- GBP, SOK

• Zorganizowano lekcj? biblioteczn? dla uczniów I kl. gimnazjum
- FB Zubowice

pa?dziernik
• Zorganizowano obchody "?wiatowego Dnia Pluszowego Misia".

W programie, m.in. g?o?ne czytanie dzieciom tekstów literackich, rozmowa

na temat misiów - znanych bohaterów ksi??kowych, zaj?cia plastyczne:

portret ulubionego misia - GB P, SOK

• "Wszystko zacz??o si? od ...

- piszemy opowiadanie" - konkurs literacki -

GBP,SOK

listopad
• "Rocznica odzyskania niepodleg?o?ci" - uroczysto?ci patriotyczne, monta?

poetycko-muzyczny, wr?czenie nagród Cz?owieka Roku 2007 Gminy Ko-

marów- GBP, SOK
.

• "?wi?teczna pocztówka" - konkurs plastyczny - GBP i SOK

• ,,Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych" - GBP, SOK

grudzie?

• "Spotkanie z Miko?ajem" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - GBP, SOK-

• "Miko?ajki z bibliotek?" - zaj?cia dla dzieci m?odszych - FB Zubowice

• "Spotkanie op?atkowe" - GBP i SOK

• "Tradycje ?wiat Bo?ego Narodzenia" -

integracyjne spotkanie dzieci ze

szko?y podstawowej oraz m?odzie?y gimnazjalnej (rozmowa na temat kul

tywowanych tradycji ?wi?tecznych, czytanie tekstów literackich tematycz
nie zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, wykonywanie ozdób cho

inkowych - GBP i SOK

• Odby?o si? g?o?ne czytanie dzieciom tekstów literackich, a nast?pnie zaj?-
cia plastyczne na podstawie s?uchanych fragmentów - FB Zubowice

KRASNOBRÓD

lipiec
• Promocja ksi??k:iMieczys?awa Ko?ci?skiego ,,Krasnobrodzkie portrety ro

dzinne" - MGBP

• Zorganizowano stoisko informacji turystycznej podczas obchodów Dni

Krasnobrodu - MGBP

• "Mój zwierzak ija" -

wystawa pokonkursowa - MGBP

sierpie?
• "Warto zobaczy? Krasnobród" -

wystawa
- MGBP

78



wrzesie?

• Og?oszony zosta? konkurs "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkol

nym 200712008 - MGBP, FB Hutki

listopad
• Przeprowadzono prace remontowe (remont korytarza wej?ciowego) -

MGBP

LABUNIE

lipiec
• Biblioteka w??czy?a si? w przygotowanie Gminnych Igrzysk Sportowych

wrzesie?

• "Wrzesie? 1939. Boje pod Barchaczowem, Labuniami i Bródkiem" -

wy-

k?ad historyczny dla m?odzie?y gimnazjalnej - GBP

pa?dziernik
• Utworzono punkt biblioteczny w Labu?kach Pierwszych

listopad
• Pan Bogdan Szyku?a, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Labunie

zosta? uhonorowany odznaczeniem pa?stwowym - odznak? honorow? Za

s?u?ony dla Kultury Polskiej

grudzie?
• "Wprowadzenie stanu wojennego" - spotkanie z senatorem RP Januszem

Wo?nic? - GBP

• ,,Moje prze?ycia
- internowanie" - spotkanie zHenrykiem K?kolem, dzia?a

czem opozycyjnym, internowanym w okresie stanu wojennego - GBP

Ml?CZVN

lipiec
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek

,,Kocia mama" M. Buyno-Arctowej oraz z o przygodach Muminków

• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie waka

cji w miejscu zamieszkania. W programie: zabawy literackie, rozwi?zywa
nie rebusów, krzy?ówek, zaj?cia plastyczne

sierpie?
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie opowie

?ci o Smerfach

wrzesie?

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie fragmen
tów ksi??ki Czarnoksi??nik z Krainy Oz
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.• "Nasze wspomnienia z wakacji" - pogadanka
• "Ogród zoologiczny doktora Dolittle" - rysowanie na asfalcie postaci

z ksi??ki H. L. Loftinga

pa?dziernik
• Zorganizowano dwa "Wieczory bajek"; g?o?ne czytanie ksi??ek

o przygodach Martynki oraz Gospodarz Gustaw

• Zorganizowano 2 wycieczki do biblioteki dla uczniów I kl. gimnazjum,

podczas których zaprezentowano m?odzie?y zbiory biblioteczne oraz zapo

znano z zasadami korzystania z us?ug biblioteki.

listopad
• Zorganizowano dwa "Wieczory bajek"; g?o?ne czytanie Opowie?ci do poduszki

grudzie?
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek

?wi?ty Miko?aj i przyjaciele
• Zorganizowano spotkanie op?atkowe dla dzieci, podczas którego przepro

wadzona zosta?a pogadanka o zwyczajach bo?onarodzeniowych oraz

o formach sp?dzania ?wi?tecznego czasu.

RADECZNICA

lipiec
• "Wakacje z ksi??k?" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji

w miejscu zamieszkania - GBP

wrzesie?.

