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Jubileusz Bibliotekarza Zamojskiego
f

Mija 15 lat od chwili pojawienia si? pierwszego numeru Bibliotekarza Za

mojskiego. Co prawda nie jest to tak znacz?cy jubileusz jak ?wier?- czy pó?wie

cze, ale na tyle istotny, by zach?ci? do pewnych refleksji i podsumowa?.
W ca?ym pi?tnastoleciu ukaza?o si? 30 numerów periodyku, co oznacza, ?e

od samego pocz?tku po dzie? dzisiejszy pojawia si? on z tak? sama cz?stotliwo

?ci? - pó?rocznika. Kolejn? rzecz?, prawie identyczn? jak przed 15 laty, jest
szata graficzna - niezmiennie ta sama ok?adka wg projektu pani El?biety Gnyp,
w tej samej kolorystyce, z pomini?ciem ?-ladów czasu, który tylko tamt? ziele?

uczyni? jakby mniej zielon?. Pewne zmiany graficzne dostrzec mo?na natomiast

na stronie tytu?owej Bibliotekarza: od 1995 do 1999 roku widnia? na niej eksli

bris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu, tj. wydawcy

czasopisma. Grafika przedstawia zabytkowe drzwi wej?cia g?ównego do biblio

teki mieszcz?cej si? w synagodze na starym mie?cie. Po roku 1999 widnieje ten

sam znak graficzny wydawcy, ale pod zmienion? nazw?
- Powiatowa i Miejska

Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu. My bibliotekarze doskonale wiemy, ?e by? to

okres sporych zmian w bibliotekarstwie publicznym, spowodowanych reform?

administracyjn? kraju. Biblioteka w Zamo?ciu, a tym samym wydawca, utraci?a

wówczas status placówki wojewódzkiej. Kolejn? zmian? w tej materii zauwa

?amy w numerze 24, tj. 2006/1 w zwi?zku ze zmian? logotypu wydawcy, które

go z kolei korekt? spowodowa?o przeniesienie siedziby Biblioteki do nowego

lokalu, na ulicy Kamiennej 20 oraz nadanie imienia. Ostatni? poprawk? zauwa

?amy w 27 numerze. Po raz pierwszy pojawia si? w nazwie wydawcy Ksi??nica

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

mieszania w nazewnictwie warto przypomnie?, ?e od pocz?tku po dzie? dzisiej

szy podmiotem sprawczym Bibliotekarza jest ta sama instytucja - Biblioteka

Publiczna w Zamo?ciu.

Spore za? zmiany dotkn??y komitetu redakcyjnego. Z zespo?u, który praco

wa? nad zawarto?ci? pierwszego numeru dotychczas nie pozosta?a w jego sk?a

dzie ani jedna osoba. Wi?kszo?? z nich odesz?a na emerytury, niektórzy odeszli

z pracy w zwi?zku z likwidacj? istniej?cych do 1999 roku zespo?ów terenowych
biblioteki wojewódzkiej. Wspomniany rok 1999 by? równie? prze?omowym
okresem ograniczaj?cym zasi?g, a tym samym nak?ad wydawnictwa. Od 9. nu

meru (199911) do dnia dzisiejszego ukazuje si? ono w nak?adzie 50 egz. (wcze

?niej 150). Odbiorcami czasopisma s? g?ównie bibliotekarze bibliotek publicz

nych powiatu zamojskiego. Poza tym otrzymuj? je instytucje uprawnione do

tzw. egzemplarza obowi?zkowego oraz zainteresowane biblioteki i instytucje
w mie?cie i powiecie.

Zawarto?? merytoryczna Bibliotekarza Zamojskiego nie uleg?a znacz?cym

przeobra?eniom. Zamieszczane artyku?y porz?dkowane s? wed?ug ogólnych
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rozdzia?ów. Najbardziej obrazuj?cym sytuacj? w bibliotekarstwie zamojskim

miejscem jest rozdzia? Z ?ycia bibliotek. W?a?nie tutaj mo?na pochwali? si? tym
co ciekawego dzieje si? w naszych bibliotekach. Oprócz cennych, wartych

upowszechnienia inicjatyw czytelniczych, przedstawiamy w tym miejscu rów

nie? okresowe analizy stanu czytelnictwa i funkcjonowania bibliotek w mie?cie

i powiecie, a tak?e piszemy o problemach zamojskiego bibliotekarstwa publicz

nego. Rozdzia? Relacje traktuje o udziale zamojskich bibliotekarzy w przedsi?

wzi?ciach organizowanych przez biblioteki i inne instytucje w Polsce. Pisz?cy

dziel? si? uwagami na temat tego co robi? inni, przekazuj? relacje z wojewódz
kich i ogólnopolskich konferencji, szkole? i seminariów. Rozdzia? Pomoce me

todyczne ma charakter czysto warsztatowy. To tutaj zamieszczamy konspekty
i scenariusze ciekawych zaj??, które mia?y miejsce w bibliotekach, i które cie

szy?y si? du?ym zainteresowaniem, rocznice literackie i regionalne. Zestawienia

bibliograficzne przygotowywane s? g?ównie przez dzia? regionalny Ksi??nicy

Zamojskiej i zawieraj? wybór bibliografii dotycz?cej osób i wydarze? zwi?za

nych z regionem, a tak?e najnowsze nabytki regionalne naszych bibliotek. Re

komendacje ksi??ek, w postaci krótkich recenzji zach?caj?cych do tego, by zna

laz?y si? w zbiorach zamieszczane s? w rozdziale Ksiq?ki, które warto kupi?.
Wyboru najcz??ciej dokonuj? osoby pracuj?ce w dziale zajmuj?cym si? zaku

pami i opracowaniem zbiorów. W To warto wiedzie? mamy dla naszych czytel
ników informacje o niektórych wa?nych wydarzeniach z dziedziny bibliotekar

stwa, ksi??ki i literatury oraz w dziedzinach kultury pokrewnych ksi??ce.

Sta?ym, niezmiennym od pocz?tku, rozdzia?em jest Kronika. Dokumentuje
i relacjonuje ona w telegraficznym skrócie to co dzieje si? w bibliotekach pu

blicznych miasta i powiatu zamojskiego. Oprócz realizowanych przedsi?wzi??

kulturalnych zamieszczane s? tutaj wszystkie zmiany w organizacji powiatowej
sieci bibliotecznej, zmiany lokalowe, kadrowe, bibliotekarskie rocznice i jubile
usze.

Swoj? rubryk? ma równie? Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich -

wcze

?niej Okr?g a obecnie Oddzia? w Zamo?ciu, który odgrywa w ukazywaniu si?

czasopisma znacz?c? rol? - partycypuj?c w kosztach jego publikowania.
W?ród tych 30. numerów Bibliotekarza Zamojskiego by?y takie, które pra

wie w ca?o?ci po?wi?cili?my okre?lonym tematom lub wa?nym wydarzeniom

regionalnym lub lokalnym. Czwarty i dwudziesty trzeci dokumentuj? obchody

jubileuszowe 75- i 85-lecia Biblioteki w Zamo?ciu, szesnasty i dziewi?tnasty
prawie w ca?o?ci po?wi?cone s? czytelnictwu dzieci i m?odzie?y oraz zaanga

?owaniu bibliotek powiatu zamojskiego w kampani? Ca?a Polska czyta dzie

ciom. O pracy z czytelnikiem niepe?nosprawnym i naszych do?wiadczeniach

w tym zakresie pisali?my w Bibliotekarzu ... 2004/2(20). W roku 2005 obchodzi

li?my znacz?ce dla kultury narodowej rocznice zwi?zane z naszym miastem, tj.
400-lecie ?mierci Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego
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oraz 425-lecie wydania aktu lokacyjnego Zamo?cia. Wydarzeniom, za przyczy

n? których rok ówczesny obchodzony by? jako Rok Zamo?cia po?wi?cili?my

dwudziesty drugi numer periodyku. W numerze 2008/2 pisali?my z kolei o ob

chodach w Zamo?ciu Roku Szymona Szymonowica i o tym jak bibliotekarstwo

zamojskie zaanga?owa?o si? w popularyzowanie wiedzy o tej zas?u?onej dla

kultury i szkolnictwa postaci i jej zwi?zkach z Zamo?ciem i Zamojszczyzn?,
W sytuacjach kiedy dokonujemy ma?ych podsumowa?, trudno nie wspo

mnie? o niepowodzeniach, a wr?cz wpadkach, które nigdy miejsca mie? nie

powinny. W?a?nie ukaza? si? czwarty numer Bibliotekarza Zamojskiego. Jego
korekta niestety nie wysz?a najlepiej, ?eby nie powiedzie? - ca?kiem ?le. D?ugo
równie? nie musieli?my czeka? na opinie z zewn?trz. Prof. dr hab. Jacek Woj
ciechowski, ówczesny dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krako

wie natychmiast wytkn?? nam, ?e p. Wis?aw? Szymborsk? nazwali?my Wies?a

w?, prozaika J. Stryjkowskiego - "Stryjowskim", a pani? Zdzis?aw? Vogel -

.Vogiel". Zwa?ywszy, ?e czasopismo redaguj? 'bibliotekarze, taka pomy?ka
s?usznie nie powinna mie? miejsca.

A je?li chodzi o sukcesy? Có? powiem tak: ?wiadoma pragmatyzmu tkwi?

cego w stwierdzeniu, ?e miar? sukcesów s? nie tyle pomys?y co konkretne dzia

?ania, powodzeniem Redakcji Bibliotekarza Zamojskiego jest w?a?nie pomys?,

który zrodzi? si? 15 lat temu i trwa do dzi?. I za to dzi?kuj? wszystkim tym, któ

rzy kiedy? byli i tym, którzy obecnie s? zaanga?owani w jego tworzenie. Nigdy
nie towarzyszy?y nam ambicje by? w czo?ówce, bo przecie? nie taki cel nam

przy?wieca, a i ?rodki finansowe nie pozwalaj? utrzyma? go na zadawalaj?cym
nas poziomie poligraficznym. Piszemy najego stronach o tym co dla nas wa?ne,

istotne, ale te? o tym co nas niepokoi, czasem wr?cz uwiera i o tym, czym

chcemy si? podzieli? z innymi lub po prostu pochwali?. Z nadziej?, ?e w przy

sz?o?ci Bibliotekarz Zamojski by? mo?e stanie si? pomoc? w odtworzeniu histo

rii zamojskiego bibliotekarstwa publicznego zach?cam do lektury jubileuszowe

go wydania.

Halina Zieli?ska
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Z ?YCIA BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Su?owie

'f
Gminna Biblioteka Publiczna w Su?owie powsta?a w 1950 r. Na pocz?tek

otrzyma?a 500 woluminów wpisanych do inwentarza wraz z ksi?g? inwentarzo

w?. Biblioteka zosta?a zlokalizowana w budynku Prezydium Gminnej Rady Na

rodowej, w pomieszczeniu ma?ym, ciasnym, nie nadaj?cym si? do tego celu.

Kierownikiem biblioteki zosta?a p. Feliksa Po?dzik; w listopadzie 1950 r. zrezy

gnowa?a z pracy w bibliotece. W ci?gu nast?pnych dziewi?ciu lat bibliotek? pro

wadzi?o 10 pracowników, m.in. Marian Tchórz z Kitowa, Jan Kot z Su?owa i in.

15 marca 1959 roku Bibliotek? ponownie przyj??a p. Feliksa Po?dzik i nie

przerwanie sprawowa?a funkcje kierownika do 31 sierpnia 1986 roku, kiedy to

przesz?a na emerytur?. Biblioteka od pocz?tku swojej dzia?alno?ci rozwija?a sie?

punktów bibliotecznych, u?atwiaj?c w ten sposób mieszka?com gminy dost?p
do ksi??ki. Przez kilka lat punkty znajdowa?y si? w ka?dej wsi na terenie gminy
Su?ów. W 1973 r. ksi?gozbiór Gminnej Biblioteki w Su?owie zosta? przeniesio
ny do lokalu prywatnego, a w roku 1975 do innego lokalu prywatnego, w któ

rym Biblioteka mie?ci?a si? do 1989 r. We wrze?niu 1981 roku w Gminnej Bi

bliotece Publicznej w Su?owie zatrudniona zosta?a p. Jadwiga Koziej, pracuj?ca

nieprzerwanie do dzi?. W latach 1983-1986 pracuje równie? p. Wies?awa Kwiat

kowska. Po odej?ciu na emerytur? p. Feliksy Po?dzik, w 1986 r. kierownikiem

zostaje na krótko p. Alina Po?dzik, W czerwcu 1987 r. nast?puje kolejna zmiana

zatrudnienia. Na stanowisku m?odszego bibliotekarza rozpoczyna prac? p. Hen

ryka Pi?, która od 1989 r. do 31 stycznia 2006 r. pe?ni funkcj? kierownika GBP.

W 1989 r. ksi?gozbiór zostaje przeniesiony z lokalu prywatnego w Su?owie do

budynku remizy OSP w Tworyczowie. Po 6. latach Biblioteka wraca do Su?owa,
do nowego budynku remizy stra?ackiej, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej.
W latach 2001-2005 Biblioteka mie?ci?a si? w starej remizie OSP w Su?owie.

15 lutego 2001 r. Biblioteka zosta?a wpisana do rejestru instytucji kultury

pod nr 1/2001 jako samorz?dowa instytucja kultury.
W 2004 r. w ramach programu .Jkonka" bibliotek? gminn? wyposa?ono

w 3 zestawy komputerowe wraz z przy??czem do Internetu. W 2009 r. rozpocz?

to proces automatyzacji biblioteki od tworzenia automatycznej bazy katalogo

wej w programie bibliotecznym MAK. W najbli?szym czasie planuje si? dalsze

prace nad tworzeniem bazy katalogowej w GBP oraz wyposa?enie filii w sprz?t

komputerowy, co pozwoli na utworzenie kawiarenek internetowych, oraz roz

pocz?cie prac nad tworzeniem bazy katalogowej. Planujemy dalsze starania

o pozyskanie ?rodków na popraw? estetyki i funkcjonalno?ci naszych placówek,
a w szczególno?ci na adaptacj? nowego lokalu Filii w Michalowie.
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W 1956 roku powstaje pierwsza filia w S?siadce. Bibliotek? zlokalizowano

w domu prywatnym, a prowadzenie jej powierzono p. Edwardowi Bartnikowi.

W 1968 roku prac? w Filii podejmuje Stanis?aw Dybza. Biblioteka w S?siadce

obs?uguje 3 punkty biblioteczne w miejscowo?ciach: Su?owiec, ?rebce i Mokre

lipie. W latach 1970-1974 Biblioteka w S?siadce kilkakrotnie zmienia siedzib?,

zmieniaj? si? tak?e jej pracownicy. W lipcu 1974 r. Fili? w S?siadce przekazano

p. Helenie Magdziarz, która zwi?za?a si? z t? Bibliotek? na ponad 30 lat.

W 1977 roku przeniesiono bibliotek? do lokalu Wiejskiego Domu Kultury, za?

w 1982 r. do lokalu w remizie stra?ackiej. Znaczna poprawa warunków lokalo

wych nast?pi?a w 1997 r., kiedy Bibliotek? przeniesiono do nowego budynku

Szko?y Podstawowej, gdzie mie?ci si? do' chwili obecnej. Biblioteka zajmuje na

parterze 3 pomieszczenia o pow. 52 m2•

31 marca 2006 r. p. Helena Magdziarz po 32 latach pracy w Bibliotece prze

chodzi na emerytur?. Prowadzenie Filii powierzono p. Henryce Pi?, dotychczas

pracuj?cej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Su?owie. 31 grudnia 2008 r. roz

wi?zano umow? o prac? z p. Henryk? Pi?, a obs?ug? Filii do sierpnia 2009 r.

zajmowa?y si? bibliotekarki GBP. Obecnie prac? w Bibliotece podj??a Maria

Godzisz, nauczycielka z wieloletnim sta?em zawodowym.
W 1960 r. powsta?a Gromadzka Biblioteka Publiczna w Michalowie. Pierw

szym kierownikiem zostaje Jan Kobylarz, a nast?pnie jego ?ona Feliksa Koby
larz. W 1961 roku za?o?ono 2 punkty biblioteczne w Deszkowicach i Roz?o

pach. Od 1964 r. kierownikiem Biblioteki zostaje p. Helena Ot?owska, która

krzewi kultur? czytelnicz? w ?rodowisku przez 10 lat. Od l sierpnia 1974 roku

Bibliotek? w Michalowie przejmuje p. Maria S?omi?ska - wieloletnia nauczy

cielka miejscowej szko?y, pó?niej jej syn Andrzej S?omi?ski. Od 16 lipca 1984

roku do chwili obecnej Bibliotek? w Michalowie prowadzi p. Krystyna Kuku

?owicz. Do roku 1990 Biblioteka mie?ci?a si? w lokalach prywatnych. W latach

1990-1995 w lokalu Spó?dzielni Mieszkaniowej, a od 1996 r. w budynku Szko?y

Podstawowej, gdzie równie? nie unikn??a przeprowadzki. Obecny lokal Filii,
o powierzchni 26 m2 jest zbyt ciasny, zlokalizowany na J pi?trze, z utrudnionym

dost?pem dla osób starszych i niepe?nosprawnych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Su?owie jest jedyn? instytucj? kultury na te

renie gminy. Ka?dego roku z ksi?gozbioru Biblioteki oraz filii, licz?cego ponad
26500 woluminów korzysta oko?o 600 czytelników. Przewa?aj?c? grup? czy

telników s? dzieci i m?odzie? do lat 19. ?rednia liczba odwiedzin to ok. 3 000

w ci?gu roku, liczba wypo?ycze? w roku utrzymuje si? na poziomie 15 000

ksi??ek. Od 2004 roku Biblioteka oferuje trzy stanowiska komputerowe z

bezp?atnym dost?pem do Internetu, z czego korzysta ponad 400 osób rocznie.
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Oprócz podstawowych f 01111

dzia?alno?ci bibliotecznej, takich

jak gromadzenie i udost?pnianie
zbiorów, Biblioteka prowadzi
równie? dzia?alno?? kulturaln?
i o?wiatow?, skierowan? przede

wszystkim do dzieci i

m?odzie?y, poprzez organizacj?
konkursów: plastycznych,

recytatorskich, czytelniczych
oraz wycieczek i lekcji

bibliotecznych, przygotowuj?cych m?odych czytelników do efektywnego korzy-
stania ze zbiorów. Przy Bibliotece dzia?aj? równie? dwa Zespo?y ?piewacze,
które reprezentuj? gmin? podczas do?ynek i innych imprez folklorystycznych,
uatrakcyjniaj? wszystkie imprezy kulturalne, organizowane na terenie gminy.

GBP w Su?owie swoim oddzia?ywaniem zawsze stara?a si? obejmowa?
wszystkie grupy spo?eczne, w szczególno?ci najm?odszych, przygotowuj?c ich

do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz grup? osób starszych, cz?sto zagro

?onych wykluczeniem spo?ecznym.
W 2008 r. Gmina Su?ów przyst?pi?a do Programu Integracji Spo?ecznej, fi

nansowanego ze ?rodków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej
skich. W ramach tego programu Gmina og?osi?a 3 oferty: ?wietlica ?rodowisko

wa, przedszkole oraz us?ugi dla osób starszych, którymi zainteresowa?a si? Bi

blioteka. W lipcu 2008 r. podpisali?my umow? na realizacj? us?ug dla osób star-

szych "Aktywizacja i przeciwdzia?anie izolacji spo?ecznej osób starszych po

przez organizacj? i prowadzenie

spotka? integracyjnych". Festy
nem integracyjnym rozpocz?

li?my, w dniu 27 lipca 2008

roku, realizacj? projektu.

Bezpo?rednimi odbiorcami

programu s? osoby starsze z

terenu gminy Su?ów, o ró?nym
stanie zdrowia i statusie

materialnym, których zasadni

czym problemem jest samotno??

i odizolowanie od otoczenia.

Projekt ten mia? pozwoli?
osobom starszym na odnowienie dawnych znajomo?ci, które cz?sto zanik?y wsku

tek ró?nych okoliczno?ci. Grup? odbiorców po?rednich s? dzieci i m?odzie? z ob

szaru gminy Su?ów, które dzi?ki spotkaniom w gronie osób starszych nabywaj?
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nowych do?wiadcze?. W ramach

tego projektu organizowali?my

spotkania op?atkowe, wielka

nocne, z okazj i Dnia Babci i

Dziadka, piknik rodzinny czy

?wi?to pieczonego ziemniaka.

Zaproszone dzieci i m?odzie?

przygotowywa?y cz??? artystycz

n?, u?wietniaj?c swoim wyst?

pem spotkanie, natomiast

Seniorzy opowiadali m?odzie?y
o dawnych tradycjach i zwycza

jach. Wspólne biesiadowanie,

?piewanie piosenek oraz przygotowywanie potraw sprzyja?o integracji mi?dzy

pokoleniowej. W miesi?cu sierpniu wybrali?my si? na dwudniow? wycieczk?

integracyjn? do Cz?stochowy i kilku innych miejsc kultu religijnego.
W listopadzie tego roku planowane jest ostatnie spotkanie finansowane ze

?rodków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach

programu zakupili?my m.in.: zestaw nag?a?niaj?cy, wykorzystywany przy orga

nizacji spotka? integracyjnych. Korzystaj?c z dotychczasowych do?wiadcze?

chcieliby?my kontynuowa? t? form? aktywizowania osób starszych. Planujemy
dalsze starania o pozyskanie ?rodków na kontynuacj? spotka? integracyjnych
osób starszych na nast?pne lata naszej dzia?alno?ci.

Aneta Gil
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Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

Ksi??ki to tak?e ?wiat, i to ?wiat, który cz?owiek

sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
Wies?aw My?liwski Traktat o ?uskaniu fasoli

Kilka s?ów o pocz?tkach ...

Nasza historia si?ga 1949 roku. Biblioteka mie?ci?a si? wówczas w prywat

nym budynku przy ul. 700-lecia. By?a skromnie wyposa?ona
- w 2 rega?y, 2

sto?y oraz ksi?gozbiór licz?cy 870 woluminów. Pierwsz? bibliotekark? zosta?a

Janina Kasprowicz, zast?piona pó?niej przez Bo?en? Kocaj.
W 1973 roku, w wyniku zmian administracyjnych, nazw? z Gromadzkiej

zmieniono na Gminn? Bibliotek? Publiczn?. Zmiana nast?pi?a równie? w umiej
scowieniu biblioteki, która znalaz?a si? w centrum Grabowca.

W 1981 r. kierownikiem placówki zostaje Henryk Czausz.

Pi?? lat pó?niej Biblioteka zosta?a laureatk? konkursu Na Najaktywniejsz?

Bibliotek? i Najlepszego Bibliotekarza w województwie zamojskim.
Z pocz?tkiem lat dziewi??dziesi?tych wesz?a w sk?ad Gminnego O?rodka

Kultury. Nadchodz? ci??kie czasy dla biblioteki. Redukcja bud?etu odbija si? na

zatrudnieniu oraz zakupie nowych ksi??ek, a sama placówka zostaje przeniesio
na do nieprzyjemnych, ciemnych pomieszcze? z dala od centrum.

W 1994 r. zostaje tylko jeden pracownik. Jest nim Krystyna Czausz, pe?ni?
ca funkcj? bibliotekarza do dzi?.

Kilka lat pó?niej udaje si? wróci? do centrum Grabowca. Z pocz?tku biblio

teka zajmuje budynek naprzeciwko szko?y, potem przeniesiona zostaje do po

mieszczenia Gminnego O?rodka Kultury.
l stycznia 2009 r. nast?puje rozdzielenie Biblioteki i GOK-u. Dyrektorem

zostaje Krystyna Czausz.

Biblioteka dzi? ...

W czasach gdy ksi??ka zostaje na szarym ko?cu za telewizj? i Internetem,

niezwykle wa?ne jest, aby wskrzesza? ch?? czytania w spo?ecze?stwie.

D???c za t? ide?, staramy si? zara?a? mi?o?ci? do czytania szczególnie naj

m?odszych.
Cel ten realizujemy prowadz?c lekcje biblioteczne, podczas których dzieci

poznaj? ?wiat s?owa pisanego. Wspólnie czytamy bajki, og?aszamy konkursy

dotycz?ce lektur dla najm?odszych, pokazujemy prac? bibliotekarza, a tak?e

uczymy zasad wypo?yczania ksi??ek.

Organizujemy te? spotkania autorskie z popularnymi autorami prozy i liryki.

Naszymi go??mi by?y m.in. wspania?e bajkopisarki: Edyta Zar?bska, Wioletta

Piasecka, Ewa Nowak oraz poetka Stanis?awa Burda.
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Razem z naszymi czytelnikami zwiedzamy muzea, pobliskie biblioteki, je?

dzimy na spektakle do teatru czy na filmy do kina.

Ka?da taka styczno?? m?odych ludzi ze sztuk? przynosi wymierne korzy?ci
w budowaniu ich wra?liwo?ci i charakteru.

Chocia? ksi??ka znajduje si? u nas na pierwszym miejscu, nie zapominamy,
?e ?yjemy w ?wiecie globalnej komputeryzacji.

Dzia?amy w komputerowym programie BIBLIOTEKARZ, dzi?ki któremu

mo?emy utrzyma? ?ad i porz?dek dotycz?cy wypo?yczania ksi??ek. W prosty

sposób orientujemy si? w stanie kont naszych czytelników, a i oni mog? ?atwo

dowiedzie? si? np. o dost?pno?ci danej lektury i zarezerwowa? j? dla siebie.

Czytelnicy maj? te? u nas mo?liwo?? skorzystania z Internetu. Udost?pnia

my dla nich komputery znajduj?ce si? w g?ównej sali.

W niedalekiej przysz?o?ci ...

Nie spoczywaj?c na laurach, stawiamy na dalszy rozwój naszej dzia?alno?ci

kulturalno-o?wiatowej. Planujemy gruntown? modernizacj? o?rodka, zwi?ksze
nie liczby imprez promuj?cych czytelnictwo oraz aktywny udzia? w Programie

Rozwoju Bibliotek.

Nasze starania zostaj? docenione nie tylko przez wiernych czytelników,
w?adze lokalne, ale równie? i ministerialne. Najlepszym dowodem jest przyzna
nie w 2009 roku Krystynie Czausz odznaki Zas?u?ony d/a Kultury Polskiej.

Kinga Zawal ska
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Po prostu czytaj ksi??ki
powiatowy konkurs czytelniczy

t W maju 2009 roku Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w Zamo?ciu wraz z Zarz?dem zamojskiego Oddzia?u Stowarzyszenia Bibliote

karzy Polskich og?osi?a powiatowy konkurs czytelniczy ph. Po prostu czytaj

ksi??ki.
Celem konkursu by?o przede wszystkim rozwijanie zainteresowa? czytelni

czych, promocja czytelnictwa i mody na czytanie w?ród dzieci i m?odzie?y,
a tak?e zach?cenie do wyra?ania w?asnego zdania, oceny i s?dów na temat czy

tanych ksi??ek.
Konkurs przebiega? na terenie ca?ego powiatu, w czterech kategoriach wie

kowych. Do oceny powiatowej nap?yn??o 170 prac w znacznej wi?kszo?ci od

dzieci i m?odzie?y szko?y podstawowej i gimnazjum.

Komisja konkursowa po dok?adnym zapoznaniu si? ze wszystkimi pracami,

bior?c pod uwag? m.in.: umiej?tno?? syntetycznego wyra?ania swoich s?dów
w formie pisanej, atrakcyjno?? wypowiedzi, inwencj? twórcz? autorów, umie

j?tno?? zainteresowania rówie?ników swoimi pogl?dami, atrakcyjno?? plastycz

n? oraz poprawno?? j?zykow?, przyzna?a nagrody i wyró?nienia w czterech gru

pach wiekowych, w kategorii plastycznej i literackiej.

Nagrody otrzyma?y: Justyna
Komeluk i Agata Mchorowska

z Osiedlowego Domu Kultury

Okr?glak w Zamo?ciu, Karol

Gruszkiewicz, Mateusz i ?ukasz

NaworoI - uczniowie Szkoly

Podstawowej w Szewni Górnej

(gm. Adamów), Marta ?mia?ek

ze Szko?y Podstawowej w

Kaczórkach (gm. Krasnobród),

Katarzyna Tuniak ze Szko?y

Podstawowej w Grabowcu,

Kacper Dudek - ucze? Szko?y

Podstawowej w Wiel?czy (gm. Szczebrzeszyn), Ewelina Ta?anda reprezentuj?ca

Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Radecznicy, Magdalena Ko?eon i Aleksandra

Koman z I Spo?ecznej Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w Zamo?ciu, Aneta

Mandziuk i Magdalena Kulik reprezentantki Filii nr 6 Ksi??nicy Zamojskiej.
W?ród nagrodzonych znale?li si? tak?e: Ewelina Danilewicz i El?bieta Jedynak
z Gimnazjum w Zubowicach (gm. Komarów-Osada), Dominika Czuchrowska

i Kamila Kowalska reprezentuj?ce Bibliotek? w Wysokiem, Marcin Horaczek
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z Ginmazjum w Cze?nikach (gm. Sitno) oraz Agnieszka Wiatrzyk - gimnazja
listka ze ?danowa.

Spo?ród m?odzie?y ponadginmazjalnej nagrodzono Beat? Suszek - uczest

niczk? zaj?? kó?ka plastycznego dzia?aj?cego w Osiedlowym Domu Kultury

Okr?glak w Zamo?ciu oraz Agnieszk? Kr?p? ze Szczebrzeszyna.

Przyznano równie? wyró?nienia za ró?norodne walory nades?anych prac. Za

szczególne walory plastyczne wyró?niono prace Agaty Majder, Agaty Beda, Pau

liny Soroki i Pauli Tetych rozwijaj?cych swoje umiej?tno?ci plastyczne w Osie

dlowym Domu Kultury Okr?glak w Zamo?ciu. Jury zauwa?y?o tak?e prace Karo

liny Ba?dygi i Grzegorza Paczewskiego z Wysokiego, Sandry Gac z Szewni Gór

nej, Moniki Koz?owskiej z Grabowca, Natalii Tuz z Zubowic oraz Weroniki Wie

jak, Blanki Maziarczyk, Pauliny Nowosad i Klaudii ?azorczyk z Zamo?cia.

Uczestnicy konkursu najcz??ciej proponowali swoim rówie?nikom ksi??ki,
które wywar?y na nich najwi?ksze wra?enie w dzieci?stwie, a wi?c Ba?nie

H. Ch -. Andersena, utwory 1. Tuwima, 1. Brzechwy, ale te? L. 1. Kerna., C. S.

Lewisa, A. Lindgren, N. Usenko. Starsi polecali g?ównie literatur? m?odzie?o

w?, poruszaj?c? bliskie im problemy zwi?zane z okresem pierwszych mi?o?ci,
rozczarowa? i trudnych wyborów, m.in. ksi??ki M. Fox, M. Musierowicz,
K. Siesickiej, E. Nowak, H. Kowalewskiej, A. Onichimowskiej, I. Jurgielewi

czowej, L. M. Montgomery, K. Paterson. Zadziwiaj?ce jest to, jak m?odzi ludzie

poszukuj?c prawdziwych warto?ci zwracaj? uwag? na rol? rodziny w ?yciu
cz?owieka. Widz? problemy i zagro?enia wspó?czesnej rodziny, potrafi? te?

zwraca? na nie uwag? w ksi??kach, po które si?gaj?. M?odzi czytelnicy bardzo

cz?sto wskazywali rówie?nikom ksi??ki traktuj?ce o problemach wspó?czesnego

?wiata, takich jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm czy sekty. Nie zabrak?o

te? recenzji najpoczytniejszych serii o Harrym Potterze, Koszmarnym Karolku,
Franklinie czy Ksi?ciu Edwardzie z powie?ci S. Meyer. Cieszy fakt, ?e m?o

dzie? si?ga równie? po klasyk?, o czym ?wiadcz? recenzje ksi??ek H. Sienkie

wicza, A. de Saint-Exuperyego, a tak?e ksi??ki A. Szklarskiego.
Wbrew powszechnym opiniom, ?e m?odzie? nie czyta ksi??ek, uczestnicy

konkursu udowodnili, i? cz?sto po nie si?gaj?, aby - jak pisz?
-

"prze?y? wspa

nia?? przygod? z bohaterami ksi??ki" lub odby? "podró? w któr? nie mogliby

wyruszy? sami", "przenie?? si? w ba?niowy ?wiat", "ciekawie sp?dzi? wolny

czas", "poznawa? i rozwi?zywa? problemy rówie?ników", "znale?? odpowied?
na nurtuj?ce ich pytania".

M?odzi czytelnicy twierdz?, ?e najcz??ciej interesuj?c? ksi??k? znajduj? w

bibliotece. Si?gaj? po nie, bo poleci? kolega, wskaza?a bibliotekarka lub nauczy

ciel, zaciekawi?a szata graficzna ksi??ki, czyta? inne pozycje danego autora itp.

Uroczysto?? podsumowania konkursu i wr?czenia nagród laureatom odby?a

si? 15 czerwca 2009 r. w galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej. W uroczysto?ci

uczestniczy?a zamojska poetka Maria Du?awska, która nie tylko pisze poezj?,
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ale te? aktywnie upowszechnia

ide? czytan ia i kultur? ?ywego

s?owa w?ród dzieci i m?odzie?y.
Podczas spotkania nie tylko przy-

bli?y?a publiczno?ci swoj?
twórczo?? literack?, ale te?

zwraca?a uwag? na konieczno??

rozwijania kultury czytelniczej od

naj m?odszych lat.

Do 20 lipca naj ciekawsze prace

prezentowane by?y na wystawie

pokonkursowej w zamojskiej

Ksi??nicy.

Danuta Zwoli?ska
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Spotkania integracyjne jako forma pracy

z czytelnikiem niepe?nosprawnym

"
Ten zwyci??a, kto drugiemu

da najwi?cej ?wiat?a od siebie.
"

Adam Asnyk

Ksi??nica Zamojska jest instytucj?, która s?u?y wszystkim - zdrowym i cho

rym, a ksi??ka pomaga prze?amywa? wszelkie bariery psychologiczne, jest in

spiracj? dla twórczo?ci i rozwoju osobowo?ci zarówno zdrowych, jak i niepe?

nosprawnych czytelników.
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej swoj?

opiek? czytelnicz? obejmuje osoby niepe?nosprawne w ró?nym wieku, z ró?

nych ?rodowisk, o?rodków, instytucji, a tak?e ludzi starszych i osoby nie zrze

szone z miasta Zamo?cia i powiatu zamojskiego. Poprzez organizacj? ró?nych

imprez czytelniczych stwarza mo?liwo?ci osobom chorym do aktywnego
i twórczego uczestniczenia w ?yciu kulturalnym, rozwijania swoich zaintereso

wa? i zdolno?ci.

Jedn? z form pracy z czytelnikiem niepe?nosprawnym s? spotkania integra

cyjne, w których bior? udzia? osoby niepe?nosprawne z ró?nych ?rodowisk np.

niewidomi, a tak?e osoby zdrowe.

Na szczególn? uwag? zas?uguje wieloletnia wspó?praca z Oddzia?em Lubel

skiego Okr?gu Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu.

Dzi?ki tej wspó?pracy, w siedzibie Oddzia?u prowadzony jest punkt biblio

teczny ksi??ki "mówionej". W ramach dzia?alno?ci tego punku, raz w tygodniu
o godz. 10.00 w ?wietlicy organizowane s? spotkania integracyjne przy ciast

kach i herbacie dla niewidomych i s?abowidz?cych (tzw. "spotkania czwartko

we"). Bior? w nich udzia? nie tylko cz?onkowie Zwi?zku z miasta Zamo?cia, ale

równie? z terenu woj. lubelskiego. S? to osoby doros?e w przedziale wiekowym
od 40 do 88 lat. Podczas spotka? przedstawiane s? monta?e literackie, czytana

jest proza, utwory poetyckie, artyku?y z prasy dla niewidomych, organizowane

s? pogadanki i dyskusje na tematy literackie, ale równie? dotycz?ce spraw i pro

blemów tej grupy osób.

Bior?cy udzia? w spotkaniach bardzo ch?tnie przygotowuj? si? do ró?nych

wyst?pów: konkursowych (recytatorskich, wokalnych), ale tak?e okoliczno

?ciowych (np. humoru ludowego), prezentacji skeczy, monologów z okazji dnia

?w. Andrzeja b?d? ko?ca karnawa?u. Jest tak?e czas na dzielenie si? w?asn?

twórczo?ci?, a podczas wspólnego ?piewania zapomina si? o k?opotach i pro

blemach codziennego ?ycia. Przyjazne u?miechy, pozytywny stosunek do ota

czaj?cego ?wiata i bli?niego, pomimo dysfunkcji wzroku i innych dolegliwo?ci
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zdrowotnych, napelnia ka?dego pewn? doz? optymizmu i dodaje si? witalnych

wszystkim uczestnikom spotkania

Niepe?nosprawno?? nie przeszkadza w tworzeniu. Dowodem na to s? lite

rackie spotkania niepe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i regionu, które od

bywaj? si? w O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych. W latach 2007 i 2008

by?y to warsztaty literackie prowadzone przez psycholog i poetk? p. Mari? Ma

dej z Lublina. Ostatnie spotkanie z tego cyklu (siódme z kolei) odby?o si? 30

wrze?nia br.

Twórcy bior? w nich aktywny udzia?, czytaj? ostatnio napisane wiersze

i prace pisane proz? dotycz?ce bardzo ró?nej tematyki: wspomnie? z dzieci?

stwa prze?y? mi?osnych, opisów krajobrazu, refleksji modlitewnych ... Po ich

przedstawieniu, uczestnicy spotkania wyra?aj? swoje opinie na temat zaprezen

towanych utworów.

Dzi?ki mo?liwo?ci twórczego zaprezentowania si? ?rodowisku, utwory, które

cz?sto pisane s? "do szuflady" mog? ujrze? ?wiat?o dzienne. Podzielenie si? z in

nymi w?asn? twórczo?ci?

owocuje podniesieniem w?asnej

samooceny, co w przypadku
osób niepe?nosprawnych jest

szczególnie wa?ne.

O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych organizuje
równie? spotkania integracyjne

popularyzuj?ce twórczo??

artystyczn? teatraln?

m?odzie?y i dzieci

podopiecznych o?rodków

edukacyjno-terapeutycznych z

miasta Zamo?cia i powiatu.
Aktorami s? osoby w ró?nym wieku i z ró?n? niepe?nosprawno?ci?; z pora

?eniem mózgowym, z upo?ledzeniem umys?owym, g?uchoniemi, niedowidz?cy
i poruszaj?cy si? na wózkach inwalidzkich. Ró?ne s? te? sposoby przekazywa
nia tre?ci sztuki: werbalne i pozawerbalne (gestem, mimik?, j?zykiem migowym
i za pomoc? urz?dze? wspomagaj?cych mow?). G?ównym celem tych spotka?

teatralnych jest promowanie ksi??ki i rozwijanie aktywno?ci twórczej w?ród

czytelników niepelnosprawnych, a tak?e prezentowanie ich osi?gni?? w ?rodo

wisku ludzi zdrowych. Jest to wa?ne, zw?aszcza dla m?odzie?y i dzieci, które

ucz? si? w ten sposób akceptacji i tolerancji wobec innych. Dlatego te? uczest

nikami tych spotka? s? nie tylko osoby niepe?nosprawne, ale tak?e zdrowe.

