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Konkurs  czeka
Pu³tuska Biblioteka Publiczna  zaprasza do udzia³u w VII edycji Ogólnopolskiego

Konkursu Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego O Laur B³êkitnej Narwi.
Konkurs, ciesz¹cy siê du¿ym ogólnopolskim (a i zagranicznym) powodzeniem,

skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych – bardzo m³odych, m³odych,
doros³ych i starszych. Do twórców, którzy nie chc¹ pisaæ jedynie do szuflady i do tych,
którzy chc¹ siê dzieliæ sob¹, wnikliwie postrzegaj¹ ¿ycie i daj¹ œwiadectwo dawnym
i obecnym czasom oraz w³asnym odczuciom.

Jego celem jest zintegrowanie œrodowiska twórców nieprofesjonalnych, rozbu-
dzenie zainteresowañ twórczoœci¹ poetyck¹ wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
oraz promocja miasta.

Do 30 kwietnia 2012 roku nale¿y wiêc nades³aæ (adres: Pu³tuska Biblioteka Pu-
bliczna im. J. Lelewela, ul. S³owackiego 6; tel. 23692 21 51) wiersz w wybranej przez
siebie kategorii (lub w dwu kategoriach): utwór o tematyce pu³tuskiej oraz o tema-
tyce ogólnej.  Niedopuszczalne jest nadsy³anie wierszy publikowanych i nagradza-
nych w innych konkursach.

Utwory, podpisane god³em, nale¿y przesy³aæ w czterech egzemplarzach. Pierw-
sza koperta - w niej wiersz/wiersze -  powinna byæ opatrzona god³em s³ownym
autora i kategori¹ konkursow¹. Druga koperta, opatrzona tym samym god³em,
powinna zawieraæ kartkê z nastêpuj¹cymi danymi: imiê i nazwisko autora, wiek,
adres, nr telefonu oraz nazwê i adres szko³y (uczniowie).

O uroczystym wrêczeniu nagród i wyró¿nieñ powiadomimy w stosownym czasie.

PU£TUSK WIDZÊ

Szko³a w bibliotece
Pi¹toklasiœci z PSP nr 3 (klasa Bo-

¿enki Kucharczyk) uczestniczyli w cie-
kawej lekcji bibliotecznej zorganizo-
wanej w bibliotece osiedlowej, w Filii
nr 2 pu³tuskiego Lelewela. Spotkanie,
przygotowane przez bibliotekarkê
Mariê Matuszewsk¹, poœwiêcone by³o
„furiatowi czytelnictwa” - Januszowi
Korczakowi, którego ROK w³aœnie ob-
chodzimy. Druga czêœæ lekcji zwi¹za-
na by³a z poetyck¹ twórczoœci¹
uczniowsk¹. Polega³a na wyk³adzie pt.
Jak tworzyæ wiersze?* i podawa³a
przyk³ady szkolnej twórczoœci. A jest
jej sporo, tej twórczoœci, zebranej w
pu³tuskie tomiki (kilka edycji O Laur
B³êkitnej Narwi; Wiersze wybrane
szko³y spo³ecznej) i zamieszczonej w
almanachach mazowieckich i ogólno-
polskich ( Bie¿uñ – 2 edycje; Poznañ).

Dzieciaki przysz³y do biblioteki
chwilkê po 9 – pod opiek¹  Ma³gosi
Grzesiak – rozsiad³y siê na krzese³-
kach i by³o jak… makiem zasia³. Przez
dwie bite  godziny lekcyjne. Niesamo-
wite! Zaraz te¿ zosta³y pochwalone za
kulturê osobist¹ oraz odbiór biblio-
tecznej lekcji. Pad³y nawet s³owa:
„Wiadomo, klasa Bo¿enki Kuchar-
czyk!”. Bo Bo¿enka wypuszcza spod
swoich ramion œwietne dzieciaki. ̄ eby
tak je okreœliæ jednym zdaniem, trze-
ba by powiedzieæ: wdziêk, wiedza (po-
lonistyczna), kultura i dobre wycho-
wanie.

Nikt wiêc nie zwraca³ nikomu uwa-
gi, nie dyscyplinowa³. Pi¹toklasiœci
ch³onêli s³owa pani Marii o Januszu
Korczaku, bohaterze warszawskiego
getta. Poznali jego ¿yciorys - tragicz-
ny los polskiego ¯yda, który powiód³
dzieci, w miarê bezboleœnie, do obo-
zu koncentracyjnego.

