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„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach
pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.
Marcus Tullius Cicero

Biblioteka inspiruje!
Dawno, dawno temu biblioteka była miejscem, które wyłącznie gromadziło
i udostępniało książki. Od pewnego czasu oferta tej instytucji znacznie się
poszerzyła. Prócz podstawowych zadań, które bibliotekarze muszą realizować,
czyli wypożyczać książki, obecnie realizują oni wiele innych zadań, mających na
celu
i

promocję

czytelnictwa.

również

literatury

Zmianie

zbiory

uległy

bibliotek.

Udostępniane egzemplarze to już nie
tylko tradycyjne książki, to także
audiobooki, czasopisma i inne zbiory
elektroniczne.

Wszechobecne

są

również w bibliotekach tzw. nowe
technologie i niezbędne do korzystania z nich sprzęty. Współcześni bibliotekarze
to nie osoby do podawania książek, to animatorzy kultury, którzy wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom czytelników, zaspokajają różnorodne ich potrzeby.
Prócz kreatywności pracujących tu osób, niezbędne w tym celu są pewne
uniwersalne

systemy,

które

pozwalają

na

usystematyzowanie

wiedzy

i gromadzonych w bibliotekach zbiorów.
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Takim powszechnie używanym w bibliotekach narzędziem jest UKD. Mogło by
się wydawać, że to jeden z wielu używanych przez młodych ludzi skrótów (UKD
– ułóż książki dobrze ) wykorzystywanych
w komunikacji, ale to przypadek, gdyż powstał on
w latach 1897-1905 i oznacza Uniwersalną Klasyfikację
Dziesiętną. UKD systematyzuje książki w ramach
dziewięciu działów głównych (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)
i w niezliczonych poddziałach, które w tym wydaniu
Woluminki postaramy się Wam przybliżyć. Spostrzegawczy
zauważyli pewnie, że nie został tutaj uwzględniony dział 4 –
ten obszar zarezerwowany jest dla dziedziny, której jeszcze
nie wymyślono – czeka on na coś, co zostanie odkryte
w przyszłości.
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KRAINA MĘDRCÓW
To

bardzo

znajdziemy

„ciężki”

wszystkie

dział

bowiem

encyklopedie,

w

nim

leksykony,

roczniki, almanachy i encyklopedie zawierające wiedzę
ogólną. Tu także znajdujesz pomoc, gdy masz problem
z

informatyką,

techniką

komputerową

czy

oprogramowaniem, więc jeśli marzy Ci się kariera informatyka, programisty czy
hakera ;-) , w tym właśnie miejscu są książki dla Ciebie.
Dział „zero” to jeden z ulubionych obszarów wiedzy
bibliotekarzy – tutaj mogą poszerzać swoje
zainteresowania związane z biblioteką, kulturą, historią
książki i bibliotek. Biblioterapia czy logistyka pracy
bibliotekarza także zawierają się w tej dziedzinie.
Jeśli lubisz rządzić – twoim marzeniem jest
praca

w

wielkiej

korporacji,

w

tym

dziale

znajdziesz książki na temat zarządzania, którymi
wzbogacisz swoją wiedzę.
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POLETKO FILOZOFÓW
I PSYCHOLOGÓW
Dział „jeden” – zatytułowany według UKD „Filozofia, psychologia” to obszar,
w którym dobrze poczują się osoby wrażliwe, uduchowione, wierzące we wróżby lub
przepowiednie.

Jeśli

chcesz

pomagać
problemy,

ludziom
troski

i

zwalczać
kompleksy

ich
będąc

psychologiem lub psychoterapeutą – jesteś
we właściwym miejscu!
Ci

z

was,

„filozofami”,

których
ponieważ

rodzice
zawsze

nazywają
zadają

milion pytań np. „dlaczego tak, a nie tak?”,
„a skąd się to wzięło?”, „a kto powiedział,
że tak musi być?”, „a może powinno być
inaczej?”, właśnie w tym miejscu mogą poznać odpowiedzi na niektóre ze swoich
pytań, ale również mogą poznać życie i dorobek naukowy prawdziwych
filozofów.
Amatorzy logicznych rozwiązań, a także zwolennicy
właściwych relacji między ludźmi, znajdą w tym miejscu wiele
tekstów interesujących opracowań na ten temat.
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PRZYSTAŃ
NATCHNIONYCH

Czy wiesz kim był Zeus, Aflahui, Njama-Nd, Eotile, Dżeserhotep, Anubis czy
Perseusz? Czy posiadasz jakieś informacje o Perunie, Welesie, Dzumongu, Atenie czy
Odynie? Czy znasz mitologię plemion słowiańskich, germańskich czy afrykańskich?
Jeśli brak Ci informacji o tych elementach kultury – zapraszamy do nas!