W roku 2008, dzi?ki finansowemu wsparciu Ministra kultury i Dziedzictwa

Narodowego, w siedzibie Ksi??nicy Zamojskiej od kwietnia do czerwca odby-
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wa? si? przegl?d sztuk teatralnych pod nazw? "Wiosna Teatralna Niepelno

sprawnych". Wystawiono m.in. "Królewn? ?nie?k?" i "Ma?ego Ksi?cia".
W 2009 roku m?odzie? gimnazjalna ze Specjalnego O?rodka Szkolno

Wychowawczego w Zamo?ciu zaprezentowa?a sztuk? "Demeter i Kora" na

podst. "Mitologii" Parandowskiego (re?yseria - Ewa Kulaj, oprac. muzyczne

Barbara Wiatrzyk, scenografia - Violetta Lewandowska). Impreza mia?a miej
sce 26 maja w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej.

Odbywaj? si? tak?e spotkania
autorskie z pisarzami i ciekawymi
lud?mi. By?y spotkania m.in. z

Violett? Piaseck?, Zbigniewem
Dm i troc?, Janem Longinem
Okoniem, a tak?e z podró?niczk?

Ew? B?dziejewsk?-Gruszk?.
W 2008 roku na zako?czenie

"Wiosny Teatralnej Niepe?no

sprawnych" odby?o si? spotkanie
z aktork? Olszty?skiego Teatru

Lalek Ann? Sylwi? Kuku?owicz,

absolwentk? Warszawskiej
Akademii Teatralnej, Wydzia?u Sztuki Lalkarskiej w Bia?ymstoku.

Podczas spotkania wykorzystywa?a ró?ne formy przekazu: zdj?cia ze spekta
kli teatralnych, fragmenty sztuk wy?wietlane na projektorze filmowym; czyta?a
tak?e proz? S. Mro?ka, daj?c tym samym próbk? swoich mo?liwo?ci aktorskich.

Szczególnie wa?ne s? spotkania z twórcami, którzy pomimo swojej niepe?

nosprawno?ci spe?niaj? swoje marzenia i odnosz? sukcesy.

Tak? osob?jest niewidomy poeta Szczepan Kara? z ??cznej k. Lublina, któ

ry w swoim dorobku twórczym ma tomik poezji Do Przyjaciela. Pomimo pora

?enia mózgowego ?wiczy karate, je?dzi na nartach i uko?czyl Szko?? Muzyczn?
im. T. Szeligowskiego w klasie fortepianu. Swoj? osobowo?ci?, determinacj? i

si?? charakteru wzbudzi? podziw nawet w?ród zdrowych uczestników spotkania.
W roku bie??cym mia?o miejsce spotkanie ph. "Odkrywamy drzemi?ce

w nas zdolno?ci" z okazji wystawy prac plastycznych 12-letniego Andrzeja

Szyma?skiego, niepelnosprawnego ucznia Miejskiego Zespo?u Szkó? z Klasami

Integracyjnymi w Bi?goraju.
Andrzej na spotkaniu opowiedzia? o swojej pasj i, jak?jest malowanie. Mo?e

j? rozwija? dzi?ki stypendium ufundowanemu przez Fundusz Lokalny Ziemi

Bi?gorajsklej. Bezpo?rednim sponsorem tego stypendium w ramach fundacji jest

prof. Janusz Solski, wyk?adowca Akademii Medycznej w Lublinie.
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Na spotkaniu by?a obecna równie? mama Andrzeja, Jadwiga Szyma?ska,
która podzieli?a si? swoj? twórczo?ci? poetyck? z tomiku Spójrz na ?wiat ina

czej, opowiedzia?a o sukcesach syna i swoich .

.

Od ubieg?ego roku odbywaj? si? spotkania przybli?aj?ce problemy osób

niemówi?cych. W 2008 r. spotkanie przebiega?o pod has?em "Komunikacja
dzieci niemówi?cych za pomoc? urz?dze? wspomagaj?cych". W programie zna

laz?a si? pogadanka na temat umiej?tno?ci czytania i pisania tycb osób wyg?o
szona przez p. Agnieszk? Pilch.

By?y zaprezentowane ksi??ki i urz?dzenia wspomagaj?ce mow? specjalnie

przystosowane do nauki dla osób niemówi?cycb. Dla zilustrowania osi?gni??
w tej dziedzinie dzieci niemówi?ce przedstawi?y inscenizacj? "Katar" na pod
stawie wiersza J. Brzechwy w re?yserii Agnieszki Pilch i Ewy Kondrakiewicz.

W r. 2009 spotkanie takie odb?dzie si? w listopadzie pb. "Otwórzmy drzwi

zamkni?tego ?wiata dzieci niemówi?cych". Imprezie towarzyszy? b?dzie wy

stawa ksi??ek i pomocy metodycznych przystosowanych do nauki i u?atwiaj?

cymi kontakt z dzie?mi niemówi?cymi.
W pracy i kontaktach z osobami niepe?nosprawnymi najwa?niejsza jest ser

deczno?? i szczero??. Kiedy czuj? akceptacj? i zainteresowanie tym, co robi?,

otwieraj? si?, pokazuj?c wewn?trzne pi?kno i niezwykJe bogate pok?ady twór

czych mo?liwo?ci.

Kluczem do wszystkich serc jest dobro? cz?owieka, która pokonuje wszelkie

bariery psychologiczne; czekaj? na ni? wszyscy, a szczególnie osoby niepe?no

sprawne.

Danuta Wójcik
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Wakacje z "Zakamarkami"

Astrid Lindgren, Gosta Knutsson i Selma Lagerlof to sztandarowe nazwiska

szwedzkiej literatury dzieci?cej i na ogó? jedyne znane polskim czytelnikom.

Dzi?ki oficynie wydawniczej "Zakamarki", dzia?aj?ce od niedawna na polskim

rynku, czytelnicy naszego kraju mogli pozna? tak?e twórczo?? innych szwedz

kich autorów.

Na publikacje "Zakamarków" zwrócili?my uwag? po bardzo pozytywnych

opiniach "Guliwera" - czasopisma krytycznego o literaturze dla dzieci i m?o

dzie?y. Z ocen? t? trudno nam si? me zgodzi?. "Zakamarki" rzeczywi?cie pro

ponuj? m?odemu odbiorcy niezmiernie warto?ciowe ksi??ki, w których nieba

nalna tre?? wspó?gra z wysmakowan? ilustracj?. Teksty s? oszcz?dne w s?o

wach, ilustracja stanowi drug? narracj? dope?niaj?c? tre?? utworu. Ponadto, s? to

pozycje starannie i estetycznie wydane. Szwedzcy autorzy nie moralizuj?, nie

wskazuj? m?odemu czytelnikowi jedynie s?usznych rozwi?za?, bior? dziecko w

obron?, przyznaj?c mu prawo do w?asnego zdania. W teksty ksi??ek "Zakamar
ków" wpisuj? si? takie warto?ci, jak tolerancja i szacunek dla cz?owieka. Nie s?

one pozbawione humoru, a

humor ten podoba? si? mo?e

dzieciom i doros?ym. Poza

tym, jest to wspania?a
literatura do wspólnego

g?o?nego czytania dzieciom,

stanowi?ca du?? inspiracj?
w pracy z m?odym czytel
nikiem.

Chc?c czytelnikom Od

dzia?u dla Dzieci i M?odzie?y

Ksi??nicy Zamojskiej przy

bli?y? t? cenion? literatur?,

zaprosili?my ich na wakacyjny cykl imprez ph. "Literacka podró? do Szwecji".
Z dzie?mi spotykali?my si? dwa razy w tygodniu podczas dwugodzinnych zaj??.
Ka?de spotkanie rozpoczynali?my od g?o?nego czytania ksi??ki, potem w opar

ciu o tekst literacki organizowali?my konkursy, zabawy edukacyjne i ruchowe,
du?o przy tym dyskutuj?c na temat czytanych ksi??ek. Z repertuaru wydawni
czego "Zakamarków" wybrali?my te pozycje, które pozwoli?y nam na porusza

nie si? w ró?norodnej tematyce.

Aby da? obraz tego, co dzia?o si? w naszej bibliotece podczas tegorocznych
wakacji, wybra?am kilka naj ciekawszych przyk?adów, zarówno ze wzgl?du na

czytane ksi??ki, jak i zwi?zane z nimi zaj?cia.
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Ksi??kami, które w bibliotece robi? prawdziw? furor?, s? opowie?ci o Ma

mie Mu, których autorami s? Jujja i Tomas Wieslander. Ta nieobliczalna krowa

zamiast ?u? traw? bierze przyk?ad z dzieci i buduje domek na drzewie albo hu?

ta: si? na hu?tawce lub te? zje?d?a na sankach. Ze wzgl?du na niesamowit? daw

k? humoru i niezwykle sugestywne ilustracje cenionego szwedzkiego ilustratora

Svena Nordqvista wybrali?my do czytania ksi??k? Mama Mu buduje. Mama Mu

nie maj?c narz?dzi, postanawia zbudowa? domek na drzewie. I bynajmniej nie

po to, by w nim zamieszka?. Gdy go zbudowa?a, grzecznie wróci?a do swojej
obórki. Mam? Mu czyta?o si? wspaniale. Dzieci ?ywo reagowa?y na swoisty

dowcip zawarty w tej ksi??ce, ?ledzi?y prezentowane przez bibliotekarza ilustra

cje. Zaj?cia, jakie przygotowali?my dla nich, bardzo je poruszy?y, a budowa

domu z kartonowych pude? poch?on??a je bez reszty. Z zapa?em meblowa?y sy

pialni?, ?azienk? i kuchni?, a gdy poszczególne pi?tra domu by?y gotowe, usta

wili?my je jedno na drugim, nakryli?my dachem i wywiesili?my napis, b?d?cy
cytatem z czytanej ksi??ki:

" To nic, ?e gwó?d?

jest krzywo wbity.
Domek i tak jest znakomity!"

Maksyma Mamy Mu bardzo nam przypad?a do gustu. To m?dre s?owa warte

spopularyzowania, zw?aszcza w?ród malkontentów.

Ksi??ka Asy Lind Piaskowy Wilk nie jest ?mieszna, chocia? niepozbawiona
humoru. To pozycja bardziej filozoficzna, pe?na troski o dziecko. Opowiada
o Karusi, która nie znajduj?c w rodzicach pe?nego zrozumienia, wymy?la sobie

przyjaciela. Piaskowy Wilk jest jej powiernikiem, nauczycielem, przewodni
kiem po ?wiecie. Dziecko sp?dza z nim urocze chwile na pla?y, bawi?c si?, pra

cuj?c, odgaduj?c zagadki. Ksi??ka, w której rzeczywisto?? miesza si? z fantazj?,
a klimatu dope?niaj? finezyjne rysunki Kristiny Digman, jest lektur? nie tylko
dla dzieci. Autorka sygnalizuje rodzicom, ?e nie zawsze musz? mie? racj?. Czy
taniu tego utworu towarzyszy?y ró?ne zabawy, jakie przygotowali?my dla na

szych czytelników. Wzorem bohaterów ksi??ki podj?li?my si? wykonania pracy

"nic", zastygaj?c w przeró?nych pozach. Podj?li?my tak?e wysi?ek umys?owy,

znajduj?c odpowiedzi na najbardziej nieprawdopodobne pytania. Poza tym,
ka?de z dzieci w swojej wyobra?ni stworzy?o portret Piaskowego Wilka i obraz

ten przy pomocy p?dzla i farb przela?o na karton. Akwarelowe wilki by?y fanta

zyjne i bajecznie kolorowe.

Twórczo?? Ulfa Starka charakteryzuje prostota stylu i niesamowity ?adunek

humorystyczny. Autor pokazuje, jak du?? rol? w odbieraniu ?wiata pe?ni wy

obra?nia. Tak? ksi??k? jest w dorobku pisarza pozycja Jak tata pokaza? mi

wszech?wiat. Fabu?a tej ksi??eczki jest nieskomplikowana. Ojciec zabiera syna

poza miasto, by pokaza? mu gwiazdy i inne cia?a niebieskie. Doros?y uporczy

wie t?umaczy dziecku, co to jest wszech?wiat. Malutki Ulf zupe?nie tego nie

22



rozumie i zamiast w gwiazdy patrzy na pe?zaj?cego ?limaka i ko?ysz?ce si?
?d?b?o trawy. ??ka, po której pe?znie ?limak, jest dla niego ca?ym wszech?wia

tem. Jest szcz??liwy i bardzo zadowolony z tej wycieczki. Ojciec wprost prze

ciwnie. To kolejna ksi??ka w dorobku "Zakamarków" adresowana równie? do

rodziców. Ulf Stark broni prawa dziecka do postrzegania rzeczywisto?ci w?asn?

dzieci?c? wyobra?ni?. Dope?nieniem tre?ci ksi??ki s? skromne ilustracje Evy
Eriksson. Lektura tej pozycji zmotywowa?a nas do zorganizowania konkursu

plastycznego ph. Makrokosmos. Nasi czytelnicy w przeciwie?stwie do ma?ego
bohatera ksi??ki skupili si? na tym, co kryj? przestworza. Przy u?yciu kalki ma

szynowej i ?elazka stworzyli prawdziwie kosmiczne prace, na których mo?na

by?o zobaczy? gwiazdy, planety, kornety, pojazdy kosmiczne, drog? mleczn?
i gwiezdny py?. Niektórzy dostrzegli nawet planet? Ma?ego Ksi?cia. To oczywi
?cie kwestia wyobra?ni naszych czytelników.

Pija Lindenbaum swojej bohaterce Nusi po?wi?ci?a kilka ksi??ek. S? to pe?
ne znacze? historyjki, w których autorka, wnikaj?c w psychik? dziecka, ukazuje

dzieci?cy sposób my?lenia. Oszcz?dny tekst barmonizuje z obrazem, którego
twórczyni? jest sama pisarka. Pija Lindenbaum ze swobod? i rozmachem operu

je barwami, zestawiaj?c je w niespotykany sposób. Kolorem buduje nastrój. Do

czytania wybrali?my ksi??k? Nusia i bracia losie, w której b?d?ca jedynaczk?

dziewczynka zazdro?ci rówie?nikom rodze?stwa. Zaprasza wi?c do domu trzy

?osie, które demoluj? jej mieszkanie, nie maj?c poj?cia o zabawie, a tym bar

dziej o zasadach dobrego wychowania. Publikacja ta pozwoli?a nam na zorgani
zowanie ciekawej imprezy na temat savoir-vivre'u. Dzieci poprzez zabaw?

uczy?y si? dobrych manier i w?a?ciwego zachowania. Wiedza, jak? nabyli

uczestnicy zaj?? z pewno?ci? zaowocuje w przysz?o?ci i pozwoli im unikn??
takich gaf, jakie pope?ni?y ?osie.

Ksi??ka Ingelin Angerborn Gdybym nie pomyli?a psów, zgrabnie zilustrowa

na przez Magd? Chodorowsk?, jest pozycj? ciep?? i zabawn?. Pod opowiedzian?
z humorem histori? o tym, jak Tilda pomyli?a chicbuach? z labradorem, kryje
si? druga, psycbologiczna warstwa tej ksi??ki. Autorka porusza temat osamot

nienia dziecka pozbawionego blisko?ci jednego z rodziców, pokazuje, jak

dziewczynka stopniowo nabiera odpowiedzialno?ci i uczy si? rozwi?zywania

problemów. Pomy?ka Tildy sta?a si? dla nas bod?cem do zorganizowania kon

kursu plastyczno-literackiego po?wi?conego rasom psów. By nikt ju? nie myli?

psów, stworzyli?my Psi? ksi?g?, do której dzieci przygotowa?y ilustracje i opisy
najpopularniejszych ras psów. Nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? chichuachy.

Martin Widmark jest autorem serii przygodowych ksi??ek, których bohate

rami s? Maja i Lasse. M?odociani detektywi zak?adaj? biuro detektywistyczne
i rozwi?zuj? tajemnicze zagadki. Zalet? tych utworów jest dynamiczna i wci?ga

j?ca akcja. To pozycja w sam raz dla dzieci, które uwielbiaj? ?amig?ówki. Du??

ozdob? tych ksi??ek stanowi? prze?mieszne czarno-bia?e ilustracje Heleny Wil-
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lis. Do g?o?nego czytania wybrali?my ksi??k? Tajemnica diamentów. W oparciu
o jej tre?? przygotowali?my dla dzieci szereg konkurencji, w których wykaza?

si? mog?y logicznym my?leniem, sprytem i dociekliwo?ci?. Zapewne niejeden
nasz czytelnik odkry? w sobie ?y?k? detektywistyczn?. Zabawy te dostarczy?y
dzieciom mnóstwo wra?e? i zach?ci?y ich do si?gni?cia po kolejne tomiki z cy

klu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Zauwa?yli?my, ?e by?y to najcz?

?ciej wypo?yczane zakamarkowe ksi??ki. Nie dziwi nas to, poniewa? w Szwecji

ksi??ki Widmarka znajduj? si? na pierwszych miejscach list bestsellerów.

Na imprez? fina?ow?

ko?cz?c? wakacje wybrali?my
radosn? ksi??k? Evy Susso Binta

ta?czy. Malarskie t?o dla

lakonicznego, ale bardzo wy

mownego tekstu jest dzie?em

francuskiego grafika Benjamina
Chauda. Zastosowanie ciep?ych
kolorów spe?nia tu okre?lon?

funkcj?. Barwy implikuj? nastrój

tego utworu. Ca?o?? tworzy

edytorskie cacko. Ta urzekaj?ca

ksi??eczka zainspirowa?a nas

do ... ta?ca. Szwedzki taniec wykonany przez 3D-osobow? grup? dzieci by? dla

nas prawdziwym wyzwaniem, tym bardziej, ?e grupa nie mie?ci?a si? w naszej
sali zabaw. Przenie?li?my si? wi?c z muzyk? na hol, potem na ?wie?e powietrze,

gdzie mogli?my kontynuowa? próby. Uda?o si?. Nasi podopieczni na oczach

zdziwionych czytelników Ksi??nicy Zamojskiej zata?czyli szwedzki taniec lu

dowy wed?ug opracowanej przez nas choreografii.

Wakacyjnym imprezom towarzyszy?a wystawa .Zakamarki" dzieciom, pre

zentuj?ca dorobek wydawniczy tej oficyny. Oprócz utworów wspomnianych ju?
autorów, zaprezentowali?my ksi??ki Gorel Kristiny Naslund, Anny-Clary Tid

holm, Evy Eriksson, Barbro Lindgren, Catariny Kruusval oraz wydane w nowej
szacie graficznej ksi??ki Astrid Lindgren. Nie zabrak?o równie? fabularyzowanej
biografii Lindgren Przygody Astrid - zanim zosta?a Astrid Lindgren autorstwa

Christiny Bjork, wydanej dla uhonorowania 100. rocznicy urodzin tej wielkiej

szwedzkiej pisarki. Ksi??ki obu ostatnich autorek czytali?my równie? podczas

wakacji, ??cz?c czytanie z konkursami plastycznymi i zabawami edukacyjnymi.
Dzieci malowa?y Madik?, Lott?, Pippi i jej przyjació?, wymy?la?y w formie ko

miksu nowe psoty ma?ej Idy, stworzy?y papierow? Smalandi? -

wysp? Emila.

Spotkanie z bohaterami ksi??ek Astrid zako?czyli?my Wielk? Bullerbynad?.
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Literacka podró? do Szwecji
okaza?a si? niezwykle kszta?c?ca,

pe?na wra?e? i nowych dozna?.

Dzieci z pewno?ci? wynios?y z niej

znajomo?? literatury szwedzkiej,
a nazwa "Zakamarki" b?dzie

kojarzona przez nie z wydawc?

dobrej literatury o pi?knej szacie

graficznej i doskona?ej pod

wzgl?dem edytorskim. Propozycje

"Zakamarków" z pewno?ci? b?d?

mia?y wp?yw na kszta?towanie

gustów czytelniczych, wyrabianie dobrego smaku literackiego i estetycznego.

Zainteresowanie, jakie nasi czytelnicy okazali tym wydawnictwom mobilizuje
nas do ?ledzenia zapowiedzi wydawniczych i uzupe?niania zbiorów bibliotecz

nych o nowe publikacje tej oficyny.

Joanna Ko?tun
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Wakacje 2009 w zamojskich filiach

, Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku, filie biblioteczne Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu przygotowa?y zaj?cia dla dzie

ci i m?odzie?y w okresie wakacji.
Celem wakacyjnych spotka? by?a dobra zabawa, zainteresowanie ksi??k? i

bibliotek? oraz zapewnienie bezpiecze?stwa i opieki w czasie wolnym od nauki.

Zaj?cia by?y zró?nicowane wposzczególnych filiach i cieszy?y si? du?ym

powodzeniem, o czym ?wiadczy fakt, ?e uczestniczy?o w nich ??cznie 1014

dzieci.

Filia nr l przygotowa?a program pod has?em "Bibliowakacje 2009". Zaj?
cia odbywa?y si? w bibliotece w ka?dy wtorek i ?rod?. Dzieci mog?y pos?ucha?

g?o?nego czytania, wzi?? udzia? w ró?nego rodzaju konkursach oraz grach i za

bawach.

Wybór ksi??ki E. Chotomskiej pt. .Pami?tnik Felka Parerasa" okaza? si?

prawdziwym "strza?em w dziesi?tk?". Przygody sympatycznego kundla podoba
?y si? wszystkim dzieciom - i m?odszym i starszym.

Zorganizowano tak?e zaj?cia plastyczne "T?czowy ?wiat", "Wyprawa nie

tylko nad morze", "Sylwetka psa Parerasa", na których dzieci wykonywa?y ró?

nymi technikami bardzo ciekawe prace. Najlepsze zosta?y zaprezentowane na

wystawie w bibliotece. Do obejrzenia prac dzieci zaprasza?y rodziców, rodze?

stwo i znajomych.
Na zako?czenie letnich spotka? uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe

(przybory szkolne, zabawki, ksi??eczki), które ufundowa?a Spó?dzielnia Miesz

kaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Nad ca?o?ci? realizacji programu czuwa?y panie: El?bieta Radziejewska -

kierownik Filii nr ] i Anna Blonka.

Zaj?cia w Filii nr 2 przebiega?y pod has?em "Wakacje w bibliotece:

Wspólne czytanie - z wiedz? spotkanie". Dzieci w ka?dy wtorek i czwartek

mog?y bra? udzia? w konkursach j?zykowych i plastycznych, w spotkaniach

g?o?nego czytania ksi??ek i zabawach.

Zaj?cia prowadzono w siedmiu cyklach tematycznych:
- "Zachowane w pami?ci" -

wystawy rocznicowe,
- "Stacja bajeczkowo" - konkursy plastyczne,
- ,,Bajki pomagajki - radz? sobie z emocjami" - cykl pogadanek z wykorzysta-

niem bajki jako terapii,
- "Ksi??ka na pi?tk?" - g?o?ne czytanie w bibliotece,
- "Ksi??nica - wiedzy skarbnica" - rozwi?zywanie quizów, krzy?ówek, zabawy

edukacyjne z wykorzystaniem komputera,
- "Tajemnice j?zyka w wierszach i wierszykach" - konkursy j?zykowe,
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- "Woluminki" - konkurs czytelniczy.
Ka?de spotkanie ko?czy?o si? otrzymaniem przez dzieci drobnych upomin

ków i s?odkiego pocz?stunku.

Pomys?odawczyniami wakacyjnych atrakcji by?y panie: El?bieta Szyku?a -

kierownik Filii nr 2 i Jadwiga Kucharska.

Wakacje 2009 w Filii nr 3 przebiega?y pod has?em "P?ywanie w ksi??ko

wym oceanie". Dzieci w ka?dy wtorek i czwartek mog?y bra? udzia? w g?o?nym

czytaniu ciekawych ksi??ek, konkursach, grach i zabawach.

Ca?y program wakacyjnych spotka? podzielony zosta? na trzy g?ówne cykle:
- "Koty, psoty ... i co? jeszcze" - zaj?cia dotyczy?y ksi??ek Tomasza Trojanew

skiego. Dzieciom czytano g?o?no wybrany fragment, a nast?pnie odbywa?y si?

zaj?cia plastyczne, nawi?zuj?ce do przeczytanej tre?ci. Dzieci wykonywa?y pra

ce w ró?nych technikach, wykorzystuj?c rysunek, origami, wyklejanki czy mas?

soln?. W ten sposób powsta?y wspania?e prace, które ozdobi?y bibliotek?.
- "Spacerkiem po Zamo?ciu" - cykl zaj?? oparty na ksi??kach Izabeli Winie

wicz-Cybulskie], promuj?cych Zamo?? i jego histori?. Podswnowaniem zaj??

by? konkurs czytelniczy "Czy znam swoje miasto?" Na zorganizowanych zaj?
ciach plastycznych powsta?y pi?kne herby Zamo?cia.

- "Kalejdoskop ksi??kowy" - cykl spotka? promuj?cych polsk? literatur? wspó?

czesn?. G?o?ne czytanie po??czone by?o zawsze z zaj?ciami plastycznymi, po

gadankami, grami i zabawami.

Program wakacyjny przygotowa?y i prowadzi?y panie: Beata W?c?awik -

kierownik Filii nr 3 i Joanna ?uk. Praca z dzie?mi by?a wprawdzie dla nich no

wym wyzwaniem, ale d?ugoletnie do?wiadczenie i ogromne zaanga?owanie pani

Beaty, pomog?y w realizacji nowych zada?.

Filia nr 4 przygotowa?a dla dzieci program biblioteczny pod has?em" Weso

?a wakacyjna biblioteka". Uczestnicy brali udzia? w ró?nego rodzaju konkur

sach:

- plastycznych: "Miniorigami - kolorowy papierowy ?wiat", "Odkrywamy ko-

smos", "Barwy lata", "Moja maskotka",
- konkursach wiedzy ogólnej: "Miliard w rozwnie", "Prawda czy fa?sz",
- geograficznym: "Wakacyjna podró? po mapie",
- krzy?ówkowym: "Jak si? ze mn? poznali ci co w ksi??kach mieszkali".

Dzieci bardzo ch?tnie rozwi?zywa?y krzy?ówki, zagadki i gra?y w gry plan
szowe. Du?? popularno?ci? cieszy? si? komputer. Ponadto przygotowano pro

jekcje najlepszych filmów.

Zaj?cia by?y ciekawe, a ka?de spotkanie ko?czy?o si? wr?czeniem dzieciom

nagród. Program wakacyjny przygotowa?y i poprowadzi?y panie: Anna Wróbel

- kierownik Filii nr 4 i Bernardyna Kowalczyk.
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Wakacyjny program dla dzieci przygotowa?a równie? Filia nr 6. Zaj?cia od

bywa?y si? pod has?em "Ma?e i du?e egzotyczne podró?e". W ka?dy wtorek

i czwartek dzieci uczestniczy?y w ró?norodnych zabawach. W?ród zaj?? nie

zabrak?o g?o?nego czytania, zaj?? plastycznych i projekcji filmów. Dzieci bar

dzo ch?tnie poznawa?y nowe techniki plastyczne, wykorzystuj?c ró?norodne

materia?y tworzy?y niezwyk?e prace, które by?y prezentowane w holu biblioteki.

W?ród naj ciekawszych zaj?? wyró?ni? nale?y:
- .Podmorska kraina - kola?",
- .Pastelowe zwierzaki -

nowe techniki plastyczne",
- "Piranie atakuj?",
- "Maski z Czarnego L?du.

Dzieci bior?ce udzia? w zaj?ciach otrzyma?y drobne upominki i s?odycze.
Nad ca?o?ci? realizacji programu czuwa?y panie: Alicja Nizio? - kierownik Filii

nr 6 i Renata Michalik.

Zaj?cia prowadzone przez zamojskie biblioteki ciesz? si? coraz wi?kszym
zainteresowaniem w?ród uczestników. Z pewno?ci? równie? w przysz?ym roku

filie przygotuj? dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w domu i dla odwiedzaj?cych
nasze miasto mnóstwo atrakcji.

Zapraszamy za rok!! !

Anna Pietrynka
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Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji

Wystawa "Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji" (1-30 wrze?nia 2009)
zosta?a zrealizowana w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009.

Prezentuje histori? miasta i Twierdzy Zamo?? od pocz?tków ich istnienia a? do

czasów wspó?czesnych.

Ekspozycja zosta?a przygotowana w oparciu o zbiory w?asne Ksi??nicy Za

mojskiej:
- ksi??ki w ca?o?ci po?wi?cone historii i budowie fortyfikacji;
- wydawnictwa o szerszym spektrum tematycznym, w których zosta?y uj?te

dzieje Twierdzy i fortyfikacji naszego miasta;
-

mapy, plany, zbiory specjalne
- pocztówki z okresu mi?dzywojennego

i powojennego;
- artyku?y w publikacjach takich jak "Konserwatorska Teka Zamojska";
- artyku?y ukazuj?ce si? w prasie lokalnej, po?wi?cone rewitalizacji fortyfi-

kacji zamojskich.

Doskona?ym uzupe?nieniem ekspozycji s? fotografie miasta autorstwa

p. Stanis?awa Or?owskiego, pokazuj?ce jak zmienia?y si? mury zamojskich for

tyfikacji przez ostatnie 30 lat

Ca?o?? wystawy jest spi?ta klamr? bibliografii tematycznej.

Anna Rychter
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o konkursie ekologicznym Pami?tajcie o ogrodach. ..

'30 marca 2009 r. Ksi??nica Zamojska rozpocz??a realizacj? zadania s?u??ce

go edukacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y. By?a nim IX edycja konkursu o

tematyce ekologicznej przebiegaj?cej ph. .Pami?t?jcie o ogrodach ... ".

Celem przedsi?wzi?cia by?o rozwijanie i popularyzacja w?ród dzieci i m?o

dzie?y kultury proekologicznej poprzez prezentacj? obszarów i miejsc o wyso

kich walorach przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych; zach?cenie do

dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natur?; rozwijanie
w m?odych ludziach w?a?ciwej postawy, która objawia si? mi?o?ci? do przyrody,

poszanowaniem jej oraz harmonijnym z ni? wspó??yciem.
Konkurs realizowany by? na terenie naszego regionu. Przedsi?wzi?cie zosta

?o rozpropagowane g?ównie przez biblioteki publiczne dzia?aj?ce na terenie Za

mojszczyzny oraz na stronie internetowej Ksi??nicy Zamojskiej. Prowadzono

tak?e reklam? wizualn? (regulamin, zaproszenia) w publicznych placówkach

bibliotecznych oraz szko?ach w mie?cie i ca?ym regionie.

Uczestnicy konkursu startowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci,
m?odzie? szkó? podstawowych, m?odzie? gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Zadaniem uczestników by?o przedstawienie pracy plastycznej (grupa dzieci

najm?odszych) lub maksymalnie czterech fotografii (starsze grupy wiekowe)
o tematyce przyrodniczej - wcze?niej niepublikowanych i nienagrodzonych
w innych konkursach.

Zgodnie z harmonogramem termin sk?adania prac up?yn?? 15 maja 2009 r.

Fascynuj?cy ?wiat przyrody by? inspiracj? twórcz? dla sporej grupy dzieci

i m?odzie?y z naszego regionu. Ogó?em w konkursie wzi??y udzia? 133 osoby
i powsta?o 245 prac. Oceny prac konkursowych dokona?a komisja powo?ana

przez organizatora. Og?oszenie wyników nast?pi?o 16 czerwca 2009 r. W tym
dniu odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu, podczas którego m.in. za

prezentowano pokaz multimedialny "Parki krajobrazowe naszego regionu"
z komentarzem pani Ma?gorzaty Ciury?o, pracownika Zespo?u Parków Krajo

brazowych w Zamo?ciu.

Ogó?em w konkursie nagrodami uhonorowano 52 osoby. Przyznano 20 na

gród g?ównych i 32 wyró?nienia. Osoby nagrodzone i wyró?nione otrzyma?y
cenne nagrody: plecaki turystyczne, walizki turystyczne, ?piwory i maskotki

oraz dyplomy pami?tkowe.
Podczas podsumowania konkursu otwarta te? zosta?a wystawa pokonkurso

wa ph. .Paml?tajcie o ogrodach ...

"

Zaprezentowano na niej wszystkie nagro

dzone i wyró?nione prace plastyczne i fotograficzne. Ogó?em wystawa obej
mowa?a 20 plansz.
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Materia?em dokumentuj?cym zrealizowane zadanie jest wydawnictwo po

konkursowe ph. .Pami?tajcie o ogrodach ... ". Prezentacja niniejszej publikacji
odby?a si? równie? podczas podsumowania konkursu,

W kontek?cie rozszerzaj?cego si? i pog??biaj?cego kryzysu ekologicznego
konieczne jest podejmowanie wszechstronnych i powszechnych dzia?a? wy

chowawczych, zmierzaj?cych do kszta?towania nowego sposobu pojmowania,

prze?ywania, warto?ciowania i u?ytkowania przyrody.
IX edycja konkursu ekologicznego zrealizowa?a zamierzone cele. Uczestni

cy konkursu udowodnili, ?e sprawy ochrony ?rodowiska naturalnego s? im nie

zmiernie bliskie.

Bogumi?a Kasprzak
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Spotkania z ksi??k? historyczn?
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamo?ciu

12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Biblioteki Pedagogicznej w Zamo?ciu i Od

dzia?u Instytutu Pami?ci Narodowej w Lublinie odby?o si? pierwsze z cyklu

dziesi?ciu spotka? autorskich pod wspólnym has?em: "Spotkania z ksi??k? hi

storyczn?" .

Bohaterem pierwszego spotkania by? dr Jacek Witold Wo?oszyn (pracownik

Komisji ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), który jest autorem

ksi??ki Chroni? i kontrolowa?. UB wobec ?rodowisk i organizacji konspiracyj
nych m?odzie?y na Lubelszczy?nie (1944-1956).

Autor przedstawi? zebranym wyniki swoich kilkule1nich bada?. Na szerokim

tle procesów historycznych zachodz?cych w tamtym czasie w Polsce, scharakte

ryzowa? plany nowej w?adzy wzgl?dem m?odzie?y, zarówno w warstwie za?o

?e? ideologicznych, jak i metod ich wdra?ania. Jak podkre?la? - m?odzi mieli

sta? si? budowniczymi nowego, socjalistycznego ?adu.

W prezentowanej ksi??ce opisa? dzia?alno?? m?odzie?y i przeciwdzia?anie

organów represji na terenie powiatów: bi?gorajskiego, hrubieszowskiego, toma

szowskiego i zamojskiego. Kilkakrotnie podkre?la?, ?e na terenie Lubelszczy

zny, Zamo?? by? trzecim -

po Lublinie i Bia?ej Podlaskiej - o?rodkiem, w któ

rym zaktywizowa?o si? tak du?o osób w organizacjach niepodleg?o?ciowych.
Wymienia? przes?anki, jakimi kierowa?y si? nastolatki, decyduj?c si? na przyna

le?no?? do nieformalnych grup, przywo?ywa? miejsca i nazwy placówek, gdzie
je tworzono, podkre?laj?c, ?e wchodzi?y do nich osoby pochodz?ce ze wszyst
kich grup spo?ecznych. Wskaza? patrona oraz wzorzec, do którego nawi?zywa?a
i odwo?ywa?a si? m?odzie?, wymienia? formy aktywno?ci, jakie podejmowa?a w

ramach ruchu oporu przeciw komunistom.

Charakteryzuj?c dzia?ania cz?onków aparatu UB omówi? ich ró?norodno??

narodow?, spo?eczn?, przes?anki podejmowania takiej pracy. Podkre?li? brutal

no?? prowadzonych przes?ucha? i metod uzyskiwania oczekiwanych zezna?

tak?e od osób niewinnych (jako przyk?ad poda? wymuszenie od uczniów z To

maszowa Lubelskiego zezna?, z których wynika?o, ?e istnieje i dzia?a organiza-
. cja, której w rzeczywisto?ci nie by?o).

Wymieni? konsekwencje, jakie spotyka?y m?odzie?: relegowanie ze szkó?,
zakaz zdawania matury, a w konsekwencji podj?cia studiów, ofiary - w?ród

nich syna znanego lekarza, regionalisty. Autor przywo?ywa? nazwiska wielu

osób, omawiaj?c ich udzia? w okre?lonych organizacjach lub zdarzeniach, jakie

mia?y miejsce w ró?nych miejscowo?ciach. Fakt, ?e by?y w?ród nich miejsco
wo?ci znane uczestnikom spotkania porusza? i u?wiadamia? zebranym ró?nic?
warunków w jakich ?y?y pokolenia naszych dziadków i rodziców oraz pokole
nie m?odzie?y.
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W spotkaniu autorskim z dr. Jackiem Wo?oszynem udzia? wzi?li przedstawi
ciele mediów, s?uchacze Uniwersytetu III Wieku w Zamo?ciu, nauczyciele bi

bliotekarze z Hrubieszowa, Tomaszowa i Zamo?cia. Uczestnicy spotkania zada

li autorowi szereg pyta? dotycz?cych m.in. budowania sieci aparatu represji tu?

po do?wiadczeniach II wojny ?wiatowej, okoliczno?ci tworzenia organizacji

m?odzie?owych na terenie Zamo?cia i okolic czy wsparcia tych?e organizacji ze

strony Ko?cio?a.

Na zako?czenie spotkania autor ofiarowa? Bibliotece Pedagogicznej w Za

mo?ciu egzemplarz swojej ksi??ki.
Warto nadmieni?, ?e Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu posiada w swo

ich zasobach i oferuje nauczycielom i uczniom informator Oferta edukacyjna
Biura Edukacji Publicznej IPN oraz Teki Edukacyjne IPN, za? wszystkim zain

teresowanym
- Biuletyn Instytutu Pami?ci Narodowej.

Spotkaniu towarzyszy?a te? wystawa, na której prezentowano inne opraco

wania tej problematyki (ksi??ki, artyku?y i filmy).

Oprac. Alina Kierepka

Dnia 23 lutego w ramach cyklicznych "Spotka? z ksi??k? historyczn?" od

by?o si? spotkanie z dr Rafa?em Wnukiem, autorem ksi??ki Za pierwszego So

wieta. Polska na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesie? 1939 -

czerwiec 1941).

Ksi??ka zosta?a uhonorowana nagrod? krajow? "Przegl?du Wschodniego"
za rok 2007 (XV edycji jubileuszowej).

Spotkanie rozpocz??a projekcja filmu "Za pierwszego Sowieta", przygoto

wanego przez OTV Lublin dla TVP Polonia. Projekcja filmu mia?a na celu

wprowadzenie w tematyk? spotkania i przybli?enie zrozumienia uwarunkowa?

historycznych tamtego czasu i tamtych miejsc. Mieszka?cy ziem wschodnich II

RP jako pierwsi do?wiadczyli, czym jest komunistyczne pa?stwo. Wielu z nich

nie pogodzi?o si? z utrat? suwerenno?ci Polski i ?yciem w ramach wyznacza

nych przez sowiecki system.

Ksi??ka opisuje burzliwe i tragiczne dzieje polskich organizacji niepodleg?o

?ciowych od wrze?nia 1939 r. do inwazji niemieckiej na Zwi?zek Sowiecki

w czerwcu 1941 r. Pokazuje ró?norodno?? inicjatyw konspiracyjnych, sposób
ich funkcjonowania oraz metody zwalczania stosowane przez N WKD.

