
Uważam, że szanse na wygraną są 

jednakowe. Wady i zalety ma 

książka, jak i e-book. Jedynym 

sprawiedliwym sędzią w tym poje-

dynku jesteś Ty. Zdecyduj, co wygra!

W jednej okładce jedna książka - w 

jednym czytniku 100 000 książek

Pokusić się o zmieszczenie w jednej 

okładce sagi R. R. Martina? Hmm… 

książka takich gabarytów mogłaby 

śmiało posłużyć Ci jako pufa albo stolik 

nocny. W czytniku - żaden problem! 

Wystarczy jedna mała ikonka i całą ser-

ię masz "na kliknięcie".

Książka pachnie- e-book nie pachnie

Na początku książka ma zapach druku, 

papieru, nowości. Jako ciekawostkę 

powiem, że właśnie woń książki zain-

spirowała niemieckiego perfumiarza 

Geza Schön'a do stworzenia perfum 

"Paper passion". Buteleczkę zamknął w 

opakowaniu, które wygląda jak 

książka.

Z czasem kartki książki przesiąkają 

domem, zapachem dłoni, perfumami… 

E-book też zapewne ma jakiś swój za-

pach, ale nie słyszałem, żeby ktoś się 

nim delektował.

Książka jest ciężka - czytnik e-

booków jest lekki

Upchnąć encyklopedię albo jakiś 

słownik do damskiej czy podróżnej 

torebki - trudna sprawa. A jeśli już się 

komuś uda, to kto chce dźwigać takie 

ciężary?!! Trzeba przecież oszczędzać 

kręgosłup. Walizka daje większe możli-

wości niż torebka. Jadąc na wakacje da 

się do niej włożyć sporo różnych 

książek. Tylko, czy warto dopłacać za 

nadbagaż? Oczywiście to pytanie reto-

ryczne. Czytnik ze wszystkim czego 

dusza zapragnie zmieści się nawet w 

kopertówce. A więc na urlop możesz 

zabrać dosłownie wszystko, co planu-

jesz przeczytać.

Książki nie trzeba ładować, działa za-

wsze- w czytniku może paść bateria

Ta różnica zdecydowanie przemawia 

na korzyść książki. Co może być 

gorszego niż czytnik, który wyłączy się 

w najciekawszym momencie lektury? 

Książka nie wywinie Ci takiego numeru. 

Jeśli Ty nie przerwiesz czytania, to 

książka na pewno tego nie zrobi, chyba 

że się skończy… J

Książka nie jest wodoodporna - czyt-

nik e-booków jest wodoodporny

Zaczytać się leżąc na trawie i delektu-

jąc letnim deszczem… Z tradycyjną 

książką to raczej niemożliwe, chyba, że 

chcemy spisać ją na straty. Wodood-

porny czytnik sprosta każdym fan-

tazjom. Podobnie jest z bardzo 

wzruszającymi lekturami. Jeśli masz 

skłonności do wylewania morza łez, 

kiedy coś Cię rozczula, to w przypływie 

emocji doszczętnie zalejesz książkę. 

Nad e-bookiem możesz spokojnie się 

wypłakać.

D o k s iąże k j e s t d u żo s u p e r 

gadżetów- do e-booków niestety 

nie…

Rozmaite zakładki, podpórki, specjalne 

książkowe lampki, podkładki… Jest w 

czym wybierać, a producenci gadżetów 

naprawdę potraf ią zaskakiwać . 

Zabawne, eleganckie, fantazyjne, 

funkcjonalne i przydatne - na pewno 

znajdziesz coś dla siebie. Książkowy 

gadżet to też fajny pomysł na prezent. 

Świat e-booków w tej materii zdecy-

dowanie nie ma Ci nic specjalnego do 

zaoferowania

Książki zajmują dużo miejsca na 

półkach - czytnik z e-bookami zajmu-

je mało miejsca

W tej kategorii wygrywa e-book. Piękna 

biblioteczka z regałami książek pod 

sam sufit - marzenie. Niestety spełnić 

t o m o gą n i e l i c z n i . Po s i a d a c z e 

kawalerek, czy m-3 na taki luksus nie 

mogą sobie pozwolić. Półki muszą za-

jąć przedmioty codziennego użytku. Ni-

estety garnek wygra z książką. A chci-

ałoby się mieć i tę i tamtą pozycję. Na 

kilku calowy czytnik zawsze znajdziesz 

miejsce.

Zgubienie książki nie jest kosztowne 

- zgubienie czytnika uderzy po kieszeni

Tym razem punkt dla książki, choć 

może to być dyskusyjne. Dlatego, żeby 

uprościć sprawę nie biorę pod uwagę 

kwestii emocjonalnych, sentymental-

nych i kolekcjonerskich. Zimna kalku-

lacja. Zatem jeśli zgubisz gdzieś 

książkę, którą właśnie czytasz, to stać 

Cię, żeby kupić drugą. I nie musisz z 

tego powodu przymierać głodem. Jak 

zgubisz czytnik z e-bookami, to Cię 

zaboli nie tylko emocjonalnie, ale i fi-

nansowo.

