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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Bibliotek
Bibliotekarze 
województwa wielkopolskiego

Wielkopolska oświata to źródło autentycznej 
dumy mieszkańców naszego województwa. Na-
sze sukcesy na tym polu zawdzięczamy wyjąt-
kowej kadrze pedagogicznej, ludziom nie tylko 
wielkiej wiedzy, ale i ogromnego, pozytywnego 
zaangażowania.
To między innymi dzięki tym niezwykłym ce-
chom, które Państwo posiadacie,  udało nam się 
tak dobrze przetrwać ten jakże trudny rok, naznaczony pandemią, która cały czas przecież 
zmusza wielu z nas do realizacji naszych codziennych zadań w zupełnie niecodziennych 
okolicznościach.
Wielkopolscy bibliotekarze zdali ten trudny egzamin. To właśnie dzięki Państwa zaangażo-
waniu i determinacji oraz wielkiej kreatywności na wszystkich szczeblach udało się w na-
szym województwie sprawnie przestawić na inny sposób funkcjonowania bibliotek wszyst-
kich typów przy pełnym zachowaniu rygorów i ograniczeń sanitarnych. 
Dziś już wiem, że wyjdziemy z tej sytuacji silniejsi, bardziej dojrzali, patrzący na sprawy na-
szego życia z innej perspektywy. Stawiliście drodzy Państwo czoła temu co nowe, nieznane 
i wszyscy tak pięknie daliście sobie radę. 
Bardzo serdecznie Wam dziękuję!

Drodzy Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku proszę przyjąć po-
dziękowania za miniony rok trudnej, odpowiedzialnej pracy oraz serdeczne życzenia.
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie szczęście i spokój w gronie najbliż-
szych, a każda chwila Bożego Narodzenia upłynie w pełnej miłości, rodzinnej atmosferze. 

Niech Nowy Rok spełni wszelkie marzenia i obfituje w sukcesy.
Niech będzie to rok nowych szans i wielu radości!

Z wyrazami szacunku 
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
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Drodzy Czytelnicy,
Z przyjemnością przekazuję w Wasze ręce kolejny numer „Bliżej Biblioteki”. Miło 

jest nam poinformować, że nasze czasopismo indeksowane jest w bazie ARIANTA tworzo-
nej przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Warto zauważyć, że baza ta jest uznawana 
za najpełniejsze i najbardziej wiarygodne źródło informacji o polskich naukowych i facho-
wych czasopismach elektronicznych.
Tak jak w numerach poprzednich, tak i tym razem udało nam się zachować dużą różnorod-
ność tematyczną artykułów. Zachęcam do przeczytania ich wszystkich, bo są tego warte. 
Trudno nie odnieść się choć w kilku słowach do nowej sytuacji, w jakiej postawiła nas z dnia 
na dzień pandemia koronawirusa. Ten specyficzny czas ma odzwierciedlenie także w zgło-
szonych artykułach. Sytuacja kryzysowa ujawniła bardzo wiele tkwiącego w bibliotekarzach 
potencjału oraz pokazała też wiele problemów, których dotąd nie zauważaliśmy. 
Bardzo cieszy nas fakt, że w tworzenie pisma włączają się bibliotekarze szkolni z Kalisza 
i regionu, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Ponadto inte-
resującą działalność prezentuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka 
w Lesznie oraz biblioteka specjalistyczna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 
Kontynuujemy współpracę z autorami z innych ośrodków bibliotekoznawczych w Polsce 
czego odzwierciedlenie znajdujemy również w bieżącym numerze. Kolejny raz mamy moż-
liwość zapoznać się z cymeliami Biblioteki Jagiellońskiej. Warto również zwrócić uwagę na 
artykuł popularyzujący serię „Kaliszanie” wydawaną od 10 lat przez Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. 
W dziale Sprawozdania i relacje nawiązując do 5. rocznicy śmierci Władysława Kościelnia-
ka zamieszczamy m.in. relację z wystawy poświęconej wędrówkom artysty po Wielkopolsce. 
Kilku bibliotekarzy dzieli się doświadczeniami, jakie zdobyli uczestnicząc w branżowych 
konferencjach i szkoleniach. Relacje te świadczą o dość wyraźnej aktywności zawodowej 
środowiska bibliotekarskiego. Rekomenduję także tekst prezentujący ostatnie nabytki 
w dziale zbiorów specjalnych Książnicy. 
Bogato przedstawia się dział Silva Rerum, w którym polecamy dwa wywiady. Pierwszy 
przeprowadziła Monika Sobczak-Waliś z nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Robertem Kucińskim. Natomiast w drugim, w rozmowie 
z Jolantą Nowosielską, dyrektorem Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, przybliżamy nowe 
przestrzenie biblioteki, które już niedługo będą w pełni dostępne dla czytelników. 
Z ogromnym wzruszeniem czytamy wspomnienie o Krystynie Skraburskiej, która przez  
39 lat prowadziła bibliotekę naukową w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. 
Rok 2020 został w Kaliszu ogłoszony rokiem Rodziny Fibigerów. W organizację obchodów 
zaangażowała się także Książnica przygotowując dwie ekspozycje. Plakat jednej z nich pre-
zentowany jest na ostatniej stronie czasopisma. Mam nadzieję, że na długie zimowe wieczo-
ry lektura bieżącego numeru będzie pożyteczna i przyjemna.

        DR BOGUMIŁA CELER
        REDAKTOR NACZELNA
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■ Barbara Hałusek
   
    Miejska Biblioteka Publiczna 
    im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Biblioteka z pasją

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa defi nitywnie rozwiała jakiekolwiek wątpli-
wości, co do przekonań, iż biblioteki są w stanie funkcjonować tylko stacjonarnie. Narzu-
cone ograniczenia wymusiły przeorganizowanie wielu działań, dając impuls do szukania 
nowych rozwiązań. Ogromne wyzwanie, które stanęło przed bibliotekami dało szansę na 
przeniesienie wielu projektów do przestrzeni wirtualnej. Pokazało również, jak ważne jest 
podnoszenie kompetencji zawodowych i poszerzanie własnej oferty. Możliwości wykorzy-
stywane w dotychczasowym wymiarze okazały się niewystarczające. Nowy profi l działań 
wymusił zorganizowanie zgranego zespołu, otwartego na innowacyjne formy i zdobywa-
nie nowych umiejętności, gwarantujących sprawne zarządzanie stroną internetową i so-
cial mediami. Tym sposobem przestrzeń online zapełniła się wzbogaconą ofertą zbiorów 
bibliotecznych (m.in. dostęp do wersji elektronicznej lub fotografi i). Na stronie zamieści-
liśmy również prezentacje wirtualnych wystaw, fi lmiki ze spotkań, koncertów, czy relacje 
z warsztatów. Biblioteka jest miejscem społecznym, o którego jakości świadczą między in-
nymi interakcje między tym, co oferuje instytucja a odbiorcami. Za logo biblioteki stoją 
konkretni pracownicy i ich umiejętności kreujące wizerunek miejsca, które tworzą. Znak 
fi rmowy musi być rozpoznawalny i równoznaczny z tym, jak ważne jest nawiązywanie 
i utrzymywanie relacji z czytelnikami. Mamy świadomość, że nie da się w pełni zastąpić re-
alnych kontaktów. Działanie w strefi e online to przede wszystkim możliwość wzmacniania 
fi zycznej obecności w lokalnym środowisku i podkreślanie partnerskiego charakteru relacji. 
To również monitorowanie zasięgu oferty z możliwością natychmiastowej zmiany kierunku 
działań. Funkcja informacyjna nabiera wartości w systemie zwrotnym, gdyż tylko realna 
interakcja z użytkownikami daje obraz sensowności podejmowanych działań. 

Media społecznościowe stosowane są w bibliotece jako narzędzie komunikacyj-
ne, charakteryzujące się przejrzystością, dialogiem, integracją, zaangażowaniem, 
wirusowością oraz autentycznością. Są również nowym sposobem zarządzania 
organizacją przez wykorzystanie w takich obszarach działalności, jak: marketing, 
obsługa klienta, badania i rozwój usługi oraz budowanie wizerunku. Do korzyści 
płynących z istnienia biblioteki w mediach społecznościowych należą: akcepta-
cja, nieinwazyjność, wzmacnianie wiarygodności i zaufania, informacja zwrotna od 
użytkowników, szeroki zasięg oraz wzrost liczby odwiedzin.1
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Wzrost zainteresowania tym, co się dzieje w strefi e biblioteki wymusza otwartość na 
wprowadzenie zmian, poszerzanie i uatrakcyjnianie swojej oferty. Współpraca ze środowi-
skiem lokalnych twórców, udział i wsparcie osób zaangażowanych w przeróżne formy ak-
tywności kulturowych i społecznych obierają kierunek synergii. Wiemy, jakie korzyści daje 
współtworzenie. Wiele projektów to rozwijająca się współpraca ze środowiskami lokalnych 
artystów, pisarzy, muzyków. Uzupełniamy się i nawzajem mobilizujemy. Nowatorskie po-
mysły to również efekt współdziałania z zaprzyjaźnionymi organizacjami i stowarzyszenia-
mi np. Leszczyński Klub Fotografi czny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Aktywności 
Twórczej i wiele innych. Spójne i wielokierunkowe przedsięwzięcia mają decydujący wpływ 
na budowanie wizerunku biblioteki. Świadomość tego pokazuje, jak złożony jest proces 
stwarzania marki pozytywnie obecnej w lokalnej świadomości społecznej. 

Biblioteka musi być widoczna, znajdować się wszędzie tam, 
gdzie mogą być potencjalni użytkownicy, a sama oferta biblio-
teki musi być na tyle interesująca, aby stać się częścią świata 
swoich odbiorców.
Wszystko w myśl zasady: 
Bądźmy wszędzie i dbajmy o rozpoznawalność 
marki biblioteki.2

Lok@lnie – glob@lnie

Wiemy zatem, że wizerunek zależy od nas samych. My decydujemy o sukcesie lub nie-
powodzeniach naszych działań. Kompetencja i wysoki poziom usług jest dla nas sprawą 
priorytetową. Postawiliśmy sobie za cel nie tylko utrzymać i utrwalać kontakt z czytelnika-
mi. Stawiając na różnorodność działań, ważne stało się docieranie do najszerszego grona 
odbiorców. Zależało nam również, aby czymś się wyróżniać w zestawieniu z innymi biblio-
tekami. Postawiliśmy na działania stanowiące dla biblioteki specyfi kację świadczącą o jej 
indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze. Korzystając z bogatych zasobów działu 
regionalnego MBP oraz mając dostęp do unikalnych materiałów Leszczyńskiej Biblioteki 
Cyfrowej zaczęliśmy działać pod hasłem lokalnie – globalnie. Zawartość publikacji online 
biblioteki tworzą i moderują pracownicy biblioteki, których cechują kompetencje i profe-
sjonalizm. Za działania te w szczególności odpowiada Dział Informacyjno-Bibliografi czny 
– regionalia, kultura, czytelnictwo, Dział Metodyki i Upowszechniania Zbiorów oraz Dział 
Promocji. Organizujemy konkursy literackie, fotografi czne i plastyczne. Codziennie dostar-
czamy nowe pomysły i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Spotykamy się z czytelni-
kami w strefi e online i przekazujemy informacje o naszej działalności. Jest to okazja do wy-
miany wiedzy i doświadczeń, podejmowania zupełnie nowych wyzwań, czasem to po prostu 
wirtualna rozmowa, która daje motywację działania i pozwala pozytywnie naładować bate-
rie. Chcemy utrwalać i przekazywać zasoby lokalnej kultury. Wspierać naszych rodzimych 
twórców i stowarzyszenia. Sięgać do regionalnej historii i tradycji, w niekonwencjonalny 
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sposób utrwalać ich obraz i poczucie przynależności wśród lokalnej społeczności. Zmie-
niamy się dla czytelników, choć fi zycznie nas nie widać, nie można porozmawiać twarzą 
w twarz, to chcemy otwierać okna szeroko i pokazać, że można inaczej3. 

Jak działamy w strefi e online?

LESZCZYŃSKA 
BIBLIOTEKA CYFROWA
W Leszczyńskiej Bibliotece Cyfrowej znajdują 

się zasoby pochodzące ze zbiorów: MBP oraz part-
nerów projektu m.in. bibliotek samorządowych 
z terenu powiatu i byłego województwa leszczyń-
skiego (Biblioteka Miasta i Gminy w Krobi, Biblio-
teka Miejska w Górze, Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy we Wschowie) oraz Muzeum w Gostyniu, 
Archiwum Państwowego w Lesznie i Muzeum 
Okręgowego w Lesznie. Wszystkie zasoby dotyczą 
informacji na temat historii, kultury oraz znacze-
nia ziemi leszczyńskiej. Zadaniem Leszczyńskiej 
Biblioteki Cyfrowej jest utrwalanie kulturalnego 
dziedzictwa i historii regionu. W ramach platformy 
digitalizujemy materiały wcześniej istniejące tylko 
w wersji tradycyjnej. Wiele z nich ratujemy w ten 
sposób przed degradacyjnym upływem czasu. Ar-
chiwizujemy i udostępniamy szerszemu gronu od-
biorców, co w tradycyjnej formie byłoby niemożli-
we. Dostęp do publikacji jest bezpłatny i możliwy 
z każdego urządzenia mającego dostęp do Inter-
netu. Obecnie Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa to 
potężny zbiór regionalny, którego zasoby pomogły 
nam skutecznie działać lokalnie na globalną ska-
lę. Większość naszych projektów powstało i nadal 
działa w oparciu o rosnącą popularność zasobów 
cyfrowych Biblioteki. Dzięki nim skutecznie może-
my promować nasze regionalia oraz stwarzać nowe 
projekty w przestrzeni online MBP. 

Cyfrowa Biblioteka Niepodległości – Leszno 
1920–2020 to efekt projektu realizowanego przez 
Archiwum Państwowe w Lesznie, Muzeum Okrę-
gowe w Lesznie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Lesznie. 

Realizacja projektu związana jest z obchodzo-
nym w 2020 roku 100-leciem powrotu Leszna do 
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Macierzy. Inicjatywa zakłada zgromadzenie na platformie Leszczyńskiej Biblioteki Cy-
frowej (www.lbc.leszno.pl) materiałów informacyjnych, publicystycznych i książkowych 
związanych z powrotem Leszna oraz regionu leszczyńskiego do Macierzy. Materiały udo-
stępnione przez partnerów projektu znajdują się w wyselekcjonowanej na platformie LBC 
„Cyfrowej Bibliotece Niepodległości – Leszno 1920–2020”. Mają one charakter otwarty dla 
użytkowników. Są to materiały o charakterze zarówno piśmienniczym (czasopisma, druki 
okolicznościowe, książki), jak i fotografi cznym (kolekcje zdjęć) oraz ikonografi cznym (do-
kumenty życia społecznego, plakaty, ulotki, wydawnictwa okolicznościowe).

DAWNYCH OGŁOSZEŃ CZAR
Wprowadzając nowe formy działań na stronie in-

ternetowej i social mediach pojawiła się możliwość 
wirtualnego zwiedzania wystaw. Zasoby Leszczyń-
skiej Biblioteki Cyfrowej pomogły stworzyć jedną 
z nich, do obejrzenia w zakładce „Wirtualne wysta-
wy”. „Dawnych ogłoszeń czar” to sentymentalna po-
dróż do świata starych reklam i ogłoszeń. Urzekają 
one ciekawym językiem, charakterystyczną grafi ką 
i niebanalnym podejściem do odbiorcy. Jedne zaska-
kują, inne bawią, wzbudzają zainteresowanie. Z pew-
nością pokazują, jak funkcjonowali mieszkańcy Lesz-
na w latach 1918–1939, w czasach rozwoju miasta, 
kiedy rodziła się prywatna inicjatywa. Projekt ten dał 
impuls do powstania cyklu pt. „Śladami starych re-
klam” regularnie pojawiającego się na naszym profi lu 
facebookowym. Prezentacja starych zbiorów cieszy 
się wielkim zainteresowaniem, wzbudza u naszych 
czytelników aktywność, ciekawość, czasem nostalgię 
za minionym czasem. Zamieszczone ogłoszenia po-
chodzą ze zbiorów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Ukazywały się one w prasie regionalnej okresu międzywojennego, m.in. w „Głosie Lesz-
czyńskim”, „Orędowniku Powiatu Leszczyńskiego”, „Orędowniku Powiatu Gostyńskiego”.