Autor, korzystaj?c z bogatej bazy ?ród?owej, jako pierwszy podj?? prób?
ukazania zjawiska zorganizowanego polskiego oporu na ca?ym obszarze okupa
cji sowieckiej.

Opowiedzia? o swojej pracy nad ksi??k?, o nie?atwym docieraniu przez wie

le lat do ?róde? krajowych i tych spoza granic kraju. Mówi? o konfrontowaniu
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relacji ?wiadków tamtych wydarze? z dokumentami. Pokolenie do?wiadczone

przez okupacj? niemieck? i sowieck?jest nieufue i nieskore do mówienia o tam

tyc? czasach, a ponadto s? to ludzie w podesz?ym wieku i ka?dego dnia jest ich

coraz mniej.

Spotkanie zako?czy?o si? pytaniami zadawanymi przez uczestników. W spo

tkaniu wzi?li udzia? zainteresowani nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej, s?u

chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy Muzeum Zamojskiego, na

uczyciele i du?a grupa uczniów zamojskich liceów.

Oprac. Barbara K?dzio?ka

Dnia 16 marca 2009 r. odby?o si? trzecie spotkanie autorskie z cyklu "Spo
tkania z ksi??k? historyczn?".

Tematem spotkania by?a ksi??ka Trzy pami?tniki Edmunda Edwarda Tarasz

kiewicza ps. "?elazny" zredagowana przez Andrzeja T. Filipka i Bo?enn? Jano

ci?sk?.
Na pocz?tku odby?a si? projekcja filmu dokumentaJnego pt. "?elazny", zre

alizowanego przez TVP Lublin oraz lubelskich historyków z IPN. By? to wst?p
do wyst?pienia redaktorów ksi??ki, pracuj?cych w Biurze Udost?pniania i Ar

chiwizacji IPN w Lublinie. Odszukali oni w archiwach i zredagowali dokumen

ty dotycz?ce losów oddzia?u WiN dowodzonego przez braci Taraszkiewiczów.

Kanw? ksi??ki sta?y si? pami?tniki Edwarda Taraszkiewicza zarekwirowane

przez UB, w których opisa? zbrojny opór antysowiecki od jesieni 1945 r. do

pa?dziernika 1949 r. na terenie powiatu w?odawskiego.

Andrzej T. Fi1ipek przedstawi? sylwetk? autora pami?tników, jednego z naj
d?u?ej walcz?cych dowódców podziemia niepodleg?o?ciowego oraz losy jego
oddzia?u.

M?odszy z braci Taraszkiewiczów - Leon ps. "Jastrz?b" walczy? w 1945 ro

ku w oddziale partyzanckim Tadeusza Bychawskiego ps. "S?p" -

po jego
?mierci przej?? dowodzenie. Starszy brat - Edward Taraszkiewicz ps. "?elazny"
do??czy? do oddzia?u i zosta? zast?pc? dowódcy.

Oddzia? dowodzony przez Leona Taraszkiewicza ws?awi? si? wieloma bra

wurowymi akcjami m.in.: rozbiciem PUBP we W?odawie i uwolnieniem ok.

100 wi??niów oraz uprowadzeniem rodziny Boles?awa Bieruta. Po ?mierci Le

ona w styczniu 1947 r. funkcj? komendanta oddzia?u przej?? Edward Tarasz

kiewicz. Nie skorzysta? z amnestii z lutego 1947 roku i wiosn? ponownie podj??
walk?. Pod jego komend? oddzia? dzia?a? do 1951 roku. Przeprowadzi? wiele

akcji bojowo -

dywersyjnych i likwidacyjnych, odnosz?c sukcesy w starciach z

?o?nierzami KBW i funkcjonariuszami UB.

Edward Taraszkiewicz "?elazny" by? jednym z najbardziej poszukiwanych
?o?nierzy podziemia na Lubelszczy?nie. W czerwcu 1951 r. powo?ano do likwi-
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dacji grupy "?elaznego" specjaln? grup? operacyjn? KBW. W wyniku zakrojo

nej na szerok? skal? akcji, ustalono miejsce pobytu "?elaznego" i jego trzech

ostatnich ?o?nierzy. Edward Taraszkiewicz ps. "?elazny" zgin?? w walce, oto

czony przez kilkusetosobow? grup? operacyjn? UB i KBW w Zbere?u nad Bu

giem, 6 pa?dziernika 1951r.

Ksi??ka zawiera, prócz pami?tników, sporz?dzone przez ,,?elaznego" wyka

zy poleg?ych towarzyszy broni oraz list? osób przedstawionych do odznacze? za

zas?ugi bojowe i konspiracyjne. W aneksach redaktorzy zamie?cili wybrane do

kumenty, takie jak listy i rozkazy "?elaznego", materia?y operacyjne bezpieki

dotycz?ce dzia?alno?ci grupy "Jastrz?bia" i "?elaznego" oraz jej rozpracowania.

Opublikowane dokumenty s? cz??ci? obszernego materia?u zgromadzonego

przez bezpiek? na temat partyzantów znad Bugu.
Bo?enna Janoci?ska (red. publikacji) ukaza?a warsztat pracy historyka.

Przedstawi?a zebranym sposób w jaki redagowana by?a ksi??ka. Zademonstro

wa?a dokumenty wykorzystane przy jej tworzeniu: fragmenty pami?tników "?e

laznego", przyk?ady dokumentów ?ledczych, teczek tajnych wspó?pracowników.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z zamojskich szkó? po

nadgimnazjalnych, Z uwag? wys?uchali opowiadania o losach garstki ludzi wal

cz?cych z broni? w r?ku przeciwko komunistom. Zyskali wiedz? o rzeczywi

stych bohaterach walki zbrojnej o niepodleg?o?? Polski po zako?czeniu II wojny

?wiatowej. Uczniowie zadawali redaktorom ksi??ki pytania dotycz?ce sposobu

pracy, metody poszukiwania dokumentów archiwalnych. Spotkanie zako?czy?o

si? dyskusj? i zaproszeniem na kolejne "Spotkania z ksi??k? historyczn?".

Oprac. Katarzyna Grela

Zaplute kar?y reakcji ... Polskie podziemie niepodleg?o?ciowe 1944-1956 to

tytu? albumu-ksi??ki oraz towarzysz?cej jej wystawy edukacyjnej przygotowa

nej przez Instytut Pami?ci Narodowej. Informacje na ich temat 27 kwietnia

2009 r. przedstawi?a na IV ju? "Spotkaniu z ksi??k? historyczn?" Agnieszka

Jaczy?ska, jeden z redaktorów ksi??ki.

Prezentacj? tre?ci ksi??ki rozpocz??a od omówienia procesu tworzenia struk

tur Polskiego Pa?stwa Podziemnego po agresji Niemiec i Rosji Sowieckiej we

wrze?niu 1939 r. Omówi?a cele i za?o?enia oraz dzia?ania, jakie prowadzi?a Ar

mia Krajowa w ró?nych rejonach kraju. Szczegó?owo opisa?a plan "Burza" re

alizowany po przekroczeniu przez Armi? Czerwon? przedwojennej granicy Pol

ski w styczniu ] 944 r. Wymieni?a przyczyny niepowodzenia dzia?a? prowadzo

nych przez Polaków od marca do pa?dziernika 1944 r., tj. od wyst?pienia na

Kresach (Wo?y?, Tarnopolskie, Lwowskie, Wile?szczyzna i in.) a? po upadek
Powstania Warszawskiego.
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Zwielokrotni?y one skal? represji, jakie spad?y na mieszka?ców, a g?ównie
na ?o?nierzy AK. Ich losy na terenach zajmowanych przez Armi? Czerwon?

sta?y .si? przedmiotem bardziej szczegó?owej analizy. Podst?pne dzia?ania od

dzia?ów NKWD okr??aj?cych i rozbrajaj?cych polskich partyzantów, wywózki
dowódców w g??b ZSRR, wcielanie ?o?nierzy do szeregów L WP lub wi?zienie

ich, okrucie?stwo podczas ?ledztwa, wyroki ?mierci, izolowanie od osób poma

gaj?cych poprzez dzia?ania propagandowe oraz kary, terror stalinowski wobec

wszelkich przejawów polsko?ci. Oderwanie od Polski Kresów Wschodnich

(27.07.1944 r. na podst. porozumienia przedstawicieli PKWN i ZSRR) przy

spieszy?o likwidacj? oddzia?ów (1. 1952-1953). Na terenach Polski w obecnych

granicach powo?anie PKWN, a w jej strukturach - coraz bardziej rozrastaj?cego
si? liczebnie - Resortu Bezpiecze?stwa Publicznego likwiduj?cego wszelkie

formy oporu wobec komunistycznej w?adzy, uwi?zienie i proces przywódców

Polskiego Pa?stwa Podziemnego w Moskwie, pacyfikacje wywo?ywa?y nieuf

no??, a nawet wrogo?? spo?ecze?stwa.
Autorka podkre?li?a, ?e nadzieje Polaków na mo?liwo?? stworzenia legalnej

opozycji politycznej zwi?zane z powstaniem Tymczasowego Rz?du Jedno?ci

Narodowej oraz z og?oszeniem amnestii dla osób pozostaj?cych nadal w konspi
racji (1945 r.), spowodowa?y ujawnienie si? wielu tysi?cy ?o?nierzy i dzia?aczy

politycznych. Tymczasem, tu? po zako?czeniu akcji amnestyjnej w?adze wzmo

g?y fal? represji wobec tych, którzy si? ujawnili oraz pozostaj?cych w konspira

cji (zasadzki, ob?awy, potyczki, bitwy), co sk?oni?o jednych do pozostania w

konspiracji, innych - do powrotu "do lasu". Wskaza?a na kilka prób -

po roz

wi?zaniu Armii Krajowej 19.01.1945 roku - uj?cia organizacji konspiracyjnych
w wi?ksze systemy: Delegatura Si? Zbrojnych, Zrzeszenie "Wolno?? i Niezawi

s?o??", Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

Kontynuuj?c w?tek polityki wewn?trznej wykaza?a, ?e sfa?szowane wyniki
referendum (1946 r.), wyborów do Sejmu Ustawodawczego oraz ponowna

amnestia (1947 r.) podwa?y?y sens dalszej walki zbrojnej. ?o?nierze wychodz?

cy z konspiracji, zmuszani do sk?adania szczegó?owych relacji ze swej dzia?al

no?ci - ujawniali informacje, które funkcjonariusze bezpiecze?stwa wykorzy

stywali do wy?apywania i niszczenia ma?ych, cz?sto samodzielnie operuj?cych

grup dowodzonych przez naj aktywniej szych dowódców. Prowadz?ca spotkanie

wymieni?a metody jakie wobec nich stosowano: po?cigi, prowokacje, kontrolo

wane przez UB centra konspiracyjne i linie ??czno?ci z polskimi ?rodowiskami

w Europie Zachodniej. Represje dotyka?y tak?e osób ujawniaj?cych si? -

przy

k?adem jest mord s?dowy dokonany na gen. Augu?cie Emilu Fieldorfie ps. "Nil"

w 1953 r. Ró?norodno?? dzia?a? spowodowa?a, ?e od roku 1953 partyzanci

ukrywali si? pojedynczo lub w 2-3 osobowych grupach. Wi?kszo?? z nich

ujawni?a si? jesieni? 1956 roku - korzystaj?c z zachodz?cych wówczas prze-
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mian. Ostatni partyzant polskiego podziemia niepodleg?o?ciowego zosta? zabity
w ob?awie dn. 21.10.1963 r.

Ods?aniaj?c kulisy polityki ZSRR wobec Polaków na tle procesów zacho

dz?cych wówczas w Europie podkre?la?a oboj?tno?? pa?stw Zachodu, która

pozwala?a na eskalacj? terroru.

Omawian? tematyk? rozwin?li uczestnicy wielu zdarze? - przedstawiciele

obecnych na sali zwi?zków kombatanckich. Cz?onek Zwi?zku Represjonowa

nych Politycznie ?o?nierzy-Górników Okr?g Zamo?? przybli?y? za?o?enia i cele

organizowanych w latach 1949-1959 Batalionów Pracy w kopalniach i kamie

nio?omach jako form? represji dla synów tzw. "elementu politycznie niepewne

go". Cz?onek Oddzia?u Okr?gowego ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii

Krajowej w Zamo?ciu wspomina? wojenne losy zamordowanego w Katyniu
brata oraz zapozna? zebranych z tekstem odezwy, jak? odczytano nad grobami
Polaków pomordowanych w Smole?sku.

Wzruszeni uczestnicy spotkania: m?odzie? szkolna, nauczyciele, pracownicy

placówek kultury uczcili pami?? represjonowanych i ofiar minut? ciszy.

Oprac. Alina Kierepka

Dnia 29 czerwca 2009 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamo?ciu odby?o si?

kolejne z cyklu dziesi?ciu spotka? autorskich organizowanych pod wspólnym
has?em: "Spotkania z ksi??k? historyczn?".

Tym razem tematem spotkania by?a ksi??ka: Od zniewolenia do wolno?ci.

Studia historyczne. (Ku pami?ci Pro! Tomasza Strzembosza) (Warszawa -

Bia?ystok 2009), która powsta?a z inicjatywy Pracowni Dziejów Ziem Wschod

nich II RP w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Jej redakto

rem naukowym jest dr Adam F. Baran, pracownik naukowy ISP PAN, nauczy

ciel i cz?onek Zespo?u Historycznego ZHR.

Publikacja dedykowana jest pami?ci profesora Tomasza Strzembosza (1930-

2004), za?o?yciela i wieloletniego kierownika Pracowni. Opracowania zamiesz

czone w ksi??ce podejmuj? zagadnienia z najnowszej historii Polski lat 1939-

1989. Autorami publikacji s? pracownicy naukowi zwi?zani z Pracowni? Dzie

jów Ziem Wschodnich II RP oraz byli doktoranci Profesora, mi?dzy innymi dr

Janusz Marszalec, dr hab. Grzegorz Motyka, dr Piotr Niwi?ski, mgr Kazimierz

Krajewski, dr Tomasz ?abuszewski, mgr Waldemar Brenda, dr S?awomir Pole

szak, mgr Mariusz Zaj?czkowski, dr Jaros?aw Kopi?ski, mgr Ryszard Oleszko

wicz, mgr Przemys?aw Zwiernik, dr hab. Rafa? Wnuk, dr hab. Tomasz Stryjek,
dr hab. Marek Wierzbicki i mgr Dariusz Szamel.

Ca?o?? tomu poprzedza przedmowa autorstwa prof. Wojciecha Materskiego,

dyrektora ISP PAN. Ksi??ka posiada tak?e wk?adk? - p?yt? CD pt. "Historyk to

cz?owiek ciekawy". Jest to unikalny materia? archiwalny z zapisem d?wi?ko-
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wym ostatniego, publicznego wyst?pienia prof. T. Strzembosza w Bia?ymstoku
2 pa?dziernika 2004 r.

Na spotkaniu w dniu 29 czerwca 2009 r. uczestniczy?o dwóch autorów pu

blikacji: S?awomir Poleszak - historyk, doktor nauk humanistycznych, kierow

nik Referatu Bada? Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Biura

Edukacji Publicznej IPN - Oddzia? w Lublinie oraz Rafa? Wnuk - historyk, dok

tor habilitowany, pracownik ISP PAN, naczelnik Biura Edukacji Publicznej -

Oddzia? w Lublinie, wyk?adowca KUL, redaktor naczelny pisma IPN .Pami??
i Sprawiedliwo??".

Spotkanie rozpocz??a p. Agnieszka Jaczy?ska, która przedstawi?a okoliczno

?ci powstania ksi??ki. Nast?pnie p. Rafa? Wnuk opisa? atmosfer? seminariów,
które mia?y miejsce w domu prof. Tomasza Strzembosza, zaprezentowa? jego

postawy ?yciowe. Podkre?li?, i? ksi??ka jest prób? sp?acenia d?ugu przez

uczniów Profesora i przypomnieniem o istnieniu tzw. "szko?y historycznej
Strzembosza" .

Natomiast p. S?awomir Poleszak omówi?, nie tylko w?asn? publikacj?, ale

równie? inne zawarte w ksi??ce, tj.: Artura Rittera alias Artura Jastrz?bskiego
?ycie na kraw?dzi. Z dziejów komunistycznego wywiadu w Polsce Janusza Mar

szalca (przedstawia on niezwyk?e losy jednego z cz?onków nomenklatury rz?

dz?cej w PRL genera?a brygady WP, dzia?acza KPP, agenta GRU podczas II

wojny ?wiatowej, funkcjonariusza s?u?b specjalnych Polski Ludowej, attache

wojskowego PRL w Rzymie w 1964. Jak podkre?la autor, zdaniem niektórych

historyków by? pierwowzorem postaci Hansa Klossa w "Stawce wi?kszej ni?

?ycie") i Dzia?alno?? tajnych wspó?pracowników, braci Wac?awa i Tadeusza

Topolskich, w ?wietle dokumentów UB (autor podejmuje temat agentury, poka

zuj?c go na przyk?adzie losów dwóch braci, którzy byli tajnymi wspó?pracowni
kami WUBP w Lublinie. W?ród osób wspó?pracuj?cych z aparatem bezpiecze?
stwa by?y osoby si?? zmuszone do wspó?pracy, jak równie? ci, którzy wierzyli w

system i robili to z pobudek ideowych lub patriotycznych, a tak?e osoby podej

muj?ce wspó?prac? z pobudek materialnych).
Jeden dzie?: 17 lipca 1944 Piotra Niwi?skiego, to materia? który pokazuje tra

giczne losy oddzia?ów AK na Wile?szczy?nie po wkroczeniu Armii Czerwonej.
Pozosta?e trzy artyku?y zawarte w ksi??ce Od zniewolenia do wolno?ci. Stu

dia historyczne. (Ku pami?ci Pro! Tomasza Strzembosza) omówi? Rafa? Wnuk.

Przedstawi? problematyk? stosunków polsko-ukrai?skich na ziemiach wschod

nich II RP. Prezentuj?c artyku? Grzegorza Motyki W?odzimierzec i Paro?le:

dwie strony pierwszej akcji UPA, który w swojej pracy zawar? histori? powsta
nia UPA i pocz?tek akcji antypolskich na Ukrainie. Jak podkre?la autor, oddzia?

.Dowbeszki-Korobki'' by? jednym z pierwszych faktycznych oddzia?ów UP A,

który po zdobyciu posterunku bronionego przez Kozaków z niemieckiej policji
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pomocniczej oraz niemieck? ?andarmeri? we W?odzimiercu skierowa? si? ku

polskiej kolonii Paro?la I, gdzie dokona? zbrodni na polskiej ludno?ci cywilnej.

Drogi do porozumienia mi?dzy polskim i ukrai?skim podziemiem niepodleg?o

?ciowym w latach 1945-1947 Mariusza Zaj?czkowskiego to praca o zaprzestaniu
walk polsko-ukrai?skich na terenie Lubelszczyzny, co by?o konsekwencj? zawie

ranych porozumie? mi?dzy oddzia?ami partyzantów ukrai?skich i polskich.

Artyku? Tomasza Stryjka Politycy, polityka historyczna i historiografia. Nie

które aspekty zmaga? o pami?? na postsowieckiej Ukrainie dotyczy historiogra
fii ukrai?skiej i ideologii ukrai?skich w XX wieku, interpretacji dziejów Europy

Wschodniej stworzonych przez historyków z pa?stw tego regionu. Mo?emy
dowiedzie? si? z niego, w jaki sposób wspó?czesna Ukraina radzi sobie z w?asn?

histori?,

Spotkanie zako?czy?o si? panelem dyskusyjnym, w którym uczestnicy mogli

wyrazi? swoje opinie oraz zadawa? szczegó?owe pytania dotycz?ce wydarze? na

Lubelszczy?nie z okresu okupacji i po 1945 roku, m.in. bitwy pod Osuchami,

s?ynnej akcji partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu jak równie? materia?ów,
które pozostawi? po sobie prof. T. Strzembosz.

Oprac. Katarzyna GreJa

Alicja Pogudz
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RELACJE

Wycieczka bibliotekarzy na S?owacj? i W?gry

Dnia 18 wrze?nia 2009 roku o godzinie 7.30 bibliotekarze okr?gu lubelskiego
zebrali si? na Placu Zamkowym w Lublinie by wyruszy? na wspólny wyjazd edu

kacyjno-integracyjny na trasie Presov-Kosice-Boldogkowar-Miskolc Topolca.

Wycieczka zorganizowana zosta?a przez SBP Lublin i trwa?a od 18.09.2009

do 21.09.2009 r. Wzi??o w niej udzia? 50 bibliotekarzy, w tym 11 osób z powia
tu zamojskiego.

O godzinie 8.00 opu?cili?my Lublin i skierowali?my si? ku przej?ciu gra

nicznemu w Barwinku. Kilkana?cie kilometrów od granicy by? pierwszy d?u?

szy postój -

wspólna kawa w uroczym Dworze Ostoya w miejscowo?ci Jesion

ka. Jest to "dwór cichy, ga??zi szumem otulony, wschodz?cy z zieleni i b??ki

tów, ukojenie niesie go?ciom strudzonym". Jesionowski Dwór powsta? po 1817

roku z inicjatywy p. Zofii Czosnowskiej-Oborskiej. By? wielokrotnie przebu

dowywany i powi?kszany, przez co swoj? stylistyk? zbli?y? si? do modelu pa?a

cowego. Po n wojnie ?wiatowej, targany przez ró?ne koleje losu, straci? dawn?
?wietno?? i splendor. Dzi? le??cy w samym sercu Podkarpacia, nieopodal Rze

szowa, jest bardzo atrakcyjnym kompleksem zabytkowo-turystycznym. Mie?ci

si? tu restauracja z prawdziwym staropolskim menu, hotel z XIX-wiecznymi
meblami, sala konferencyjna, a ca?o?? otulona jest p?aszczem zieleni. Odnale??

tu mo?na cisz? i spokój, a obcowanie z zabytkowymi wn?trzami pozwala doce

ni? czar tego miejsca.
Oko?o godziny 13.00 przekraczamy granic? polsko-s?owack? w Barwinku

i kierujemy si? na Preszów (Presov).
O godz. 15.00 jemy obiad w Preszowie. Mamy mo?liwo?? skosztowania

kuchni regionalnej: zupy soczewicowej, knedli i wypra?anego "syra". Posileni

wyje?d?amy do Koszyc (Kosie).

Pierwszy przystanek w Koszycach
- Biblioteka Narodowa - Ksi??nica. Jest

to placówka naukowa dost?pna dla szerokiej publiczno?ci czytelniczej. Pe?ni

rol? o?wiatow? i kulturaln?. Uczestniczy w tworzeniu Zbiorczego Katalogu Re

publiki S?owacji. Posiada 3,3 mln egzemplarzy s?owackich i zagranicznych

dzie?, periodyków i dokumentów. Dysponuje katalogami w postaci kompute

rowych baz danych, zarówno w?asnych zasobów, jak i bibliotek zagranicznych.
Prowadzi dzia?alno?? wydawnicz?, wykonuje zestawienia bibliograficzne do

zleconych tematów.

. 40



Oko?o godz. 19.30

kwaterunek w jednym z

akademików w Koszycach.

Szybka kolacja i wychodzimy
na wieczorny spacer ulicami

koszyckiej, pi?knie o?wiet

lonej starówki.

Kolejny dzie? - sobota

19 wrze?nia. Pi?kny s?oneczny
ranek. Po ?niadaniu wyruszamy

na W?gry w kierunku Misz

kolca (Miskolca). W trakcie

podró?y zbaczamy nieco

z trasy g?ównej, by na pobliskim wzgórzu zwiedzi? ruiny zamku Boldogkovar.

Miejsce to zachwyca pi?knem krajobrazu; a spacer po zamkowych ruinach uru

chamia wyobra?ni?.

Wracamy na tras? do Misz

kolca i tu niespodzianka - ko

lejny przystanek Viscola - uro

cza miejscowo?? z niewielkim

ko?cio?em i prawos?awn? cer

kwi?. W ko?ciele jest przecho

wywane pierwsze wydanie Bi

blii w j?zyku w?gierskim z roku

1590. Biblia wydrukowana zo

sta?a prawdopodobnie na papie
rze z Polski, gdy? tras? t? prze

biega? szlak handlowy.
W ko?cu docieramy do

Miszkolic- TopoJca. TopoJca jest dzielnic? uzdrowiskow? Miszkolca - trzeciego
co do wielko?ci miasta W?gier, po?o?onego w pó?nocno-wschodniej cz??ci kra

ju, 50 km od granicy ze S?owacj?. To miejsce s?ynie z Barlangfurdo -

jednego
z naj atrakcyjniejszych w skali ?wiatowej k?pielisk, urz?dzonego w naturalnej

jaskini kresowej. Ciep?a woda sp?ywa potokami ze ska?, tworz?c naturalne bicze

wodne. Inn? atrakcj? s? naturalne pr?dy wodne i czyste powietrze. Lekko radio

aktywna woda zawieraj?ca m.in. wap?, magnez, brom, jod posiada doskona?e

w?a?ciwo?ci lecznicze. Z przyjemno?ci? relaksujemy si? i odpoczywamy korzy

staj?c z k?pieli w gor?cych ?ród?ach.
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W drodze powrotnej zatrzymujemy si? w centrum Miszko1ca, by zobaczy?
Zamek Diosgyor, czyli "Zamek Królowej". Pierwsze wzmianki o kamiennym
zamku pochodz? z kronik 1271 roku. Wówczas by?a to warowna fOlieca wybu
dowana przez rodzin? Ernye, maj?ca chroni? pa?stwo przed atakiem tureckim.

Od 1364 roku twierdza sta?a si? w?asno?ci? króla Ludwika I, który zachwycony

tym miejscem rozkaza? prze

kszta?ci? zamek w wygodn?

rezydencj?. Od tego czasu

sp?dzaj tu wiele czasu nawet

po przyj?ciu polskiej korony.
W czasach Zygmunta Luk

semburczyka zamek stal si?

siedzib? królewskiej ma??onki

- st?d te? jego nazwa. Wtedy
te? straci? swe obronne zna

czenie. Ostatni? rezyduj?c? w

jego murach królow? by?a ?o

na Ludwika 11, przebywaj?ca
tu do najazdu tureckiego w ] 526 roku. Od 1678 roku dawne mury zamku powo

li rozbierane by?y przez okoliczn? ludno??, a pozyskiwany w ten sposób kamie?

wykorzystywany do budowy w?asnych domostw. Obecnie w zamkowych mu

rach znajduje si? muzeum. Dziedziniec wykorzystywany jest jako scena letnich

przedstawie? teatralnych oraz arena dzia?aj?cego tu bractwa rycerskiego.
W pó?nych godzinach wieczornych docieramy do Koszyc.
20 wrze?nia - niedziela, to nasz ostatni dzie? w Koszycach. Po ?niadaniu,

wychodzimy na wspólne zwiedzanie odnowionej koszyckiej Starówki. Miasto

le?y nad rzek? Hornad u styku Kotliny Koszyckiej i Rudaw Spiskich. W 1369

roku Ludwik W?gierski nada? mu jako pierwszemu o?rodkowi w Europie w?a

sny herb. W nast?pnych latach Koszyce otrzymywa?y kolejne przywileje a? wy

ros?y na pot??ny i bogaty o?rodek mi?dzynarodowego handlu i rzemios?a. Ry
nek miasta ma wrzecionowaty kszta?t. Osi? centraln? starówki jest ulica Hlavna,
która to kilka razy do roku zmienia si? w centrum kulturalne. My mogli?my po

dziwia? zlot starych samochodów, a jednym z eksponatów by?a nasza rodzima

Warszawa.

Ulica Hlavna otoczona jest eleganckimi sklepami i kafejkami. W?ród nich

m.in. Aida, jedna z kawiarni-cukierni, w której próbowali?my .zakusok", czyli
co? s?odkiego. Oczywi?cie skusili?my si? na du?e porcje lodów i pyszne ciacho.

Chwila odpoczynku i ruszyli?my dalej. Na po?udniowym odcinku Hlavnej ze

szli?my pod ziemi? do niezwyk?ego skansenu archeologicznego z zakonserwo

wanymi szcz?tkami ?redniowiecznych fortyfikacji i systemem miejskiej kanali-
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zacji. Po stronie pó?nocnej, ?rodkiem promenady p?ynie szumi?cy potok, który

jak si? dowiedzieli?my, jest wspomnieniem po ?redniowiecznym cieku.

W ten sposób dotarli?my do Katedry ?w. El?biety, symbolu starych Koszyc.

Gotycka Katedra zachwyca swym pi?knem, dlatego warto po?wi?ci? jej nieco

wi?cej uwagi. Budowa Katedry trwa?a ponad 100 lat, prace zako?czono w 1508

roku. Trawiona przez po?ary, trz?sienia ziemi i huragany, zosta?a wyremonto
wana w 1896 r. Wówczas poprawiono sklepienia, zbudowano krypt? Rakoczego
i dodano kilka neogotyckich o?tarzy, Pi?cionawowa ?wi?tynia ma strzelist? ?e

lazn? wie?yczk? oraz dwie wie?e przy zachodniej elewacji. Uwag? zwraca rów

nie? misterny pó?nocny portal z p?askorze?bami: S?d Ostateczny, ?ywot ?w.

El?biety i Ukrzy?owanie. W ol?niewaj?cym wn?trzu wzrok przykuwa gotycki
o?tarz g?ówny ?w. El?biety z 1477 roku. ?w. El?bieta - ksi??niczka w?gierska,

by?a patronk? miasta i ko?cio?a; swoje krótkie ?ycie po?wi?ci?a dla chorych i

cierpi?cych. Zmar?a w wieku 24 lat. W o?tarzu g?ównym widniej? ogromne po

stacieMadonny z Dzieci?tkiem i ?w. El?biety. Na jego skrzyd?ach bocznych
wiele jest obrazów tablicowych, przedstawiaj?cych sceny z ?ycia ?w. El?biety,

• Matki Boskiej i Chrystusa. Pó?nogotyckie o?tarze

boczne przedstawiaj? m. in. Nawiedzenie, Ostatni?

Wieczerz? z XV w., Za?ni?cie NMP, ?w. Antoniego
z l po?owy XVI w. Bezcennym zabytkiem jest

grupa Ukrzy?owanie z 1320 roku umieszczona w

po?udniowym oratorium oraz pos?gi ?wi?tych
królów w?gierskich: Stefana, W?adys?awa i

Emeryka z XV w. Pod naw? pó?nocn? znajduje si?

krypta ksi?cia Franciszka JI Rakoczego - bohatera

narodowego W?grów. Przy po?udniowej ?cianie

?wi?tyni stoi gotycka kaplica ?w. Micha?a,
wzniesiona w XIV w. jako kostnica na ówczesnym
cmentarzu. W ?cianach wmurowane s? gotyckie i

renesansowe nagrobki pochodz?ce z katedry. Przy pó?nocnej ?cianie ?wi?tyni
wznosi si? wie?a - dzwonnica ?w. Urbana z XIV w. Na wie?y wisia? dzwon

z 1557 roku, który w latach 60. XX w. uleg? uszkodzeniu podczas po?aru. Dzi?

znajduje si? obok wie?y, a jego miejsce zaj??a replika.
Po wyj?ciu z Katedry udali?my si? w kierunku pó?nocnym gdzie ul Hlavna

rozszerza si? we wrzecionowaty rynek, by podziwia? Hlavne Namestie -

repre

zentacyjny plac z neorenesansowym gmachem teatru wzniesionym pod koniec

XIX w. Mi?dzy Katedr? a teatrem jest skwer z drzewami i ?aweczkami oraz

s?ynna graj?ca fontanna, której strugi ta?cz? w rytm muzyki. Muzyczno-wodny
koncert trwa przez ca?y dzie?, a wieczorem dodatkowo pojawia si? gra koloro

wych ?wiate?, zmieniaj?cych si? w rytm muzyki. To miejsce zachwycaj?ce,
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urzekaj?ce pi?knem i delikat

nie uspokajaj?ce. By?a to dla

nas d?u?sza chwila relaksu.

Po przeciwnej stronie te

atru równie? mo?na by?o do

strzec skwer z fontann?, zdo

bion? znakami zodiaku.

Do zabytków, które przy

ku?y nasz? uwag? nale??: Pa

?ac Rakoczego z rokokowo

klasycystyczn? fasad? i ?re

dniowiecznymi murami - dzi?

Muzeum Techniki, Ko?ció?

Dominikanów i Ko?ció? Panny Marii z ok. 1290 r., najstarszy w mie?cie, prze

budowany w stylu barokowym w XVllI w.

W godzinach popo?udniowych z ?alem w sercu ?egnamy Koszyce i udajemy

si? w kierunku Kotliny Spiskiej by podziwia? Spisky Hrad. Przepi?kny zamek

po?o?ony 634 m.n.p.m., na skale wapiennej przewy?szaj?cej okoliczny teren

o 200 ITI., króluje nad Kotlin? Spisk?, jako jeden z naj cenniejszych zabytków

Spiszu, wpisany w 1993 r. na list? UNESCO. Zamek Spiski zajmuje obszar po

nad 4 hektarów i uwa?any jest za jeden z najwi?kszych kompleksów zamko

wych w Europie ?rodkowej. Ska?a, na której si? rozpo?ciera, by?a zasiedlona ju?
w epoce kamiennej, kiedy to powsta?o tu pot??ne grodzisko ludu tzw. kultury

puchowskiej. Na jego miejscu w pó?niejszym okresie powstawa? Zamek Spiski.
Badania archeologiczne i architektoniczne prowadzone przez 10 lat pokazuj?
wiele ciekawostek z dziejów zamku. Jedn? z nich jest odkrycie okr?g?ej wie?y

mieszkalnej (która zanik?a w I po?o XIII w.), zbudowanej w XI - Xli W. Oko?o

1230 r. zosta?a zbudowana okr?g?a wie?a, roma?ski pa?ac i inne cz??ci górnego
zamku. Zamek by? o?rodkiem królewskiej ?upy. Cz?sto w nim zamieszkiwali

ZDani dostojnicy: komes Roland, matka W?adys?awa IV - El?bieta Kuma?ska,
Jan Iskra z Brandysa, lmir i Stefan Zapolya, Jan Zapolya

- ostatni król w?gier

ski, Aleksy Turzynow, Csakyowie - w?a?ciciele a? do 1945 roku. Ka?dy z w?a

?cicieli zamku przebudowywa? go wedle w?asnych upodoba? i potrzeb. Csa

kyowie, ostatni w?a?ciciele Spiskiego Hradu, mieszkali w nim tylko do ko?ca

XVlI w., gdy? na pocz?tku XVIII zacz?li budow? wygodnych kaszteli gdzie si?
osiedlali. Zamek Spiski wiele straci? ze swej ?wietno?ci, gdy? Csakyowie do

budowy swych kaszteli wykorzystywali elementy budowlane z zamku. Kiedy

wchodzimy do zamku od strony Hodkowców, dostrzegamy umocnienia daw

niejszej bramy g?ównej.
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Sam zamek ma wspaniale po?o?enie oraz pi?kn? architektur?, a wchodz?c na

dziedziniec przenosimy si? w czasie o kilka wieków, kiedy kwit?o tu ?ycie kul

turalne i towarzyskie.
Oczarowani pi?knem zamku i jego okolic? wyruszamy do Preszowa. W go

dzinach wieczornych docieramy do

celu. Mijamy nowoczesne przed
mie?cia i osiedJa wie?owców, by
dotrze? do pi?knej Starówki. Po

dobnie jak w Koszycach centraln?

ulic? jest tu Hlavna, rozszerzaj?ca

si? w d?ugi wrzecionowaty rynek.
Zamiast katedry mo?emy natomiast

podziwia? gotycki ko?ció? farny, a

w jego cieniu ko?ció? ewangelicki
i renesansowe kolegium prote
stanckie. Uwag? zwracaj? tu

ozdobne bruki i ziele?ce, a po?rod
ku rynku uroczy skwer z XIX-wieczn? fontann? Neptuna. Górny plac otaczaj?

przepi?kne kamienice z elementami gotyku, renesansu i baroku, zdobione

skrzydlatymi attykami. Jednym z najcenniejszych zabytków jest katolicki ko

?ció? parafialny ?w. Miko?aja, którego wie?a góruje nad rynkiem. Wn?trze ko

?cio?a ma wiele detali gotyckich, a g?ówny o?tarz uwa?any jest za jeden z naj

pi?kniejszych na S?owacji. Uwag? zwracaj? tu: gotycka skrzynia z pos?gami
?w. Miko?aja i Wojciecha oraz NMP, figury anio?ów, ambona zwie?czona z?o

conym pos?giem Dobrego Pasterza z XVII w. oraz ozdobne organy.

Warte polecenia jest równie? Muzeum Wina przy ul. Florianovej, które, nie

stety, mogli?my podziwia? jedynie z zewn?trz, gdy? by?o zamkni?te ze wzgl?du
na pó?n? por?.

Wyje?d?aj?c z Preszowa zatrzymujemy si? na ostatnie zakupy - upominki
dla bliskich. W pó?nych godzinach wieczornych opuszczamy S?owacj?. Do Lu

blina docieramy ok. godz. 4. rano 22 wrze?nia.

Niesamowite wra?enia, pi?kne miejsca, doborowe towarzystwo
- wszystko

godne polecenia, miejmy nadziej?, ?e pozostan? w naszej pami?ci przez d?ugi
czas, a mo?e nawet wspólnie wybierzemy si? na kolejn? wycieczk?. Kto wie?

Danuta Kowal

Joanna ?uk
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Zamojskie bibliotekarki w Lesznowoli

25 wrze?nia 2009 r. odby? si? wyjazd szkoleniowy bibliotekarek powiatu

zamojskiego i miasta Zamo?cia do Lesznowoli. Oprócz charakteru szkolenio

wego istotn? rol? odgrywa?a wymiana do?wiadcze? zawodowych mi?dzy bi

bliotekarkami.

Na wst?pie chcia?abym powiedzie? kilka s?ów na temat samej gminy Lesz

nowola, a zapewniam, ?e jest o czym.

Lesznowola to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie

piaseczy?skim, po?o?ona w odleg?o?ci kilku kilometrów od Warszawy. To wy

j?tkowa gmina z kilku powodów. Oto one:

- Znajduje si? w ?cis?ej czo?ówce Z?otej Setki gmin 2009 oraz o najwy?szym
stopniu zaawansowania zmiany planu przestrzennego zagospodarowania (jede
naste miejsce w kraju i pierwsze miejsce na najbardziej innowacyjn? gmin?);

- Gmin? "rz?dz?" kobiety: pani wójt pe?ni t? funkcj? ju? 3. kadencj?, a wiele

stanowisk kierowniczych piastuj? kobiety;
- Posiada wiele certyfikatów jako?ci: ISO 900 l :200 1, Gmina F AIR PLAY,

Teraz Polska, Mazowiecka Gmina 2008, Samorz?d Przyjazny Przedsi?biorczo
?ci.

W tak prosperuj?cej gminie doskonale funkcjonuj? te? biblioteki. W sk?ad

Gminnej Biblioteki Publicznej wchodz? biblioteka macierzysta w Lesznowoli

i 3 filie:

- w?azach

- w Mrokowie

- i w Mysiadle.
Nasza wizyta rozpocz??a si? w bibliotece w Mysiadle, gdzie bardzo serdecz

nie nas przywitali nas przedstawiciele Rady Gminy, pani sekretarz oraz pracow

nice bibliotek.