Książki trzeba sprzątać, pielęgnować 

- czytnik nie wymaga tyle atencji

Planujesz porządki na półkach z 

książkami? Zarezerwuj sobie na to 

wolne popołudnie. Zdejmowanie z 

półek, odkurzanie, wycieranie, ustaw-

ianie. Nie masz już na nic siły. Ogarnię-

cie czytnika z e-bookami jest zdecy-

d o w a n i e ł a t w i e j s z e , m n i e j 

czasochłonne i mniej męczące. Co za 

tym idzie - masz więcej czasu na czy-

tanie!

Każda książka jest inna - e-booki nie 

różnią się za bardzo

Okładka, papier, druk, wielkość, 

kształt, ilustracje, sprawiają, że trady-

cyjna książka potrafi cieszyć oko. Dzięki 

temu sprawia też, że czytanie jest nas-

trojowe, klimatyczne i ma w sobie coś 

magicznego. E-booki cóż… to trochę 

jak wczasy last minute z all inclusive w 

hotelowych kurortach. Oglądając zdję-

cia z różnych miejsc, nie bardzo można 

je rozróżnić.

Książki nie da się czytać po ciemku - 

e-book możesz czytać ze zgaszonym 

światłem

Wyłącz w końcu tę lampkę, nie mogę za-

snąć! Przestań już i zgaś to światło! To 

ciągłe pretensje, kiedy z kimś się dzieli 

sypialnię. Są tacy, u których potrzeba 

spania przeważa zdecydowanie nad 

potrzebą czytania. Żeby uniknąć 

zrzędzenia, przerywasz w połowie zda-

n i a i z a s y p i a s z z p o c z u c i e m 

niespełnienia. Czytnik rozwiązuje takie 

problemy. Możesz czytać choćby do 

rana, a delikatny odblask ekranu czyt-

nika na pewno nie będzie przeszkadzał.

Czytanie książki to dobry wzorzec 

dla dziecka- czytanie e-booka nie 

daje takiego przykładu

Żeby zaszczepić w dziecku "bakcyla" 

do czytania, trzeba również przy nim 

czytać. I to czytać książki, bo to słowo i 

przedmiot są dla maluszka zrozumiałe. 

Maluch widzi, jak czytasz i chce Cię 

naśladować. Zaczyna więc sięgać po 

swoje książeczki. A na e-booki 

przyjdzie jeszcze czas. Wtedy dziecko 

samo zadecyduję po co sięgnie.

Jak widać jest remis. Ja osobiście lu-

bię zarówno tradycyjne książki, jak i 

e-booki. To, co czytam, zależy od 

sytuacji. Na wakacje wolę zabrać e-

booki, w domu lubię rozsiąść się 

wygodnie z książką. Do wanny za-

bieram czytnik, a książki lubię dawać 

w prezencie. Wniosek jest jeden - nie 

ważne czy czytasz tradycyjną książkę 

czy e-booka. Ważne, że czytasz. A co 

Wy preferujecie: tradycyjną książkę, 

czy e-book?

Piszcie na naszym funpage'u na 

Facebooku.

PA

E-book czy zwykła książka?
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-

na w Łosicach zakończyła realizację 

zadania "Ku chwale książki". Na jego 

realizację Łosicki Dom Kultury 

pozyskał ponad 14.000 zł z Minis-

terstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Wkład własny w postaci 

dotacji celowej przekazało Miasto i 

Gmina Łosice.

Podróże w bibliotece

W ramach zadania odbyły się spotka-

nia z cyklu "Podróże w bibliotece", 

podczas których na dzieci i młodzieży 

czekały ciekawe prezentacje ukazujące 

odległe zakątki świata. Odbyły się 

także 4 otwarte spotkania z literaturoz-

nawcami. Podczas nich dzieci , 

młodzież i seniorzy dowiedzieli się m. 

in. o obrazie wesela ludowego w liter-

aturze polskiej. Było także spotkanie o 

literackich Noblach polskich pisarek 

czy z zakresu literatury niemieckiej. Ich 

celem było podnoszenie kompetencji 

czytelniczych i rozbudzanie potrzeb lit-

erackich.

Dzięki realizacji zadania zostały zapoc-

zątkowane spotkania pn. "Wieczorne 

czytanie/słuchanie bajek". - Zorgani-

zowaliśmy ponadto 24 spotkania inter-

aktywno-multimedialne z literaturą pod 

hasłem "Dlaczego książka?". Miały one 

formę zabawy i interakcji. Nieodzownym 

elementem tych spotkań było wyko-

r z y s t y w a n i e n o w y c h m e d i ó w i 

nowoczesnych technologii. Poprzez to 

działanie promowaliśmy czytelnictwo i 

nawyki czytelnicze wśród dzieci i 

młodzieży i pokazywaliśmy im, że czy-

tanie może być także pożyteczne i przy-

jemne - informuje Łukasz Wawryniuk, 

kierownik M-GBP w Łosicach, autor i 

koordynator zadania "Ku chwale książ-

ki".