Właśnie w „dwójce” w sytuacji kiedy zechcesz zgłębiać wiedzę na temat
różnych religii, znaleźć można różnice czy podobieństwa pomiędzy nimi. Sekrety
chrześcijaństwa, judaizmu, islamu buddyzmu możesz analizować za pomocą książek,
znajdujących się w tym miejscu.
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To również odpowiednie zbiory dla wszystkich tych, którzy chcą poznać historię
i dorobek teologiczny świata, czyli np. istotę Boga albo instytucję kościoła
katolickiego, prawosławnego czy protestanckiego.
Dział „2” to zbiory książkowe dotyczące wierzeń całego świata!

STRAŻNICA
PORZĄDKU
Ten dział to raj dla osób wiążących swoją przyszłość z polityką, prawem,
ekonomią, socjologią, socjografią, oświatą czy szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Fascynuje Cię giełda i związane z nią zjawiska rynkowe albo działalność
instytucji Unii Europejskiej, czy obrona naszego kraju? Zajrzyj właśnie do tytułów tu
zaklasyfikowanych.
Jeśli intryguje Cię prawo i konsekwencje, które mogą nastąpić w chwili, gdy
ktoś z Twoich znajomych zrobił coś złego,

właśnie w tym obszarze wiedzy
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sprawdzicie, co grozi winowajcy, bowiem tutaj znajdują się kodeksy i książki, których
używają adwokaci czy prokuratorzy.
Drogi czytelniku, może masz pomysł na super biznes, który pozwoli Ci zarobić
dużo pieniędzy, ale nie bardzo wiesz jak się do tego zabrać? W tym miejscu znajdują
się książki, które rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Książki z ekonomii
i marketingu pozwolą Ci zostać milionerem!

Chłopcy (a może i dziewczynki) marzący o przyszłości związanej
z mundurem (policjanci, wojskowi, strażacy, celnicy) – jednym słowem miłośnicy
Jamesa Bonda  – i osoby, które być w przyszłości chcą zostać nauczycielami,
właśnie tu znajdą wiedzę na ten temat.
W każdej z tych profesji należy stosować zasady dobrego wychowania (savoirvivre) i znać kulturowe zwyczaje. Dlatego jeśli nie masz pewności co wypada, a co
nie, jak się zachować w danej sytuacji, by uchodzić za człowieka kulturalnego, zajrzyj
do poddziału 39, który gromadzi informacje na ten temat.
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ENKLAWA
PRZYRODNICZA

Ci z was, którzy kochają nauki ścisłe tj. matematyka, chemia czy fizyka, którzy
uwielbiają łamigłówki, doświadczenia naukowe i którzy bezustannie zamęczają swoje
otoczenie pytaniami „dlaczego?”, tu właśnie odnajdą receptę na swoją ciekawość.
Ale nie tylko oni, gdyż dział „5” to istny raj dla ekologów i miłośników
przyrody, a także dla tych którzy dbają o środowisko i interesują się wszystkim, co jest
z nim związane.
Jeśli lubicie czytać o wielkich wyprawach,
dzięki którym odkryto zaginiony świat dinozaurów lub
nowe gatunki zwierząt na całym świecie, albo macie ochotę
poznać tajemniczy świat roślin – zapraszamy do „piątki”.
Może was zaskoczymy, ale panie bibliotekarki również lubią przyrodę.
W związku z tym organizują konkursy, zabawy i wycieczki dla czytelników. Oto
przykłady:
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BIO I TECHNO
BASTION
„Szóstka” jest jednym z najbardziej zróżnicowanych tematycznie działów
w bibliotece. Właśnie tutaj pogłębiać mogą swoją wiedzę Ci, którzy pragną zostać
lekarzami,

inżynierami,

leśnikami

czy

rolnikami.