PASJOTEKA
Uruchomiliśmy również cykl, w którym prezentujemy ludzi z pasją. Stworzona przez 

nas Pasjoteka prezentuje ciekawe osobowości, nazwiska bardziej lub mniej znane. To, co 
ich łączy to pasja, miłość do tego, co robią, chęć poznawania i dzielenia się własnymi odkry-
ciami. Wszystkie prezentowane sylwetki to osoby mocno związane z Lesznem i regionem. 
Nasze prezentacje wzbogacone są ciekawymi opisami, zapisami rozmów, fotografi ami i fi l-
mami. Również ta propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem, co mobilizuje nas do 
dalszego rozszerzania galerii osobowości z pasją i szukania nowych form zarażania optymi-
zmem i pomysłowością.

BIBLIOTEKA POEZJI
Kolejny innowacyjny projekt to Biblioteka Poezji. Prezentacja łączy słowo, obraz 

i dźwięk. Nasi lokalni poeci, znani chociażby ze spotkań w bibliotece, czytają swoje wiersze. 
Zapisy tych interpretacji są do odsłuchania w zbiorach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej. 



BIBLIOTEKA POEZJI
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Można je również odtwarzać przez nasz Facebook, dostęp do prezentacji jest w postach 
umieszczanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Rzecz interesująca tym bardziej, że za-
pisy te są świadectwem osobistej, niepowtarzalnej interpretacji autora, wzbogaconej ob-
razami i muzyką. W projekcie wzięli do tej pory udział nasi rodzimi twórcy, których wie-
lokrotnie zapraszaliśmy na organizowane przez nas wydarzenia. Inicjatywa spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem ze strony twórców i czytelników. Stale poszerza się ich krąg, 
pojawiają się nowe dzieła, jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach słowo rodzi się na 
nowo.

SPOTKANIA W RATUSZOWEJ
Biblioteka Ratuszowa to nasza wizytówka. Miejsce specjalne, w którym w otoczeniu 

książek, prasy, w aurze literatury i wszechobecnego słowa odbywają się spotkania autor-
skie, koncerty, wykłady i warsztaty. Na czas kiedy wychodzenie z domu stało się niemożli-
we, dla uczestników wszystkich naszych imprez, Bibliotekę Ratuszową zamieniliśmy w stu-
dio nagrań. Tu realizowany jest kolejny cykl pt. Spotkania w Ratuszowej, który ma na celu 
zaprezentować całe bogactwo naszych zbiorów. W naszym bibliotecznym studiu powstają 
nagrania dźwiękowe zabawnych artykułów, bajek i wierszy. Muzyka to nasza kolejna pasja, 
nowy cykl „spotkań” to również szansa na wirtualne odsłuchanie koncertu zaproszonych 
przez bibliotekę solistów. Na stronie internetowej w zakładce Biblioteka Jazzu oraz na na-
szym Facebooku zamieszczamy nasze muzyczne wydarzenia, które wcześniej odbywały się 
przestrzeniach Biblioteki Ratuszowej.

FILIE BIBLIOTECZNE POLECAJĄ
Idealna propozycja na czas, kiedy wypożyczanie książek w tradycyjnej postaci jest nie-

możliwe. W projekt włączają się bibliotekarze z naszych fi lii bibliotecznych i polecają wy-
brane przez siebie tytuły. Przy jego realizacji priorytetami były dostępność danych pozycji 
oraz ich tematyka. Zależało nam na promocji książek związanych z kulturą i historią na-
szego regionu. Kto jak kto, ale to właśnie bibliotekarze wiedzą najlepiej, które z nich są 
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najciekawsze i godne polecenia. Wracamy do tytułów zapomnianych, pełnych ciekawostek 
i informacji, których trudno szukać w zwykłych zbiorach. Kolejny raz zapleczem do reali-
zacji zadania były zbiory Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej. Cykl promujący literaturę re-
gionalną zawiera recenzje i linki z adresami do wybranych tytułów. Czytelnicy mogą w każ-
dej chwili bezpłatnie skorzystać z zasobów naszej platformy cyfrowej i przeczytać polecany 
tekst w wersji elektronicznej. 

SŁUCHOWISKA I AUDIOBOOKI
Dla wszystkich, którzy równie jak lekturę czytaną cenią sobie wersję audio książki bi-

blioteka przygotowała słuchowiska. Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych MBP, której 
zdecydowana większość to audiobooki, zawsze cieszyła się dużą popularnością. Z myślą 
o uczniach szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich zaproponowaliśmy lekturę 
książki wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 
pt. „Pułapki czasu“, autorstwa leszczynianki Ewy Rosolskiej. Książka opisująca niezwykłe 
przygody dwójki uczniów w historycznej scenografi i naszego miasta cieszy się wielkim za-
interesowaniem. Dla tych, którzy nie przeczytali książki i tych, którzy chcą sobie jej treść 
przypomnieć przygotowaliśmy wersję dźwiękową dwóch tomów „Pułapek czasu“ codzien-
nie odczytywaną i prezentowaną online przez bibliotekarzy. Aby również zaprezentować 
w wersji audio materiały regionalne przygotowano słuchowiska – „Tadeusz Semrau – lesz-
czyński fotograf” i „Ostatnia misja”, w oparciu o zasoby Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej 
i udostępnione zbiory Archiwum Państwowego w Lesznie. Bez wychodzenia z domu, bez 
wypełniania kłopotliwych kwerend, słuchając, można zapoznać się z unikatowymi materia-
łami i poznać ciekawe, nietuzinkowe historie postaci związanych z Lesznem. Słuchowiska 
to czytane opowieści wzbogacone fotografi ami. 

GALERIA WSPÓŁCZESNEGO RĘKOPISU

Kolejna inicjatywa to pomysł skierowany do ludzi pióra i to w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Idea projektu ma dotyczyć stworzenia Galerii Współczesnych Rękopisów, które 
po zakończeniu wydarzenia zostaną wydane przez bibliotekę. Na czym dokładnie polega 
ten pomysł? Nadsyłane utwory mogą być publikowane, mogą być równie dobrze te, pisane 
do przysłowiowej szufl ady. Również próby pisarskie, oryginały dzieł… wszystkie ma jed-
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nak łączyć jeden profi l. Utwory, które znajdą miejsce w tworzonej przez nas galerii muszą 
być napisane odręcznie przez autorów. Pisanie to piękna sztuka, to oryginalność i indywi-
dualizm… Dla tekstów tworzonych w sposób tradycyjny – niepowtarzalność i charakter. 
Dziś coraz trudniej o tekst napisany piórem. Wychodząc temu naprzeciw zrodziła się idea 
zgromadzenia tego, co nietuzinkowe… a co, kto wie, może za ładny czasu szmat stanie się 
wartością kolekcjonerską!

WIRTUALNA CZYTELNIA
Dla wszystkich tych, którzy tęsknią za słowem pisanym uruchomiliśmy Wirtualną Czy-

telnię. To kolejna forma umożliwiająca korzystanie ze zbiorów biblioteki, pokazująca za-
razem ich rozmaitość i bogactwo. Udostępniamy teksty, artykuły, felietony napisane przez 
nas i zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Kolejny raz pokazujemy, jak bliska jest nam historia 
i kultura regionu. Jednocześnie, jak ważne są dla nas tematy związane z czytelnictwem, 
książką i kulturą słowa. 
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WIRTUALNE PUZZLE
Przygotowaliśmy dla naszych czytelników zestaw puzzli z widokami starego Leszna. 

W wolnych chwilach można układać je niby dla relaksu, ale również, aby przekonać się, jak 
kiedyś wyglądało nasze miasto. Wszystkie pocztówki dawnego Leszna pochodzą ze zbiorów 
Działu Informacyjno-Bibliografi cznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Dostęp-
nego również w pełnym wymiarze w katalogu on-line biblioteki.

DOBRE PRAKTYKI

Bank Światowy uznał biblioteki za najważniejszy czynnik w budowaniu i utrzyma-
niu społeczeństw dobrobytu, ze względu na to, że zapewniają dostęp do różno-
rodnej wiedzy i informacji. Jednak wiąże się to z obowiązkiem dbania o nieustan-
ny rozwój i unowocześnianie usług zgodnie z potrzebami mieszkańców miasta 
i regionu. Konieczna jest permanentna obecność biblioteki w życiu umysłowym 
mieszkańców miasta i regionu, tak, aby nawet najmniejsza placówka biblioteczna 
w naturalny sposób kształtowała nawyk korzystania z oferty kulturalnej…, by 
stanowiła ogniwo w przekazywaniu wartości kultury nie tylko regionalnej, ale i na-
rodowej oraz europejskiej4.

Dobrze jest mieć świadomość, jak ważna jest marka, jej rozpoznawalność i pozytyw-
na obecność w społecznej przestrzeni. Sprzyja temu wypracowanie w zespole pracowni-
ków pewnych praktyk, które mogą stać się swojego rodzaju kanonem. Wiemy, że to jacy 
jesteśmy i jak jesteśmy postrzegani jest wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych działań. 
Wśród nich najważniejsze dla nas są posiadanie zgranego i profesjonalnego zespołu, otwar-
tego na nowe zadania i pomysły oraz praca nad wszystkim, co odróżnia nasze produkty 
i usługi od ofert innych bibliotek. Ograniczenia w stacjonarnym działaniu placówki stały się 
dla nas nowymi możliwościami. Pozwoliły wyjść zza regałów, przeorganizować pracę tak, 
aby nawet mimo zamkniętych murów czytelnicy czuli naszą obecność. Przecież biblioteka, 
to nie tylko budynek i mieszczące się w nim książki. To także bibliotekarze z pasją i głowami 
pełnymi pomysłów, którzy dla czytelników zawsze byli, są i będą. 

Przypisy:
1 Machcińska K., Media społecznościowe w bibliotece – rodzaje, funkcje, strategia działania, http://delibra.
bg.polsl.pl/Content/15554/Machcinska_Katarzyna_tekst.pdf, dostęp: 08.05.2020. 
2 Dobrzelecki P., Marka biblioteki – pięć sprawdzonych praktyk, https://labib.pl/artykuly/pokaz/933, dostęp: 
08.05.2020.
3 Raport ewaluacyjny projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, http://frsi.org.pl/projekt/
labib, dostęp: 08.05.2020.
4 Wizerunek bibliotekarza to wizerunek biblioteki, z Elżbietą Gonet, dyrektorką MBP w Nowej Soli rozmawia 
Monika Simonjetz, „Poradnik Bibliotekarza” 2020, nr 4, s. 33.
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■ Róża Pomiecińska
    
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

■ Romana Koch
    
   Biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Kilka słów o bibliotece specjalistycznej 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.
Cyceron

Biblioteki zwane inaczej książnicami, czy też świątyniami myśli ludzkiej towarzyszą 
człowiekowi już od starożytności. Wśród nich największą część stanowią biblioteki publicz-
ne, skupiające piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy i mające charakter bibliotek 
uniwersalnych. Obszerną grupę tworzą też książnice pedagogiczne, ukierunkowane na 
wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem roli na-
uczyciela we współczesnym systemie oświaty. 

Przybliżając pokrótce typologię bibliotek w Polsce nie wolno zapomnieć o bibliotekach 
specjalistycznych, które w gromadzeniu zbiorów starają się zaspokajać potrzeby wąskiej 
grupy odbiorców i stanowią „świątynie myśli ludzkiej” związane tematycznie z jakimś za-
gadnieniem 1. Przykładem takiej książnicy jest biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołu-
chowie, która kolekcjonuje wydawnictwa polskie i zagraniczne o tematyce leśnej, łowieckiej, 
z zakresu ochrony przyrody, środowiska oraz dziedzin pokrewnych. Ponadto gromadzone 
są w niej dokumenty elektroniczne, tj. płyty DVD, CD i kasety VHS. Książnica wraz z czy-
telnią ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku o historycznej nazwie Kasa, gdzie obecnie 
znajdują się także biura dyrekcji oraz administracji Ośrodka.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie historii i wybranych zbiorów biblioteki, 
a także jej działalności osobom, które jeszcze jej nie znają, a interesują się zagadnieniami 
z zakresu nauki o lesie, przyrody i środowiska. 

Za datę powstania książnicy uznaje się rok 1975, kiedy to do Gołuchowa trafi ły pierw-
sze zbiory zgromadzone w Krakowie-Przegorzałach przez doc. dr. inż. Stanisława Fiołka 
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– Pełnomocnika Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego do spraw organizacji Muzeum 
Leśnictwa i Drzewnictwa. Zgromadził on znaczny, liczący 2000 woluminów księgozbiór 
oraz muzealia, a także liczny zasób czasopism i archiwaliów. Kolekcja początkowo zosta-
ła umieszczona w pomieszczeniach na Dybulu, by później trafi ć do wnętrz Ofi cyny, gdzie 
mieściła się siedziba zespołu do spraw organizacji Muzeum Leśnictwa. Uporządkowaniem 
i opracowaniem pozyskanych książek, materiałów bibliotecznych i muzealiów zajął się inż. 
Janusz Kaźmierowski – pierwszy bibliotekarz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wła-
ściwe uporządkowanie i opracowanie zbiorów pozwoliło na dogłębne poznanie pozyska-
nych materiałów, w których znalazły się m.in. książki i broszury dotyczące historii polskich 
lasów, statuty, mapy, instrukcje służbowe oraz podręczniki akademickie. 

Od momentu powstania książnicy jej zbiory ciągle się powiększały m.in. w wyniku apeli 
ukazujących się w czasopismach fachowych, informujących o akcjach zbierania różnego 
rodzaju materiałów bibliotecznych. Ponadto biblioteka wzbogacała się o dary od osób pry-
watnych, zakładów pracy i różnych organizacji czy instytucji. W tym czasie książnica otrzy-
mała także kolejny transport zbiorów, w którym znajdowało się m.in. ponad 1000 książek, 
a także pokaźny zasób periodyków. 

W związku z koniecznością remontu budynku Ofi cyna pozyskane zbiory biblioteki na 
pewien czas trafi ły do pomieszczeń Kasy, by później ponownie zająć miejsce w wieży Ofi -
cyny.

W roku 1986 Janusz Kaźmierowski – dotychczasowy bibliotekarz książnicy przeszedł 
na zasłużoną emeryturę, a na stanowisku instruktora do spraw biblioteki zatrudniona zo-
stała inż. Aleksandra Kubiak, która funkcję tę pełniła do grudnia 2003 roku. Następnie 
pieczę nad zbiorami bibliotecznymi Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie objęła mgr Ro-
mana Koch, która opiekuje się zbiorami biblioteki po dziś dzień.

Z upływem lat księgozbiór biblioteki Ośrodka ciągle się powiększał, a pomieszczenia bi-
blioteczne usytuowane w wieży Ofi cyny okazały się niewystarczające i trudno dostępne dla 
osób chcących skorzystać z zasobów książnicy. Dlatego w 2002 roku podjęto decyzję o ada-
ptacji pomieszczeń w budynku Kasy na potrzeby biblioteki. Decyzja ta sprawiła, iż książ-
nica Ośrodka stała się biblioteką dostępną dla wszystkich zainteresowanych  jej zbiorami. 
Dodatkowo ważnym atutem stało się utworzenie czytelni z możliwością skorzystania 
z Internetu w czasie wizyty w bibliotece. 

Kolejne lata w dziejach biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie to czas nie-
ustannego rozwoju, wzbogacania zasobów biblioteki i adaptacji kolejnych pomieszczeń na 
potrzeby książnicy. Licznie napływające dary w postaci książek, czasopism i materiałów bi-
bliotecznych, a także zakupy nowości przyczyniają się do wyposażenia biblioteki w system 
nowoczesnych regałów przesuwnych pozwalających na uzyskanie większej powierzchni 
użytkowej na potrzeby książnicy niż w przypadku mebli i regałów standardowych.

To  wszystko sprawia, że w 2012 roku został zainstalowany program komputerowy  
opracowany przez prof. dr. hab. Henryka Rybińskiego z Politechniki Warszawskiej, służący 
do opracowania zbiorów biblioteki. Funkcjonuje on w oparciu o system WEBLIS, który 
jest zintegrowanym systemem bibliotecznym. Pozwala na korzystanie z zasobów książnicy 
w formie elektronicznej poprzez katalog dostępny na stronie internetowej Ośrodka w za-
kładce „Biblioteka”(https://www.okl.lasy.gov.pl/biblioteka#.Xwl2Ym0zbIU).