Pani Magdalena Jab?o?ska - specjalista ds. promocji i reklamy bibliotek do

kona?a profesjonalnej prezentacji sieci bibliotek, jej struktury oraz programu

"Komputeryzacja bibliotek".

Za?o?eniem bibliotek jest kszta?towanie kultury czytelniczej, rozwój zainte

resowania ksi??k?, promocja ksi??ki w?ród lokalnej spo?eczno?ci. Realizacja

tych za?o?e? dokonuje si? poprzez nast?puj?ce formy pracy z czytelnikami:
• spotkania autorskie,
• g?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a polska czyta dzieciom" - do czytania

ksi??ek zapraszani s? przedstawiciele miejscowych w?adz gminnych, pisa
rze, znane osoby zwi?zane z regionem,

• lekcje biblioteczne - sta?a wspó?praca ze szko?ami,
• wystawy

- cykl wystaw artystów regionalnych "Otwieramy si? na sztuk?",
w bibliotece prowadzona jest te? sprzeda? prezentowanych prac,

.
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• dzia?alno?? wydawnicza - dotychczas wydano 4 publikacje (2 dotycz?ce
dzia?alno?ci bibliotek i 2 tomiki poezji);

• ca?oroczny konkurs czytelniczy pt. "Mistrz czytelnictwa" - bior? w nim

udzia? wszyscy ch?tni czytelnicy z ró?nych grup wiekowych;
• warsztaty informatyczne dla seniorów pt. "?wiat Internetu w zasi?gu r?ki" -

zaj?cia prowadzi pracownik biblioteki;
• kurs j?zyka angielskiego - bezp?atne zaj?cia dla dzieci prowadzi pracownik

biblioteki. W ramach kursu organizowane s? zabawy i gry.

Ponadto w bibliotekach jest bezprzewodowy internet, z którego czytelnicy

mog? korzysta? bezp?atnie. Drukowanie i kserowanie dla potrzeb czytelników

jest równie? nieodp?atne. Biblioteki rozpowszechniaj? ró?nego rodzaju gad?ety

promuj?ce ich dzia?alno??.

We wszystkich placówkach trwa komputeryzacja. Znaczna cz??? ksi?go
zbioru znajduje si? ju? w katalogach elektronicznych. Zbiory opracowywane s?

w programie MAK.

Na szczególn? uwag? zas?uguje niezwykle harmonijna wspó?praca bibliotek

z innymi o?rodkami dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej (szko?y, Gminny O?ro

dek Kultury i jego filie). Ponadto miejscowa spo?eczno?? jest intensywnie zaan

ga?owana w ?ycie kulturalne bibliotek, a tak?e ca?ej gminy. W ci?gu roku od

bywa si? w gminie wiele festynów, obchodów ró?nego rodzaju ?wi?t, rocznic

i uroczysto?ci zwi?zanych z ?yciem lokalnej spo?eczno?ci. Biblioteki dysponuj?
finansami, których wysoko?? pozwala na organizowanie zaplanowanych imprez
z du?ym rozmachem.

Na uwag? zas?uguje forma zakupu nowo?ci wydawniczych, tj. zakup ci?g?y

odbywa si? systematycznie 2 razy w miesi?cu, realizowany jest w oparciu o list?

potrzeb czytelniczych i ofert? wydawnicz?. Przeci?tnie jednorazowo kupuje si?
do ka?dej z bibliotek po ok. 150 vol.

Mo?na zaobserwowa? ?yczliwo?? panuj?c? w relacjach mi?dzy pracowni
kami i ich prze?o?onymi. Wszyscy pracownicy Gminy Lesznowola kieruj? si?
mottem Carla Sewella, które brzmi:

"Stawiaj przed sob? najtrudniejsze cele. Jak tylko je osi?gniesz, staraj si? je

podwy?sza?. Je?eli tego nie uczynisz, kto? ci? prze?cignie w?a?nie wtedy, gdy
b?dziesz zaj?ty zachwytami nad swoimi osi?gni?ciami".

Anna Wróbel
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o wystawie Okupacja niemiecka

Zamojszczyzny 1939-1944

f
.

w dniu 1 wrze?nia 2009 w Muzeum - Miejscu Pami?ci w Be??cu zosta?a

otwarta wystawa czasowa "Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-] 944"

zorganizowana dla upami?tnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej.
W otwarciu wystawy udzia? wzi?li m.in.: Christian Kennedy - pe?nomocnik

ambasady USA do spraw Holocaustu, Andrzej Adamek -

wójt gminy Be??ec,
ks. Jan Krawczyk - dziekan parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim, ks. Stani

s?aw Sza?a?ski -

proboszcz Parafii NMP W Be??cu, Jan Zatorski - dyrektor Pu

blicznego Gimnazjum w Be??cu, grono pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum

Publicznego w Be??cu, przedstawiciele Hufca ZHP Tomaszów Lubelski i harce

rze z Be??ca, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzysze?.
Po przywitaniu go?ci przez Tomasza Hanejko

- kierownika Muzeum

w Be??cu i krótkim wprowadzeniu tematycznym, pracownik Muzeum - Jaro

s?aw Joniec zapozna? wszystkich obecnych z tre?ci? wystawy.

Wydarzenia z historii niemieckiej okupacji Zamojszczyzny 1939-1944 de

terminuj? tematyczno-chronologiczny uk?ad wystawy, jak i wybór materia?u

ikonograficznego dokonanego przez autorów scenariusza. Wystawa prezentuje

nast?puj?ce zagadnienia: kampania wrze?niowa 1939 roku, obozy pracy, prze

?ladowanie i masowa eksterminacja ?ydów, wysiedlenia ludno?ci, Dzieci Za

mojszczyzny, partyzanci w obronie Zamojszczyzny z uwzgl?dnieniem star?

z UPA, dr Zygmunt Klukowski - kronikarz lat okupacji, Rotunda Zamojska. Na

wystawie zaprezentowano kilka fotografii dot?d nie publikowanych, m.in. zdj?
cie z bitwy pod Tomaszowem Lubelskim z wrze?nia 1939, fotografi? Chaima

Hirszmana -

ocala?ego z obozu zag?ady w Be??cu; oraz fotografie nale??ce do

rzadko?ci, jak zdj?cie kolonistów niemieckich osiedlonych w Komarowie

w miejsce wyp?dzonych Polaków.

Po prezentacji wystawy g?os zabra? wójt A. Adamek, przedstawi? histori?

swojego ojca wywiezionego na roboty do III Rzeszy, daj?c tym samym ?wia

dectwo losów cywilnej ludno?ci Zamojszczyzny w latach okupacji niemieckiej.

Nast?pnie kierownik Muzeum - T. Hanejko omówi? posta? doktora Zyg
munta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna, autora "Dziennika z lat okupacji Za

mojszczyzny 1939-1944" oraz zaprosi? do indywidualnego zwiedzania wysta

wy. W dniu otwarcia wystaw? "Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-

1944" obejrza?o ponad 150 osób.

Kurator wystawy: Danuta Olesiuk (PMM).

Autorzy scenariusza: Jaros?aw Joniec (MMPB), Tomasz Hanejko (kierownik

MMPB), Ewa Koper (MMPB).
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Konsultacja: dr Dariusz Libionka (PMM), Tomasz Kranz (dyrektor PMM),

KrzysztofKokowicz (PMM).

Opracowanie graficzne wystawy: Janusz Stasiak (PMM).

Fotografie zamieszczone na wystawie pochodz? ze zbiorów: Muzeum Re

gionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskie

go w Zamo?ciu, Muzeum Ziemi Bi?gorajskiej w Bi?goraju, Archiwum Pa?

stwowego w Zamo?ciu, Miejsca Pami?ci i Muzeum Auschwitz - Birkenau, Mu

zeum Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Polskiego Zwi?zku By?ych Wi??
niów Politycznych Hitlerowskich Wi?zie? i Obozów Koncentracyjnych w Za

mo?ciu, Muzeum - Miejsca Pami?ci w Be??cu.

Wystaw? mo?na zwiedza? do 31 grudnia 2009 r. w Muzeum -

Miejscu Pa

mi?ci w Be??cu codziennie, oprócz poniedzia?ków i ?wi?t pa?stwowych i reli

gijnych, w godzinach 9.00 - 17.00 (wrzesie? - pa?dziernik) i 8.00 - 16.00 (li

stopad - grudzie?).

Anna Rychter
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POMOCE METODYCZNE

Podró?e marze? w starych przewodnikach
f. Scenariusz wystawy

Termin wystawy: lipiec - sierpie? 2009

Cele wystawy: - zach?cenie czytelników do si?gni?cia po niecodzienn? ksi??k?
- popularyzowanie cz??ci ksi?gozbioru Ksi??nicy Zamojskiej w

postaci tzw. zbiorów specjalnych, b?d?cych ?ród?em osobli

wo?ci i ciekawostek czasów minionych, miejsc znanych, nie

kiedy na nowo odkrywanych, postrzeganych i prze?ywanych.

Miejsce wystawy: sala Czytelni G?ównej Ksi??nicy Zamojskiej

Uk?ad wystawy: Wystaw? otwiera plakat nawi?zuj?cy w swoim tytule do s?yn
nych przewodników Podró?e marze? wydanych przez redakcj? Gazety Wybor

czej. Materia? wystawienniczy podzielony zosta? na trzy dzia?y tematyczne
w czterech gablotach szklanych.

Dzia? I: Od pielgrzyma do turysty
Chaucer G.: Opowie?ci Kanterberyjskie. Warszawa 1987.

Kremer J.: Podró? do W?och. Wilnol861.

Reymont W.: Pielgrzymka do Jasnej Góry. Warszawa 1895.

Steruklar L.: Artystyczno-informacyjny przewodnik po W?oszech. T. 1. Warsza

wa 1907.

Dzia? II: Przewodniki i dzienniki podró?y z osobliwych miejsc ?wiata

Amicis E.: Maroko. Wspomnienia z podró?y. Warszawa 1881.

Ampere 1.: Przeja?d?ka po Ameryce. Warszawa 1862.

Bujak F.: Studia Geograficzno-historyczne. Warszawa 1925.

Dobrowolski A: Wyprawy polarne. Historja i zdobycze naukowe. Warszawa 1914.

Dunikowski E. Meksyk i szkice z podró?y po Ameryce. Lwów [przed 1900].
Gawlik M.: Dzieje odkry? geograficznych. Lwów 1911.

Gerbault A.: Sam przez Atlantyk. Warszawa 1925, s. 2-3.

Hemin S.: Przez pustynie Azyi. Warszawa [b.r.], s. 58-59.

Humboldt A Podr??e. Wilno 186l.

Hubner J.: Przechadzka naoko?o Ziemi odbyta w roku 1871. T.l. - Ameryka.
Warszawa 1874.

Liba?ski E: Na szczyt ?wiata. Warszawa 1936, s. 4-5.

Loon H.W.: Geograjja w kalejdoskopie. Warszawa [b.r.], s. 64-65.
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Przewodnik po Europie. T. l Europa Wschodnia i ?rodkowa / Rosya, Austro

W?gry, Niemcy, Szwajcarya / Wyd. 3 oprac. M. Or?owicza Warszawa 1914, s. 2-3.

Rousset L.: W Chinach i o Chinach: wra?enia z podró?y. Warszawa 1895.

Sieroszewski W.: Daleki Wschód: kartki z podró?y. Warszawa 1904.

S?onimski A.: Pod zwrotnikami: dziennik okr?towy. Warszawa 1925.

StrumpfE.: Obrazy Kaukazu: kartki z podró?y. Warszawa 1900.

Taine H.: Podr?? po W?oszech. Warszawa 1885.

Dzia? III: Poznawcze podró?e po Polsce,

G?siorowski H.: Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 1. cz. 2 Warszawa

1935.

Heinrich A.: Szlaki wodne Polski: oficjalny przewodnik Polskiego Zwi?zku Ka

jakowego. Warszawa 1935.

Gloger Z.: Dolinami rzek Warszawa 1903.

Gloger Z.: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków 1900, s. 238-239.

Jarz?bski A.: Go?ciniec albo krótkie opisanie Warszawy. Warszawa 1974, s. 96-97.

Or?owicz M.: Ilustrowany przewodnik po Przemy?lu i okolicy. Przemy?l 1917, s.

116-117.

Or?owicz M.: Ilustrowany przewodnik po Wo?yniu. ?uck 1929, s. 114-1 15.

Reymont W.: Z Ziemi Che?mskiej. Warszawa 1910.

Wystaw? zorganizowano w oparciu o zbiory specjalne Czytelni G?ównej
oraz Dzia?u Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej.

Na wystawie zamieszczono równie? plansze informacyjne, zawieraj?ce

wa?niejsze wydarzenia z historii turystyki, autorstwa mgr in?. Danuty Kawa?ko:

Od pielgrzyma do turysty,

czyli jak podró?owano w dawnych wiekach w Europie

Do XVIII wieku podró?owano jedynie w konkretnym celu, np. pielgrzymo
wano do miejsc ?wi?tych. Na dalsze odleg?o?ci przemieszczali si? ludzie z wy?

szych sfer. Podró?uj?c? bez celu biedot? traktowano jak dopuszczaj?cych si?

wykroczenia w?ócz?gów. Podró? w kr?gach arystokratycznych, szlacheckich

oraz mieszcza?skich - nale?a?a do dobrego tonu. Pocz?wszy od 2 pol. XVI w.

wypada?o by m?odzi ludzie wyruszyli w tzw. GRAND TOUR, czyli edukacyjn?

podró? po kontynencie, celem nabycia niezb?dnej wiedzy o ?wiecie. Podró?e

takie odbywano na terenie W?och, Niemiec, Niderlandów, cz??ciowo Francji.
Na trasach GRAND TOUR znajdowa?y si? m.in. Pary?, Genewa, Turyn, Medio

lan, Wenecja, Genua, Rzym, Florencja, Neapol. Czasem Londyn. Na GRAND

TOUR wyruszano zazwyczaj konno, w ma?ych, kilkuosobowych grupach. Oso

by mniej zamo?ne podró?owa?y pieszo. Do XVI wieku podró?ni je?dzili ma?o

wygodnymi powozami i karetami. Powa?nym ograniczeniem podró?y, a? do

po?owy XVIII stulecia, by? z?y stan dróg.
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w zwyczaju by?o prowadzenie dzienników podró?y. Takie zapiski na temat

urody i osobliwo?ci ogl?danych miejsc, a tak?e obyczajów ustroju politycznego
odwiedzanych pa?stw - s?u?y?y za ?ród?o wiedzy kolejnym podró?nikom
w czasach, kiedy nie by?o ksi??kowych przewodników turystycznych.

Na GRAND TOUR zabierano mnóstwo baga?u, nawet po kilkaset skrzy?.
Nocowano w gospodach lub hotelach. Do wieku XVIII podró?owano z papie
rami polecaj?cymi, tj. glejtami wydawanymi przez w?adc? odwiedzanych tere

nów. Glejty stanowi?y zarazem rodzaj polisy ubezpieczeniowej na czas podró?y.

Paszporty, czyli dokumenty zawieraj?ce opis podró?uj?cej osoby imi?, nazwi

sko czy wzrost, wprowadzono dopiero w niektórych krajach Europy m.in.

w Rosji na prze?omie XVIII i XIX wieku.

W wieku XVIII pojawi?o si? podró?owanie dla przyjemno?ci

Podró?e sta?y si? powszechniejsze na skutek poprawy jako?ci dróg. Porz?d
ne trakty zacz??y pojawia? si? w Europie na pocz. XVIII w. (n?jwcze?niej we

Francji). Wprowadzono wówczas sta?e po??czenia dyli?ansami. Wcze?niej rol?

tak? pe?ni?a poczta. Po??czenia pocztowe ju? w wieku XVI pokrywa?y Europ?,
a wozy pocztowe przewozi?y nie tylko listy, paczki, ale tak?e podró?nych. U

progu XIX wieku usta?o GRAND TOUR.

W1830 r. powsta?a pierwsza w Europie, obs?ugiwana przez lokomotywy pa

rowe, linia kolejowa na trasie Liverpool-Manchester. Ten fakt zapocz?tkowa?

rozwój europejskiego kolejnictwa. Od lat 40. XIX w. mo?na mówi? o umaso

wieniu podró?owania w Anglii, za spraw? kolei ?elaznej.
Pierwsz? publiczn? wycieczk? poci?giem zorganizowa? w 1841 r. Anglik

Thomas Cook. Od 1844 roku prowadzi? on pierwsze w Europie biuro podró?y.
Organizowane podró?e grupowe Cook okre?li? turystyk? masow?.

Wa?niejsze wydarzenia z historii turystyki

vm w. p.n.e.
-

greckie pielgrzymki do Olimpii
VII i VIII w. -

rozwój turystyki religijnej
XIII w. - okres w?drówek do uniwersytetów w?oskich

1271 r. -

wyprawa Marco Polo do Chin

1336 r. -

wyprawa Francesco Petrarki w Alpy Prowansalskie

1492 r. -wyprawa Krzysztofa Kolumba i odkrycie Ameryki
1550 r. -

pierwszy przewodnik po W?oszech "Opis ca?ych W?och"

1563 r. - pierwsza udokumentowana polska podró? Beaty Laskiej w Tatry do

Zielonego Stawu Kie?marskiego
1614 r. - w Krakowie ukazuje si? przewodnik Adama Jarz?bskiego .Pielgrzym

Polski albo krótkie Rzymu i miast pomniejszych opisanie"
XVIII w. - pierwsze zimowe podró?e
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1806 r. - Stanis?aw Staszic opisuje swoje prze?ycia z w?drówek po Tatrach w

ksi??ce ,,0 ziemioródstwie gór dawnej Sarmacji a pó?niej Polski",

1829 r. - Karl Baedeker napisa? przewodnik" Podró? po Renie z Moguncji do

Kolonii. Przewodnik dla pospiesznie podró?uj?cych".
1830 r. -

powstaje pierwsza regularna linia kolejowa na ?wiecie, na trasie

Liverpool-Manchester
1841 r. -

Anglik Thomas Cook zorganizowa? pierwsz? publiczn? podró? wy

cieczk? poci?giem, a od 1844 r. prowadzi? pierwsze w Europie biuro

podró?y
1873 r. - powstaje Galicyjskie Towarzystwo Tatrza?skie z inicjatywy Feliksa

P?awickiego, Tytusa Cha?ubi?skiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Sto

larczyka
1874 r. -

Towarzystwo Tatrza?skie zbudowa?o pierwsze schronisko im. Stani-

s?awa Staszica nad Morskim Okiem

1879 r
..

- wprowadzenie czeków podró?nych
1882 r. -

powstaj? pierwsze zrzeszenia hotelarzy w Szwajcarii
1904 r. - otwarcie pierwszej trasy narciarskiej
1924 r. - pierwsza olimpiada zimowa, budowa pierwszej autostrady we W?oszech

1934 r. -

powstaje Mi?dzynarodowy Zwi?zek Oficjalnych Organizacji Tury-

stycznych (UIOOPT)

Najstarsze Przewodniki Turystyczne

Najstarszymi przewodnikami turystycznymi by?y dzienniki spisywane przez

podró?nych. Zwyczaj pisania diariuszów znany by? w odleg?ym ?redniowieczu

i przetrwa? przez wiele wieków. Wra?enia podró?uj?cych oraz relacje z odwie

dzanych miejsc opisuj? m.in.:

Opowie?ci Kanterberyjskie Geoffreya Chaucera (1387-1392), poemat opo

wie?ci podró?nych ró?nych stanów, pielgrzymuj?cych razem do grobu kanoni

zowanego w XII wieku arcybiskupa Tomasza Becketa w Canterbury

Opis ca?ych W?och z 1550 roku Adama Jarz?bskiego Pielgrzym Polski albo

krótkie Rzymu i miast pomniejszych opisanie, Kraków 1614 r.

Adama Jarz?bskiego Go?ciniec albo Opisanie Warszawy iak? by?a 1643 r. Go

?ciniec abo Krotkie popisanie Warszawy z okoliczno?ciami iey dla Kampaniey

Dworskiey przez Adama Jarz?bskiego
Teofila Konstancja z Radziwi??ów Morawska, Diariusz podró?y europejskiej w

latach 1773-1774

Józef Wawrzyniec Krasi?ski, Przewodnik dla podró?uj?cych po Polsce i Rze

czypospolitey Krakowskiey, Warszawa 1821

Józef Ignacy Kraszewski, Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budziaku, Wilno

1846

W?adys?aw S. Reymont, Z Ziemi Che?mskiej wra?enia i notatki, Kraków 1910
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Stanis?aw Dzikowski, Z ziemi Staszica, Warszawa 1911

Antoni Borkowski, Z okna wagonu. Na linji z Tomaszowa do Zamo?cia, Zamo??

1918

Podró?e w celach poznawczych opisywali w XIX wieku:

Stanis?aw Staszic, O ziemior?dztwie gór dawnej Sarmacji a pó?niej Polski,

Warszawa] 806 r.

Stanis?aw Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski,
Warszawa 18]5

Józef Kremer, Podr?? do W?och,t.l-5, Wilno1859-64 (oraz kolejne wydania w

XIX w.)

Pierwsze przewodniki turystyczne z prawdziwego
zdarzenia powsta?y w Niemczech i Anglii

W 1829 r. ksi?garz niemiecki Karl Baedecker wyda? ksi??k? J.A. Kleina Po

dró?e po Renie z Moguncji do Kolonii. Przewodnik dla pospiesznie podró?uj?

cych, która rok wcze?niej ukaza?a si? w Kob1encji. Pracuj?c nad drugim wyda
niem Podr??y po Renie, Baedecker skorzysta? z w?asnych obserwacji podczas

podró?y i wprowadzi? do przewodnika praktyczne informacje dla podró?nych.
W 1836 r. wydano w Anglii pierwszy przewodnik turystyczny z prawdziwe

go zdarzenia, na zlecenie Johna Murraya II. Jego autorem by? syn wydawcy
John Murray III. Murray opisa? w nim swoj? podró? po Holandii, Belgii i pó?

nocnych Niemczech. Podczas podró?y stwierdzi?, ?e tradycyjne relacje z podró

?y spisane w formie diariuszów nie wystarcz? i postanowi? stworzy? przewod

nik, który zawiera informacje praktyczne. W odró?nieniu od Cooka, który kie

rowa? swoje us?ugi turystyczne do klas ubo?szych, Murray tworzy? przewodniki
z my?l? o podró?nych z wy?szych sfer.

Karl Baedecker wzoruj?c si? na przewodnikach Murraya zacz?? wprowadza?
do swoich ksi??ek informacje o miejscach noclegowych (hotelach, gospodach
i kwaterach), ?rodkach podró?y, odleg?o?ciach pomi?dzy miejscowo?ciami i o

najlepszych, to znaczy najwygodniejszych i najkrótszych drogach do celu.

W przewodnikach podawa? aktualne ceny, zwracaj?c uwag? na op?acalno?? po

dró?y dla turysty. Wprowadzi? system gwiazdek do oznaczenia miejsc wartych
odwiedzenia. Wyda? kilka serii przewodników, m.in. podr?czne kieszonkowe,
z mapami krajów i planami miast, wieloj?zyczne, z podr?czn? konwersacj?. Od

nazwiska wydawcy bedekerami zacz?to nazywa? wszystkie kieszonkowe prze

wodniki turystyczne. Przewodniki Murraya i Baedeckera sta?y si? nieod??czny
mi towarzyszami europejskiego podró?nika z ambicjami.

Teresa Grzelaczyk
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Ludzie ludziom zgotowali ten los

t II wojna ?wiatowa na Zamojszczy?nie
Scenariusz wystawy

Termin wystawy: 1-30 wrze?nia 2009 r.

Cele wystawy:
uczczenie 70. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej,
rozszerzenie wiadomo?ci dotycz?cych historii regionu z okresu II wojny

?wiatowej,

popularyzowanie zbiorów bibliotecznych Ksi??nicy Zamojskiej.

Miejsce wystawy:
hol g?ówny Ksi??nicy Zamojskiej

Uk?ad. wystawy:

Wystaw? otwiera plakat zatytu?owany "Ludzie ludziom zgotowali ten los"

(cytat zaczerpni?ty z Medalionów Zofii Na?kowskiej) II wojna ?wiatowa na

Zamo)szczy?nie. Materia? wystawienniczy podzielony zosta? na dzia?y
i umieszczony w dziewi?ciu szklanych gablotach. Ka?dy dzia? zawiera tytu?.

Dzia? I: Dzia?ania wojenne na Zamojszczy?nie
Gmitruk J.: Powstanie Zamojskie. Warszawa 2003

Ksi??ek Z.: Polskie drogi do wolno?ci: tradycje walk niepodleg?o?ciowych
na Zamojszczy?nie. Warszawa 1999

Markiewicz 1.: Nie dali ziemi sk?d ich ród: Zamojszczyzna 27 Xl 1942 - 31 XII

1943. Lublin 1967, s. lO-lI

Tadeusz C.: Nie oszcz?dza? Polski!. Warszawa 1960

Dzia? II: Ruch oporu na Zamojszczy?nie
Armia Krajowa: rozwój organizacyjny, pod red. nauk. Komorowski K. War

szawa 1996

Caban I.: Odzia?y Partyzanckie i Samoobrony Obwodu AK Tomaszów Lubelski.

Warszawa 2000

Cergowska G.: Matki partyzantów. Wyd. 2. Warszawa 1982

Ch?opi w obronie Zamojszczyzny, pod red. 1. Gmitruka. Warszawa 1985

Go??bek W.: Partyzanckie twierdze: o wspó?dzia?aniu ludno?ci wiejskiej z ru

chem oporu. Warszawa 1974

Grygiel J.: Zwi?zek walki zbrojnej: Armia Krajowa w obwodzie Zamojskim
1939-1944. Warszawa 1985, s. 240-241

Hryniewiecki W.: My z Zamojszczyzny. Wyd. 2. Warszawa 1970, s. 5

Jachymek J.: Ruch Ludowy na Zamojszczy?nie. Warszawa 1980, s. 176-177

J6?wakowski J.: Armia Krajowa na Zamojszczy?nie. T. l. Lubin 2001
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Ma?yszczycki Z.: Partyzanci z Polesia: Z dziejów Brygady AL. im. Wandy Wasi

lewskiej. Warszawa 1974

Partyzancki czas: Bi?gorajski Obwód Armii Krajowej w 1944 r. w fotografii
Edwarda Buczka. Bi?goraj 2004

Siemion L.: Zamojski prze?om. Lubin 1965, s. 26-27

Ziembikiewicz Z.: W Partyzantce u "Rysia": Wspomnienia ?o?nierzy I Batalio

nu Oddzia?ów Hrubieszowskich BCH. Warszawa 1978, s.192-193

60 lat temu na Zamojszczy?nie: Bataliony Ch?opskie. Ogólnopolski Zwi?zek

?o?nierzy Batalionów Ch?opskich. Warszawa 2003, s. 16-17

Dzia? III: Hitlerowskie o?rodki zag?ady na Zamojszczy?nie

Biedrzy?ska W: Kobieta w obozie koncentracyjnym. Lubin 1972

Kawa?ek R: Obóz zag?ady w Be??cu. Lublin 2005

Kajtel H.: Hitlerowski obóz przesiedle?czy w Zamo?ciu: SDZ Lager Zamo??.

Bi?goraj 2003

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945: informator encyklope

dyczny (mapy). Warszawa 1979

Reder R: Be??ec. Wyd. 2. Kraków 1999, s. 50-51

Rotunda Zamojska, tekst Maria Rze?niak. Warszawa 1995, s. 10-11

Sulimierski Z. W.: Sobibór: hitlerowski obóz ?mierci. Chehn 1993

S?u?ewski Cz.: Hitlerowski obóz przej?ciowy w Zwierzy?cu: Wybór materia?ów

wspomnieniowych, wst?p i opracowanie. Zwierzyniec 1993

Zamo??: z przesz?o?ci twierdzy i miasta, pod red. Koprukowniaka A. Lublin

1980, s. 338-339

Dzia? IV: Wysiedlenia na Zamojszczy?nie
Wysiedlenia, wyp?dzenia i ucieczki 1939-1959: Atlas ziem Polski: Polacy, ?y

dzi, Niemcy, Ukrai?cy. Warszawa 2008

Kie?bo? J.: Wysiedle?cy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Maj
danku 1943. Lubin 2006

Zgrzywa S.: Gmina Stary Zamo?? 1939-1944. Lubin 1964

Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS: zbiór dokumentów polskich i niemiec

kich z okresu okupacji hitlerowskiej. T. 1, pod red. Czes?awa Madajczyka. War

szawa 1979

Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS: zbiór dokumentów polskich i niemiec

kich z okresu okupacji hitlerowskiej. T. 2, pod red. Czes?awa Madajczyka. War

szawa 1979

Dzia? V: Wspomnienia mieszka?ców Zamojszczyzny z II wojny ?wiatowej

Adamczyk R: Izbicy dni powszednie wojna i okupacja: pami?tnik pisany po

latach. Lubin 2007

Bartoszewski K.: Relacje, wspomnienia, opracowania. Lubin 1996, s.104-1 05

Jakubik Z.: Czapki na bakier. Warszawa 1997, s. 86-87
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Kruk z.: Wspomnienia ?o?nierza ZWZ - AK 9 pp. Legionów Ziemi Zamojskiej
i wieloletniego wi??nia sowieckich ?agrów Nr ? - 563. Zamo?? 1994

Ksi??ek Z.: Z dziejów Partyzanckich wspomnie? Armii Krajowej 1939-1944.

Bi?goraj 1996

Mateja s.: Wspomnienia ?o?nierza AK z Oddzia?u" Wira ". Zamo?? 2000

Soszka I.: By?am numerem 325083: Wspomnienia o wojnie i o ?agrze po woj
nie. Zamo?? 1997

Rychel K. A.: "Konrad" i "Anio?". ?abunie 2003, s.174-175

Wierzchowski Z.: Bohaterka Zamojszczyzny. Wyd. 3. Zamo?? 1996

Wystaw? zorganizowano w oparciu O zbiory Dzia?u Informacji, Bibliografii
i Wiedzy o Regionie oraz Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej.

Magda Hajduk
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Dzieci Zamojszczyzny w literaturze

Scenariusz wystawy

'f.
l wrze?nia jest dat? zawsze sk?aniaj?c? do zadumy, zw?aszcza tu, na Ziemi

Zamojskiej, któr? wojna do?wiadczy?a w sposób wyj?tkowo okrutny, poniewa?
dotkn??a najm?odszych jej mieszka?ców. 70. rocznica wybuchu II wojny ?wia

towej sta?a si? dla nas impulsem do przypomnienia tragedii dzieci Zamojszczy

zny, a wi?c dzieci, które w latach 1942-43 w wyniku prowadzonej przez oku

panta akcji masowego wysiedlania ludno?ci polskiej z Zamojszczyzny utraci?y

domy i kontakt z najbli?szymi. Przesz?y przez obozy przej?ciowe w Zamo?ciu

i Zwierzy?cu. Wyrywane z r?k matek trafia?y do bydl?cych wagonów i jecha?y
na pó?noc Polski. Wieziono je do obozów koncentracyjnych w O?wi?cimiu i na

Majdanku. Te, które przeznaczono do germanizacji trafia?y do Rzeszy. ??cznie
na Zamojszczy?nie zrabowano rodzinom ok. 30 000 dzieci. Zbrodnia na dzie

ciach Zamojszczyzny by?a rozpatrywana na procesie w Norymberdze, gdzie
?wiadkiem oskar?enia by? m.in. doktor Zygmunt Klukowski.

Aby upami?tni?

nieopisan? tragedi? dzieci

Zamojszczyzny Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y

Ksi??nicy Zamojskiej

przygotowa? wystaw? ph.
Dzieci Zamojszczyzny w

literaturze. Ekspozycja

usytuowana zosta?a na 1

pi?trze w holu Ksi??nicy

Zamojskiej i udost?pniona

zwiedzaj?cym w terminie

l - 30 wrze?nia 2009 r.

Zaprezentowana
literatura obrazuje dramatyczne losy wysiedlonych. S? to relacje ?wiadków,

wspomnienia samych dzieci Zamojszczyzny, dokumenty i opracowania histo

ryczne, przewodniki, albumy fotograficzne, biografie, powie?ci, wreszcie poezja
z?o?ona w ho?dzie tym niewinnym ofiarom wojny.

Ksi??ki, pochodz?ce w ca?o?ci ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej, wyekspo
nowane zosta?y w pi?ciu szklanych gablotach:

Boczek H.: Wojna i dziecko. Warszawa 1968.

Cier? mojej m?odo?ci. Wspomnienia dzieci i m?odzie?y z przymusowych robót w

III Rzeszy, wybór i oprac. Z. Bi?gorajska, W. Pietruczuk-Kurkiewiczowa. War

szawa 1979.
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Czerkawski A.: Zbrodnie hitlerowskie na Zamojszczy?nie. Warszawa 1968.

Czterysta lat Zamo?cia, pod red. J. Kowalczyka. Wroc?aw 1983.

Dzieci i m?odzie? w latach drugiej wojny ?wiatowej, pod red. C. Pilichowskiego.
Warszawa 1982.

Dzieciom. Pami?? ?wiata ... Warszawa 1971.

Dziecko polskie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Warszawa

1979.

Gli?ska A.: Zamojszczyzna w okresie okupacji. Warszawa 1968.

Hrabar R..: Czas niewoli, czas ?mierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie

okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1979.

Jarocki R.: Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy. War

szawa 1991.

Kajtel H.: Hitlerowski obóz przesiedle?czy w Zamo?ciu. Bi?goraj 2003.

Kara? R.: Nazywam si? Pekosi?ski. Warszawa 1977.

Klukówski z.: Zamojszczyzna. T. 1-2. Warszawa 2007.

Kozaczy?ska B.: Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedlec

kiego 1943-1945. Siedlce 2006.

Marsza?ek J.: Hitlerowskie wi?zienia i obozy w Zamo?ciu. Zamo?? 1980.

Marsza?ek J.: Majdanek. Wyd. 2. Warszawa 1987.

Michalska M.: W nocy i mgle. Warszawa 1970.

Miejsca pami?ci tragedii Dzieci Zamojszczyzny 1939-1945. Zamo?? 2000.

Moje wojenne dzieci?stwo. Wspomnienia nades?ane na konkurs. T. 3. Warszawa

2000.

O?wi?cim. Hitlerowski obóz masowej zag?ady. Warszawa 1977.

Pilichowski c.: Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i m?odzie?y polskiej. War

szawa 1972.

Przewodnik po upami?tnionych miejscach walk i m?cze?stwa lata wojny 1939-

1945. Wyd. 3 rozsz. i uzup. Warszawa 1966.

Rodzik J.: Wojenne losy Dzieci Zamojszczyzny. Zamo?? 2007.

S?u?ewski C.: Hitlerowski obóz przej?ciowy w Zwierzy?cu. Zwierzyniec 1993.

Suchora E.: Rotunda Zamojska. Zamo?? 1980.

Suchora E.: Zamojszczyzna. Kronika walki i pracy 1939-1969. Lublin 1970.

Wnuk J.: Dziecipolskie oskar?aj?. Wyd. 2 zm. i rozsz. Lublin 1975.

Wnuk J.: Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1980.

Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i m?odzie?y polskiej 1939-1945. Warszawa

1969.

Wiersze, wydrukowane na papierze formatu A3 i oprawione w popielate

passe-partout, zaprezentowane zosta?y w czterech antyramach:

Fornal M.: [Nie uczy?am si? ... ]. W: Wierzchowiak Z.: Bohaterka Zamojszczyzny.

Wyd. 3 poszerz. i uzup. Zamo?? 1996 s. 21.
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Gmyz M.: Dzieciom Zamojszczyzny. W: Rodzik L: Wojenne losy Dzieci Zamoj

szczyzny. Zamo?? 2007 s. 7.

Koczot W.: Zamojska Rotunda. W: Koczot W.: Z pól i ??k. Warszawa 1990 s. 40.

Ogi?ska L.: Stacja Dzieci Zamojszczyzny. www.lusiaoginska.p1

Wa?n? rol? w tej ekspozycji spe?nia?, wykonany w formacie Al czarno-bia?y
plakat, zawieraj?cy has?o wystawy, element graficzny - drut kolczasty oraz

fragment wiersza W?adys?awa Sitkowskiego Dzieci Zamojszczyzy, pochodz?cy
ze zbioru: Sitkowski W.: Portret pól. Zamo?? [1994] s. 59.

Zorganizowana przez nas ekspozycja by?a cz??ci? cyklu wystaw, jakie

Ksi??nica Zamojska i jej filie przygotowa?y w ramach obchodów 70. rocznicy

wybuchu II wojny ?wiatowej.

Joanna Ko?tun
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Pokój dobrem najwy?szym narodów

Regulamin konkursu

Konkurs twórczo?ci o tematyce wojennej adresowany do niewidomych i niedo

widz?cych

Organizator

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych przy wspó?pracy Oddzia?u Polskiego Zwi?zku Niewi

domych w Zamo?ciu.

Cele konkursu

1. Stworzenie mo?liwo?ci osobom z dysfunkcj? wzroku do zaprezentowania
swoich zdolno?ci wokalnych i recytatorskich.

2. Pog??bienie uczu? patriotycznych w ?rodowisku poprzez twórcze przed
stawienie wspomnie? i prze?y? z czasów okupacji przez uczestników kon

kursu.

Zasady uczestnictwa

- Konkurs adresowany jest do osób niewidomych i niedowidz?cych z miasta

Zamo?cia i powiatu zamojskiego.
-

Ka?dy uczestnik powinien poda? swoje dane osobowe (imi?, nazwisko,

wiek, adres) i tytu?y wybranych do zaprezentowania utworów poetyckich
lub piosenek o tematyce wojennej i patriotycznej.

- Czas trwania wyst?pu nie powinien przekracza? 5 minut.

Terminy
• Ch?tni do wzi?cia udzia?u w konkursie powinni zg?osi? swoje uczestnictwo

do dnia 1 pa?dziernika 2009 r.:

- w punkcie bibliotecznym, w siedzibie Oddzia?u Okr?gu Lubelskiego PZN

w Zamo?ciu, ul. Spadek 35, w ka?dy czwartek w godz. 7.30-15.30, b?d?
- w Ksi??nicy Zamojskiej: O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych,

ul. Kamienna 20, p. nr 10, w dniach: poniedzialek, wtorek, ?roda i pi?tek,
w godz. 9.00 - 17.00.

• Konkurs odb?dzie si? dnia 8 pa?dziernika 2009 r. w ?wietlicy PZN w Za

mo?ciu, uJ. Spadek 35; rozpocz?cie - godz. 10.00

Postanowienia ogólne:
-

Oceny wyst?pów dokona komisja powolana przez organizatorów.
- Data podsumowania konkursu zostanie ustalona podczas jego trwania dnia

8 pa?dziernika.
- Dodatkowe informacje dotycz?ce konkursu mo?na uzyska? pod nr tel.

