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Szanowni Państwo
 

Kolejny rok za nami, a więc jak zwykle to czas podsumowań. Oddaję w Państwa ręce drugi numer
Biuletynu bibliotecznego Expressem o książce. 
 Jak zwykle na koniec  roku, jest trochę refleksyjnie, trochę nostalgicznie i sprawozdawczo.
Zakres tematyczny Biuletynu częściowo został uzupełniony, w związku z tym, że drugie półrocze,
zdominowane zostało przez różne konkursy literackie oraz rankingi na najlepsze książki, dodałam
rozdział pt. Nagrody, nagrody… - o  ważnych nagrodach literackich. 
Raz na cztery lata odbywają się Mistrzostwa świata w piłce nożnej, które  od zawsze wzbudzają
olbrzymie  emocje,  dodałam  rozdział  pt.  Mundial  - książki  dla  wszystkich,  którzy  czują
sportowego  ducha  rywalizacji. Zjawisko,  jakim jest  futbol,  doczekało  się  wielu  opracowań  i
publikacji – od naukowych i historycznych przez powieści fabularne po publicystykę i reportaż. Jest
okazją, aby zarekomendować książki o tej tematyce.
Biuletyn kierowany jest do wszystkich, którym bliska jest książka i czytelnictwo i szeroko pojęty
świat kultury i mam nadzieję, że będzie przynajmniej w pewnym stopniu źródłem inspirujących
wiadomości z dziedziny bibliotekarstwa i aktualności ze świata kultury.

Zakres tematyczny Biuletynu przedstawia się następująco:

 Działo się w MBP w Bytomiu.  
 Bytomskie nowinki... nie tylko literackie. 
  Świat książki dziecięcej z elementami biblioterapii i bajkoterapii. 
 Polecane artykuły prasy fachowej.
  Nagrody, nagrody...
 Mundial - książki dla wszystkich, którzy czują sportowego ducha rywalizacji. 

Zapraszam do lektury 

 🎄 🎄 🎄 

Karina Maczuga
UZ/DLD
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Działo się w MBP w Bytomiu  

 W świecie puzzli – wystawa kolekcji Mirka Kaczmarka

Ciekawa  ekspozycja  w  czasie  wakacji  zawitała  do  gmachu  głównego  MBP  Bytom.  Wystawa
prezentuje część kolekcji puzzli należącej do Mirka Kaczmarka, mieszkańca Piekar Śląskich, który
pasjonuje się ich układaniem od ponad 20 lat. Kolekcja pana Mirka liczy ponad 2500 obrazów i
modeli 3D.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=802:w-
%C5%9Bwiecie-puzzli-wystawa-kolekcji-mirka-kaczmarczyka&catid=8&Itemid=101 

  Rozmowa z cyklu „O książkach o Śląsku” gość Beata Badura

W  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Bytomiu  przygotowaliśmy  cykl  spotkań  on-line  pt.:  „O
książkach  o  Śląsku”.  Trzecim  gościem  była  Pani  Beata  Badura  kierownik  działu  Archeologii
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nasz gość zajmuje się wykopaliskami archeologicznymi na
terenie Bytomia i województwa śląskiego oraz ich analizą. 

https://www.youtube.com/watch?v=9uMpgfXHrm4 

 Podróżnicze lato w bibliotece

W czasie  wakacji  zorganizowaliśmy  cykl  zajęć  dla  dzieci  pt.  „Letnia  akademia  podróżników,
których tematem przewodnim były podróże. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=804:podr
%C3%B3%C5%BCnicze-lato-w-bibliotece&catid=8&Itemid=101 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=810:mali-podr
%C3%B3%C5%BCnicy-odkrywali-tajemnice-czarnego-l%C4%85du-zdj
%C4%99cia&catid=8&Itemid=101 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=814:po
%C5%BCegnanie-letniej-akademii-podr%C3%B3%C5%BCnik%C3%B3w&catid=8&Itemid=101 

 Ulice  Bytomia  na  fotografii  :  ze  zbiorów  Pracowni  Historii  Bytomia  i  Informacji
Regionalnej

 Wystawa  została zaprezentowana w Galerii Rotunda w dniach od 13 lipca do 31 sierpnia 2022
roku. Zdjęcia przedstawiają Bytom w II połowie XX wieku. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=806:ulice-
bytomia-na-fotografii-ze-zbior%C3%B3w-pracowni-historii-bytomia-i-informacji-
regionalnej&catid=8&Itemid=101 

      📓📔📒📕📗📘📙 
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 „Śląskie Anny – imieninowo po raz drugi”

26 lipca moderatorki i klubowicze dyskusyjnych klubów książki działających w naszej bibliotece
uczestniczyli w miłym wydarzeniu pt. „Śląskie Anny – imieninowo po raz drugi” zorganizowanym
w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki w województwie śląskim 2022. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=809:%C5%9Bl
%C4%85skie-anny-%E2%80%93-imieninowo-po-raz-drugi&catid=8&Itemid=101

 Bronisław Wątroba kolejnym gościem naszego cyklu „O książkach o Śląsku”

W  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Bytomiu  przygotowaliśmy  cykl  spotkań  on-line  pt.:  „O
książkach o Śląsku”. Czwartym gościem był Pan Bronisław Wątroba działacz społeczny 
i kulturalny, popularyzator godki śląskiej, fraszkopisarz tworzący po śląsku. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=811:bronis
%C5%82aw-w%C4%85troba-kolejnym-go%C5%9Bciem-naszego-cyklu-%E2%80%9Eo-ksi
%C4%85%C5%BCkach-o-%C5%9Bl%C4%85sku%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101 

 Gryfno ślōnsko Polska cało - Bytōm

W Galerii Rotunda można było podziwiać wystawę „Gryfno ślōnsko Polska cało - Bytōm”, której
tematem była historia Bytomia. Tekst eksponowany na wystawie napisał Bronisław Wątroba, który
tworzy  wierszowane  narracje  w  języku  śląskim  o  wybranych  miejscowościach  województwa
śląskiego i innych miastach Polski. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=813:wystawa-
%E2%80%9Egryfno-%C5%9Bl%C5%8Dnsko-polska-ca%C5%82o-byt%C5%8Dm
%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101 

 Wystawy prac plastycznych

Od 1.09  do  30.09.  2022  można  było   obejrzeć  wystawy  prac  pani  Małgorzaty  Leszczyńskiej
„Kompozycje kwiatowe na płótnie”, „Architektura mojego miasta - Bytom tak bliski” pana Janusza
Latochy.  