Opisując historię biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, należy teraz kil-
ka słów poświęcić cymeliom tejże książnicy. Do najcenniejszych zbiorów placówki należą 
m.in. pamiętniki Adama Kubaszewskiego – ogrodnika Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej 
– architekta gołuchowskiego parku. Kubaszewski prowadził staranne dzienniki parkowe, 
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w których zapisywał wszelkie swoje obserwacje, także te w odniesieniu do zjawisk mete-
orologicznych. Na nieprzeciętną wartość owych pamiętników znaczący wpływ mają liczne 
ryciny wykonane przez Kubaszewskiego podczas codziennej pracy. W zbiorach biblioteki 
Ośrodka znajdują się następujące prace Adama Kubaszewskiego: Dzienniki z lat: 1854-
1919, Park opis położenia, prowadzonych prac, Notatki z lat 1888-1903, Skorowidz ilu-
strowany drzew i krzewów, Pamiętniki Adama Kubaszewskiego – zeszyt 1 i 2 napisane 
w latach 1876-1883.

Kolejnym skarbem biblioteki jest najważniejsze dzieło Antoniego Auleitnera, byłego 
nadleśniczego lasów rządowych, pochodzące z 1845 roku pt. Gospodarstwo leśne czyli pro-
ste zasady hodowania, urządzania i ochrony lasów oraz korzystnego z nich użytkowania 
ze szczególną uwagą na lasy prywatne dla użytku właścicieli ziemskich, rządców dóbr 
i leśniczych praktycznie wyłożonych.

Warto wspomnieć, iż książnica jest również w posiadaniu wydanych w latach 1861-1863 
Zasad leśnictwa dla obywateli ziemskich lasy posiadających tomy 1-3 autorstwa Adama 
Mieczyńskiego.

Unikatowy zbiór w bibliotece stanowią roczniki czasopisma naukowego Sylwan – naj-
starszego czasopisma o tematyce leśnej w Polsce i jednego z pierwszych na świecie. Perio-
dyk został założony w 1820 roku w Warszawie i w znaczący sposób przyczynił się do roz-
woju polskiej nauki o lesie i rozpowszechnianiu wiedzy w tym zakresie2. Książnica Ośrodka 
Kultury Leśnej w Gołuchowie gromadzi to czasopismo począwszy od pierwszego numeru.

Zaprezentowane wyżej pozycje to tylko nieliczne przykłady zgromadzonych w bibliote-
ce Ośrodka cymeliów, których dogłębna analiza i  poznanie to materiał na kolejny artykuł. 

Dziś biblioteka posiada 9000 tysięcy woluminów, a także liczne tytuły czasopism, 
wśród których należy wymienić czasopismo Zagajnik wydawane przez Ośrodek Kultury 
Leśnej w Gołuchowie. Oprócz tego w czytelni biblioteki znajdziemy m.in. Głos Lasu, Las 
Polski, Aurę, Przyrodę Polską, Leśne Prace Badawcze i inne.

Użytkownikami książnicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, poza pracownikami, 
mogą być także inne osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. 
Warto podkreślić, iż czytelnicy z zewnątrz jednorazowo mogą wypożyczyć dwie książki na 
okres 30 dni. Istnieje także możliwość zamówienia potrzebnych materiałów drogą e-mailo-
wą (e-mail okl@okl.lasy.gov.pl) lub telefoniczną.

Bibliotek takich, jak książnica Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na mapie Polski 
z całą pewnością znajdziemy wiele, jednak warto poznać najpierw te znajdujące się w naszej 
okolicy, tym bardziej że skrywają one perełki piśmiennictwa, które niejednokrotnie mogą 
nas zadziwić i stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko regionalnych badaczy.

Przypisy:
1 Piotr Milc, Biblioteki specjalistyczne – typologia i prawne podstawy działania. In. Biblioteka i Edukacja: Elek-
troniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [online]. Kraków: Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020 [dostęp 08 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web:< 
http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.14.1/237 >.
2 Sylwan [online].Warszawa: Sylwan, 2020 [dostęp 08 lipca 2020]. Profi l i historia pisma. Dostępny w World 
Wide Web:<https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=SYLWAN:PROFIL.
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■ Aldona Zimna
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Działania Książnicy Pedagogicznej 
w Kaliszu w pierwszych miesiącach 
ogłoszonej pandemii roku 2020 

Działalność kulturalno-edukacyjna w marcu bieżącego roku w naszym kraju, właściwie 
na całym świecie zmieniła się diametralnie – wybuchła pandemia i doświadczyliśmy czegoś 
nowego, nieznanego, czegoś co dotknęło nas samych, naszych najbliższych, różnych grup 
społecznych na każdej płaszczyźnie życia społecznego, rodzinnego, zawodowego i kultural-
nego. Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z nową rzeczywistością, przede wszystkim z ochroną 
własnego zdrowia, zdalną pracą i nauką. Świat zamarł, zamknięto szkoły, uczelnie, różnego 
typu instytucje, odwołano wszelkie imprezy kulturalne, sportowe, zamknięto granice. Wie-
le osób doświadczyło innego charakteru pracy zawodowej, przerwało bądź zawiesiło swoją 
działalność zawodową, niektórzy musieli pozostać w domu, aby zaopiekować się dziećmi.

PBP Książnica Pedagogiczna, jak inne tego typu placówki została zamknięta dla czytel-
ników. W początkowym okresie większość pracowników zaczęła pracować zdalnie. Czytel-
nicy nie mogli odwiedzać biblioteki, nie mogli wypożyczać książek, korzystać z czasopism, 
zbiorów multimedialnych, innych usług, a także zwiedzać ekspozycji wystawowych. Zostały 
przerwane wszystkie działania edukacyjno-biblioteczne skierowane do uczniów i nauczy-
cieli wszystkich typów szkół, odwołano wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalno-
-oświatowe. Pomimo tego bibliotekarze Książnicy sprawnie przeorganizowali swoją pracę 
biblioteczną i większość działań zaczęli efektywnie realizować online, będąc w kontakcie 
z czytelnikiem, nauczycielem, studentem, rodzicem i uczniem. Ponadto zajmowali się co-
dzienną pracą, wykonując bieżące zadania wewnętrzne, typu zakup książek, systematyczne 
wprowadzanie książek i innych zbiorów do katalogu SOWA, sporządzanie zestawień biblio-
grafi cznych, prowadzenie ewidencji i dokumentacji w działach i zespołach pracowniczych, 
przegląd i aktualizacja scenariuszy lekcji bibliotecznych, przygotowywanie nowych propo-
zycji działań bibliotecznych oraz kulturalno-edukacyjnych.

Książnica aktywnie i efektywnie popularyzowała swoją działalność biblioteczną, sku-
piając się na przekazywaniu wszelakich informacji w portalach społecznościowych, na 
Facebooku oraz stronie internetowej, utrzymując jednocześnie stały kontakt mailowy i te-
lefoniczny z czytelnikami oraz placówkami przedszkolnymi, szkolnymi, z nauczycielami, 
bibliotekarzami, uczniami, lokalnymi partnerami, kontynuując współpracę.

W początkowym okresie pandemii, większość nauczycieli bibliotekarzy pracowała zdal-
nie, tworząc i realizując swoje zaplanowane działania np.: przeredagowywanie scenariuszy 



19grudzień 2020

lekcji na lekcje online, rozłożenie w czasie różnego typu projektów edukacyjnych, sporzą-
dzanie nowych aktualnych zestawień bibliografi cznych, udział w szkoleniach i webinariach 
omawiających, podpowiadających jak skutecznie pracować zdalnie, podnieść swoje TIK-owe 
kwalifi kacje, niezbędne w zdalnym nauczaniu i promocji działań bibliotecznych online. 

Po ustabilizowaniu się stanu epidemicznego, związanego z Covid-19, dyrekcja oraz bi-
bliotekarze Książnicy, wprowadzając określone zasady zachowania i bezpieczeństwa pracy 
powrócili do instytucji w celu realizacji swoich zadań. Większość realizowanych działań 
i przedsięwzięć bibliotekarzy była opracowywana i przedstawiana użytkownikom bibliote-
ki oraz zainteresowanym osobom na stronie www.kalisz.pl, na bibliotecznym Facebooku 
i blogu zatytułowanym „Biblioteczne Cymelia”. Do jednej z ważniejszych usług biblioteki, 
która stała się w okresie pandemii bardzo popularna wśród użytkowników zaliczyć można 
oczywiście korzystanie z oferty IBUK Libra pod hasłem „Zostań w domu i czytaj e-booki 
w IBUKU Librze”. Zachęcaliśmy również do korzystania z zasobów biblioteki cyfrowej PO-
LONA, która oferuje 3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, staro-
druków, map, rysunków, grafi k, fotografi i, pocztówek. Propagujemy wspólny projekt peda-
gogicznych bibliotek województwa wielkopolskiego „Cyfrowa Lekcja”, który gromadzi linki 
do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie, dla nauczycieli wszystkich 
przedmiotów na każdym etapie kształcenia. Baza linków jest stale aktualizowana.

Interesującym przedsięwzięciem podjętym przez bibliotekarzy na rzecz społeczności 
lokalnej była organizacja projektu „Chopin dla średnio zaawansowanych”, który przedsta-
wia między innymi historię konkursów chopinowskich, związki Chopina z naszym miastem 
oraz wieloma innymi, m.in. z Ostrowem Wielkopolskim, Ostrzeszowem, Turkiem, Dobrzy-
cą. Na profi lu projektu na Facebooku prezentowane są różnego typu ciekawostki, artykuły 
prasowe oraz interesujące wydarzenia, programy i wystawy, konkursy, quizy, fi lmy i fi lmiki 
promujące talent Chopina, jego dzieła, chopinowskie ekslibrisy oraz tematyczną literaturę 
ze zbiorów Książnicy.

Bibliotekarze, promując zbiory Książnicy, nieprzerwanie kontynuują różne stałe biblio-
teczne cykle typu: Książnica Pedagogiczna poleca…, Wypożyczalnia poleca…, Czytelnia 
poleca…, Dział gromadzenia proponuje, Weekendowa zabawa z książką w roli głównej. 
Ponadto zainicjowali nowe np. Nietypowe Portrety – Wypożyczalnia poleca: Poniedziałki 
z serią „Kaliszanie”, która prezentuje kolejno cykl książek o znanych i zasłużonych kalisza-
nach. Na stronie internetowej i Facebooku biblioteki pojawiły się dodatkowe propozycje 
skierowane głównie do nauczycieli, wychowawców, uczniów zawierające materiały edu-
kacyjne, które pełnią rolę pomocy dydaktycznych i inspiracji przydatnych podczas zdalnego 
nauczania i nauki. Przykładem takich propozycji jest wspólny projekt bibliotekarzy: „Nie możesz 
pójść do biblioteki, więc skorzystaj z cyfrowych zasobów Internetu” , bądź indywidualne: 
„Przewodnik po zasobach cyfrowych”, przedstawiający przykładowe platformy z materiała-
mi do nauki zdalnej, czy „Książnica poleca inspiracje z e-zasobów”. Niektóre z realizowa-
nych projektów udało nam się przenieść i zrealizować online np.: „Aktywna Biblioteka” oraz 
„Wspólnie czytamy i poznajemy bajki i baśnie”. Byliśmy i nadal jesteśmy w stałym kontakcie 
z nauczycielami biorącymi udział w rozpoczętych projektach, wspólnie opracowujemy dal-
sze wytyczne dotyczące sposobów ich kontynuacji. Edukacyjne projekty biblioteczne za-
prezentowane zostały w podsumowującym fi lmiku zatytułowanym „Projekty edukacyjne 
w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu – rok szkolny 2019/2020”. Dodatkowo biblioteka-
rzom oraz nauczycielom przedmiotowcom na różnym etapie nauczania polecaliśmy podno-
szące kwalifi kacje szkolenia i webinaria oraz wykłady, typu: „UAMówi, czyli cykl wykładów 
na żywo dla każdego”.
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Bibliotekarze Książnicy przygotowali i przeprowadzili wiele wspólnych przedsięwzięć 
zorganizowanych w sieci, tj. wirtualnie, między innymi:

• Różne prezentacje multimedialne, np.: z okazji Międzynarodowego Dnia  
    Książki dla Dzieci, z okazji Dnia Matki, 
• Biblioteczne lekcje tematyczne online: „Światowy Dzień Książki i Praw 
    Autorskich”, 
• Quizy i zabawy online dla najmłodszych np.: „Koszyczek wielkanocny – 
    sprawdź co w nim jest...”
• Cykl „Proponujemy powtórkę ze znajomości lektur szkolnych...”
• Tydzień z Patronami i Wydarzenia 2020 roku - online
• Zabawę – poukładaj puzzle online. „Kalisz i kaliszanie na starej fotografi i 
    ze zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Wybór”.
• Wirtualne tablice z materiałami edukacyjno-dydaktycznymi dla uczniów, 
    w tym maturzystów oraz szerokiego grona nauczycieli.

Ponadto organizowaliśmy wystawy online np.: 

• „Dzieci w obiektywie kaliskich fotografów. Wystawa starych fotografi i ze 
    zbiorów Książnicy.”, 
• „Dziecko w ekslibrisie ze zbiorów Książnicy”, 
• „Dzień Dziecka” – wystawa kart okolicznościowych przygotowanych z myślą 
  o naszych najmłodszych przez słuchaczki UTW „Calisia” sekcji rękodzieło 
   artystyczne we współpracy z Książnicą. 

Poza tym została przygotowana wystawa z okazji Dnia Matki oraz wystawa poświęcona 
Bożenie Woś – zasłużonej ostrowiance, na podstawie ekspozycji zorganizowanej w formie 
tradycyjnej, która była prezentowana od marca do końca czerwca br. w naszej siedzibie.
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Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy wiele działań na Tydzień Bibliotek, w tym m.in.: 

• konkurs „Moja wymarzona pólka z książkami”, 
• zabawy online dla czytelników, 
• teatrzyk Kamishibai, prezentacje multimedialne, 
• fi lmiki instruktażowe typu Biblioteczne Tutoriale. 
• biblioteczny Blog pod nazwą „Cymelia biblioteczne” 
• cykl „Fotografi czny wehikuł czasu” przedstawiający Kalisz, Paryż 
    i Rzym. 

Zasmakowaliśmy także w księgozbiorach prywatnych bibliotekarzy Książnicy, uczestni-
czyliśmy w sympozjum międzynarodowego projektu „Manuscripta.pl”. Ponadto prezentu-
jąc postać pisarki, Olgi Tokarczuk – laureatki literackiej Nagrody Nobla z 2018 r., odkryli-
śmy dla czytelników wiele ciekawostek poświęconych jej życiu.

Zaczęliśmy nagrywać fi lmiki np.: „Domowe Księgozbiory Bibliotekarzy Książnicy”, „Jak 
w prosty sposób wykonać zakładkę do książki”, „Kolorowe Serce dla Mamy”, „Bibliotekarz 
czytający dzieciom”, „Dzień Ojca”. Uczestniczyliśmy w nagraniu „Czytanie na ekranie”, na 
zaproszenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Zorganizowaliśmy Dzień Bo-
ockrossingu – 17. edycję Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek promując nasze biblio-
teczne czasopismo „Bliżej Biblioteki”.

Podczas tegorocznego XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, pod hasłem 
„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, również zorganizowaliśmy wiele przedsię-
wzięć, m.in. zaprezentowaliśmy dwie odsłony online Teatrzyku Kamishibai, cieszącego się 
dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Pierwszy, edukacyjny Teatrzyk Kamishi-
bai „Pluszowe misie, prawdziwe niedźwiadki” został opracowany na podstawie wiadomości 
zaczerpniętych z internetowej strony Niedźwiedzie.pl. Natomiast druga odsłona teatrzyku 
została przygotowana w ramach współpracy Książnicy z Wydawnictwem MARTEL i przed-
stawiała wiersz zatytułowany „Zebra” z publikacji „Rymowanki, rozbawianki”, autorstwa 
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Agnieszki Nożyńskiej. Ilustracje do wiersza wykonały bibliotekarki Książnicy. W ramach 
akcji zorganizowaliśmy również lekcję biblioteczną online w roli głównej z kaczątkiem  oraz 
konkurs fotografi czno-plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolno - szkolnym „Mój pupil – 
wymarzone zwierzątko”. Konkurs miał na celu przede wszystkim propagowanie właściwych 
postaw młodego pokolenia wobec zwierząt oraz popularyzowanie zdolności uczniów. 