• Odby?o si? spotkanie czytelników biblioteki z regionalistk? pani? Regin?
Smoter - Grzeszkiewicz oraz kronikarzem gminy panem Stanis?awem Zy
ba??-GBP

• "Opis bibliograficzny ksi??ki, korzystanie z katalogów, wyszukiwanie

ksi??ek na pó?kach" - lekcja biblioteczna dla ucz. kl. VI szko?y podstawo
wej -GBP

pa?dziernik
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kl. ID szko?y podsta

wowej-GBP

listopad
• "Warsztat informacyjny biblioteki" -lekcja biblioteczna dla uczniów kl. V

szko?y podstawowej
SIT ANIEC (GBP ZAMO??)

lipiec! sierpie?
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• "Wakacje ze Szrekiem" - cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych
wokresie wakacji w miejscu zamieszkania. W programie: "Kwiaty
z orgiami", ,,Bohaterowie bajek", "Witra?owe motyle", "Portret Szreka" -

konkursy plastyczne, "Co wiesz o Szreku", ,,Bohaterowie wierszy poetów

polskich" - konkursy wiedzy - GBP

• "Wakacje z dobr? ksi??k?" -

wystawa nowo?ci - FB Kalinowice

• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci, w ramach których odby?y si?

konkursy, zgadywanki i ?amig?ówki literackie - FB Kalinowice

• Odby?a si? okresowa kontrola zbiorów bibliotecznych - FB Lipsko
• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci, w ramach których odby?y si?

konkursy plastyczne: Kot w butach, ilustracja do przeczytanej ksiq?ki, Po

stacie i zwierz?ta z plasteliny oraz g?o?ne czytanie bajek - FB Mokre

• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci, w ramach których odby?y si?

konkursy plastyczne: "Wakacyjne obrazki", ,,Postacie ze Szreka", konkursy

wiedzy, rozwi?zywanie rebusów i ?amig?ówek literackich - FB P?oskie

• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci. W programie konkursy pla

styczne (Plastelinawa kraina, Malcieta wioski Bullerbyn), konkursy wiedzy,

g?o?ne czytanie, gry edukacyjne popularyzuj?ce twórczo?? Astrid Lindgren
-FB Wysokie

• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci, w programie których odby?y

si?, m.in. konkursy plastyczne Mój ulubiony bohater z ksi??ki, Malujemy na

asfalcie, Wymarzone wakacje, Kolorowe motyle oraz wystawy pokonkur
sowe - FB Zawada

• Wspó?udzia? w przygotowaniu i organizacji Gminnego ?wi?ta Planów -

GBP i filie

wrzesie?

• Zorganizowano wycieczki do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przedszkolnego,

których celem by?o zapoznanie z bibliotek? - GBP, FB P?oskie

• "Jesienne spotkania z natur?" - konkurs plastyczny - GBP

• Ca?a Polska Czyta Dzieciom - wznowienie po wakacyjnej przerwie coty

godniowych spotka? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom - GBP,

FB Kalinowice, FB P?oskie, FB Wysokie, FB Zawada

• Zorganizowano 2 wycieczki do biblioteki dzieci z kl. I, której celem by?o

zapoznanie z bibliotek? - FB Wysokie
• "Katalog biblioteczny jako ?ród?o informacji" - lekcja biblioteczna dla

uczniów III kl. gimnazjum - FB Wysokie

pa?dziernik
• Ca?a Polska Czyta Dzieciom - organizacja spotka? bibliotecznych po?wi?

conych czytaniu dzieciom i zaj?cia w oparciu o czytane teksty - GBP
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(7 spotka?), FB Kalinowice (7 spotka?), FB Lipsko (4 spotkania),
FB Wysokie (1 spotkanie), FB Zawada (11 spotka?)

• ,,Legenda zawsze ?ywa" - konkurs - GBP

• ,,Dlaczego biblioteka jest potrzebna" -lekcja biblioteczna - OBP

• "?wiat bajek i ba?ni" - wycieczka do biblioteki dzieci z oddzia?u przed-

szkolnego - FB Kalinowice

• Zgaduj - zgadula ze znajomo?ci przeczytanych ksi??ek i wierszy - FB Mokre

• ,,Jesienne li?cie" - konkurs - FB Lipsko
• ,,zbiory jesienne"-pogadanka - FB Lipsko
• ,,,zapasy na zim?" - konkurs - FB Wysokie
• ,,Katalog rzeczowy" -lekcja biblioteczna - FB Wysokie

listopad
• Cala Polska Czyta Dzieciom - organizacja spotka? bibliotecznych po?wi?

conych czytaniu dzieciom i zaj?cia w oparciu o czytane teksty - GBP

(6 spotka?), FB Kalinowice (3 spotkania), FB Lipsko (3 spotkania), FB

Wysokie (l spotkanie), FB Zawada (11 spotka?)
• ,,Katy?" - lekcja biblioteczna - GBP

• "Czytelnicy polecaj? - to warto przeczyta?" - dyskusja nad ksi??k? -

FB Kalinowice

• "Andrzejkowe wró?by" - spotkanie w bibliotece - FB Mokre

• ,,Profilaktyka antynikotynowa"
- pogadanka- FB Wysokie

• "Choroby biernych palaczy" - FB Wysokie
• ,,Jak wygl?da ?w. Miko?aj" - konkurs - FB Zawada

grudzie? .