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej do 

czytania książek może zachęcić ich au-

tor, dlatego jesienią łosicka biblioteka 

zorganizowała 5 spotkań autorskich. 

Mieszkańcy regionu spotkali się z Woj-

ciechem Sumlińskim, Haliną Gro-

chowską. Krzysztofem Skibą i Wioletą 

Piasecką. Efektem tego było powstanie 

Klubu Miłośników Książki, który będzie 

funkcjonował po zakończeniu zadania.

Każdy może współtworzyć

 W trakcie zadania łosicka książnica 

przygotowała internetowe czasopismo 

pt. "Ku chwale książki". W okresie od 

kwietnia do grudnia zostały wydane 2 

jego numery. Zostały w nim opub-

likowane artykuły i informacje doty-

czące m. in. literatury współczesnej, 

wskazówki dla rodziców jak pięknie 

czytać dzieciom, zapowiedzi nowości 

książkowych, ciekawostki literackie dla 

dzieci i młodzieży czy korzyści z czyta-

nia książek. - Po zakończeniu projektu 

będziemy to działanie kontynuowali. 

Czytelnik może czasopismo pobrać z 

naszej strony internetowej, wydrukować 

je lub czytać na ekranie komputera, w 

telefonie czy na tablecie. Zapraszamy 

jednocześnie naszych czytelników do 

współtworzenia i pisania tekstów. To 

także miejsce, gdzie chcemy publikować 

twórczość literacką mieszkańców naszej 

gminy - wyjaśnia kierownik biblioteki. 

W wakacje odbył się cykl 12 spotkań 

pn. "Wakacje z książką!", podczas 

których dzieci i młodzież poznawała 

poprzez nowe media historię książki, 

jej budowę i też sami mogli stworzyć 

własną książkę. Całość zakończył 
Powiatowy Konkurs Teatralny "Czytam, 

bo lubię!"

Cel osiągnięty

Zadanie "Ku chwale książki" opierało 

się na interakcji i spotkaniu z książką 

poprzez drugiego człowieka. Było 

głównie skierowane do dzieci i 

młodzieży i osób 60+. - Postawiliśmy so-

bie za cel promowanie czytelnictwa w 

oparciu o nowe technologie i nowe me-

d i a . C h c i e l i śm y p o p r z e z n i e 

rozpowszechniać powszechne praktyki 

czytelnicze, ukazywać najważniejsze 

zjawiska literackie w kontekście kultury 

współczesnej. Znając potrzeby naszych 

odbiorców, zaproponowaliśmy im dzi-

ałania popularyzatorskie i pokazaliśmy, 

że nawyk czytania może być dobrym 

sposobem na pożyteczne spędzanie 

wolnego czasu. Przy modzie na tablety, 

komputery i telewizję, książka zawsze 

będzie przyjacielem człowieka. Udało 

się nam wzbudzić na nowo w odbior-

cach naszego zadania zamiłowanie do 

czytania książek. Dzięki temu młode 

pokolenie uświadomiło sobie, że 

współczesna biblioteka to miejsce nie 

tylko do wypożyczania książek. Cel 

zadania został osiągnięty - podsumuje 

Ł. Wawryniuk.

Zadanie "Ku chwale książki" dofinan-

sowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Funduszu Promocji Kultury w ramach 

programu "Partnerstwo dla książki". 

Strategicznym jego celem jest poprawa 

dostępu do książki, jak i wzmocnienie 

kulturotwórczej roli biblioteki, w 

szczególności m. in. rozszerzenie zakre-

su usług biblioteki i dostosowanie ich 

do potrzeb czytelników, zwłaszcza 

czytelników młodych oraz wzmocnie-

nie funkcji biblioteki jako ośrodka ani-

mującego kulturę i aktywizującego 

Książka 
przede 
wszystkim!

Podsumowanie zadania "Ku chwale 
książki"
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społeczności lokalne. Jednym z za-

łożeń programu jest to, aby nowoczes-

na biblioteka była miejscem zaufania 

społecznego, kreującym wspólnotę, 

współpracującą z innymi, działającymi 

lokalnie instytucjami i organizacjami, 

by formować sferę kulturalną i 

społeczną.

Konrad G.
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Książka Michaela Sandela "Czego nie 

można kupić za pieniądze" to na-

jwyższej próby refleksja intelektual-

na nad dzisiejszym światem i 

społeczeństwem. Jest to światowy 

b e s t s e l l e r, p o n a d 2 m i l i o n y 

sprzedanych egzemplarzy oraz laure-

at Nagrody Economicus 2013 za na-

jlepszy przekład. Sandel znany jest 

jako filozof rynku i prawa, lecz prze-

ciwnicy dzikiego kapitalizmu i zorga-

nizowanego życia społecznego tak, 

b y s p r z y j a ł o p o w s t a w a n i u 

nierówności okrzyknęli go Profe-

sorem Oburzonych.