Ponadto prezentowaliśmy ciekawe publikacje różnych wydawnictw, książki, czasopisma, ar-
tykuły oraz polecaliśmy interesujące spotkania, między innymi z pisarzami, ludźmi kultury. 
Pokazywaliśmy ciekawostki z naszego bogatego i różnorodnego księgozbioru, począwszy od 
książek, czasopism, po multimedia i zbiory specjalne. Zapoznawaliśmy czytelników z pracą 
bibliotekarza prezentując wirtualnie biblioteczne eksponaty i rekwizyty związane z biblio-
teką. 

Propagowaliśmy działania w ramach organizowanego konkursu Wielka Liga Czytelni-
ków, polecając dzieciom, młodzieży i rodzicom Kwartalnik - gazetkę Wielkiej Ligii, która 
dostępna jest na stronie: https://wielkaliga.pl/kwarantannik/.

Zwracaliśmy uwagę na święta, o których warto mówić i przypominać nawet w trudnych 
i niecodziennych czasach, np. 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi, 20 kwietnia – 
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, 77. rocznica największego zbrojnego zrywu Żydów 
podczas II wojny światowej – wybuchu powstania w getcie warszawskim, Światowy Dzień 
Sztuki, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Teatru. Rekomen-
dowaliśmy między innymi: darmowe ebooki i audiobooki w ramach akcji „Czytaj PL”, ofer-
tę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli” #Zostańwdomu i ucz się na 
wesoło....”, wirtualny spacer po Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, Międzypo-
koleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki. 

Jedna z naszych koleżanek, ujawniając talent rysowniczy zaprezentowała online „Bar-
dzo nieprofesjonalny kurs rysunku” na podstawie książki „Co? Jak? Narysować?” Edwi-
na Georga Lutza. Przyłączyliśmy się także do zabawy zainicjowanej przez Akcję Zaczytani 
Zakochani, zachęcającej do pozostania w domu i czytania książek. Dyrekcja i pracownicy 
Książnicy, włączając się w akcję #BrawaDlaWas, oklaskami podziękowali lekarzom, ratow-
nikom medycznym, pielęgniarkom oraz pozostałym członkom personelu medycznego za 
ich ogromne zaangażowanie w walce z koronawirusem Covid-19. Natomiast podczas udzia-
łu w akcji #GaszynChallenge zaapelowaliśmy o pomoc dla chorej Sandry, wnuczki byłej 
pracownicy Książnicy.

Kontynuując cykl „Bloguj z Książnicą! Biblioteczne Cymelia”, kierownik działu zbiorów 
specjalnych prezentuje okazjonalnie unikatowe zbiory Książnicy. Zaprosiła również na-
szych czytelników w sentymentalną podróż online do Pracowni Władysława Kościelniaka 
– znanego artysty, zasłużonego kaliszanina. Ponadto wystosowała apel:

Jeśli przy okazji porządków robionych w ramach akcji „Zostań 
w domu”, w domowych zakamarkach natrafi cie na szkolne eksponaty, 
pamiątki, z którymi nie jesteście sentymentalnie związani odłóżcie je 
dla nas. Z chęcią je przyjmiemy po zakończeniu narodowej kwaran-
tanny!”. 

Z okazji Nocy Muzeów zaprosiła do zapoznania się z prezentacją „Muzea oświatowe 
w przestrzeni bibliotecznej.”
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Książnica Pedagogiczna „wkręciła się” również w zabawę „Wyzwanie przyjęte” i poka-
zała stare zdjęcia biblioteki z dawnych lat, które stały się z kolei okazją do wielu sentymen-
talnych wspomnień wśród naszych pracowników oraz wiernych długoletnich czytelników. 

Wspomniane już konkursy, zatytułowane „Moja wymarzona półka z książkami” – w ra-
mach Tygodnia Bibliotek we współpracy 
z UAM/WPA oraz „Mój pupil – wymarzone 
zwierzątko” – zorganizowany we współpracy 
z Galerią Tęcza cieszyły się dużą popularno-
ścią, nie tylko wśród lokalnej społeczności. 
Na oba konkursy wpłynęło ponad 300 prac 
z Kalisza i regionu, a także z takich miast 
jak: Wrocław, Sieradz, Kutno, Jarocin, 
Kępno, Ostrów Wlkp., Cerekwica Stara, 
Nowa. 

Działalność Książnicy Pedagogicznej 
w okresie pandemii powoli zaczęła wracać 
do normalności, 20 maja otwarta została 
dla czytelników wypożyczalnia, 20 czerw-
ca – czytelnia. Niestety jesień przyniosła 
powrót wzrostu zachorowań, a tym samym 
zamknięcie szkół i instytucji kulturalnych, 
w tym również bibliotek. Tkwi w nas bi-
bliotekarzach niepewność, co dalej? Jak 
będzie wyglądać nasza praca i funkcjono-
wanie biblioteki, przenieśliśmy więc wiele 
wydarzeń bibliotecznych do sieci. Przykła-
dem takich działań, jest chociażby zorgani-
zowane w sierpniu br. przez Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych, webina-
rium skierowane dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów zatytułowane „Różnorodne 
formy i działania biblioteczne wsparciem w pracy nauczyciela”. We wrześniu zorganizowa-
ne zostało spotkanie w ramach cyklu „Spotkajmy się w bibliotece”, zatytułowane „Kto czyta, 
żyje dwa razy – nowy czytelnik w bibliotece”. Gościem specjalnym Książnicy była znana 
pisarka, publicystka, pedagog terapeuta, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży – Ewa 
Nowak. Wydarzenie to odbyło się równocześnie w formie tradycyjnej (z ograniczoną liczą 
osób) i wirtualnej, poprzez transmisję na żywo na naszym bibliotecznym Facebooku. Na-
dal będziemy starać się realizować niektóre z wydarzeń w formie tradycyjnej, przesuwając 
terminy na kolejny rok szkolny lub kalendarzowy, inne organizować będziemy na bieżąco 
w formie online. Wszystkie zadania i obowiązki wypełniamy systematycznie, prowadząc 
jednocześnie działalność biblioteczną, informacyjną, edukacyjną i kulturalną, będąc przy 
tym z naszymi wiernymi czytelnikami (nauczycielami, studentami, uczniami, seniorami) 
w kontakcie zarówno bezpośrednim, telefonicznym, jak i mailowym, a także on-line po-
przez naszego bibliotecznego Facebooka oraz stronę www.kp.kalisz.pl
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■ Bogumiła Celer
               Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Ocalić dla potomnych 
Prace Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 
w zakresie ochrony i popularyzacji zbiorów 
na przestrzeni 70 lat działalności biblioteki 

WPROWADZENIE
Obchodzony w 2019 roku jubileusz 70-lecia Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu skłonił 

wielu z nas do rozmaitych refl eksji odnoszących się do dotychczasowej działalności biblio-
teki. Przez dziesięciolecia funkcjonowania Książnica stała się zasobną w cymelia placówką. 

Biblioteka zawsze wykorzystywała potencjał pracowników-bibliotekarzy. Ich umiejęt-
ności i kreatywność sprawdza się nie tylko w działaniach, wielokrotnie dotychczas opisywa-
nych na łamach „Bliżej Biblioteki”, wspierających szkoły i placówki oświatowe. Należy, przy 
zachowaniu realizacji zadań edukacyjnych, nie zapominać o tym, że Książnica to przede 
wszystkim placówka biblioteczna. Pierwszym jej zadaniem zgodnie z Rozporządzeniem 
jest gromadzenie, opracowywanie, zapewniane ochrony, przechowywanie i udostępnia 
użytkownikom materiałów bibliotecznych. Biblioteka ponadto „prowadzi działalność wy-
dawniczą, popularyzuje swoją działalność i zbiory poprzez organizowanie m.in. wystaw, 
odczytów, konferencji, gromadzi i przechowuje spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty 
i kultury, które wykorzystywane są jako materiał ekspozycyjny i edukacyjny, stanowiąc bez-
cenne źródło historyczne”. 

Książnica udostępnia regionalne piśmiennictwo, tworzy warsztat do badań regional-
nych i bibliologicznych oraz inspiruje, organizuje i prowadzi prace naukowe w zakresie kul-
tury piśmienniczej Kalisza. Jest placówką oświatową i biblioteczną, skupiającą wokół siebie 
ludzi i sprawy związane z książką. Gromadzi zarówno księgozbiór współczesny, jak i mate-
riały (przez niektórych nazywane „starociami”) wchodzące w skład zbiorów specjalnych. 
Czy to tylko „starocie”? Prawdziwy bibliotekarz powie: „artefakty kulturowe”. Nie 
„starocie”, a obiekty świadczące o naszych korzeniach, składające się na polskie dziedzictwo 
kulturowe, które jest ważnym czynnikiem życia i działalności każdego człowieka. Stano-
wi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych 
czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków 
i określającą naszą kulturę. Wszystkie wymienione wyżej zadania, równie ważne, powinny 
być realizowane w bibliotece w równym stopniu. Warto o tym przypominać. 
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OCHRONA
Biblioteka ma zapewnić ochronę zwłaszcza cymeliom. Z tego też powodu w powstają-

cym na naszych oczach nowym skrzydle Książnicy nacisk położono, oprócz priorytetowego 
wolnego dostępu dla czytelników, na stworzenie odpowiednich warunków magazynowania, 
opracowywania i udostępniania zbiorów. Zaplanowany został także magazyn zbiorów spe-
cjalnych zapewniający stabilne warunki ich przechowywania, czyli temperaturę na pozio-
mie 16-18°C i wilgotności na poziomie 45-55 %. Takie warunki w znacznym stopniu ograni-
czają procesy destrukcji papieru. Przewidziano również salę wyposażoną w szyby dźwięko-
chłonne do prezentacji Pracowni artystycznej Władysława Kościelniaka. 

Obok działań ochronnych i profi laktycznych, mających na celu właściwe zabezpieczenie 
zbiorów, obiekty o charakterze zabytkowym wymagają konserwacji lub restauracji w spe-
cjalistycznych pracowniach konserwatorskich2. W bieżącym roku ze środków uzyskanych 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zabiegom konserwatorskim 
poddany został jest jeden stary druk. Na konserwację czeka jeszcze wiele cennych obiektów.

Materiały składające się na cymelia Książnicy to kolekcja obszerna i bardzo wewnętrz-
nie zróżnicowana3. Znaleźć tu można kolekcje księgozbiorów historycznych, unikalne druki 
dotyczące historii naszego regionu, historii oświaty, cenne zabytki polskiego piśmiennic-
twa, fotografi e, rzadkie dokumenty życia społecznego Kalisza w dawnych czasach itd. Bez 
wątpienia są one częścią narodowego dziedzictwa, dowodem prężności i bogactwa polskiej 
kultury. Część zbiorów udostępniania jest na mikrofi lmach, płytach CD, czy dyskach pa-
mięci. Wymagają one dalszego opracowywania, promocji i popularyzowania poprzez przy-
gotowywanie wystaw, publikacji zwartych, katalogów, artykułów, stąd w planach archi-
tektonicznych nowego skrzydła znalazło się również pomieszczenie do pracy warsztatowej 
działu zbiorów specjalnych. 

Samo korzystanie przez czytelników z cymeliów jest specyfi czną pracą, wymagającą 
często wyjątkowego skupienia i ciszy. Stan zachowania zbiorów zależy w dużej mierze od 
sposobu ich użytkowania. Efektem nieprawidłowego udostępniania i przemieszczania zbio-
rów są często uszkodzenia mechaniczne takie, jak: przedarcia, zagniecenia, ubytki papieru, 
zaplamienia i zabrudzenia. Materiały te wymagają zwiększonego nadzoru nad przebiegiem 
ich udostępniania. O tych aspektach także pomyśleli architekci planując przy magazynie 
i pomieszczeniu warsztatowym, czytelnię zbiorów specjalnych, otwartą dla zainteresowa-
nych przez cały dzień. W przyszłości warto także pomyśleć o udostępnianiu materiałów 
w dwie soboty w miesiącu, dając tym samym możliwość korzystania z nich osobom, które 
w tygodniu mają problem z dotarciem do biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej dzia-
łania służą realizacji hasła zawartego w tytule niniejszego artykułu „Ocalić dla potomnych”. 

POPULARYZACJA ZBIORÓW W FORMIE WYDAWNICTW
Oprócz uwypuklenia działań Książnicy, których celem jest ochrona cymeliów, niniejszy 

artykuł jest także próbą spojrzenia na inicjatywy popularyzujące te zbiory, a mianowicie 
inicjatywy wydawnicze podejmowane przez bibliotekę na przestrzeni 70 lat. 

Wydawanie i gromadzenie książek, jak pisze Halina Tchórzewska-Kabata to: 

dwa aspekty tej samej idei i dwa wyrazy tych samych uczuć, które 
w sposób najpełniejszy potrafi ą ujawnić się niekiedy w działalności 
edytorskiej bibliotek – szacunku dla słowa i potrzeby zachowania myśli 
ludzkiej. 
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Jak dalej pisze badaczka: 

Wydawnictwa i biblioteki zawsze istniały blisko siebie. Bywało tak 
w średniowiecznych klasztorach, które wzbogacały swoje księgozbiory 
dzięki pracy własnych skryptoriów, jest tak i obecnie, gdy nadal zdarza 
się, że wydawcy poszukują inspiracji w bibliotecznych katalogach lub 
magazynach. (…) 

Wydawanie materiałów źródłowych, katalogów i bibliografi i było zatem 
i jest nadal dla książnic, obowiązkiem równie podstawowym, jak gro-
madzenie czy katalogowanie zbiorów, zwłaszcza gdy kryją się w nich 
dokumenty cenne dla badaczy i dla rozwoju nauki4.

Powyższe słowa wpisywały się przez ostatnie dziesięciolecia w działalność Książnicy 
Pedagogicznej. Jak już wcześniej wspomniano, wykorzystywano przy tym potencjał kadry 
bibliotekarskiej, do jakiej, cytując prof. K. Walczaka: „biblioteka miała szczęście przez cały 
czas swego istnienia i działania”5. Prace naukowe i bibliografi czne podejmowane przez bi-
bliotekarzy przynosiły efekty w postaci publikacji popularyzujących dorobek placówki oraz 
upowszechniających wiedzę o najciekawszych zbiorach. Wśród nich znalazły się informato-
ry, broszury, katalogi wystaw, katalogi bibliografi czne i opracowania naukowe. Nie sposób 
zaprezentować wszystkie wydawnictwa, szczególną zatem uwagę zwróćmy przede wszyst-
kim na katalogi i bibliografi e. 

W latach 80. biblioteka wydała m.in. „Bibliografi ę oświaty województwa kaliskiego” 
(oprac. B. Ałaszewska), „Katalog czasopism Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ka-
liszu” (oprac. Ewa Andrysiak) oraz „Bibliografi e bibliografi i i nauki o książce województwa 
kaliskiego: 1975-1980” (oprac. B. Ałaszewska). Kolejne lata pod względem edytorskim oka-
zały się niezwykle owocne, główną przyczyną było nawiązanie współpracy w tym zakresie 
z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Prasy drukarskie opuściły wówczas bibliografi e 
w opracowaniu E. Andrysiak poświęcone ważnym dla środowiska oświatowego i nauko-
wego Kalisza postaci, jak: Alfons Parczewski czy Edward Polanowski. W 1994 r. ukazał 
się ósmy tom serii „Katalogi i Bibliografi e” pt. „Kalendarze kaliskie: bibliografi a” (oprac. 
Elżbieta Steczek-Czerniawska). 

Ważną pozycją z punktu widzenia badaczy historii Kalisza i regionu było opracowanie Da-
nuty Wańki „Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej” 1893-1914: bibliografi a”. 
Dzięki współpracy z KTPN, zwłaszcza opiece merytorycznej oraz możliwości ubiegania się 
przez towarzystwo o dofi nansowanie działalności wydawniczej, światło dzienne ujrzały 
4 tomy „Bibliografi i historii Kalisza”, przygotowywanej przez wiele lat przez pracowników 
Książnicy, pod przewodnictwem E. Andrysiak. Bibliografi a do dziś wykorzystywana jest 
przez wszystkich badaczy-regionalistów w różnych obszarach tematycznych. 