Obejrzeli równie¿ wystawkê z³o-
¿on¹ z literackiej twórczoœci Korcza-
ka oraz pokaz multimedialny. Z ol-
brzymim zainteresowaniem i uwag¹.

Uczestnicy spotkania to równie¿
dobrze znani pani Marii czytelnicy.
Wymieniæ tu nale¿y namiêtne poch³a-
niaczki literatury, ogarniête furi¹ czy-
tania (to sformu³owanie samego Kor-
czaka). Do tych czytelniczych furiatek
nale¿¹ dwie Julie – Mierzejewska i
Karpiñska, Natalka Kosakowska, Mar-
ta Szymañska. Niektórzy z uczestników
lekcji, przychodzili do biblioteki nie
bêd¹c jeszcze uczniami. Taki na przy-
k³ad Hubert Adamkiewicz bywa³ w niej
z dziadkiem, przednim czytelnikiem.
Hubcio by³ wówczas ma³ym ch³opcem
i – jak przypomina sobie pani Maria –
lubi³ buszowaæ miêdzy rega³ami, za
co serdecznie przeprasza³ dziadek...

Zaraz mi siê przypomnia³o powie-
dzenie, chyba D¹browskiej, ¿e kto
czyta, ¿yje wielokrotnie, kto zaœ czy-
taæ nie chce, na jeden ¿ywot jest ska-
zany. Pu³tuszczanie maj¹ okazjê ¿yæ
wielokrotnie – mamy w mieœcie trzy
filie Lelewela, samego Lelewela oraz
bibliotekê pedagogiczn¹! Ksi¹¿ek do
wypo¿yczenia jak ryb w Narwi.

„Trójkowi” pi¹toklasiœci, na proœbê
Tygodnika, obiecali popuœciæ wodze
fantazji i zabawiæ siê w poetów. Co z
tej zabawy wyniknie, zobaczymy. A
tymczasem wierszyk Julki.

 Julia Mierzejewska
PRZYJACIÓ£KA
Moja przyjació³ka jest
jak jaskó³ka
piêkna i zwinna
mi³a i przyjazna
umie walczyæ o swoje
pomys³y ma
jak Ania z Zielonego Wzgórza
lubi siê œmiaæ
i to serdecznie
Moja przyjació³ka…
*Lekcjê poetyck¹ dla szkó³ podsta-

wowych i gimnazjalnych mo¿na za-
mówiæ przez PBP im. J. Lelewela.

Gra¿a

Plociuszek
Byliœmy, jak co roku, na RÓ-

¯ANYCH imieninach. W Milor-
dzie. Sama przyjemnoœæ, bo to
i spotkanie z przyjació³mi, i w
przepiêknych okolicznoœciach
architektoniczno-gastronomicz-
nych. Skupiliœmy siê wiêc na
smakowaniu potraw, a by³o ich
jak p³atków w kwiatach, oraz
na konwersacji ze wspó³biesia-
duj¹cymi, z którymi znamy siê
jak pszczo³a z lipami. Towarzy-
stwo by³o mieszane, z prze-
wag¹ pañ, oczywiœcie. Panie
zaraz w krzyk: „Tylko nie PLOT-
KUJ!”, a my na to, ¿e absolut-
nie nie obiecujemy, ¿e nie
oplotkujemy, i ¿e przepraszaæ
za plociuszkowanie nie bêdzie-
my. I centralnie nam to dynda.
Jedynie – dla niepoznaki – za-
kamuflujemy goœci, zarzucaj¹c
ich… kwiatami. A goœcie sole-
nizantki to ludzie z ró¿nych krê-
gów zawodowych, przeto roz-
mowy by³y i ciekawe, i o
WSZYSTKICH. Pikantne te¿.
No i tak, ¿eby siê poœmiaæ z
samych siebie, przypiêliœmy go-
œciom  kwiatowe ³atki. Ró¿a Ro-
zalia Azalia, Lidia Konwalia,
Wanda Polna Ró¿a, dr Teresa
Chryzantema, Basia Niezabud-
ka, Joanna Lewkonia. I my,
Gra¿yna Maria Forsycja, a na-
wet Forsycyjka. Oraz mê¿czyŸ-
ni – Witold Piwonia w Pe³ni
Rozkwitu, Romek Tulipan
Wci¹¿ w P¹ku, Andrzej Dziki
Storczyk i Henryk Ró¿anecznik.
Do sto³u podawa³ Micha³ kel-
ner Przebiœnieg (kulturalny
m³ody pan, który wie, na czym
polega jego kelnerska rola), za-
serwowa³ nam: ¿ur i zupê krem
z cukinii z groszkiem ptysio-
wym, polêdwiczki w sosie kur-
kowym z opiekanymi ziem-
niaczkami i zestawem surówek,
trzy rodzaje ryb – dorsz w po-
rze, okoñ zapiekany i sandacz
z sosami: koperkowym i korni-
szonowym, surówki. Przek¹ski
zimne – RÓ¯YCZKI z ³ososia z
twaro¿kiem plus pikle, pó³misek
wêdlin restauracyjnej roboty
(schab faszerowany po war-
szawsku z chrzanem, polêdwi-
ca, kie³basa, boczek), galan-
tyna, czyli kurczak faszerowa-
ny ze szpinakiem i marchewk¹
w galarecie, sa³atka z gotowa-
nych broku³ów z szynk¹, ogór-
kiem, papryk¹ i majonezem.
Dalej s³odycze, wypieki Milor-
da – sernik, przek³adañce z ga-
laretk¹, bia³y i ciemny oraz ta-
lerz owoców: mandarynka, ar-
buz, grejpfrut, melon. Stó³ by³
w kwiatach – imieninowych plus
rzucaj¹ce siê w oczy garnie –
jad³o dla oczu. Do garnie wy-
korzystano: kapustê karbo-
wan¹, fisilis (¿ó³te okr¹g³e
owocki, co do którego smaku
mieliœmy zupe³nie krañcowe
opinie), marchewkê, zielon¹
sa³atê.