08462 711 54 w. 36
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Rocznice regionalne 2010
-

wybór-

465 rocz. Uf. - SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC (niekiedy Klonowicz),
(ok. 1545-1602), poeta, kompozytor, wyk?adowca w Akademii Zamojskiej

430 rocznica za?o?enia Zamo?cia przez Jana Zamoyskiego (1580)
415 rocznica otwarcia podwojów Akademii Zamojskiej (1595)
410 rocznica wydania przez Jana Zamoyskiego aktów fundacji Kolegiaty

i Akademii Zamojskiej (1600)
410 rocz. ?mo BERNARDO MORANDO (ok. 1540-1600), wybitny architekt

w?oski, budowniczy Zamo?cia

370 rocznica fundacji seminarium duchownego przez Katarzyn? z Ostrogskich
Zamoysk? (1640)

70 rocznica za?o?enia obozu przej?ciowego w zamojskiej Rotundzie (1940)
35 rocznica utworzenia województwa zamojskiego (1975)

15.01 60 rocz. ?mo - PAWE? GAJEWSKI (1889-1950), malarz, autor ma

lowide? m.in. w ko?ciele w Zwierzy?cu
23.01 ]25 rocz. Uf. - ZYGMUNT KLUKOWSKl (1885-1959), lekarz, spo

?ecznik, pami?tnikarz, bibliofil zwi?zany z Zamojszczyzn?
150 rocz. ?mo - HIERONIM KALI?SKI (1792-] 860), poeta, t?u

macz, senator, protoko?owa? s?d nad Walerianem ?ukasi?skim

17.02

75 rocz. Uf. - ANDRZEJ JÓZEF MISIURA (1935-1995), poeta, pe

dagog, polonista; 14.11 -15 rocz. ?mo

22.02

10 rocz. ?mo - FRANCISZEK KAMI?SKI (1902-2000), komendant

g?. BCh, gen. Dywizji, podj?? decyzj? o zorganizowaniu oddzia?ów

partyzanckich do obrony wysiedlanej ludno?ci

24.02

4.03 125 rocz. Uf. - KAZIMIERA GAWARECKA (1885-1979), bibliote

karka i archiwistka, zwi?zana z Bibliotek? im. H. ?opaci?skiego
i Archiwum Pa?stwowym w Lublinie

4.03 210 rocz. Uf. -JAN ZACHWATOWICZ (1900-1983), wybitny archi

tekt, konserwator i historyk sztuki, zas?u?ony w dziedzinie ochrony
i konserwacji zabytków Zamo?cia

18.03

20.03

80 rocz. Uf. - JERZY KOLL? TAJ (1930-1988), dziennikarz

65 rocz. ?mo - MARCELI HANDELSMAN (1882-1945), wybitny
polski historyk, publikuj?cy na ?amach "Teki Zamojskiej"

3.04 95 rocz. ?mo - ICCHAK LEJB PEREC (1852-1915), ?wiatowej s?awy

pisarz tworz?cy w j?zyku jidysz, urodzony w Zamo?ciu

14.05 70 rocz. Uf. - ADAM ANDRZEJ WITUSIK (1940-2007), historyk,
znawca historii Zamo?cia i rodu Zamoyskich

62



80 rocz. ?mo - ROMUALD JA?KJEWICZ (1857-1930), organizator i

pierwszy prezes S?du Okr?gowego w Zamo?ciu

15.05

3.06 405 rocz. ?mo - JAN ZAMOYSKI (1542-1605), za?o?yciel Zamo?cia

18.06· 20 rocz. ?mo - MARlAN SlEGIE?CZUK (1951-1990), muzealnik,

regionalista, dzia?acz turystyczny, fotograf
70 rocz. ?mo - MACIEJ RATAJ (1884-1940), marsza?ek sejmu, naj

bardziej znany po W. Witosie przywódca ruchu ludowego

21.06

29.06 120 rocz. ur. - MICHA? PlESZKO (1890-1969), nauczyciel, badacz

i popularyzator dziejów Zamo?cia, jedna z najpopularniejszych po

staci XX-wiecznego Zamo?cia

70 rocz. ?mo - GRA?YNA KlERSZNTEWSKA (1924-1940), wi??
niarka zamojskiej Rotundy, harcerka

8.07

16.07 llO rocz. ur. - MICHA? BOJARCZUK (1900-1986), d?ugoletni dy
rektor Liceum im. J. Zamoyskiego, dzia?acz spo?eczny, regionalista,
kronikarz

30 rocz. ?mo - ZBIGNIEW KRAMARZ (1923-1980), architekt7.08

16.08

21.08

30 rocz. ?mo - PA WE? SULMICKI (1909-1980), profesor ekonomii

85 rocz. ?mo - KAROL FRANCISZEK NAMYS?OWSKI (1856-

1925), kompozytor i dyrygent, twórca Orkiestry W?o?cia?skiej w Za-

mo?ciu

6.09 105 rocz. ur. - ALEKSANDER BRYK (1905-1982), nauczyciel i

kompozytor, urodzony w Zamo?ciu, twórca hejna?u zamojskiego
150 rocz. ur. - HIERONIM ?OPACI?SKI (1860-1906), j?zyko

znawca, nauczyciel, historyk, etnograf i bibliofil

28.09

6.09 (data chrztu) 255 rocz. ur. - STANIS?AW STASZIC (1755-1826),

uczony, filozof, dzia?acz i pisarz polityczny, za?o?yciel Hrubieszów

skiego Towarzystwa Rolniczego
15 rocz. ?mo - ANDRZEJ JÓZEF MISIURA (1935-1995), poeta, pe

dagog, polonista; 22.02 - 75 rocz. ur.

14.11

180 rocz. ?m. - MAURYCY HAUKE (1775-1830), genera? broni

WP, komendant twierdzy zamojskiej, dowódca obrony Zamo?cia w

29.11

1813 r.

24.12 390 rocz. ?mo - REINHOLD HEIDENSTEJN (1553-1620), historyk,
sekretarz królewski, autor biografii hetmana Zamoyskiego

28.12 80 rocz. ?mo - KAZIMIERZ SOCHANlEWICZ (1892-1930), histo

ryk, archiwista

31.12 170 rocz. ur. - MICHA? ARCT (1840-1916), wydawca i ksi?garz

warszawski, ur. w Zamo?ciu

Anna Rychter
Robert Urban
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ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

n-wierdza Zamo??

Bibliografia w wyborze

1828

- Diariusz Senatu, Sejmu Królestwa Polskiego 1825. T. 1. -

Warszawa, 1828.

S.53-54

1841

- Dziennik Konfederacyi tamogrodzkiej przeciw wojskom saskim zawi?zany w

Polsce (1715-1717 r.). - Pozna?, 1841. - S. 61-70, 108

1845

- Mieros?awski Ludwik. Kurs sztuki wojskowej : rozbiór krytyczny kampanii
1831 r. i wywnioskowanie z niej prawid?a do wojny narodowej. Cz. 1-3. - Pa

ry?, 1845

- Mieros?awski Ludwik. Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 : od

epoki na której opowiadanie zako?czy? Maurycy Mochnacki. T. 1-8. -

Pary? -

Pozna?, 1845-1887

1859-1860

- Niemcewicz Juliusz Ursyn. Podró?e historyczne po Polsce 1811-1828. - Pe

tersburg, 1859

- Wolumina Legum. Przedruk zbioru praw ... T. 5. - Petersburg, 1860. - S. 189

1862

- Potocki Mieczys?aw. Zamo?? i jego instytucje pod wzgl?dem religii, o?wiaty i

dziejów krajowych. - Kraków, 1862 (rkps)

1875

- Dobrzycki Miko?aj. Pami?tnik. - Lwów, 1875

1883-1884

- Barzykowski Stanis?aw. Historya Powstania Listopadowego. T. 1-5. - Pozna?,
1883-1884

1892

- Rolle Micha?. Zamo?? i jego obro?cy
- urywek z dziejów kampanii 1831 r. II

Dziennik Pozna?ski. - 1892, nr 46

1898

- Ko?aczkowski Klemens. Wspomnienia jenera?a Klemensa Ko?aczkowskiego.
Kraków, 1898
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1902

- Marrene-Morzkowska Waleria. Genera? MaIletski II Biblioteka Warszawska.

T.3 (1902), s. 576-587

1905

- Spadek pi?mienniczy po generale Maurycym hr. Hauke I oprac. Alexander

Rembowski. - Warszawa, 1905

1906

- Glatman Ludwik. Z dziejów Zamo?cia: szkice historyczne. - Kraków, 1906

1908

- Pr?dzy?ski Ignacy. Pami?tniki. T. 2 I oprac. Bronis?aw Gembarzewski. - Kra

ków, 1908

- Askenazy Szymon. ?ukasi?ski. T. 1-2. - Warszawa, 1908

1910

- Cho?odecki Józef Bia?ynia. Alfred Brzezi?ski: przyczynek do dziejów obrony
Zamo?cia w 1831 r. - Lwów, 1910

1914

- Kubala Ludwik. Wojna szwedzka w roku 1655 i 1658. - Lwów, 1914

1917

- Tokarz Wac?aw. Armia Królestwa Polskiego: (1815-1830). - Piotrków, 1917

1918

- K?ossowski Zdzis?aw. Zamo?? - twierdza. - Zamo??, 1918

- Sochaniewicz Kazimierz. Zamo?? jako twierdza kresowa II Kronika Powiatu

Zamojskiego. -1918, nr 1-2, s. 7-8

1919

- Chlebowski Bronis?aw. Zamo??, ordynacja Zamoyskich i powiat zamojski.
-

Zamo??, 1919

- Kipa Emil. Pod Zamo?ciem w roku 1809 II Teka Zamojska. - 1919, nr 3, s. 39-43

1920

- Cichowicz Augustyn. Zdobycie Zamo?cia w roku 1809 II Teka Zamojska. -

1920, nr l, s. 4-8. - II.

1922

- Pieszko Micha? Marian. Na dawnych wa?ach i fortach Zamo?cia II Ziemia Za

mojska. - 1922, nr 2, s. 1-2
- Sochaniewicz Kazimierz. Obl??enie Zamo?cia w r. 1706 II Gazeta Lwowska, 1922

1924

- Biesiekierski Kazimierz. Historia fortyfikacji sta?ej. - Warszawa, 1924
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1926

- Biesiekierski Kazimierz. Historia fortyfikacji na ziemiach polskich w dobie

porozbiorowej II Saper i In?ynier Wojskowy.
- 1926, z. 7, s. 927

1927

- Eile Henryk. Obl??enie Zamo?cia w 1813 r. - Zamo??, 1927

1928

- Pieszko Micha? Marian. Zamo??: gród kanclerski-hetma?ski. - Zamo??, 1928

1929

- Czo?owski Aleksander. Plan i widok Zamo?cia z r. 1704 II W: Szymon Szy
monowic i jego czasy. -Zamo??, 1929. - S. 194?199

1930

- Pieszko Micha?. Z historyczno-architektonicznych w?drówek po Zamo?ciu

(29.IX 1929 r.) : (postulaty prac konserwatorskich) II W: Pami?tnik zjazdu na

ukowego imienia Szymona Szymonowica w Zamo?ciu we wrze?niu 1929. -

Zamo??, 1930. - S. 59-67

1931

- Pieszko Micha? Marian. Zamo?? w roku 1809 : szkic historyczny. - Zamo??,

1931

- ?ród?a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830/31. T. ] -6 I oprac. Bronis?aw

Paw?owski. - Warszawa, 193]

1934

- Jastrz?bski 1. Obrona Zamo?cia w roku 1813 II Przegl?d Woj skowo

Techniczny. - R. VIII (1934)
- Pieszko Micha? Marjan. Przewodnik po Zamo?ciu i okolicy. - Zamo??, 1934

1935

- Marcinkowski Karol. Stefan Czarniecki w dobie potopu szwedzkiego. - Cz?

stochowa, 1935. - s. 86-105

1936

- Herbst Stanis?aw, Zachwatowicz Jan. Twierdza Zamo??. - Warszawa, 1936

- Zachwatowicz Jan. Twierdza Zamo??: ewolucja fortyfikacji. - Warszawa,

1936

1938

- Czo?owski Aleksander. Zapomniany fortyfikator Zamo?cia II Teka Zamojska.

-1938, z. 3, s. 153-158

- Gumowski Marian. Monety z obl??enia Zamo?cia 1813 r. II Teka Zamojska.-

1938, nr 1, s. 29-35. - i?.
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- Pieszko Micha?. Zamo?? w opresji szwedzkiej w 1656 roku II Teka Zamojska.

-1938, nr 2, s. 117-120

- Serafin-Socha?ska Zofia. Zamo??. - Zamo??, 1938

1939

- Zajczyk Szymon. Muratorzy zamojscy 1583-1609 II Biuletyn Historii Sztuki i

Kultury. - R. VIII (1939), s. 201-212

1953

- Mi?ob?dzki Jerzy Adam. Ze studiów nad urbanistyk? Zamo?cia II Biuletyn
Historii Sztuki. - R. XV (1953), s. 68-87

1954

- Herbst Stanis?aw. Zamo??. - Warszawa, 1954

1956

- Iskrzycki Artur. Dzieje Zamo?cia i po?udniowej Zamojszczyzny. - Lublin,
1956

1961

- Kowalczyk Jerzy. In?ynier J.M. Link ... II Biuletyn Historii Sztuki. - R. XXIII

(1961), s. 185-190

1962

- Kersten Adam. Kampania zimowa 1656 roku na Lubelszczy?nie II Rocznik

Lubelski. - T. 5 (1962), s. 51-65

- Lech Marian J. Twierdza i garnizon Zamo?cia w latach 1752-1756 II Rocznik

Lubelski. - T. 5 (1962), s. 282-288

1965

- Witusik Adam Andrzej. Twierdza Zamo?? II Kamena. - 1965, nr 23/24, s. 5-6

1966

- Witusik Adam Andrzej. Egzamin bojowy twierdzy zamojskiej II Mówi? Wie

ki. - 1966, nr 2, s. 22-26

1967

- Zachwatowicz Jan. Twierdza Zamo??: kilka uwag i wspomnie? II Zeszyty
Naukowe WAP, seria historyczna, nr 15. - Warszawa, 1967. - S. 177-182

1969

- Zamo?? i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej I red. Kazimierz My
?li?ski. - Zamo??, 1969

1971

- Duma?a Krzysztof. O architekturze Zamo?cia przed dziewi?tnastowieczn? prze

budow? II Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. XVI (1971), z. l, s. 3-22
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1974

- Bednarski Waldemar Wojciech. Rola twierdzy zamojskiej w powstaniu listo

padowym 1830/31 II W: Studia Pu?awskie. - Pu?awy, 1974. - S. 172-200

- Bloch Czes?aw. Genera? Ignacy Pr?dzy?ski 1792-1850. - Warszawa, 1974

1976

- Bloch Czes?aw. Zagadnienia in?ynieryjne i fortyfikacyjne w twórczo?ci gen.

Ignacego Pr?dzy?skiego przed powstaniem listopadowym II Rocznik Lubelski.

- T. 19 (1976), s. 47-62

1977

- Bednarski Waldemar Wojciech. Rola wojskowa ziem po?udniowo-wschodnich
Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831. -

Pu?awy, 1977

- Kowalczyk Jerzy. Zamo??: przewodnik.
- Warszawa, 1977

- Witusik Andrzej Adam. Chmielnicki pod murami Zamo?cia II Kurier Lubelski.

- 1977, nr 160, s. 5-6

- Witusik Adam Andrzej. Karol Gustaw pod Zamo?ciem I I Kurier Lubelski. -

1977, nr 187, s. 5. - Fot.

1978

- K?sinowski Antoni. Bastion siódmy: problemy restauracji. -

cz. II II W: Kon

serwatorska Teka Zamojska. - 1978, nr 1, s. 9-16

- Klimek Adam. Jak powsta? Zamo?? II W: Konserwatorska Teka Zamojska. -

1978, nr l, s. 1-8

- Mi?ob?dzki Jerzy Adam. Budownictwo militarne miast polskich w okresie

nowo?ytnym (XVI-XVIII w.) II Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - R.

XXVI (1978), z. l, s. 29-47

- Witusik Adam Andrzej. O Zamoyskich, Zamo?ciu i Akademii Zamojskiej. -

Lublin, 1978

1979

- Sroczy?ska Bogumi?a. Historia zamiany Zamo?cia na miasto rz?dowe - twier

dz? 1810-1821 II W: Rewaloryzacja Zamo?cia 1.07.1978 - 31.12.1978. - War

szawa - Zamo??, 1979

1980

- Belostyk R. Fortyfikacja wzorcowa Napoleona II Przegl?d Historyczny. - R.

LXXI (1980), z. l, s. 91-111

- Bochenek Ryszard Henryk. 1000 s?ów o in?ynierii i fortyfikacjach. - Warsza

wa,1980
- Janas Eugeniusz. Prywatne wojska Zamoyskich. - Zamo??, 1980. -

(Wojenne
i rewolucyjne losy Zamo?cia: 3)
- Kad?uczka Andrzej. Arsena? zamojski w XVI i XVII w. II Kwartalnik Archi

tektury i Urbanistyki. - T. XXV (1980), z. 2, s. 147-155
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- K?sinowski Antoni. Fortyfikacje zamojskie
- bastion VII II Kwartalnik Archi

tektury i Urbanistyki. - T XXV (1980), z. 2, s. 135-144

- Konserwatorska Teka Zamojska 1580-1980. - Warszawa, 1980

- Kowalczyk Jerzy. Dlaczego Zamo?? nazywamy miastem idealnym? II Kalen-

darz Lubelski. - 1980, s. 74-79. - Fot.

- Lewandowski Jan. Wyzwolenie Zamo?cia w 1918 r. - Zamo??, 1980. - (Wo

jenne i rewolucyjne losy Zamo?cia; 7)
- Olszewski Edward. Pod czerwonym sztandarem. - Zamo??, 1980. - (Wojenne
i rewolucyjne losy Zamo?cia; 9)
- Su?ek Leon Antoni. Zamo?? - miasto i twierdza w latach Ksi?stwa Warszaw

skiego II Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, [Sect.] Hum. - 1980,
vol. 22, nr 2, s. 47-53

-

Szczygie? Ryszard. Twierdza zamojska w czasach Wielkiej Wojny Pó?nocnej
1702-1721. - Zamo??, 1980. - (Wojenne i rewolucyjne losy Zamo?cia; 2)

- Stoczy?ska Bogumi?a. Opracowanie r?kopisu M. Potockiego "Zamo?? i jego

instytucje pod wzgl?dem dziejów, religii i o?wiaty krajowej przez C.M.T

N.P.K." II W: Konserwatorska Teka Zamojska 1580-1980. - Warszawa, 1980.

S. 1-64

- ?ladkowski Wies?aw. Ostatni bastion powstania listopadowego. - Zamo??,
1980. - (Wojenne i rewolucyjne losy Zamo?cia; 5)

- ?ladkowski Wies?aw. Z dziejów Twierdzy Zamojskiej II Kalendarz Lubelski. -

1980, s. 87-89. - Fot.

- Wi?niewski Stanis?aw. Wi??niowie Twierdzy Zamojskiej II Kalendarz Lubel

ski. - 1980, s. 90-96. - Fot.

- Wi?niewski Stanis?aw. Zamo?? czasach wojen napoleo?skich. - Zamo??, 1980.

- (Wojenne i rewolucyjne losy Zamo?cia; 4)
- Witusik Adam Andrzej. Chrzest bojowy Twierdzy Zamo??. - Zamo??, 1980.-

(Wojenne i rewolucyjne losy Zamo?cia; 2)
- Witusik Adam Andrzej. Fundator Zamo?cia II Kalendarz Lubelski. - 1980, s.

66-71. - Fot.

- Witusik Adam Andrzej. Wi?zie? twierdzy zamojskiej - Arwid Wittenberg II

Mówi? Wieki. - 1980, nr 2, s. 7-9

- Zabielski Ludwik. Rewolucyjne lata 1905-1907. - Zamo??, 1980. - (Wojenne
i rewolucyjne losy Zamo?cia; 6)
- Zamo?? : z przesz?o?ci twierdzy i miasta I red. Albin Koprukowniak, Adam

Andrzej Witusik. - Lublin, 1980
- Zamo?? miasto idealne I red. Jerzy Kowalczyk. - Lublin, 1980

1981
- Sawa Bogumi?a. Zamo?? w powstaniu styczniowym II Tygodnik Zamojski. -

1981, nr 2, s. 12
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]982

- Witusik Adam Andrzej. Wi?zie? twierdzy zamojskiej - Arvid Wittenberg II

W: Z raptularza historyka I Adam Andrzej Witusik. - Lublin, 1982. - S. 165-

]68

1983

- Czterysta lat Zamo?cia I red. Jerzy Kowalczyk. - Wroc?aw - Warszawa, 1983

- Konserwatorska Teka Zamojska. Problematyka konserwatorska fortyfikacji

nowo?ytnych. Materia?y z sesji naukowej w Zamo?ciu 26-27 XI 1981. - War

szawa-Zamo??, 1983.

- Sowi?ska Gertruda. Po likwidacji Twierdzy II Tygodnik Zamojski. - 1983, nr

23, s. 8-9

1984

- Bednarski Waldemar Wojciech. Zamojszczyzna przed wypraw? gen. J. Dwer

nickiego na Wo?y? II Rocznik Zamojski. - T. 1 (1984), s. 33-53

- Sawa-Sroczy?ska Bogumi?a. Zamojska twierdza w latach 1809-1825 II Rocz

nik Zamojski. - T. 1 (1984), s. 211-237

- Stankiewicz Jerzy, Biskup Krzysztof. Zabytki wojskowej in?ynierii i architek

tury jako element wspó?czesnego ?rodowiska kulturowego II W: Konserwator

ska Teka Zamojska. - cz. 2. - Warszawa-Zamo??, 1984, s. 7-26

1985

- Kowalczyk Jerzy. Zamo?? wczoraj, dzi?, jutro.
- Warszawa, 1985

- Wysoki?ski Jan. Genera? Ignacy Pr?dzy?ski. - Warszawa, 1985

1986

- Sroczy?ska Bogumi?a. Zamo?? w XIX stuleciu II W: Konserwatorska Teka

Zamojska. - Warszawa-Zamo??, ]986

1987

- Rogi?ski Ryszard. Twierdza Zamo?? II ?o?nierz Polski. -1987, nr 37, s. 6-7

1988

- Nadzieja Jadwiga. Obl??enie Zamo?cia w 1813 r. II Studia i Materia?y do Hi

storii Wojskowo?ci. - T. 31 (1988), s. 81-107

1990

- K?dziora Andrzej. Dawna architektura i budownictwo Zamo?cia. - Zamo??,
1990

- Rogi?ski Ryszard. Zamki i twierdze w Polsce: historia i legendy. - Warszawa,
1990

- Su?ek Leon Antoni. Zmog?y obro?ców choroby i g?ód : z obl??enia Zamo?cia

II Tygodnik Zamojski. - 1990, nr 51-52, s. 1.
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1991

- Gruszecki Andrzej. Fortece zbudowane na nowo II Tygodnik Zamojski. -

1991, nr 24, s. 8-9. -

Rys.
- K?dziora Andrzej. Zamo?? od A do Z. - Zamo??, 1991

- Lewandowska M. Plany twierdz na obszarze by?ego zaboru rosyjskiego w ar-

chiwach pa?stwowych II W: Kartografia forteczna I pod red. Andrzeja Tomcza

ka. - Warszawa, 1991. - (Z dziejów kartografii; T. V). - S. 122-136

- Stankiewicz Zbigniew. Bastion VII: trasa turystyczna I Zbigniew Stankiewicz.

- Zamo??, 1991

199.2
- Bednarski Waldemar Wojciech. Próba organizacji pospolitego ruszenia na

Zamojszczy?nie latem 1831 roku II Rocznik Zamojski. - T. 3 (1992), s. 59-65

- Gruszecki Andrzej. Fortyfikacja nowo?ytna II Spotkania z Zabytkami. - 1992,
nr 3, s. 10-14; nr 7, s. 22-24; nr 8, s. 23-25; nr 9, s. 18-19

1993

- Bednarski Waldemar Wojciech. Z dziejów powstania listopadowego na Lu

belszczy?nie i Podlasiu. - Pu?awy, 1993

- Sowi?ska Gertruda. Zamojszczyzna w powstaniu styczniowym II Annales

UMCS. Vol. XLVII, 11. sec. F. - 1993, s. 109-122

1994

- Bednarski Waldemar Wojciech Twierdza Zamo?? II Kronika Tygodnia. -

1994, nr 48, s. 12. - Fot.

- Nadzieja Jadwiga. Zamo?? 1813. - Warszawa, 1994

1995

- Kowalczyk Jerzy. Zamo??: przewodnik. - Wyd. 3. - Zamo??, 1995

-

Przegon Wojciech. Zamo?? ?wiatowym Dziedzictwem Kultury. - Kraków

1995

- Rotunda zamojska I oprac. Maria Rze?niak. - Zamo??, 1995

1996

-

Bogdanowski Janusz. Architektura obronna w krajobrazie Polski: od Biskupi
na do Westerplatte. - Warszawa - Kraków, 1996

1997

- Kazimierczuk Zdzis?aw. Zaproszenie do Zamo?cia. - Zamo??, 1997

-

Madej Teresa. Twierdza II Kronika Tygodnia. - 1997, nr 21, s. 4. - Fot.
-

Przegon Wojciech. Krajobrazy XIX-wiecznego Zamo?cia w akwarelach i ry-

sunkach Jana Paw?a Lelewela. - Kraków, 1997

-

Stompór Andrzej. Twierdza Zamo?? w 350 rocznic? chrztu bojowego. - Za

mo??, 1997
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1998

- Bogdanowski Janusz. Twierdza Zamo?? w park zamieniana II Aura. - 1998, nr

6, s. 28-29

- Feduszka Jacek. Zamojski ?lad w publicystyce emigracyjnej Adama Mickie

wicza II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1998, nr l, s. 30-34

- Sawa Bogumi?a. Arty?ci sztuki fortecznej II Tygodnik Zamojski. - 1998, nr

18, s. 10

.

1999

- Feduszka Jacek. Jan Pawe? Lelewel (1796-1847) II Zamojski Kwartalnik Kul

turalny. - 1999, nr 3/4, s. 77-84. - Portr.

- Feduszka Jacek. Twierdze Modlin, Serock, Zamo?? w planach strategicznych

powstania listopadowego 1830-1831. - Lublin, 1999

- Pawlicki Bonawentura Maciej. Kamienice mieszcza?skie Zamo?cia: problemy

ochrony. - Kraków, 1999

- Przegon Wojciech. Notatka Jana Paw?a Lelewela II Zamojski Kwartalnik Kul

turalny. - 1999, nr 3/4, s. 84-87

- Rodecka Beata. Arkady i bastiony II Kurier Lubelski. -1999, nr 91, dod. "Tu

rystyka", s. 3. - Fot.

2000

- Feduszka Jacek. Komendanci twierdzy zamojskiej w czasie powstania listopa

dowego II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 2000, nr 3/4, s. 104-112. - Faks.

- Kazimierczuk Zdzis?aw, Cabaj Jerzy. Zamo?? i okolice. - Zamo??, 2000

- K?dziora Andrzej. Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Che?m, 2000

- Sawa Bogumi?a. In?ynierowie wojskowi w pierwszej po?owie XIX wieku II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2000, nr 3/4, s. 100-104. - Fot.

2001

- Sawa Bogumi?a. Budowa umocnie? obronnych w Zamo?ciu na pocz?tku
XVIII wieku II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 1/2, s. 90-96

2002

- Witusik Adam Andrzej. Dzia?alno?? urbanistyczna Jana Zamoyskiego II Za

mojskie Studia i Materia?y. - 2002, z. 3, s. 453-465

2004

- Feduszka Jacek. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej XVI-XIX w. II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1/2, s. 105-107

- Kazimierczuk Zdzis?aw. Zamo?? : zabytki Starego Miasta i twierdzy. - Za

mo??, 2004

- Twierdza Zamo??: mapa 1 :4000. - Warszawa, 2004
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2005

- Czubara Krzysztof. Wojska prywatne Zamoyskich w XVI-XVIII wieku II Za

mojski Kwartalnik Kulturalny.
- 2005, nr 3/4, s. 18-28. - Fot., rys.

- Feduszka Jacek. Fortyfikacyjna dzia?alno?? hetmana wielkiego koronnego Ja

na Zamoyskiego (1542-1605) : (Zamo?? - Starogród) II Zamojsko-Wo?y?skie

Zeszyty Muzealne. - T. III (2005).
- s. 51-62. - II.

- Kazimierczuk Zdzis?aw. Twierdza Zamo?? II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-

2005, nr 1/2, 83-87

-

Kowalczyk Jerzy. Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego. - Warszawa, 2005

- Kulesza Andrzej. W zamojskim Arsenale II Nasz Dziennik. - 2005, nr 219, s. 7

- Lorentz Ewa. Nieznany plan posiad?o?ci in?yniera wojskowego Roberta von

Nolte na przedpolu twierdzy Zamo?? II Archiwariusz Zamojski. - 2005, s. 65-

72. -

Rys., mapa
-

?agowski Stanis?aw. Szlakiem twierdz i ufortyfikowanych przedmo?ci. -

Pruszków, 2005. - Twierdza Zamo??, S. 15-31

-

Zamoyscy, Zamo?? i Ordynacja Zamojska w badaniach ko?ca XIX i XX wie

ku : materia?y z konferencji naukowej, która odby?a si? w dniach 2-3 grudnia
2004 r. w Uczelni Zamoyskiego z siedzib? w Zamo?ciu. - Zamo??, 2005

2006

-

Druga po Jasnej Górze: Twierdza Zamo?? w czasach potopu szwedzkiego:

katalog wystawy.
- Zamo??, 2006

2007

- Feduszka Jacek. Stemple mennicze z obl??enia Zamo?cia w 1813 r. II Zamoj
ski Kwartalnik Kulturalny.

- 2007, nr l, s. 70-74. - II.

- Feduszka Jacek. Twierdza Zamojska w Ksi?stwie Warszawskim (1809-1813)
II Roczniki Humanistyczne. - T. 55 (2007), z. 2, s. 207-243

- Feduszka Jacek. Zamo?? w Królestwie Kongresowym : mieszka?cy miasta

twierdzy a w?adze wojskowe i cywilne II Archiwariusz Zamojski.
- 2007, s. 27-36

- Rze?niak Maria. Rotunda Zamojska: przewodnik. - Zamo??, 2007

2008

- Kazimierczuk Zdzis?aw, Matuszewski Jaros?aw. Zamo??: la citta ideale. -

Zamo??, 2008

2009

- Feduszka Jacek. Przy??czenie Zamo?cia do Ksi?stwa Warszawskiego w 1809

roku: wybór tekstów ?ród?owych i opracowa? z XIX i pocz?tków XX wieku. -

Zamo??, 2009
- Feduszka Jacek. Zamo?? w roku 1809 II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

2009, nr 2, s. 58-66. - II.
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- Sawa Bogumi?a. Widok Zamo?cia Brauna z 1617 r. domnieman? kopi? "ma

lowania" Miranda z 1579 r. : cz. l II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009,
nr 2, s. 6-13. - II.

- ?amo?? - rok 1809 : wystawa z okazj i 200. rocznicy zdobycia Zamo?cia przez

wojska ksi?cia Józefa Poniatowskiego 1809 roku: [katalog wystawy]. - Za

mo??, 2009

Renata O?go
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V' Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

(czerwiec - wrzesie? 2009)

1. Album lubelski / koncepcja albumu, dobór zdj. i red. Leszek Dulik, Walde

mar Golec; aut. tekstów Renata Bartnik, Gra?yna Jakimi?ska, Robert Kuwa?ek

; t?. tekstu Wies?aw Horabik. - Lublin 2009

2. Archeologia na drodze - drogi archeologii / [red. Katalogu Andrzej Kokow

ski ; oprac. nauk. Andrzej Kokowski, Jerzy Libera, Marek Florek]. - Lublin,
2006

3. B?j, Joanna: Kazimierz Dolny i okolice / tekst i zdj. Joanna Baj, Maciej Ru

ci?ski. - Lublin, 2009

4. Baj, Joanna: Lublin / tekst Joanna Baj; fot. Maciej Ruci?ski, Joanna Baj. -

Lublin, 2009

5. Ba?carz, Stanis?awa: Gmina Naroi - ?rodowisko przyrodnicze i kulturowe /

[tekst i red. Stanis?awa Ba?carz ; aut. zdj. Stanis?awa Ba?carz et al.]. - Naroi,
2007

6. Ba?czerowski, Leon: Wspomnienia i refleksje / Leon Ba?czerowski. - Lu

blin,2009

7. Bednarski, Mariusz Dariusz: Z dziejów przemian spo?eczno-gospodarczych i

politycznych w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1947/ Mariusz Dariusz

Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 2002

8. Bednarski, Waldemar Wojciech; Tak by?o na ziemi tomaszowskiej / Walde

mar Wojciech Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 2004

9. Bednarski, Waldemar Wojciech: Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice

w latach 1939-45/ Waldemar Wojciech Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 2004

10. Bednarski, Waldemar Wojciech: Powszechna Organizacja "S?u?ba Polsce"

na Ziemi Tomaszowskiej 1948-1955/ Waldemar Wojciech Bednarski. - Toma

szów Lubelski, 2004

11. Bender, Ryszard: Powstanie czy samorz?d? / Ryszard Bender; Lubelskie

Towarzystwo Naukowe. - Lublin, 1998

12. Bie?kowski, Andrzej: Jad?c przez Roztocze / tekst Andrzej Bie?kowski. -

Warszawa, 2009

13. Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego - I kwarta? 2006. - Lublin,
2006

14. Borz?cki, Artur: 60 [Sze??dziesi?t] lat Miejskiej biblioteki Publicznej w

Krasnymstawie / Artur Borz?cki. - Krasnystaw, 2008

15. Bubi?o, Jaros?aw: Proces bolo?ski / Jaros?aw Bubi?o. - Zamo??, 2008
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16. Buczy?ska, Lili: Listy do ojca / Lili Buczy?ska. - Hrubieszów, 2002

17. B uczy? ska, Lili: Nad ró?anym brzegiem / LiIi Buczy?ska. - Hrubieszów,
1997

18. Buraczy?ski, Jan: Roztocze / Jan Buraczy?ski ; Wy?sza Szko?a Spo?eczno

Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin, 2008

19. Bury, Marian: Na skrawku wschodnich rubie?y / Marian Bury. - Jarczów,
2008

20. Cabaj, Lucyna: Roztocze / Lucyna Cabaj ; fot. Jerzy Cabaj. - Zamo??, 2009

21. Cholewianka-Kruszy?ska, Aldona: Pi?kna i dobra / Aldona Chelewianka

Kruszy?ska. -

Koz?ówka, 2008

22. Cimek, Edward Franciszek: Listki moich wspomnie? / Edward Franciszek

Cimek. - Izbica, 2008

23. Cis?o, Boles?aw: Czartowiec i okolice / Boles?aw Cis?o. - Tomaszów Lubel

ski,2000

24. Cis?o, Boles?aw: ?ladem tornaszowskich zabytków i innych budowli / Bole

s?aw Cis?o. - Tomaszów lubelski, 2007

25. Cis?o, Boles?aw: O dawnym Tomaszowie / Boles?aw Cis?o. - Tomaszów

Lubelski, 1991

26. Czechowicz / [red. Marcin Skrzypek et a1.]. - Lublin, 2008

27. Czechowicz / [red. Marcin Skrzypek et al.]. - Lublin, 2007

28. Czechowicz / [red. Marcin Skrzypek et al.]. - Lublin, 2006

29. Darda, Stefan: Dom na wyr?bach / Stefan Darda. - Katowice, 2008

30. D?browski, Marcin: Cmentarze wojenne z lat I wojny ?wiatowej w dawnym

województwie lubelskim / Marcin D?browski. - Lublin, 2004

31. D?browski, Rados?aw: Mniejszo?ci narodowe na Lubelszczy?nie w latach

1918-] 939 / Rados?aw D?browski. - Kielce, 2007

32. Demska- Tr?bacz, Mieczys?awa: Muzyczny pejza? Lubelszczyzny / Mieczy
s?awa Demska- Tr?bacz. - Lublin, 2005

33. Doroszewski, Jerzy: O?wiata i ?ycie kulturalne spo?eczno?ci ukrai?skiej na

Lubelszczy?nie w latach 1918-] 939 / Jerzy Doroszewski: Lubelskie Towarzy
stwo Naukowe. - Lublin, 2000

34. Drewniane budownictwo sakralne / [fot. Stanis?aw Or?owski, Lech Ku

?mierz ; tekst Gra?yna ?urawicka, Lech Ku?mierz ; rys. Lech Ku?mierz]. - Lu

blin, 2008

35. Dyda, Zofia: Nie gasz? ?wiat?a nadziei / Zofia Dyda ; wybór Maria Marot;
il. Ewa Watras i El?bieta Wa?czycka. - Zamo??, 2003
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36. Dyda, Zofia: Kocham ci? ziemio ojczysta / Zofia Dyda ; [wybór wierszy
Wanda Góra]. - Tomaszów Lubelski, 2007

37. Dyda, Zofia: Korzenie kwitn? przysz?o?ci? / Zofia Dyda ; [wybór wierszy
Zofia Pacze?na ; grafika Agata Roma?ska]. - Zamo??, 2004

38. Edukacja regionalna w gimnazjum / pod red. Marianny Nowak. - Lublin,
2003

39. Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski ; Kato

licki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II. - Lublin, 2006

40. Feduszka, Jacek: Przy??czenie Zamo?cia do Ksi?stwa Warszawskiego w

1809 roku / Jacek Feduszka ; Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu. - Zamo??, 2009

41. Fronczek, Zbigniew W?odzimierz: Przezwiska Lublina / Zbigniew W?odzi

mierz Fronczek ; [rys. Adam Lerue]. - Lublin, 2005

42. Fronczek, Zbigniew W?odzimierz: Romans w Lublinie / Zbigniew W?odzi

mierz Fronczek. - Lublin, 2007

43. Garbacz, Krzysztof: Na szlaku bi?gorajskich kapliczek i krzy?y przydro?

nych / Krzysztof Garbacz. - Zielona Góra, 2009

44. Gmina Susiec na Roztoczu / oprac. aut. i kartograficzne Zofia Kalisz vel

Metka, Krzysztof Ka?amucki, Malta Paso?. - Lublin, 2006

45. Gmyz, Maria: S?o?cem i wiatrem malowane / Maria Gmyz. - Zamo??, 2006

46. Horbaczewski, Robert: Tu szewce / Robert Horbaczewski ; Urz?d Miasta w

Tyszowcach. - Lublin, 2009

47. Jawor, Marek: Zwierzyniec na Roztoczu / [tekst i zdj. Marek Jawor; oprac.

map Edward S?oniewski]. - Zamo??, 2008

48. Jawor, Marek: Horyniec Zdrój i okolice / [wydano na zlec. Urz?du Gminy

Horyniec zdrój; tekst i fot. Marek Jawor]. - Wyd. 2. - Zamo??, 2008

49. Kaczor, Henryk: Dzier??nia wie? na Roztoczu / Henryk Kaczor. - Toma

szów Lubelski, 2001

50. Kajtel, Henryk: Wojna w mojej pami?ci / Henryk Kajtel. - Tomaszów Lu

belski, 1998

51. Kawa?ko, Danuta Regina: Zygmunt Klukowski J 885-1959 / Danuta R. Ka

wa?ko, Urz?d Miejski w Szczebrzeszynie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor

macji Naukowej UMCS. - Szczebrzeszyn, 2009

52. Kawa?ko, Janusz: Zamojskie spotkania z Janem Paw?em II / Janusz Kawa?ko

; [fot. Janusz Kawa?ko et al.].
- Wyd. 2. - Lublin, 2009

53. Kazimierczuk, Zdzis?aw: Zamo?? - la citta ideale / Zdzis?aw Kazimierczuk,

Jerzy Matuszewski. - Zamo??, 2008

55. Kie?bo?, Janina: Kobiety Lubelszczyzny represjonowane w latach 1944-

1956/ Janina Kie?bo?, Zofia Leszczy?ska. - Lublin, 2002
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55. K?os, Stanis?aw: Horyniec Zdrój / Stanis?aw K?os. - Krosno, 2000

56. Kondraciuk, Piotr: Kapliczki, figury i krzy?e przydro?ne w pejza?u pograni
cza / Piotr Kondraciuk, Andrzej Urba?ski. - Lublin, 2008

57. Kulik, Marian: Pi?tna?cie miesi?cy za drutami Jog?y / Marian Kulik. - Lu

blin,1999

58. Kurzyna, Marian: Formy ochrony przyrody w powiecie bi?gorajskim / Ma

rian Kurzyna, [Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wod

nej (Lublin)]. -

Bydgoszcz, 2008

59. Ku?ma, Ewa: Dzia?alno?? kulturalno-o?wiatowa w?adz pa?stwowych i sa

morz?dowych w powiecie zamojskim w latach 1944-1956 / Ewa Ku?ma .