Ale

to

nie

wszystko!

Pragniesz ugotować wspaniały obiad czy
zrobić przepyszny tort? Chcesz nauczyć się robić
makijaż? A może chcesz nauczyć się robótek
ręcznych, czy zrobić karmnik dla ptaków? Nie ma
problemu – te dziedziny wiedzy znajdują się
właśnie tutaj.

Jeśli chcesz pracować w hotelu lub mieć własną
restaurację? W tym miejscu znajdziesz książki
z poradami na ten temat.
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Czy macie świadomość na ile sposobów mogą przemieszczać się ludzie
i towary? Jeśli wiesz niewiele, a interesują Cię te zagadnienia, informacje o nich
znajdziesz wśród woluminów dotyczących transportu.

Reklama i public relations to bardzo modne dziś zagadnienia, które opisane
i scharakteryzowane zostały w dziale „sześć”. Może w przyszłości ktoś z Was będzie
zajmował się profesjonalnie marketingiem i zareklamuje wspaniale naszą bibliotekę?
Mieszkając na Śląsku nie sposób nie wiedzieć czegoś o górnictwie – jeśli
czujecie taką potrzebę, możecie korzystając ze zbiorów biblioteki i uczestnicząc
w naszych zajęciach, poznać kopalnie, dowiedzieć się jak pracują górnicy albo
sprawdzić, czy taka przyszłość to propozycja przyszłej pracy zawodowej dla Was.
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PRZYLĄDEK
ARTYSTYCZNOROZRYWKOWY
Witamy w raju dla małych i dużych artystów! Jeśli Twoje zainteresowania
związane są z malarstwem, rzeźbiarstwem, tańcem, muzyką, śpiewem lub aktorstwem
– jesteś w dobrym miejscu.
W „siódemce” możesz prześledzić zarówno losy
sławnych

twórców,

jak

i

mniej

znanych

artystów

wszelakich gatunków sztuki. To jak żyli, jaka była ich
droga do sukcesu, jakimi technikami malowali,

co

śpiewali, na jakich instrumentach grali, czy jakich narzędzi
używali, gdy rzeźbili. Jeśli jesteś ciekawy, który malarz miał tylko jedno ucho, który
był wzrostu karzełka, czemu ktoś został aktorem skoro ukończył studia prawnicze albo
kto sprawił, że nieznana nikomu piosenkarka stała się sławną na całym świecie
gwiazdą – trafiłeś w idealne miejsce.
A gdy już zostaniecie sławnymi artystami, odwiedźcie
prosimy naszą bibliotekę, bo to biblioteka i jej zbiory
niejednokrotnie nas inspirują.
Być może są wśród Was osoby chętnie
utrwalające
posiadające

sytuacje,
aparat

miejsca

i

ludzi,

fotograficzny

lub

kamerę,

które nie bardzo wiedzą, jak zrobić dobre zdjęcie?
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Książki zaklasyfikowane do tego działu, udzielą Wam porad także w tym
zakresie. W „siódemce” znajdziemy także poddział, którego zawartość interesuje
większość ludzi, mowa o sporcie. Zawiera on wiele ważnych i arcyciekawych tematów
dla wielbicieli wszelkich dyscyplin – od piłki nożnej,
siatkowej

czy

ręcznej,

poprzez

pływanie, bieganie, wyścigi, skoki,
strzelanie, tenis, aż po szachy, bilard czy
rzutki.

Książki oznaczone sygnaturą 796/799 zawierają nie tylko wiedzę o danym
sporcie, ale także o Waszych sportowych idolach. Biografie piłkarzy, pływaków,
skoczków, lekkoatletów i innych osób wyczynowo uprawiających sport, które zapisały
się na kartach historii sportu.