Sandel zastanawia się nad granicami 

rynku, robi przegląd gorących tematów 

debaty publicznej. "Dziś logika kupna i 

sprzedaży nie odnosi się już do dóbr 

materialnych, ale stopniowo zaczyna 

rządzić całym naszym życiem. Czas 

zadać sobie pytanie, czy chcemy tak 

żyć" pisząc to zwraca uwagę na bardzo 

poważny problem dzisiejszych czasów, 

k o n s u m p c j o n i z m i p o g o ń z a 

pieniądzem. Skłania również do reflek-

sji nad tym co jest w życiu ważne i 

ważniejsze oraz zwraca uwagę na pro-

ces urynkowienia kolejnych sfer 

naszego życia, który dokonuje się w 

różnych częściach świata.

Autor inteligentnie oraz odważnie 

zadaje wcale nie łatwe pytania do sytu-

acji, które występują w wielu rodzinach 

na świecie, m. in. pytanie "czy płacić 

dzieciom za czytanie książek albo za 

dobre stopnie?". Dziecko, które za 

przeczytanie książki lub za dobre stop-

nie w szkole będzie dostawa ło 

pieniądze, nauczy się od najmłodszych 

lat, że korzyści które płynął z przeczyta-

nia książki i przyswajania wiedzy nic 

nie znaczą, bo będzie to traktowało 

jako obowiązek, przymus za który 

dostanie wynagrodzenie. Nie uświado-

mi sobie tego, że dzięki tym działaniom 

kształtują siebie samych. Dostając 

pieniądze, będzie żył w przekonaniu, że 

za pieniądze będzie mógł kupić wszys-

tko i tylko one będą dla niego jedyną, 

odpowiednią nagrodą.

Autor w swojej książce stawia zasad-

nicze pytanie: co się dzieje kiedy w to-

wary zamienia się cenniejsze wartości, 

takie jak wykształcenie, dostęp do 

dóbr narodowych czy nawet ludzką 

cielesność. Najbardziej wstrząsającym 

przykładem jest to że, my, ludzie, po-

trafimy "sprzedać" swoje cia ło, 

zdrowie, a nawet dziecko czy żonę, 

żeby zdobyć korzyść finansową, jest to 

oburzające, ale prawdziwe. Przykła-

dem mogą tu być opisane w książce ko-

biety z Indii, które oferują się jako suro-

gatki niemal trzykrotnie tańsze niż w 

USA. Znowu główną rolę grają tu 

pieniądze, dla tych kobiet są to 

pieniądze, dzięki któr ym mogą 

wykarmić rodzinę, a pary, które 

zgadzają się na takie działania, os-

zczędzają wcale nie małe pieniądze.

Czy faktycznie wszystko powinno być 

dostępne na rynku? W jakim miejscu 

powinna być granica dostępności?

Wydaje mi się, że na te pytania każdy 

powinien odpowiedzieć sam, według 

tego co uważa za moralne, ponieważ 

nie dla każdego np. urodzenie komuś 

dziecka, nie będzie moralne. Ja 

uważam, że nazywanie tych kobiet 

"wysiadywajki" czy "klacze zarodowe" 

jest niesprawiedliwe, przecież to jest 

bardzo dramatyczna decyzja, wynająć 

swój brzuch i urodzić dziecko innej ko-

biecie, ale nie robią tego dla przyjem-

ności, tak owszem dla pieniędzy, ale 

potrzebują tych pieniędzy, żeby za-

pewnić lepsze życie swoim własnym 

dzieciom.

Autor pokazuje jak przesuwają się 

granice rynku z zewnątrz do wewnątrz, 

na przykład opłaty za "dobrowolną" 

sterylizację kobiet, tatuaże-reklamy na 

ciele i wiele innych przykładów. To 

uświadamia nam jak rynek wchodzi w 

osobistą sferę życia człowieka. Jak 

wiele człowiek jest w stanie poświecić 

dla pieniędzy, lecz warto podkreślić, że 

ludzi do takich działań zmusza najczęś-

ciej bardzo trudna sytuacja życiowa. W 

ten sposób chcą poprawić swoją sytu-

ację materialną. Pieniądze faktycznie 

umożliwiają lepsze życie, lecz w niek-

tórych sytuacjach mają moc destruk-

cyjną.

Sandel wielokrotnie przedstawia 

przykłady, że motywacja finansowa nie 

zawsze przekłada się na wzrost efekty-

wności rynku, a wręcz przeciwnie. 

Uświadamia, że nie każdy człowiek jest 

"łatwym celem" i zachowuje sfery 

moralne i opór. To właśnie moralność 

ludzka byłaby w stanie przeciwstawić 

się ekspansji rynku. Rynek który nie 

może spieniężyć określonej strefy szu-

ka innej. Celem rynku jest jak najwięk-

szy zysk. Nie zwraca uwagi na swoje 

działania i metody, dla niego liczy się 

tylko spieniężenie działań. Wystar-

czyłaby moralna odmowa. Nie można 

jednak zdecydowanie liczyć na to, że 

zadziałałoby to w każdym przypadku. 

