Warsztaty dziennikarskie
Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali
siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to
w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz „Gazety Wyborczej”, a obecnie pracownik Zak³adu Dziennikarstwa i Komunikacji
Spo³ecznej UMCS, wspó³pracuj¹cy z „Tygodnikiem Powszechnym” i lubelskim oddzia³em „Wyborczej”, przyj¹³ nasze zaproszenie i
zrobiliœmy sobie warsztaty.
Te kilkadziesi¹t minut by³o dla nas, bardzo cennym doœwiadczeniem. Jan Pleszczyñski powiedzia³ nam o tym, o czym byæ mo¿e
i wiedzieliœmy, ale nie zawsze to sobie uœwiadamialiœmy i nie zawsze wykorzystywaliœmy
w pracy nad „Niecodziennikiem”. Teraz ju¿
wiemy czego nie nadu¿ywaæ, a co jest po¿¹dane, jak pisaæ ¿eby by³o interesuj¹co, a jakich b³êdów unikaæ. Mamy nadzieje, ¿e dziêki jego cennym uwagom nasze teksty bêd¹
coraz lepsze i ciekawsze. Pozostaje tylko ¿a³owaæ, ¿e wiêksza czêœæ naszego zespo³u nie
posz³a w œlady jednego z kolegów i nie notowa³a s³ów goœcia. No, ale mo¿e da œci¹gn¹æ.
Anna Belka

Bibliotekarze pod powierzchni¹
W dniach 23-24 paŸdziernika odby³a siê
wycieczka do Krakowa i Bochni, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pierwszego dnia zwiedzaliœmy Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Krakowie
i urz¹dzon¹ w niej wystawê: „Miasto Stary
S¹cz”. Przewodnikiem po bibliotece by³ dyrektor Jacek Wojciechowski. Kolejnym etapem by³a trasa geologiczno-historyczn-turystyczna œredniowiecznej kopalni soli
w Bochni. Nocleg wycieczkowicze spêdzili
218 m pod powierzchni¹ ziemi, w solnej „Komorze Ko³drasa”. Drugi dzieñ zdominowa³y
VII Krakowskie Targi Ksi¹¿ki. Wœród prezentowanych publikacji znalaz³y siê te¿ pozycje
wydawnictw lubelskich jak: Norbertinum,
Gaudium, Instytut Europy ŒrodkowoWschodniej, UMCS, TN KUL i Wydawnictwo KUL. Program targów zosta³ przygotowany specjalnie dla bibliotekarzy i ksiêgarzy.
Ró¿norodnoœæ ofert wydawniczych sprawi³a,
¿e ka¿dy zwiedzaj¹cy móg³ zakupiæ taniej
ksi¹¿ki i spotkaæ niektórych autorów.

fot. Robert Radko
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Zespó³ redakcyjny „Niecodziennika”. Od lewej: Stanis³aw Gaszyñski, Jerzy Jacek Bojarski, Anna Belka, Krystyna
Rybicka, Jan Pleszczyñski, Dariusz JóŸwik i Maciej Krawczyk. fot. Mariusz ¯urek

Dlaczego nie lubiê bibliotek
Do bibliotek przy ul.
Chopina albo przy ul. Radziszewskiego chodzê niechêtnie. A nawet próbujê
gmachy te skrzêtnie omijaæ, choæ nie zawsze mi siê
to udaje.
Biblioteczna czytelnia
to spokój, cisza, szelest kartek, powoli tykaj¹cy zegar.
Dla mnie by³a i jest miejscem magicznym, jeœli
mogê u¿yæ tego nadu¿ywanego s³owa. Wyprawa do biblioteki wci¹¿ jest dla mnie obietnic¹, a nie rutynow¹ czynnoœci¹. Obietnic¹
niezwyk³¹, bo w zwyk³e obietnice wpisane jest
rozczarowanie. Biblioteczne czytelnie nie
rozczarowa³y mnie nigdy.
Do biblioteki UMCS czy KUL idê z konkretem: na karteczce mam zapisane tytu³y do
wypo¿yczenia. Ale jestem cz³owiekiem s³abym
i prawie zawsze zachodzê, z postanowieniem,
¿e tylko na piêæ minut, do czytelni. I wsi¹kam. B³¹dzê miêdzy pó³kami, wertujê czasopisma, tak¿e francuskie, hiszpañskie i w³oskie,
choæ w tych jêzykach nie znam ani jednego
s³owa. Siadam, wstajê, cmokam, kontemplujê. Spokój, cisza, szelest kartek, powoli tykaj¹cy zegar. Mija godzina, dwie, czasem trzy.
Wychodzê z poczuciem winy – ¿e o niczym
nie mam pojêcia, ¿e nie znam klasyki ani
wspó³czesnoœci, ¿e nie rozumiem tylu terminów i ¿e – choæ dawno wkroczy³em w smugê
cienia – nie zrozumiem s³owa po francusku,
hiszpañsku, w³osku.

Czytanie potrafi wzbudziæ niskie uczucia,
przynajmniej we mnie. Takie uczucia zrodzi³y
siê, gdy czyta³em poprzedni numer „Niecodziennika”, numer „papieski”. Jerzy Jacek
Bojarski dwa miesi¹ce namawia³, bym coœ
³askawie skrobn¹³. Obieca³em, ale nie napisa³em. Gdy pewnego wieczoru J. J. B wpad³
na chwilê i podrzuci³ egzemplarz pisma, jako
na³ogowiec zaraz zabra³em siê do czytania.
Z ka¿d¹ przeczytan¹ kartk¹ coraz bardziej
¿a³owa³em, ¿e nie ma mnie wœród autorów.
– Do 4 listopada mo¿esz oddaæ tekst do
œwi¹tecznego numeru. Bêdzie mniejszy. –
powiedzia³ zimno J. J. B. , kiedy zadzwoni³em z pretensjami, ¿e mnie dostatecznie
mocno nie docisn¹³. I nie odezwa³ siê wiêcej.
Ka¿dy, kto trochê obraca siê w prasie wie,
¿e sukces pisma zaczyna siê wtedy, gdy to nie
redaktor zabiega o autorów, ale autorzy
o druk. Z niepokojem czekam. Czy ten tekst
uka¿e siê w œwi¹tecznym „Niecodzienniku”?
1:0 dla Bojarskiego. Tylko dlaczego numer
bêdzie mia³ mniejsz¹ objêtoœæ? Czy¿by jednak
remis?
Jan Pleszczyñski

Podziêkowania Niecodziennikowi

Redakcja naszego pisma dosta³a z r¹k wicedyrektor Renaty Filipiak podziêkowania od
Dyrekcji MBP: za zaanga¿owanie i du¿y wk³ad
pracy w realizacjê obchodów 100. rocznicy urodzin
Józefa Czechowicza i prezencik, Z teki artysty,
Lublin w akwareli, Artur Or³owski. Dziêkujemy
(jjb)

Szopki, jase³ka, kolêdnicy

W Lublinie, na placu przed ratuszem,
przez kilka lat ustawiano szopkê, ku uciesze
Lublinian i ich goœci. Niestety w ub. roku
szopkê tê, wraz z ¿ywymi zwierzêtami, spalili
dzicy zbrodniarze (bo jak ich inaczej nazwaæ?). Pod okiem Stra¿y Miejskiej! W tym
roku lubelscy muzycy postanowili na odtworzenie szopki przeznaczyæ pieni¹dze z koncertów. Skoro wiêc bêd¹ fundusze, to i szopka zapewne zostanie zbudowana. Nie
wiadomo czy bêd¹ w niej zwierzêta, ale zapewne bêdzie dobrze chroniona. Przez profesjonalistów.
G³ównym miejscem gdzie przystraja siê
szopki s¹ jednak koœcio³y. I to ju¿ od bardzo
dawna, „Stawiano je niegdyœ w jakimœ k¹cie
koœcio³a – czytamy w „Encyklopedii Staropolskiej” – czasami zajmuj¹c ca³y o³tarz; by³a to
szopka na czterech s³upkach z wierzchem s³omianym, na ³okieæ wysoka i szeroka, pod ni¹
¿³óbek lub kolebka æwieræ³okciowa; w nim
osóbka P. Jezusa z wosku ulana (...), owiniêta
w pieluszki z p³atków p³óciennych; przy
¿³óbku z jednej strony wó³, z drugiej Maryja
i Józef; pod i nad dachem anio³kowie; na tym
rusztowaniu za szopk¹ nadchodzili pasterze
z darami; obok nich po obu stronach inni
pasterze, lud, ¿ydzi z ró¿nymi towarami, niewiasty doj¹ce krowy. To wszystko by³o niemym
widowiskiem, tylko garn¹cy siê oko³o nich
pobo¿ni œpiewali kolêdy i pieœni koœcielne”.
Tradycje urz¹dzania szopek na grunt
polski, na pocz¹tku XIII w., przenieœli
z W³och franciszkanie, którzy zmieniali wystrój ekspozycji zale¿nie od œwiêta, np.

w Trzech Króli przybywali królowie ze swym
orszakiem „z wielb³¹dami i koñmi strojnymi,
za nimi wojska polskie, pruskie i rosyjskie”,
zaœ drugiego lutego (czyli na Gromniczn¹)
ustawiano w szopce figury: Marii z Jezusem
na rêku, Symeona i Anny, po czym jeszcze
tego dnia rozbierano owe jase³ka, przy wtórze kolêd.
To stabilne, nieruchome widowisko usi³owali urozmaiciæ bernardyni i franciszkanie.
Przez szpary wsuwali ruszaj¹ce siê postacie
„p³ataj¹ce figle wszelakie”. Trudno siê wiêc
dziwiæ, ¿e „gapi³a siê na to publicznoœæ, s³u¿¹ce, ¿acy, ch³opcy z warsztatu i gdy nadto siê
pchali, kropi³ ich zakrystian prêtkiem”.
Nieme figurki usi³owano o¿ywiæ, nie tylko œpiewaj¹c kolêdy (czêsto humorystyczne),
ale i wierszami. W szopce pojawi³y siê te¿
herody, diab³y, œmierci itp. figury. Wreszcie
miarka siê przebra³a i biskupi, na pocz¹tku
XVIII w. , zabronili tych g³oœnych jase³ek, dopuszczaj¹c jedynie tak¹ formê ekspozycji, jak¹
mamy w koœcio³ach obecnie.
Z tych zakazanych koœcielnych jase³ek
wywodzi siê zamieraj¹cy dzisiaj, zwyczaj kolêdowania z szopk¹. Kolêdnicy, którzy dawniej
w Trzech Króli chodzili z p³on¹c¹ gwiazd¹,
zajêli siê noszeniem szopek, a czêsto sami
przebierali siê za biblijne postacie wyg³aszaj¹ce, zazwyczaj prymitywne, teksty wierszowane rymem czêstochowskim, choæ i tu zdarza³y siê pere³ki – widowiska o znakomitym
poziomie artystycznym i aktorskim.
Dziœ Koœció³ zaakceptowa³ ten ludowy obyczaj, ale dawniej by³ on surowo têpiony: kolêdnicy, chodz¹cy z koz¹, lub innym ¿ywym
zwierzêciem, albo w jakiœ inny sposób w wystawianiu szopek nawi¹zuj¹cy do zwyczajów pogañskich nie mogli przyjmowaæ Komunii Œw.
Zapewne te¿ z tego prze³o¿enia szopki ze
stabilnej kompozycji na – przewa¿nie marne
– aktorstwo wziê³o siê okreœlenie „robiæ sobie z czegoœ szopkê”, tzn. kpiæ z czegoœ, robiæ
niepowa¿ne, czy nieprzystojne ¿arty z rzeczy
powa¿nych. A st¹d ju¿ tylko krok do nowoczesnej szopki satyryczno-politycznej, któr¹
rokrocznie serwuj¹ nam gazety i telewizja.
Stanis³aw Gaszyñski

fot. archiwum

Z pocz¹tkiem adwentu wchodzimy w nastrój œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Przypominaj¹
siê pojêcia, o których w ci¹gu roku nie pamiêtamy, pojawiaj¹ siê te¿ ich desygnaty,
funkcjonuj¹ce tylko w tym okresie œwi¹teczno-noworocznym. Tak dzieje siê z szopk¹,
która kojarzy siê zazwyczaj ze stajenk¹ i ¿³óbkiem – miejscem narodzin Chrystusa. Jako
kompozycjê figuraln¹ bardzo upodobali j¹
sobie twórcy ludowi na ca³ym œwiecie, tworz¹c czêsto piêkne i ciekawe rzeŸby. Mo¿na
je by³o podziwiaæ w ubieg³ym roku na wystawie „Szopki œwiata” zorganizowanej przez
Muzeum Lubelskie na Zamku.

Radosnych i Dobrych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœcia w nadchodz¹cym
Nowym Roku
¿yczy Redakcja

¯yczenia
Redaktorom i Czytelnikom „Niecodziennika Bibliotecznego”, Pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. H. £opaciñskiego
– sk³adam serdeczne ¿yczenia, wsparte modlitw¹ z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
¯yczê, aby Chrystus wzrasta³ w naszych sercach. Niech Jego mi³oœæ ubogaca codzienne
¿ycie w ramach rodziny i w zak³adach pracy.
Taki zreszt¹ by³ i jest cel zst¹pienia Syna Bo¿ego w nasz ludzki œwiat. Potrzeba nam bowiem mi³oœci Bo¿ej, abyœmy stawali siê ludŸmi w pe³ni tego s³owa znaczeniu. T¹ mi³oœci¹
dzielmy siê wzajemnie i budujmy lepszy œwiat.

Arcybiskup Lubelski, senior

Na Bo¿e Narodzenie
Gdyby ktoœ powiedzia³ przed wojn¹
¿e Wroc³aw bêdzie polskim miastem
Polak papie¿em
komuniœci zbuduj¹ pomnik Prymasowi
nikt by w to nie uwierzy³
a wszystko siê sta³o
mówi wó³ w Betlejem osio³kowi
Jaki bêdzie wiek dwudziesty pierwszy
pytaj¹
pastuszkowie co uklêkli w œpiewie
Trzej Mêdrcy co do Gwiazdki mrugaj¹
nawet Jezus tak maleñki ¿e nie wie
Osio³ek na ca³ego p³acze
co nie wierzy³ ¿e wszystko inaczej
Ks. Jan Twardowski
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Niecodzienni Goœcie – wspomnienia z dzieciñstwa

„By³ to okres Bo¿ego Narodzenia...”
Urodzi³am siê w Lublinie
w 1932 roku. Moja siostra Halina w 1935. Mia³yœmy szczêœliwe
dzieciñstwo. Ojciec, Aron Józef
Rachman, by³ zamo¿nym przedsiêbiorc¹ budowlanym. Mama,
Judesa, zajmowa³a siê domem i wychowaniem córek Mieszkaliœmy przy ulicy Krakowskie Przedmieœcie.
Byliœmy szczêœliwi a¿ do wybuchu drugiej
wojny œwiatowej. Potem, niestety, wszystko siê
zmieni³o. Z ca³ej czteroosobowej rodziny zosta³o nas tylko dwoje: ja i mój tata.
Nie pamiêtam rodziców ojca. Dziadek,
Symcha Dawid Rachman, i babcia, Kajla,
umarli, gdy by³am bardzo ma³a. Znam ich
tylko z opowiadañ. Dziadek tak¿e by³ przedsiêbiorc¹ budowlanym. Piastowa³ urz¹d so³tysa na Wieniawie. S³yn¹³ jako cz³owiek nabo¿ny i uczciwy.
By³ w posiadaniu ma³ego mieszkania do
wynajêcia. Pewnego dnia przyszed³ po odbiór
komornego, ale lokator powiedzia³, ¿e zap³aci³ mu ju¿ wczeœniej. Co by³o robiæ? Poszli do
s¹du rabinackiego, na tak zwan¹ „din torê”.
Lokator przyprowadzi³ ze sob¹ œwiadka, który potwierdzi³, ¿e mój dziadek otrzyma³ zap³atê. Rabin powiedzia³: Poniewa¿ jest œwiadek,
muszê wierzyæ lokatorowi.
Dziadek, zawstydzony, wsta³ i powiedzia³:
Ja, jako cz³owiek nabo¿ny, wierzê w Boga, nie
w œwiadka. Nie zbiedniejê, a lokator nie wzbogaci
siê, ale ten œwiadek, który widzia³ w³asnymi oczami, ¿e ja otrzyma³em zap³atê, niech mu Bóg pomo¿e, ¿eby nadal tak widzia³. . .
W tej samej chwili œwiadek krzykn¹³: Ja
nie widzê na oczy! Upad³ i zemdla³. Kiedy wróci³ do siebie, rabin zapyta³, czy on naprawdê
widzia³, ¿e Rachman otrzyma³ komorne. Œwiadek przyzna³, ¿e nie, i ¿e mia³ otrzymaæ od
lokatora zap³atê za fa³szywe zeznanie.
Pamiêtam rodziców mojej mamusi. Szlomo Josef Zyserman i jego ¿ona Maria byli bar-

dzo nabo¿ni. Mieszkali na KalinowszczyŸnie.
Mieli sklep spo¿ywczy. Dziadek pali³. Raz w tygodniu kupowa³ dla siebie tabak i bibu³ki
w sklepie na rogu Królewskiej, przed Bram¹
Krakowsk¹. A myœmy mieszkali na Krakowskim Przedmieœciu. Dziadek zawsze przychodzi³ po mnie, ¿ebym mu towarzyszy³a podczas
zakupów. Za ka¿dym razem, gdy ich odwiedza³am na KalinowszczyŸnie, dziadek bra³
mnie za rêkê i biegliœmy do piekarni, która
by³a naprzeciwko. Tam kupowa³ mi „bubale”
– czarny chleb w foremce w kszta³cie szklanki, który trzeba by³o przekroiæ i do œrodka
w³o¿yæ trochê mas³a. To siê jad³o na gor¹co
i by³o bardzo smaczne!
Kiedy wybuch³a druga wojna œwiatowa,
w 1939 roku, mia³am siedem lat. Uciekliœmy
przed bombardowaniami z Lublina do Lwowa. Stamt¹d wywieŸli nas na Ural, do ma³ego
miasteczka pod Czelabiñskiem. W 1941 roku
pojechaliœmy poci¹giem do Kazachstanu,
w okolice D¿ambu³u. Po drodze ja i moja siostra, Halina, rozchorowa³yœmy siê. Rodzice
zatrzymali siê na stacji kolejowej w Taszkiencie, w Uzbekistanie. Trafi³yœmy do szpitala.
By³a wojna, brakowa³o lekarstw. Mia³am zapalenie p³uc, ale jakoœ wyzdrowia³am. Halina , w wieku szeœciu lat, zmar³a na dyfteryt.
W grudniu 1944 roku wróciliœmy do Lublina. Nie by³o gdzie mieszkaæ. Na szczêœcie,
mamusia spotka³a znajom¹ sprzed wojny,
Feliksê Muciek. By³ to okres Bo¿ego Narodzenia. Pani Feliksa zaprosi³a nas do siebie
na kilka dni. To by³a dobra kobieta.
Mamusia zachorowa³a na serce, zapalenie p³uc i oskrzeli. Po dziesiêciu dniach zmar³a w szpitalu w wieku trzydziestu piêciu lat.
Ja mia³am wtedy trzynaœcie lat. Mama jest
pochowana w Lublinie, na cmentarzu przy
ulicy Walecznych.
W Zwi¹zku Radzieckim chodzi³am do
szko³y rosyjskiej. Mamusia uczy³a mnie w domu jêzyka polskiego, abym mog³a, kiedy wrócimy, podj¹æ naukê w klasie odpowiedniej

Ksi¹¿ki nades³ane
„Pami¹tki kultury ¿ydowskiej” oraz „Zabytkowe zespo³y urbanistyczne”, z serii:
„Szlaki Regionu Lubelskiego”, Multidruk,
wydanie sfinansowane przez Samorz¹d Województwa Lubelskiego.

dawcy: Projectguggenheim,
Oœrodek „Brama Grodzka –
Teatr NN”, Zak³ad Kultury
i Historii ¯ydów UMCS, Lublin 2003.