Jeśli zmęczycie się pracą lub ćwiczeniami fizycznymi, mamy dla Was
propozycję, usiądźcie na kanapie i odpocznijcie zanurzając się w rozrywki umysłowe.
W tym obszarze wiedzy znajdziecie różnego rodzaju quizy, zagadki, krzyżówki,
rebusy i łamigłówki. Niżej prezentujemy jedną z nich:
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1. Imię czworonożnego
przyjaciela Stasia i Nel.
2. Imię Wołodyjowskiego.
3. W 1905r. Sienkiewicz
otrzymał literacką Nagrodę…
4. Pseudonim Sienkiewicza.
5. Główny bohater powieści
„Potop”, zmienił nazwisko
na Babinicz.
6. Nazwa cyklu powieści
składającego się z trzech
części.
7. Tytuł noweli mający
związek z morzem.
8. Imię Sienkiewicza.
9. Czarnoskóry towarzysz
Stasia i Nel.
10. Córka Juranda ze
Spychowa.
11. „Ogniem i …” – tytuł
jednej z powieści
Sienkiewicza.
12. Jan … Zagłoba.
13. Imię ukochanej pułkownika
Wołodyjowskiego.
14. Najazd Szwedów na Polskę
Sienkiewicz opisał w
powieści …
15. Jak nazywał się miecz
przodków Longinusa
Podbipięty?
16. Nazwisko Stasia,
głównego bohatera
powieści „W pustyni
i w puszczy”.
17. W okolicach jakiej wsi
toczyła się bitwa w powieści
„Krzyżacy”.
18. Jakie imię nosił muzykant
tytułowy bohater noweli
Sienkiewicza.
19. Za panowania którego
cesarz rzymskiego rozgrywa
się akcja powieści
„Quo vadis”.
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PRZYSTAŃ MOLI
KSIĄŻKOWYCH
Nareszcie dotarliśmy do najchętniej wykorzystywanego przez czytelników
działu. To właśnie tu zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli znajdą tak zwaną
beletrystykę, czyli wiele gatunków powieści pisarzy polskich jak i przekładów
z języków obcych. W dziale tym gromadzone są nowele, opowiadania, reportaże,
ale także wiersze i dramaty, które można przenieść na deski teatralne.
Każdy uczeń pragnący poprawnie pisać szkolne
wypracowania, ale również osoby starsze mające
wątpliwości ortograficzne, właśnie tu znajdą źródła do
ich wyjaśnienia. Oprócz bardzo obszernych i trudnych
książek traktujących o historii języka polskiego
i literaturze całego świata, są tu też przezabawne tomiki z satyrą
i humorem, przysłowia i złote myśli sławnych ludzi.
W tej gałęzi nauki znajdziesz wiedzę na temat pisarzy, poetów
i dramatopisarzy, informacje o ich życiu i twórczości, o tym co ich fascynowało,
co lubili a czego nie, co było inspiracją do napisanych przez nich książek albo
kogo kochali i kto był ich Muzą.
Jeśli chcesz się nauczyć języka obcego na regałach
w „ósemce” stoją książki, które Ci w tym pomogą. Słowniki,
poradniki i podręczniki do nauki języków obcych mieszczą
się także w tym zakresie. Kto wie może z ich pomocą przemówisz
kiedyś po chińsku, japońsku czy arabsku?
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Biblioteka daje wiele możliwości tym z Was, którzy lubią czytać,
recytować, dzielić się wiedzą o literaturze. Poniżej prezentujemy fotografie, które
zostały zrobione w trakcie konkursów czytelniczych, organizowanych
w ostatnich miesiącach.

W tym miejscu mamy przyjemność zaprezentować pracę Jakuba
Olbrycha – laureata konkursu literackiego z okazji obchodów „Tygodnia Pisania
Listów” (z zachowaniem oryginalnej pisowni).
Cześć Daniel!
Dawno do Ciebie nie pisałem, bo miałem mnóstwo spraw na głowie.
Ale gdy wreszcie znalazłem wolną chwilkę, trafiłem na fantastyczną stronę
opowiadającą o podróżach Michała Patera. Chłopaku! Co to jest za niesamowity
człowiek! Jestem nim tak zafascynowany, że zacząłem planować najbliższe
wakacje. Ale wszystko po kolei.