Na przestrzeni lat 2004-2014 w serii „Katalogi i Bibliografi e” ukazały się kolejne istot-
ne publikacje popularyzujące m.in. cenny i unikatowy księgozbiór historyczny Książnicy. 
Wszystkie zasługują na przypomnienie w kolejności chronologicznej: 

o B. Celer, Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego” 
1926-1927. Bibliografi a. Kalisz 2004.

o K. Kubiak, Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książni-
cy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Katalog. Kalisz 2004.
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o H. Karolewska, Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książ-
nicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Katalog. Kalisz 2007

o Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Katalog. Red. B. Celer. Kalisz 2008.

o K. Kubiak, Adam Chodyński. Bibliografi a. Kalisz 2010.
o Dawne podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Par-

czewskiego w Kaliszu. Red. K. Walczak. Kalisz 2010.
o E. Obała, Gawędy kaliskie 1936-1939. Bibliografi a zawartości. Kalisz 2011.
o M. Antczak, Drugi podziemne i emigracyjne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej 

im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. 1976-1989. Katalog. Kalisz 2014

Nie można pominąć publikacji, które w tym czasie ukazały się poza serią. m.in. „Bi-
bliografi ę prasy kaliskiej 1805-2005”, której autorkami były B. Celer i E. Andrysiak. Spo-
śród innych wydawnictw na uwagę zasługuje przede wszystkim opracowanie E. Andrysiak, 
K. Walczaka i D. Wańki pt. „Druki kaliskie XIX i I połowy XX wieku (1800-1945) : biblio-
grafi a” (2003), które było kontynuacją prac Krystyny Bielskiej6, wieloletniego bibliotekarza 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi.

W 2009 r. z okazji 60-lecia Książnicy ukazały się dwie kolejne istotne publikacje. 
Pierwsza to próba monografi cznego ujęcia dziejów biblioteki pt. „Książnica Pedagogiczna 
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Historia, działalność, zbiory” 1949-2009” w opraco-
waniu K. Walczaka. Natomiast druga pozycja to książka E. Andrysiak, poświęcona dedy-
kacjom, których adresatem był patron Książnicy Alfons Parczewski („W hołdzie wielkiemu 
Polakowi. Dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego”). 

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o opracowaniach naukowych, wydanych 
wspólnie z KTPN, tu na uwagę zasługuję kolejne opracowanie E. Andrysiak „Książka i lu-
dzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego” (2005), czy też materiały pokonferen-
cyjne „Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji 
naukowej Kalisz 11-12 maja 2006” pod red. Danuty Wańki (2008).

Istotną częścią dorobku wydawniczego Książnicy stały się także katalogi wystaw, m.in. 
druk towarzyszący wystawie ekslibrisów W. Kościelniaka w Muzeum Polskim w Rapper-
swilu, czy też katalog wystawy „Motywy sakralne w ekslibrisie. Z kolekcji Książnicy Peda-
gogicznej w Kaliszu” (oprac. B. Celer, H. Karolewska, 2016) oraz „70 ekslibrisów dla ko-



29grudzień 2020

biet. Katalog wystawy ekslibrisów z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu” (red. Bogumiła Celer, 2019).

PODSUMOWANIE
Piszącej te słowa wciąż nasuwa się jeden podstawowy wniosek, który niech będzie pod-

sumowaniem powyższych prezentacji i refl eksji. Nadal ważne jest dalsze utrwalanie w na-
szej świadomości wagi ochrony zbiorów bibliotecznych i ich popularyzacji, podejmowania prac ba-
dawczych i wydawniczych. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu Książnicy odpowiednich 
subwencji fi nansowych. Działania te w dużej mierze zależą także od poczucia odpowiedzial-
ności, inicjatywy i zaangażowania bibliotekarzy, jak i akceptacji i poparcia dyrekcji. Wie-
loletnie doświadczenia bibliotekarzy nabyte podczas dotychczasowych prac edytorskich 
prowadzonych przez byłego dyrektora biblioteki sprawiły, że są oni w pełni przygotowani 
do kontynuacji prac mających charakter świadomych przedsięwzięć edukacyjnych, nauko-
wych i edytorskich. Działanie te powinny iść w parze z innymi równie ważnymi zadania-
mi biblioteki, jak: gromadzenie, katalogowanie, udostępnianie i promocja zbiorów, oraz 
wspieranie pracy szkół i placówek oświatowych. 

Przypisy
1 Inspiracją do napisania artykułu była lektura tekstu Haliny Tchórzewskiej-Kabaty, Ocalone dla potomnych. Se-
rie wydawnicze Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Propozycja badawcza, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, 
t. 36, s. 79-112.
2 Por. Alina Domańska, Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Raczyńskich, „Biblioteka” 2003, nr 7 (16), 
s. 143-149.
3 Zbiory prezentowane były w formie książek, katalogów wystaw oraz w wielu artykułach naukowych i popularno-
naukowych na łamach czasopism zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. 
4 Halina Tchórzewska-Kabata, Ocalone dla potomnych…, s. 79.
5 K. Walczak, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Historia, działalność, zbiory. 1949-
2009, Kalisz 2009, s. 4. 
6 K. Bielska, Bibliografi a starych druków kaliskich do końca XVIII wieku, Warszawa-Poznań 1980.
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■ Anna Wojtynka
               Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Płyty gramofonowe 
w zbiorach specjalnych 
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 

O zbiorach specjalnych gromadzonych w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczew-
skiego w Kaliszu napisano wiele. Opracowań w postaci artykułów doczekały się m.in. foto-
grafi e, grafi ka, obrazki święte czy kolekcje historyczne. 

Warto wspomnieć też o historycznych, ze względu na rodzaj nośnika, materiałach au-
diowizualnych. Płyty gramofonowe, bo o nich będzie mowa w artykule, to jedne z pierw-
szych zbiorów specjalnych jakie trafi ły do Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Ich groma-
dzenie zostało zapoczątkowane w 1977 r., stanowiąc ówcześnie przejaw nowoczesności. 

Charakter materiałów, ze względu na profi l biblioteki, stanowią w dużej mierze nagra-
nia służące praktyce szkolnej. Są to teksty literackie, często w interpretacjach aktorskich, 
a także inne nagrania edukacyjne, których dużą grupę tworzą materiały do nauki języków 
obcych. W zbiorach znajdują się też utwory różnych gatunków muzyki, od poważnej po 
rozrywkową. Wśród wydawców wiedzie prym Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Na-
grania Muza” (dziś znane jako Polskie Nagrania Sp. z o.o.). Znajdziemy też inne popularne 
polskie wydawnictwa jak Tonpress czy Veriton oraz zagraniczne: Melodija (rosyjskie), Bal-
kanton (bułgarskie), Eterna (niemieckie). Jeśli chodzi o cechy fi zyczne, w zbiorach domi-
nują klasyczne płyty analogowe, najczęściej w formatach 25-30 cm i prędkości odtwarzania 
33 obroty na minutę lub 17,5 cm i 45 o/min, w wersjach mono lub stereo. Dział Zbiorów 
Specjalnych dysponuje także archiwalnym sprzętem do odtwarzania płyt gramofonowych 
w postaci dwóch adapterów fi rmy Unitra Fonica: modelu WG-414 i Bambino-4. Egzem-
plarze te nie służą celom użytkowym (choć jeden z nich wciąż działa) ze względu na ryzyko 
uszkodzenia płyt gramofonowych przestarzałą igłą, a wystawowym – znajdują się na stałej 
ekspozycji prezentującej sprzęty do odtwarzania różnych historycznych materiałów audio-
wizualnych (jak np. szpule magnetofonowe czy przezrocza). W celu odtwarzania płyt bi-
blioteka zaopatrzyła się kilka lat temu w nowy gramofon stylizowany na sprzęt retro, który 
umożliwia bezpieczne ich użytkowanie.

Ostatnie egzemplarze płyt gramofonowych biblioteka zakupiła w 1988 r. Wielkość zbio-
ru to 737 jednostek. W ostatnich latach zbiór ten wzbogacił się o blisko 500 jednostek pocho-
dzących z darów, w tym niemal 100 stanowiących część spuścizny Władysława Kościelniaka. 
Podobnie jak inne archiwalne zbiory specjalne, płyty gramofonowe w większości znajdują 
się jeszcze poza katalogiem elektronicznym SOWA. Dostęp do nich jest możliwy poprzez 
tradycyjne katalogi kartkowe. W celu rozszerzenia informacji online o tej grupie zbiorów, 
w roku bieżącym rozpoczęto retrospektywne opracowanie opisów bibliografi cznych płyt 
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w katalogu zbiorów specjalnych programu SOWA. Podejmowane działania mają zwiększyć 
dostęp do informacji o zbiorach audialnych, tym samym ułatwić ich wykorzystanie przez 
użytkowników poszukujących archiwalnych nagrań edukacyjnych, a także zwiększyć popu-
laryzację nagrań muzycznych. W tym miejscu warto nadmienić, iż przy dwuosobowej ob-
sadzie działu, prowadzonych równolegle bieżącym i retrospektywnym opracowaniu innych 
kategorii zbiorów specjalnych, a także szeregu innych obowiązków wynikających zarówno 
z pracy działu (realizacja oferty edukacyjnej, organizacja wystaw itp.) jak i całej biblioteki 
(obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni), trudno o intensywniejsze tempo prac. Po 
wprowadzeniu do katalogu elektronicznego płyt już znajdujących się w zbiorach biblioteki, 
włączone do inwentarza (bezpośrednio do SOWY) zostaną egzemplarze pochodzące z da-
rów. Płyty stanowiące część spuścizny Władysława Kościelniaka dostępne są w katalogu 
kolekcji artysty w formie pliku PDF, na stronie internetowej Książnicy. 

W ramach popularyzacji tej grupy zbiorów w 2018 r. zorganizowano wystawę pt. „Czy 
mnie jeszcze pamiętasz? Płyty gramofonowe ze zbiorów PBP Książnicy Pedagogicznej im. 
A. Parczewskiego w Kaliszu”, której kuratorem była autorka niniejszego artykułu. Na eks-
pozycji zaprezentowano wybór okładek płyt stanowiący przekrój tematyczny gromadzo-
nych zbiorów. 

Wśród nagrań literackich znaleźć można było utwory dramatyczne i poezję czytaną 
przez samych autorów bądź w interpretacjach aktorskich, również z oprawą muzyczną. 
Osobną kategorią były nagrania dla dzieci, które zawierały wierszyki i piosenki dla naj-
młodszych oraz bajki muzyczne. Grupę nagrań edukacyjnych reprezentowały  materiały do 
nauki języków obcych i w mniejszym stopniu inne nagrania do wykorzystania przez na-
uczycieli. Nie zabrakło muzyki poważnej, w tym instrumentalnej (zarówno solowej jak i na 
orkiestrę) i wokalnej (utwory solowe, chóralne, sceniczne). Na najmłodszą grupę zbiorów, 
którą są nagrania określane potocznie jako muzyka rozrywkowa, złożyły się w większości 
albumy popularnych polskich zespołów z lat 70. i 80. Zaprezentowano także wybrane albu-
my twórców zagranicznych. 

Uzupełnieniem ekspozycji była literatura poświęcona historii fonografi i, broszura z in-
formacjami o zbiorach, a także biogramy wybranych grafi ków tworzących okładki płytowe 
(w tym mających związki z Kaliszem, jak np. Cyprian Kościelniak) wraz z ich projektami. 
W tym miejscu warto wspomnieć, iż hasła osobowe projektantów okładek zostaną uwzględ-
nione przy wprowadzaniu opisów bibliografi cznych płyt do SOWY, co pozwoli na zgłębie-
nie tematu w przyszłości. Na potrzeby eskpozycji autorka opracowała także krótkie teksty 
poświęcone historii okładki płytowej oraz pocztówkom dźwiękowym. W gablotach zaś wy-
eksponowano zabytkowy klaser na płyty gramofonowe oraz kilka pocztówek dźwiękowych.

Wystawa nie była odosobnioną inicjatywą promowania „winyli” ze zbiorów Książnicy. 
Dziesiątego października 2016 r. w wypożyczalni biblioteki odbył się wieczorek poetycko-
-muzyczny dla uczczenia 10. rocznicy śmierci Marka Grechuty oraz 80. rocznicy urodzin 
Agnieszki Osieckiej. Spotkanie stało się doskonałym pretekstem do wspólnego słuchania 
płyt z muzyką artysty i słowami poetki. Gramofon stał się też nieodłącznym atrybutem od-
bywającej się corocznie w Książnicy Nocy Bibliotek. Winylowe brzmienie towarzyszyło tak-
że spotkaniom z cyklu „Poetyckie środy w Książnicy”, które odbywały się w lipcu i sierpniu 
2019 r. Podczas spotkań wspólnie czytano wybrane utwory poetyckie, a także słuchano na-
grań poezji w interpretacjach aktorskich.

Nagrania z płyt gramofonowych posłużyły również jako pomoc do przeprowadzenia 
zajęć dla seniorów. Pod koniec 2019 roku bibliotekarki Książnicy: Mariola Śmiecińska 
i Anna Wojtynka, odwiedziły Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu. M. 
Śmiecińska przeprowadziła zajęcia poświęcone historii polskiej pieśni patriotycznej uroz-
maicone wspólnym ich śpiewaniem z towarzyszeniem nagrań odtwarzanych z gramofonu. 
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Pisząca te słowa, w porozumieniu z autorką zajęć, dokonała wyboru pieśni patriotycznych 
ze zbiorów biblioteki, aby zaprezentować je uczestnikom. Była to świetna okazja do promo-
wania zbiorów Książnicy, a dla seniorów sentymentalna podróż w czasie. 

Edukacyjno-kulturalny charakter zbioru doskonale wpisał się też w tematykę realizo-
wanego w tym roku w Książnicy projektu pt. „Chopin dla średnio zaawansowanych”, przy-
bliżającego sylwetkę i twórczość kompozytora. Dział Zbiorów Specjalnych przygotował ze-
stawienie bibliografi czne płyt gramofonowych z twórczością Chopina. 

Niniejszy tekst z pewnością nie wyczerpuje podjętego tematu, a raczej stanowi zaled-
wie jego zainicjowanie. Nagrania na płytach gramofonowych to ciekawy temat, zarówno 
ze względu na archiwalną formę nośnika, jak i historyczne z dzisiejszego punktu widzenia 
treści. Choć w Książnicy od dawna podejmuje się działania popularyzujące tę grupę zbio-
rów specjalnych, czego przykłady zawarto w niniejszym tekście, z pewnością przeniesienie 
całej kolekcji do katalogu elektronicznego rozpowszechni i ułatwi dostęp do tych zbiorów. 
Kolekcja płyt kaliskiej Książnicy Pedagogicznej to interesujący materiał choćby do prze-
śledzenia historii polskich nagrań edukacyjnych. Może stać się też asumptem do ogólnego 
przyjrzenia się początkom fonografi i. Stanowi w końcu cenne źródło treści edukacyjnych 
przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dla starszych odbiorców, stając się inspiracją do 
spotkań, zajęć i integracji lokalnej społeczności.

Anna Wojtynka podczas zajęć w Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu
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■ Beata Kurek
    Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Autograf Adama Asnyka –
okruchy z Biblioteki Jagiellońskiej

Tym razem trafi ły do moich rąk nie okruchy, a prawdziwy bochen. Otóż w Sekcji Rę-
kopisów Biblioteki Jagiellońskiej przechowywany jest notes z wierszami Adama Asnyka1. 
Jest to elegancki, oprawiony w brązową skórę i zdobiony okuciami brulion, zawierający 
72 kartki. Do czasów obecnych nie zachowała się klamra, która spinała okładki.  

Pierwsza strona zaskakuje kolorami, mieszczą się bowiem na niej gałązki róż, poprze-
tykane niezapominajkami, trawkami i polnymi bratkami. Na środku widnieje biała wstę-
ga z napisem „Poesie”2. Zapisanych jest tylko pierwszych dziewięć i ostatnia karta notesu. 
Równe linijki tekstu, naniesione ołówkiem to wiersze Asnyka. Gdyby ktoś miał wątpliwości, 
czy skreślił je sam poeta, to wystarczy porównać charakter pisma do jego listów. Ich orygi-
nalność potwierdzi też każdy piszący wiersze, a do takich się nieskromnie zaliczam. To nie 
jest sztambuch z fragmentami tekstów różnych autorów. To prawdziwy notes do zapisywa-
nia wierszy, zawierający skreślenia, poprawki w tekście, pomieszane zwrotki i wersy, które 
powstały w innej kolejności, niż później były wydane. 

Literaturą Asnyk zainteresował się dość wcześnie, bo w dzieciństwie. 