S¹ to foldery promuj¹ce nasz region, bogato ilustrowane, zawieraj¹ce informacje
praktyczne: co i gdzie mo¿na zobaczyæ, dowiedzieæ siê wiêcej.

Publikacja stanowi efekt
projektu zainicjowanego
przez dr Hansa Guggenheima. Do r¹k nauczycieli trafiaj¹ gotowe konspekty lekcji, z których uczniowie bêd¹ siê
mogli dowiedzieæ wiêcej na temat kultury
i historii narodu ¿ydowskiego. Bogaty materia³, obejmuj¹cy, miêdzy innymi, zapisy wspomnieñ dawnych mieszkañców naszego regio-

„Dziedzictwo kulturowe ¯ydów na LubelszczyŸnie. Materia³y dla nauczycieli”, redakcja merytoryczna: Marta Kubiszyn, Grzegorz ¯uk, Monika Adamczyk-Garbowska,
redakcja metodyczna S³awomir J. ¯urek, wy-
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do mojego wieku. Chodzi³am te¿ do francuskiego gimnazjum, poniewa¿ dwa lata spêdziliœmy w pó³nocnej Afryce, w Tangerze.
W 1949 roku dotarliœmy do Izraela. Po kilkumiesiêcznym pobycie w Bet Olim w Beer
Jakow, osiedliliœmy siê w Ramat Ganie. Mój
ojciec by³ znów przedsiêbiorc¹ budowlanym.
W 1952 roku ukoñczy³am szko³ê pielêgniarek w Hadasie w Tel Awiwie. W 1953
roku wysz³am za m¹¿ za Zeewa Friedmana.
Mam dwóch synów, Dawida i Jorama, dwie
wnuczki, Almog-Jehudit i Keren, oraz dwóch
wnuków, Idan-Josefa i Tamira. Ojciec umar³
w 1986 roku i jest pochowany na cmentarzu
w Nachlat Icchak.
Kiedy umar³a moja mama, na grobie, zamiast pomnika, postawiono tylko ma³¹ tabliczkê z blachy. To mi nie dawa³o spokoju przez
wiele lat. W 1987 roku pojecha³am razem
z mê¿em do Lublina i, z pomoc¹ doktora Symchy Wajsa, postawi³am pomnik mojej mamusi, a mojej siostrze, Halinie, tabliczkê pami¹tkow¹. Poczu³am ulgê, bo spe³ni³am swój
obowi¹zek.
W Lublinie spotka³am pana Muæka, syna
pani Feliksy, i bardzo siê zaprzyjaŸni³am z jego
¿on¹, Wandzi¹. Utrzymujemy korespondencjê, bo to bardzo mi³a osoba o ludzkim sercu. W dzisiejszych czasach takich ludzi trzeba by szukaæ ze œwiec¹. W ka¿de œwiêto pani
Wanda chodzi na cmentarz porz¹dkowaæ
grób mojej mamy, zapaliæ lampkê i po³o¿yæ
kilka kwiatów. Pani Wandzia robi to, co jest
powinnoœci¹ córki. Ja to doceniam i jestem
za to wdziêczna. Ona jest dla mnie nie tylko
przyjació³k¹, ale siostr¹!
Co roku przyje¿d¿am z mê¿em do Lublina, odwiedziæ grób mamusi, a przy okazji
odwiedzamy naszych przyjació³, rodzinê Muæków. Za te dobre uczynki, który pope³ni¹
w moim imieniu dla mojej mamy – niech ich
Bóg b³ogos³awi!
¯yczê im du¿o zdrowia, szczêœcia, pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków. Kiedy
jestem w Jerozolimie przy Œcianie P³aczu,
wk³adam w ni¹, w ich imieniu, karteczkê
z proœb¹ o spe³nienie wszystkich ¿yczeñ.
Bronia Rachman-Friedman
List z Izraela – Givataim 8 X 2003 r.

nu, teksty piosenek, opowiadania Isaaca Bashevisa Singera mo¿e inspirowaæ zarówno nauczycieli, jak i uczniów do samodzielnego
zg³êbiania tematu.
Artur Schneider, „Jak œcigane zwierzê”, Norbertinum,
Lublin 2003.
Wspomnienia Artura
Schneidera ukaza³y siê wczeœniej po hebrajsku, w Izraelu.
Bohater w czasie wojny ukrywa³ siê na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Przetrwa³ dziêki pomocy Polaków, Ukraiñców, Czechów, a nawet
Niemców. Ksi¹¿ka stanowi trzeci tom serii
„G³osy ocalonych”, redagowanej przez W. Panasa, R. J. Wekslera-Waszkinela i S. ¯urka.

Lubelska kolêda?
Jeden z najstaranniej wydanych pod
wzglêdem typograficznym zbiorów kolêd,
wydanych w ostatnich latach (1997) prezentuje dwadzieœcia bo¿onarodzeniowych pieœni
pretenduj¹cych do miana polskich. . . Wœród
nich, no có¿. . . Cicha noc (Polskie Kolêdy,
opracowanie muzyczne utworów Jerzy Cierpia³em, projekt graficzny Andrzej Fio³ek,
Katarzyna Stachnik, wyd. Podsedlik, Raniowski i spó³ka)
Album rzeczywiœcie spe³niaj¹cy wymogi
piêknej ksi¹¿ki. Kredowy, w melan¿u z³otobr¹zowym, imituj¹cy pergamin, mi³y w dotyku papier, front i spis, znakomita twarda
ok³adka z wklejk¹. Ca³ostronicowy uk³ad zapisu nutowego i tekstu kolêd zrównowa¿ony
przegl¹dem fotogramów malarstwa o tematyce religijnej, ze zbiorów polskich. Pok³ony
pasterzy, pok³ony Trzech Królów, Œwiêta Rodzina . . . Nastrój anielskich œpiewów, czystym
z³otem, b³êkitami i purpur¹ malowanych.
Piêkna gwiazdkowa ksi¹¿ka posiadaj¹ca majestat wydarzeñ nocy, w której brzmi pokój
œwiatu potrzebny w ka¿dym czasie.
Nie ma tam pieœni Nie by³o miejsca dla
ciebie, znanej nam jako utwór wykonywany
smêtnie, wolno. Nastrój oddaj¹cy powierzanie niedoli Maluczkiego w wole Ojca, powierzanie naszej niedoli. . . Opieraj¹c siê na wspomnieniach pani Zofii Stromke nauczycielce
gry na fortepianie, córce lutnika Franciszka
Borowieckiego, przyjaŸni¹cego siê ze Stanis³awem Koszowskim – jemu w³aœnie nale¿a³oby przyznaæ autorstwo wspomnianej kolêdy. Stanis³awowi Koszowskiemu organiœcie
(m. in. w koœciele oo. Dominikanów) twórcy
i dyrygentowi lubelskich zespo³ów œpiewaczych, organizatorowi ¿ycia muzycznego
przedwojennego i powojennego Lublina.
Zamieszczony tekst kolêdy udostêpni³a,
z myœl¹ o upowszechnieniu – pani Zofiia
Stromke w1996 roku.
A. B.

Op³atek
w ksi¹¿ce

Nie by³o miejsca dla Ciebie
Nie by³o miejsca dla Ciebie
w Betlejem ¿adnej gospodzie
Wiêc narodzi³eœ siê Jezu
W stajni, ubóstwie i ch³odzie

¯elazoryt tak twardo brzmi nazwa techniki graficznej zaistnia³ej na terenach polskich ju¿ w piêtnastym wieku. Matryce ¿elazorytnicze powszechnie stosowano w okresie
Adwentu do wyrobu „chleba anio³ów”, bo
potrafi jednaæ serca ludzkie. . . Polski op³atek. Przybiera³ ró¿n¹, szczególn¹ postaæ.
Cienko krojonego codziennego chleba
z ciemnej m¹ki w biednym domu, chêtnie
³amanego w tym dniu z przybyszem i bezdomnym Tego wieczoru. Dostatniego op³atka, choæ z grubo pytlowanej m¹ki miêkko
szarego, mo¿e trochê przypalonego, a przecie¿ z wyraŸnym odbiciem œwiêtych. I ³zê
wiêziennej, obozowej racji. Samotnego
okrucha chleba na obczyŸnie. Œnie¿nego
p³atka lekko pokrytego wizerunkiem Rodziny Œwiêtej. I jeszcze tego op³atka w kolorze
¿ó³tym czy zielonym, dla bydl¹t domowych
co oddechem grza³y r¹czyny Niemowlêcia.
Zawsze wywiera tê szczególn¹ moc nadziei
i ufnoœci, jednoœci we wszelkiej doli oddawanej w rêce Pana, jeœli serca s¹ czu³e.

Nie by³o miejsca choæ zszed³eœ
Jako Zbawiciel na ziemiê
By wyrwaæ z czarta niewoli
Nieszczêsne Adama plemiê
Nie by³o miejsca choæ chcia³eœ
Ludzkoœæ przytuliæ do ³ona
I podaæ z krzy¿a grzeszników
Zbawcze, skrwawione ramiona
Nie by³o miejsca choæ szed³eœ
Ogieñ niebieski zapaliæ
I przez tw¹ mêkê najdro¿szy
Œwiat od zag³ady ocaliæ
Nie by³o miejsca choæ chcia³eœ
Byæ dla nas ¿ywota chlebem
I wszystkich hojnie obdarzyæ
Wieczn¹ radoœci¹ i niebem

Taka jest ksi¹¿ka Ks. Jana Twardowskiego, Z op³atkiem i sercem ( wyd. Beta – orfice, Œwidnica 2001) z opracowaniem graficznym Marka Sobaciñskiego. Ksi¹¿ka by³a
prezentowana na 19 Biennale Ilustracji dla
Dzieci, konkursowym przegl¹dzie œwiatowej
twórczoœci dla dzieci w zakresie ilustracji.
Reprezentowa³a Polskê. Jêzyka ilustracji, do
wykonania których artysta wykorzysta³ matryce linorytu odciskan¹ bez farby drukarskiej i innych zabiegów graficznych daj¹cych
efekt pokrewny w stylistyce do efektu odlanego w gor¹cej, ¿elaznej matrycy wigilijnego op³atka, nie dociera w pe³ni symboliki
do odbiorcy nie zaznajomionego z polsk¹
tradycj¹. Ilustracje przypominaj¹ polski op³atek wigilijny, œciœle koresponduj¹ z nastrojem treœci. Ksi¹¿ka , , z op³atkiem ” jest nam
tak bliska nie tylko w czas œwi¹teczny.

Nie by³o miejsca choæ szed³eœ
Na trud i ból bezmierny
Jako baranek ofiarny
Cichy, s³odki, mi³osierny
I pliszki maj¹ swe jamy
I ptaszki swoje gniazdeczka
A ty Jezuniu mój ma³y
Musia³eœ szukaæ ¿³óbeczka
Dlatego teraz wœród ludzi
Tyle jest m¹k i katuszy
Bo nie ma miejsca dla ciebie
W niejednej cz³owieczej duszy.

fot. archiwum

Anna Boguszewska

Wojciech i Krzysztof Cugowscy kolêduj¹ w Lubelskiej Szopce przed Ratuszem.
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PAZDZIERNIK:

Ukaza³y siê:
! Wojciech Próchniewicz W cieniu mistrza,
Oficyna Wydawnicza G and P, Poznañ
2003- powieœæ· sensacyjno-psychologiczna z w¹tkami dotycz¹cymi Lublina.
! autobiografia Artura Schneidera Jak œcigane zwierzê, Wydawnictwo Norbertinum,
Lublin 2003 – trzeci tom z cyklu G³osy
ocalonych dokumentuj¹cego losy polskich ¯ydów.
! Generalny œpiewnik nr 7, Wydawnictwo
Sigma, Lublin, wrzesieñ 2003.
1-4 X odby³y siê VIII Konfrontacje Teatralne. Wyst¹pi³o 16 zespo³ów z ca³ego œwiata. Komisarzem tegorocznej edycji by³
Leszek M¹dzik – twórca i szef Sceny Plastycznej KUL.
1 X z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy konsekracji koœcio³a garnizonowego w Lublinie uroczyst¹ mszê œwiêt¹ odprawi³ bp.
polowy WP gen. Leszek S³awoj G³ódŸ.
3 X w klubie „P¹czkarnia” (ul. Noworybna
4) zagra³y legendy muzyki hardcorowej,
amerykañskie grupy Born/Dead i Consume.
! w Galerii Wirydarz LSB-SW otwarto wystawê poœwiêcon¹ Tadeuszowi Kantorowi Tadeusz Kantor 1915-1990. Ze œmietnika Krzysztofa Miklaszewskiego.
4 X w Filharmonii Lubelskiej wyst¹pi³ Stanis³aw Sojka. By³ to koncert charytatywny
w ramach œwiatowej akcji G³osy dla hospicjów, z którego dochód przekazano na
hospicjum im. Ma³ego Ksiêcia w Lublinie.
5 X w kawiarni „Szeroka 28” ze spektaklem
Sk¹d siê bior¹ bajki wyst¹pi³ lubelski poeta Zbigniew Dmitroca.
5-12 X w kinie ACK „Chatka ¯aka” odby³ siê
Przegl¹d Filmów Chiñskich. Pokazano
osiem obrazów opowiadaj¹cych o ¿yciu
wspó³czesnych Chin.
6 X rozpoczê³y siê obchody III Dnia Papieskiego w Lublinie.
7-10 X na KUL oby³a siê miêdzynarodowa
konferencja filozoficzna na temat Byt czy
dobro? Metamorfozy neoplatonizmu.
9 X przed Gimnazjum nr 9 (ul. Lipowa)
uroczyœcie ods³oniêto pomnik majora
Hieronima „Zapory” Dekutowskiego –
patrona szko³y.
! w bazylice oo. dominikanów odby³a siê
kolejna debata Dwóch ambon. O modlitwie u katolików i prawos³awnych dyskutowali: abp. Abel – prawos³awny ordynariusz che³msko-lubelski i Jan Budziaszek
– muzyk, perkusista jazzowy.
10 X w Sali Czarnej CK otwarto wystawê
Obraz Dariusza Kociñskiego – lubelskiego artysty-performera.
! uroczystym koncertem Symfonia Zmartwychwstania Gustawa Mahlera z okazji
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Echa wystawy: Münster – najpiêkniejsze
W³¹czaj¹c siê w realizacjê polityki kulturalnej w³adz Lublina, Filia 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Nadbystrzyckiej 85
zaprezentowa³a jedno z naj³adniejszych miast Westfalii – Münster.
Münster odbierane jest jako miasto czarowne. Wszystko, co tu mo¿e znaleŸæ ka¿dy
zainteresowany, np. podró¿nik czy turysta, jest
piêkne. Licz¹ca 1200 lat aglomeracja urzeka
niezwyk³¹, star¹ architektur¹, wieloœci¹ i ró¿norodnoœci¹ zabytków sakralnych, instytucji
oœwiatowych i kulturalnych. Przede wszystkim
ma klimat miasta przyjaznego, zarówno samym
jego mieszkañcom, jak i przybyszom z zewn¹trz. Tak jedni, jak i drudzy maj¹ mo¿liwoœæ
odbyæ przeja¿d¿kê rowerem po promenadzie
okalaj¹cej Stare Miasto, przejœæ siê po centrum
arkadami smuk³ych kamienic, zrobiæ atrakcyjne zakupy w dni targów na rynku, pop³ywaæ
po jeziorze, odwiedziæ miejsca, gdzie podaj¹
ciemne piwo z owocami, czy potrawkê z g³owy cielêcej, wypocz¹æ w ciszy skansenu.
To w³aœnie miasto jest miastem partnerskim Lublina. Umowa o wspó³pracy zosta³a
podpisana w 1991 r. przez Nadburmistrza
Miasta Münster dra Jörga Twenhovena i Prezydenta Urzêdu Miasta Lublina dra Leszka
Bobrzyka. Pobudzi³a ona zainteresowania
Westfali¹ i Lubelszczyzn¹, zarówno w³adz obu
miast, jak równie¿ ich mieszkañców, zainspirowa³a badania historyczne i kulturoznawcze
nad owymi miejscami, zainicjowa³a tak¿e studia krajoznawcze oraz wspó³pracê turystyczn¹
i rekreacyjn¹.
Namacalnym dowodem i znakiem wiêzi
miêdzy oboma obszarami i ich stolicami by³o
spotkanie reprezentacji stron (Polaków
i Niemców) w Filii 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w dniu 25 paŸdziernika b.
r. Zosta³o ono, odpowiednio do rangi zdarzenia, merytorycznie oprawione i po³¹czone z
programem rozrywkowym. Spotkanie swoj¹