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=818:zapraszamy-na-wystawy-prac-
plastycznych&catid=8&Itemid=101 

 Kościół Św. Ducha oczami archeologa

W  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Bytomiu  przygotowaliśmy  cykl  spotkań  on-line  pt.:  „O
książkach o Śląsku”. Piątym gościem był Pan Jarosław Święcicki archeolog, pracownik Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu Działu Archeologii. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=819:ko
%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-%C5%9Bwi%C4%99tego-ducha-oczami-
archeologa&catid=8&Itemid=101 
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 Narodowe Czytanie kolejna edycja za nami.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania została zorganizowana wspólnie z Technikum nr 4 im.
Marii Skłodowskiej - Curie w Bytomiu. W tym roku lekturą wydarzenia zostały  Ballady i romanse
Adama Mickiewicza. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=825:narodowe-
czytanie-2023&catid=8&Itemid=101

 "Ślązak z wyboru" debata  zorganizowana w 90 rocznicę śmierci Georga Brüninga

W bibliotece odbyła się  debata "Ślązak z wyboru" zorganizowaną w 90 rocznicę śmierci Georga
Brüninga.  Spotkanie  jest  zorganizowane  w  ramach  V  Światowego  Zjazdu  Bytomian,  którego
organizatorem było Stowarzyszenie MyBytomianie. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=823:%C5%9Bl
%C4%85zak-z-wyboru-debata-w-90-rocznice-%C5%9Bmierci-georga-br
%C3%BCninga&catid=8&Itemid=101 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=826:v-
%C5%9Bwiatowy-zjazd-bytomian-wernisa%C5%BC-wystawy-oraz-debata&catid=8&Itemid=101 

 V światowy Zjazd Bytomian - wernisaż wystawy oraz debata

W Galerii Rotunda została otwarta wystawa „Bytom, ach co to był za ślub”. Podczas wernisażu,
uczestnicy mogli  zapoznania się z wieloma ciekawymi opowieściami rodzinnymi oraz zobaczyć
fotografie współczesne oraz sięgające początku XX wieku.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=826:v-
%C5%9Bwiatowy-zjazd-bytomian-wernisa%C5%BC-wystawy-oraz-debata&catid=8&Itemid=101 

 Spotkanie autorskie z Agatą Listoś-Kostrzewą

16  września  przyjęła  zaproszenie  do  naszej  biblioteki  pani  Agata  Listoś-Kostrzewa  -  autorka
wspaniałego reportażu o naszym mieście pt. „Ballada o śpiącym lwie”. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:spotkanie-
autorskie-z-agat%C4%85-listo%C5%9B-kostrzew%C4%85&catid=8&Itemid=101 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej  okazji przygotowaliśmy
nagranie fragmentu książki Hugh Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=835:og
%C3%B3lnopolski-dzie%C5%84-g%C5%82o%C5%9Bnego-czytania&catid=8&Itemid=101 
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 Życie wypełnione kolorami oraz Wystawa Rękodzieła

Odwiedzając  naszą  bibliotekę  w  październiku,  można  było  zobaczyć  dwie  wystawy:  
Przepiękne rękodzieło Pani Urszuli Markusik oraz malarstwo i wystawę biżuterii autorstwa Pani
Urszuli Patschek. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=844:%C5%BCycie-wype%C5%82nione-kolorami-oraz-
wystawa-r%C4%99kodzie%C5%82a&catid=8&Itemid=101 

 Regionalia w zbiorach bytomskich bibliotek

Powstał film, który towarzyszy debacie eksperckiej Wyzwania edukacji regionalnej w XXI wieku. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=845:regionalia-
w-zbiorach-bytomskich-bibliotek&catid=8&Itemid=101 

 Bytomski Festiwal dla dzieci i młodzieży

W dniach 14-16 października Bytomskie Centrum Kultury realizowało projekt „BECEK CZYTA.
Bytomski  Festiwal  Literacki  dla  Dzieci  i  Młodzieży”.  Miejska  Biblioteka  Publiczna  została
zaproszona do współudziału w projekcie, na co z przyjemnością się zgodziliśmy. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=846:bytomski-
festiwal-literacki-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy&catid=8&Itemid=101 

 Krasnoludki w Galerii Rotunda

W  MBP  w  Bytomiu  pojawiły  się  krasnoludki!  Za  sprawą  wystawy  w  Galerii  Rotunda  pt.
"MARZENIA KRASNOLUDKÓW" autorstwa Macieja Szymanowicza. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=848:%E2%80%9Ekrasnoludki-w-galerii-rotunda
%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101 

Życie Bytomskie nr 45(3410)

 Jesienne spotkanie z Edterkiem       📓📔📒📕📗📘📙 

28 października w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych odbyło się, kolejne już w tym roku,
spotkanie muzyczne z cyklu „Zabawa z piosenką”, którego gośćmi byli podopieczni i opiekunowie
Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego ZSS nr 3 w Bytomiu EDTEREK. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=852:jesienne-
spotkanie-z-edterkiem&catid=8&Itemid=101 
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 Rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Chcąc  uczcić  osobę  artysty  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Bytomiu  zaprosiła  do  obejrzenia
wystawy „Bruno Schulz – życie i twórczość”, na której zgromadzone zostały zbiory książkowe i
audiobooki znajdujące się w bytomskiej książnicy.  Na wystawie zobaczyć można było również
rysunki  wykonane  przez  klubowiczów Dyskusyjnego  Klubu  Książki  „Trzynastka”  działającego
przy MBP, które zainspirowane zostały twórczością pisarza. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=861:rok-2022-
rokiem-brunona-schulza&catid=8&Itemid=101 

 Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej i polskiej w MBP w Bytomiu

Zaproszone grupy uczestniczyły w ciekawych warsztatach artystycznych i zajęciach plastycznych w
ramach Kącika  Artystycznego  KreaTYwnia pt.  Polskie  inspiracje  kulturowe  oraz  warsztatach
artystycznych opartych na ukraińskiej i polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży pt. „Literackie
inspiracje”.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=863:zaj
%C4%99cia-integracyjne-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-ukrai%C5%84skiej-i-polskiej-
w-mbp-w-bytomiu&catid=8&Itemid=101 