Ciekawy jestem czy słyszałeś kiedyś kim jest Michał Pater. Jeśli nie, to już
spieszę z wyjaśnieniami. Michał to student z Wrocławia, który prowadzi
w Internecie swój blog, na którym zamieszcza filmy, relacje i inne materiały
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z podróży. A podróżuje, wyobraź sobie autostopem przez całą Rosję. I to
dosłownie całą. Jego blog nazywa się „Autostopem na Kołymę”. Czyli gdzieś tam
daleko, na drugi koniec świata, w Syberii. Dojedzie prawie że do ameryki (wiesz
z geografii nie jestem orłem, to sam sobie sprawdź gdzie dokładnie leży Kołyma).

Pomyśl sobie jaką trzeba mieć odwagę, żeby samotnie przemierzać całą
Rosję. Michał nie dość, że podróżuje autostopem spotykając nieznanych ludzi, to
jeszcze nocuje samotnie w najdziwniejszych miejscach. Sam, w namiocie, w lesie,
w nieznanym miejscu. Chyba bym umarł ze strachu. Ale podróże Michała ukazują,
że takie noclegi wcale nie są tak niebezpieczne jak nam się wydaje1 no dobra, bał
się póki co tylko w centrum Moskwy. Nie zmrużył oka siedząc na ławce w centrum
tego wielkiego miasta z obawy żeby mu nie ukradli plecaka. Nie dziwiłem mu się.
Z drugiej strony ten blog uzmysłowił mi, Rosja, a właściwie Rosjanie nie są
tacy straszni jak przedstawiają ich media. Gdziekolwiek pojawi się Michał, każdy
Rosjanin poznając jego historię i plan podróży od razu zaprasza go do siebie do
domu, urządza kolację i przedstawia Michała swoim znajomym. Właściwie to
Miszę, bo tak właśnie brzmi imię Michał w Rosji. Śledząc relacje z podróży
zauważyłem, że młodzi i starzy Rosjanie są bardzo otwarci na młodego Polaka
podróżującego po ich kraju. A mówi się, że to Polska gościnność jest tak znana
na świecie. Wzruszyłem się nie raz widząc jak Michał został ugoszczony przez
ludzi, którzy sami żyją w biedzie i mają niewiele. Mimo biedy Michał zawsze
dostaje u nich kolację, a także dostaje prowiant na dalszą drogą. Bo musisz
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wiedzieć, że Misza jest bardzo oszczędny człowiek. Postanowił, że w podróży nie
wyda praktycznie nic z własnej kieszeni. Więc je to, co dostanie lub to, co znajdzie
na polu czy drzewach owocowych. I póki co mu się to udaje!
Wspominałem Ci już, że Michał jest studentem? W Polsce studiuje historię,
więc w swoich relacjach z podróży zawsze przekazuje ciekawe informacje
z historii Rosji, z historii II wojny światowej itd. Gdyby tak wyglądał nauczyciel
z historii i przekazywał wiedzę w tak ciekawy sposób to chyba nie muszę Ci mówić
jaki przedmiot byłby moim ulubionym w szkole?

Michał to w sumie bardzo mądry chłopak. Mądry i zdolny. Ty sobie
wyobrażasz, że nauczył się języka rosyjskiego właśnie w czasie takich wycieczek?
Porozumiewa się z Rosjanami bez trudu, prowadzi żywe dyskusje, nawet kłóci się
czasem o historię z nimi. Znajomość rosyjskiego nie jest idealna, ale jest w pełni
komunikatywna. A my? Tłuczemy ten angielski już tyle lat w szkole, a jakby
przyszło co do czego to byśmy mieli problem z kupieniem czegoś do jedzenia. Taka
prawda, Daniel, znamy język teoretycznie, uczymy się mnóstwo gramatyki, a i tak
z komunikacją czy akcentem byśmy polegli. A tu gość jedzie do Rosji i dogaduje
się z każdym.
Do tego jest niesamowicie zaradny. Ma przemyślane wszystko, w plecaku
wszystko co niezbędne do takiej wyprawy. Całe wyposażenie to dawny sprzęt
wojskowy, który odkupił za nieduże pieniądze. Karimata, śpiwór, ubranie a nawet
składana miska do prania. Chłopak ma ze sobą wszystko co jest mu potrzebne,
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a jednocześnie nie ma ze sobą czterech walizek jak ty w zeszłym roku. Do tego on
pojechał na daleką wyprawę na miesiąc czy nawet dwa, a ty przyjechałeś do nas
zaledwie na tydzień. Ale wracając do Michała, Daniel znasz chłopaka, który sam
zrobi biwak? Rozbije namiot, przyrządzi coś do jedzenia, rozpali ognisko, zeszyje
sobie rozprute spodnie, upierze w rzece lub jeziorze? Takich chłopaków już nie
ma! No dobra są. Ale chyba tylko w harcerstwie. Pamiętasz jak Kuba próbował
rozbić namiot na działce? Pół godziny walki, ubaw po pachy i nici z noclegu
w namiocie.