obecnoœci¹ zaszczycili: abp Boles³aw Pylak, ks.
proboszcz Zygmunt Lipski, z parafii w D¹browicy, prezes Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster – Lublin Michaela Heuer, dziennikarz z Westfälische Nachrichten Erhard
Obermeyer, wiceprezydent Miasta Lublina
Janusz Mazurek, dyrektor Piotr Semeniuk
i Violetta Wœcise³ z Biura Promocji Miasta, dyrektor MBP El¿bieta Józefowicz-Wisiñska, wicedyrektor MBP Renata Filipiak, a ponadto
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych z Fili¹ 28
szkó³ licealnych i podstawowych oraz bibliotek szkolnych Lublina.
Zaproszonych goœci bardzo serdecznie
powita³a kierownik filii Dorota Malinowska.
Spotkanie otworzy³y wyst¹pienia goœci. Wszyscy zgodnie akcentowali wagê udzia³u filii
bibliotecznych w realizacji programu Biblioteczne okno na œwiat miast partnerskich Lublina; bezinteresownoœæ wymiany w zakresie
kultury, sportu i religii; istotnoœæ nie tylko
oficjalnych kontaktów, ale tak¿e indywidualnych i bezpoœrednich wiêzi mieszkañców
partnerskich miast.
Plan spotkania obejmowa³ poza tym prezentacjê wystawy Münster – najpiêkniejsze miasto Westfalii. Pani Maria Porêba, wskazuj¹c na
fotogramy najwspanialszych zabytków Münster, przedstawia³a historiê miasta i opowiedzia³a o atrakcjach, jakie czekaj¹ na ka¿dego
odwiedzaj¹cego to miejsce: Münster to przecie¿ nie tylko przestrzeñ dla starych katedr,
koœcio³ów, klasztorów, pamiêtaj¹cych wiek IX,
czy XII (Katedra œw. Paw³a, Koœció³ Gimnazjalny œw. Piotra) i siedzib biskupich, Münster to tak¿e Zamki na Wodzie, tzw. Westfalski Wersal, to równie¿ Merfelder Bruch –
ostoja dzikich koni, to ponadto coroczna,
niezwykle widowiskowa parada ogierów, to
tak¿e niezmiernie wa¿na dzia³alnoœæ Ogólnoniemieckiego Klubu Rowerzystów, fundatora 180 rowerów dla polskiej fundacji Szczêœliwe dzieciñstwo.

Od lewej: ks. abp. B. Pylak, J.J. Bojarski, M. Heuer, V. Wœcis³o,
E. Józefowicz-Wisiñska, J. Mazurek, ks. Z. Lipski – fot. M. £aska

miasto Westfalii
Miasto uwidocznione w fotografiach têtni ¿yciem. Rynek G³ówny jawi siê raz jako
ekskluzywne centrum handlowe, raz jako
targowisko, na którym swoje p³ody rolne
sprzedaje ch³op z pobliskiej wsi; ie indziej jest
ju¿ wêz³em ró¿nych szlaków handlowych;
dalej miejscem, w którym podpisano Pokój
Westfalski (akt koñcz¹cy wojnê trzydziestoletni¹). Na kolejnych fotogramach jawi siê
sam¹ esencj¹ gotyckiej lub barokowej architektury; wnêtrzem osiemnastowiecznego szlacheckiego dworu czy budynkiem Uniwersytetu Westfalskiego, Teatrem Miejskim,
wreszcie – centrum uprzemys³owionego regionu (Zag³êbie Ruhry). Owo miasto – jak
pokaza³a wystawa – ka¿e myœleæ o sobie jako
o czymœ niezwykle przyjemnym, ciep³ym, rodzinnym.

Doskona³a atmosfera, w jakiej odbywa³a
siê prezentacja Münster w fotografiach, utrzyma³a siê do koñca spotkania w Filii 28.
W upozorowanej bibliotecznej kawiarence
w dobrym nastroju i z du¿ym zainteresowaniem gospodarze i zaproszeni goœcie ogl¹dali przewodniki i wybrane dzie³a z niemieckiej literatury piêknej, s³uchali popularnych
utworów niemieckich artystów, a tak¿e degustowali rozmaite potrawy przygotowane
przez pracowite bibliotekarki Filii 28. Spotkania w bibliotece dope³ni³y tañce.
Partnerstwo miast Münster – Lublin
trwa ju¿ dwanaœcie lat. Uroczystoœæ zorganizowana w Filii 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie œwiadczy o wzmocnieniu
wiêzi uczestnicz¹cych w nim stron, zapowiada jednoczeœnie wzbogacenie form wspó³pracy.
Dorota Malinowska

Wpis Arcybiskupa do Ksiêgi Pami¹tkowej
Wszelkie budowanie mostów przyjaŸni
miêdzyludzkich jest sensowne i po¿yteczne. Ca³ym sercem popieram. Podobnie raduj¹ wiêzy przyjaŸni, ³¹cz¹ce Lublin z miastem Münster. Oczywiœcie trzeba je
ustawicznie o¿ywiaæ i pog³êbiaæ. Dlatego
kierujê s³owa uznania i podziêki pod adresem inicjatorów i wykonawców wystawy fotografii z Münster. Spotkanie z przedsta-

wicielami tego miasta by³o bardzo mi³e i myœlê, ¿e tak¿e po¿yteczne. Przyjació³ trzeba
znaæ i dzieliæ siê wzajemnie wartoœciami,
które nas ubogacaj¹.
Na dalsz¹ wspó³pracê obu miast z serca
b³ogos³awiê.
+ Boles³aw Pylak,
Arcybiskup Lubelski, senior
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25 rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a II
zainaugurowa³a kolejny sezon Filharmonia Lubelska. Muzyków poprowadzi³
dyrygent Marek Pijarowski.
11 X w nowej auli KUL odby³o siê spotkanie ze szwajcarskim pisarzem Peterem
Bischselem, autorem opowiadañ Dziecinne historie.
12 X w Trybunale Koronnym w ramach XI
Nieustaj¹cego Festiwalu Gitarowego
wyst¹pi³ Mauricio Diaz z Meksyku.
! w bazylice oo. Dominikanów w ramach
obchodów III Dnia Papieskiego odby³
siê koncert poetycko-muzyczny pt. Widzia³ Bóg, ¿e wszystko co uczyni³, by³o bardzo dobre w wykonaniu aktorów Teatru
im. Osterwy i zespo³ów ludowych Lubelszczyzny oraz uroczysta msza œw. celebrowana przez abp. Józefa ¯yciñskiego.
13 X w ramach obchodów III Dnia Papieskiego w auli Wy¿szego Seminarium
Duchownego Stefan Wilkanowicz –
prezes Fundacji Kultury Chrzeœcijañskiej „Znak” – mówi³ o Bezrobociu i mi³osierdziu w perspektywie nauczania Jana
Paw³a II.
14 X w WBP im H. £opaciñskiego uroczyœcie otwarto wystawê Poeta, uczony, papie¿-XXV lat pontyfikatu Jana Paw³a II.
! w galerii „Na Poczcie” otwarto wystawê
medalierstwa zwi¹zan¹ z 25-leciem pontyfikatu Ojca Œwiêtego.
! z okazji Dnia Nauczyciela w Sali Urzêdu Wojewódzkiego 270 nauczycieli
z województwa lubelskiego otrzyma³o
z r¹k wojewody i kuratora oœwiaty nagrody pañstwowe.
15 X w starej auli KUL odby³a siê premiera spektaklu Promieniowanie Ojcostwa wg.
Karola Wojty³y, w adaptacji i re¿yserii
Marii Brzeziñskiej oraz inscenizacji plastycznej Leszka M¹dzika.
! w ACK „Chatka ¯aka” rozdano nagrody w regionalnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego przez
Centrum Wolontariatu. Rozstrzygniêcie ogólnopolskie w listopadzie 2003 r.
16 X dwa koncerty z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Œwiêtego:
! w koœciele Œw. Rodziny na Czubach
nadzwyczajny koncert Dar i tajemnica.
Scenariusz Jerzy Zelnik, na organach
zagra³ Jerzy Grudzieñ, cymba³y – Georgij Agratina i Wies³aw Ochman – tenor.
! w Centrum Kongresowym Akademii
Rolniczej ze specjalnym programem
wyst¹pili m. in. artyœci z krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami”: Grzegorz
Turnau, Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki
! w br. ukaza³ siê trzeci numer, „papieski”, „Niecodziennika Bibliotecznego”
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! w ramach XI Nieustaj¹cego Festiwalu
Gitarowego w Trybunale Koronnym
wyst¹pi³ austriacki gitarzysta Dietmar
Kres
! lubelski oddzia³ PCK zorganizowa³ cykl
spotkañ i akcji z okazji Œwiatowego Dnia
G³odu.
! rozpoczê³o siê V Ogólnopolskie Forum
Kultury S³owa Polak z Polakiem. Porozumiewanie siê. Bariery i pomosty.
16-17 X w kinie ACK „Chatka ¯aka” odby³y
siê nietypowe prezentacje filmowe. Niemym obrazom w re¿yserii Victora
Sjõstrõma Wicher i Bustera Keatona Sherlock Junior towarzyszy³a muzyka lubelskiego kompozytora Rafa³a Rozmusa grana
na ¿ywo.
! w CK odby³a siê III edycja Festiwalu Performance Art Meeting organizowanego
przez Waldemara Tatarczuka- dyrektora Oœrodka Sztuki Performance przy
CK.
17 X w „Kawiarni Artystycznej Hades” odby³
siê koncert jazzowy Ewy Urygi This music touches my soul.
! w Filharmonii Lubelskiej w ramach XI
Nieustaj¹cego Festiwalu Gitarowego
wyst¹pili: Alfredo Panebianco z Kuby
i Vania Del Monaco z Hiszpanii z towarzyszeniem lubelskiej orkiestry symfonicznej.
! w Trybunale Koronnym odby³ siê koncert z okazji 75-lecia Towarzystwa Œpiewaczego Echo im. Stanis³awa Moniuszki.
! w pubie „P¹czkarnia” studenci kulturoznawstwa UMCS zorganizowali wieczór artystyczny Ch³opiec bêdzie siê rozbiera³.
18 X w kinie ABC przy DKF „16” na Czechowie rozpocz¹³ siê kolejny Przegl¹d
Filmowy PS: Postscriptum. Projekcje zakoñcz¹ siê w styczniu 2004 r.
! W Teatrze im H. CH. Andersena odby³a siê polska prapremiera muzycznej
bajki Tim Talar albo sprzedany œmiech Jana
Dvoraka na podstawie powieœci Jamesa
Krussa pod tym samym tytu³em. Tekst
przet³umaczy³ i wyre¿yserowa³ W³odzimierz Fe³enczak.
! w CK odby³ siê III Hard Rock Festiwal.
Zagra³o 10 zespo³ów.
! w „Galerii Centrum” EMPIK odby³o siê
spotkanie z Hann¹ Szymandersk¹ – autork¹ poradników kulinarnych.
! na deskach Sceny Plastycznej KUL mia³a miejsce oficjalna premiera spektaklu
Leszka M¹dzika Odchodzi inspirowanego ksi¹¿k¹ Tadeusza Ró¿ewicza Matka
odchodzi.
19 X na KUL odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004
og³oszonego na uczelni rokiem Jana
Paw³a II
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Biblioteki w Lublinie (5)

Biblioteka na Bronowicach
Biblioteka przy ul. Krañcowej 106 powsta³a w paŸdzierniku 1956 roku, w dzielnicy Bronowice, w jednym z pierwszych osiedli robotniczych Lublina, budowanych w latach
piêædziesi¹tych. Organizatork¹ i pierwsz¹
kierowniczk¹ Filii Nr 9 by³a Jadwiga Racka,
znana ze spo³ecznikowskich pasji, wczeœniej
kieruj¹ca Fili¹ Nr 4.

ciêcy – wielokrotnie nagradzany w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.
Niewielkie pomieszczenia z biegiem lat
zape³ni³y siê rega³ami i ksi¹¿kami, systematycznie ros³a te¿ liczba czytelników, a lokalizacja w pomieszczeniach nale¿¹cych do innej placówki kulturalnej, kolidowa³a
z planami rozwoju obu instytucji. Zaczê³o brakowaæ miejsca i przestrzeni – ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych rozwa¿ano mo¿liwoœæ zmiany lokalu lub otwarcia w tym rejonie
drugiej placówki.

Biblioteka mieœci³a siê na piêtrze, w pomieszczeniach wydzier¿awionych od – dzia³aj¹cego w tym samym lokalu – Klubu „Bronowice” (przekszta³conego póŸniej w Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”). Dwa,
niewielkie pomieszczenia przeznaczono na
wypo¿yczalnie – dla doros³ych i dla dzieci
(póŸniejsza Filia dla Dzieci Nr 3, prowadzona przez El¿bietê Chomicz), a trzecie, na
wspólne, dla obu placówek bibliotecznych,
zaplecze socjalne i gospodarcze. Biblioteka
by³a pierwsz¹ placówk¹ w Lublinie, w której
zorganizowano dla czytelników wolny dostêp
do pó³ek. Mankamentem placówki by³ brak
pomieszczenia na czytelniê, wydzielono jedynie w wypo¿yczalni miejsce dla czytelników
korzystaj¹cych z ksiêgozbioru podrêcznego.
Zalet¹ natomiast by³a mo¿liwoœæ korzystania
z sali widowiskowej klubu, chêtnie u¿yczanej
na imprezy biblioteczne. W bibliotece, na
przestrzeni lat, odby³o siê wiele spotkañ autorskich m. in. z Januszem Przymanowskim,
Wand¹ ¯ó³kiewsk¹, Iren¹ Jurgielewiczow¹,
Joann¹ Chmielewsk¹, Ann¹ Kamieñsk¹, Jerzym Szczyg³em, Mari¹ Józefack¹, Ludwikiem
Paczyñskim, Zygmuntem Kêstowiczem, Ew¹
Nowack¹, Janin¹ Zaj¹cówn¹, Aleksandrem
Minkowskim, Staszkiem Marusarzem, a tak¿e konkursów literackich, plastycznych i wiele innych imprez, po których pozosta³ œlad
w kronice biblioteki. Irena Racka przez wiele lat prowadzi³a przy bibliotece teatrzyk dzie-

W tym samym roku, nieoczekiwanie, dziêki Radzie Osiedla „Bronowice”, uzyskano dla
biblioteki piêkny lokal, o powierzchni 198 m2
mieszcz¹cy siê w tym samym budynku, na
parterze. Po przeprowadzonym remoncie
biblioteka rozpoczê³a dzia³alnoœæ w nowych
pomieszczeniach. W placówce, obok wypo¿yczalni dla doros³ych i dla dzieci, utworzono równie¿ czytelniê. Biblioteka otrzyma³a
nowe wyposa¿enie – czytelnikom bardzo
spodoba³y siê bia³e (z kolorowymi akcentami) rega³y, biurka oraz wygodne stoliki i fotele, a przede wszystkim przestrzeñ. Z myœl¹
o czytelnikach wyd³u¿ono czas otwarcia biblio-

Wnêtrze Filii nr 9

Anna Paw³owska, kierowniczka Filii nr 9

W 1978 roku odesz³a na emeryturê d³ugoletnia kierowniczka filii Jadwiga Racka.
Cieszy³a siê przywi¹zaniem i przyjaŸni¹ czytelników, którzy jeszcze dziœ j¹ wspominaj¹. Dziêki jej pasji i zaanga¿owaniu biblioteka trwale
wpisa³a siê w lokalne œrodowisko. W latach
1979-1986 kierownikiem placówki by³a Danuta Jakubas, a w latach 1987-1991 Jolanta
Sobich.
W 1991 roku nast¹pi³y w bibliotece zmiany organizacyjne. Po³¹czono obie placówki –
Filiê Nr 9 oraz Filiê dla Dzieci Nr 3, a kierowniczk¹ ca³oœci zosta³a Anna Paw³owska, dotychczasowa kierowniczka filii dla dzieci.

teki. Roz³adowa³o to nap³yw czytelników
w godzinach popo³udniowych, u³atwi³o
szybsz¹ i skuteczniejsz¹ obs³ugê. By³a to pierwsza placówka w sieci czynna tak d³ugo.