• Ca?a Polska Czyta Dzieciom - organizacja spotka? bibliotecznych po?wi?

conych czytaniu dzieciom i zaj?cia w oparciu o czytane teksty - GBP (2

spotkania), FlfKalinowice (2 spotkania), FB Lipsko (2 spotkania), FB Wy
sokie (1 spotkanie), FB Zawada (11 spotka?)

• "Skarby gminy Zamo??" - konkurs fotograficzny oraz wystawa pokonkur
sowa-GBP

• .Anio?y 2007" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa
- GBP

• ,,Motyw ?wi?teczny", "Choinki i gwiazdy z papieru" - konkursy plastyczne
-FB Mokre

.

• "Czy wiesz wszystko o ?wi?tach Bo?ego Narodzenia?" - konkurs - FB Mokre

• .,,Kartki na Bo?e Narodzenie" - konkurs plastyczny i wystawa prac
- FB Lipsko

• "Warsztat informacyjny biblioteki" -lekcja biblioteczna - FB P?oskie

.

• "?wi?teczne ozdoby" - konkurs i wystawa pokonkursowa
- FB P?oski e

• "?wi?ta, ?wi?ta - kartka ?wi?teczna" - konkurs plastyczny
- FB Wysokie

• "Najpi?kniejsza kartka ?wi?teczna" - konkurs - FB Zawada
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SITNO

lipiec/ sierpie?
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie ksi??ek ,,Miedziana lampa" i ,,Ba?nie przyjació?", ,,Bardzo
dziwne opowie?ci" - FB Horyszów Polski

wrzesie?

• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie ksi??ki Ewy Szelburg - Zarembiny "Bardzo dziwne

opowie?ci" - FB Horyszów Polski

pa?dziernik
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie ksi??ki "Legendy harcerskie" - FB Horyszów Polski

grudzie?
• Sami robimy ?wi?teczne ozdoby" - zaj?cia dla dzieci - GBP

.

• Ekspozycja kartek ?wi?tecznych wykonanych przez uczniów Szko?y

Podstawowej w Cze?nikach - FB Cze?niki

SKIERBIESZÓW

wrzesie?

• ,,Poznajemy bibliotek?" -lekcja biblioteczna dla dzieci z oddzia?u przedszkolnego

grudzie?
• Zorganizowano konkurs recytatorski dla. dzieci z klas I - ID szko?y

podstawowej - GBP i GOK

SU?ÓW

lipiec/ sierpie?
• Biblioteka w??czy?a si? w organizacj? imprezy gminnej ,,Biesiada na

wyspie"
- GBP

• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci. W programie: g?o?ne

czytanie, zaj?cia plastyczne, gry planszowe, ognisko - GBP

• Wspólnie z KGW Biblioteka w??czy?a si? w przygotowania Do?ynek

Powiatowych 2007 - GBP

• Zorganizowano wycieczk? do Kalkowa dla dzieci i m?odzie?y oraz osób

starszych z gm. Su?ów - GBP

wrzesie?

• Biblioteka w??czy?a si? w obchody gminno-parafialnego ?wi?ta plonów - GBP

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z kl. I i oddzia?u

przedszkolnego - GBP
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pa?dziernik
• G?o?ne czytanie bajek - zaj?cia dla dzieci - GBP

• ,,Krajobrazy jesieni" - konkurs plastyczny - FB Michalów

listopad/grudzie?
• Realizacja gminnego konkursu ,,Na naj?adniej wykonan? kartk? ?wi?teczn?"

-GBP i filie

SZCZEBRZESZVN

lipiec! sierpie?
• "Wakacje z ksi??k?" - zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w miejscu

zamieszkania. W programie: Poznajemy histori? swej miejscowo?ci -

zaj?cia edukacyjne, g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej, zaj?cia plastyczne,

gry i' zabawy edukacyjne, gry planszowe, zabawy na powietrzu, wycieczka
na Zamczysko - MGBP

wrzesie?

• "Czas do szko?y" - spotkanie w bibliotece nowych czytelników, zach?cenie
do wst?pienia do Kola Przyjació? Biblioteki - MGBP

ZWIERZYNIEC

wrzesie?

- -e-Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z oddzia?u

przedszkolnego VI celu zapoznania z bibliotek? i ksi?gozbiorem dzieci?cym
• Zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy powiatu zamojskiego po?wi?cone

nast?puj?cym zagadnieniom: .Jak wypromowa? bibliotek? w ?rodowisku",

,,Analiza czytelnictwa w poszczególnych gminach powiatu zamojskiego" =:

MGBP, WBP w Lublinie, PiMBP w Zamo?ciu

• Biblioteki publ?czne województwa lubelskiego -

wystawa

pa?dziernik
• Zorganizowano spotkanie z poet? W?adys?awem Sitkowskim

Halina Zieli?ska

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa PiMBP w Zamo?ciu

.'

' ..
?
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