 Otwarcie wystawy „Niebo” Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15 listopada odbył się wernisaż wystawy pt. „Niebo”, sekcji plastycznej Bytomskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=864:otwarcie-
wystawy-niebo-bytomskiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku&catid=8&Itemid=101  

  Wystawa plenerowa  Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech”

W  ramach  obchodów  stulecia  utworzenia  Związku  Polaków  w  Niemczech  oraz  90.  rocznicy
powstania Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
prof.  Władysława  Studenckiego  na  placu  Jana  III  Sobieskiego  3  prezentowana  jest  wystawa
plenerowa  „Jesteśmy  Polakami!  Związek  Polaków  w  Niemczech”przygotowana  przez  Instytut
Pamięci Narodowej. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=865:wystawa-
plenerowa-%E2%80%9Ejeste%C5%9Bmy-polakami-zwi%C4%85zek-polak%C3%B3w-w-
niemczech%E2%80%9D-przygotowana-przez-instytut-pami%C4%99ci-
narodowej&catid=8&Itemid=101 

      📓📔📒📕📗📘📙     
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 „Karakony” Brunona Schulza w serwisie You Tube.

19 listopada obchodziliśmy 80. rocznicę tragicznej śmierci Brunona Schulza, z tej okazji zostało
przygotowane  nagranie  opowiadania  artysty  pt.  „Karakony” w  interpretacji  dyrektora  MBP  w
Bytomiu pana Dariusza Kota.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=866:%E2%80%9Ekarakony%E2%80%9D-brunona-
schulza-w-serwisie-youtube&catid=8&Itemid=101 

 Spotkanie autorskie z Pawłem Kobylewskim

18 listopada spotkaliśmy się w Galerii Rotunda z Pawłem Kobylewskim - bytomskim poetą.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=867:spotkanie-
autorskie-z-paw%C5%82em-kobylewskim-relacja&catid=8&Itemid=101 

 Zajęcia integracyjne  - Planszówki w bibliotece

 Zachęceni zaletami gier planszowych zaprosiliśmy do wspólnej zabawy dzieci ukraińskie i polskie.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=875:zaj
%C4%99cia-integracyjne-%E2%80%93-plansz%C3%B3wki-w-bibliotece&catid=8&Itemid=101 

 Zajęć integracyjnych ciąg dalszych

Dzieci  polskie  i  ukraińskie  wzięły  udział  w  zajęciach  z  kodowania  i  programowania  z
wykorzystaniem mat, robotów i klocków edukacyjnych. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=876:zaj
%C4%99%C4%87-integracyjnych-ci%C4%85g-dalszy%E2%80%A6&catid=8&Itemid=101 

      📓📔📒📕📗📘📙     
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Bytomskie nowinki nie tylko literackie. 

 Pieron z Bytomia
Wywiad z Niklausem Pieronem czyli Mikołajem Wilgą, który przekonuje do tego, że Bytom i Śląsk
mają godne uwagi zabytki i historię. Jest znanym youtuberem, wyjaśnia znaczenie śląskich słów,
dubbinguje  po śląsku „Kevina samego w domu” i warzi żur z dziadkiem.

Rynek 7 nr 07(212)

 Poetycki „Karbunkuł”

Nakładem  Wydawnictwa  „Mamiko”  ukazał  się  tom  wierszy  bytomskiego  poety  Pawła
Kobylewskiego.

Rynek 7 nr 09(212)

 Nadburmistrz Georg Brüning zmienił Bytom w metropolię
Tekst  Tomasza  Saneckiego  przedstawia  historię  tego  wybitnego  człowieka  i  jego  zasługi  dla
rozwoju Bytomia.

Rynek 7 nr 09(212)

 Leszek Engelking nie żyje. Wybitny tłumacz i poeta miał 67 lat 

Poeta, krytyk, literaturoznawca, a przede wszystkim tłumacz, dzięki któremu po polsku przemówili
choćby T. S. Eliot, Milan Kundera, Ezra Pound czy Vladimir Nabokov, zmarł 22 października.
Przyszedł na świat 2 lutego 1955 roku w Bytomiu, gdzie spędził dzieciństwo.

https://lubimyczytac.pl/leszek-engelking-nie-zyje-wybitny-tlumacz-i-poeta-mial-67-lat  

Informator bytomski Bytomski. pl nr 10(65) 

 Kolejne nagrody dla „Lombardu”

Film  dokumentalny  w  reżyserii  Łukasza  Kowalskiego  o  najsłynniejszym  bytomskim
lombardzie  zdobył  główną  nagrodę  na  na  międzynarodowym  festiwalu  w  Rumunii,  a
wcześniej wyróżnienie w Atenach i Opolu.

Informator bytomski Bytomski. pl nr 10(65) 

 Miała 5 lat, gdy wyjechała z Bytomia. Teraz podbija Broadway

Martyna Majok  urodzona w Bytomiu mieszkająca od lat w USA  jest cenioną dramatopisarką,
cztery  lata  temu  otrzymała  Nagrodę  Pulitzera.  Jej  sztuka  podbija  Broadway,  jest  również
wystawiana  w  polskich  teatrach.  Pisze  scenariusze,  teksty  musicali,  pracuje  nad  produkcjami
filmowymi.

Informator bytomski Bytomski. pl nr 10(65) 

9



 Wesołyje kartinki, tragiczne kartinki

Niezwykła  wystawa.  Niki  Porc  jest  malarką.  Przez  pierwszych  150  dni  wojny  w  Ukrainie
gromadziła obrazujące ją fotografie. Potem na ich podstawie stworzyła cykl obrazów. Można je
oglądać na wystawie  w Bytom Square  przy ulicy Wrocławskiej.

Życie Bytomskie nr 47(3412)

 Bytomska Jesień Literacka pod znakiem Brunona Schulza

21 listopada wystartowała XVI edycja Bytomskiej Jesieni literackiej. Większość odbywających się
wydarzeń będzie nawiązywała do twórczości Brunona Schulza.