Biblioteczne okno na œwiat
miast partnerskich Lublina

Biblioteka nawi¹za³a wspó³pracê z instytucjami kulturalno-oœwiatowymi dzielnicy. S¹
to: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”,
Szko³a Podstawowa Nr 31 i Nr 32, Gimnazjum
Nr 14 i Nr 15, Przedszkole Nr 9 i Nr 32, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i M³odzie¿y Nies³ysz¹cej i Niedos³ysz¹cej. Wynikiem tej
wspó³pracy s¹ wycieczki do biblioteki, lekcje
biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, wystawy tematyczne, plastyczne oraz inne
formy. Od kilku lat biblioteka bierze udzia³
w akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” oraz w organizowanych corocznie „Dniach Lublina”.
W 2002 roku w holu biblioteki powsta³a
„Ma³a Galeria”, w której zorganizowano wystawy prac plastycznych m. in. Dzieci lubi¹ zimê
najbardziej na œwiecie. . . , Dzieci ca³ej Europy ucz¹
i bawi¹ siê razem, zawieraj¹ przyjaŸnie. . . , Lublin – moje miasto oraz wystawê tematyczn¹ Józef
Czechowicz – poeta Lublina. Prezentowane w
galerii wystawy ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem czytelników.
Zbiory Filii Nr 9 na 31 grudnia 2002 roku
wynosi³y 26075 woluminów. Zarejestrowano
4995 czytelników, w tym 1222 do lat 15.
W 2002 roku wypo¿yczono ogó³em 173 251
woluminów (œrednia wypo¿yczeñ na 1 czytelnika – 35). Udzielono 9617 informacji i kwerend. Bibliotekê odwiedzi³o 48950 czytelników, 4353 skorzysta³o z czytelni. Œrednia
dzienna odwiedzin to 200 osób. Biblioteka
prenumeruje 37 tytu³ów czasopism i dysponuje bogatym ksiêgozbiorem podrêcznym.
(W 1960 r. – dla porównania – ksiêgozbiór
wynosi³ 6000 woluminów, zarejestrowano
1125 czytelników i 28796 wypo¿yczeñ). Obecnie w Filii Nr 9 zatrudnionych jest 6 osób:
kierownik Anna Paw³owska oraz Iwona Cho³aj, Rados³awa Kwiatkowska, Jolanta Latek,
Ma³gorzata Pachla, Agata Szych.
Rados³awa Kwiatkowska

Od lewej: Anna Paw³owska, Iwona Cho³aj, Agata
Szych. Siedzi Rados³awa Kwiatkowska – fot. A. Ro¿ek

Alcalá de Henares
miasto Cervantesa
Z cyklu „Biblioteczne okno na œwiat miast
partnerskich Lublina” – 11 grudnia o godz.
10. 00 w Filii Nr 9 przy ul. Krañcowej 106 –
Alcalá de Henares bêdzie mia³o swoj¹ wystawê (po Rishon LeZion, Viseu, Nancy i Münster). Jest to jedno z najstarszych miast Hiszpanii, wpisane niedawno na Listê Dziedzictwa
Œwiatowego UNESCO jest po³o¿one 30 km
od Madrytu. Jest to miasto 186-tysiêczne,
o bardzo d³ugiej tradycji uniwersyteckiej. Pocz¹tki Uniwersytetu Alcalá siegaj¹ koñca XV
wieku, kiedy to arcybiskup Toledo, Francisco Ximénez de Cisneros ufundowa³, na wzór
wielkich oœrodków naukowych epoki, Colegio Mayor, Colegio de San Ildefonso oraz 13
kolegiów mniejszych. Nastêpnie utworzono
Colegio de San Filipe y Santiago i Colegio
del Rey, to ostatnie ufundowa³ Filip II. Dziœ
Universidad Alcalá jest bardzo prê¿nym
oœrodkiem naukowo-dydaktycznym, kszta³c¹cym rocznie tysi¹ce studentów, w tym tak¿e
obcokrajowców chc¹cych poznaæ jêzyk, literaturê i kulturê kraju. W historii miasta wa¿n¹
postaci¹ jest Miguel de Cervantes, autor „El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Centralny plac miasta nosi nazwê Plaza
de Cervantes, mo¿na tak¿e zwiedzaæ dom –
muzeum Cervantesa. Miasto obfituje w atrakcje turystyczne, mo¿na tu odnaleŸæ œlady kultury rzymskiej, muzu³mañskiej, ró¿nych pr¹dów i epok kultury europejskiej. Jest to
równie¿ miasto nowoczesne, o dobrze rozwiniêtym przemyœle chemicznym i farmaceutycznym oraz sferze us³ug.
Alcalá de Henares liczy ponad 7-tysiêczne œrodowisko polskie zintegrowane z ¿yciem
miasta. Z inicjatywy tamtejszego Zwi¹zku Polaków w Hiszpanii „Orze³ Bia³y”, Lublin i Alcalá podpisa³y umowê partnersk¹ w dniu 14
lipca 2001 roku.
(jjb)

NIECODZIENNA
KRONIKA KULTURALNA
21 X w Centrum Kongresowym Akademii
Rolniczej wyst¹pi³a grupa Raz, Dwa,
Trzy.
22 X w ACK „Chatka ¯aka” otwarto wystawê Polska fotografia prasowa
23 X ks. Stanis³aw Nagy, emerytowany profesor KUL otrzyma³ insygnia kardynalskie z r¹k Jana Paw³a II.
! przy Al. Kraœnickiej 2 odby³o siê uroczyste otwarcie Instytutu Nauk o Ziemi
UMCS.
! w Regionalnym Centrum Informacji
Europejskiej mia³a miejsce dyskusja na
temat Zarys integracji europejskiej. Miejsce
Polski w strukturach Unii Europejskiej.
! w WBP im H. £opaciñskiego odby³a siê
promocja ksi¹¿ki Józefa Ziêby Wspania³y dar króla. Poeta-burmistrz i inne lubelskie
opowieœci.
! w Galerii „Labirynt 2” BWA z performancem Noc nowego, czyli tanie chwyty
wyst¹pi³ Wojciech Stefaniak.
! w Galerii „Grodzkiej” BWA otwarto wystawê Krzysztofa Bednarskiego Ja-Bachus.
! w Sali Czarnej CK odby³y siê warsztaty
¿ywego s³owa Haliny TomaszewskiejKornackiej pt. Pracownia s³owa
! za ksi¹¿kê Getto warszawskie. Przewodnik
po nieistniej¹cym mieœcie Barbara Engelking i Jacek Leociak otrzymali naukow¹
nagrodê im Jerzego Giedroycia.
! honorowe doktoraty UMCS otrzymali
historyk Krzysztof Pomian i chemik dr
Kashmiri Lal Mittala.
24 X w redakcji „Gazety w Lublinie” odby³a siê debata nt. wielokulturowoœci Lubelszczyzny z udzia³em Krzysztofa Pomiana, prof. Jerzego K³oczkowskiego,
prof. Jana Pomorskiego i Tomasza Pietrasiewicza.
25 X w klubie „Graffiti” wyst¹pi³a Reni Jusis.
! w ACK „Chatka ¯aka” rozpocz¹³ siê II
Miêdzynarodowy Festiwal Kultury
Orientalnej Orient Festiwal.
! w Filharmonii Lubelskiej wyst¹pi³ Dominik Po³oñski; odby³ siê tak¿e koncert
znanej wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak.
27 X w Teatrze Kameralnym odby³a siê premiera sztuki Bogus³awa Schaeffera Audiencja III, czyli raj Eskimosów.
! akcja „Gazety Wyborczej” i „Radia Lublin”, czyli zbiórka polskich ksi¹¿ek do
biblioteki polskiej w Berdyczowie na
Ukrainie. Zbiórka potrwa do 14 listopada. Ksi¹¿ki zbiera³a redakcja „Gazety
Wyborczej” przy Krakowskim Przedmieœciu 39.
28 X w MDK nr 2 – wernisa¿ trzech wystaw
fotograficznych – M. Mazura, D. Szu-
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NIECODZIENNA
KRONIKA KULTURALNA
biñskiego i prace z pleneru w Szczebrzeszynie.
! w CK (Sala Czarna) – warsztaty ¿ywego
s³owa prowadzone przez Halinê Tomaszewsk¹-Kornack¹
! w ACK „Chatka ¯aka” – debata z cyklu
Przekraczaæ· mury – Dialog miêdzy wypêdzonymi na pograniczu polsko-niemieckim. Projekcja filmu E. Szprynger Trudna ojczyzna. Debatê poprowadzi³ o.
Tomasz Dostatni OP.
29 X w CK – Sala Czarna – debiut kabaretu
HA-HA w programie Bez hamulcuf
! w Galerii Bia³ej- wystawa pt. Inni i Piotr
C. Kowalski.
! w UMCS uroczystoœæ nadania tytu³u honorowego profesora UMCS Jiøiemu Èernyemu, Hartmutowi Eggertowi i Jerzemu Dudkowi.
30 X w Sali Czarnej CK odby³y siê warsztaty
¿ywego s³owa Pracownia s³owa prowadzone przez Halinê Tomaszewsk¹-Kornack¹.
! bazylika oo. Dominikanów- muzycy Filharmonii Lubelskiej wykonali Symfoniê
g-moll KV 183 Wolfganga A. Mozarta
i Stabat Mater Karola Szymanowskiego
pod batut¹ Zygmunta Rychtera – dyr. art.
Filharmonii Szczeciñskiej; soliœci: B. Harasimowicz-Haas (sopran), E. Marciniec
(alt) i J. Brêk (bas-baryton) oraz dwa
lubelskie chóry UMCS i AR.
31 X ACK „Chatka ¯aka” – otwarcie wystawy fotograficznej Marcina Skrzypka ¯ycie
po ¿yciu. Cmentarze Roztocza.
! Galeria „Przy Bramie” – wystawa prac
Tomasza Œwierbutowicza (rysunki i obrazy).
! ZPAP Lublin i Muzeum Lubelskie og³osi³y konkurs Autograf 2003, skierowany
do malarzy i rzeŸbiarzy zwi¹zanych z Lublinem.
LISTOPAD:
! W Muzeum Lubelskim – zamkniêto
11 listopada wystawê prac Marca Chagalla.
! 19-20 listopada w Drohobyczu na Ukrainie z inicjatywy Uniwersytetu Pedagogicznego oraz UMCS i KUL powstanie
Muzeum Brunona Schulza wraz z klubem- galeri¹.
1 XI klub „Graffiti” koncert Rockowe Zaduszki.
3 XI Filharmonia Lubelska – koncert charytatywny Krystyny Proñko dla Hospicjum
Dobrego Samarytanina.
8 XI W Centrum Kultury i ACK „Chatka
¯aka” odby³y siê VII Miêdzynarodowe
Lubelskie Spotkania Teatrów Tañca.
19-21 XI Obchody Œwiêta Pracownika Socjalnego w Trybunale Koronnym, Katedrze i Filharmonii Lubelskiej.
Maciej Krawczyk
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Œwiêto teatru w Lublinie
W paŸdzierniku mi³oœnicy sztuki teatralnej mogli delektowaæ siê znakomitymi spektaklami w ramach VIII ju¿ edycji Miêdzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje
Teatralne”. Tegorocznym komisarzem artystycznym festiwalu by³ Leszek M¹dzik – twórca i dyrektor teatru Scena Plastyczna KUL.
Mogliœmy zobaczyæ renomowane grupy
teatru autorskiego z Ameryki Po³udniowej,
USA, Japonii, Niemiec, Rosji, Bia³orusi i Litwy, a tak¿e przedstawienia teatrów polskich.
Konfrontacjom towarzysz³a sesja naukowa pt.
„Kuk³a, przedmiot, obiekt w przestrzeni teatralnej”, wystawa w Galerii Sceny Plastycznej KUL poœwiêcona teatraliom Stanis³awa
Wyspiañskiego, oraz spotkanie z Antonim
Liber¹. Leszek M¹dzik zwróci³ uwagê, ¿e:
„(...) od d³u¿szego czasu ¿³obi sobie miejsce
na scenie przedmiot, kuk³a, lalka. I te elementy potrafi¹ przekazaæ uczucia, paradoksalnie – co zauwa¿y³ ju¿ Kleist w „Trakcie
o marionetkach”. Si³a, dynamika kuk³y potrafi byæ nieporównywalna z niczym innym. Nawet aktor potrafi byæ wobec niej bezradny”.
Osobiœcie obejrza³em trzy spektakle,
w którym ró¿ne postaci lalki-marionetki, kuk³a, pacynka-wyra¿a³y te szczególne wzruszenia, o których wspomnia³ komisarz festiwalu.
Oryginalnym przedsiêwziêciem by³ trzyminutowy spektakl „Foto-gra” brazylijskiego teatru
„Caixa de Imagines”. Wprowadza³ on nas
w sentymentaln¹ podró¿ krainy dzieciñstwa,
w œwiat poruszaj¹cy uczucia, których okazywania na co dzieñ wstydzimy siê. Ten malutki teatr ukryty w pude³ku wykorzystuje miniaturow¹ marionetkê w specyficznym
kontakcie z widzem. Ka¿dy ma w³asne trzyminutowe przedstawienie, które w³aœnie ma
obudziæ w odbiorcy dziecko. Ze s³uchawek
s¹czy siê spokojna, koj¹ca muzyka. Po skoñczeniu minispektaklu i odejœciu od skrzynkiaparatu, widz otrzymuje na pami¹tkê swój
malutki portrecik.
Nastêpnym przedstawieniem wykorzystuj¹cym kuk³ê by³ s³ynny teatr z USA „La Manma loco 7 Dance Theatre” z widowiskiem
taneczno-multimedialnym Federica Restepo
pt. „Dziewiêæ okien”. „La Mama” to ceniony
na œwiecie awangardowy teatr z Stanów Zjednoczonych za³o¿ony przez Ellen Stewart (goœci³a na konfrontacjach w ubieg³ym roku).
Autor spektaklu Federico Restepo z Kolumbii-tancerz i animator marionetek- ukaza³
kondycjê i mentalnoœæ emigrantów mieszkaj¹cych w USA. Du¿e wra¿enie na widzach
wywar³y ogromne lalki z drutu, o tu³owiach
z materia³u i rzeŸbionych twarzach i rêkach
oraz du¿a kuk³a konia. Nowy Jork – marzenie wszystkich emigrantów, w zderzeniu z rzeczywistoœci¹, zw³aszcza po 11 wrzeœnia 2001 r.
, okazuje siê byæ przeniesieniem siê miejsca
przemocy do innego miejsca przemocy. Spektaklowi towarzyszy³a œwietnie dobrana muzyka wykorzystuj¹ca nowoczeœnie przetworzone elementy folkloru Ameryki £aciñskiej,

Indian i Afroamerykanów. Du¿e wra¿enie
wywar³ na mnie spektakl „poemat bez s³ów”
Regionalnego Teatru Lalek z Grodna na Bia³orusi. To szczególnie wysmakowany plastycznie dramat poetycki na motywach utworu
Janka Kupa³y, wykorzystuj¹cego bia³oruskie
baœnie i wierzenia. Przedstawienie sk³ada³o
siê z czterech niezale¿nych epizodów, w których motywami s¹ leœne duchy, stracona mi³oœæ, poszukiwanie skarbu i sensu w³asnego
losu, prze¿ycia ludzi ze spalonej wioski i próby przypomnienia idea³ów m³odoœci. „Poemat bez s³ów” mo¿e byæ odczytywany jako
proroctwo na przysz³oœæ dla m³odego pokolenia. Mistrzowsk¹ grê aktorów-tancerzy i mimów podkreœlaj¹ niezwykle oryginalne maski i kostiumy oraz sugestywnie prowadzone
lalki (marionetki, pacynki). Folklor bia³oruski w nowoczesnej aran¿acji muzycznej dope³nia ca³oœci spektaklu.
Przedstawiennie, które wg. Leszka M¹dzika by³y wydarzeniami tegorocznych konfrontacji to: wspomniany ju¿ brazylijski „Fotograf”
Caixo de Imagines, „Król Edyp” re¿. Oskara
Korsunowasa z Litwy, „Sprzedam dom, w którym ju¿ nie chcê mieszkaæ” Grupy Teatralnej bez Ziemi z Bia³egostoku, oraz „Wyspy
na strumieniu” Teatru Derevo, który sam
M¹dzik nazwa³ genialnym. „Wyspy na strumieniu” to opowieœæ o morzu, które staje siê
wieloznaczn¹ metafor¹ ludzkiego losu i egzystencjalnych poszukiwañ, z³o¿ona z krótkich
kipi¹cych emocjami scen, z jednej strony
groŸnych i mrocznych, z drugiej lirycznych
i optymistycznych. Ten rosyjsko-ukraiñski teatr osiad³y w DreŸnie nawi¹zuje do tradycji
pantonimy i cyrkowej klownady, ale tak¿e
awangardowego tañca wspó³czesnego i japoñskiego tañca butoh. Integralnym sk³adnikiem
widowiska jest przejmuj¹ca muzyka Ramona
Dubinnikowa, kiedy trzeba liryczna, a kiedy
indziej mocna i drapie¿na, doskonale spinaj¹ca klamr¹ ca³oœæ. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e
spektakl by³ bardzo wysmakowany i wyrafinowany plastycznie.
Podczas konfrontacji odby³a siê równie¿
premiera najnowszego widowiska Sceny Plastycznej KUL Leszka M¹dzika pt. „Odchodzi”, o którym sam autor powiedzia³: „Odchodzi – ka¿dy lub ktoœ bliski. Uczucie jakie
³¹czy³o Tadeusza Ró¿ewicza z Mam¹, silnie
mnie dotknê³o. Takie œwiadkowanie w ostatnich chwilach, pe³ne (...) mi³oœci i niepewnoœci, czy wszystko siê dla Niej uczyni³o. Ta
œwiadomoœæ nie daje spokoju – oczy matki
przenikaj¹ jeszcze silniej, kiedy jej ju¿ nie ma.
Szuka³em obrazu dla tych przestrzeni i tego
dramatu”.
To, ¿e coraz czêœciej teatry bior¹ce udzia³
w Konfrontacjach powracaj¹ do Lublina (np.
Teatr Derevo, LaMama, czy Atsushi Takenouchi – japoñski tancerz buotoh) œwiadczy
o dobrym odbiorze i szczególnym klimacie
naszego miasta.
Maciej Krawczyk

Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu
Wiera i Igor Meniokowie (Polonistyczne Centrum Naukowo–Informacyjne) i rektor prof. Walery Skotny (Pañstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki)
w Drohobyczu zorganizowali obchody 61.
rocznicy œmierci Brunona Schulza. Przy tej
okazji artysta „powróci³” do swojego gabinetu, gdzie uczy³ rysunków w dawnym Gimnazjum im. Króla W³adys³awa Jagie³³y (obecnie
siedziba Uniwersytetu). Otwarta izba pamiêci – „Schulzorium”, w którym zgromadzono
wiele prywatnych zbiorów m. in.: jego ucznia
Alfreda Schreyera – polskiego ¯yda; Zenona Filipowa, dyrektora muzeum – to zal¹¿ek
przysz³ego muzeum wielkiego drohobyczanina. W izbie nie zabrak³o fragmentów polichromii z willi Landaua.
To nie przez przypadek Lublin i Drohobycz œciœle wspó³pracuj¹ ze sob¹. W setn¹ rocznicê urodzin i piêædziesi¹t¹ œmierci Bruno
Schulza dziêki inicjatywie ”Teatru NN” wyjecha³y dwa autokary mi³oœników jego twórczoœci. Dziesiêæ lat póŸniej Lublin urz¹dzi³ wielkie sympozjum W u³amkach zwierciad³a. W 100.
rocznicê urodzin i 60. rocznicê œmierci Brunona Schulza. Czego wtedy nie by³o? – by³o wszystko, przyjecha³a nawet doro¿ka z samym Brunonem.
W Drohobyczu oficjalnie od niedawna
dostrzega siê Twórcê. Drohobycz to miasteczko po³o¿one – 70 km na po³udnie od Lwowa. Nieopodal le¿y przepiêkny kurort Truskawiec, w którym bywa³ Schulz ze znajomymi, a w uzdrowiskowym parku do dzisiaj stoi
pomnik Adama Mickiewicza z polsk¹ inskrypcj¹ ufundowany przez spo³eczeñstwo
w setn¹ rocznicê urodzin. W zaborze rosyjskim taki gest by³by nie do pomyœlenia. Wielokulturowoœæ widaæ go³ym okiem. ¯yj¹ tu
obok siebie Ukraiñcy, ¯ydzi, Polacy. Gdyby nie
budowle socrealizmu mo¿na by rzec, ¿e czas
zatrzyma³ siê w Galicji. Stoj¹ synagogi, choæ
jedna w strasznym stanie. Jest drewniana cerkiew œw. Jura z XVII wieku, przepiêkny gotycki koœció³. Ogl¹damy Rynek z Ratuszem,
Dom Schulza, kamienice i urocze zakamarki. Uniwersytet. Jego wieloletnim profesorem by³a, zmar³a 1 VII 2003 r. Dora Kacnelson, która pierwsza zareagowa³a na „porwa-

nie” polichromii Schulza z willi Landaua do
Instytutu Jad Vashem. Powrót Brunona
Schulza do swojej klasy to wielkie wydarzenie w historii Drohobycza i Uniwersytetu.
W otwarciu muzeum uczestniczyli ¿yj¹cy
uczniowie.
Jeden z nich, Jerzy M. Pilecki, drohobyczanin – Prezes Towarzystwa Ziemi Drohobyckiej z Wroc³awia, niezwykle dynamiczny z kresowym poczuciem humoru. Pokazywa³ swoje
miasto: karczmê Puca, cmentarz drohobycki
z 1790 roku. Staw, gdzie w zimie grali w hokeja, a w lecie p³ywali. Na ulicy Podwal zosta³
aresztowany 10 lipca 1944 roku przez NKWD
i przez 9 miesiêcy siedzia³ w areszcie. Wczeœniej by³a w nim katowania gestapo.
Drugi uczeñ Schulza, ostatni raz widzia³
swojego nauczyciela 14 kwietnia 1942 w getcie drohobyckim. Alfred Schreyer rocznik
1922. Uroczy, szpakowaty pan o urodzie w³oskiego aktora, o niezwyk³ej inteligencji i pamiêci. W³adaj¹cy piêkn¹ literack¹ polszczyzn¹. By³ cz³onkiem chóru szkolnego.
W czasach komunistycznych polski ¯yd dyrygowa³ chórem w koœciele katolickim – to lekcja ekumenizmu i dobrze pojmowanego s¹siedztwa. By³y gimnazjalista Schreyer
wspomina³ o trudnoœciach Schulza w opanowaniu rozbrykanych gimnazjalistów i jak to
dopiero opowiadane i ilustrowane kred¹ na
tablicy baœnie wprowadza³y ciszê i skupienie.
Otwarcie izby pamiêci Schulza to krok
naprzód, to zacz¹tek muzeum – mówi³ do
zebranych na sesji z p³yty DVD Jerzy Ficowski. Stwierdzi³, ¿e jest nie tylko czytelnikiem,
biografem, ale wyznawc¹ Schulza, bo to geniusz. Dla Drohobycza Schulz to wielka szansa, bo jak puentowa³ Ficowski: „Pamiêtajmy,
¿e bêd¹ tu przyje¿d¿aæ czytelnicy z ca³ego œwiata”.
Kto zrobi lepsz¹ promocjê miasta ni¿ potomek kupców drohobyckich. O tym powinny
pamiêtaæ w³adze.
Prawdziwym wydarzeniem Miêdzynarodowej Sesji Naukowej Schulz i Ukraina, by³
referat „Bruno Schulz albo intryga Nieskoñczonoœci” wyg³oszony z wielk¹ swad¹ przez
prof. W³adys³awa Panasa. W swoim referacie

Rektor Pañstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki profesor
Walery Skotny w trakcie otwarcia Muzeum Schulza.

wodzi³ nas nie tylko po biografii, w której
umiejscawia³ Schulza na pozycji typowego
outsidera: ”prowincja drohobycka by³a dla Schulza ca³ym i jedynym œwiatem. Tu siê urodzi³ i tu
mieszka³, tu skoñczy³ gimnazjum, w którym póŸniej podj¹³ pracê jako nauczyciel niezbyt zreszt¹
cenionych w szkolnej hierarchii przedmiotów, tu –
i tylko tu – tworzy³ swoj¹ sztukê, tu wreszcie zosta³
zamordowany i tu gdzieœ spoczywaj¹ jego prochy”.
W¹tki tej biografii s¹ uzupe³niane ró¿nymi
figurami, w których nie brak dramatycznych,
sensacyjnych, a nawet kryminalnych.
By³y konsul ze Lwowa – Krzysztof Sawicki, obecnie urzêdnik MSZ, autor pracy magisterskiej o Schulzu, powiedzia³, ¿e Bruno
jest u siebie, ale przez swoj¹ twórczoœæ jest
wszêdzie.
Jerzy Pilecki przekaza³ dla muzeum
przedwojenn¹ mapê Drohobycza z naniesionymi miejscami, które stworzy³y szlak schulzowski, zaœ Alfred Schreyer dokumenty
z Gimnazjum. Dary do muzeum przekazali
te¿ Franciszek Maœluszczak i Krzysztof Miklaszewski.
Sesji towarzyszy³y „Inspiracje Schulzowskie” – wernisa¿ wystawy Franciszka Maœluszczaka z Warszawy i Lwa Skoppa z Lwowa, oraz
pokaz reprintów pocztówek Drohobycza z lat
1900-1914 przygotowanych przez Zenona
Filipowa.
Najwiêksze wra¿enie zrobi³a wspólna
modlitwa ¯ydów, Ukraiñców i Polaków. Kadisz poprowadzi³ przewodnicz¹cy gminy drohobyckiej Maurycy Weiss, kuzyn Szewacha
Weissa Najpierw po hebrajsku, póŸniej po
polsku. Zakonnik – bonifrater, imieniem Bruno zaintonowa³ po polsku psalm: Z g³êbokoœci
wo³am do Ciebie, Panie.
Niezwykle interesuj¹ce by³y filmy o tematyce szulzowskiej w re¿yserii Krzysztofa Miklaszewskiego i samo spotkanie z re¿yserem, który opowiada³ nam historiê, jak w setn¹
rocznicê urodzin Schulza TVP zdjê³a jego
film z anteny, wczeœniej zapowiadany. By³
spektakl „Sklepów cynamonowych” i muzyka klezmersk¹. Reszty dope³ni³y rozmowy
i spotkania.
Jerzy Jacek Bojarski

Ostatni ¿yjacy w Drohobyczu uczeñ Brunona Schulza Alfred Schreyer.
fot. Grzegorz Józefczuk
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Habemus papam...
W Muzeum Archidiecezjalnym w Wie¿y
Trynitarskiej, z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a II zorganizowano wystawê. Znalaz³y siê na niej archiwalne dokumenty, czasopisma, depesze i fotografie z dnia 16 X 1978
roku, odnotowuj¹ce reakcje ówczesnej prasy polskiej i zagranicznej, wyboru Polaka na
Stolicê Apostolsk¹. Mogliœmy m. in. obejrzeæ
listy: pasterski Episkopatu Polski, prymasa
Stefana Wyszyñskiego, senatu KUL i najcenniejszy – list samego Ojca Œwiêtego do Polaków z b³ogos³awieñstwem na Bo¿e Narodzenia 1978 roku. Wystawie towarzyszy³a
ekspozycja prac Zbigniewa Strza³kowskiego
Motywy Maryjne w Ekslibrisie Polskim. Otwarcie wernisa¿u Habemus Papam... zapowiedzia³y
Dzwony Trynitarskie Maria i Micha³.
Maciej Krawczyk

Zawsze na wierzchu
S¹ tacy osobnicy. Wyj¹tkowo cwani i przebiegli. Ich ¿aden ustrój, ¿adna rzeczywistoœæ
nie wzrusza. I nie rusza. Oni zawsze – i w PRL
i teraz zasiadaj¹ w s¹dach konkursowych, byli
i s¹ naczelnikami, prezesami, kierownikami.
Zawsze na wierzchu. Wiedz¹ z kim jak i za
ile. Do kariery, kasy b¹dŸ s³awy id¹ rozpychaj¹c siê ³okciami.
Niestety dotyczy to te¿ artystów wszelkiej
maœci. Wczoraj gwiazdy PRL, dziœ œpiewaj¹
Papie¿owi. Ale ci akurat s¹ jakby mniej toksyczni. Nawet im chwilami zazdroœci³em owej
„¿yciowej zaradnoœci”.
Podsumowuj¹c „równiejszych” muszê
znowu zniesmaczyæ i zdegustowaæ co kulturalniejszych Czytelników, którzy akurat, popijaj¹c elegancko kawkê, pochylaj¹ siê nad

Lubelskie
Œwiêto Literatury
W Muzeum Literackim w Lublinie nast¹pi³o rozstrzygniêcie dwu presti¿owych konkursów poetyckich oraz wieczór autorski Piotra Wojciechowskiego, Prezesa Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Najwa¿niejsza w naszym regionie Nagroda Literacka imienia Józefa Czechowicza
przypad³a Józefowi Ziêbie. Jurorzy, Józef F.
Fert, ks. Alfred M. Wierzbicki i Andrzej Niewiadomski, uznali, ¿e tom „Wszystko co ziemskie pozostawiam ziemi” (Lublin 2002, Norbertinum) charakteryzuje siê: dojrza³¹ i niezwyk³¹
ekspresj¹ artystyczn¹, która w póŸnych, poruszaj¹cych wierszach osi¹gnê³a pe³niê wyrazu poetyckiego. Nagrod¹ honorow¹, za trzy najnowsze tomiki, wyró¿nili Bohdana Zadurê.
Zbigniew Strza³kowski przedstawi³ laureata konkursu na Debiut Poetycki. Zosta³ nim
Grzegorz Korba z Lublina, student I roku
Animacji Kultury UMCS. Wkrótce uka¿e siê
jego zbiorek, „Oddzielenie i inne wiersze”.
Jury zwróci³o uwagê na du¿¹ liczbê utalentowanych, m³odych poetów, z których, niestety, wybraæ i nagrodziæ publikacj¹ mo¿na by³o
tylko jedn¹ osobê. Ogó³em nap³ynê³o 78
maszynopisów.

A nam, szarym myszkom bibliotecznym
(oprócz skromnych pensyjek) pozostaje tylko satysfakcja z uczciwej (choæ czasami –
wbrew pozorom – ciê¿kiej) pracy i uœmiech
czytelnika.
¯yczê Pañstwu, abym w Nowym Roku
2004 nie musia³ puentowaæ swoich felietonów zbyt dosadnymi cytatami. ¯yczê te¿ aby
– mimo wszystko – Œwiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y nam w radosnej atmosferze,
a piêkny i pokorny Chrystus narodzi³ siê na
nowo w ka¿dym sercu.
GANIS£AW

Ksi¹¿ki na Berdyczów

Laureaci zaprezentowali swoj¹ twórczoœæ.
Niecodzienn¹ sceneriê tworzy³y: wystawa poœwiêcona wielkiemu Józefowi Czechowiczowi oraz tajemnicze wnêtrza staromiejskiej
kamienicy, przekazanej dla dobra kultury
przez ostatniego w³aœciciela, nie¿yj¹cego ju¿
poetê, Sergiusza Riabinina. Miejsce wspó³gra³o z poezj¹. Podczas odczytywania wierszy
m³odego Grzegorza Korby gdzieœ za grubymi murami zawy³ alarm samochodowy. Poezji
Józefa Ziêby zawtórowa³o bicie dzwonów.
Piotr Wojciechowski znany jest przede
wszystkim z powieœci, takich jak: „Kamienne
pszczo³y”, „Czaszka w czaszce”. Odczyta³ swój
esej i fragmenty nowopowstaj¹cej ksi¹¿ki. Da³
siê te¿ poznaæ zebranym jako wytrawny poeta, mistrz w operowaniu s³owem, biegle w³adaj¹cy zarówno konwencj¹ wiersza wolnego,
jak i sonetu. Rozpocz¹³ swój wystêp od przypomnienia, ¿e lata dzieciñstwa i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³ w³aœnie w Lublinie.
Mówi³ te¿ o potrzebie odkrywania miejsc
przyjaznych artystom. Jak mo¿na siê by³o przekonaæ, w³aœnie takim miejscem jest Muzeum
Literackie im. Józefa Czechowicza.
Andrzej Samborski

Józef Ziêba urodzi³ siê w 1932 roku w Powursku na Wo³yniu. Studiowa³
polonistykê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktoryzowa³ siê w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W 1967 roku zapocz¹tkowa³ dzia³alnoœæ Muzeum
Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Kierowa³ t¹ instytucj¹ a¿ do
1989 roku. Artysta para siê poezj¹, proz¹, publicystyk¹, krytyk¹ literack¹. Wyda³
szeœæ tomów poezji, powieœci „Dzier¿ak” (1978) oraz zbiór opowiadañ, których
najnowsza, czwarta, edycja, „Wspania³y dar króla, Poeta-burmistrz i inne lubelskie opowieœci”, ukaza³a siê w³aœnie w Wydawnictwie Norbertinum. Tom wierszy, „Wszystko co ziemskie pozostawiam ziemi”, z 2002 roku, uwieñczy³ 45lecie pracy twórczej i 70-lecie urodzin autora. Obecnie przyniós³ Józefowi Ziêbie
Nagrodê Literack¹ im. Józefa Czechowicza.
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„Niecodziennikiem”. Ale trudno. O tych co
wiecznie „na fali” jest jedno staropolskie powiedzenie: „Szumowina zawsze na wierzch
wyp³ynie. ”

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. £opaciñskiego w³¹czy³a siê w akcjê zbierania ksi¹¿ek dla biblioteki polskiej w Berdyczowie, na
Ukrainie. Akcjê zorganizowa³y Gazeta Wyborcza i Radio Lublin. Pozyskane ksi¹¿ki bêd¹
dostarczone do Berdyczowa przed Bo¿ym
Narodzeniem. Nasza biblioteka przekaza³a
przesz³o 130 ksi¹¿ek.
(iks)

„Impuls”
dla niewidz¹cych
Wydawnictwu „Impuls” szefuje Ryszard
Dziewa. Mimo i¿, sam jest niewidomy, jest
przedsiêbiorczym i rzutkim wydawc¹ – w jêzyku brajla. Widzi problemy ludzi mroku,
lepiej ni¿ niejeden widz¹cy. To dla nich wydaje ksi¹¿ki. Jego propozycje to: Kalendarz na
2004 rok – Piosenki i przyœpiewki biesiadne.
Adres do korespondencji: PHU Impuls,
20-625 Lublin, ul. Leonarda 11/54, tel. 443
03 93, 533 25 10
e-mail: phuimpuls@plusnet. pl

(jjb)

Biblioteka Parafialna
W parafii œw. Józefa, przy ulicy Filaretów,
dziêki inicjatywie Akcji Katolickiej powsta³a
biblioteka. Jej zbiory licz¹ ponad 4 tys. woluminów i pochodz¹ g³ównie z darów od parafian. Placówka czynna jest we wtorki, œrody,
czwartki w godz. od 16. 30-17. 30.
(j c)

Od redakcyjnego Chochlika
Redakcja przeprasza p. Barbarê GwóŸdŸ
i wszystkie zainteresowane osoby za b³êdy,
które wyst¹pi³y w tekœcie Widaæ ca³¹ Francjê.