Niektóre działania rynku nie są 

moralne i przekraczają ludzkie możli-

wości, a mimo to chętnych jest bardzo 

dużo. Im więcej chętnych ludzi tym 

bardziej rozwija się rynek.

Jednym z takich przykładów, który na 

pewno wzbogaci rynek, ale nie do koń-

ca poprawi, to jakość życia ludzi, to 

odpłatna "sterylizacja" narkomanek. 

Zgadzam się, że powinno się pomagać 

tym kobietom, lecz dlaczego otrzymują 

za to pieniądze? Czy to jest jeden 

możliwy sposób pomocy? Z góry moż-

na założyć, że otrzymane pieniądze 

wydadzą na narkotyki. Wymuszając na 

nich antykoncepcję faktycznie po-

magamy przede wszystkim nienarod-

zonym dzieciom, ale czy te kobiety 

powinny otrzymywać pieniądze Czy w 

t e n s p o s ó b n i e p o p i e r a m y 

narkomanii?!?

Również dużą rolę w ogólnym rozwoju 

rynku ma rynek ubezpieczeniowy. Za 

pieniądze można wykupić od starszej 

osoby jej wysoką polisę na życie. Dzieje 

się to tak, że emerytura osób starszych 

nie wystarcza na płacenie wysokich 

składek. Wystarczy tylko opłacić skład-

ki do końca życia starszej osoby, by po 

jej śmierci "zgarnąć" pokaźną sumę z 

odszkodowania. Taki rynek "obstawia-

nia zgonów" w USA warty jest ponad 30 

miliardów dolarów. Osoby działające w 

ten sposób nie robią nic innego jak go-

nią za pieniądzem. Niestety, coraz 

więcej osób traci rozum. Ich tok myśle-

nia zawłada chęć wzbogacenia się.

Michael Sandel dzięki tej książce 

pokazuje nam jak rynek, pieniądze i 

chęć wzbogacenia się faktycznie wpły-

wają na moralność ludzi i ich działanie. 

Uświadamiamy sobie, że społeczeńst-

wo jest w stanie dużo poświęcić dla 

w z b o g a c e n i a s i ę , a z a r a z e m 

p r z e k r a c z a n i a s w o i c h g r a n i c 

moralnych. Powinniśmy się zastanowić 

jakimi wartościami powinniśmy się 

kierować w życiu.

Książka jest godna uwagi. Napisana 

jest jasno, opisane przykłady są sprecy-

zowane i dobrze wyjaśnione. Z tym, że 

ta prostota jest zwodnicza, bo kwestia 

poruszona w książce nie należy do na-

jprostszych i wymaga uważnego czyta-

nia. Sandel przedstawia wszystko w 

sposób zrozumiały. Pyta wprost czy 

chcemy społeczeństwa, gdzie za 

pieniądze można zdobyć dosłownie 

wszystko, czy jednak chcemy zachować 

resztki moralności i znać hierarchię 

wartości w swoim życiu. Autor to 

charakterystyczny wykładowca, ma 

rzadki dar czynienia spraw złożonych 

zrozumiałymi, a nawet zabawnymi. 

Produkuje i inspiruje do refleksji i 

dyskusji.

PA

RECENZJA

Michael Sandel 
"Czego nie można 

kupić za pieniądze?"
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Książka Martyny Wojciechowskiej 

"Zapiski (pod)różne" to zbiór tek-

stów autorki, w których opisuje swo-

je przeróżne przygody, czasem te 

smutne, czasem te wesołe, jednak 

pokazuje, że każda z nich uczy 

czegoś nowego o świecie. Książka 

daje możliwość spojrzenia na świat 

jej oczami i zobaczenia jaki jest bar-

wny.

Kilka słów o autorce: Martyna Woj-

ciechowska dziennikarka, podróżnicz-

ka, od wielu lat prowadząca program 

"Kobieta na krańcu świata", który jest 

emitowany nawet w zagranicznych me-

diach. Program jest tłumaczony na 5 

języków i puszczany w 5 krajach m. in. 

w Hongkongu. Podczas kręcenia pro-

gramu "Misja Martyna" Martyna miała 

wypadek samochodowy, przez który 

miała złamany kręgosłup i była przyku-

ta do łóżka. Po czym po 2 latach weszła 

na Mount Everest, co opisała w książce 

"Przesunąć horyzont" - kolejna książka 

godna polecenia.

Na wstępie książki autorka przedstaw-

ia czytelnikowi osobiste "5 faz" bycia w 

drodze. Przekazuje swoje spostrzeże-

nia w bardzo naturalny sposób. Nie 

kryje tego, że tęskni, że irytuje się ru-

tyną, a do tego wpływ na ten stan ma 

to, że nie zawsze śpi w hotelu z kilkoma 

gwiazdkami, tylko częściej jest to gołe 

niebo z milionem gwiazd, co dla 

każdego byłoby po kilku dniach 

udręką. Kto by nie chciał wziąć normal-

nego prysznicu? Chyba każdy by chciał.