Życie Bytomskie nr 47(3412)

 Co się błąkało po głowię Elizy Flaszewskiej

Wiersze  i  cyjanotypie.  Na  początku  października  ukazała  się  nowa  książka.  To  zbiór  wierszy
zatytułowany „Z zimna siwieją mi paznokcie”. Jej autorka do tej pory zanana była za aktywności w
dziedzinie sztuk plastycznych.

Życie Bytomskie nr 47(3412)

 Wiersze o Bytomiu i ...węglu

Turniej im. Horaka. Rozstrzygnięto XX VI Turniej Jednego wiersza im. Stanisława Horaka. Miał
on charakter ogólnopolski, ale  zwyciężyła  mieszkająca obecnie w Chorzowie bytomianka Milena
Gojny-Zbierowska.

Pomiędzy Bytomiem a Drohobyczem

Jesień  i  ławeczka.  Bytom  uczcił  Brunona  Schulza  podwójnie:  u  siebie  i  w  jego  rodzinnym
Drohobyczu. W naszym mieście odbyła się Jesień Literacka  dedykowana właśnie pamięci Schulza,
do Drohobycza pojechała wykonana w  Bytomiu schulzowska ławeczka.

Życie Bytomskie nr 48(3413)

 Teatr mój widzę w mieszkaniu

Sztukoffnia to mały teatr, ale emocje, które serwuje są wielkie. Rozmowa o scenie offowej z ulicy
Oświęcimskiej 1/5 z jej założycielem Patrykiem Strojewskim.

Rynek 7 nr 11(216)
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Świat książki dziecięcej z elementami biblioterapii i bajkoterapii. 

Halee Adelman: Sposób na strach 
Halee Adelman: Sposób na zmartwienie
Halee Adelman: Sposób na złość
Halee Adelman: Sposób na zazdrość
Halee Adelman: Sposób na samotność
Halee Adelman: Sposób na smutek

Książki z serii Sposób na Emocje to historie o dzieciach i ich codziennych problemach, takich jak
kłótnie z rodzeństwem czy relacje w grupie rówieśniczej. Z każdej z tych opowieści dziecko dowie
się, jak działają jego emocje, jak mogą one wpływać na innych, a także jak sobie z nimi radzić.
Książki zostały wzbogacone o notę merytoryczną dla rodziców autorstwa Małgorzaty Musiał. 
Wydawnictwo Słowne

Barbara Supeł: Co zrobi Frania: Akceptacja
Barbara Supeł Co zrobi Frania: Życzliwość
Barbara Supeł: Co zrobi Frania: Współpraca
Barbara Supeł Co zrobi Frania: Asertywność
Wydawnictwo Słowne

 Każda część zawiera kilka opowiadań, pisanych z perspektywy kilkuletniej, tytułowej bohaterki.
Frania  ma  starszego  brata  oraz  młodszą  siostrę  i  jest  zupełnie  normalną  dziewczynką,  której
przytrafiają się normalne sytuacje.
Frania  jednak  zanim podejmie  jakąkolwiek  decyzje,  zastanawia  się  nad  możliwymi wyborami.
Dzięki temu mały czytelnik razem z nią może rozważyć, która opcja zachowania jest w danej chwili

najbardziej  odpowiednia.  Pozwala  mu  to  na  większe  zaangażowanie  się  w fabułę  oraz  uczy
odpowiednich wzorców postępowania. 

Jarosław Mikołajewski: Bajka uspokajanka : Podwórkowe zwierzęta
Jarosław Mikołajewski: Bajka  uspokajanka: wielki wyścig
Jarosław Mikołajewski: Bajka uspokajanka :drogocenny kamyczek
Wydawnictwo Słowne

Krótkie, proste, łagodne i pełne uroku opowieści  z cyklu Bajki uspokajanki- dla przedszkolaków, a
także  ich  rodziców i  opiekunów.  Antidotum na  wszechobecny  pośpiech  oraz  wielość  emocji  i

wrażeń. Inspiracją do stworzenia Bajek uspokajanek były dzieci ze spektrum autyzmu. Książki te są
jednak  przeznaczone  dla  szerszej  grupy  odbiorców -  dla  dzieci  przedszkolnych,  w  tym dzieci
wysoko wrażliwych,  które często wobec codziennego przebodźcowania potrzebują  uspokojenia,
wyciszenia, odpoczynku.
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Polecane artykuły prasy fachowej. 

Poradnik Bibliotekarza nr 7-8

Wakacyjny  „Poradnik  Bibliotekarza”  jest  numerem  tematycznym,  poświęcony  grom  w  bibliotekach.  Gry  są
odmianą  zabawy,  polegającą  na  respektowaniu  ustalonych  reguł  i  na  osiąganiu  ściśle  określonego  wyniku.
Przyzwyczajają  do  przestrzegania  reguł,  stąd  uczą  m.in.  poszanowania  przyjętych  norm,  umożliwiają
współdziałanie, sprzyjają uspołecznianiu, uczą zarówno wygrywania, jak i przegrywania. O zaletach gier i ich
różnorodności można byłoby pisać długo.

  Magdalena Wójcik : Obszary wykorzystania gier w bibliotekach – próba typologii,  porządkuje
„świat gier” w kontekście bibliotek. Pokazała, że gry mogą pełnić w bibliotece różne funkcje, występować w
wielu formach i kontekstach, mogą być wykorzystywane zarówno dla celów edukacyjnych, promocyjnych, w
usługach bibliotecznych, jak i dla usprawniania wewnętrznych procesów bibliotecznych. 

 Monika Simonjetz zachęca do własnoręcznego wykonywania gier.

  Ewa Osoba: Wykorzystanie gier i zabaw w przekonywaniu dzieci, że czytanie jest fajne. Na rynku
wydawniczym pojawia się coraz więcej książek, które zachęcają do łączenia czytania i grania. Książki z serii
„Zgadnij kto to?”, czy interaktywne książki z serii „Ty decydujesz” mogą być tego doskonałym przykładem.

  Olga Nowicka:  Zmiany jakie zaszły w „świecie  gier”  od czasów pierwszej  gry planszowej
„Senet”, znalezionej w Egipcie (3100 lat p.n.e.) po współczesność. 