Z³oty jubileusz Zbigniewa Strza³kowskiego
Ludziom, którym znana jest osoba Zbigniewa Strza³kowskiego, trudno jest uwierzyæ,
¿e ten drobny, kipi¹cy energi¹ cz³owiek obchodzi³ w tym roku 50-lecie swojej pracy twórczej. Napisano o nim wiele, wszystkie media
odnotowa³y tê rocznicê. Chcielibyœmy i my,
œrodowisko bibliotekarskie, na ³amach naszego pisma, zaznaczyæ ten bardzo wa¿ny dla
ca³ego artystycznego i kulturalnego ¿ycia
Lublina jubileusz.
Na pocz¹tek krótki szkic dokonañ tego
poety, prozaika, artysty plastyka i absolwenta
historii sztuki KUL. Autor wyda³ kilkanaœcie
tomików poezji, które zdobywa³y laury w ogólnopolskich konkursach literackich, m. in.:
„O Laur im J. Czechowicza” w latach 196668, „£ódzka Wiosna Poetów” (1964, 1965),
„Ma³e formy Literackie – Lublin” (l965,
1966, 1968-69).
Debiutem poetyckim Strza³kowskiego by³
zbiorek „Inwokacje zielone” z 1965 r. , ostatnim tomikiem „Przestrzeñ niepodleg³a”
z 2000 r. Jest te¿ autorem uhonorowanym
Nagrod¹ Literack¹ im B. Prusa w dziale utworów prozatorskich: zbioru opowiadañ „0dmienianie czasu „(1978), oraz powieœci „Dom
pe³en marzeñ” (1980). Najœwie¿sz¹ pozycj¹
prozatorsk¹ autora jest ksi¹¿ka „Punkt odniesienia” (2002). 0 jego prozie Waldemar Michalski napisa³: „to niemal scenariusze filmowe. Obrazy bogate w realia, sugestywne
sytuacje – wnioski i komentarze pozostawia
autor odbiorcy. Wszystkie wymienione elementy struktury prozy Strza³kowskiego s¹ tak¿e efektem patrzenia na œwiat okiem plastyka. Kolory, obrazy, postaci to trzy wcielenia
jego muzy, zgodnie i twórczo wspó³istniej¹ce
w twórczoœci mimo ró¿nych œrodków wyrazu”.
W swojej twórczoœci plastycznej nasz jubilat uprawia malarstwo, grafikê artystyczn¹
i u¿ytkow¹. W dorobku ma ponad 80 wystaw
indywidualnych, a tak¿e prezentacje na Miêdzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie,
na wystawie Przeciw Wojnie w Lublinie,
Triennale Rysunku we Wroc³awiu i Portrecie Cz³owieka w Warszawie. Jest autorem teki
„Lublin w grafice” (l974). Wa¿nym nurtem
w grafice artysty s¹ ekslibrisy. Wykona³ ich
ponad 230 dla osób prywatnych i instytucji.
Niektóre z nich opublikowano w ró¿nych
autorskich tekach np.: „Ekslibrisy astralne literatów” (1971), „10 ekslibrisów dla Jana
Paw³a II „(1983) i inne. Jest te¿ autorem
unikatowej serii „podziemnych” znaczków
pocztowych i okolicznoœciowych kart „politycznych” (od 1981 r.) wykonanych w okresie stanu wojennego. Bibliografia prac plastycznych Zbigniewa Strza³kowskiego, to kilka
tysiêcy pozycji rozproszonych po ró¿nych
folderach, katalogach i albumach.
Jeszcze jedn¹ pasj¹ twórcy jest zbieranie
medali jako dzie³ sztuki. Jest ich wielkim mi³oœnikiem, znawc¹ i kolekcjonerem. Artysta
by³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich
(od 1970 r.) oraz Zwi¹zku Artystów Plasty-

ków (od 1960 r.) do czasu ich rozwi¹zania
w 1983 r. Od 1989 roku jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nale¿y te¿ do
Lubelskiego Stowarzyszenia Rodziny Katyñskiej. W 1982 roku zainicjowa³ Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych w Lublinie. Za
ca³okszta³t swojej dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej zosta³ dwukrotnie odznaczony Nagrod¹ Wojewódzk¹ w 1981 i 1990 roku, zaœ
w 1995 roku otrzyma³ presti¿owe wyró¿nienie – bibliofilskie Order Bia³ego Kruka ze
S³onecznikiem (jest równie¿ cz³onkiem Kapitu³y tego¿ Orderu). Charakteryzuj¹c sam
siebie Strza³kowski mówi, ¿e najwa¿niejsze
w jego ¿yciu s¹: sztuka (plastyka i literatura), rodzina, pasja spo³ecznikowska. Strza³kowski o akcie twórczym: „... (ceniê sobie
wysoce moment natchnienia. Utwory zaanga¿owane powstawa³y nagle, podczas gdy
wiersze liryczne w wewnêtrznym spokoju,
harmonii. W takich chwilach staram siê nie
zak³óciæ owego „katharsis”, wy³¹czaj¹c siê ze
œwiata zewnêtrznego. To nie jest (...) ucieczka do Arkadii, a po prostu zabieg konieczny
dla pe³nej koncentracji umys³u i prze¿ycia
zmys³owego”. Lucern dabit atra fuligo.
Czerñ. Ogromny kwadrat. GroŸny i nieprzenikliwy. Kto zg³êbi³ jego wnêtrze, kto zszed³
na dno i dotkn¹³ œcian tajemnicy? Kto mo¿e
powiedzieæ: Wiem co jest po tamtej stronie
ciszy. (...) Czerñ by³a i pozostanie metafor¹
tajemnicy, krajobrazem dla tych, którzy
ufaj¹ wyobraŸni, daj¹ siê jej ponieœæ. Id¹c
w g³¹b czerni id¹ œladem artysty: pozornie
tylko b³¹dz¹, gdy¿ doznaj¹ wzruszeñ, które
tylko sztuka daæ mo¿e. Wzruszenie jest ich
modlitw¹. Nadziej¹. Kto raz wszed³ w ów pejza¿ srebrzysty czerni, bêdzie powraca³ tu stale. (Z. Strza³kowski „Punkt odniesienia”).
Strza³kowski o rodzinie: „Moje prywatne
i rodzinne hobby – to œciskanie wnuków. Czujê siê odm³odzony w wyobraŸni dziêki kontaktowi z wnukami, które potrafi¹. nas doros³ych zaskakiwaæ niewiarygodn¹ wyobraŸni¹,
metafor¹, s³owotwórstwem. To cz³owieka niezwykle odm³adza. Na pierwszym miejscu wymieniê rodzinê, a na drugim to, ¿e jestem
dziêki ró¿nym innym rodzinom, bo swojej
przecie¿ nie mia³em, Polakiem i katolikiem”
(artysta, po œmierci matki i rozstrzelaniu
w 1940 r. przez NKWD ojca, od siódmego
roku ¿ycia wychowywa³ siê w zak³adach dla
sierot, prowadzonych przez urszulanki i franciszkanów oraz w pañstwowych domach dziecka).

Strza³kowski o pasjach spo³ecznikowskich: „Wychowanie w domu dziecka nada³o
ten spo³eczny akcent w moim ¿yciu. Praca
spo³eczna i kszta³towanie osobowoœci artystycznej przebiega³y równolegle. Mam nadziejê, ¿e ten bakcyl dzia³alnoœci spo³ecznej
pozostanie mi do koñca ¿ycia. Uwa¿am, ¿e
jestem zobowi¹zany do tego, aby za to, co
otrzyma³em od innych, oddaæ taki sam ekwiwalent (. . .) „.Twórca pomaga m³odym w debiutach literackich, prowadz¹c warsztaty i zasiadaj¹c w jury licznych konkursów.
Strza³kowski o wierze: „Pierwiastki chrzeœcijañskie najbardziej ujawni³y siê w mojej
twórczoœci literackiej i plastycznej. Choæ staram siê postêpowaæ bardzo ostro¿nie, by nie
nadu¿ywaæ Imienia Pañskiego niepotrzebnie. A jeœli to czyniê, ta Duch Œwiêty siê nie
obrazi, bo przecie¿ On jest patronem wszystkich twórców. Mogê tylko dziêkowaæ Opatrznoœci za zainteresowania jakimi mnie obdarzy³a.
cz³owiek bez bogów by³ s³aby
cz³owiek bez Boga jest samotny
wystarczy nie przeoczyæ Jego obecnoœci
(Z. Strza³kowski „Przestrzeñ niepodleg³a”)
Wra¿liwoœæ u artysty jest z definicji spraw¹
naturaln¹ i oczywist¹, ale wra¿liwoœæ cechuje
nie tylko sztukê Zbigniewa Strza³kowskiego,
lecz równie¿ jego stosunek do innych ludzi.
Przyjaciel jubilata po piórze Józef Fert powiedzia³: „Ofiarnoœæ spo³eczna pana Zbigniewa,
jego nieustanne zabieganie wokó³ „cudzych
spraw” ka¿¹ myœleæ o Jego jubileuszu ze szczególnym uznaniem i wzruszeniem, jako ¿e
ca³ym swym ¿yciem naukowym, artystycznym
i literackim (. . .) s³u¿y³ i s³u¿y w najlepszym
tego s³owa znaczeniu pomna¿aniu dobra naszej lubelskiej spo³ecznoœci na tych polach
dzia³ania, które wyznaczy³y mu jego powo³ania intelektualne i artystyczne oraz szlachetne poczucie dobra wspólnego, jako znaku
w³aœciwego powo³ania, czyli wybrania ku s³u¿eniu bliŸnim”.
W imieniu ca³ego œrodowiska bibliotekarskiego, przy³¹czamy siê do ¿yczeñ dziêkuj¹c
artyœcie za wzruszenia, których nam dostarczy³ swoj¹ twórczoœci¹ i oczekuj¹c na dalsze.
Maciej Krawczyk

wnuczka œpi obok pluszowego misia
do niego tuli siê k³apouchy zaj¹c
w poprzek chrapie afrykañski ma³piszon
w rêku trzyma pyzat¹ lalê
trzy koty mrucz¹ ko³ysankê
ksiê¿yc ma twarz podwórkowego brysia
anio³ stró¿
szuka dla siebie szczeliny snu
¿ycie – rozrzucone puzzle
Z. Strza³kowski „Przestrzeñ niepodleg³a”

Zbigniew Strza³kowski
fot. arch.
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Ksi¹¿ki nades³ane
Stanis³aw Weremczuk,
„S³up ognia”, Lubelskie Wydawnictwo Literackie, Lublin
2002.

przez pryzmat poezji. Ale nawet tak bliskie
osoby co innego inspiruje: inni poeci, inne
sytuacje. W tym tomiku rodzina poetów nie
boi siê pokazaæ wzajemnych relacji.

Jest to powieœæ o dylematach wspó³czesnego cz³owieka. G³ówny bohater, pisarz
Wiktor, porzuca Lublin i wyprowadza siê na wieœ w poszukiwaniu ciszy, prawdy o swoim ¿yciu, a mo¿e
trwa³ych wartoœci...

Ks. Ryszard Winiarski,
„Drogi i bezdro¿a”, Polihymnia, Lublin 2002.

Stanis³aw Weremczuk, „Miecze ogniste:
powieœæ historyczna na kanwie wydarzeñ gr¹bliñsko-licheñskich”, Lubelskie Wydawnictwo
Literackie, Lublin 2002.
Powieœæ ta opowiada o objawieniach Matki Bo¿ej, które poprzedzi³y powstanie jednego z najliczniej odwiedzanych sanktuariów
w Polsce. A objawieniom tym towarzyszy³y niezwyk³e wydarzenia. Napisanie powieœci zosta³o
poprzedzone gruntownym studiowaniem
relacji z tamtego okresu, g³ównie w prasie.
Autor prezentuje punkt widzenia cz³owieka
kochaj¹cego Boga i Koœció³.
Zbigniew W³odzimierz
Fronczek, „Z toporem przez
wieki: legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia”, Lubelskie Wydawnictwo
Literackie, Lublin 2003.
Jest to zbiór szkiców opowiadaj¹cych o osobach, miejscowoœciach, budynkach, ciekawych miejscach i wydarzeniach, które dotycz¹
Lubelszczyzny i Podlasia. Inspiracje do opowieœci autor czerpie m. in. z pamiêtników,
literatury piêknej, akt s¹dowych, wzmianek
w prasie oraz wra¿eñ z podró¿y. Ksi¹¿kê uzupe³nia indeks nazwisk i postaci mitycznych
oraz indeks nazw geograficznych.
Ks. Tadeusz Fedorowicz,
„ B³ogos³awieñstwa dla tych,
którzy maj¹ trochê zmys³u
humoru i szukaj¹ m¹droœci”,
Norbertinum, Laski-Lublin
2003.
T¹ niewielk¹ ksi¹¿eczkê
mo¿na chyba potraktowaæ jako duchowy testament wieloletniego duszpasterza niewidomych. Zosta³y w niej zebrane porozrzucane
po ró¿nych czasopismach „b³ogos³awieñstwa”
ks. Fedorowicza. Dostrzeg³ on w b³ogos³awieñstwach z Ewangelii œw. Mateusza nowy gatunek literacki i tchn¹³ w niego swoje doœwiadczenie ¿yciowe oraz ciep³y humor.
Irena, Katarzyna, Miros³aw Iwañczukowie, „Nasza
muza: antologia rodzinna”,
Norbertinum, Lublin 2003.
Autorzy antologii poezji
to matka, syn i córka. We
wstêpie Miros³aw nie ukrywa,
¿e to matka nauczy³a jego
i siostrê patrzeæ na œwiat
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To zbiór publikacji z „Niedzieli”, „Goœcia Niedzielnego”, „Naszego Dziennika” z lat
1999-2001. Ksi¹dz Winiarski
reaguje w nich na problemy
dzisiejszego œwiata: konflikty
miêdzy pañstwami, rozliczanie komunizmu,
poszukiwanie wartoœci moralnych, wybór
w³adz. Zbiór rozpoczyna wiersz pt. „Mi³oœæ”
oraz wprowadzenie, w którym autor opowiada, co wp³ynê³o na jego œwiatopogl¹d.
Justyna Cytawa

„Elementarz. Dzieci w obozie na Majdanku”, Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr
NN”, Pañstwowe Muzeum na Majdanku,
Komisja Europejska, sygnowane: Lublin,
Majdanek, Barak nr 53, data: 19 maja 2003,
godzina: 12. 00.
Pozostanie œlad po wspólny projekcie
Oœrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i Pañstwowego Muzeum na Majdanku, dotowanego przez Komisjê Europejsk¹. Ukaza³a siê
w³aœnie pami¹tkowa gazetka, jednodniówka,
zawieraj¹ca materia³y z wystawy poœwiêconej
losom dzieci, które zamiast do szko³y posz³y
do gazu. Ich kole¿anki i koledzy z lubelskich
szkó³ podzielili siê odczuciami z obejrzanej
ekspozycji – w formie pisemnych wypowiedzi, wierszy, rysunków. Przedrukowano z Ksiêgi Pamiêci wpisy osób, którym uda³o siê prze¿yæ, które powróci³y tu po wielu latach, aby
daæ œwiadectwo.
Magazyn Miêdzynarodowy „Obyczaje”, Nr 12-13;
zima-wiosna 2003.
Pismo ukazuje siê od
1998 roku. Pocz¹wszy od tego
numeru, wydawane jest
przez Oœrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”. Stanowi swego rodzaju zaproszenie do podró¿y
dooko³a œwiata, celem poznawania ró¿nych
kultur, poczynaj¹c od naszej w³asnej. Poruszane s¹ tu kwestie odmiennoœci i szans, jakie ta ró¿norodnoœæ mo¿e wnieœæ – o ile bêdziemy potrafili i chcieli siê porozumieæ.
Lucjan Œwietlicki, „Ulica Lubelska w
Piaskach – historia
domów i ludzi”, Regionalne Stowarzyszenie Przyjació³
Piask Lubelskich, Piaski 2003.

Autor opracowa³ monografiê g³ównej
ulicy Piask. Przy okazji opisania poszczególnych obiektów, pojawiaj¹ siê historie mieszkañców, wpisuj¹ce siê w dzieje ich ma³ej ojczyzny, regionu, kraju. Materia³y s¹ bogato
ilustrowane fotografiami i próbkami twórczoœci poetyckiej autora.
Abp Boles³aw Pylak, „Poznawaæ w œwietle wiar y.
Z emerytowanym metropolit¹ ordynariuszem lubelskim
rozmawiaj¹ Irena Burchacka,
Stefan Budzyñski”, Oficyna
Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 2003.
Ksi¹¿ka ta pozwala nie tylko poznaæ ¿ycie
dostojnika Koœcio³a Katolickiego. W dialogu,
który prowadzi z swoimi rozmówcami, mówi
o Bogu, cudach, ¿yciu, œmierci i... Unii Europejskiej. Nie uchyla siê od ¿adnych, nawet
najbardziej „niewygodnych” tematów.
Roman Chojnacki, „Tak”,
Norbertinum i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lublin-Toronto 2003.
Tomik autora zamieszka³ego w Kanadzie ukaza³ siê
w ramach Biblioteki „Akcentu”. Miêdzy (bardzo dobrymi) wierszami i na ok³adce podziwiaæ mo¿na
grafiki Lublinianki – Zofii Kopel-Szulc.
Kwartalnik Literacki
„Kresy”, nr 54-55, Lublin 23/2003.
Ukaza³ siê kolejny, podwójny numer renomowanego lubelskiego pisma. Otwieraj¹ je nowe przek³ady
wierszy Emily Dickinson. Publikowany jest tak¿e ostatni wywiad z Janem
Kottem. Czytelnik, jak zawsze, znajdzie tu poezjê, prozê, publicystykê najwy¿szej próby.
Bohdan Królikowski,
„Lekcja pokory. Sceny z jeŸdzieckiego ¿ywota”, Wydawnictwo Test, Lublin 2003.
Z wysokoœci koñskiego
grzbietu œwiat wygl¹da inaczej. Jak nikt inny wie o tym
Bohdan Królikowski, nazywany przez literack¹ i u³añsk¹
braæ Rotmistrzem. Zbiór opowieœci wyszed³ w trzystu, rêcznie numerowanych egzemplarzach. Zwraca uwagê wysmakowana szata graficzna. W jej opracowaniu
mia³ swój udzia³, wraz z Bernardem Nowakiem i Edwardem Strzy¿ewskim, sta³y wspó³pracownik „Niecodziennika”, Andrzej Kot.
Andrzej Samborski