Jak tylko nauczyłem się czytać, książki stały się moją namiętnością, a za-
spokojenie namiętności było dla mnie tym łatwiejsze, że mój ojciec3, w spół-
ce z przyjacielem naszego domu, […] doktorem Walentym Stanczukow-
skim4, ze wszech miar zasłużonym mężem, założył, w celu rozbudzenia 
życia umysłowego w Kaliszu, pierwszą księgarnię, połączoną z czytelnią. 
Stamtąd czerpałem pełnymi rękami i pożerałem wszystko bez różnicy5. 

Z biografi i poety wynika, że był dzieckiem wrażliwym i bardzo wcześnie zaczął pisać 
wiersze, w czym wspierała go matka. Jako dziesięciolatek pod wpływem wydarzeń rewolu-
cyjnych z 1848 roku, zaczął pisać utwory patriotyczno-religijne. Ojciec, były wojskowy, stro-
fował go za poetyckie wzloty, na co chłopiec miał odpowiedzieć: „Jak będę sławny, to Ojciec 
wtedy nie powie: Na co to pisanie?”6. W okresie szkoły realnej, Asnyk zapomniał o poezji 
na rzecz matematyki i nauk przyrodniczych. Jak sam wspomina, wrócił do pisania wierszy 
w 1856 roku, podczas pobieranych nauk w instytucie agronomicznym pod Warszawą7. Rok 
później przeniósł się do nowo otwartej Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie. 



Adam Asnyk, Poezje. Brulion, okładka. 
(Sygn. Przyb. 2/56 Sekcja Rękopisów BJ)

Adam Asnyk, Poezje. Brulion, karta 1. 
(Sygn. Przyb. 2/56 Sekcja Rękopisów BJ)
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Tutaj pod wpływem zawiązanych przyjaźni i znajomości koleżeńskich8, w pełni rozwinął się 
w młodym poecie duch patriotyzmu. Rozpoczął działalność konspiracyjną, za którą wraz 
z ośmioma innymi studentami, został relegowany z uczelni. Przez dwa następne lata stu-
diował medycynę we Wrocławiu. Wróciwszy na wakacje do Warszawy, został aresztowany 
i osadzony na pięć tygodni w Cytadeli, skąd został zwolniony z braku dowodów i z powodu 
złego stanu zdrowia9. 

W 1860 roku wyjechał do Paryża (studiował fi lozofi ę), następnie Londynu i Niemiec, 
gdzie w Heidelbergu studiował nauki społeczne. Tutaj kontynuował działalność konspi-
racyjną, biorąc czynny udział w organizacji „Biały Orzeł”, przez co był zmuszony w 1862 
roku wyjechać do Szwajcarii. I tak do 1866 roku, kiedy to otrzymał tytuł doktora fi lozofi i 
i magistra sztuk wyzwolonych, podróżuje między Heidelbergiem, Warszawą, Krakowem 
i Dreznem. Odbył też podróż do Włoch i Holandii. Do kraju wrócił w 1867 roku, wybierając 
początkowo za cel Lwów, aby ostatecznie zamieszkać w Krakowie10. 

Czas krakowski był bardzo owocny. Bliskość Zakopanego kusiła poetę do częstych wy-
padów wysokogórskich. Podczas jednej z wypraw z przyjaciółmi w 1874 roku, Asnyk napo-
tkał niezwykłe zjawisko:

Portret Adama Asnyka, foto. Walery Rze-
wuski, Kraków 1875. (Sygn. IF.3971 t. 46 
II a Sekcja Grafi ki BJ)
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[…] dobiegliśmy do szałasów, umieszczonych u stóp skalistych ścian gie-
wontu, gdzie zwykle wędrowcy odpoczywają i posilają się mlekiem i przy-
niesionymi ze sobą zapasami. Tam zastaliśmy już właśnie małą gromadkę, 
złożoną z ojca, córki i przewodnika. Panienka siedziała na dużym kamieniu 
wśród malowniczego krajobrazu i nie wiem, czy to przypisać należy właści-
wemu oświetleniu, czy otaczającemu urokowi górskiej natury, czy wreszcie 
więcej ożywionemu własnemu swemu usposobieniu, ale odmalowała się 
w moich oczach tak wdzięcznie w ramach sielskiego obrazka, pełnego 
światła i kolorów, że jako artysta musiałem się zachwycić niespodzianym 
sztafażem11. Wspólny popas wywołał zapoznanie, przedstawiliśmy się 
sobie wzajemnie, opowiedzieliśmy cel naszej podróży […]. Tak, więc za-
poznanie nastąpiło wedle wszelkich reguł romantyki tak, że i angielska 
powieść nie powstydziłaby się podobnego początku […]12.

Owym zjawiskiem była Zofi a Kaczorowska, a znajomość okazała się być na tyle miłą, że 
Asnyk spędził najbliższe grudniowe Święta w rodzinnym domu Kaczorowskich w Pozna-
niu. W listopadzie roku następnego w Poznaniu odbywa się ślub młodej pary, po którym 
przenoszą się do Krakowa. Szczęście jednak nie trwało długo, bo w 1976 roku Zofi a umiera 
pozostawiając na świecie synka Włodzimierza i zrozpaczonego męża. 

Inaczej wiodło się Asnykowi w życiu zawodowym. W 1869 roku we Lwowie wychodzi 
pierwszy tom jego poezji (wydanie krakowskie 1872 poszerzono o tom 2), kolejny w 1880 
roku. Spełniał się również jako wydawca, którego obowiązki pełnił do 1895 roku, a następ-
nie redaktora dziennika krakowskiego „Nowa reforma”. Swoje utwory literackie publikował 
w „Bluszczu”, „Kraju”. „Przeglądzie Polskim”, „Czasie”, „Gazecie Lwowskiej”, „Wędrowcu”, 
„Nowej Reformie” i wielu innych miejscach13. 

Czując się początkowo obco w Krakowie, zdobywa po latach uznanie, czego dowodem 
jest powierzona mu funkcja wiceprezesa powołanego w 1880 roku Koła Literacko-Arty-
stycznego. Swoją popularność komentuje: 

Wszedłem w modę u krakowskiego narodu […]. W salonach arystokra-
tycznych odbywają się literackie wieczory, na których komentują moje 
wiersze. – A i zagranica stara się ostemplować mnie na swoim targu”14. 

Bliska była mu też działalność na polu społecznym. Od 1884 roku pełnił obowiązki rad-
nego miejskiego, a w 1889 roku został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego. Jednak 
atmosfera sporów politycznych i pogarszający się stan zdrowia, nie pozwoliły mu być ak-
tywnym w tej dziedzinie. 

Pozostała jednak literatura. W 1894 roku ukazuje się w Krakowie czwarty tom poezji 
Asnyka i właśnie na ten okres przypada datowanie autografu na który trafi łam w Bibliotece 
Jagiellońskiej. Opisany już wcześniej brulion nie zawiera żadnych informacji związanych 
z drukarnią, więc nie znamy daty druku samego notesu. Jednak na okres jego użytkowania 
wskazują zapisane w nim wiersze. W przybliżeniu można określić, że poeta zapisał tam tek-
sty powstałe między 1890 a 1896 rokiem.

Drukiem ukazało się siedem rozpoznanych przeze mnie wierszy. Jest też kilka tekstów 
rozpoczętych (na odwrocie karty 10 i karta 72), dwa urwane zdania (na odwrocie karty 2 i 7) 
i jeden tekst pokreślony, wyraźnie będący w fazie narodzin (karta 8). 
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Na odwrocie pierwszej karty i dolnym fragmencie drugiej jest zapisany, bez tytułu, 
wiersz „Walczące moce”. Zawiera siedem skreśleń, ale poeta zaplanował już na tym etapie 
jego budowę na którą składają się dwie główne części i dwie linijki końcowe tekstu. Za życia 
poety został opublikowany tylko raz w 1895 roku w książce wydanej na rzecz Gimnazjum 
Polskiego w Cieszynie15. Następnie ukazał się w dziełach zebranych w 1939 roku16. 

Na drugiej karcie są dwie wersje wiersza bez tytułu. Jedna przekreślona, a druga czysta, 
wydrukowana jako wiersz okolicznościowy związany ze złożeniem zwłok Adama Mickie-
wicza na Wawelu. Ta druga wersja tekstu została opublikowana w dwutygodniku „Świat” 
w numerze z 1 lipca 1890 roku17. Ponownie wiersz ujrzał światło dzienne w 1894 roku 
w czwartym tomie poezji Asnyka, ale już pod tytułem „W dzień złożenia zwłok Mickiewicza 
na Wawelu”18.

Przeniesienie zwłok Mickiewicza z Paryża do Krakowa, było wielkim świętem narodo-
wym. Poeta umarł w Stambule, a został pochowany na cmentarzu Les Champeaux w Mont-
morency pod Paryżem w 1855 roku. Po 35 latach udało się sprowadzić jego trumnę do kra-
ju. Zwłoki ekshumowano 27 czerwca 1890 roku i drogą kolejową przewieziono do Krakowa. 

Asnyk czynnie uczestniczył w organizacji tego wydarzenia. Poeta był członkiem Komi-
tetu do spraw uroczystości złożenia zwłok wieszcza na Wawelu, powołanego przez Wydział 
Krajowy19. Miał też okazję być jednym z wybrańców wygłaszających przemówienie do tłu-
mów zgromadzonych 4 lipca 1890 roku pod Katedrą Wawelską: 

Wszyscy karmiliśmy się tym natchnionym słowem, tak, jak karmić się nim 
będą w przyszłości następne pokolenia. 

Mówił też o niegasnącej wierze w sprawiedliwość, nieśmiertelnej nadziei i miłości „jaka 
serce nasze rozpalać powinna”20. 

Jego wystąpienie zostało przyjęte oklaskami, bo żarliwej i płynącej z głębi patriotycznej 
duszy przemowie, towarzyszyły niezwykłe zjawiska przyrodnicze.

Imponujące wrażenie wywarła mowa  znakomitego poety, a wrażenie po-
tęgowała sama natura. Niebo z chwilą rozpoczęcia mowy nieco zachmu-
rzone, gdy począł mówić o cierpieniach przeszłości, zawrzało gromem, 
jednym i drugim, jak gdyby głosem tym chciało potwierdzić prawdę słów 
mówcy… wygłoszonych do martwego wieszcza…
Dziwny zaiste przypadek… gdy mówca z kolei przeszedł na nadzie-
je nasze i zapowiadał ich spełnienie, niebo przed chwilą grożące burzą 
i deszczem, rozjaśniło się zupełnie i piękna pogoda powróciła. Z płaczem 
i jękiem słuchały tłumy tej mowy, szczególnie część włościan, która wstęp 
uzyskała na podworzec, odczuwała każde słowo, każdą myśl, każdą nawet 
niewypowiedzianą wyraźnie nadzieję21.

Było to jedno z ważnych narodowo i społecznie wydarzeń, które natchnęło Asnyka 
do napisania wierszy. Kolejnym stała się inauguracja nowego gmachu Teatru Miejskiego 
w Krakowie (obecnie nosi on nazwę Teatr im. Słowackiego). Sam budynek powstawał przez 
dwa lata, a na dzień otwarcia wyznaczono 21 października 1893 roku. Rano tego dnia ar-
chitekt teatru Jan Zawiejski przekazał klucze prezydentowi Miasta Józefowi Friedleinowi 
mówiąc, że są one takie same jak do odnowionych Sukiennic, bo miał: 
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tą myśl aby wszystkie budynki przez Gminę Krakowską dla dobra naszej 
Ojczyzny postawione, jednym i tym samym kluczem otwierane być mogły22. 

Wieczorem odbyło się w nowych salach teatralnych przedstawienie inauguracyjne 
w trakcie, którego odegrano między innymi Poloneza Chopina op. 35, wystawiono frag-
menty „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Balladyny” Juliusza Słowackiego i „Konfederatów 
Barskich” Adama Mickiewicza. Jako drugi w programie został wygłoszony przez „Józefa 
Kotarbińskiego, w otoczeniu całego towarzystwa Artystek i Artystów23”, „Prolog na uroczy-
ste otwarcie nowego Teatru w Krakowie” napisany na tę okazję przez Asnyka. 

[Dwie wersje wiersza W dzień złożenia zwłok Mickiewicza 
na Wawelu] Adam Asnyk, Poezje. Brulion, karta  2. (Sygn. 
Przyb. 2/56 Sekcja Rękopisów BJ)
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Autograf tego wiersza – ponownie bez tytułu – mieści się w brulionie na kilku kartach 
(nr 3 i 5, na odwrocie k. 3, 4). Na wszystkich kartach tekst jest przekreślony, ale widocz-
nie dlatego, że został wydrukowany, bo jest identyczną wersją jak ten opublikowany w 242 
numerze „Nowej Reformy”24. Ponownie ukazał się już jako jeden z wielu wybranych do 
czwartego tomu wierszy Asnyka25. 

Pozostałe cztery wiersze to teksty dedykowane już nie uroczystościom, a konkretnym 
osobom. 

Wiersz bez tytułu rozpoznany przeze mnie jako „Sprzeczne prądy” (na odwrocie karty 
6 i na karcie 4, 7), opublikowany po raz pierwszy w 116 numerze „Nowej Reformy”, zadedy-
kowany został Pastorowi Julianowi Machlejdowi. Był to znany kaznodzieja, który w latach 
1895-1898 był pastorem parafi i w Warszawie. Opiekował się też jako duszpasterz szkołami 
zboru26. Przyjaźnił się z przedstawicielami świata artystycznego, między innymi z Adamem 
Asnykiem. 

Patrząc na ten autograf można stwierdzić, że poeta długo nad nim pracował. Zawiera 
on bowiem wiele poprawek, kilka linijek tekstu zostało wykreślonych i nieuwzględnionych 
w wersjach drukowanych. 

Kolejny dedykowany wiersz – pierwszy, któremu Asnyk nadał tytuł już w brulionie –
przyszedł poecie łatwiej, chociaż jest zapisany nie w takiej kolejności w jakiej został opu-
blikowany27. Za to poprawione są tylko niektóre wyrazy, a tekst rozstrzelony na trzy kartki 
(na odwrocie karty 4 i 5, karta 6).  Nadany tytuł „Współczesny obraz” jest o wiele krótszy od 
tytułu późniejszego, w którym zawarte jest odniesienie do malarza Jacka Malczewskiego28. 
Artysta należał do środowiska krakowskiego i przyjaźnił się z poetą. Obaj rozumieli i inspi-
rowali się swoimi dziełami: Asnyk pisząc wiersz dla malarza, a Malczewski malując dwa 
portrety poety („Asnyk z muzą” (1895-1897), „Dzieje piosenki” – portret Adama Asnyka 
(1899).

Inny wiersz, wydrukowany po raz pierwszy w 1896 roku w „Bibliotece Warszaw-
skiej”, noszący tytuł „Trimurti”29 mieści się na 10 karcie rękopisu. Zarówno w autografi e 
jak i w publikacji prasowej brakuje adnotacji komu jest dedykowany. Dopiero w wydaniu 
pośmiertnym dzieł zebranych zamieszczony jest podpis: P. Karolowi Potkańskiemu. Karol 
Potkański30 był historykiem, znanym etnografem, i tak jak Asnyk, miłośnikiem Tatr. Wielu 
artystów dedykowało mu swoje prace z powodu jego niezwykłego charakteru i szczególnego 
umiłowania gór. 

Ostatni rozpoznany przeze mnie tekst, wydrukowany w 1897 roku (rok po powstaniu 
autografu), poświęcony jest Bolesławowi Prusowi31. Po tym tytułem ukazał się on w nume-
rze 1 „Kuriera Codziennego” 32. Był to numer niezwykły, bo w całości dedykowany Prusowi 
z okazji 25-lecia jego pracy twórczej. Obok Asnyka, swoje utwory poświęcili pisarzowi jesz-
cze: Maria Konopnicka, Adam Pług, Ignacy Baliński i Henryk Sienkiewicz. 

Zaledwie dwie naniesione w rękopisie wiersza (na odwrocie karty 71) poprawki, mogą 
sugerować, że wiersz wypłynął spod ręki Asnyka czystym tekstem. 

Wszystkie cztery ostatnie wymienione teksty, oprócz publikacji w prasie, doczekały się 
swojego odpowiednika książkowego w postaci wydania zebranego po śmierci Asnyka33.

To niezwykła gratka, trzymać w rękach autograf Adama Asnyka. Poczuć pod palcami 
wypukłość metalowych zdobień okładki, zajrzeć do środka, tak jak zaglądał tam sam poeta. 
Tyle tam jeszcze było miejsca na nowe wiersze. Jaka szkoda, że nie zdążył ich zapisać.  