Autorka w rozdziałach swojej książki 

opisuje przygody, które się działy poza 

kamerą. Na przykład w rozdziale "Z 

wizytą u szamana" pokazuje szamana z 

zupełnie innej strony. To, co było tłu-

maczone w programie jako jego modły, 

okazują się być ordynarnym krzykiem 

słów, których się nie mówi kobiecie 

przy pierwszym spotkaniu.

W rozdziale "Moje własne szczęki" po-

dróżniczka opisuje spotkanie z morski-

mi potworami - rekinami. Opowiada o 

s w o i m n u r ko w a n i u z r e k i n a m i 

zambezi, rekinem tygrysim czy rekina-

mi krzywozębnymi. Opisuje niezwykle 

spotkanie z Michaelem Rutzenem - 

człowiekiem Legendą - jest jednym z 

nielicznych ludzi na świecie zajmują-

cych się swobodnym nurkowaniem z 

żarłaczem białym (bez klatki). Autorka 

jest również świadkiem spotkania 

Michaela z samicą rekina.

W jednym z rozdziałów Martyna Woj-

c i e c h o w s k a o p i s u j e k o b i e t y z 

plemienia Himba, które się smarują 

ochrą - mieszanką zwietrzeliny skał, 
która w połączeniu z wodą działa jako 

barwnik. Opowiada również o ważnej 

pozycji tych kobiet w społeczeństwie 

plemienia, jest także świadkiem wesela 

syna wodza i 14-latki o imieniu Raisiua.

W kolejnym rozdziale podpisanym jako 

"Po prostu cuy" opisuje kulturę ży-

wienia się ludzi w Ekwadorze. Wielkim 

zaskoczeniem jest dla niej fakt, że po-

dają tam świnki morskie, ale jak 

przekonuje, obowiązkiem gościa w in-

nych krajach jest po prostu spróbować 

wszystkiego co zostanie ci przygo-

towane.

Dalsza część książki opowiada między 

innymi o losach kobiet w wiosce 

Matemwe na Zanzibarze. Kobiety te 

pracują w wodzie, zbierają algi morskie 

na sprzedaż. Praca ta jest ciężką pracą, 

mężczyźni nie pomagają kobietom, zaj-

mują się tylko pracą jako stróż, w której 

może zarobić tylko 15 dolarów 

miesięcznie (kobiety na algach mors-

kich zarabiają jedynie 5 dolarów za 50 

kg alg miesięcznie).

Martyna opisuje również jej problemy z 

realizacją programu. Kiedy to w Etiopii 

miała wcale nie małe problemy z fil-

mowaniem, kiedy to zwykle przypad-

kowe nagranie obiektów strate-

gicznych jak bank czy budynki 

rządowe. To sprawiło, że duża część 

materiału filmowego z dnia zdję-

ciowego została zarekwirowana przez 

tamtejsze władze. Duża część prob-

lemów była przez to, że każdy z tych 

ludzi, którzy robili problem, chcieli 

czuć się ważni. Jeden z policjantów 

zabronił nagrywania tylko dlatego, że 

nie zapytali jego o zgodę, bo to on to 

pilnuje porządku. Paranoja. W ostatnim 

z dłuższych rozdziałów "Droga na 

szczyt" Martyna opisuje swoje zma-

gania podczas wejścia na Mount Ever-

est. Opisuje swoje zmiany wizerunk-

owe i zmiany podejścia do życia. 

Opisuje kilka krytycznych, ale i 

pięknych momentów z wyprawy na 

dach świata.

Przygody, które ją tam spotkały, in-

spirują i zachęcają do przeczytania już 

wcześniej wspomnianej książki "Prze-

sunąć horyzont", która niewątpliwie 

potwierdza tezę, że "niemożliwe nie 

istnieje". Teza ta jest często używana 

przez Autorkę w wywiadach czy feliet-

onach. Podkreśla wolność, którą 

określa mianem przywileju dzisiejszych 

czasów. Jej bohaterowie pokazani czy 

w książce, czy programie często są wol-

ni od pośpiechu, pędu, zegarka, 

zobowiązań. Nie musi się nic do-

datkowo dziać, niech dzieje się tyle ile 

powinno, żeby i tak się działo.

PA

Spotkanie z książką Martyny 
Wojciechowskiej "Zapiski (pod)różne"
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Sumliński i Grochowska gościli w 

Łosicach

Z początkiem października Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna w Łosi-

cach rozpoczęła jesienny cykl 

spotkań autorskich. W niedzielę, 6 

października, Łosicki Dom Kultury 

odwiedził Wojciech Sumliński, a 

dzień później - Halina Grochowska.

Wojciech Sumliński, znany polski dzi-

ennikarz śledczy i pisarz. Którego ksiąz-

ki zostały sprzedane w liczbie ponad 

siedmiuset tysięcy egzemplarzy. Czyni 

to go jednym z najbardziej poczytnych 

współczesnych polskich autorów. Os-

tatnio autor wyda ł książkę pt . 