Biesiadowaliœmy oddzieleni
od reszty restauracyjnych go-
œci parawanikiem. Jako ¿e
wszyscy siê lubimy i spijamy
sobie z dzióbków/dziobów,
przeto by³o przemi³o i serdecz-
nie.

Œmiech siê niós³, a najg³o-
œniejszy ten maciczny. Jeden
tylko by³ w nas feler – nasze
¿o³¹dki s¹ wprawdzie rozci¹gli-
we, ale nie do rozmiarów dyni,
dlatego te¿ trochê cierpieliœmy
z powodu ob¿arstwa. Nieste-
ty, nawet kwiaty przybieraj¹
niekiedy cechy pospolitych
chwastów nadnarwiañskich.

LELEWEL w Programie Rozwoju Bibliotek

Wiêcej ni¿ wypo¿yczalnia
Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju
Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp do
komputerów, Internetu oraz szkoleñ. PRB w naszym kraju jest wspólnym
przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates (najwiêksza na œwiecie fundacja
charytatywna) oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Pu³tuska Biblioteka
Publiczna im. Joachima Lelewela uczestniczy w nim od 2011 roku (II tura)

Dyrektor PBP Bo¿ena Po-
tyraj: - Uczestniczymy w pro-
gramie jako biblioteka wio-
d¹ca. Naszymi partnerami s¹
trzy biblioteki z powiatu pu³-
tuskiego, a to Gminne Bi-
blioteki Publiczne w: Gzach,
Pokrzywnicy i Winnicy. Jego
celem jest wzmocnienie po-
tencja³u bibliotek publicz-
nych na wsiach i w ma³ych
miastach, do 20 tysiêcy
mieszkañców. Dziêki temu
przedsiêwziêciu nowoczesne
i aktywne biblioteki u³atwi¹
ludziom pe³ne uczestnictwo
w ¿yciu spo³ecznym. Jednym
z za³o¿eñ programu jest two-
rzenie grup nieformalnych,
s³u¿¹cych pog³êbieniu wie-
dzy i zainteresowañ. Z tak¹
grup¹ nieformaln¹ mieliœmy
ostatnio do czynienia w na-
szej bibliotece, w T³usty
Czwartek, podczas spotkania
Mola Ksi¹¿kowego, kiedy to
prezentowaliœmy ksi¹¿kê o
Marcie Mirskiej. Drugie z za-
³o¿eñ to wyposa¿enie biblio-

tek w sprzêt. Lelewel i cztery
pu³tuskie filie (Skarpa, 13
Pu³k Piechoty, Brzozowa,
Przemiarowo – chwilowo za-
wieszona, w oczekiwaniu na
remont) wzbogaci³y siê ju¿
w sprzêt o wartoœci 15 tys.
dolarów (komputery, skane-
ry, urz¹dzenia wielofunk-
cyjne, kamery, rzutniki, apa-
raty fotograficzne, ekrany).
Program zaplanowany jest na
piêæ lat, rozpocz¹³ siê w
2009 roku i potrwa do 2013.