Czytanie pierwszych wersji utworów, to nie tylko przyczynek do prac licznych badaczy 
literatury, ale też możliwość przyjrzenia się warsztatowi pracy znanego poety. Mamy okazję 
wczuć się w tę wspaniałą atmosferę twórczą, gdzie każdy wyraz ma znaczenie, bo buduje 
świat niezwykły.

A kto wie…
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„Może zobaczysz w czarodziejskiej baśni […]
Śpiącą królewnę na górze z kryształu, 
Którą z rąk złego odbić czarodzieja
Trzem braciom słuszna jaśniała nadzieja; 
Jak dwaj z nich w morze pobiegli płomieni, I nie wrócili więcej, zwyciężeni... 
Ale ten trzeci, najmłodszy, w siermiędze,
Oprze się pokus i czarów potędze,
I pnąc się zwolna, mimo straże gniewne,
Z snu zaklętego obudzi królewnę.”34

Przypisy:
1 Adam Asnyk, Poezje. Brulion. Kupno od Matyldy Popkiewicz (Przybytek 2/56 Sekcja Rękopisów BJ).
2 Od francuskiego słowa poésie – poezje.
3 Kazimierz Asnyk (1797-1885) – ofi cer wojsk polskich. W bitwie pod Grochowem wzięty do niewoli i wysłany na 
Sybir. Po powrocie do kraju osiedlił się w Kaliszu, gdzie poznał swoją przyszłą małżonkę Konstancję z Zagórskich 
(1810-1871). Aby zapewnić godne życie założonej rodzinie Kazimierz parał się różnymi dziedzinami handlu. Miał 
skład z żelazem i suknem, księgarnię o nazwie „Nowa”, a nawet prowadził hotel. (Zob. Kolańczyk Aneta, Dzieciń-
stwo i młodość Adama Asnyka. – Warszawa, 2001, s. 5-7.)
4 Walenty Stanczukowski (1807-1874) – lekarz i działacz społeczny. Członek Kaliskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności, opiekun szpitala świętej Trójcy. W 1846 roku razem z Kazimierzem Asnykiem otworzył księgarnią z Czytel-
nią Dzieł Polskich i Wypożyczalnią. 
5 Asnyk Adam, Pisma, T.1. – Warszawa, 1924, s. VIII.
6 Sokołowska Zofi a, Pierwsza miłość Asnyka, „Biesiada literacka”, 1902, nr 26, s. 507.
7 Adam Asnyk, tamże, s. IX-X.
8 Asnyk nawiązał między innymi znajomość z Janem Kurzyną-Pelszewskim, współpracownikiem Ludwika Mie-
rosławskiego. 
9 Kolańczyk Aneta, Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny i społeczny. – Kalisz, 2018, s. 41. 
10 Asnyk Adam Prot (1838-1897), [w:] Nowy Korbut. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła ogólne 
i hasła osobowe A-F. – Warszawa, 1970, s. 95.
11 Sztafaż – dodatkowe składniki kompozycji, luźno związane z tematem obrazu (Słowni wyrazów obcych PWN. 
– Warszawa, 1995, s. 1077).
12 Kolańczyk Aneta, tamże, s. 62. 
13 Zob. Asnyk Adam Prot (1838-1897), [w:] Nowy Korbut. s. 95-110.
14 Mikulski Antoni Jan, Adam Asnyk. Szkic biografi czno-literacki. – Kraków, 1938, s. 22.
15 Walczące moce, [w:] Dla Szląska. Książka zbiorowa na rzecz Gimnazjum Polskiego w Cieszynie. - Lwów, 1895, s. 31.
16 Asnyk Adam, Pisma T. 2 Poezje. – Warszawa, 1939, s. 237. 
17 [Inc.] Gdy na ziemię padł sztandar zdeptany, „Świat”, 1890, s. 289.
18 Asnyk Adam, Poezye. T.4. – Kraków, 1894, s. 166. 
19 Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4 lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 illustracja-
mi. – Kraków, 1890, s. 13-14.
20 Tamże, s. 110.
21 Tamże, s. 111.
22 Otwarcie nowego teatru, „Nowa Reforma”, 1893, nr 242, s. 2.
23 Pamiątka inauguracyjnego przedstawienia w dniu 21 października 1893 dla Wielmożnej Pani Pawlikow-
skiej. – Kraków, 1893, s. 1.
24 Prolog na uroczyste otwarcie nowego Teatru w Krakowie, „Nowa Reforma”, 1893, nr 242, s. 2.
25 Asnyk Adam, tamże, s. 36-41.
26 Konarski Stanisław, Machlejd Juliusz Marcin Edward (1866-1936), [w:] Polski Słownik Biografi czny. T. 18. 
– Wrocław, 1973, s. 632-633.
27 Asnyk Adam, Szkic do współczesnego obrazu ofi arowany Jackowi Malczewskiemu, „Nowa Reforma”, 1895, 
nr 57-58, s. 4. 
28 Szczygieł Wacław, Malczewski Jacek (1854-1929), [w:] Polski Słownik Biografi czny. T.19. – Wrocław, 1974, 
s. 282-289.
29 „Z obcych stron”. Trimurti, „Biblioteka Warszawska”, 1896, T. 4, s. 123-124.
30 Barycz Henryk, Potkański Karol (1861-1907), [w:] Polski Słownik Biografi czny. T. 27. – Wrocław, 1983, s. 724-730.
31 Szweykowski Zygmunt, Głowacki Aleksander pseud. Bolesław Prus (1847-1912), [w:] Polski Słownik Biogra-
fi czny. T. 8. – Wrocław, 1959-1960, s. 117-121.
32 „Kurjer codzienny”, 1897, nr 1, s. 1.
33 Asnyk Adam, Pisma wydanie zupełne. T. III. – Warszawa, 1916, s. 174, 170, 197, 223.
34 Fragment wiersza Adama Asnyka pt. Prolog na uroczyste otwarcie nowego Teatru w Krakowie.
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■ Marcin Galant
   
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

 Nowoczesność a działalność kulturalna 
fi lii bibliotecznych 

Od 2009 roku zajmuję się m.in. zbieraniem informacji do kalen-
darza imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka. 
Co miesiąc publikuję go na stronie MBP (aktualnie pod adresem 
http://www.mbp.kalisz.pl/p,13,kalendarz-imprez#skip). Wprowa-
dzam również relacje internetowe z już zrealizowanych przedsię-
wzięć, których wiele osobiście fotografuję. Na podstawie obser-
wacji chciałbym przeanalizować zmieniającą się na przestrzeni lat 
ofertę spotkań i wystaw (towarzyszącą działalności podstawowej, 
czyli wypożyczeniom), na kształt której wpływ miały również m.in. 
długo wyczekiwane modernizacje fi lii. 

CELE ARTYKUŁU
W poprzednim numerze, we wnioskach ze szkolenia dotyczącego fotografi i, zapowie-

działem kontynuację tematu w postaci odrębnego artykułu szerzej traktującego zagadnie-
nie wystaw.

Fakt, że czytelnicy i bibliotekarze chcą ładnych, zadbanych bibliotek, nie budzi wątpli-
wości. Lepsze wyposażenie to nowe możliwości. Jeśli zostaną wykorzystane, oferta może 
być atrakcyjniejsza. Swoim tekstem chciałbym zaś skłonić do dyskusji i próby odpowiedzi 
na kilka pytań. Czy nowoczesność zawsze wychodzi na dobre, czy też paradoksalnie jej nad-
miar może być przyczyną zagrożeń dla charakteru placówki? Czy istnieje coś takiego jak 
przerost profesjonalizmu w porównaniu z jej profi lem? Jak powinna wyglądać oferta kul-
turalna fi lii? Czy fi lie muszą być miejscem reprezentacyjnym na miarę Biblioteki Głównej? 
Czy przygotowując wystawy powinny prezentować wielkoformatową sztukę, nacechowaną 
wysokim profesjonalizmem grafi cznym? A może wręcz odwrotnie: ich powołaniem jest rola 
osiedlowych ośrodków kultury, w których czytelników – oprócz książek na półkach – witają 
może nie fotogazetki, lecz właśnie prace uczniów, książki pisarza, którego rocznicę urodzin 
obchodzimy, wystawy fotografi czne i inne? Może na tym polega specyfi ka ich klimatu?

Największe modernizacje przeszły kolejno fi lie nr: 5 (ponownie otwarta w 2013 r.), 
9 i 3 (2017 r.). Nie tylko oblicze, ale i oferta kulturalna placówek uległa ostatnio modyfi kacji. 
W artykule chciałbym przeanalizować głównie kwestię wystaw i spotkań w fi liach. Pomijam 
takie pozycje kalendarza imprez, jak działalność Biblioteki Głównej, wystawy plenerowe 
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MBP, tematyka lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków, bądź tylko wspominam o nich, 
gdy to konieczne. Nie analizuję też czynników niezależnych od MBP, np. chęć bądź niechęć 
innych instytucji (m.in. szkół) do współpracy. Celem artykułu jest natomiast zaprezentowa-
nie faktów zaobserwowanych z punktu widzenia pracownika obsługującego i do-
kumentującego imprezy, a jednocześnie ich uczestnika. Oznacza to, że osoby 
pracujące na innych stanowiskach mogą mieć odmienne spojrzenie na spra-
wę. Nie chodzi więc wyłącznie o chwalenie piękniejącego oblicza fi lii, ale o przedstawienie 
rozmaitych konsekwencji zmian, jakie zaszły w ostatnich kilku latach. Zarówno korzyści, 
jak i potencjalnych ryzyk. Istotny tu jest zarówno odbiór działalność kulturalnej (edukacja, 
rozrywka) przez odwiedzających, jak i wpływ zmian na komfort i specyfi kę pracy.

NOWE OBLICZE FILII
Najwięcej zmian widać w kwestii wystaw. W ciągu kilku pierwszych lat mojej pracy 

dominowały okolicznościowe ekspozycje przygotowywane przez bibliotekarzy z fi lii oraz 
zaproszone do współpracy osoby. Były więc np. wystawy książek, fotografi i podróżniczych 
lub nawiązujących do wybranego tematu (np. rocznicy), zbiory kolekcjonerskie, prace dzie-
ci. Nie brakowało inicjatyw oddolnych. Autor artykułu również angażował się w przedsię-
wzięcia. 

W miarę modernizacji liczba tego typu ekspozycji znacznie zmalała. Wyremontowane 
placówki częściej prezentują profesjonalne plakaty, którym towarzyszą rekwizyty w gablo-
tach. Część plansz przygotowali pracownicy Biblioteki („Witam cię kartek szelestem…”,1 
„W kaliskim atelier fotografi cznym”2), inne to np. WystawyPolakowska.pl (m.in. „Wolność 
i poeci”,3 „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich”4). 

Nasiliła się też tendencja do wielokrotnego pokazywania tej samej wystawy w wielu 
fi liach. Daje to możliwość obejrzenia przez większą liczbę odbiorców, zwłaszcza czytelni-
ków, którzy korzystają z jednej lub dwóch placówek MBP. Plansze są też wykorzystywane 
w większym stopniu, a nie leżą w magazynach. Przy okazji można prowadzić oprowadzanie 
kuratorskie dla uczniów. Istnieje jednak ryzyko, iż dla osób odwiedzających różne fi lie zbyt 
częste prezentowanie tych samych materiałów może wywołać poczucie monotonii. Opra-
cowując dane do kalendarza imprez widzę powtarzające się tytuły wystaw. Oto przykład ze 
stycznia 2019 r.:

1. Święty Józef w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Ka-
liszu

Filia nr 1, ul. Górnośląska 29
3 grudnia 2018 – 28 lutego 2019

2. „Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza”. Sylwetki kaliskich leka-
rzy od Zemełki do Hindemitha

Filia nr 3, ul. Krótka 3
3 stycznia – 29 marca 2019

3. 100 lat szczypiorniaka w Polsce
Filia nr 4, al. Wolności 27
7 listopada 2018 – 7 stycznia 2019
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4. Architekt z Niecałej – Albert Nestrypke
Filia nr 4, al. Wolności 27
8 stycznia – 28 lutego 2019

5. Z dziejów kaliskiego szkolnictwa
Filia nr 5, ul. Złota 26-28
7 stycznia – 30 kwietnia 2019

6. Miłość – wystawa oparta na tekstach Janusza Korczaka
Filia nr 9, ul. Serbinowska 1A
7 stycznia – 28 lutego 2019

Spośród sześciu wystaw dwie są nowościami (nr 1 i 3). Pozostałe to znane już ekspozy-
cje. Były też miesiące, w których fi lie nie zaprezentowały niczego nowego. Kiedyś obserwo-
wałem większą dynamikę zmian pozycji kalendarza.
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W związku z tym istnieją różne poglądy, czy i jak relacjonować je na stronie www. Z po-
czątku praktykowane było zamieszczanie wzmianki informującej, że w danej fi lii można 
oglądać ekspozycję uprzednio prezentowaną w innej placówce, wraz z linkiem do opisu. 
Pojawiły się jednak zastrzeżenia związane z faktem, iż z uwagi na różne warunki lokalowe 
liczba plansz jest inna. Były więc wątpliwości, czy tak samo zatytułowana wystawa może 
mieć jeden opis, mimo że jej przesłanie jest takie samo. Otrzymywałem również polecenia 
niezamieszczania relacji z czegoś, co już było gdzieś indziej. W 2019 r. przyjęto chyba naj-
bardziej optymalne rozwiązanie – na stronie www kolejna prezentacja tej samej wystawy 
nie ukazuje się w formie relacji (zapowiedź miejsca i terminu jest nadal w kalendarzu im-
prez), pojawia się jedynie na profi lu facebookowym.

PRZYKŁADY
Najbardziej zmiany widać w działalności Filii nr 5 przy ul. Złotej 26-28. Jest to dla 

mnie o tyle szczególna placówka, że tam zaczynałem pracę w MBP, a później byłem zapra-
szany do współorganizowania wystaw. Niekiedy sam podsuwałem pomysły, które zrealizo-
wałem. Nadal też jestem jej czytelnikiem.
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Przed modernizacją dominowały w niej wystawy w postaci materiałów zgromadzonych 
w gablotach. Fotografi e (np. odbitki 10x15 przymocowane do kartonu lub drukowane na 
kartkach A4) nierzadko były umieszczane także na ściennej boazerii. Mimo, że forma gra-
fi czna nie była szczytem techniki, do najpopularniejszych przedsięwzięć należały cykliczne 
wystawy z okazji Święta Miasta Kalisza. Fotografujący ukazywali Kalisz w różnym kontekście 
(m.in. „Kalisz w czterech porach roku”,5 „Mój najpiękniejszy Kalisz”6). Zdarzały się też wy-
stawy ukazujące życie kulturalne Biblioteki. Wernisaże przyciągały zwłaszcza stałych gości. 

Oprócz tego było wiele innych ekspozycji. Niekiedy do ich powstania przyczyniały się 
osoby spoza MBP, jak w przypadku wystawy „Bella Italia” Marka Kochaniaka7. Czytelnicy 
co roku mogli też oglądać wystawy Elżbiety Orłowskiej – ówczesnej kierownik – przypomi-
nające kolejne rocznice powstania warszawskiego. Większość eksponatów prezentowano 
wielokrotnie, choć pojawiały się też nowości książkowe.

Filia nr 5 była również miejscem spotkań literackich. Odbywały się czytania tekstów 
nawiązujących do zagadnienia (rocznica, walentynki), czy też spotkania autorskie. Ich bo-
haterami byli m.in. Wanda Liberska8, Stanisława Łasman,9 Marianna Kocemba10 i Andrzej 
Juszczak.11 Pojawiały się również wykłady z zakresu turystyki, np. prelekcje Antoniny Łusz-
czykiewicz poświęcone Chinom12 i Indiom13.

W 2010 roku moja wystawa „Biblioteka – kaliszanom” (dokumentująca ofertę kultu-
ralną ok. dziesięciu poprzednich lat, a więc także z czasów, kiedy jeszcze nie byłem pra-
cownikiem MBP) stała się inspiracją dla red. Bożeny Szal-Truszkowskiej, która w artykule 
„Gdyby nie było książnicy” doceniła rolę MBP w życiu kulturalnym miasta14. Zwróciła uwa-
gę na problemy lokalowe kaliskich bibliotek. Nie wiadomo natomiast, jak wyobrażała sobie 
kierunek, który obierze Asnykowska Książnica w następnych latach.