"Rozprawa", która była tematem 

spotkania z czytelnikami w Łosicach, 

które odbyło się w ramach cyklu 

"Spotkania z ciekawymi ludźmi". Pisarz 

wraz z jednym ze współautorów, 

Jarosławem Pieczonką, opowiadał o 

tajnej rzeczywistości III RP

W poniedziałek - 7 października - 

odbyło się spotkanie autorskie z Haliną 

Grochowską. Tegoroczna laureatka 

Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 

dziedzinie prozy, autorka powieści 

"Pokłon", "Poklask" i "Poprawiny" 

opowiadała o tajnikach pisania na 

e m e r y t u r z e . W ś r ó d o p o w i e śc i 

poruszyła trudne realia panujące po II 

w o j n i e św i a to w e j n a Z i e m i a c h 

Odzyskanych i ziemiach polskich w 

ogóle. Zdradziła także o czym będzie jej 

czwarta książka.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 

blisko 100 osób. Byli wśród nich 

łosiczanie, mieszkańcy regionu, a także 

osoby, które przyjechały specjlanie z 

północnej Polski. Na koniec każdego 

spotkania zaproszeni goście chętnie 

odpowiadali na pytania i rozdawali au-

tografy z dedykacją w książkach swego 

autorstwa. Wspó łorganizatorem 

wydarzeń była łosicka filia Biblioteki 

Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej 

w Łosicach. 

Krzysztof Skiba o pisaniu

O tym jaki naprawdę jest Krzysztof 

Skiba i o czym pisze mogli przekonać 

się czytelnicy Miejsko-Gminnej Bib-

lioteki Publicznej w Łosicach oraz 

mieszkańcy powiatów łosickiego i 

siedleckiego. Na spotkanie autorskie 

ze znanym artystą, publicystą i feli-

etonistą, które odbyło się 22 listopa-

da w Łosickim Domu Kultury, przy-

było ponad 60 osób. Publiczność 

głównie stanowiła młodzież.

- Wielu uczestników spotkania było zdzi-

wionych tym, że znamy muzyk pisze 

także książki. Publikował swoje felietony 

i opowiadania w pismach niezależnych 

w latach 80., a po 1989 r. - w prasie ofic-

jalnej: w "Tygodniku Literackim", 

kwartaliku literackim "brulion", "Gaze-

cie Wyborczej" czy w tygodniku 

"Przekrój". Przez 11 lat był stałym feli-

etonistą tygodnika "Wprost" - informuje 

Łukasz Wawryniuk, kierownik M-GBP w 

Łosicach. Krzysztof Skiba wydał już 

piątą książkę. Pierwszą pt. Skibą w mur 

wydał w 2005 roku. Stanowi ona zbiór 

felietonów. Na kolejną pt. Opowiadania 

p o d w o d n e ( 2 0 0 9 ) s k ła d a ją s ię 

opowiadania satyryczne. Trzecią 

książkę napisał wspólnie z Pawłem 

K o n n a k i e m i J a r o s ł a w e m 

Janiszewskim: Artyści, wariaci, anar-

chiści - opowieść o gdańskiej alternaty-

w i e d o k u m e n t u j e n i e z a l e żn e 

wydarzenia artystyczne z lat 80. XX 

wieku. Czwarta książka (Komisariat 

naszym domem. Pomarańczowa histo-

ria) to monografia happeningów z cza-

sów PRL. Najnowszą pozycję w 

dorobku gościa jest Skiba ciągle na 

wolności. Autobiografia łobuza. Autor 

książki opowiedział o tajnikach swego 

pisania, o udanym dzieciństwie, dzi-

ałalności konspiracyjnej, więzieniu, do 

którego trafił w latach 80., kulisach dzi-

ałalności polskiego show-biznesu czy 

powstawaniu legendarnego Lalamido.

Pisarka spotkała się z dziećmi

Znana pisarka Wioleta Piasecka 

spotkała się z dziećmi podczas 

spotkań autorskich w Niemojkach i 

Łosicach. Wzięło w nich udział ponad 

300 młodych czytelników. Ich organi-

zatorem był Łosicki Dom Kultury - 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-

na w Łosicach.

Wioleta Piasecka jest autorką ponad 40 

baśni i bajek dla dzieci, sztuk teatral-

nych i wielu słuchowisk radiowych. 

Napisała także biografie, m. in.: Hansa 

Christiana Andersena, Ignacego Jana 

Paderewskiego czy Faustyny Morzyck-

iej. I to one były głównym tematem 

spotkań. Autorka Zaczarowanej krainy 

bajek opowiedziała także o pisaniu, o 

powszedniości życia pisarza, jak też 

zainscenizowała wspólnie z dziećmi 

scenkę teatralną na kanwie jednej z jej 

bajek. Nie zabrakło zagadek i barwnych 

opowieści. Dzieci chętnie zadawały 

liczne pytania dotyczące życia, twórc-

zości i pracy twórczej Wiolety Piaseck-

iej oraz brały udział w działaniach przy-

gotowanych przez gościa. Na koniec 

każdy mógł otrzymać autograf, zrobić 

zdjęcie i kupić książki z imienną 

dedykacją. - Cieszęsię,że spotkania 

wszystkim sięspodobały, a pani Piasec-

ka zachęciła dzieci do czytania książek. 