 Wywiad,  który  przeprowadziła Hanna  Diduszko  z  Jiwone  Lee,  koreańską  specjalistką  w
dziedzinie  picture  book,  niezwykłą  propagatorką  kultury  polskiej,  która  nie  tylko  jest  autorką  przekładów
polskich książek dla dzieci i literatury dla dorosłych.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-7-8-2022,66,244.html     

Bibliotekarz nr 7-8

  Katarzyna Žák-Caplot: Pięć lat w nowoczesnej bibliotece, rewitalizacja niechłodnym
okiem…   przedstawia prace związane z projektowaniem i realizacją projektu utworzenia
biblioteki, jej wyposażenia, a także zorganizowania działalności w nowej rzeczywistości. 
 

  Zdzisław Gębołyś: „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 5. (2) Czasopismo fachowe nie
tylko dla bibliotekarzy. Kolejna część zawiera charakterystykę zawartości czasopisma w
kontekście  różnych  grup  społecznych:  mniejszości  narodowych,  rolników,  robotników,
dzieci i młodzieży, dla których biblioteki gromadziły i wypożyczały książki. Autor omawia
także  artykuły  odnoszące  się  do  prawa  i  polityki  bibliotecznej,  w  tym  o  potrzebie
uchwalenia ustawy bibliotecznej w II RP. W omawianym przez Autora okresie Redakcja
„Bibliotekarza” dużą uwagę poświęcała informacjom o powstawaniu nowych bibliotek na
Kresach Wschodnich, Górnym Śląsku i Zaolziu. 

 W  dziale  „Wywiady”  Marzena  Przybysz  rozmawia  z  Magdaleną  Gomułką,
Bibliotekarzem Roku 2021. Poznajemy bibliotekarkę Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
aktywnie uczestniczącą w wielu projektach krajowych i zagranicznych służących rozwijaniu
aktywności wśród bibliotekarzy polskich w kontaktach z bibliotekarzami zagranicznymi.

 Rafał Golat: Działalność biblioteczna a działalność kulturalna i gospodarcza. 

https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-7-8-2022,65,255.htm   l   
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Poradnik Bibliotekarza nr 9

Tegoroczny „Raport o stanie czytelnictwa” Biblioteki Narodowej rozwiał nasze nadzieje związane
ze wzrostem zainteresowania książką. Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii.
Odnotowany w 2020 r. niewielki wzrost nie stał się początkiem stałego trendu. W marcu 2022 r. na
pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy twierdząco odpowiedziało 38%
respondentów.  Najważniejszym  źródłem  czytanych  książek  były  zakupy,  zwłaszcza  online.
Zmniejszyła się liczba wypożyczeń w bibliotekach z 18 do 13%. Dane nie napawają optymizmem. 

 Michał  Zając:  „Pandemia,  kryzys  gospodarczy,  wzrost  cen  papieru,  wojna  w
Ukrainie. Czasy  są  tak  nieprzewidywalne…”.  Te  wymienione  w  tytule  artykułu  zagrożenia
wpłynęły na zmianę planów wydawców. 

 Martyna  Figiel:  Relacja  z  majowych  Warszawskich  Targów  Książki, których
gospodarzem była Norwegia.  Działo się tam wiele.  Warto zapoznać się z tekstem żeby poznać
chociażby najbardziej popularne tytuły książek dla dzieci i młodzieży. Z tym tematem wiąże się
można było odwiedzić ogółem ponad 400 wystawców, uczestniczyć w prawie 680 spotkaniach
autorskich i w przeszło 200 wydarzeniach.   

 Grażyna  Serafin:  Jak  w atrakcyjny  sposób  interpretować  wiersze  Marii
Konopnickiej, Patronki Roku 2022.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-9-2022,66,245.html 

Bibliotekarz nr 9

  Zofia Zasacka: Lektury w niecodziennej codzienności – wybory czytelnicze Polaków.
Autorka  przedstawia  wyniki  badań  czytelniczych  i  społecznego  zasięgu  książki  wśród
Polaków prowadzonych w 2020 r., 2021 r. i na wiosnę 2022 r. Był to czas pandemii Covid-
19,  który znacząco wpłynął  na życie  codzienne Polaków, w tym na spędzanie wolnego
czasu.  Badania  Biblioteki  Narodowej  pokazały,  że  wśród  analizowanych  zajęć
uwzględniono także praktyki czytelnicze. Poznajemy źródła pochodzenia czytanych książek,
a także lektury Polaków w pandemii. 

 Sylwia Marciniak: Nieoceniona spuścizna. Wiedza z podręczników dla bibliotekarzy
jako źródło  do  badań  polskiego  bibliotekarstwa.  Jest  to  temat  pracy  doktorskiej
powstałej na podstawie stworzonej bazy danych 400 wydawnictw zwartych z lat 1919-2019,
mających cechy poradnika, podręcznika. Analizie poddane zostaną typy bibliotek, procesy
biblioteczne, użytkownicy, budynki i wyposażenie, zbiory oraz zawód bibliotekarza. 

 Monika Kozłowska: Bibliografie regionalne opracowywane w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.  Autorka omawia prowadzone od
wielu lat bibliografie regionalne. Przedstawia zasady doboru i selekcji dokumentów oraz ich
opracowywanie, a także bazy danych dostępne ze strony Książnicy.
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 Małgorzata  Elżbieta  Płoszczyńska:  Gry  edukacyjne  do  nauczania  języka
niemieckiego  w  Bibliotece  Niemieckiej  i  Mediotece  Języka  Niemieckiego  w  Książnicy
Pomorskiej  w  Szczecinie. Autorka  omawia  bogate  zbiory  gier  edukacyjnych  do  nauki  języka
niemieckiego zgromadzone od 2010 r.  w Bibliotece Niemieckiej  Książnicy Pomorskiej.  Podaje
przykłady wybranych gier edukacyjnych, ich charakterystykę i przeznaczenie dla czytelnika. 

  Rafał Golat: Biblioteki a jednolity rynek cyfrowy.

https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-9-2022,65,256.html        

Poradnik bibliotekarza nr 10

  Olga Nowicka: „Ballady i romanse”Adama Mickiewicza. 

 Michał  Zając:  „Pandemia,  kryzys  gospodarczy,  wzrost  cen  papieru,  wojna  w
Ukrainie. Czasy są tak nieprzewidywalne…” część druga. Autor artykułu odwiedza niektórych
wydawców książki  dziecięcej  i  informuje co wydali  albo zamierzają  opublikować oraz próbuje
ocenić panujące wśród nich nastroje.

