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Bibliotekarze najlepiej napisali „Maturę Bis”!

5 maja 2009 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu od-
była się „Matura Bis”. Do ponownego „egzaminu dojrzałości” przystą-
pili przedstawiciele różnych grup zawodowych: sportowcy, studenci,
naukowcy, uczniowie, policjanci, politycy i bibliotekarze. Wśród pi-
szących „Maturę Bis” byli m.in.: śląski komendant wojewódzki policji
Dariusz Biel, rzecznik KWP podinspektor Andrzej Gąska, poseł Jaros-
ław Pięta, wiceprezydent Sosnowca Zbigniew Jaskiernia, przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Agnieszka Pasternak, ra-
dny Arkadiusz Chęciński i dziekan Wyższej Szkoły Humanitas, prof.
Kazimierz Czarnecki.

Procedurę egzaminacyjną wzorowano na prawdziwej maturze; dzia-
łała komisja, obowiązywały zalakowane koperty. Aby tradycji stało się
zadość, zadbano również o kanapki, w których można było znaleźć „po-
moce naukowe”, potocznie nazywane ściągami. Piszący musieli wyka-
zać się znajomością języka polskiego oraz zdolnością tworzenia fraszek.

Najlepszi okazali się bibliotekarze: Elżbieta Okularczyk, Beata
Palma, Monika Jędralska, Anna Suchecka, Jagoda Szostak, Alina
Gbyl (WSH, Sosnowiec), Agata Bugacz (MBP, Dąbrowa Górnicza), Da-
mian Ziółkowski (AWF, Katowice), którzy pokonali pracowników nau-
kowych oraz samorządowców.

Zabawa służyła pomocy uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych nr
4 w Sosnowcu. W trakcie „Matury Bis” można było zakupićwyroby cera-
miczne i biżuterię, zrobione przez wychowanków tej placówki. Cały do-
chód został przeznaczony na zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły.

Prezentujemy wybór fraszek, które przyczyniły się do zwycięstwa
bibliotekarzy:

Mickiewicza czyta każdy, bo to sławny Polak zawżdy

Słowacki i Mickiewicz bardzo płodni byli
I wspólną półkę na wieki w bibliotece dzielili

Kto na maturę –bis przychodzi
Tego tylko dobra zabawa obchodzi

Czego się boisz czcigodny leniu?
Na maturalnym posiedzeniu?
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Zdanie na 100% całej matury
Jest wbrew leniwej człowieka natury

Adam Mickiewicz pisarz na wieki
Nie wierzysz – Zajrzyj do biblioteki!

Kiedy na zewnątrz kwitną kasztany
Każdy licealista jest zestrachany
Nad jego głową zbiera się chmura
Boże jedyny! – toż to MATURA!

Beata Palma
Damian Ziółkowski

54. Międzynarodowe Targi Książki

W dniach 21-24 maja 2009 roku w warszawskim Pałacu Kultury
i Nauki po raz 54 zorganizowano Międzynarodowe Targi Książki.
Uczestniczyło w nich blisko 500 wystawców z 31 krajów. Polską
książkę reprezentowało 232 wydawców; zagraniczni goście zjechali ze
wszystkich kontynentów, m.in. z tak egzotycznych krajów jak Indie,
RPA czy Tajwan.

Rada Europy – gość honorowy imprezy – obchodziła w tym roku
swe 60-lecie. Z tej okazji została przygotowana książka 60 lat Rady
Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych. Przeglądowi
nowości wydawniczych towarzyszyły liczne spotkania autorskie, pro-
mocje, dyskusje panelowe. Targi tradycyjnie stworzyły okazję do
spotkań czytelników z twórcami; odwiedzający mieli możliwość poroz-
mawiać m.in. z Adamem Zagajewskim, Władysławem Bartoszewskim,
Tomaszem Raczkiem, Romą Ligocką, Antonim Liberą, Markiem Edel-
manem, Jackiem Dehnelem, Jerzym Pilchem, Joanną Szczepkowską,
Wojciechem Jagielskim.

Program Targów wzbogaciło wiele imprez towarzyszących, m.in.
wystawa polskiego plakatu filmowego czy wystawa zdjęć filozofa i so-
cjologa Zygmunta Baumana.

Źródło:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/

319585,ruszyly_54_miedzynarodowe_targi_ksiazki.html
Marta Kunicka
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