W ubieg³ym tygodniu od-
by³a siê, w Jachrance, dwu-
dniowa sesja programu.
Wziê³o w niej udzia³ a¿ 11
osób z naszego terenu – z bi-
blioteki wiod¹cej: Bo¿ena
Potyraj, Justyna Brzozow-
ska, Kamil Uchnal, Maria Ma-
tuszewska oraz przyjaciele-
wspó³partnerzy PBP – An-
drzej Popowicz (UM), Gra¿y-
na M. Dzier¿anowska (Tygo-
dnik Pu³tuski) i Lech Chy-
bowski (Pu³tuska Gazeta Po-
wiatowa), z bibliotek part-
nerskich – Hanna Gajewska
z Pokrzywnicy, El¿bieta Lu-
belska z Dzier¿enina, Irena
Gerek z Gzów, Jadwiga Cho-
rzela z Winnicy.

- Projekt Rozwoju Biblio-
tek  zak³ada  poznanie spo-
³eczeñstwa i okreœlenie, kto
jest partnerem (przyjacie-
lem) biblioteki i z którymi
organizacjami, firmami, in-
stytucjami bibliotece „po
drodze”, st¹d zaproszenie
pana Andrzeja, kierownika
Referatu Turystyki i Promo-
cji Miasta oraz zaprzyjaŸnio-
nych z nami dziennikarzy z
lokalnych gazet – wyjaœnia
dyr. Bo¿ena Potyraj.

W sesji (poœwiêcona za-
wi¹zywaniu partnerstwa)
uczestniczyli przedstawicie-

le czterech gmin: Lesznowo-
la, O¿arów, Sulejówek i Pu³-
tusk. Podzieleni na dwie gru-
py pracowali pod okiem tre-
nerek (liczna grupa pu³tuska
z trenerk¹ Katarzyn¹ Ko-
z³owsk¹).

Pu³tuszczanie (miasto, po-
wiat) tworzyli merytoryczn¹,
aktywn¹, zró¿nicowan¹ i
barwn¹ grupê. Przyjechali
do Jachranki z doskona³¹
prezentacj¹ multimedialn¹,
któr¹  opracowa³ i przedsta-
wi³  Andrzej Popowicz. Uka-
za³ w niej  Pu³tusk, jego hi-
storiê i zabytki oraz bujne
¿ycie kulturalno-imprezowo-
towarzyskie, w którym udzia³
bior¹: PBP im. Joachima Le-
lewela, Muzeum Regionalne,
MCKiS, Dom Polonii,  MO-
SiR, Akademia Humanistycz-
na, Archiwum, szko³y miasta
i gminy – szeœæ podstawo-

wych, trzy ponadgimnazjal-
ne i cztery gimnazjalne, sto-
warzyszenia – Pu³tuskie To-
warzystwo Spo³eczno-Kultu-
ralne i Ziemi Pu³tuskiej.

Meritum spotkania to, po
pierwsze, szeroko pojête
partnerstwo, st¹d zadania,
dyskusje i scenki rodzajowe
oscylowa³y wokó³ zagadnie-
nia partnerstwa, jego zawi¹-
zywania, cech, celu, po dru-
gie -  rola wspó³czesnej bi-
blioteki w spo³eczeñstwie
lokalnym (edukacyjna, kul-
turalna, informacyjna).

Wokó³ bibliotek i biblio-
tekarek naros³o wiele stereo-
typów, no choæby te, ¿e bi-
blioteka to jedynie  miejsce
do wypo¿yczania ksi¹¿ek, a
jej pracownice to panie w
drucianych okularach i w
rozci¹gniêtych swetrach na
pochylonych plecach.

WIERSZE NASZYCH
CZYTELNIKÓW

Monika Plisecka
TO NIE JEST PYTANIE

czasami
odbieram sobie ¿ycie
odejmujê od ust oddech -
pocz¹tek reszty resztek

mo¿na nie ¿yæ
i ¿yæ

myœl¹c ¿e rynna
jest zje¿d¿alni¹
z deszczu
pod
sp³ywaj¹cy z czo³a krwawy
znak.