-

Zamo??, 2008

60. Leszczy?ska, Zofia: Prokuratorzy i s?dziowie lubelskich s?dów wojskowych
1944-1955 / Zofia Leszczy?ska. - Lublin, 2006

61. Linek, Piotr: Bli?ej skóry / Piotr Linek. - Lublin, 2009

62. Ma?kowski, Zygmunt: Wiek XX : studia, publicystyka, wspomnienia /

Zygmunt Piotr Ma?kowski. - Lublin, 2008

63. Marczuk, Józef: Prezydenci miasta Lublina 1918-1939/ Józef Marczuk. -

Lublin, 1994

64. Matczuk, Alicja: Bibliografia publikacji pracowników Zak?adu Nauk Po

mocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyj

nych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003 / Alicja
Matczuk. - Lublin, 2007

65. Miejskie spo?eczno?ci lokalne w Lubelskiem 1795-1918/ pod red. Albina

Koprukowniaka. - Lublin, 2000

66. M?odo?eniec, Stanis?aw: Kwadraty / Stanis?aw M?odo?eniec; pos?. Joanna

Kulczy?ska. - Kraków, 2009

67. Mo?d?e?, Stefan: Historia wychowania do 1795/ Stefan Mo?d?e?. - Kielce,
2005

68. Niebelski, Eugeniusz: Nieprzejednani wrogowie Rosji / Eugeniusz Niebelski

; KUL. - Wyd. 2 zm. i popr.
- Lublin, 2008

69. Nied?wied?, Ewa: Dzieje miejscowo?ci gminy Skierbieszów powiat zamoj
ski / Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?, Józef Si ud ak ; Urz?d Gminy w Skier

bieszowie. - Skierbieszów, 2009

70. Olszewska, Marianna: Z niebem w oczach / Marianna Olszewska. - Za

mo??, 2009

71. Ostrowski, Zbigniew: Miasto z bajki / Zbigniew Ostrowski. - Zamo??, 2009

72. Pami?tamy o bohaterach powstania styczniowego 1863 r. / oprac. Alojzy
Leszek Gzella. - Lublin, 2003
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73. Partyka, Wies?aw: Opieka spo?eczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIlI

wieku / Wieslaw Partyka. - Lublin, 2008

74. Paw?owski, Artur: Roztocze polskie i ukrai?skie / Artur Paw?owski. -

Pruszków, 2009

75. Pie?ni oddzia?ów partyzanckich Zamojszczyzny / sk?ad Edward S?oniewski ;

[zebr. i oprac. Topola]. - Hrubieszów, 1999

76. Pietrzak, Ma?gorzata: Gmina Józefów / [tekst Ma?gorzata Pietrzak). - Józe

fów, 2008

77. Piotrowski, Miros?aw: Narodowe Si?y Zbrojne na Lubelszczy?nie 1944-

1947/ Miros?aw Piotrowski. - Lublin, 2009

78. Piskorz-Branekova, El?bieta: Polska: stroje ludowe / tekst El?bieta Piskorz

Branekova; [t?. El?bieta Kowalewska]. - Warszawa, 2008

79. Podziemie zbrojne na Lubelszczy?nie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-

1956/ red. Nauk. S?awomir Poleszak i Adam Pu?awski; Instytut Pami?ci Naro

dowej -

Komisja ?cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warsza

wa,2003

80. Pokrzycka, Lidia: Prasa w Lublinie (1989-2003) / Lidia Pokrzycka. - Lu

blin, 2006

81. Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy / pod red. W?odzimierza

Bonusiaka. - Rzeszów, 2005

82. Polska w krajobrazie i zabytkach / [fot. Bu?bak et al. ; opis zdj?? A. Kar

czewski ; aut. Artyku?ów H. G?siorowski et al.]. - Lublin, 2008

83. Pomniki przyrody powiatu che?mskiego / [tekst S?awomir Korpysz et al.] ;

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
- Che?m, 2007

84. Pozna?ski, Jaros?aw: Historia parafii rzymskokatolickiej w Topólczy / Jaro

s?aw Pozna?ski. -

Zwierzyniec, 2009

85. Pradzieje po?udniowo-wschodniej Lubelszczyzny / pod red. Ewy Banasie

wicz-Szyku?y ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. -

Lublin, 2007

86. Przegali?ski, Andrzej: Spo?eczna dzia?alno?? ziemia?stwa lubelskiego w

latach] 864 - 1914 / Andrzej Przegali?ski. - Lublin, 2009

87. Rodzina kolebk? powo?a? / red. Wac?aw Depo [et al.] ; [aut. Wac?aw Depo
et al.]. - Lublin, 2008

88. Roztocza?ski Park Narodowy / pod red. Tadeusza Grabowskiego; [tekst L.

Dro?dziej et al.]. -

Wyd. 2. - Zwierzyniec, 2006

89. Roztocza?skie spotkania / [red. Alina Anasiewicz, Bogus?aw Chmiel] ; Roz

tocza?ski Park Narodowy. - Zwierzyniec, 2000
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90. Roztocza?skie spotkania / [red. Pawe? Marczakowski, Lucyna Dro?dziej,
Aneta Ukalska] ; Roztocza?ski park narodowy. - Zwierzyniec, 2005

91. Roztocze Po?udniowe / oprac. autorskie i kartograficzne Leszek Grzechnik

[et al.] ; oprac. planów miast Pawe? Cebrykow, Piotr Kasiborski ; fot. Stanis?a

wa Ba?carz [et al.] ; sk?ad i ?amanie tekstu Kamil Nie?cioruk, - Lublin, 2009

92. Roztocze ?rodkowe i Wschodnie, Puszcza Solska / oprac. merytoryczne i

graficzne Pawe? W?ad. -

Wyd. 2. - Mielec, 2007

93. Ruci?ski, Maciej: Zamo?? i Roztocze / tekst Maciej Ruci?ski ; zdj. Joanna

Baj, Maciej Ruci?ski. - Zamo??, 2009

94. Ruci?ski, Maciej: Na??czów / tekst Maciej Ruci?ski ; fot. Joanna Baj. - Lu

blin, 2009

95. Ryba, Mieczys?aw: ?rodowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczy?nie
1914-1918/ Mieczys?aw Ryba; KUL. -Lublin, 2007

96. Sapie?yna, Maria: Moje ?ycie, mój czas / Maria ze Zdziechowskich Sapie

?yna,
- Kraków, 2009

97.Sidoruk, Stefan: Oblicza Kresów / Stefan Sidoruk ; wybór, oprac. i wst?p

Donat Niewiadomski. - Lublin, 2009

98. Skarby Roztocza / aut. Janusz Mazur, Maciej Pietrzak, Marek Wi?niewski;
red. Maciej Pietrzak. - Przemy?l, 2007

99. S?oniewski, Edward: W?drówki po Roztoczu / Edward S?oniewski. - Za

mo??, 2009

] 00. Staszic, Stanis?aw: By? narodowi u?ytecznym / Stanis?aw Staszic; wybór i

wst?p Bogdan Suchodolski. - Warszawa, 1985

l 01. Sto?ecki, Kazimierz: Krasnystaw / Kazimierz Sto?ecki. - Wyd. 2 poszerz.
-

Pu?awy, 2008

102. Studia z dziejów ziemian 1795-1944 / pod red. Albina Koprukowniaka ;

Lubelskie Towarzystwo Naukowe. - Lublin, 2005

103. Studia nad ziemia?stwem w XJX i XX wieku / red. Nauk. Albin Kopru
kowniak i Zofia Go??biowska. - Lublin, 2008

104. Sula, Dorota: Dzia?alno?? przesiedle?czo-repatriacyjna Pa?stwowego

Urz?du Repatriacyjnego w latach 1944 -1951 / Dorota Sula ; KUL. - Lublin,
2002

105. Sztern, Jan Jakub: Melodie mi?o?ci / Jan Sztem. - Zamo??, 1999

106. Tam by? kiedy? mój dom ... / wybór, oprac. i przedm. Monika Adamczyk -

Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzci?ski. - Lublin, 2009

107. Tomaszowskie w powstaniu styczniowym / [wybór i oprac. ca?o?ci Antoni

Walentyn]. - Tomaszów Lubelski, 1992
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108. Tucholski, Zbigniew: Kolej Le?na Lipa
- Bi?goraj / Zbigniew Tucholski,

Maciej Kucharski. - Zamo??, 2009

109. Tworek, Stanis?aw: Rzeka Bug dla kajakarzy / Józef Tworek ; [fot. Olgierd
Bielak et al.]. - Che?m, 2008

110. W ZPORRym obiektywie / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ZPORR
-

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Unia Europej
ska]. - Warszawa, 2008

111. Walewander, Edward: Dzia?alno?? wychowawcza ko?cio?a lubelskiego /

Edward Walewander; przedm. Adam Koseski. - Lublin, 2009

112. Walewander, Edward: Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej / Edward

Walewander; [przedm. Kalina bartnicka; Akademia Humanistyczna im. Alek

sandra Gieysztora w Pu?tusku. - Lublin, 2007

113. Wiadomo?ci Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddzia? Wo

jewódzki s?u?by Ochrony Zabytków w Lublinie; zespó? red. Halina Mandecka

przewodn.]. - Lublin, 2008

114. Winiarski, Ryszard: Zrywanie masek / Ryszard Winiarski; [grafiki An

drzej Antoni Wielski] .

- Lublin, 1993

115. W?ad, Pawe?: Roztocze, Puszcza Solska! Pawe? W?ad. - Rzeszów, 2009

116. Województwo lubelskie / [aut. Ewa Lodzi?ska et al.]. - Warszawa, 2009

117. Wybranowski, Tomasz: Czekanie na ?wit / Tomasz Wybranowski. - To

maszów Lubelski, 1991

118. Zas?ugi Dominika Fija?kowskiego i jego dzia?alno?? spo?eczna w dziedzi

nie ochrony przyrody Lubelszczyzny / pod red. Kazimierza Karczmarza. - Lu

blin, 2002

119. Ze Lwowa do Lubaczowa / [red. Stanis?aw Piotr Makara, Barbara Woch,
Janusz Mazur] ; Muzeum Kresów w Lubaczowie. - Lubaczów, 2008

120. Zieli?ski, Piotr Jan: Zamo?? w latach 1914-1918 / Piotr Jan Zieli?ski. -

Krasnystaw, 2009

121. ?o?nierze nieugi?ci / oprac. Jan Zió?ek. - Lublin, 2006

122. ?urek, Franciszek: Powiat krasnostawski w walce o wolno?? / Franciszek

?urek. -

Wyd. 2. - Lublin, 2009

Anna Rychter
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Dzia? Gromadzenia Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Bartoszewski, W?adys?aw: Powstanie Warszawskie. - Warszawa: ?wiat

Ksi??ki, 2009

Praca, opisuj?ca Powstanie Warszawskie 1944, z?o?ona z tekstów W?ady
s?awa Bartoszewskiego, gromadzi w jednym tomie reporta?e i artyku?y ukazuj?
ce si? w latach 1944-2006. Liczy 780 stron i jest podsumowaniem wszystkiego,
co autor - uczestnik tego powstania, napisa? o nim w ci?gu 60 lat. Tekst rozpo

czyna gruntowna kronika wydarze? powstania. Wyboru tekstów dokona? An

drzej Krzysztof Kunert, który uzupe?ni? ksi??k? o aneksy (wybór dokumentów,
obsada personalna dowództwa AK, spis kawalerów Virtuti Militari odznaczonych
w Powstaniu Warszawskim). Mapy i fotografie opracowa? Zygmunt WaIkowski.

Wed?ug profesora Powstanie Warszawskie dzisiaj mo?na uzna? za wielk?

wygran?. W najtrudniejszym czasie okupacji, powsta?cy przysi?gli wyzwoli?
z niewoli Polsk?. Podczas powstania Bartoszewski by? adiutantem dowódcy
placówki informacyjno-radiowej .Asma" oraz redaktorem naczelnym pisma
"Wiadomo?ci z Miasta i Wiadomo?ci Radiowe". Udokumentowanie obrazu he

roicznej walki to g?ówny cel wytyczony przy tworzeniu tej niezwyk?ej ksi?gi.
Przednie dzie?o wybitnego historyka. Nies?ychanie szerokie i g??bokie spoj

rzenie na Powstanie. Precyzyjna, wyj?tkowej warto?ci opowie?? o "ofiarnym i

solidarnym dzia?aniu, m?stwie i g??bokim przywi?zaniu do wolno?ci" Polaków.

Wydawnictwu towarzyszy p?yta CD prezentuj?ca niemieckie zdj?cia lotnicze

Warszawy z czasów Powstania, archiwalne zdj?cia naziemne, nagrania z po

wsta?czej radiostacji B?yskawica i symulacj? przelotu samolotem nad zniszczo

n? stolic?.

Darda Stefan: Dom na wyr?bach.
- Katowice: Vidograf II, 2008

Dom na wyr?bach - debiutancka powie?? Stefana Dardy - pi?kna, subtelna

i mocna akcja rozgrywa si? na Pojezierzu ??czy?sko-W?odawskim oraz w Lu

blinie. Bohaterem powie?ci jest m?ody m??czyzna, który porzuca karier? i wiel

komiejskie ?ycie na rzecz wiejskiego siedliska. M??czyzna zmienia swój styl by
cia, zaczyna ci??ko pracowa?, obcowa? z przyrod?. Fascynuje go sielska egzysten

cja, obyczaje, ludowe obrz?dy, tajemniczo??, nieufno?? i podejrzliwo?? s?siadów.
Bohater Marek Le?niewski, dotychczas wyk?adowca prawa, nagle zosta? bez

?ony, pracy, komfortu ?yciowego. Nie wyszed? jednak na tym ?le. Zyska? wol

no??, zacz?? poszukiwa? zagubionego siebie, wróci? do idea?ów z m?odo?ci. Sta-
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ra drewniana chata, pustkowie, cisza i spokój sta?y si? jego now? rzeczywisto
?ci?, Przygotujmy si? na solidn? narracj?, ciekaw? intryg?, zindywidualizowa

ny, ?ywio?owy j?zyk. Perypetie Le?niewskiego, jego marzenia i l?ki, w po??
czeniu z niewyja?nionymi zjawiskami daj? spójn? i dynamiczn? powie?? grozy.

W roku 2009 utwór zosta? nominowany w dwóch kategoriach: "Ksi??ka roku"

i .Polskie powie?ci roku" do nagrody Sfinks. Jako ,,Ksi??ka roku" zaj?? pi?te

miejsce, otrzyma? tak?e nominacj? do presti?owej Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

Edip-Adiwar, Halide: Rabia. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2009

Ksi??ka wywo?a?a wokó? siebie wiele zamieszania, okaza?a si? wydarzeniem
i okras? kobiecej literatury tureckiej, zosta?a dobrze przyj?ta przez polskich czy

telników. Pisarka tworzy w pierwszej po?owie XX wieku. Jest feministk?, czego

wyraz daje w swojej twórczo?ci literackiej.

Opowie?? Halide Edip to urok Orientu, zbytek haremów, bogactwo pa?aców,
atmosfera meczetów, nastrojowo?? Stambu?u. To historia Rabii, córki kome

dianta, który za ironizowanie z mo?nych i nieodpowiednie politycznie kontakty

zostaje wygnany ze stolicy. Wtedy opiek? nad dziewczyn? przejmuje dziadek,

surowy, despotyczny, charakteryzuj?cy si? nienawi?ci? do ca?ego ?wiata. Tyran

wychowuje pann? w izolacji, bez prawa do rado?ci i zabawy. Darem od losu dla

niewiasty okazuje si? jej pi?kny g?os; ?piewaj?c wersety Koranu, zyskuje wst?p
na salony, gdzie odkrywa ?wiat fasadowych pa?acowych przyjemno?ci.

U swojego protektora Selima Paszy, bohaterka otrzymuje lekcje muzyki, po

znaje kultur? europejsk?. Powrót do Stambu?u wygnanego ojca otwiera nowy

rozdzia? w jej ?yciu ...

Pisarka twarzy posta? silnej, niezale?nej kobiety, która realizuje marzenia

wbrew niesprzyjaj?cej koniunkturze. Klimat ksi??ki zbudowany wokó? egzo

tycznego ?wiata i zajmuj?cych perypetii bohaterów poch?ania do g??bi.

Fogg, Mieczys?aw: Od palanta do belcanta. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka,
2009

Autobiografia Mieczys?awa Fogga, jednego z najznamienitszych wykonaw
ców polskiej muzyki estradowej. Setki nagranych p?yt, kilkadziesi?t s?ynnych

przebojów, kilkana?cie tysi?cy koncertów - to wszystko sk?ada si? na ponad

sze??dziesi?cioletni? karier? zawodow?. Na gruzach Warszawy prowadzi? s?yn
n? kawiarni? Cafe Fogg.

Wi?kszo?? nas zna Jesienne ró?e, Tango milonga, To ostatnia niedziela, Ma

?y bia?y domek, Pierwszy sili)! w?os, W ma?ym kinie, Co nam zosta?o z tych lat ...

W ksi??ce pojawi? si? poczet szacownych postaci polskiej estrady. Autor

wprowadzi? nas w malowniczy ?wiat legend piosenki polskiej. Zago?ci? tu zna

mienity aktor filmowy i teatralny Adolf Dymsza, tenor i aktor Jan Kiepura, ak

torka, re?yser i pedagog, wspó?za?o?ycielka i d?ugoletnia dyrektorka "Mazow-
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sza"- Mira Zimi?ska, wybitny tancerz i piosenkarz Eugeniusz Bodo, niezapo
mniane S?awa Przybylska i Maria Koterbska ...

Wznowione po ponad trzydziestu latach wspomnienia Mieczys?awa Fogga

spisa? Zbigniew K. Rogowski. Publikacj? sygnuje wydawnictwo Prószy?ski i S

ka. Opowie?? zapisuje ci??k? drog? do s?awy: zwyk?y warszawski ch?opiec po

przez lata pracy, upór, ambicj? i niew?tpliwy talent, realizuje swoje marzenia.

Zacz??o si? od nie?atwych lekcji, potem chór ko?cielny, kabaret Qui pro Quo,
wreszcie wyst?py solowe i kariera - udzia? w filmach, koncerty na ca?ym ?wiecie.

Specjalnie do tej edycji pos?owie napisa?a Anna Mieszkowska, ca?o?? dope?

niaj? archiwalne fotografie z ?ycia scenicznego.

Fox, Kevin J.: Michael Jackson: ?ycie i ?mier? króla popu.
- Katowice: Vi

deograf II, 2009

Portret wielkiego artysty, historia ?ycia i osza?amiaj?cej kariery Michaela

Jacksona, twórcy estradowego, tancerza, kompozytora, autora tekstów, którego
kariera i ?ycie osobiste sta?y si? wa?n? cz??ci? kultury masowej. Znany jako

jeden z najlepszych wykonawców muzyki pop, wci?? uwik?any w skandale.

Wszelako posiada? grup? wielbicieli nigdy go nie odst?puj?cych. Bez wzgl?du
na ekscesy, stali przy nim murem.

Jackson przedstawiony jest jako dwukrotnie ?onaty ekscentryk, oskar?any
o molestowanie nieletnich, poddaj?cy si? licznym operacjom plastycznym, je
den z najwi?kszych dziwaków, jacy pojawili si? na scenie. Jednocze?nie hojny,

troskliwy ojciec, wra?liwy cz?owiek dzia?aj?cy charytatywnie. Ksi??ka stanowi

prób? uporz?dkowania zagadek towarzysz?cych zawrotnej karierze. Mimo nie

?cis?o?ci, publikacja nie jest jedynie prób? wyprzeda?y legendy, jest relacj? dla

tej grupy fanów, którzy pojawili si? po ?mierci muzyka.

Kret, Jaros?aw: Moje Indie. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2009

Pasjonuj?cy zapis podró?y znanego dziennikarza i orientalisty Jaros?awa

Kreta do Indii, niesamowite przygody, romantyczny zwi?zek z indyjsk? aktork?.
Autor pisze o w?asnych prze?yciach, sam poznaje obyczaje i kultur?, uczestni

czy w codziennym ?yciu.
Nie brak tu informacji o historii i legendach, jest te? w?tek spo?eczny. B?y

skotliwy humor i wnikliwa obserwacja pisarza wp?ywa na lekko?? i plastycz
no?? opowie?ci.

Z podziwem przedstawia egzotyczny kraj i ?ywot poznanych ludzi. Podró?

nik zwraca uwag? na charakterystyczny dla Hindusów szacunek do tradycji,

fascynuj?ce obyczaje, obrz?dy, system kastowy, okre?laj?cy hierarchi? spo

?eczn?. Zajmuj?co opisuje codzienno?? Indii. Pozycj? wzbogacaj? ciekawe foto

grafie w?drowca. Ksi??ka ta, to nie tylko spora dawka rzetelnej wiedzy, ale i

wyborna przygoda.
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Kubik, Christian: Ro?liny szybko rosn?ce: gatunki i uprawa.
- Warszawa:

Wydawnictwo RM, 2009

Dla mi?o?ników ro?lin poradnik Christiana Kubika dostarczy niezb?dnych

informacji o uprawie i w?a?ciwym zaplanowaniu przestrzeni zielonej.
Prosto i zwi??le napisany przewodnik dla ogrodnika - amatora zawiera od

powiedzi na wszystkie pytania dotycz?ce uprawy kwiatów, bylin, drzew ozdob

nych, owoców, zió? i warzyw, trawników i ??k. Z t? ksi??k? posadzisz bujny
ogród w krótkim czasie. Dowiemy si? jakie ro?liny wybra? by szybko stworzy?
wy?nion? naturaln? przysta?. Niezale?nie od wielko?ci dzia?ki i jej po?o?enia

zaplanujesz ogród swoich marze?. Zrealizowanie dobrego projektu, w którym
wszystkie elementy wspó?graj? oka?e si??atwe i zrozumia?e. To ABC dla tych,
którzy nie chc? czeka? kilka lat, a? ro?liny ogrodowe urosn?. Chc? taki ogród

zorganizowa? w krótkim czasie. Ze wspomnianym "elementarzem" w ogrodzie

naprawd? mo?liwe jest ekspresowe tempo.

Dzi?ki zawartym tu poradom szybko i samodzielnie mo?na uczyni? z nieza

gospodarowanej dzia?ki przebogaty ogród i sta? si? posiadaczem zieleni?cej si?,

kwitn?cej oazy. Autor zapewnia, ?e wybieraj?c w?a?ciwe ro?liny, mo?emy
w b?yskawicznym tempie przekszta?ci? ?ywop?oty w parawany chroni?ce nas

przed ha?asem czy s?o?cem, uprawia? rabaty ciesz?ce nas widokiem kolorowych
kwiatków, a tak?e rozkoszowa? si? smacznymi owocami i dorodnymi warzy

wami z naszego ogrodu.

Maleszka, Andrzej: Magiczne Drzewo. Opowie?? I. Czerwone Krzes?o. -

Kraków: Znak, 2009

Ksi??ka scenarzysty wyró?nionego nagrod? Emmy Award ("telewizyjny

Oscar"), której akcja rozgrywa si? w 2000 roku nad Dolin? Warty. W wyniku

straszliwej burzy ucierpia? stary d?b. Tytu?owe magiczne drzewo trafi?o do tar

taku, zrobiono z niego setki przedmiotów, z których ka?dy posiada? cz?stk? cza

rodziejskiej pot?gi. W?ród nich by?o czerwone krzes?o, w którego posiadanie
wesz?a trójka wspó?czesnych polskich dzieci. Bohaterowie musz? pokona?
mnóstwo przeszkód, by odzyska? mi?o?? rodziców, b?d?cych pod wp?ywem

z?ych czarów. W tym celu wyruszaj? w szalon? podró?.

Magiczne drzewo to opowie?? pe?na fantastycznych przygód, j?zykiem ba?ni

opisuje ?wiat realny. Zapraszaj?c dzieci do krainy czerwonego krzes?a, tak na

prawd? wzywamy je do ich w?asnego ?wiata. Od innych historii fantasy ró?ni

si? tym, ?e nie musimy przemierza? ?adnej bariery by dosta? si? do dawnego,

nieprawdziwego ?wiata, ?eby natkn?? si? na ba?niowe zdarzenia. To te zdarze

nia przenikaj? do realnego ?wiata dzieci. To ?wiat fantazji przenosi si? do tera?

niejszo?ci, ??czy realia wspó?czesne z wydarzeniami magicznymi. Niecodzienne

wydarzenia dziej? si? w autentycznej rzeczywisto?ci - autobus, który zwariowa?,

ta?cz?ce krzes?o, lataj?cy dom, sto psów w poci?gu ... Dzieci otrzymuj? niezwy
k?? moc, która daje im mo?liwo?? rozwi?zania prawdziwych problemów. Ory-
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ginalna akcja i wartka narracja sprawia, ?e ksi??k? czyta si? z przyjemno?ci?.
To ciep?a i urocza, trzymaj?ca w napi?ciu lektura.

Pilipiuk, Andrzej: Rze?nik drzew. - Lublin: Fabryka S?ów, 2009

Rze?nik

drzew zawiera dwana?cie opowiada?, s? to charakterystyczne dla literatury

fantastycznej historie tworz?ce estetyczn?, harmonijn? i spójn? narracj?.

Mi?o?nicy prozy Andrzeja Pilipiuka z przyjemno?ci? zag??bi? si? w tre??,
autor bowiem dostarcza czytelnikowi wielu rodzajów literatury fantastycznej -

czarn? humoresk? (Szkolenie), fantastyk? historyczn? (Sprawa Filipowa), ?wiat

umieszczony w realiach quasi fantasy (Po?oz), czy wreszcie horror w stylu Kin

ga (Serce kamienia, Poddasze).
Autor zaprosi? nas do poznawania kultury pomorskiej, do poszukiwania ?la

dów Edenu. B?dziemy go?ci? w carskiej Rosji, natkniemy si? na z?e moce, któ

rych siedzib? jest cmentarne drzewo, na widmo zmar?ego artysty ponosz?cego

kar? za morderstwo, na egzorcyzmowanie z?ych duchów.

A wszystko to w klimacie grozy, ogólnego smutku i przygn?bienia. Ksi??ka

Pilipiuka to godziwa rozrywka, przekrój bohaterów: od Obcego poprzez Ara

bów, Chi?czyków, Kozaków. Od terrorystów, opozycjonistów, oprawców, de

generatów po archeologów natrafiaj?cych na mroczne tajemnice.
Zbiór Rze?nik drzew to interesuj?cy obraz, tu opowie?ci ?mieszne i strasznie,

powa?nie i refleksyjne przeplataj? si?, podnosz?c walory tekstu. Tom cechuje
wyj?tkowa staranno?? j?zykowa. Andrzej Pilipiuk niew?tpliwie wci?ga, dostar

cza literackiej przyjemno?ci, proponuje podró?e w czasie, zas?uguje wi?c na

uznanie czytelników.

Rusinek, Micha?: Ma?y Chopin. - Kraków: Znak, 2009

To pierwsza tego rodzaju ksi??ka o ma?ym Fryderyku Chopinie dla dzieci.

W zabawnej, wierszowanej opowie?ci niepoka?ny ch?opczyk przebywa drog?
od mi?ego psotnika do genialnego kompozytora. Dzieci?stwo i twórczo?? m?o

dego Fryderyczka uj?te s? w sposób dostosowany do postrzegania m?odego czy

telnika. Bez trudu i z humorem prze?lizguj? si? do adresata informacje o ga

mach, pauzach, oktawach, tempie ... ,,stworzy? dwa mazurki, które si? nie je lecz

s?ucha".

Bawi?c si? z tekstem, dzieci poznaj? poj?cia muzyczne i kolejne etapy na

drodze do s?awy i mistrzostwa. Autor w przyjaznej rymowanej formie przekazu

je informacje dotycz?ce ?ycia rodzinnego ma?ego ch?opca. Poznajemy miejsce
sk?d pochodzi? muzyk, towarzyszymy mu w pierwszym spotkaniu z fortepia
nem. Ksi??k? dope?niaj? ciekawie ilustracje wykonane przez Joann? Rusinek.

Zbli?a si? dwusetna rocznica narodzin najwi?kszego polskiego kompozyto
ra, Rok 2010 to Rok Chopinowski, warto wykorzysta? ten zapis wydarze? z

?ycia Chopina w pracy edukacyjnej.
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Steen, Michael: Wielcy kompozytorzy i ich czasy.
- Pozna?: Rebis, 2009

Imponuj?ca, zakrojona na szerok? skal? panorama dziejów Europy ko?ca

XVII po po?ow? XX wieku, historia biograficzna muzyki klasycznej. Biogramy
muzyków przedstawione s? na tle spo?ecznym, historycznym i kulturalnym.

Poznajemy sylwetki najwybitniejszych kompozytorów, od Haendla, Bacha,
Mozarta po bez ma?a wspó?czesnych angielskich twórców, Brittena, Elgara czy

Williamsa. Autor wykorzystuje pot??n? ilo?? opracowa? i ?róde?. Literat dodat

kowo podró?owa? w miejsca zwi?zane z dzia?alno?ci? i ?yciem opisywanych
postaci. Dzie?o ma poka?ne znaczenie dla popularyzacji muzyki. Cho? wyra?nie
kierowane by?o do angielskiego odbiorcy, mo?e by? lektur? dla wszystkich za

interesowanych tematem. Ka?dy rozdzia? ksi??ki nakre?la kolejne sylwetki

kompozytorów. Wartki i barwny j?zyk, komunikatywny styl, ponad pi??dziesi?t
barwnych ilustracji, czarno-bia?e ryciny, mapy i drzewa genealogiczne. Tom

obejmuje ponad 1000 stron, ale czyta si? wybornie.
Wielbiciele historii muzyki nie mog? pomin?? tak harmonijnego wydania.

Dwadzie?cia dziewi?? rozdzia?ów po?wi?conych mistrzom muzyki klasycznej
stanowi estetyczn?, pe?n? szkiców, wykresów, map, ekskluzywnych zdj?? i re

produkcji ca?o??. Du?a dawka informacji, ale bardzo czytelna, uzupe?niona wy

godnym indeksem i imponuj?c? bibliografi?.

Syrwid, Marta: Zaplecze. - Warszawa: WAB, 2009

Seria Z miot?? prezentuje pierwsz?, debiutanck? powie?? Marii Syrwid. Za

plecze to zaz?biaj?ce si? w?tki, gierki, manipulacje, wreszcie ?ycie rodzinne,
samotno?? i ból bohaterki. Mroczna strona dorastania, brak samoakceptacji, za

chwianie relacji z bliskimi, d??enie do doskona?o?ci, prowadzi bohaterk? Klar?

Wi?niewsk? do anoreksji.

Dziewczyna w dzieci?stwie by?a upokarzana przez agresywnego ojca. Od

pocz?tku musia?a walczy?, czu?a si? samotnie, dieta sta?a si? recept? na zwróce

nie na siebie uwagi. Silny ojciec niszczy dziewczyn?, budzi jej l?k. Klar? wspie
ra s?aba matka, pocieszaj?, broni. Jednak nienawi?? ojca doprowadza nastolatk?
do zwalczania siebie samej. Nie mo?e wytrzyma? w domu, ucieka w krain? g?o
du i samotno?ci -

przed ?wiatem ukrywa si? na tytu?owym zapleczu sklepu matki.

Ksi??ka jest bardzo wiarygodna, mówi o braku akceptacji i zrozumienia.

G?odzenie si? stanowi dla Klary styl bycia. Dziewczyna jest zupe?nie pogubio
na, a chudo??, prowadz?ca do choroby, jest sposobem na walk? ze z?em ?wiata.

To opowie?? nie tylko o powa?nym problemie anoreksji, ale tak?e o potrzebie
bycia wys?uchanym. Historia g?odu to tak naprawd? historia samotno?ci. Z zapi
su wy?ania si? drastyczna prawda, choroba jednej dziewczyny i tak naprawd?
zaburzenie relacji mi?dzyludzkich w ogólno?ci.
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Szewczyk, Izabela ; Szewczyk, Robert: Szlaki turystyczne. - Warszawa:

Carta Blanca, 2008

Przewodnik zawiera opisy kilkudziesi?ciu szlaków tematycznych po Polsce.

Wybierzemy si? w podró? po wszystkich regionach kraju.

Trasy podzielone s? na kilka grup tematycznych: szlaki historyczne i arche

ologiczne, etnograficzne i kulturowe, architektury i przemys?u, przyrodnicze,

wodne, górskie, szlakami wielkich poetów. Ksi??ka pomo?e dotrze? do najcie

kawszych miejsc i zabytków oraz mniej znanych, ale równie atrakcyjnych pod

wzgl?dem edukacyjnym i rekreacyjnym szlaków. Dzi?ki merytorycznej wy

k?adni, pomo?e pozna? histori? i kultur? regionów, dotrze? do muzeów, atrakcji

krajobrazowych i architektonicznych, wybra? odpowiedni nocleg i restauracj?.

Czytelnik uzyska informacje o regionie, rodzaju i d?ugo?ci szlaku, stopniu trud

no?ci, oznaczeniach.

Ca?o?? dope?niaj? wskazówki praktyczne, dane adresowe i rubryka "Zobacz
koniecznie". Te porady sprawi?, ?e podró? b?dzie przyjemna, bezpieczna i nie

zapomniana.

Wydawnictwo skierowane jest zarówno do odbiorcy indywidualnego, jak
i do turysty zorganizowanego. Profesjonalna cz??? opisowa stanowi doskona?y
materia? edukacyjny do wykorzystania na wycieczkach szkolnych, u?atwi doko

nanie wyboru i zach?ci do nowych odkry?.

Szwaja, Monika: Gosposia prawie do wszystkiego. - Grójec: "SOL", 2009

W kr?gu zainteresowa? pisarki znalaz?a si? kobieta wykszta?cona i dobrze

sytuowana, która postanawia pracowa? jako pani domu do wyn?j?cia. Bohaterka

(niedosz?a doktorantka) rewelacyjnie radzi sobie w roli pokojówki, kucharki,

sprz?taczki. Za odpowiedni? p?ac? organizuje ?ycie codzienne pracodawców.
Jednocze?nie zmienia domowe ognisko na lepsze.

Autorka zwraca uwag? na kilka spo?ecznie istotnych problemów. Pos?uguje
si? gaw?dziarskim, nieco ?artobliwym stylem, pisze jednak o powa?nych spra

wach. Poznajemy niewiasty, które dematerializuj? w?asne plany na rzecz zaj
mowania si? domem i bycia okras? m??czyzny. Panie borykaj? si? z ogranicze
niem wolno?ci, przemoc?, wymuszeniami, trudnymi relacjami rodzinnymi, za

dzieraniem nosa przez nuworyszy, utrzymywaniem nastolatek, mi?o?ci? do star

szego m??czyzny. Prezentowane przez Monik? Szwaj? postacie s? dynamiczne,

zdecydowane na zmiany, postanawiaj?ce walczy? o siebie.

Lektura nastraja pozytywnie, problemy zarysowane w opowie?ci maj? pozy

tywne rozwi?zanie. Prawnik, wielbiciel lolitek, zostaje ostrze?ony, rasista dosta

je za swoje, bogacz zmienia styl bycia, p?e? pi?kna bierze ster w swoje r?ce,

zwa?nieni - ojciec i syn
- godz? si?. Zmiany wszystkim wychodz? na dobre.

Ksi??ka mo?e nie jest nowatorska, ale pe?na ciep?a i entuzjazmu i czyta si?, jak

zwykle, dobrze.
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Zawilski, Apoloniusz: Bitwy polskiego wrze?nia. - Kraków: Znak, 2009

Apoloniusz Zawilski, historyk, pisarz, oficer polskiego wojska zadedykowa?

t? prac? ?o?nierzom polskiego wrze?nia '39. Bitwy polskiego wrze?nia to epicki
obraz walk w czasie kampanii wrze?niowej. Dzie? l wrze?nia 1939 roku na

zawsze wpisa? si? w dziejach ludzko?ci. Dzia?aniami wojennymi w Polsce roz

pocz??a si? II wojna ?wiatowa. Zachodzi ?cis?y zwi?zek mi?dzy w?asnym ?y
ciem autora a jego publikacj?. Osobiste do?wiadczenia pisarza stanowi? pod
staw? jego opowie?ci, co gwarantuje autentyczno?? literackiego zapisu.

Ponad miesi?c, od l wrze?nia do 5 pa?dziernika 1939 roku, trwa?y walki

obronne wojsk polskich przeciwko wojskom niemieckim. Toczy?y si? od Ba?ty
ku po Karpaty, obrona Westerplatte, Poczty Polskiej w Gda?sku, przed?u?enie

oporu zbrojnego, bitwa wojsk Frontu Pó?nocnego pod Zamo?ciem, walka o Lu

blin, bitwa pod Tarnawatk? to tylko nieliczne z wielu opisanych w ksi??ce ak

tów chluby i glorii narodu polskiego.
Tom stanowi ?ród?o szczegó?owej wiedzy o pierwszym etapie wojny. Jest

te? reportersk? opowie?ci? o losie uczestników Kampanii Wrze?niowej. Silne

pióro autorskie, barwny j?zyk, beletryzowane fragmenty, jednocze?nie funda

mentalne dzie?o, to bez w?tpienia recepta na zdobycie czytelnika.

Bitwy polskiego wrze?nia w 1989 roku zosta?y przyj?te jako dysertacja dok

torska na UJ.