Daniel, a’propo jeziora… W ostatniej z podróży Michał zamieścił
przepiękny widok wschodu słońca nad Bajkałem… Jaki piękny widok, koniecznie
tego oszukaj w Internecie. Oglądałem to i tak się rozmarzyłem. Wyobraź sobie
takie wakacje. Nie mówię żeby od razu do Rosji, ale gdzieś w Polsce. Pomyśl,
namiot, przygoda, jezioro, piękne widoki… Tak, wiem, trochę strach. Ale mama
taki plan jak to zrobić żeby wilk był syty i owca cała! Nocleg pod namiotem na
RODOS! Tak, dobrze widzisz – RODOS! Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone
Siatką. Kontakt z przyrodą w bezpiecznych warunkach. Świeże powietrze będzie,
przygoda będzie, ognisko się rozpali, wodę też zorganizujemy – jakiś basen się
ustawi w pobliżu namiotu. A rano śniadanie do domu, do mamy. I będą wakacje
na łonie natury z wyżywieniem all inclusive!
Przemyśl to proszę i napisz i co Tu na to! I napisz co tam u Ciebie, bo
ostatnio nic nie wspominałeś o tej Julii z 6c1 pozdrowienia dla ciebie, cioci
i wujka.
Pozdrawiam – Kuba
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PODRÓŻE
W CZASIE
I PRZESTRZENI
Podróżniku,

historyku,

odkrywco

nieznanych

lądów!

Wszystkie

informacje, jakich potrzebujesz do rozwijania swoich zainteresowań, znajdziesz
w dziale oznaczonym „dziewiątką”.
Czy wiesz gdzie leży Benin, Burundia, Suazi, Brunea czy Mjanma? A może
chciałbyś się dowiedzieć, co ciekawego można zwiedzić w Nepalu, Malezji,
Nauru, Fidżi czy Boliwii? Być może zainteresuje cię, w jaki sposób i kto odkrył
Australię czy Amerykę, zdobył Biegun Północny czy pierwszy wpiął się na Mont
Everest, kto opłynął świat na żaglówce lub jakie plemiona zamieszkują Afrykę?
Jeśli tak to właśnie w geografii uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania.
Ale to nie wszystko. Tutaj bowiem znajdziesz
także dział zwany „Archeologia”, który odtwarza
przeszłość człowieka na podstawie znalezionych
w ziemi lub wodzie szczątków przeszłości. Archeolodzy
odkryli na przykład tajemnice piramid w Egipcie czy
znaleźli Pompeje zniszczone wybuchem wulkanu
– to dzięki nim wiemy jak wyglądało życie wiele
tysięcy lat temu. A może i Ty – młody czytelniku –
odkryjesz kiedyś coś wspaniałego?
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W sekcji biografii przeczytasz o życiu ciekawych ludzi, którzy zechcieli
podzielić się z czytelnikami swoimi doświadczeniami – być może ich przeżycia
zainspirują Cię do działania.

Następną dziedziną nauki tutaj zawartą jest historia, miejsce z bardzo dużą
ilością publikacji. Znajdują się tu książki z: historii kultury, historii
poszczególnych krajów świata, historii cywilizacji, historii starożytnej oraz –
oczywiście – historii Polski – od prehistorii przez wieki średnie, pierwszą i drugą
wojnę światową, obozy koncentracyjne po historię współczesną.

Jeśli więc chciałbyś przyswoić sobie wiedzę o tym, jak żyli ludzie
w przeszłości, jakie wojny czy bitwy zostały stoczone, czy co było ich przyczyną
zapraszamy do „dziewiątki”.
I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszej podróży po skarbach
biblioteki. Mamy nadzieję, że nasza opowieść była dla Was interesująca
i inspirująca.
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