Niecodziennik w Pary¿u
Akademickie Ko³o Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie zorganizowa³o
w dniach 20-28 IX br. wycieczkê naukowokrajoznawcz¹ do Pary¿a. Celem wycieczki by³o
poznanie miasta, zwiedzanie najbardziej
reprezentatywnych zabytków i miejsc oraz instytucji kultury i obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Wœród uczestników byli reprezentanci
lubelskich bibliotek. Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ z Lublina reprezentowa³y Anna
Chodkiewicz i Barbara Szpilarewicz.
Pary¿ to metropolia licz¹ca ponad 11 milionów mieszkañców. Ka¿dego roku odwiedza je oko³o 20 milionów turystów. Jest siedzib¹ wielu instytucji i organizacji œwiatowych
(UNESCO, Miêdzynarodowe Biura Miar
i Wag, Miêdzynarodowa Izba Handlowa i in.),
miejscem konferencji miêdzynarodowych,
oœrodkiem handlu œwiatowego, centrum
przemys³u kosmetycznego i odzie¿owego,
oœrodkiem akademickim (13 uniwersytetów
i inne szko³y wy¿sze). Jest jednym z g³ównych
oœrodków œwiatowej kultury z imponuj¹c¹ iloœci¹ instytucji kultury: 100 teatrów, 400 kin,
300 galerii, 97 muzeów, liczne kabarety.
Obecny kszta³t centrum Pary¿a jest efektem dokonanej w po³owie XIX w. wielkiej
przebudowy miasta wg planu Haussmanna.
Powsta³y wówczas place z promieniœcie rozchodz¹cymi siê szerokimi bulwarami i ulicami. W latach 70-tych XX w. , z inicjatywy Françoisa Mitterranda, dokonano dalszych
przekszta³ceñ urbanistycznych miasta. Dotyczy to nowych dzielnic, które sta³y siê przed³u¿eniem centrum. Przyk³adem jest tu dzielnica La Défence, paryski Manhatann
z Wielkim £ukiem, który stanowi zwieñczenie osi Pary¿a, przebiegaj¹cej przez £uk
Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Zgody, Tuileries do £uku Triumfalnego Ma³ej Karuzeli przed Luwrem. W ramach tego programu
powsta³o wiele nowoczesnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej o ciekawych, czasami
kontrowersyjnych, rozwi¹zaniach architektonicznych takich jak: Centrum Pompidou,
Bibliotheque Nationale de France, Les Halles czy wspomniany ju¿ La Grande Arche.
Piêæ dni na zwiedzanie Pary¿a, miasta i jego zabytków to niewiele, lecz dziêki znako-

mitemu przewodnikowi panu dr Jerzemu
¯ywickiemu uda³o siê nam, zobaczyæ zabytki
i miejsca szczególnie znacz¹ce m. in.: Katedrê Notre Dame, Wersal i ogrody, £uk
Triumfalny, Luwr (najcenniejsze zbiory),
dzielnicê La Défence, koœcio³y gotyckie,
Montmartre z bazylik¹ Sacré-Coeur, Pa³ace
królewskie, Ogród Luxemburski, symbol Pary¿a Wie¿ê Eiffla, Muzeum d’Orsay, Cmentarz Pere-Lachaise. By³ te¿ rejs po Sekwanie
i wizyta w bibliotekach: Stacji Naukowej PAN
i Biblioteki Narodowej Francji w obydwu siedzibach: Richelieu i im. F. Mitterranda.
Bibliotekê PAN prowadzi pani Wanda
Herda, pracownik Biblioteki G³ównej UMCS.
Przyjê³a nasz¹ grupê bardzo serdecznie, czêstuj¹c przysmakami kuchni francuskiej. Ze
zbiorów tej biblioteki korzystaj¹ stypendyœci
studiuj¹cy na uczelniach francuskich, polonia oraz Francuzi szukaj¹cy informacji o Polsce. Ksiêgozbiór stanowi¹ g³ównie wydawnictwa z dziedziny historii, literatury, t³umaczenia wspó³czesnej literatury polskiej na jêzyk
francuski. Zbiory s¹ udostêpniane na miejscu w czytelni.
Biblioteka Narodowa Francji im. François Mitterranda po³o¿ona jest na lewym brzegu Sekwany. Wznosz¹ siê tu cztery wie¿owce.
Projekt architekta Dominique’a Perraulta
wyobra¿a cztery otwarte ksiêgi, które okalaj¹
po³o¿ony poni¿ej ogród, widoczny i z tarasów,
i z sal czytelni. Bibliotekê otworzy³ 17 X 1996
r. prezydent Jacques Chirac.
Oto kilka danych liczbowych obrazuj¹cych rozmiary tej instytucji: ogród ma 1 ha
powierzchni, a ka¿da z wie¿ to 22 piêtra i
80 m wysokoœci. Czytelnie zajmuj¹ 54 tys. m2,
zaœ powierzchnie magazynów, to kolejne 57
tys. m2. Na biura i pracownie przeznaczono
50 tys. m2. Te szklane wie¿owce maj¹ niezwykle nowoczesny system zabezpieczenia ksi¹¿ek: klimatyzacjê, magazyny z betonu, pokrytego mosi¹dzem i miedzi¹, s¹ równie¿
odizolowane od œwiata zewnêtrznego za pomoc¹ drewnianych okiennic. Zbiory z magazynów udostêpniane s¹ w czytelniach wy³¹cznie prezencyjnie, zaœ zbiory podrêczne –
w wolnym dostêpie do pó³ek. W BNF zatrudnionych jest 2800 pracowników (w tym pra-

Biblioteka Narodowa Francji im. F. Mitterranda.
fot. El¿bieta Grzybowska

wie po³owa na pracach zleconych). Czêsto
pracuj¹ tu studenci (tak¿e w magazynach).
Wprowadzono karty zegarowe, potwierdzaj¹ce wejœcie i wyjœcie pracownika z biblioteki. Na miejscu jest sto³ówka dla pracowników.
Zatrudniona jest sta³a ekipa stra¿aków; na
terenie BNF jest te¿ komisariat policji. Na
parterze i na poziomie ogrodu mieszcz¹ siê
ogólnie dostêpne czytelnie – dla czytelników
od 16 roku ¿ycia – tzw. Haut-de-jardin, oferuj¹ce 1640 miejsc; naukowe – dla pracowników nauki – tzw. Rez-de-jardin.
Wejœcie do biblioteki jest mo¿liwe tylko
po wykupieniu karty magnetycznej, na odpowiedni czas (roczna, na 15 dni itd.) w kasach biblioteki. Czytelnik mo¿e zamówiæ 15
woluminów dziennie.
Zbiory w czytelniach ogólnie dostêpnych
i naukowych rozmieszczono wg szeœciu dziedzin wiedzy: departament filozofii i nauk humanistycznych (tzw. wie¿a czasu), departament nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych (tzw. wie¿a praw), departament
nauk œcis³ych i techniki (wie¿a liczb), departament literatury i sztuki (wie¿a litery), departament bibliograficzny, oraz departament
audiowizualny,
Pierwsze siedem piêter zajmuj¹ biura
i pracownie, a od 8-ego piêtra zaczynaj¹ siê
magazyny ksi¹¿ek.
Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. £opaciñskiego w Lublinie przekaza³a
w darze Bibliotece Narodowej nastêpuj¹ce
wydawnictwa: „Lublin w akwareli” Artura
Or³owskiego, „Lublin” Marty Denys i Stanis³awa Turskiego, cztery numery „Niecodziennika Bibliotecznego” oraz film wideo „Lublin”
z tekstem w jêzyku francuskim.
Biblioteka Narodowa Richelieu to kompleks budynków na pó³noc od ogrodów Pa³acu Królewskiego. Obecny kszta³t placówki
pochodzi z czasów Napoleona, ale jej tradycje siêgaj¹ œredniowiecza. Za jej za³o¿yciela
uwa¿a siê Karola V, który rozkaza³ gromadziæ
wszystkie manuskrypty. W 1537 r. , król Franciszek I wyda³ zarz¹dzenie, które na³o¿y³o na
drukarzy obowi¹zek dostarczania dla królewskich zbiorów przynajmniej jednego egzemplarza ka¿dej wydawanej ksi¹¿ki. W czasie
rewolucji trafi³a tu wiêkszoœæ manuskryptów
i druków skonfiskowanych koœcio³om.

Dokoñczenie na str. 19

Zdjêcie grupowe przed siedziba Richelieu.
fot. El¿bieta Œwider
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Artyku³y sponsorowane ze œrodków przeznaczonych na realizacjê GPPiRPA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
PLACÓWKI LECZNICTWA
I. OŒRODEK LECZENIA UZALE¯NIEÑ
SP ZOZ
20-027 Lublin, ul. Kar³owicza 1,
TEL/FAX (081) 534 72 19
a. Przychodnia Terapii Uzale¿nienia od
Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia
ul. Kar³owicza 1, tel. 532 13 82
czynny w godz. 8.00-20.00
od poniedzia³ku do pi¹tku
b. Oddzia³ Dzienny Terapii Uzale¿nienia
od Alkoholu
ul. Kar³owicza 1, tel. 534 74 04
czynny w godz. 8.00-20.00
od poniedzia³ku do pi¹tku
c. Przychodnia Leczenia Uzale¿nieñ
ul. Kar³owicza 1, tel. 532 29 79
czynny w godz. 8.00-20.00,
od poniedzia³ku do pi¹tku
d. Program Substytucyjnej Terapii
Metadonem
Al. Tysi¹clecia 5, tel. 532 77 37
II. WOJEWÓDZKI OŒRODEK TERAPII
UZALE¯NIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓ£UZALE¯NIENIA
a. Przychodnia Terapii Uzale¿nienia od
Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia,
ul. Abramowicka 4b, Tel. 744 22 28,
744 30 61 w. 373
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00-20.00
Kontakt indywidualny w godz.
8.00-16.00
– pomoc osobom uzale¿nionym od
alkoholu i ich rodzinom
b. Dzienny Oddzia³ Terapii Uzale¿nienia
od Alkoholu
ul. Abramowicka 4b, Tel. 744 22 28,
744 30 61 w. 373
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9.00-16.00,
– pomoc osobom uzale¿nionym od
alkoholu
c. Ca³odobowy Oddzia³ Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu
ul. Abramowicka 2, Tel. 744 30 61 w.
354
– pomoc osobom uzale¿nionym od
alkoholu
III. ODDZIA£ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPO£ÓW ABSTYNENCYJNYCH
ul. Abramowicka 2, tel. 744 30 61 w. 356,
357
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PUNKTY INFORMACYJNOKONSULTACYJNE DLA OSÓB
I RODZIN Z PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY
W RODZINIE
1. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy
w Rodzinie Alkoholowej SOPRA
ul. Jutrzenki 6, tel. 527 53 01
2. Stowarzyszenie STOP
– pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej
i ofiar przemocy w rodzinie
ul. Towarowa 19, tel. 748 38 89
3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy Chorym Uzale¿nionym od
Alkoholu „Nadzieja”
ul. Abramowicka 2 f, tel. 744 42 77,
743 91 11
4. Punkt konsultacyjny przy Miejskim
Oœrodku Pomocy Rodzinie, filia Nr 4
ul. Kompozytorów Polskich 8,
tel. 536 08 02
5. Punkt konsultacyjny przy Miejskim
Oœrodku Pomocy Rodzinie, filia Nr 2
ul. Kresowa 9, tel. 749 96 05
6. Punkt konsultacyjny przy Miejskim
Oœrodku Pomocy Rodzinie, filia Nr 1
ul. Piekarska 27, tel. 536 08 32
7. Punkt konsultacyjny przy Miejskim
Oœrodku Pomocy Rodzinie, filia Nr 5
ul. Na³kowskich 114, tel. 745 69 82
8. Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania
Patologiom Spo³ecznym „KuŸnia”
ul. Samsonowicza 25, tel. 443 43 13
9. Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe
„Rodzina”
ul. Jana Paw³a II 11, tel. 527 73 66
10. Lubelski Oœrodek Samopomocy
ul. Narutowicza 54, tel. 743 66 13
11. Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar
Przemocy „KONTAKT”
ul. Na³êczowska 25, tel. 533 79 99
12. Lubelskie Centrum TrzeŸwoœci
ul. Szewska 1, tel. 532 31 42
13. Stowarzyszenie „TrzeŸwe ¯ycie”
ul. Kar³owicza 1, tel. 532 13 82

KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W LUBLINIE

O alkoholu w bibliotece
Temat, który przygotowa³am, jest jednym
z przedsiêwziêæ towarzysz¹cych realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2002/2003, do którego przyst¹pi³a Miejska
Biblioteka Publiczna w Lublinie.
Cel prelekcji ma charakter typowo popularyzatorski, poprzez wskazanie pozycji
ksi¹¿kowych znajduj¹cych siê w naszych bibliotekach, przekazanie prostych treœci na
temat alkoholu i mo¿liwoœci uzale¿nienie siê
od niego – po kontekst kulturowy i literacki.
Ujêcie literackie stwarza okazjê do zaznajomienia m³odzie¿y, z myœl¹ o której zosta³ opracowany, z kilku wartoœciowymi dzie³ami literackimi, do przybli¿enia na wybranych przyk³adach, wizerunków ludzi pióra, którzy mieli
problem z alkoholem. Takie ujêcie tematu
stanowiæ mo¿e wa¿ny element przygotowania m³odzie¿y do uczestnictwa w kulturze.
Spotkaniami z m³odzie¿¹ w roku ubieg³ym, rozpoczê³am realizacjê cyklu prelekcji
traktuj¹cych o problemach alkoholowych.
Tematyka ta kontynuowana jest w bie¿¹cym
okresie. M³odzie¿ kilku szkó³ gimnazjalnych,
a tak¿e œrednich, z zainteresowaniem wys³ucha³a prelekcji na powy¿szy temat, mog³a
obejrzeæ stosowne fotosy pisarzy i poetów,
a tak¿e wys³uchaæ kilku ballad W³odzimierza
Wysockiego – poety, pieœniarza, tragicznej
ofiary alkoholizmu.
Jolanta Jurkowska

Przewodnicz¹cy Komisji
– Krzysztof Dudziñski
Rozpatrywanie wniosków o zastosowanie
wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu
obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego
ul. Kar³owicza 1, tel. 44 35 618
czynna w godz. 8.00-15.30, od poniedzia³ku
do pi¹tku

Za³¹czamy 100 egzemplarzy „Gdzie szukaæ pomocy” pismem brajla!
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Twórcy a alkohol – wizerunki poetów
i pisarzy nietrzeŸwych
Dlaczego twórcy siêgaj¹ po alkohol? W literaturze œwiatowej najbardziej znane s¹ dwie
wnikliwe autoanalizy, bêd¹ce œwiadectwem
intelektualnej odwagi pisarzy, którzy zmagali siê z uzale¿nieniem. S¹ to: „Pod wulkanem”
Malcolma Lowrego i „Moskwa Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa. Lowry napisa³ w komentarzu do swojej kultowej powieœci: Powzi¹³em
drog¹ mojemu sercu myœl dokonania pionierskiego dzie³a i opisania wreszcie autentycznej historii
pijaka.

duchowego, zag³usza poczucie bezsensu, wype³nienia duchow¹ pustkê. Picie jest dla Wieniczki koniecznym warunkiem egzystencji
w sowietach.

„Moskwa Pietuszki”, ze wzglêdu na kluczowy dla ca³ego dzie³a motyw picia, zaliczana jest
do tzw. prozy alkoholowej. W literaturze tego
typu picie staje siê fabularn¹ kanw¹ opowieœci, narrator przedstawia ca³¹ rzeczywistoœæ
poprzez pryzmat pijackich wizji. Bohater, Wieniczka, udaje siê w podró¿ kolej¹ z Moskwy
do podmiejskich Pietuszek, aby odwiedziæ
swoj¹ ukochan¹ i trzyletniego synka. To filozofuj¹cy alkoholik, pokonuj¹cy b³azeñsko-tragiczn¹ drogê w przygodnym towarzystwie.
W ci¹gu dwóch godzin jazdy pije na umór, a¿
do zupe³nej utraty œwiadomoœci. Przechodzi
przez ró¿ne stany upojenia, od g³odu alkoholowego po delirium. Nieprzytomny z przepicia, wraca tym samym poci¹giem. Niedaleko
Kremla napadaj¹ na niego bandyci. Ginie w jakiejœ klatce schodowej, przebity przez napastników szyd³em. Alkohol jest dla powieœciowego bohatera przedmiotem mistycznego wrêcz
po¿¹dania, daje mu zapomnienie, ucieczkê
od przygnêbiaj¹cej rzeczywistoœci, surogat ¿ycia

W tym roku mija ju¿ szósta rocznica œmierci Agnieszki Osieckiej. Napisa³a ponad dwa
tysi¹ce piosenek. Takie jak : „Okularnicy”,
„Niech ¿yje bal”, czy „Ma³goœka” zna ka¿dy.
Bez niej nie mo¿na wyobraziæ sobie klimatu
¿ycia literackiego i kulturalnego pocz¹wszy
od lat 50-tych. Ksi¹¿ka „Na zakrêcie” stanowi
zapis rozmów z przyjació³mi poetki. Rysuje
siê tu przed nami pe³en sprzecznoœci portret
niezwyk³ej kobiety, która doskonale radzi³a
sobie z poezj¹, ale znacznie gorzej ze swoim
¿yciem, w którym pojawi³ siê alkohol.

Dla wielu twórców, ¿yj¹cych w czasach
PRL, alkohol by³ namiastk¹ swobody i wolnoœci, ucieczk¹ w inny œwiat – i œmierteln¹ pu³apk¹. Nadu¿ywali go: W³adys³aw Broniewski,
Stanis³aw Grochowiak, Ireneusz Iredyñski,
Marek H³asko, Konstanty I. Ga³czyñski, Rafa³
Wojaczek i wielu innych.

Kolejna niezwyk³a i tragiczna postaæ naszej literatury, to Ma³gorzata Hillar. Talentem
dorównywa³a Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wesz³a do kanonu polskiej literatury
tomikiem „Gliniany dzban” z 1957 r. Ma³o kto
wie, ¿e poza jasnym okresem ¿ycia poetki,
opromienionym s³aw¹, urod¹, talentem,
¿yciem ma³¿eñskim i pasj¹ tworzenia, kry³y
siê ciemne lata za³amañ, cierpienia, izolacji
od œwiata, wycofywania siê w alkohol. Pi³a, jak
to czêsto u kobiet bywa, samotnie, do œciany.
Alkohol sparali¿owa³ jej talent. Spowodowa³
spustoszenie fizyczne i depresjê. Otrz¹snê³a
siê jednak i przez dziesiêæ lat zwi¹zana by³a
z ruchem AA. Wówczas z³o¿y³a w wydawnictwie nowy zbiorek poezji „Gotowoœæ do zmartwychwstania”.
„Oto dwadzieœcia lat minê³o, odk¹d umar³am
– pisa³a – pora¿ona cierpieniem przesta³am pisaæ,
maj¹c wiele do napisania (...). Wreszcie powoli
zaczê³am wychodziæ z g³êbokiego do³u, zabijaj¹cego, niszcz¹cego milczenia. Nie odbywa³o siê to za
pomoc¹ silnej woli ani walki wewnêtrznej. Ka¿da
walka wyzwala we mnie demony, wiêc ju¿ dawno
s³owo to wyrzuci³am ze swego s³ownika, lecz by³o to
coœ w rodzaju przebudzenia – jakby gotowoœæ do
zmartwychwstania’’
Nie myœla³a o œmierci, która j¹ znienacka
dopad³a. Zmar³a na atak serca w wieku 69
lat. Zostawi³a po sobie wstrz¹saj¹cy wiersz,
opisuj¹cy poczucie zupe³nego opuszczenia:
B³ogos³awiê ciê œciano
Gdy¿ wiem
¯e jedynie ty
Bêdziesz wiern¹ towarzyszk¹
Mojej œmierci.