Dla wszystkich dzieci było to pierwsze w 

życiu spotkanie z pisarzem - pod-

sumowuje Łukasz A. Wawryniuk, 

kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łosicach.

W 2004 r. Wioletta Piasecka za swoją 

twórczość otrzymała wpis honorowy w 

Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu 

Talentu i Serca Fundacji Zdążyć z Po-

mocą w Warszawie. Współpracuje z 

Radiem Lublin S.A., gdzie na antenie 

niemal codziennie emitowane są słu-

chowiska pt. Baśnie Wioletty Piaseckiej. 

Od lat na zaproszenie bibliotek, szkół, 
przedszkoli i księgarń odbyła tysiące 

spotkań autorskich na terenie całego 

kraju i za granicą.

Wszystkie 5 spotkań autorskich odbyło 

się w ramach zadania Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Łosicach pt. "Ku 

chwale książki", które dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzict-

wa Narodowego pochodzących z Fun-

duszu Promocji Kultury w ramach pro-

gramu Partnerstwo dla książki.

RS

Relacje ze spotkań autorskich w 
Łosicach i Niemojkach
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W Łosickim Domu Kultury 3 grudnia 

odbył s ię Powiatowy Konkurs 

Teatralny "Czytam, bo lubię!". Zor-

ganizował go Łosicki Dom Kultury - 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-

na w Łosicach w ramach zadania "Ku 

chwale książki", które dofinan-

sowano ze środków Ministra Kultury 

i D z i e d z i c t w a N a r o d o w e g o 

pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu "Part-

nerstwo dla książki". Zadanie dofi-

nansowało także Miasto i Gmina 

Łosice.

Na scenie ŁDK dzieci i młodzież wys-

tawili spektakle, których przesłaniem 

było pokazanie wartości z czytania 

książek. Celem konkursu było pro-

mowanie czytelnictwa o zalet z czyta-

nia książek wśród młodego pokolenia. - 

Chcieliśmy dać możliwość prezentacji 

talentów dzieci i młodzieży, co pozwala 

kształtować u nich dobre nawyki. 

Niewątpliwie konkurs służy integracji 

dzieci i młodzieży z powiatu łosickiego, 

wzmacnia funkcję naszej biblioteki jako 

ośrodka animującego kulturę, rozszerza 

zakres usług biblioteki i dostosowuje ją 

do potrzeb czytelników młodych - infor-

muje Łukasz A. Wawryniuk, kierownik 

M-GBP w Łosicach.

Wszystkie występy oceniała komisja, w 

skład której weszły: Urszula Gotowic-

ka (przewodnicząca), Katarzyna 

Szczepaniak i Dorota Kalinowska. De-

cyzją komisji przyznano w kategorii 

klas IV-VI szkół podstawowych I 

miejsce dla koła teatralnego ze Szkoły 

Podstawowej w Starej Kornicy za spek-

takl "Smok Gutek szuka przyjaciela". 

Drugie miejsce zajęła grupa NIEZA-

LEŻNI (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosi-

cach) za spektakl "Wolę "Kopciuszka", 

zaś trzecie - Grupa z Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Łosicach) za spek-

takl "Bajkowe zamieszanie". W kate-

gorii klas VII-VIII szkół podstawowych 

jury przyznało tylko pierwsze miejsce 

dla grupy teatralnej ze SP Nr 1 w Łosi-

cach (spektakl: "Realny świat").

Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody 

rzeczowe o wartości 2000 zł oraz dy-

p l o m y , z a ś i c h o p i e k u n o w i e 

pamiątkowe dyplomy podziękowania. - 

Zgodnie z regulaminem konkursu, 

przesłaniem każdego spektaklu miało 

byćpokazanie wartości z czytania 

książek. Ocenialiśmy występy sceniczne 

pod względem zgodności z tem-

atykąkonkursu, walorów edukacyjnych 

przedstawienia, sposobu przekazania 

treści, formy i pomysłowości prezentacji 

scenicznej, scenografii i kostiumów, 

jakości i profesjonalizmu gry aktorskiej, 

w tym poprawnej wymowy oraz dyscy-

pliny czasowej - informuje Urszula Go-

towicka, przewodnicząca komisji 

konkursowej.

Konkurs odbył się w ramach zadania 

"Ku chwale książki," który dofinan-

sowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzą-

cych z Funduszu Promocji Kultury w ra-

mach programu Partnerstwo dla książ-

ki.

RNt

Lubią czytać - młodzi 
poprzez spektakl zachęcali 

do czytania
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Powstanie internetowego czasopisma "Ku chwale książki" odbyło się w ramach 

zadania "Ku chwale książki", które dofinansowano ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w 

ramach programu Partnerstwo dla książki

Jedno ze spotkań powstałego Klubu 

Miłośników Książki
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