Marzena Rosiak

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Albertazzi, Ferdinando; Benecino, Sara: K?amstwo ma krótkie nogi. Kra

ków: WAM,2009
K?amstwo ma krótkie nogi - mówi stare porzekad?o, tak te? jest w przypad

ku Andrzejka, g?ównego bohatera. O?miolatek ?yj?c w swoim ?wiecie fantazji
i iluzji doskonale rozumie, ?e wymy?lane przez niego historie s? k?amstwem,

jednak zapewnia babci?, mam?, dziadka i wychowawczyni? o ich prawdziwo?ci.
To dzi?ki swoim k?amstwom, w krainie fantazji mo?e by? zawsze bohaterem:

"w wyimaginowanym ?wiecie trzej bohaterowie piosenek mogli sta? si? tym,
kim chcia? on by?. To by? jego odwet na nieprzychylnej rzeczywisto?ci".
Ucieczka w iluzj? jest wi?c dla bohatera schronieniem, azylem w sytuacjach,
w których nie umie sobie poradzi?. J wszystko by?oby dobrze gdyby nie fakt, ?e

ilo?? k?amstw z ka?dym dniem ci?gle ro?nie, a ch?opiec podejrzewa, ?e "to
z powodu k?amstw nogi nie chc? mu si? wyd?u?a?", a przez to fartuch jest za

d?ugi. Wszystko trwa do momentu, gdy Andrzejek sam dobrowolnie rezygnuje
z fantazji i zbiera w sobie odwag? na stawienie czo?a prawdzie. Odkrywa, ?e

mówienie prawdy jest najwi?kszym skarbem, a jej ujawnienie nie tylko nie po-
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ci?ga za sob? pot?pienia i kary, ale nareszcie rozwi?zuje problem zbyt d?ugiego
fartucha, który teraz si?ga ju? tylko do ?ydek, tak jak u kolegów, a nie jak do tej

pory do kostek.

'Doskona?a lektura doceniaj?ca wag? prawdy, pokazuj?ca, ?e nie nale?y

ignorowa? psychiki dziecka i jego fantazji, ukazuj?ca, ?e dziecko przetwarza

rzeczywisto?? wed?ug w?asnego upodobania - tak by ?atwiej mu by?o funkcjo
nowa? w otaczaj?cym ?wiecie, Dlatego nie zostawiajmy dziecka samego w kra

inie iluzji, a s?uchajmy tego co ma nam do powiedzenia,

Kommedal, Hilde Ringen: Czy tata p?acze? Gda?sk: Fundacja Inicjatyw

Spo?ecznie Odpowiedzialnych, 2008

Smutna, ?yciowa i prawdziwa historia o reakcji dziecka na chorob? i ?mier?

taty, ?mier? nie jest tu tematem tabu, ma?y - S-letni Olav niemal w namacalny

sposób poznaje jej tragiczne oblicze. ?mier? ojca wywo?uje u niego wiele

sprzecznych reakcji, cz?sto k?opotliwych w postaci zaprzeczania, p?aczu, agresji
- nawet dla nie?yj?cej, a tak ukochanej osoby. Ksi??eczka pokazuje jak mo?e

wygl?da? ?a?oba, jak sobie z ni? poradzi? i jak rozmawia? z dzieckiem prze?y

waj?cym nieraz tak sprzeczne emocje. Wskazuje jak wa?ne jest w tym trudnym
czasie zapewnienie dziecku poczucia bezpiecze?stwa, wspólna rozmowa i ak

ceptacja. Ksi??ka, jakich niewiele, niezmiernie pomocna w rozmowie doros?ych
i dzieci o ?mierci. Pozycja ta zosta?a wydana w ramach projektu "Promocja
norweskiej literatury dzieci?cej w Polsce".

Ramera, Giovanna: Mamo, boj? si? szko?y. Kraków: WAM, 2007

,,Brrr ...

,
szko?a to okropne miejsce". Ile? dzieci w wieku wczesnoszkolnym

podziela zdanie Mateusza - g?ównego bohatera? Przecie? na sam? my?l o szkole

boli brzuch, a sen noc? nie chce przyj??, nauczyciele s? ma?o sympatyczni -

mówi?, wydaj? polecenia i wymagaj? zawsze bardzo du?o nawet wtedy, gdy
kto? "opada z si?", koledzy przyja?ni? si? tylko z tymi, którzy otrzymuj? lepsze
oceny lub s? mistrzami w sporcie, a nauczyciele nie chwal? tak samo jak in

nych. I jak tu lubi? szko??? Ile? to trudnych, a zarazem powa?nych problemów

spada na pocz?tkuj?cego ucznia. Rozpoczynaj?c swoj? edukacj? niejednokrotnie

czuje si? on bezsilny i samotny, a doro?li nie potrafi? zrozumie? dramatu tego

m?odego cz?owieka. Problem wi?c narasta, rodzi konflikty zarówno w ?rodowi

sku szkolnym jak i domowym. Wielka odpowiedzialno?? spada wi?c na doro

s?ych: rodziców, opiekunów, by w odpowiedni sposób ukierunkowa? dziecko,

by by?o ono w stanie stawi? czo?a problemom.

Publikacja jest tu doskona?ym przyk?adem jak wybrn?? z trudnych sytuacji i

rozwi?za? problem niech?ci do szko?y. To mama bohatera znajduje "z?oty ?ro

dek" na k?opoty syna. Wszystkie jego ?ale traktuje z powag?, nie przymyka oka,
nie poprzestaje na empatii - stawia diagnoz? i w dyskretny sposób podsuwa
dziecku narz?dzie do samodzielnego rozwi?zania traumatycznej sytuacji.
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Pi?knie ilustrowana bawi, pomaga w zrozumieniu l?ków, obaw, niepowo
dze? i uczy jak sobie z nimi radzi?. Doskona?a nie tylko dla dzieci, stanowi?

b?dzie ciekaw? lektur? równie? dla rodziców i nauczycieli.

Roncaglia, Silvia: B?d? mial braciszka. Kraków: WAM, 2009

Pojawienie si? nowego cz?onka rodziny braciszka lub siostrzyczki jest dla

dziecka nie lada wydarzeniem. Sama wie?? o tym budzi niejednokrotnie strach

i niepokój jedynaka, dotychczasowego "oczka w g?owie" rodziców. Obawia si?
on odsuni?cia na dalszy plan, ale równocze?nie raduje - bo pojawi si? kto? tak

bardzo wyczekiwany np. upragniony brat.

Dzieci w wieku przedszkolnym cz?sto stawiaj? pytania o powstanie ?ycia,
pytania sk?d si? wzi??em? Ksi??ka obala mity przynoszenia dzieci przez bocia

na "w pi?knym koszyku z b??kitn? kokardk?" czy znalezienia w kapu?cie. W

pi?kny sposób opisuje tajemnic? ?ycia i narodzin. Bohaterem opowie?ci jest
ma?y ch?opiec oczekuj?cy narodzin rodze?stwa. Mama przygotowuje go na

przyj?cie braciszka, opowiada mu jak rozwija si? dziecko, pozwala mu dotyka?
swego brzuszka i s?ucha? bicia serca maluszka. Wspólnie wybieraj? imi? dla

dziecka, dzi?ki czemu bohater nie czuje si? mniej wa?ny czy lekcewa?ony przez

rodziców. Zawarty w ksi??ce opis porodu kotki Milusi, przy którym ch?opiec
osobi?cie asystuje, jest analogicznym do porodu mamy, poznaje on tajemnic?
narodzin, odkrywa, ?e zanim pojawi si? nowy cz?owiek istnieje ju? my?l o nim.

Ksi??eczka ukazuje równie? znaczenie wi?zi dziecka z ojcem.

Doskona?a, traktuj?ca o tajemnicy ?ycia lektura mo?e by? wst?pem do edu

kacji seksualnej dziecka przez rodziców.

Roncaglia, Silvia: Dziadek jest chory. Kraków: WAM, 2009

Choroba -

postrzegana jest jako wielka tragedia, zw?aszcza gdy dotyka nas

samych lub naszych bliskich i to od nas zale?y, w jaki sposób sobie z ni? pora

dzimy i czy b?dziemy wsparciem w tej sytuacji dla chorego. Ksi??eczka opo

wiada o pi?knych relacjach pomi?dzy chorym na Alzheimera dziadkiem a wnu

kiem. Ch?opca poznajemy jako niespe?na trzyletniego szkraba, który codziennie

spaceruje z dziadkiem, tworz?c niezwykle dopasowan? i zgran? par?. Rado?? ze

wspólnie sp?dzanego czasu trwa do momentu, gdy wracaj?cy ze wspólnego
spaceru dziadek ma k?opot z odnalezieniem drogi powrotnej do domu. Dziecko

my?l?c, ?e to nowy rodzaj zabawy prowadzi dziadka znajom? tras? prosto do

celu. Dziadek, pocz?tkowo sprawny i zabawny, z czasem staje si? nieprzewidy
walny, niedo???ny, a chwilami obcy. To pog??biaj?ca si? choroba Alzheimera

zmienia go w momentami ca?kiem inn? osob?. Jednak dziadek zawsze dla swo

jego wnuczka pozostanie dziadkiem.

Ch?opca cechuje du?a dojrza?o?? emocjonalna i doskona?a zdolno?? do wy

ja?nienia rzeczy niezrozumia?ych. Umieszczenie dziadka w domu opieki po

równuje on do swojego pobytu w przedszkolu. "Ja chodz? do przedszkola, z

pi?knym ogrodem, hu?tawk? i zje?d?alni? pomi?dzy drzewami. Mój dziadzio
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równie? przebywa w przedszkolu z pi?knym ogrodem. Tyle ?e znajduje si? ono

daleko i nie ma tam hu?tawek ani zje?d?alni", "moje przedszkole pe?ne jest
dzieci w podobnym wieku, a przedszkole dziadka zamieszkuj? staruszkowie

tacy jak on. Mn? opiekuj? si? panie w b??kitnych fartuchach, a nim - panie w

fartuchach bia?ych". Jedynie niezrozumia?? rzecz? jest fakt otwarcia "dziadko

wego przedszkola" w dni wolne od pracy. Wnuczek cz?sto odwiedza swego

dziadzia, obok rado?ci ze wspólnej zabawy, podobnej do tej sprzed choroby,
prze?ywa. równie? rozczarowanie, poniewa? dziadek zapomnia? o prezencie

urodzinowym. Mimo wszystko wi?? pomi?dzy nimi nie ulega zmianie. Tym
razem to wnuczek wymy?la "lekarstwo" na zawodz?c? pami?? dziadka i propo

nuje mu wspóln? zabaw?, tak? któr? kiedy? proponowa? mu sam dziadek, tylko
w innej roli. Tym razem: "wyobra?my sobie, ?e jeste?my dziadkiem i wnucz

kiem ... ". "W tej ostatniej naszej wspólnej zabawie dziadek Aldo mo?e wreszcie

odnale?? drog? do domu. Miejsca gdzie si? urodzi?. Aja dzi?ki niemu mog? znów

sta? si? Pawe?kiem, chocia? teraz niemal wszyscy mówi? ju? na mnie Pawe?".

Doskona?a lektura dla doros?ych i ich pociech pokazuj?ca, ?e wi?? z bliskimi

jest niezast?piona i uzdrawiaj?ca, pomaga oswoi? ból i chorob?, nie pozwalaj?c
poddawa? si? ca?kowicie jej mocy.

Str?kowska-Zaremba, Ma?gorzata: Z?odzieje snów. Warszawa: Nasza Ksi?
garnia, 2008

Dzieci?stwo "sielskie i anielskie" - taki stereotyp postrzegania chwil m?odo

?ci funkcjonuje zwykle w opiniach doros?ych. Jednak nie potrzeba wojen, epi
demii czy wielkich ?wiatowych tragedii by stwierdzi?, ?e ?wiat dzieci pe?en jest
problemów. Czasem wystarcz? gniewne gesty, k?ótnie rodziców, wisz?ce w po

wietrzu k?opoty, które to zak?ócaj? spokój, dotychczasowe postrzeganie ?wiata

oraz powoduj? utrat? poczucia bezpiecze?stwa przez dziecko, co w konsekwen

cji prowadzi do utraty snów - snów "w kolorowe kwiatki, w kolorow? kratk?,
w kolorowe historyjki" ...

Tego w?a?nie do?wiadcza Basia - g?ówna bohaterka ksi??ki, która obserwuje
rodziców stoj?cych tu? przed rozwodem. Dziewczynka nie rozumie dlaczego
rodzice wci?? si? k?óc?, trzaskaj? drzwiami, dlaczego tata ju? z nimi nie miesz

ka a mamusia ci?gle p?acze, nie potrafi ona zrozumie? dlaczego nic nie jest ju?
takie jak dawniej. Konsekwencj? tego jest gniew, smutek, strach, utrata poczu
cia bezpiecze?stwa i bezradno?? ,jej r?ce to obejmowa?y szyj? mamy, to obej
mowa?y szyj? taty. I gdyby by?y d?u?sze, obj??yby naraz obie szyje. Ale nie by?y
d?u?sze". Dziewczynka w swojej rozpaczy s?yszy wiele d?wi?ków to tu "talerze

zawodz?", lalki p?acz? plastikowym g?osem, poduszka taty zawodzi, d?onie ro

dziców ,j?cz?" -

wszystko wokó? zawodzi, p?acze, j?czy, nawet wiatr i gwiaz

dy, którym ?al ma?ej Basi wypatruj?cej swych skradzionych snów. Basia z po

moc? brata wyrusza w drog?, by odzyska? swoje sny. Po drodze spotyka jednak
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kogo? komu zdecyduje si? cz??? z nich podarowa? - kogo? kto nie mia? nigdy
snów ...

Z?odzieje snów to smutna wyprawa w ?wiat samotno?ci i wielkiej pustki, ja
k? ma w sercu ma?y cz?owiek po rozstaniu rodziców, ale równie? w ?wiat przy

ja?ni i mi?o?ci dzieci, które opuszczone przez doros?ych, próbuj? same poradzi?
sobie z zaistnia?? sytuacj?. Ksi??ka zarówno dla rodziców, którzy stoj?c w obli

czu problemu bagatelizuj? go, lekcewa??c uczucia dziecka, a bycie rodzicem

jest przecie? wa?niejsze ni? ci?g?e pretensje, ?ale, zawody i niespe?nienia. Jest

to równie? doskona?a lektura dla dzieci, tych, którym chcemy pomóc w odzy
skaniu bezpiecze?stwa i odnalezieniu siebie, a nawet odnalezieniu kolorowych
snów ...

Ksi??ka oprócz poruszania bardzo istotnej tematyki, zach?ca bardzo prosty

mi, a zarazem sugestywnymi ilustracjami. W 2008 roku otrzyma?a wyró?nienie
literackie Polskiej Sekcji IBBY jako Ksi??ka Roku, a w 2009 uzyska?a II Na

grod?w I Konkursie Literatury Dzieci?cej im. Haliny Skrobiszewskiej i zosta?a

wpisana na List? Skarbów Muzeum Ksi??ki Dzieci?cej.

Zi?ba, Monika: Moja mama ma raka. Warszawa: Ezop, 2007

Ksi??eczka z edukacyjno-terapeutycznej serii Ezopa porusza bardzo istotny,
a zarazem trudny, bolesny i budz?cy l?k problem

- chorob? nowotworow?

chorob? widzian? oczami dziecka. Pomimo tak trudnego tematu, "ksi??ka nie

straszy", a wr?cz emanuje "pogod? ducha". Odnajdujemy w niej ciep?o domo

wego ogniska: zrozumienie, trosk?, mi?o??, empati?, a wi?c ca?y wachlarz pozy

tywnych uczu?, które prze?ywa ma?y cz?owiek staj?c w obliczu choroby rodzi

ca. Wskazuje na konieczno?? wspólnej walki z rakiem - nowotwór to nie tylko

problem, który dotyka chor? mam?, ale ca?? rodzin?: Tomka, Tosi?, tat? ...

Jak?e cz?sto doro?li nie chc?, b?d? te? nie potrafi? w przyst?pny i dostoso

wany do wieku dziecka sposób rozmawia? o tak traumatycznych sprawach jak

ci??ka choroba. Dzieci takie cz?sto ze zwyk?ej troski rodzica, wbrew pozorom

s? pozostawione same sobie z ow? traum?. Wspólna lektura w tej sytuacji mo?e

by? niezmiernie przydatna.
Ksi??eczka doskona?a dla dzieci, uczy jak poradzi? sobie z ci??k? chorob?

mamy, zach?ca ciekawymi ilustracjami, pozwala zdoby? wiedz? i zrozumie?

trudne s?owa zwi?zane z rakiem, g. mammografia, chemioterapia, proteza itp.
To ciekawa lektura równie? dla doros?ych, pokazuj?ca, ?e nale?y mówi? j?zy
kiem dziecka, nie ukrywa? tego, co si? dzieje, bra? pod uwag? prze?ycia dziec

ka, by? przy nim, wspiera? je i pozwoli? mu na wyra?enie uczu?, które si? w

nim rodz?, bez próby ich st?umienia.

Joanna ?uk
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TO WARTO WIEDZIE?
re .

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Europejskie Dni Dziedzictwa w Europie

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Euro

pejskiej, jedno z najwa?niejszych wydarze? kulturalnych, najwi?kszy projekt
edukacyjny maj?cy na celu szeroko poj?t? edukacj? historyczn? i kulturaln?,

promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przy

pomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodzi?a si? 3 pa?dziernika 1985 r.

w Granadzie (Hiszpania) podczas II Konferencji Rady Europy, z udzia?em eu

ropejskich ministrów odpowiedzialnych za Dziedzictwo Architektury. Wtedy to

francuski minister kultury zaproponowa? rozszerzenie na ca?? Europ? zainicjo

wanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz

pierwszy bezp?atnie udost?pniono obiekty, do których dost?p dotychczas by?

ograniczony. Inicjatywa cieszy?a si? tak du?ym zainteresowaniem i poparciem

spo?ecznym, ?e w 1991 r. zainspirowa?a Rad? Europy do ustanowienia Europej
skich Dni Dziedzictwa.

Imprezy organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa z ka?dym
rokiem zyskuj? na popularno?ci. Podczas ubieg?orocznej edycji wzi??o w nich

udzia? ponad 22 miliony Europejczyków. Wyj?tkowym zainteresowaniem

uczestników ciesz? si? imprezy lokalne, które ukazuj? bogactwo kulturowe re

gionu, istniej?ce wprawdzie tu? obok, ajednak cz?sto nieznane i niedoceniane.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce

Polska w??czy?a si? do inicjatywy Europejskich Dni Dziedzictwa w roku

1993 i jest obecnie jednym z 49 krajów, które ka?dego roku we wrze?niu udo

st?pniaj? do zwiedzania szerokiej publiczno?ci liczne zabytki, miejsca kultury
oraz organizuj? wyk?ady, wystawy i inne imprezy towarzysz?ce. W 2009 r., po

raz siedemnasty uczestniczyli?my w obchodach, natomiast po raz trzeci pod

jednym wspólnym has?em w ca?ej Polsce, które brzmi: Zabytkom na odsiecz!

Szlakiem grodów, zamków j twierdz.

Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa mia? zach?
ci? do refleksji nad burzliwymi dziejami Polski, wzmocni? poczucie patrioty
zmu przez poszerzenie wiedzy historycznej, u?wiadomi? znaczenie ochrony
szeroko poj?tego dziedzictwa militarnego. ??czy? si? on, z przypadaj?c? we

wrze?niu 2009 roku siedemdziesi?t? rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 odbywa?y si? w dniach 12-13 oraz 19-20

wrze?nia. W tym czasie, we wszystkich regionach Polski by?y organizowane
ró?norodne imprezy i wydarzenia. Zgodnie z decyzj? Ministra Kultury i Dzie-
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dzictwa Narodowego, ogólnopolskie otwarcie ?wi?towania odby?o si? 12 wrze

?nia w Ko?obrzegu.

Komisja Europejska ustanowi?a rok 2009 Rokiem Kreatywno?ci i Innowacji
-

w tym kontek?cie odnosili si? Polacy si? do mo?liwo?ci rewitalizacji zabyt
ków architektury obronnej, które utraci?y swoje pierwotne funkcje, cz?sto popa

d?y w ruin?, a ich skuteczna ochrona jest z wielu wzgl?dów utrudniona.

Patronem Honorowym Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce by? Minister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, natomiast Krajowy
O?rodek Badan i Dokumentacji Zabytków statutowo zwi?zany z ochron? i pro

mocj? polskiego dziedzictwa narodowego by? ogólnopolskim koordynatorem
tego wydarzenia.

.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 na Lubelszczy?nie

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa na Lubelszczy?nie by? Re

gionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Lublinie. Odbywa?y si? w

27 miejscowo?ciach, na Zamojszczy?nie, rozumianej w granicach by?ego woje
wództwa zamojskiego, w Hrubieszowie, Kry?owie, ?aszczowie, Tomaszowie

Lubelskim i Zamo?ciu.

Program Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 na Zamojszczy?nie

Hrubieszów

13 wrze?nia

Organizator: Muzewn im. Ks. Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie

Wystawa Powiat hrubieszowski na przestrzeni dziejów prezentuj?ca histori? powiatu
od W?adys?awa Jagie??y do okresu II wojny ?wiatowej.

Krylów
20 wrze?nia

Organizator: Zespó? Szkó? w Kry?owie
1. Prelekcja na temat historii zamku w Kry?owie, prezentacja multimedialna Zabytki

Kry/owa w starej fotografii.
2. Wystawa prac plastycznych oraz pisemnych uczniów Zespo?u Szkó? w Kry?owie

przedstawiaj?cych zabytki miejscowo?ci we wspó?czesnym wygl?dzie.
3. Wystawa publikacji dotycz?cych Kry?owa.
4. Wystawa pokonkursowa fotograficzna po?wi?cona ruinom zamku w Kry?owie.
5. Prezentacja najpi?kniejszego wiersza o kry?owskim zamku - rozstrzygni?cie kon

kursu literackiego.

Laszczów

Organizatorzy: Urz?d Gminy ?aszczów, Gminny O?rodek Kultury w ?aszczowie,

Biblioteka Publiczna Gminy ?aszczów

12 wrze?nia

1. Wycieczka po wielokulturowym ?aszezowie pod has?em Zabytkom na odsiecz:

zwiedzanie: ko?cio?a ?w. Piotra i Paw?a, ?aszczowskiego rynku, ruin pa?acu Szep-
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tyckich, mogi?y poleg?ych w czasie I wojny ?wiatowej, ruin synagogi (dawnej sali

rycerskiej), cmentarza ?ydowskiego, skarbca.

2. Podsumowanie konkursu plastycznego Zabytkom na odsiecz - ?ladami grodów,
zamków i twierdz, spotkanie z Eugeniuszem Siom?, malarzem, autorem prac pla

stycznych przedstawiaj?cych dawn? architektur? militarn? ?aszczowa.

3. Mi?dzynarodowy Festiwal Poezji ?piewanej Trzech Kultur.

13 wrze?nia

l. Zbiórka Ochotniczego Szwadronu U?anów Ziemi Tomaszowskiej, przemarsz na

Plac ?aszcza -

park w ?aszczowie.

2. Uroczysta Msza ?wi?ta w intencji Poleg?ych, monta? s?owno-muzyczny - Plac

?aszcza.

Tomaszów Lubelski (D?browa Tomaszowska)

Organizatorzy: Urz?d Miasta w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Regionalne im.

Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Wydzia? Zamiejscowy KUL w Toma

szowie Lubelskim, Tomaszowski Dom Kultury, O?rodek Sportu i Rekreacji "Toma
sovia" w Tomaszowie Lubelskim, Wojskowe Biuro Bada? Historycznych w War

szawie

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej oraz 70. Rocznicy Bitew pod
Tomaszowem Lubelskim stoczonych we wrze?niu 1939 - Tomaszów Lubelski,
stadnina koni w D?browie Tomaszowskiej.

18 wrze?nia

l. Konferencja historyczna na temat II wojny ?wiatowej z uwzgl?dnieniem roli bi

tew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r.

2. Seans filmowy - prezentacja filmów dokumentalnych o II wojnie ?wiatowej.
3. Maraton filmowy - projekcja filmów fabularnych zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?.

18-19 wrze?nia

Wystawa fotograficzna po?wi?cona kampanii wrze?niowej w Tomaszowie Lubel

skim.

19 wrze?nia

l. Otwarcie Izby Pami?ci Ofiar Urz?du Bezpiecze?stwa "Smocza Jama" - budynek

by?ej siedziby Urz?du Bezpiecze?stwa w Tomaszowie Lubelskim.

2. Prezentacja pojazdów z okresu Kampanii Wrze?niowej.
3. Inscenizacja teatralna epizodu z ?ycia spo?ecze?stwa lokalnego na tle wydarze?
wrze?nia 1939 r.

4. Uczczenie pami?ci ?o?nierzy poleg?ych w walkach pod Tomaszowem Lubelskim

na cmentarzu wojennym z 1939 r. w Tomaszowie Lubelskim.

20 wrze?nia

]. Uroczysta Msza ?wi?ta w intencji poleg?ych Obro?ców Ojczyzny (teren rekon

strukcji - D?browa Tomaszewska).
2. Apel Poleg?ych.
3. Dynamiczna prezentacja pojazdów historycznych z okresu Kampanii Wrze?niowej.
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4. Odtworzenie na podstawie relacji historycznych, epizodów pacyfikacji wsi za

mojskich w okresie 11 wojny ?wiatowej.
5. Rekonstrukcja bitwy.
6. Defilada grup rekonstrukcyjnych.
7. Pokaz sprawno?ci kawaleryjskiej.
8. Piknik militarny - stadnina koni w D?browie Tomaszowskiej.

Zamo??

l - 30 wrze?nia

Organizator: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

Wystawa Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji prezentuj?ca histori? Zamo?cia,

walory obronne miasta jako przyk?ad doskona?ej budowli militarnej, a tak?e dzisiej
szy obraz zachowanych fortyfikacji (wernisa? wystawy 7 wrze?nia).

18 wrze?nia - 18 pa?dziernika
Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) - Galeria Zamojska
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i m?odzie?y Moje miasto dziedzic

twem kultury.

20 wrze?nia

Organizator: Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu i Muzeum Barwy i Or??a "Arsena?"
w Zamo?ciu

Dzie? otwarty.

Opracowano na podstawie:
-

http://kultura.lublin.eu/pi/8458_I.doc
-

http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2009/07/europejskie-dni-dziedzictwa-
2009.html

Danuta R. Kawa?ko

Spo?eczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w ?om?y og?osi?o 20.

edycj? Konkursu o Nagrod? i Medal Zygmunta Glogera - ogólnopolskiego
wspó?zawodnictwa ludzi nauki oraz zas?u?onych dzia?aczy i animatorów kultury
w spo?eczno?ciach lokalnych. Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych

osi?gni?? z nast?puj?cych dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki,
ludoznawstwa, kultur lokalnych, pami?tnikarstwa, archeologii, rnedioznawstwa,

muzealnictwa, j?zykoznawstwa i historii pi?miennictwa. Ksi??nica Zamojska
zg?osi?a kandydatur? Pani dr Bogumi?y Sawy z Zamo?cia.
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Pani Bogumi?a Sawa jest historykiem z zawodu i zami?owania. W roku 2007

min?? jubileusz 3 O-lecia jej pracy naukowej i popularyzatorskiej oraz dzia?alno

?ci na rzecz zabytków Zamo?cia.

Pani Sawa jest autork? wielu cennych studiów historyczno-architektonicznych

dotycz?cych m.in. Twierdzy, przedmie?? Zamo?cia i Akademii Zamojskiej.

Spod jej pióra wysz?o kilkaset publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Wiele z nich ukaza?o si? w prasie lokalnej (Tygodnik Zamojski, Kromka Tygo

dnia, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Zamojska Teka Konserwatorska). Od

kilkudziesi?ciu lat Pani Sawa fotografuje Zamo??, rejestruj?c zmiany w wygl?
dzie miasta i jego najwa?niejszych zabytkach.

W 2006r., po szesnastu latach stara?, uda?o si? jej doprowadzi? do ko?ca re

konstrukcj? attyki na kamienicy przy Rynku Wielkim Sa. By?o to mo?liwe dzi?
ki odnalezionemu wcze?niej oryginalnemu rysunkowi architektonicznemu

z 1809 r. i sfinansowaniu z w?asnych oszcz?dno?ci proj ektu budowlanego.
W chwili obecnej Pani Bogumi?a Sawa jest na emeryturze i ca?y czas po

?wi?ca pisarstwu historycznemu i ochronie zabytków Zamo?cia. Mo?na zoba

czy? j? niemal codziennie na zamojskiej Starówce, jak pe?na zapa?u przemierza
renesansowe uliczki, spogl?daj?c na zabytki, które dzi?ki pasji i zaanga?owaniu
w?a?nie takich osób jak Pani Sawa, tworz? histori? i dzie? dzisiejszy Zamo?cia.

Anna Rychter

2010 - 600-lecie bitwy pod Grunwaldem

Stoczona 14 lipca 1410 r. na polach pod Grunwaldem bitwa by?a jedn?
z najwi?kszych w historii ?redniowiecznej Europy. Stanowi?a kulminacj? wiel

kiej wojny z zakonem krzy?ackim. Po??czone si?y polskie i litewsko-ruskie,

wpierane przez oddzia?y czeskie, pod wodz? króla Polski W?adys?awa Jagie??y,

pokona?y wojska zakonu krzy?ackiego dowodzone przez Wielkiego Mistrza

Ulricha von Jungingena.

Wynik bitwy mia? zasadniczy wp?yw na stosunki polityczne w ówczesnej

Europie. Nie tylko za?ama? pot?g? zakonu, ale równie? wyniós? dynasti? jagiel

lo?sk? do rangi najwa?niejszych na kontynencie.

Obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem obj?te zosta?y honorowym

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczy?skiego.

A.K.
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2010 -

Europejski Rok Walki z Ubóstwem

i Wykluczeniem Spo?ecznym

Pomimo i? Unia Europejska jest jednym z naj bogatszych rejonów na ?wie

cie, to 17% Europejczyków ma tak ograniczone dochody, ?e nie mo?e zaspoko
i? podstawowych potrzeb ?yciowych.

Zgodnie z Decyzj? Parlamentu i Rady UE rok 2010 ustanowiono Europej
skim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. Dzia?ania i ini

cjatywy realizowane w zwi?zku z jego obchodami maj? na celu wyeliminowa
nie problemu ubóstwa.

Zamierzeniem Europejskiego Roku jest dotarcie do obywateli UE i ogó?u
podmiotów publicznych, spo?ecznych i gospodarczych. Jego cztery szczególne
cele s? nast?puj?ce: uznanie praw osób dotkni?tych ubóstwem i wykluczeniem

spo?ecznym do godnego ?ycia i pe?nego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym;
zwi?kszanie odpowiedzialno?ci spo?ecznej za polityk? integracji spo?ecznej,

k?ad?c nacisk na indywidualn? odpowiedzialno?? za walk? z ubóstwem i margi

nalizacj?; tworzenie bardziej spójnego spo?ecze?stwa, w którym nikt me w?tpi
w korzy?ci p?yn?ce dla ogó?u z eliminacji ubóstwa; zaanga?owanie ze strony

wszystkich podmiotów, poniewa? prawdziwy post?p wymaga d?ugoterminowe

go wysi?ku podj?tego na wszystkich poziomach rz?dzenia.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr I 098/2008/WE z dnia 22 pa?
dziernika 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu
czeniem Spo?ecznym (2010) zosta?a opublikowana w Dzienniku Urz?dowym
Unii Europejskiej L 298/20 z dn. 7.11.2008.

A.K
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SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP

f Przedsi?wzi?cia zamojskiego Oddzia?u SBP

zrealizowane w 2009 roku

Rok 2009 by? okresem wyboru nowych w?adz w strukturach SBP na kaden

cj? 2009-2013. O zmianach w zamojskim Oddziale pisali?my w poprzednim
numerze Bibliotekarza Zamojskiego.

Bibliotekarze zamojscy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

w bie??cym roku realizowali przedsi?wzi?cia integracyjne, szkoleniowe, wy

dawnicze, a tak?e promuj?ce ksi??k? i czytelnictwo.
W zakresie imprez integracyjnych w styczniu zorganizowany zosta? biblio

tekarski kulig w krasnobrodzkich lasach. W niedzielne przedpo?udnie bibliote

karki z ca?ego powiatu zamojskiego dotar?y do Kaczórek, gdzie przesiad?y si?
do pojazdów konnych, by uda? si? na miejsce le?nego ogniska. Wszystkim

smakowa?y pieczone kie?baski, a le?ne echo daleko nios?o biesiadn? nut?. Gdy

ognisko zgas?o wróci?y?my do Kalinki w Kaczórkach, aby kontynuowa? biblio

tekarsk? biesiad?. By?y ta?ce, pieczony prosiak, doskona?e humory do wieczora

i mocne postanowienie, ?e jeszcze tu wrócimy.

Nast?pne spotkanie integracyjne odby?o si? z okazji Dnia Bibliotekarza.

Tym razem w sobotnie popo?udnie 9 maja udali?my si? do Barwinka w otulinie

Roztocza?skiego Parku Narodowego, by obchodzi? bibliotekarskie ?wi?to. Nie

zabrak?o dobrego humoru i ch?ci do doskona?ej zabawy przy ognisku. Wymie

nia?y?my w?asne do?wiadczenia zawodowe i wspomina?y?my dawne bibliote

karskie dzieje, a tak?e snu?y?my plany na bli?sz? i dalsz? przysz?o??.
W lutym Zarz?d zamojskiego Oddzia?u SBP przyst?pi? do otwartego kon

kursu ofert na wsparcie realizacji zada? publicznych og?oszonego przez Staro

stwo Powiatowe w Zamo?ciu. W wyniku tego konkursu nasz Oddzia? SBP otrzy
ma? dofinansowanie do czterech zada?. By?y to nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:

- druk i wydanie czasopisma fachowego Bibliotekarz Zamojski nr 29 i 30,
- Po prostu czytaj ksi??ki - konkurs czytelniczy (nagrody rzeczowe),
- Moc s?owa -

warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy (honorarium autorskie),
- Zamojskie Biesiady Literackie (honoraria autorskie).

Po podpisaniu umowy w dn. 21 kwietnia 2009 r. pomi?dzy Powiatem Za

mojskim a Zarz?dem Oddzia?u SBP w Zamo?ciu przyst?pili?my do realizacji zapla

nowanych zada?. W pierwszej kolejno?ci zrealizowano konkurs czytelniczy ad

resowany do dzieci i m?odzie?y miasta i pow. zamojskiego ph. Po prostu czytaj
ksi??ki. Starostwo udzieli?o dofinansowania do nagród dla laureatów konkursu.
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Nast?pnie przyst?pili?my do przygotowania pierwszego w tym roku numeru

Bibliotekarza Zamojskiego. Drugi numer, jak co roku, ukazuje si? w grudniu.
Bibliotekarz Zamojski jest fachowym niskonak?adowym, niekomercyjnym czaso

pismem bibliotekarskim. Wydawany jest w nak?adzie 50. egzemplarzy, a biblio

teki publiczne powiatu zamojskiego otrzymaj? wszystkie numery czasopisma
bezp?atnie.

Ukazuje si? jako pó?rocznik od 1995 r. Kierowany jest przede wszystkim do

bibliotekarzy bibliotek publicznych, jest te? przez nich wspó?tworzony. W 2009

roku wydajemy ju? 30. numer naszego czasopisma. Na ?amach Bibliotekarza

Zamojskiego zamieszczane s? artyku?y i informacje o pracy placówek biblio

tecznych w naszym regionie, prezentowane s? ciekawsze inicjatywy podejmo
wane w zakresie rozwoju bibliotek i popularyzacji czytelnictwa. Czasopismo
zawiera materia?y informacyjne i dokumentacyjne, a tak?e materia?y metodycz
ne przydatne w pracy z czytelnikiem. Autorami zamieszczanych materia?ów s?

g?ównie pracownicy bibliotek naszego powiatu, którzy na lamach Bibliotekarza

mog? podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami, pochwali? osi?gni?ciami i zaprezen

towa? placówki, w których pracuj?. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki owocnej wspó?pra
cy zamojskich bibliotekarzy nasze czasopismo b?dzie rozwija? si? nadal.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach dotacji Powiatu Zamojskiego
by?y warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy ph. Moc s?owa. Przygotowane zo

sta?y w odpowiedzi na wielokrotnie zg?aszane zapotrzebowanie bibliotekarzy

pracuj?cych z m?odymi czytelnikami. Uczestnicz?cy w warsztatach biblioteka

rze powiatu zamojskiego podnosili swoje kompetencje zawodowe w zakresie

kultury ?ywego s?owa. By?a to dla nich jedna z niewielu mo?liwo?ci nieodp?at

nego doskonalenia zawodowego. Wiedza zdobyta podczas tego szkolenia umo?

liwia bibliotekarzom wprowadzenie nowych, bardziej atrakcyjnych metod pracy

z czytelnikiem.

Zaj?cia poprowadzi?, wed?ug w?asnego programu autorskiego, Mateusz No

wak - laureat wielu nagród w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i festi

walach sztuki s?owa, od kilku lat wspó?pracuj?cy z Pracowni? S?owa Centrum

Kultury w Lublinie.

Program warsztatów uwzgl?dnia? m.in.: zasady doboru repertuaru i adaptacji
tekstu literackiego, zasady poprawnej wymowy oraz zastosowania odpowied
nich ?rodków wyrazu artystycznego, kryteria oceny wyst?pu recytatora z uwzgl?d
nieniem za?o?e? regulaminowych konkursów recytatorskich. W programie zna

laz?y si? równie? ?wiczenia narz?dów mowy przygotowuj?ce do g?o?nej wypo

wiedzi, ?wiczenia z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego, budowa

nia wypowiedzi scenicznej.
Bibliotekarze otrzymali materia?y metodyczne do wykorzystania w prak

tycznej pracy nie tylko z recytatorami, ale te? z grup? m?odych czytelników bio

r?cych udzia? w zaj?ciach bibliotecznych, rozwijaj?cych kultur? ?ywego s?owa.
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Zamojskie Biesiady Literackie - cykl spotka? z twórcami ksi??ek, które od

by?y si? w bibliotekach pow. zamojskiego w grudniu br. Bibliotekarze przygo

towali dla swoich czytelników poetyck? biesiad? z Piotrem Linkiem, autorem 6.

tomików poetyckich. Ostatni Bli?ej skóry ukaza? si? w tym roku nak?adem wy

dawnictwa Norbertinum. Za poprzedni tomik Chemia zdziwienia otrzyma? Na

grod? Anny Kamie?skiej przyznawanej najlepszym ksi??kom poetyckim Lu

belszczyzny. Tomik ten kandydowa? do Nagrody Literackiej NIKE 2006.

Poeta wielokrotnie uczestniczy?, i nadal ch?tnie bierze udzia?, w ró?norod

nych spotkaniach autorskich z

czytelnikami i mi?o?nikami

poetyckiego s?owa. Pub I ikowa? w

Akcencie oraz w Kresach

Literackich. W Zamojskim
Kwartalniku Kulturalnym kieruje
dzia?em literackim. Wielokrotny

juror w konkursach poetyckich.

Spotkania z czytelnikami

po?wi?cone by?y g?ównie

prezentowaniu twórczo?ci poety,

poznawaniu pi?kna poetyckiego
s?owa. Mia?y one równie? charakter

warsztatów, podczas których
m?odzie? próbowa?a sil pod okiem

do?wiadczonego literata i jurora w

tworzeniu utworów wierszowa

nych. Nie zabrak?o te? okazji do

dyskusji na temat w?asnych prób

poetyckich pisanych najcz??ciej do

szuflady. Poeta namawia? m?odzie? do udzia?u w konkursach poetyckich dla de

biutantów oraz do udzia?u w warsztatach dla pocz?tkuj?cych twórców s?owa

pisanego. Podpisywa? te? swój naj nowszy tomik Bli?ej skory.

Najm?odsi czytelnicy naszych bibliotek mieli okazj? spotka? si? z Izabel?