Jolanta Jurkowska podczas prelekcji.
fot. archiwum

To tylko niektóre wizerunki twórców uzale¿nionych od alkoholu.
Jolanta Jurkowska

Bibliotekarze i ludzie
wspó³uzale¿nieni!
W Poznaniu w dniach 13-15 X 2003 r.
zorganizowano konferencjê na temat Biblioteka – Cz³owiek Niepe³nosprawny – œrodowisko lokalne. Na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³
referat: Bibliotekarz w œrodowisku osób wspó³uzale¿nionych – propozycje dzia³añ – wyg³oszony
przez prof. dr hab. Bronis³awê WoŸniczkêParuzel z Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Kim s¹ osoby wspó³uzale¿nione? – Mianem
tym okreœla siê osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach rodzinnych z ludŸmi uzale¿nionymi od alkoholu lub narkotyków. ¯ycie rodziny, pozostaj¹cej
w bliskich kontaktach z osob¹ uzale¿nion¹ od
alkoholu, ulega zaburzeniom. Jest to codzienna gehenna, prze¿ywana w czterech œcianach.
Problem picia – najczêœciej ojca – jest problemem „wstydliwym”, zarówno dla dzieci, jak
i dla ¿ony alkoholika. Rodzina g³êboko cierpi¹ca zamyka siê przed ludŸmi z zewn¹trz. Usi³uje sama poradziæ sobie z sytuacj¹, która
w szerszych krêgach spo³ecznych jest nieznana, lub rozumiana niew³aœciwie. Brak poczucia bezpieczeñstwa, agresja, a czêsto przemoc
doprowadza, w bardzo wielu przypadkach, do
rozbicia rodziny.
Nieleczony alkoholik pozostawia na swojej drodze zgliszcza, psychiczne wraki – swoich najbli¿szych. Jeœli wspó³uzale¿nionej rodzinie uda siê pokonaæ bariery izolacji to
trafia do rodzinnych grup wsparcia AL-Anon,
w których uczestniczyæ mog¹ wy³¹cznie osoby uzale¿nione. I tu czeka ich d³uga droga
do zdrowienia, ale te¿ zrozumienie i zawsze
pomocna d³oñ.
Terapie prowadzone s¹ przez zawodowych terapuetów, liderów rodzin i samych
wspó³uzale¿nionych. Gdzie zatem miejsce
bibliotekarza? Bibliotekarze mog¹ terapiê
wspomagaæ, s³u¿¹c zarówno prowadz¹cym
terapiê, jak i samym wspó³uzale¿nionym.
Mog¹ równie¿ prowadziæ dzia³ania o charakterze profilaktycznym wœród dzieci i m³odzie¿y ¿yj¹cej w rodzinach dotkniêtych alkoholizmem. Odpowiednio dobrane materia³y
czytelnicze, wspó³praca ze szko³ami, terapeutami, zwrócenie uwagi na literaturê biblioterapeutyczn¹, bardzo przydatn¹ doros³ym
wspó³uzale¿nionym, to zadanie dla bibliotekarza.
Jadwiga Janaszek
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Strony internetowe
www. lublin. olu. webpark. pl
www. mdk2. lublin. pl

„Jestem trzeŸwym
alkoholikiem”
Rozmówca ma 47 lat, dwójkê dzieci i jest
rozwiedziony. W pewnym momencie ¿ycia
straci³ kontrolê nad piciem. Otwarcie i szczerze mówi o swoim uzale¿nieniu i s³aboœci.
Uœmiecha siê, w jego oczach dostrzegam radoœæ. Zaanga¿owa³ siê w AA. Pe³ni misjê pomocy uzale¿nionym i chorym „na alkohol”,
oraz ich rodzinom.
Czy jesteœ alkoholikiem ?

www. mdk2. lublin. pl

„GPPiRPA – czyli Gminny Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. A mnie
z³oœci brak trzeŸwoœci! to tytu³ publikacji wydanej przez M³odzie¿owy Dom
Kultury nr 2 w Lublinie. Autor projektu, Benon Bujnowski, przy wspó³pracy
Jadwigi M. Kliczki, stworzy³ projekt „Co
ty wiesz o alkoholu”. Praca w niekonwencjonalny sposób przedstawia problemy zwi¹zane z na³ogiem, poruszane w dzie³ach literackich, poetyckich
i plastycznych. Cytowana jest literatura fachowa oraz przepisy prawne dotycz¹ce tego tematu. Mo¿emy tu znaleŸæ
informacje o projektach realizowanych
w ramach placówek specjalistycznej
pomocy, jak równie¿ o dzia³aniach profilaktycznych podejmowanych przez
szko³y. Wymienione s¹ adresy placówek, do których mog¹ siê zwróciæ osoby dotkniête problemem alkoholowym. Ca³oœæ uzupe³nia piêkna szata
graficzna z ilustracjami.
(bij)

Tak. Dzisiaj ³atwo mi to wyznaæ. Ale proces dochodzenia do prawdy to powolne dojrzewanie. Czu³em siê nienasycony ¿yciem –
i pi³em. Nie s³ucha³em rodziny, kiedy mówili
mi, ¿e nadu¿ywam alkoholu. Po raz pierwszy
siêgn¹³ po trunek, kiedy mia³em 15 lat.
W wieku 18-19 lat upija³em siê ju¿ bardzo
czêsto.
Co popycha³o Ciê do alkoholu?
Chcia³em zmieniæ swój nastrój, zag³uszyæ
kompleksy. By³em nieœmia³y i wstydliwy. Picie mia³o mi daæ odlot w lepszy œwiat i pomóc przekraczaæ ograniczenia. W ten sposób poprawia³em sobie humor. Kiedy ju¿
by³em ¿onaty, ucieka³em od nieudanego
ma³¿eñstwa. Piciu sprzyja³y okolicznoœci, charakter mojej pracy. By³em kierownikiem,
majstrem, mia³em w³asn¹ firmê budowlan¹.
Wokó³ mnie pili prawie wszyscy i przy ka¿dej
okazji.
Czy alkohol zniszczy³ Twoje ma³¿eñstwo?
O¿eni³em siê, kiedy mia³em dwadzieœcia
piêæ lat. Niestety, mieszkaliœmy z teœciami. Dla
¿ony zdanie matki by³o wa¿niejsze ni¿ moje.
Czêsto zadawa³em sobie pytanie: „Kim jestem”.
Chcia³em udowodniæ ¿onie, ¿e mo¿e siê
przy mnie czuæ bezpieczna. By³em bardzo
obrotny. Myœla³em, ¿e jak bêd¹ pieni¹dze,
w³asne mieszkanie, samochód, to bêdzie nam
lepiej; ¿e im wiêcej cz³owiek ma, tym bardziej
bêdzie szanowany. Niestety, myli³em siê. Czêsto by³y ciche dni. A kiedy dosz³o do bankructwa firmy, doœwiadczy³em zupe³nego odrzucenia. Nie chcê oskar¿aæ ¿ony, ale jednak by³a
materialistk¹. Czu³em siê niekochany. Docho-

dzi³o do nieporozumieñ. A potem by³a sprawa rozwodowa. Z tyloma nawarstwionymi problemami zupe³nie sobie nie radzi³em. Próbowa³em siê zabiæ.
Czy znalaz³eœ pomoc w koœciele?
Wstydzi³em siê Pana Boga. Poza tym czu³em siê pokrzywdzony, zagubiony. Mia³em
wyrzuty sumienia.
Jak trafi³eœ do AA?
Moja sytuacja by³a tragiczna i ci¹gle siê
pogarsza³a. Czu³em siê samotny. Mia³em przymus picia. W tej sytuacji i przy takiej œwiadomoœci pomóc mi mia³o piwo, drink. A potem
by³ kac, rêce siê trzês³y. Ci¹g³a recydywa. Myœli o samobójstwie. Kontakt z sensownymi
ludŸmi spowodowa³, ¿e wyl¹dowa³em na
Oddziale Zamkniêtym. Tam us³ysza³em pytanie, czy nie zechcia³bym pójœæ do grupy AA.
Ile lat ju¿ nie pijesz ?
Dziewiêæ lat. Jak to u nas mówi¹: jestem
trzeŸwym alkoholikiem dziewi¹ty rok. Jedyny warunek, ¿eby byæ w AA, to podj¹æ próbê
zaprzestania picia. Przychodzi wielu zbuntowanych i zagubionych. Na mityngach czuj¹
wspólnotê. Wiara przychodzi póŸniej. Mo¿e
to siê wyda paradoksalne, ale to jest taka „B³ogos³awiona wina”, Bóg mi da³ nowe ¿ycie. Alkohol doprowadza mnie do Boga na nowo.
Z perspektywy czasu mogê powiedzieæ, ¿e
by³o mi to potrzebne, bym pozna³ dwa oblicze ¿ycia. To by³o mi potrzebne by ¿yæ we w³aœciwy sposób. Teraz odczuwam spokój i równowagê. Czujê, ¿e wewnêtrznie siê rozwijam.
Mogê robiæ rachunek sumienia ze swojego
¿ycia, a autorytetem jest dla mnie Bóg. W program AA jest wpisany dekalog.
Czy poradzi³byœ coœ ma³¿eñstwom?
Kochaæ siê nawzajem.
Jak mo¿na pomóc chorym na alkohol i ich rodzinom?
Zapraszam na mityngi AA.
Dziêkujê za rozmowê. Uœwiadomi³a mi wiele
problemów.
Jerzy Jacek Bojarski

Kim s¹ Anonimowi Alkoholicy?
Preambu³a AA
Anonimowi alkoholicy s¹ wspólnot¹ mê¿czyzn i kobiet, którzy dziel¹ siê nawzajem
doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹, aby rozwi¹zaæ swój problem i pomagaæ innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we
wspólnocie jest chêæ zaprzestania picia. Nie
ma w AA ¿adnych sk³adek ani op³at, utrzy-
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mujemy siê sami z naszych dobrowolnych
datków.
Wspólnota AA nie jest zwi¹zana z ¿adn¹
sekt¹, wyznaniem, parti¹ lub instytucj¹, nie
anga¿uje siê w ¿adne publiczne polemiki, nie
zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach.
Naszym najwa¿niejszym celem jest trwaæ
w trzeŸwoœci i pomagaæ innym alkoholikom
w jej osi¹ganiu.

Rozk³ad mityngów
Wspólnoty AA w Lublinie

Kto? Gdzie? Kiedy?
Punkt Informacyjno-Kontaktowy Intergrupy AA „Lubelska”
Dom Parafii pw. Œw. Miko³aja
20–124 Lublin, ul. Krzywa 1
dy¿ury: wtorki i pi¹tki, g. 16.00–18.00
Mityng Otwarty Intergrupy:
Ka¿da III niedziela miesi¹ca, g. 17.00
NIEDZIELA:
Quo Vadis,
Schronisko dla Bezdomnych Mê¿czyzn,
ul Garbarska 17, g. 11.00;
Dzisiaj Nie,
Dom Parafii Katedralnej,
ul. Królewska 8/10, g. 16.00;
Benignus,
Klasztor O.O. Kapucynów,
al. Kraœnicka 76, g. 17.00;
Radoœæ ¯ycia,
Hostel Stowarzyszenia Nadzieja,
ul. Abramowicka 2 F, g.18.00;
AAAby TrzeŸwieæ,
Dom Parafii œw. Andrzeja Boboli,
ul. Zakopiañska 2, g. 18.00;
PONIEDZIA£EK
Akron,
Przychodnia Terapii Uzale¿nienia
od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia,
ul. Kar³owicza 1, g. 10.00;
Po³udniowa,
Rejonowy Areszt Œledczy,
ul. Po³udniowa 5, g. 16.00;
Ave,
Dom Parafii œw. Micha³a Archanio³a,
ul. Fabryczna 19, g. 17.00;
Joanna,
Dom Parafii b³. Urszuli Leduchowskiej,
ul. Roztocze 1, g. 17.30;
W³adys³aw,
Dom Parafii b³. Królowej Jadwigii,
ul. Kompozytorów Polskich 1, godz. 18.00;
Azyl,
Klub Abstynenta Azyl, ul. Szewska 1
(od Wodopojnej), g. 18.00;
Tu i Teraz,
Szpital Psychiatryczny, ul. Abramowicka 2,
Oddz. XVI, g. 18.00;
WTOREK
Pierwszy Krok,
Oddzia³ Dzienny dla Osób
Uzale¿nionych od Alkoholu,
ul. Kar³owicza 1, g. 16.45;
Z Podniesion¹ G³ow¹,
Prywatny Oœrodek Leczenia Uzale¿nieñ,
ul. Kolorowa 8/46, g. 17.00
Rodzina
Dom Parafii œw. Rodziny
ul. Jana Paw³a II 11, g. 18.00
Fart
Szpital Psychiatryczny
ul. Abramowicka 2,
Oddz. VI, g. 18.00
Orêdzie Serca,
Dom Parafii œw. Antoniego,
ul. Kasztanowa 1, g. 19.00;
ŒRODA
Bill W.,
Przychodnia Terapii Uzale¿nienia
od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia,
ul. Kar³owicza 1, g. 10.00;
Dr Bob,
Adres jw. g.17.00;
Rubikon,
ul. Radzyñska 10, g. 18.00;
CZWARTEK
Polonus,
Parafia Koœcio³a Polskokatolickiego,
ul. Kunickiego 8, g. 10.00;
Przemienieni
Dom Parafii Przemienienia Pañskiego
ul. Nadbystrzyscka 40, g. 17.00;
Pamiêtaj,
Klasztor O.O. Jezuitów,
ul. Kró³ewska 9, g. 17.00;
PI¥TEK
Dwunastka,
Dom Parafii œw. Krzy¿a
ul. Pogodna, g. 16.30
Sobota
W Samo Po³udnie,
Dom Parafii œw. Józefa
ul. Filaretów 7, g. 12.00

Darczyñcy
Serdecznie dziêkujemy naszym dobrodziejom:
! W zwi¹zku z imprez¹ „Czechowicz ca³y
jest z prowincji, ca³y ze snu... ” za udostêpnienie Galerii „Korytarz” i po¿yczenie fotoram – Galerii Bia³ej, a tak¿e po¿yczenie i udostêpnienie Sali Nowej
Centrum Kultury.
! W zwi¹zku z wystaw¹ „Münster najpiêkniejsze miasto Westfalii” Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina za ofiarowanie
ksi¹¿ek autorstwa ks. Zygmunta Lipskiego „Wspó³praca ¯ywego Koœcio³a w partnerstwie polsko-niemieckim”.
! Za pomoc przy realizacji wystawy p. Dyrektorowi Piotrowi Semeniukowi z Kancelarii Prezydenta z Biura d/s Promocji
Miasta, Michaeli Heuer z Towarzystwa
Wspierania Partnerstwa Miast LublinMünster, a tak¿e ks. Zygmuntowi Lipskiemu, Violetcie Wœcis³o, Helege Petersowi, Fundacji „Szczêœliwe dzieciñstwo”,
! Browarom Lubelskim S. A; p. Józefowi
Godlewskiemu – Prezesowi „Herbapolu”
Ksiêgozbiór darowali:
! Andrzej Pruszkowski – Prezydent Miasta
Lublina, Kancelaria Prezydenta Miasta
Lublin
! Ryszard Wójcik
! Biblioteka Uniwersytecka KUL
! Bogumi³ Korniak
! Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
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tytu³ów, dokonywania skrótów i adiustacji. Materia³y zamówione przyjmujemy tylko w wyznaczonych terminach w formie wydruku z podpisem autora i z do³¹czon¹ dyskietk¹ (lub CD).
Zdjêæ nie podpisanych nie przyjmujemy.

Niecodziennik
w Pary¿u
Dokoñczenie ze str. 15
Biblioteka gromadzi kilkanaœcie milionów
woluminów – niemal wszystkie druki, które
ukaza³y siê we Francji od XVI w. , a tak¿e druki starsze, m. in. dwa egzemplarze Biblii Gutenberga. Najwiêkszy i najbogatszy jest jej
zbiór grafiki (liczy obecnie przesz³o 13 mln
rycin i ponad 2 mln fotografii, francuskich
i zagranicznych, w tym m. in. grafiki Dürera,
Rembrandta i Goyi). BNF podzielona jest na
departamenty: rêkopisów; rycin i fotografii;
map i planów; muzyki (ul. Louvois); monet
i medali; filmu i teatru (w Arsenale). Widzieliœmy: czytelniê Labrouste, Salê Owaln¹ oraz
Salê Voltaire.
Sala Owalna – zaprojektowana przez
Jean-Louis Pascal’a, dokoñczona w 1936 r.
przez architekta Alfreda Recoura. Sala ma
45 m d³ugoœci i 34 m szerokoœci, i 18 m wysokoœci pod szklan¹ kopu³¹. Ma 150 miejsc.
Obecnie s³u¿y jako czytelnia wyszukiwañ bibliograficznych.
BNF realizuje tzw. Projekt Richelieu (renowacja). Projekt ten ma na celu rozwój siedziby Richelieu i wyposa¿enie jej w nowoczesn¹ technikê. Prace zakoñcz¹ siê oko³o
2009 r.
Hanna Chodkiewicz, Barbara Szpilarewicz

tel. (0 81) 740-12-86
kom. 0 508-344-838
e-mail: bedford@wp. pl
Oferta:
! sk³ad
! ³amanie
! przygotowanie elektronicznych wersji publikacji
! druk (offsetowy, flexograficzny. sitodrukowy, cyfrowy)
! . . . oraz projekty plastyczne, które czêsto
decyduj¹ o powodzeniu danego produktu
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