 Milena Jaszczyk : Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z elementami arteterapii
„Moje miejsce na ziemi”.

 Urszula Tobolska:  Zestawienie bibliograficzne poświęconemu K.K. Baczyńskiemu
Autorka zebrała literaturę podmiotową – dotyczącą twórczości i biografii poety, a także literaturę
przedmiotową – opracowania poświęcone analizie jego utworów.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-10-2022,66,246.html 

Bibliotekarz nr 10

 Wanda Matras-Mastalerz: Literatura w sytuacjach kryzysowych.  Autorka przedstawia
sytuacje kryzysowe i ich wpływ na życie i samopoczucie ludzi. Omawia sposoby przejścia
przez kryzys za pomocą literatury, wykorzystując metody biblioterapeutyczne. Wyjaśnia,
jak odpowiednio dobrana literatura może wesprzeć osoby będące w kryzysie i doprowadzić
do równowagi i rozwoju osobowego i społecznego. 

 Zdzisław  Gębołyś:  „Bibliotekarz”  1919-1929-1939.  Środowisko  autorskie  (1)
przedstawia  wyniki  dalszych  prac  i  analiz  poświęconych  czasopismu  „Bibliotekarz”.
Prezentowane  w  numerze  informacje  poświęcone  są  osobom  zaangażowanym  w
przygotowywanie tekstów. 

  Sylwia  Czub-Kiełczewska: Kiedy  można  ograniczyć  informację  publiczną?
„Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka”.

 https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-10-2022,65,257.html 

14

https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-9-2022,65,256.html


Poradnik Bibliotekarza nr 11

 W numerze 11 dwa teksty poświęcone są problemom seniorów w bibliotekach. 

 Monika Rejdych: Aktywizowanie czytelników 60+ w MBP w Jaworznie, wpływanie
na ich zainteresowania kulturą, książką, zwiększanie wiedzy, zapobieganie osamotnieniu, izolacji
społecznej oraz pomaganie w utrzymaniu kondycji umysłowej i fizycznej. 

 Edyta  Więcek:  Warsztat  biblioterapeutyczny  pt.  „Seniorzy  pełni  zdrowia,
mądrości i wigoru”, który został zrealizowany w MBP w Dąbrowie Tarnowskiej. 

  Przemysław Murawski: Przestrzenie kreatywne w Polsce, odnajdziemy przykłady
działań dla dorosłych w tych przestrzeniach, np. w makerspace w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Oświęcimiu w Craft Studio odbywają się m.in. takie aktywności jak szycie, robienie na drutach czy
szydełku. Zajęcia te oprócz korzyści płynących z możliwości samodzielnego wykonania ciekawej
robótki mają również aspekt społeczny. 

  Bernardyna  Banaś:  „Idee  niepodległościowe  w Pieśni  Legionów Polskich  we
Włoszech”.

  Monika  Somojentz  rozmawia  z  Pawłem  Piwowarczykiem dyrektorem  MBP  w
Dobczycach, który opowiada o projektach: „Ekstraklasa czyta” i „Piłkarze kontra pisarze”.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-11-2022,66,247.html 

Bibliotekarz nr 11

  Magdalena Paul: Po co nam biblioteki? Wpływ społeczny i ekonomiczny bibliotek
publicznych. Autorka  omawia  rolę  i  znaczenie  prowadzenia  badań  obejmujących  zagadnienia
wpływu zarówno dla samych placówek bibliotecznych, jak i ich organizatorów, którzy finansują
pracę bibliotek ze środków publicznych.

 Zdzisław  Gębołyś:  „Bibliotekarz”  1919-1929-1939.  Cz.  3.  Nie  od  razu  Kraków
zbudowano, albo jak budowano architekturę „Bibliotekarza” kontynuuje omawianie prac nad
redakcją „Bibliotekarza”, budową jego struktury i kompozycji treści w latach przedwojennych.

  Rafał Golat: Logo biblioteki – aspekty prawne. 

https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-11-2021,65,57.html 

Bibliotekarz nr 12

W grudniowym numerze:
 Paulina  Strzałkowska: Czy  młodzi  ludzie  jeszcze  czytają?  Poświęcony  jest
omówieniu  literatury  dla  młodzieży  wypożyczanej  w  Książnicy  w  Szczecinie.  Na  podstawie
prowadzonych  statystyk  wypożyczeń  wymienia  popularnych  autorów,  najczęściej  wypożyczane
tytuły książek,  odnosi  się  do preferencji  i  wyborów czytelniczych odnotowanych w minionych
miesiącach. 
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 Magdalena Szkwarek: Biblioteki Andory.  Zawiera on historię bibliotek w Andorze,
ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Narodowej i jej zbiorów. Autorka prezentuje też inne
andorskie placówki biblioteczne, w tym ciekawą bibliotekę w Muzeum Komiksu. 
 Zdzisław  Gębołyś:  „Bibliotekarz”  1919-1929-1939.  Środowisko  autorskie  (2)
charakterystyka ogólna.  Jest  kontynuacją  tekstów  prezentowanych  w poprzednich  numerach.
Przedstawia autorów i współautorów publikujących w czasopiśmie, częstotliwość zamieszczanych
artykułów, recenzji, notatek. 

 Agnieszka  Piątkowska:  Galaktyka  Młodego  Czytelnika.  Dział  Dziecięcy  w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Autorka  prezentuje  projekty,  organizację  zbiorów  i  aktywności  na  rzecz  dzieci  i  nastoletnich
czytelników. 

 Olimpia Gogolin: Forum Młodych Bibliotekarzy„Biblioteka w Sercu”.  Co działo
się na 14. Forum Młodych Bibliotekarzy?

Autorka omawia program i przebieg kolejnego spotkania młodych bibliotekarzy z całego kraju,
które odbyło się we wrześniu 2022 r. na Śląsku.

  Rafała Golat: Biblioteki jako jednostki organizacyjne (aspekty systemowe).

https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-12-2022,65,259.html 
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Nagrody, nagrody… 

 Nagroda Literacka „Nike"

Laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej „Nike" został  Jerzy Jarniewicz za książkę „Mondo
cane". Nike Czytelników trafia do Joanny Ostrowskiej za reportaż "Oni. Homoseksualiści w czasie
II wojny światowej". 

 Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 

Tegoroczną  laureatką  Nagrody  Nobla  w  dziedzinie  literatury  została  francuska  pisarka Annie
Ernaux. Nagroda trafiła do niej „za odwagę i niezwykłą przenikliwość, z jaką odkrywa korzenie,
wyobcowanie i wspólne ograniczenia indywidualnej pamięci”. 

https://lustrobiblioteki.pl/2022/10/annie-ernaux-otrzymala-literacka-nagrode-nobla/ 

 Shehan Karunatilaka zdobywcą Nagrody Bookera 2022 

 Pisarza ze Sri Lanki doceniono za ambicję i zuchwałość narracji. Według jury „The Seven Moons
of Maali Almeida”, druga powieść artysty, to „podróż rollercoasterem przez życie i śmierć”.

 https://lubimyczytac.pl/nagroda-bookera-dla-shehana-karunatilaki-the-seven-moons-of-maali-
almeida-powiescia-roku 

 Angelus dla Edwarda Pasewicza. „Pulverkopf” nagrodzony 

Angelus, nagroda przyznawana za najlepszą powieść w Europie Środkowej, po raz drugi w historii
trafiła  do  autora  z  Polski.  Decyzją  jury najlepszą  książką prozatorską  ubiegłego roku wybrano
„Pulverkopf” Edwarda Pasewicza. Podczas gali poznaliśmy też autora najlepszego przekładu oraz
zwycięzcę plebiscytu czytelników. 

https://lubimyczytac.pl/angelus-dla-edwarda-pasewicza-pulverkopf-nagrodzony 

 Artur Domosławski laureatem Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Najlepszą zdaniem konkursowej kapituły biografię napisaną i wydaną po polsku w ubiegłym roku
poznaliśmy  podczas  gali  Górnośląskiej  Nagrody  Literackiej  Juliusz,  która  odbyła  się  15
października  w Teatrze  Ziemi  Rybnickiej.  Artur  Domosławski  otrzymał  nagrodę  za  książkę
„Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”.

https://www.nagrodajuliusz.pl/?news=32633       
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 Washington Post:  „Księgi  Jakubowe” Olgi  Tokarczuk jedną z  najważniejszych
książek roku 

„Księgi  Jakubowe”,  a  właściwie  ich  anglojęzyczne  tłumaczenie,  czyli  „The  Books  of  Jacob”,
znalazły się w zestawieniu 50 książek uznanych przez „Washington Post” – najstarszą i największą
amerykańską gazetę codzienną – za najbardziej znaczące publikacje ostatniego roku. 

https://lubimyczytac.pl/washington-post-ksiegi-jakubowe-olgi-tokarczuk-jedna-z-najwazniejszych-
ksiazek-roku 

 Znamy laureatów Nagrody im. Ferdynanda Wspaniałego! 

Laureatką  Nagrody  im.  Ferdynanda  Wspaniałego  okazała  się  być  książka „Brud.  Cuchnąca
historia higieny” Piotra Sochy i Moniki Utnik-Strugały Wydawnictwo Dwie  Siostry.

Nagroda Publiczności w tym roku powędrowała w ręce Agaty Romaniuk  i Malwiny Hajduk za
książkę  „Kocia  szajka  i  tajemnica  zniknięcia  śledzi”. Charakterystyczne  statuetki  z  psem  z
popularnych opowiadań Ludwika Jerzego Kerna zostały wręczone po raz siódmy. 

https://lubimyczytac.pl/znamy-laureatow-nagrody-im-ferdynanda-wspanialego-2022-11-23 

 Znamy rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius
Tom „Krematoria I. Krematoria II” (Austeria) Krzysztofa Siwczyka otrzymuje Silesiusa w kategorii
Książka roku. „Polski wrap” (WBPiCAK) – zmarłej w lipcu tego roku Marty Stachniałek – jury
uznało za najlepszy debiut 2021. Wcześniej, bo już w maju podczas Festiwalu Silesius, poznaliśmy
laureata Silesiusa za całokształt pracy twórczej – został nim Marcin Sendecki.

http://silesius.wroclaw.pl/2022/10/15/znamy-rozstrzygniecia-w-tegorocznej-edycji-wroclawskiej-
nagrody-poetyckiej-silesius/      

 Finałowa dziesiątka konkursu Grand Press – Książka Reporterska Roku 2022

Dziesięć spośród 72 zgłoszonych na konkurs książek trafiło do finału trzeciej edycji 
konkursu na Książkę Reporterską Roku.
Jurorzy pracowali w dwóch etapach. W pierwszym od początku sierpnia br. 
zapoznawali się ze wszystkimi 72 zgłoszonymi książkami. Podsumowaniem tego etapu 
było spotkanie jury, dyskusja i wybór 10 książek finalistek. Jakie świetne wieści! 
"Ballada o śpiącym lwie" znalazła się w finale konkursu Grand Press na Książkę 
Reporterską Roku. 

https://www.press.pl/tresc/73745,finalowa-dziesiatka-konkursu-grand-press-----ksiazka-
reporterska-roku-2022       https://grandpress.press.pl/       
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Mundial - książki dla wszystkich, którzy czują sportowego ducha rywalizacji.

Mundial w Katarze wiąże się z licznymi kontrowersjami i reakcjami ze strony polityków,
artystów,  fanów,  jak  również  samych sportowców.  Jest  okazją,  aby zarekomendować
książki dla wszystkich, którzy czują sportowego ducha rywalizacji. 

 Skarb młodego kibica (Rebis) tylko wzmacniają emocje przed rozpoczęciem finałów.

  Polska w mundialach Wydawnictwo ARENA bo choć największe sukcesy święciliśmy w
latach 70. oraz 80., to duch w narodzie jest niezmiennie wielki. 

 ”Nienasycony”  to książka o obsesji strzelania goli, o sukcesie i jego cenie. O napastniku,
który nie chciał przyjąć do wiadomości, że historia taka jak jego nie może się wydarzyć w polskim
futbolu.  Nasz  kapitan  to  gwiazda  światowego  futbolu,  symbol  popkultury.  Nic  dziwnego,  że
Lewandowski, obecnie gracz FC Barcelona, wcześniej reprezentujący m.in. Bayern Monachium i
Lecha  Poznań,  stał  się  inspiracją  do  powstania  różnych  dokumentów  telewizyjnych,  a  także
książek. 