Winiewie?-Cybulsk?, historykiem sztuki, autork? serii przygód Du?ka i Bajdka
w Zamo?ciu. Mali bohaterowie czterech ksi??ek, jakie ukaza?y si? w tej serii,

zwiedzaj?c miasto i prze?ywaj?c ró?ne przygody, poznaj? histori?, architektur?
Zamo?cia i najwa?niejsze wydarzenia kulturalne zwi?zane z miastem. Autorka

niezwykle barwnymi opowie?ciami o walorach Zamo?cia, pokazanych w jej
ksi??kach, na ponad godzin? przyku?a uwag? uczestników spotkania. Opowia
da?a jak powstaje ksi??ka - jej tekst i ilustracje, niemniej w ksi??ce wa?ne. Jak

rodzi si? pomys? napisania ksi??ki. Prosi?a dzieci o pomys?y na nast?pn? ksi??k?
w serii przygód Du?ka i Bajdka w Zamo?ciu. Dzieci d?ugo nie chcia?y rozstawa?
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si? z Pani? Izabel?. Wszystkie bardzo serdecznie zaprasza?y na nast?pne spotka-
nie, przeczytaniu Jej

J Podczas wszystkich

spotka? mo?liwe by?o nabycie

ksi??ek autorów, jak te?

zdobycie ich autografów.

Liczymy na wymierne efekty

tego wa?nego dla biblio

tekarzy wydarzenia w postaci

wi?kszego zainteresowania

twórczo?ci? poetyck? i

regionaln?, jak te? pozyskanie

nowych czytelników, gdy?
nikt tak nie potrafi zaintere

sowa? ksi??k?, jak sam autor.

Bibliotekarze zrzeszeni w zamojskim Oddziale SBP uczestniczyli te?

w przedsi?wzi?ciach realizowanych przez Zarz?d Okr?gu SBP wspólnie z WBP

im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. By? to m.in.: wyjazd edukacyjno-integracyjny:
W?gry -

S?owacja, konferencja ph. "Nowy wizerunek bibliotek i bibliotekarza"

w Krasnymstawie, seminarium wyjazdowe do bibliotek na Podlasie i do Wilna.

Danuta ZwoJi?ska
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KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I PÓ?ROCZE 2009 ROKU
- wybór-

ZAMO??

stycze?

• W br. wszystkie filie Ksi??nicy Zamojskiej zosta?y wyposa?one w stanowi

ska komputerowe z dost?pem dla czytelników. Istnieje mo?liwo?? skorzysta
nia z Internetu, skopiowania danych na pendrive i dyskietki oraz drukowania

• ?wi?teczno-noworoczne spotkanie Ma?emu Dzieci?tku przy?piewujemy -

Ksi??nica Zamojska
• Krasnobród i okolice -

wystawa fotografii Ryszarda ?y?y - Ksi??nica Za

mojska
• Powiatowe szkolenie po?wi?cone podsumowaniu sprawozdawczo?ci rocz

nej bibliotek samorz?dowych oraz planowanym zadaniom na bie??cy rok -

Ksi??nica Zamojska
• Puchatkowe spotkania - ca?oroczny cykl cotygodniowych zaj?? dla naj

m?odszych (dzieci w wieku 3-5 lat) i ich opiekunów; w programie m.in.

g?o?ne czytanie ksi??ek, zaj?cia plastyczne, zabawy ruchowe - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych prezentuj?cych twórczo?? wspó?czesnych auto

rów dla dzieci - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ulubione bajki - ca?oroczny cykl g?o?nego czytania dzieciom z Niepublicz

nego Przedszkola - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie i legendy - cykl g?o?nego czytania dla przedszkolaków - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ja i moje miasto - konkurs plastyczny organizowany we wspó?pracy z p.

Izabel? Winiewie?-Cybulsk? w oparciu o jej twórczo?? - Oddzia? dla Dzie

ci i M?odzie?y KZ

• Kol?dy mojej m?odo?ci - konkurs kol?d i pastora?ek - O?rodek Czytelnic-
twa Niepe?nosprawnych KZ

• Bajki poczytajki -

cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 12 - FB nr l

• Zimowe obrazki - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr I

• Co? tu nie gra
- konkurs czytelniczy

- FB nr l

• Sztafeta pokole? - konkurs recytatorski
- FB nr 2
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Kapelusz pe?en bajek - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu m 13 - FB nr 2

?Wiat pana Makuszy?skiego - konkurs plastyczny
- FB nr 2

•

•

Biblioteczny alfabet: N jak Nienacki - zaj?cia biblioteczne po?wi?cone syl
wetce i twórczo?ci Zbigniewa Nienackiego

- FB m 3

•

Pora na bajeczk? - cykl g?o?nego czytania dla dzieci w Przedszkolu m 14-

FB nr 3

•

Oczytane Dzieciaki stycznia 2009 - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB
•

m3

•

Pomy?l i wygraj
-

zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 4

• Karnawa? wci?? trwa - konkurs plastyczny
- FB nr 4

•
Ksi??kowe prymusy

- konkurs czytelniczy - FB nr 6

•

Katalog stworze? fantastycznych - konkurs plastyczny - FB nr 6

•

Cykliczne g?o?ne czytanie w bibliotece - FB nr 6

•

Przeprowadzono remont (wymiana okien) FB nr 6

luty

Szabl?, piórem, modlitw?. Patriotyzm Ormian polskich -

spotkanie z ks.

Tadeuszem lsakowiczem-Zaleskim w ramach Zamojskich Biesiad Literac

kich; spotkanie prowadzi? Bogdan Kasprowicz - Ksi??nica Zamojska

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci noblistki

Doris Lessing - Ksi??nica Zamojska

•

•

Krasnobród i okolice -

wystawa fotografii Ryszarda ?y?y - Ksi??nica Za

mojska

•

Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne dla naj m?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej
-

cykl imprez czytelniczych - Oddzial dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

U nas zima cala w rymach - cykl zaj?? przygotowanych dla dzieci na okres

ferii zimowych; g?o?nemu czytaniu poezji towarzyszy?y konkursy, zabawy,

inscenizacje - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Ba?nie i legendy - cykl g?o?nego czytania przedszkolakom - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Moje najpi?kniejsze miejsce na ziemi - og?oszenie regionalnego konkursu

dla niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

Wystawa prac plastycznych Andrzeja Szyma?skiego, ucznia Miejskiego

Zespo?u Szkó? z Klasami Integracyjnymi w Bi?goraju - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

•

•

•

Odkrywamy drzemi?ce w nas zdolno?ci - spotkanie m?odzie?y z Warsztatów

Terapii Zaj?ciowych Zamo?cia i dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 10 z Ja

dwig? Szyma?sk?, autork? tomiku poetyckiego Spójrz na ?wiat inaczej oraz

Andrzejem Szyma?skim - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ
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• Monta? poezji mi?osnej z okazji Dnia Zakochanych - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

• Ferie w Bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci pozostaj?cych w okresie

zimowego wypoczynku w Zamo?ciu; w programie m.in. gry i zabawy, za

j?cia plastyczne, konkursy - FB nr 1,2,3,4,6
• Walentynkowe ?yczenia

- konkurs plastyczno-literacki
- FB nr l

• W II po?owie lutego przeprowadzono remont Filii Bibliotecznej nr l

• Woluminki -

comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 2

• S?owa z serca p?yn?ce - konkurs piosenki - FB nr 2

• Ksi??nica - wiedzy skarbnica. Niezwyk?e budowle - turniej wiedzy - FB nr 2

• Biblioteczny alfabet: ? jak ?Wirszczy?ska - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• W lustrze poezji
- zaj?cia biblioteczne dla dzieci w oparciu o bajki Iwana

Kry?owa - FB nr 3

• Milionerzy - konkurs wiedzy - FB nr 4

• Przyjaciele mojego dzieci?stwa - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Ksi??kowe czytusy
- konkurs czytelniczy - FB nr 6

• Cykliczne g?o?ne czytanie dla dzieci - FB nr 6

• Ba?niowy ?wiat - konkurs plastyczny
- FB nr 6

marzec

• Zachowa? pami??. Postawa Polaków wobec totalitaryzmu w publikacjach

Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
- spotkanie z Dariuszem Paw?o

siem, przewodnicz?cym zarz?du Fundacji oraz inauguracja projektu Zamoj
skiego Centrum Wolontariatu" Otaczaj?c opiek? przywróci? dla lokalnej
spo?eczno?ci - Polsko-Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jako?ci ?y
cia mieszka?ców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzesz?". Spo
tkanie po??czone by?o z prezentacj? wydawnictw Fundacji Polsko

Niemieckie Pojednanie - Ksi??nica Zamojska
• Wiosenne westchnienie -

wystawa prac uczniów Kó?ka Plastycznego dzia

?aj?cego przy Szkole Podstawowej w ?abu?kach - Ksi??nica Zamojska
• Uwolni? ukryte talenty - ekspozycja r?kodzie?a artystycznego s?uchaczy

Uniwersytetu III Wieku - Ksi??nica Zamojska
• Szkolenie w zakresie obs?ugi programu bibliotecznego MAK dla pocz?tku

j?cych - Ksi??nica Zamojska
• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie i legendy - cykl g?o?nego czytania dla przedszkolaków - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zbiory regionalne Ksi??nicy Zamojskiej - wycieczka s?uchaczy Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska
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•

Pami?tajcie o ogrodach. ..

- og?oszenie IX edycji regionalnego konkursu o

tematyce ekologicznej dla dzieci i m?odzie?y, zorganizowanego dzi?ki do

finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie - Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Twórczo?? niepe?nosprawnych - dwa spotkania literackie niepe?nospraw
nych twórców z terenu miasta i powiatu zamojskiego - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

•

Wystawa prac plastycznych Andrzeja Szyma?skiego - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

•

Spotkanie z Franklinem -

spotkanie z bohaterem ksi??ek Paulette Bourgeo
is i Brendy Clark w Przedszkolu nr 1'3 - FB nr 2, 3, 6, Oddzia? dla Dzieci i

M?odzie?y
•

Dam? by? - savoir-vivre - pogadanka - FB nr l

•

Ig?a, nitka, r?czek para
- konkurs maj?cy na celu zainteresowanie dzieci

folklorem i sztuk? ludow? - FB nr l

•

Bajki poczytajki -

g?o?ne czytanie bajek, wierszy i opowiada?, odbywaj?ce

si? cyklicznie w Przedszkolu nr 12 - FB nr l
•

Kapelusz pe?en bajek - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

•

B?dziesz moj?pani? ...

- konkurs recytatorski z okazji Dnia Kobiet - FB nr 2

•

Stacja bajeczkowo: "O czym szumi? wierzby"
- konkurs plastyczny na ilu

stracje do ksi??ki K. Grahame'a - FB nr 2
•

Zakl?te w wiersze -

spotkanie z poezj? Ewy Szelburg-Zarembiny; O czym

szumi? wierzby -

zaj?cia po?wi?cone ksi??ce Kennetha Graharnea; Wa?ne

sprawy ma?ych ludzi - zaj?cia oparte na ksi??ce El?biety Zubrzyckiej Slup
soli-FB nr 3

• Pora na bajeczk? -

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

• Sam dbam o swoje zdrowie i bezpiecze?stwo
- pogadanka

- FB nr 4

•

Bajkowe zgadywanki - zgaduj-zgadula
- FB nr 4

•
Wiosna Misia Uszatka - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

•

Naje?one rymowanki - konkurs literacki - FB nr 6
• W dolinie Muminków - konkurs plastyczny

- FB nr 6

kwiecie?

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich; w programie m.in.:

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci pisarza, pu

blicysty i scenarzysty Jerzego Pilcha; otwarcie wystawy O ksi??ce niemal

wszystko przygotowanej przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ; Uko?ysz
prze?nieniem - spotkanie z poet? Piotrem Kupczakiem

- Ksi??nica Zamojska

Wydawnictwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
-

wystawa
- Ksi??

nica Zamojska

•

•
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• Po prostu czytaj ksi??ki - og?oszenie powiatowego konkursu czytelniczo

plastycznego dla dzieci i m?odzie?y, realizowanego we wspó?pracy z za

mojskim Oddzia?em SBP, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiato

wego
- Ksi??nica Zamojska

• Szkolenie w zakresie obs?ugi programu bibliotecznego MAK dla zaawan

sowanych - Ksi??nica Zamojska
• Szkolenie w zakresie aplikowania bibliotek samorz?dowych do Fundacji

Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego na informatyzacj? bibliotek oraz

do PO MKiDN Infrastruktura bibliotek na unowocze?nienie bazy lokalowej
i sprz?towej bibliotek - Ksi??nica Zamojska

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. IV-V Szko?y Podstawowej w Jaro

s?awcu - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie i legendy - cykl g?o?nego czytania przedszkolakom - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• ?Wi?ta wielkanocne w twórczo?ci osób niepe?nosprawnych -

wystawa prac

plastycznych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Dziwne przypadki bajkopisarza
- g?o?ne czytanie i konkurs plastyczny - FB

nrl

• Ca?a m?dro?? w ksi?gach - pogadanka
- FB nr l

• W moim ogrodzie mieszka czarodziej - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr l

• Bajki poczytajki - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 12 - FB nr l

• Kapelusz pe?en bajek - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Stacja bajeczkowo - konkurs plastyczny na ilustracje do utworów E. Szel-

burg-Zarembiny - FB nr 2

• Ksi??ka na pi?tk? -

g?o?ne czytanie - FB nr 2

• Biblioteczny alfabet: C jak Chotomska - cykliczne zaj?cia dla dzieci - FB nr 3

• Oczytane dzieciaki kwietnia 2009 - konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Ja to wiem -

quiz bajkowy - FB nr 4

• Mój bajkowy bohater - konkurs plastyczny
- FB nr 4

• Wiersze o zwierz?tach na ró?nych kontynentach - g?o?ne czytanie - FB nr 4

• Dinotopia - kraina dinozaurów - konkurs plastyczny - FB nr 6

• Molik ksiq?kowy - konkurs czytelniczy
- FB nr 6

• Wielkanocne jajeczko; Kanion Tyranozaura - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

maj
• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie z dr. Jaro

s?awem Pa?k?, autorem ksi??ki "Genera? Stefan Mossor (1896-1957). Bio

grafia wojskowa" - Ksi??nica Zamojska
• O ksiq?ce niemal wszystko -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ
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Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7 - Oddzia? dla Dzie

ci i M?odzie?y KZ

•

Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Moje najpi?kniejsze miejsce na ziemi - podsumowanie regionalnego kon

kursu dla niepe?nosprawnych po??czone z inscenizacj? pt. Demeter i Kora

w wykonaniu m?odzie?y niepe?nosprawnej z Gimnazjum Nr 8 - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Moje najpi?kniejsze miejsce na ziemi - pokonkursowa wystawa prac pla

stycznych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Matka -

moja pierwsza mi?o?? - konkurs piosenki i poezji adresowany do

osób niedowidz?cych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

Bajki poczytajki - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 12 - FB nr l

Pi?knie czytam -jestem mistrzem - konkurs czytelniczo-recytatorski - FB nr I

Pewnego razu w bibliotece - wycieczka przedszkolaków do biblioteki - FB nr 1

Tajemnice biblioteki -lekcja biblioteczna - FB nr l

•

•

•

•

•

Trzy wycieczki przedszkolaków do biblioteki - FB nr 2•

Pierwszoklasi?ci w bibliotece - lekcja biblioteczna - FB nr 2•

Ksia?nica -

wiedzy skarbnica. ?wiat natury: W krainie dinozaurów - zaj?
cia biblioteczne - FB nr 2

•

Ksi??kowy zestaw ratunkowy - zaj?cia czytelnicze promuj?ce wspó?czesn?

polsk? literatur? popularnonaukow? dla dzieci - FB nr 3

•

Oczytane dzieciaki maja 2009 - konkurs czytelniczy
- FB nr 3•

Zagadki dla maluchów - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 4•

Przygody je?a z miasta Zgierza
- g?o?ne czytanie

- FB nr 4•

Weso?a ??ka smerfów - konkurs plastyczny
- FB nr 6•

Dola ilustratora; Smerfastycznie, Snuj si?, snuj bajeczko
- zaj?cia biblio

teczne - FB nr 6

•

G?o?ne czytanie w Przedszkolu nr l - FB nr 6•

Czerwiec

• Polsko-w?oskie zwiqzki literackie - spotkanie z dr Ann? Osmólsk?-M?trak,

t?umaczk? literatury w?oskiej, pracownikiem Instytutu Italianistyki na Uni

wersytecie Warszawskim - w ramach miejskiego Festiwalu Kultury W?o

skiej w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska
• Po prostu czytaj ksi??ki - podsumowanie

- z udzia?em Marii Du?awskiej -

powiatowego konkursu czytelniczego dla dzieci i m?odzie?y, zrealizowane

go we wspó?pracy z zamojskim Oddzia?em SBP przy wspó?udziale finan

sowyrn Starostwa Powiatowego
- Ksi??nica Zamojska

• Po prostu czytaj ksi??ki -

wystawa pokonkursowa prac laureatów konkursu

powiatowego- Ksi??nica Zamojska
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• Literatura w?oska w zbiorach Ksiq?nicy Zamojskiej -

wystawa ksi??ek -

Ksi??nica Zamojska
• Moc s?owa -

warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy prowadzone przez Ma
.

teusza Nowaka, zrealizowane we wspó?pracy Oddzia?em SBP w Zamo?ciu,

przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego
- Ksi??nica Zamojska

• Zamo?? - architektura w rysunku -

wystawa prac Anny Semczuk -

Ksi??
nica Zamojska

• Pami?tajcie o ogrodach. ..

- podsumowanie IX edycji regionalnego konkur

su o tematyce ekologicznej, prezentacja pokazu multimedialnego Parki kra

jobrazowe naszego regionu z komentarzem pani Ma?gorzaty Ciury?o -

pra

cownika Zespo?u Parków Krajobrazowych w Zamo?ciu, otwarcie wystawy

pokonkursowej oraz wydanie materia?u dokumentuj?cego zrealizowane za

danie. Konkurs zorganizowano dzi?ki dofinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Cen

trum Informacji Ekologicznej KZ

• Rozstrzygni?ty zosta? konkurs na dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej, wyniku

którego dyrektorem Ksi??nicy zosta?a mgr in?. Danuta R. Kawa?ko

• Obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom; w programie
- realizowanym we wspó?pracy z innymi placówkami o?wiatowymi - m.in.:

g?o?ne czytanie bajek, ba?ni i tekstów literackich, wycieczki do biblioteki,

zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykl cotygodniowych zaj?? dla naj m?odszych
Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Mój najwi?kszy przyjaciel- konkurs plastyczny - FB nr J

• Kapelusz pe?en bajek - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Stacja bajeczkowo - konkurs plastyczny na portret ulubionej postaci z ksi?-
?ek A. Onichimowskiej - FB nr 2

• Barwy lata - konkurs literacko-plastyczny
- FB nr 2

• Biblioteczny alfabet: Ljak Landau - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• Wa?ne sprawy ma?ych ludzi - zaj?cia dla dzieci przygotowane w oparciu o

ksi??k? W. Ko?yszki Zakl?te miasto i sekrety smutku - FB nr 3

• Zakl?te w wiersze - zaj?cia czytelnicze po?wi?cone wierszom A. Fr?czek-
FB nr3

• Czytaj ksi??ki -

pogadanka - FB nr 4

• Wycieczka przedszkolaków i inscenizacja bajki Czerwony Kapturek - FB nr 6

• Magia w obrazie; Tuwimkowo; B - jak Brzechwa - zaj?cia biblioteczne -

FB nr6

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu nr l - FB nr 6
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Przeprowadzono kontrol? ksi?gozbioru w Filii Bibliotecznej nr 6
•

ADAMÓW

kwiecie?
• Wielkanocne pisanki - zaj?cia plastyczne - GBP, FB Cze?niki, FB Sucho

wola

?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich -

wystawa
- GBP, FB Bondyrz

Konstytucja 3 Maja - pogadanka - GBP

•

•

maj
•

Moja najwspanialsza ksi??ka - konkurs plastyczny - GBP

czerwiec

•

Zmniejszenie zatrudnienia w FB Suchowola z l do Y2 etatu

•

Moje wakacje - konkurs plastyczny - GBP, FB Suchowola

GRABOWIEC

stycze?
• Biblioteka w Grabowcu zosta?a wyodr?bniona ze struktury Domu Kultury

i funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury
•

Likwidacja punktu bibliotecznego w Tucz?pach
• ?wi?teczne spotkanie zespo?ów kol?dniczych

- impreza ?rodowiskowa -

GBPiGOK
•

Wycieczka uczniów III klasy Szko?y Podstawowej do Biblioteki

•

Zorganizowano wyjazd na lodowisko w Zamo?ciu

luty
• Przedstawienie teatralne pt. Królewna ?nie?ka w wykonaniu teatru ART-

RE z Krakowa dla uczniów klas I-UJ Szko?y Podstawowej
• Bal karnawa?owy dla dzieci - GBP i GOK

marzec

•

Spotkanie dzieci m?odszych klas SP z bajkopisark? Edyt? Zar?bsk?
•

Wycieczka uczniów I klasy Szko?y Podstawowej do Biblioteki

kwiecie?
•

Lekcja biblioteczna dla klas IV Szko?y Podstawowej, zapoznanie z ksi?go

zbiorem, bibliotek? i zasadami korzystania z niej
•

Wycieczka uczniów klasy I-II Szko?y Podstawowej do Biblioteki, g?o?ne

czytanie bajek i ba?ni

maj
•

Po prostu czytaj ksi??ki - realizacja powiatowego konkursu
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• Obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza; w programie m.in. konkurs wiedzy
o ksi??ce, konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III Szko?y Podstawowej

Moja ulubiona posta? bajkowa; spektakl w wykonaniu dzieci III klasy

czerwiec

• Moja ulubiona posta? bajkowa - podsumowanie konkursu plastycznego
• Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zas?u?ony dla Kul

tury Polskiej" dla p. Krystyny Czausz, d?ugoletniego pracownika Biblioteki

w Grabowcu

KOMARÓW OSADA

stycze?
• Xl Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOK

• Zorganizowano XVII Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy - GBP i

SOK, FB Zubowice

• Lekcja biblioteczna dla uczniów I klasy Gimnazjum - FB Zubowice

• J 25. rocznica urodzin Kornela Makuszy?skiego; Zima - cykl zaj?? dla

dzieci z klas O-III realizowanych w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA

DZIECIOM; w programie m.in. g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, wysta

wy prac wykonanych przez dzieci w trakcie zaj?? - FB Zubowice

luty
• Pocztówka walentynkowa - konkurs plastyczny

- FB Zubowice

• Hu, hu, ha, nasza zima ...

- cykl zaj?? realizowanych si? w ramach akcji
CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

marzec

• Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOK

• Gminne eliminacje do II Mi?dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla

uczniów szkó? podstawowych Niektórzy lubi? poezj?
- GBP i SOK

• Wiosna - cykl zaj?? organizowanych w ramach akcji CA?A POLSKA CZY

TA DZIECIOM - FB Zubowice

kwiecie?

• Warsztaty plastyczne zwi?zane z obrz?dowo?ci? ?wi?t wielkanocnych dla

dzieci i m?odzie?y szkolnej - GBP i SOK

• Spotkanie autorskie z Mari? Du?awsk? - autork? wierszy i opowiada? dla

dzieci oraz wystawa prac plastycznych, ilustruj?cych twórczo?? autorki - GBP

• Gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego Poezja s?owem i p?dzlem
malowana - GBP i SOK

• W ?wiecie ba?ni i bajek - konkurs czytelniczo-plastyczny przeprowadzony
z okazji Dnia Ksi??ki dla Dzieci - FB Zubowice

• ?Wi?ta na pocztówkach - Wielkanoc - konkurs plastyczny - FB Zubowice
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Tradycje i zwyczaje wielkanocne - cykl zaj?? realizowanych w ramach ak

cji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

•

maj
•

Wybieramy bestseller biblioteki - konkurs literacko-czytelniczy dla gimna
zjalistów na recenzj? ksi??ki - FB Zubowice

• Dzie? Matki - cykl zaj?? realizowanych si? w ramach akcji CA?A POLSKA

CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

czerwiec

• V Gminny Festiwal Ba?ni - GBP i SOK
•

Quiz czytelniczy z wiedzy o ksi??ce i "literaturze - konkurs czytelniczy prze

prowadzony podczas II Festiwalu Nauki - FB Zubowice, Publiczne Gimna

zjum w Zubowicach

KRASNO BRÓD

stycze?
•

Obs?uga imprez turystycznych wspólnie z Krasnobrodzkim Domem Kultu

ry-MGBP
• Laurka dla babci i dziadka - konkurs plastyczny dla dzieci m?odszych -

MGBP, FB Hutki

•

Spotkanie integracyjne bibliotekarzy powiatu zamojskiego - MGBP, Za

rz?d Oddzia?u SBP w Zamo?ciu

luty
Laurka dla babci i dziadka -

wystawa prac pokonkursowych - MGBP

Ulubiona posta? z bajki - zaj?cia plastyczne i wystawa prac
- FB Hutki

•

•

marzec

• Laurka na Dzie? Kobiet - konkurs plastyczny dla dzieci kl. O-III - MGBP,
FB Hutki

kwiecie?
• Kontrola ksi?gozbioru w MGBP

• Po prostu czytaj ksi??ki - realizacja czytelniczego konkursu powiatowego -

MGBP, FB Hutki
•

Ma?y mistrz czytania
- miejsko-gminny konkurs czytelniczy dla uczniów

kl. 0- MGBP, Szko?a Podstawowa w Krasnobrodzie

•

Zwiastuny wiosny - konkurs plastyczny i wystawa prac pokonkursowych
-

FB Hutki

maj
•

Organizacja stoiska Informacji Turystycznej i kiermaszu ksi??ek podczas

Majówki Roztocza?skiej - MGBP
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• Krasnobród -

serce Roztocza -

wystawa
- MGBP

• Poznaj bibliotek? - wycieczka do biblioteki kl. O - MGBP

• W krainie Narni -

miejsko-gminny konkurs czytelniczy dla uczniów kl. IV

VI szko?y podstawowej - MGBP, FB Hutki

• Jestem postaci? z ksi??ki - konkurs plastyczny na projekt ok?adki ksi??ki -

FB Hutki

czerwiec

• Promocja ksi??ki Kraina t?czy Marii Doma?skiej - MGBP

• Spotkanie autorskie z autork? i ilustratork? ksi??ek dla dzieci Edyt? Zar?b

sk?-MGBP
• Podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek

w roku szkolnym 2008/2009" - MGBP, FB Hutki

?ABUNlE

stycze?
• Powstanie styczniowe na Zamojszczy?nie

- 2 wyk?ady historyka dra Jacka

Feduszki dla gimnazjalistów w ?abuniach i ?abu?kach - GBP

• Powstanie styczniowe - w 146. rocznic? wybuchu -

wystawa i folder - GBP

• W I kwartale br. rozpocz?? si? gruntowny remont Biblioteki w ?abuniach

Ml?CZYN

stycze? / luty
• Z powodu konieczno?ci przeprowadzenia remontu kapitalnego siedziby

Biblioteki, zosta?a ona przeniesiona do budynku Gimnazjum w Mi?czynie

marzec

• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

kwiecie? / maj
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie prowadzone w ramach kampanii CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

• 160 rocznica ?mierci Juliusza S?owackiego; 90 rocznica urodzin Gustawa

Herlinga-Grudzi?skiego -

wystawy

czerwiec

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. II Szko?y Podstawowej
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie prowadzone w ramach kampanii CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

• Wycieczka do biblioteki dzieci z "Klubu Przedszkolaka" dzia??j?cego przy

Szkole Podstawowej w Mi?czynie
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NIELISZ

luty

Wspó?organizacja Gminnego oraz Mi?dzygminnego Turnieju Tenisa Sto?owego
•

marzec

•

Wspó?organizacja Halowego Turnieju Pi?ki No?nej

RADECZNICA

stycze?
• Podsumowanie "Konkursu na n?jaktywniejszego czytelnika roku 2008" -

GBP

luty

Wernisa? artysty malarza Stanis?awa Kmiecika - GBP•

marzec / kwiecie?

•
Palmy, pisanki i stroiki wielkanocne - gminny konkurs i wystawa pokon
kursowa - GBP

Gazetka rocznicowa po?wi?cona Hannie Januszewskiej - FB Gorajec•

maj
•

J?zykowe ?amig?ówki dla m?drej g?ówki
- quiz czytelniczy

- GBP

• Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I - GBP

• 3 wycieczki do biblioteki uczniów kl. IV i VI Szkó? Podstawowych z terenu

gminy-GBP
•

Realizacja powiatowego konkursu czytelniczego Po prostu czytaj ksi??ki -

GB P, FB Gorajec
• Biblioteka i jej zbiory - wycieczka do biblioteki uczniów kl. III Szko?y

Podstawowej - FB Gorajec

czerwiec

• 3 wycieczki do biblioteki m?odzie?y gimnazjalnej z terenu gminy - GBP

•

wycieczka do biblioteki uczniów kI. I Szko?y Podstawowej - FB Gorajec

SITNO

stycze?
•

Nast?pi?a reorganizacja placówek bibliotecznych gminy Sitno. Uchwa?? Nr

XXVI/152/08 z dnia 14 listopada 2008 r. powo?ano Gminn? Bibliotek? Pu

bliczn? w Sitnie jako samodzieln? instytucj? kultury

stycze? / luty
•

Zmiana lokalu FB Cze?niki
•

Bezpieczne ferie -

gazetka
- FB Cze?niki
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maj
• Lekcja biblioteczna dla kI. I Szko?y Podstawowej - FB Horyszów Polski

SKIERBIESZÓW

stycze?
• Moi dziadkowie - konkurs plastyczny

luty
• Przeprowadzono bie??cy remont Biblioteki

• G?o?ne czytanie bajek dla dzieci

marzec

• Pierwsze oznaki wiosny
- konkurs plastyczny

• G?o?ne czytanie bajek dla dzieci kl. O

kwiecie?

• Palmy i stroiki wielkanocne - konkurs dla m?odzie?y
• Ba?nie dla najm?odszych -

g?o?ne czytanie

maj
• Poznajemy ksi?gozbiór podr?czny biblioteki -lekcja biblioteczna dla kI. III

• Europa pe?na ba?ni -

g?o?ne czytanie dla dzieci

• Bezpieczna droga do domu - zgaduj-zgadula dla uczniów kI. II

czerwiec

• Dzie? Dziecka -

piknik dla najm?odszych; w programie gry i zabawy ru

chowe, konkursy, zgaduj-zgadule

STARY ZAMO??

stycze?
• Przeczytaj moj? ulubion? ksi??k? - konkurs na plakat propaguj?cy czytanie,

realizowany w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - GBP

• V Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek - GBP i GOK

• Nasi dziadkowie - zaj?cia plastyczne
- FB Udrycze

luty
• Ilustracje do ba?ni Andersena - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

marzec

• Dzie? Kobiet - impreza ?rodowiskowa o zasi?gu gminnym - GBP i GOK

• Zwiastuny wiosny
-

zaj?cia plastyczne
- FB Udrycze

kwiecie?

• W ?wiecie poezji
- gminny konkurs recytatorski - GBP i GOK

• Gminny Konkurs Wielkanocny na pisanki i stroiki ?wi?teczne - GBP i GOK
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Stroiki ?wi?teczne - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze
•

maj
•

Zapoznanie si? z katalogami -lekcja biblioteczna - FB Udrycze

czerwiec

• Dzie? Dziecka w bibliotece -

impreza ?rodowiskowa - FB Udrycze

SU?ÓW

so/cze?
•

Realizacja (do ko?ca 2009 r.) programu "Aktywizacja i przeciwdzia?anie
izolacji spo?ecznej osób starszych poprzez organizacj? i prowadzenie spo
tka? integracyjnych" - GBP i FB

• W zwi?zku ze zmniejszeniem zatrudnienia (zwolnienie p. Henryki Pi?), FB

w S?siadce obs?ugiwana by?a w I pó?roczu br. przez pracowników GBP

• Dzie? Babci i Dziadka - konkurs na najpi?kniejsz? laurk? - GBP

luo/
•

Wycieczka do biblioteki uczniów kl. I-II Szko?y Podstawowej - GBP

• G?o?ne czytanie bajek - FB Michalów

marzec

• Gminne eliminacje do II Mi?dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla

uczniów szkó? podstawowych Niektórzy lubi? poezj?
- GBP

• Zwiastun wiosny - konkurs plastyczny
- FB Michalów

kwiecie?
• Podsumowanie konkursu na najlepszego czyz recytatorski

- GBP i GOK

maj
• Grunt to wiosna - piknik rodzinny

- GBP
• Podr??e ksi??kowe - quiz - FB Michalów

czerwiec

•

Wycieczka do biblioteki uczniów kl. IV Szko?y Podstawowej - GBP

SZCZEBRZESZYN

styczen

•

Cotygodniowe g?o?ne czytanie przedszkolakom w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM - MGBP

luo/

Ferie z bibliotekq=- zaj?cia biblioteczne dla dzieci z Ko?a Przyjació? Bi

blioteki; w programie m.in. g?o?ne czytanie gry i zabawy, zaj?cia plastycz

ne, konkursy - MGBP

•
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marzec

• Budzimy wiosn?; Ju? jest wiosna - zaj?cia biblioteczne dla cz?onków Ko?a

Przyjació? Biblioteki; w programie m.in. g?o?ne czytanie gry tekstów zwi?

zanych z tematem zaj??, zaj?cia plastyczne, wycieczka w poszukiwaniu
zwiastunów wiosny - MGBP

maj
• Kiermasze ksi??ek w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Szcze-

brzeszynie - MGBP

ZAMO?? /SIT ANIEC/

stycze?
• Remont FB Kalinowice zwi?zany ze zmniejszeniem powierzchni biblio

tecznej (budowa nowej ?ciany). Cz??? pomieszczenia bibliotecznego zosta

?a przeznaczona dla instytucji s?siaduj?cej z bibliotek?
• Anio?y 2008 -

wystawa pokonkursowa
- GBP

• Cykliczne zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

GBP, FB Lipsko
• Czytaj?ce Przedszkola - ca?oroczne cykliczne zaj?cia dla najm?odszych w

ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Kalinowice

• Moja Babcia i Dziadek; Zima - konkursy plastyczne
- FB Mokre

luty
• W?drówki Alicji po bibliotece i ?wiecie ba?ni; Ferie w bibliotece -

zaj?cia
biblioteczne dla dzieci pozostaj?cych w okresie ferii w miejscu zamieszka

nia; w programie m.in. g?o?ne czytanie, gry i zabawy, konkursy czytelnicze
i plastyczne - GBP, FB Lipsko, FB Mokre, FB Zawada

• Cykliczne zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM-

GBP, FB Lipsko, FB Zawada

• Czytaj?ce Przedszkola - zaj?cia dla przedszkolaków
- FB Kalinowice

• Zwierz?ta w zimie - konkurs plastyczny
- FB P?oski e

marzec

• Spotkania z Franklinem - 6 spotka? z bohaterem ksi??ek Paulette Bourgeo
is i Brendy Clark w bibliotece oraz w Szkole Podstawowej w Borowinie Si

tanieckiej - GBP

• Cykliczne zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

GBP, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Zawada

• Czytaj?ce Przedszkola - cykliczne zaj?cia dla przedszkolaków - FB Kali

nowice

• Rozpocz?? dzia?alno?? Dyskusyjny Klub Ksi??ki, skupiaj?cy cz?onków

w dwu grupach wiekowych
- gimnazjali?ci oraz emeryci - GBP
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kwiecie?
•

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich - pogadanka, kon

kurs wiedzy, g?o?ne czytanie, gazetki, wystawy ksi??ek, druk zak?adek oko

liczno?ciowych - GBP, FB Kalinowice, FB Mokre, FB P?oskie, FB Wyso
kie, FB Zawada

• III edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy

Zamo??, laureaci zakwalifikowali si? do zamojskiego etapu konkursu recy

tatorsko-plastycznego Poezja s?owem i p?dzlem malowana - GBP i FB

•

Poezja s?owem i p?dzlem malowana - konkurs plastyczny - GBP i FB

•

Kontynuacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM i programu Czyta
j?ce przedszkola - GBP, FB Kalinowice, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wy
sokie, FB Zawada

• Konkurs wielkanocny - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB

Kalinowice

Symbole wiosny, Wiosenne kwiaty w twoim ogródku - konkursy plastyczne
i wystawa pokonkursowa Symbole wiosny

- FB Lipsko

•

Wielkanoc - konkurs plastyczny
- FB Mokre•

Najpi?kniejsza pisanka - konkurs plastyczny
- FB Zawada•

Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach - lekcja biblioteczna -

FB Zawada

•

maj
•

Obchody Tygodnia Bibliotek BIBLIOTEKA TO PLUS - druk zak?adek oko

liczno?ciowych, zaj?cia biblioteczne dla dzieci, ró?norodne konkursy, ga

zetki, wystawy
- GBP, FB Kalinowice, FB Mokre, FB Wysokie, FB Zawa

da

Gminne obchody Dnia Bibliotekarza
•

Pasowanie na czytelnika - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. I - GBP

Zasady korzystania z biblioteki - lekcja biblioteczna dla uczniów kl. I -

•

•

GBP

W kr?gu poezji Marii Dulawskiej
- 5 spotka? autorskich z poetk? M. Du

?awsk?-GBP

•

Biesiada Rodzinna - impreza ?rodowiskowa - GB P, KGW i ZS wSita?cu

G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB

Lipsko, FB P?oski e, FB Wysokie, FB Zawada

•

•

Tropem szewczyka Dratewki - zgaduj-zgadula; Szewczyk Dratewka w two

jej wyobra?ni - FB Lipsko

•

Dzieje ksi??ki - konkurs wiedzy
- FB Wysokie

•

Przyj?cie uczniów kl. I w poczet czytelników biblioteki - FB Wysokie, FB

Zawada

•
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czerwiec

• Rymowanki - zgadywanki - zaj?cia dla dzieci m?odszych - GBP

• W kr?gu poezji Marii Du?awskiej
- 2 spotkania autorskie gimnazjalistów z

poetk? M. Du?awsk? - GBP

• Obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - w progra
mie m.in.: wycieczki przedszkolaków do biblioteki, g?o?ne czytanie, gry i

zabawy literackie i czytelnicze, konkursy plastyczne ...

- FB Kalinowice,

FB Mokre, FB P?oskie, FB Wysokie, FB Zawada

ZWIERZYNIEC

luty
• Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat w okresie ferii zimo

wych, wykonywanie prac plastycznych ró?nymi technikami

• Konkurs na naj ciekawsz? kartk? walentynkow? w?asnego pomys?u

marzec

• Spotkanie autorskie z bajkopisark? i ilustratork? ksi??ek dla dzieci Edyt?
Zar?bsk?

kwiecie?

• Quiz wiedzy o Wielkanocy i tradycjach ?wi?tecznych dla dzieci 7-lO lat

• Wykonywanie ozdób na Stó? Wielkanocny - zaj?cia plastyczne
• Konkurs na plakat promuj?cy Bibliotek?

maj
• Konkurs na plakat promuj?cy Bibliotek?
• Pasowanie dzieci kI. l na czytelnika

czerwiec

• Obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - w progra
mie m.in.: wizyty w szkole i przedszkolu, czytanie z elementami mini

teatrzyku pacynkowego
• Cykl lekcji bibliotecznych dla klas II-III Szko?y Podstawowej

Anna Kalniuk
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