  „Operacja  mundial. Futbol, korupcja, polityka 1939-2026” (Znak) Sportowe emocje,
polityczne kontrowersje, kulturowe przemiany i duch rywalizacji… to z kolei znakomita książka
dla  wszystkich  dociekliwych  obserwatorów  i  prawdziwych  fanów,  jak  również  czytelników
zainteresowanych symbolami współczesnego świata.  

  „Czerwona kartka”, stworzona z reporterskim zacięciem, pozwala nieco lepiej zrozumieć
zmiany, które zachodzą w światowej polityce i sporcie. 

  „Messi vs. Ronaldo” (Rebis) Ale co można powiedzieć o ich życiu poza boiskiem? O tym
właśnie,  między  innymi,  opowiada  książka,  która  ukazuje  nieoczywisty  wymiar  sportowej
rywalizacji. 

 „Futbolowa  rewolucja.  Kibice  wkraczają  do  gry”  (Magnus).  Warto  w  tym  miejscu
uwzględnić  również  książkę.  Zjawisko,  jakim  jest  futbol,  doczekało  się  wielu  opracowań  i
publikacji – od naukowych i historycznych przez powieści fabularne po publicystykę i reportaż.
Jednak  takiej  książki  na  rynku  polskim  jeszcze  nie  było!  „Futbolowa  rewolucja”  opowiada  o
zmianach, jakie dokonały się w mateczniku piłki nożnej, czyli w Wielkiej Brytanii. 

  „Mecze  polskich  spraw”  (Sine  Qua  Non). Reprezentacja  Polski  w  swojej  historii
rozegrała ponad 800 spotkań. Stefan Szczepłek, znakomity dziennikarz, wybrał czternaście z nich,
które  opisał  w pasjonującej  książce.  To opowieść  o  meczach,  w  których sytuacja  polityczna  i
gospodarcza kraju wpływała na boiskowe wydarzenia, a wynik rywalizacji zmieniał społeczeństwo
i kształtował nasz futbol. 

https://lubimyczytac.pl/mundial-w-katarze-czyli-najciekawsze-ksiazki-o-pilce-noznej 
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JkEegQIBBAC&biw=962&bih=870&dpr=1 
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5&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

20

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+pi%C5%82karskie&rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&oq=&aqs=chrome.6.69i59i450l8.19813339j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+pi%C5%82karskie&rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&oq=&aqs=chrome.6.69i59i450l8.19813339j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+pi%C5%82karskie&rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&oq=&aqs=chrome.6.69i59i450l8.19813339j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&source=univ&tbm=isch&q=kolorowanki+ksi%C4%85%C5%BCki,+biblioteka&fir=cTjcj2ZbnVFXvM%252Crwk4xUrBsX9tcM%252C_%253BHWDOrW9ew6J-MM%252CV5XpkXAu550otM%252C_%253BzNlXQ3NCSSag_M%252CELpz3C5R7VahYM%252C_%253BFBlIJEEON_kryM%252CYiBxekwIJft7qM%252C_%253BiFDq78o6x7tuPM%252CIlGjbpsOx5bcpM%252C_%253BNv1ABLFPD-zJWM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BFTiL2nwNiCRryM%252CuZXCk5eqy60mAM%252C_%253BYByxusoPVGxOxM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BNxYjWD8_gFiqKM%252CCyuiqCP1d9j8rM%252C_%253Bn0x2A8-oxuPhBM%252CExp3a_0FdU3tOM%252C_&usg=AI4_-kT-utnNwdM2xmZOELZZn2_SJNKUTw&sa=X&ved=2ahUKEwii_biXqf77AhVngv0HHVWcDaoQjJkEegQIBBAC&biw=962&bih=870&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&source=univ&tbm=isch&q=kolorowanki+ksi%C4%85%C5%BCki,+biblioteka&fir=cTjcj2ZbnVFXvM%252Crwk4xUrBsX9tcM%252C_%253BHWDOrW9ew6J-MM%252CV5XpkXAu550otM%252C_%253BzNlXQ3NCSSag_M%252CELpz3C5R7VahYM%252C_%253BFBlIJEEON_kryM%252CYiBxekwIJft7qM%252C_%253BiFDq78o6x7tuPM%252CIlGjbpsOx5bcpM%252C_%253BNv1ABLFPD-zJWM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BFTiL2nwNiCRryM%252CuZXCk5eqy60mAM%252C_%253BYByxusoPVGxOxM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BNxYjWD8_gFiqKM%252CCyuiqCP1d9j8rM%252C_%253Bn0x2A8-oxuPhBM%252CExp3a_0FdU3tOM%252C_&usg=AI4_-kT-utnNwdM2xmZOELZZn2_SJNKUTw&sa=X&ved=2ahUKEwii_biXqf77AhVngv0HHVWcDaoQjJkEegQIBBAC&biw=962&bih=870&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPL907PL907&source=univ&tbm=isch&q=kolorowanki+ksi%C4%85%C5%BCki,+biblioteka&fir=cTjcj2ZbnVFXvM%252Crwk4xUrBsX9tcM%252C_%253BHWDOrW9ew6J-MM%252CV5XpkXAu550otM%252C_%253BzNlXQ3NCSSag_M%252CELpz3C5R7VahYM%252C_%253BFBlIJEEON_kryM%252CYiBxekwIJft7qM%252C_%253BiFDq78o6x7tuPM%252CIlGjbpsOx5bcpM%252C_%253BNv1ABLFPD-zJWM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BFTiL2nwNiCRryM%252CuZXCk5eqy60mAM%252C_%253BYByxusoPVGxOxM%252CFZPthDlOOrj64M%252C_%253BNxYjWD8_gFiqKM%252CCyuiqCP1d9j8rM%252C_%253Bn0x2A8-oxuPhBM%252CExp3a_0FdU3tOM%252C_&usg=AI4_-kT-utnNwdM2xmZOELZZn2_SJNKUTw&sa=X&ved=2ahUKEwii_biXqf77AhVngv0HHVWcDaoQjJkEegQIBBAC&biw=962&bih=870&dpr=1