Tymczasem po modernizacji (trzy lata później) zaszły duże zmiany. W kalendarzu im-
prez wyremontowanej fi lii zabrakło miejsca dla autorskich wystaw fotografi cznych. Zdjęcia 
zostały zastąpione głównie wielkoformatowymi plakatami wzbogaconymi zawartością ga-
blot. Zdarzało się, że ekspozycjom towarzyszyły wernisaże, np. „Hotelowy Kalisz” dr Joanny 
Bruś.15

Na tym tle wyjątkowe były np.: wystawa prac dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II, zatytułowana „Zgraliśmy się plastycznie”16, a także „Perełki z książek. Exli-
brisy ze zbiorów prywatnych Marii Kubackiej-Gorweckiej”17 (wówczas pracownicy Biblio-
teki Głównej, gdzie również prezentowała kolekcję). To jednak zdecydowana mniejszość 
ogólnego czasu prezentacji. 

Także w zakresie otwartych spotkań można zauważyć zmianę. Obecnie nie ma czytań 
tekstów literackich. Inne spotkania niekiedy odbywają się, choć ostatnio z mniejszą czę-
stotliwością. W 2018 r. zaprezentował się jedynie Piotr Sobolewski,18 którego to sami czy-
telnicy wybrali w ankiecie. Wcześniej gośćmi wyremontowanej biblioteki byli m.in. Hanka 
Kolańska-Daniel19, Anna Herbich20 czy autor artykułu21. 

Rok 2019 nie przyniósł czytelnikom nowych spotkań. W 2020 były plany nawiąza-
nia do tradycji wystaw na Święto Miasta Kalisza, choć w innym stylu niż kiedyś. W maju 
i czerwcu miała zagościć wystawa „Stacja: Niepodległa. Na torach II RP”. Plansze zostały 
przygotowane przez Biuro Programu „Niepodległa” oraz Urząd Transportu Kolejowego, 
natomiast dawne informacje o kolei z Kalisza i regionu zebrał i opracował autor artykułu. 
Dodatkowymi materiałami miały być m.in. ścianki kolejowe do fotografowania się, również 
zaprojektowane przeze mnie. Zaplanowano okolicznościowe spotkanie. Co prawda w tym 
czasie biblioteka wznowiła już działalność po przymusowym zamknięciu, a hol, w którym 
pojawiają się wystawy, był dostępny dla czytelników, to jednak konieczność zubożenia pla-
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nów (ścianki, spotkanie) przemówiła za tym, żeby przedsięwzięcie przełożyć i zorganizować 
w pełni możliwości, gdy nie będzie już tak dużych obostrzeń. Niewykluczone, że ekspozycja 
pojawi się jeszcze w innych placówkach. Planowana była także w Filii nr 7. Póki co do chwili 
oddania niniejszego tekstu do druku stworzony został kilkuminutowy fi lm, który ma być 
zwiastunem przedsięwzięcia.

Kolejna placówka, którą chciałbym przedstawić, to Filia nr 9 przy ul. Serbinowskiej 
1A. Przed modernizacją wystawami zajmowali się głównie jej pracownicy. W zakresie pro-
fi lu spotkań różniła się od „piątki”. Tutaj dominowały lekcje dla uczniów (dotyczące np. 
archeologii, numizmatyki, żywienia), które prowadzili m.in. Leszek Ziąbka,22 Adam Kę-
dzierski23 czy Dorota Okoń24. Rzadziej były to prelekcje otwarte dla wszystkich widzów. 
Do takich należały np. wykłady Macieja Michalskiego25 czy autora artykułu26 (uczniowie 
również byli na nie zaproszeni).

Po modernizacji sytuacja uległa zmianie. Tu również tradycyjne ekspozycje zastąpio-
no sztuką wielkoformatową, uzupełnioną eksponatami w gablotach. W przypadku spotkań 
udogodnieniem okazało się zamontowanie ekranu i projektora pod sufi tem. To wyelimino-
wało konieczność każdorazowego dowozu sprzętu. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy po-
trzebne są również mikrofony (przy większej liczbie uczestników), choć ostatnio zdarza się 
to rzadko.

Paradoksalnie mimo poprawy warunków liczba tematycznych wykładów dla starszych 
uczniów spadła. Jednym z nielicznych przykładów kontynuacji tego typu działalności jest 
lekcja „Kręcą nas dwa kółka czyli wakacje na rowerze”, przygotowana przez pracownika 
Filii, Karola Pietrzaka27. Nadal odbywają się natomiast lekcje biblioteczne, zwłaszcza dla 
młodszych. W 2017 roku zorganizowano za to dwie duże imprezy: czytanie „Odysei”28 
z transmisją na żywo oraz promocję książek młodych autorek: Zuzanny Łaszcz i Wiktorii 
Jóźwiak29. Poza tym doszedł cykl kameralnych spotkań BIB-K-A30 (Biblioteka – Książka – 
Aktywność) dla pań nieaktywnych zawodowo. W 2019 r. w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa miało miejsce otwarcie wystawy „Kaliski splot biblioteczny: znaki własnościowe na 
książkach” połączone z prelekcją Moniki Sobczak-Waliś31. 

Głośno było także o Filii nr 3 przy ul. Krótkiej 3, zarówno za sprawą remontu, jak 
i późniejszego powstania pokoju terapeutycznego. 

Zmiany w kwestii ekspozycji wyglądają podobnie. Przed remontem dominowały eks-
pozycje kolekcjonerskie (znaczki, bilety) – ze zbiorów Eligiusza Michalskiego32, Andrzeja 
Stefaniaka33 czy ówczesnego pracownika Filii Jerzego Rajewicza34 oraz okolicznościowe. Po 
modernizacji nowością była fotografi czna wystawa „Biblioteki w Polsce”35 autora artykułu. 
Od tamtej pory do chwili ukończenia i wysłania niniejszego tekstu nie zaprezentowano żad-
nej autorskiej premierowej wystawy.

Filia nr 3 nie prowadziła w ostatnich latach w swoich wnętrzach otwartych spotkań 
literackich, a jedynie lekcje biblioteczne dla dzieci. 

Zmiany widać także w Filii nr 7 przy Tuwima 10. Tu również profi l wystaw uległ mody-
fi kacji. Oprócz ekspozycji mobilnych można było jednak oglądać m.in. fotografi e Konrada 
Mazura w ramach wystawy „Rower na tak – przepis na wakacje”36. Zostały coroczne „In 
Memoriam – pamięci Tych co odeszli”37. Swój jubileusz świętowało Kaliskie Towarzystwo 
Tenisowe38, które także przygotowało okolicznościową ekspozycję. Ogólnie nowych wy-
staw autorskich pojawia się mniej, choć w porównaniu z „piątką” i „dziewiątką” oferta jest 
bardziej urozmaicona. Z kalendarza imprez na 2018 rok wypadły jednak niektóre przed-
sięwzięcia ujęte wcześniej w „Informatorze: Kultura, Sport, Rekreacja, Turystyka. Kalisz 
2018”39.
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W zakresie spotkań zaszły tylko nieznaczne zmiany. Przez 15 lat (do grudnia 2018) od-
bywały się cieszące się sporym zainteresowaniem tradycyjne grudniowe „Choinki poetyc-
kie”40, a niekiedy w ciągu roku inne imprezy. W minionych latach wystąpili m.in. Stanisław 
Małyszko,41 Stefania Wodzińska42 i Magdalena Krytkowska43, a niedawno (2018 r.) wspo-
mniany Konrad Mazur. W 2020 roku pojawiła się inna impreza – „Karnawałowe wersety”, 
która w zamierzeniu ma zagościć na dłużej. Chodzi o odświeżenie formuły spotkań. Nie 
wyklucza to jednak możliwości powrotu zawieszonej „Choinki”, o czym mówiła kierownik 
Aneta Lipińska. Rok 2020 miał przynieść inaugurację kolejnego cyklu – „Kaliszanie – moja 
pasja”, z Anetą Kolańczyk jako bohaterką pierwszego odcinka. Zamknięcie bibliotek prze-
kreśliło te plany, a do chwili oddania tekstu nowy termin spotkania nie jest znany.

Ze względu na warunki lokalowe uciążliwy jest brak podwieszanego ekranu i projek-
tora, wzorem Filii nr 9. Rozstawiany każdorazowo sprzęt zajmuje sporo cennego miejsca. 
Czynnikiem niezależnym od MBP utrudniającym działalność jest bardzo słaby rozkład jaz-
dy autobusów na ul. Tuwima. Osoby uczestniczące w spotkaniach, które przyjeżdżają ko-
munikacją miejską (w tym autor artykułu), mają poważny problem z powrotem do domu 
w godzinach wieczornych. Prowadzone są też lekcje dla uczniów w różnym wieku.

Inaczej wygląda sytuacja Filii nr 2 (ul. Serbinowska 25) i 16 (ul. Prymasa Wyszyń-
skiego 15). Z uwagi na brak przestrzeni wystawowej zlikwidowano w nich tego typu działal-
ność, co nie powinno być jednak bardzo odczuwalne przez czytelników. W „dwójce” książki 
wystawowe prezentowano w mało widocznym miejscu pod sufi tem, niewzbudzającym za-
interesowania odwiedzających bibliotekę. Resztę wystawy stanowiła gazetka na regale.44 
Jedynie materiały w przedsionku były dostrzegane. Nie dziwi więc, że jeśli jest coś prezen-
towane, są to np. świąteczne prace przedszkolaków.

Filia nr 16 ograniczała się do miniaturowych wystawek w postaci szyldu, biografi i i kil-
ku książek związanych z pisarzem45. Ich brak również raczej nie wpłynął na pogorszenie 
oferty kulturalnej biblioteki. „Szesnastka” organizowała we współpracy z Komendą Miejską 
Policji spotkania z seniorami46, ale w innych lokalizacjach. Warunki lokalowe nie pozwa-
lały zrobić ich wśród książek. Sytuację dodatkowo skomplikowało wysadzenie bankomatu 
przed placówką, a w konsekwencji zniszczenie pomieszczeń i zamknięcie na wiele miesięcy. 
Przeprowadzone prace remontowe zostały wymuszone tym wydarzeniem.

Wspomnę o Filii nr 1, która na modernizację wprawdzie wciąż czeka, ale w niej rów-
nież widać zmianę oferty. Kiedyś w holu witały czytelników zazwyczaj rozmaite prace 
uczniów: nawiązujące do lektury, konkursowe oraz będące efektem innych projektów, jak 
choćby przygotowana we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 ekspozycja „Dzieci chcą się uczyć”47. Obecnie także tutaj częściej goszczą wystawy mo-
bilne wzbogacone zbiorami książkowymi.

Filia nr 1 rzadko była miejscem otwartych imprez kulturalnych. Pod tym względem 
istotny był rok 2018, kiedy to zorganizowane zostały trzy spotkania we współpracy z Towa-
rzystwem Przyjaciół Książki w Kaliszu48.

Ostatnie dwie fi lie (nie licząc przygotowywanej do otwarcia nr 6) omówię w skrócie. 
Filia nr 4 przy al. Wolności 27 nie przeszła modernizacji. Jej oferta (uwzględniając kil-
ka ostatnich lat) była zaś bardzo rozmaita: różny charakter wystaw, spotkania autorskie 
– choć tych ostatnio brak. Przed marcowym zamknięciem była miejscem comiesięcznego 
Dyskusyjnego Klubu Książki „Dialogi Literackie”49. Co roku gościła Noc Bibliotek50. Filia 
nr 12 przy ul. Toruńskiej 7 doczekała się malowania pomieszczeń, ale z uwagi na skromne 
warunki lokalowe (piwnica szpitala) nie prowadziła i nie prowadzi innej działalności poza 
wypożyczeniami (do momentu oddania tekstu pozostaje nieczynna).
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WNIOSKI
Na podstawie pracowniczych i czytelniczych obserwacji nasuwa mi się następująca 

myśl. Gdyby postawić pytanie: czy jest możliwe, aby osoba odwiedzająca instytucję tęskniła 
za czymś minionym, nawet jeśli nie było to bardzo profesjonalne (z jednej strony ciesząc 
się z nowoczesnych pomieszczeń, ale z drugiej mając odczucie, że ostatnio czegoś w nich 
brak), można zaryzykować stwierdzenie, że odpowiedź brzmi „tak” (chodzi więc oczywiście 
o nostalgię za dawną ofertą kulturalną, a nie za pomieszczeniami sprzed remontu). Na swo-
im przykładzie zaświadczam, że w pierwszej chwili występuje zachwyt nowym wyglądem 
biblioteki, ale z czasem pojawia się refl eksja, czy nie szkoda, że dotychczas realizowane pro-
jekty nie wpisały się w przestrzeń nowoczesnych pomieszczeń. Czy nie pasują do nich, czy 
też nie ma już zapotrzebowania na nie? A może jednak jest? Czy gdyby zaplanować wystawę 
hobbystyczną, np. kolekcjonerską, mogłoby się okazać, że pomimo oddania do użytku ład-
nych bibliotek, paradoksalnie nie byłoby gdzie jej zorganizować?

Można to porównać do dawnych programów telewizyjnych, wspominanych z senty-
mentem, a które wypadły z ramówki. Część z nich wraca na krócej lub dłużej, co świadczy 
o możliwości powrotu do sprawdzonych projektów. Zdarza się, że formuła przedsięwzię-
cia (programu TV, audycji radiowej, wystawy, konkursu) w danym czasie wyczerpuje się. 
Wówczas jest wskazane zawieszenie jego realizacji, ale istnieją też takie, które mimo upły-
wu lat cieszą się nieprzerwanie dużym powodzeniem.

Z przeanalizowanych przykładów wyciągam wniosek, że koncepcja oparta na zwykłej 
fotografi i czy rysunku nie musi być mniej atrakcyjna od wizji fi lii jako miejsca profesjonal-
nej Sztuki przez duże S. Nie ma również powodu, aby biblioteki miały się wstydzić twór-
czości amatorskiej, tym bardziej, że nie są galeriami sztuki. Taka działalność też powinna 
znaleźć swoje miejsce, a fi lia biblioteczna wydaje się być całkiem odpowiednią lokalizacją. 
Zachęcam więc, aby nie bać się częściej postawić na „sztukę przez małe s”, gdyż określenie 
to nie musi być pejoratywne. Nie oznacza to braku konieczności zadbania o estetykę wysta-
wy, o czym pisałem w poprzednim numerze w relacji ze szkolenia.

Warto też spróbować odpowiedzieć na pytanie „Jaką działalność kulturalną poza wypo-
życzaniem książek powinny prowadzić fi lie”? Przykładowe odpowiedzi do wyboru mogłyby 
brzmieć:

1. prezentować profesjonalne ekspozycje
2. wystawy okolicznościowe: kolekcjonerskie, fotografi czne, przygotowywane 

przez pracowników lub inne osoby
3. prace dzieci i starszych uczniów
4. potrzebny jest umiar w poszczególnych typach wystaw
5. podział – każda fi lia ma oddzielny profi l
6. żadną – wystarczy wypożyczanie książek.

Mnie najbliższa jest odpowiedź nr 4, np. na przemian wystawa fotografi czna, plakatowa 
i uczniowska. Pozwala ona połączyć tradycję z nowoczesnością. 

Jako osoba często odwiedzająca rozmaite placówki kulturalne – od małych, lokalnych 
muzeów po słynne obiekty – wiem, że ciekawą formą prezentacji są urządzenia multime-
dialne. To jednak tylko dodatkowe elementy uatrakcyjniające ekspozycje (oprócz, ale nie 
zamiast). Nic nie zastąpi prawdziwego rekwizytu. Podczas wizyty w ponownie otwartym 
w maju 2020 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie nie przeszkadzało mi 
niedziałanie niektórych urządzeń, natomiast przyjemność sprawiło podziwianie zbiorów. 
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(Dodać trzeba, że to instytucja o znacznie szerszym gronie odbiorców niż osiedlowa fi lia.) 
Podobnie w bibliotece – ewentualne pojawienie się ekranu dotykowego sprawi, że wystawa 
stanie się ciekawsza, gdy widz samodzielnie będzie mógł przejrzeć i np. powiększyć sobie 
zeskanowane materiały. Ogólnie jednak cała przyjemność zwiedzania według mnie polega 
na podziwianiu eksponatów. To moje subiektywne odczucie, oczywiście każdy może mieć 
inne poglądy na sprawę. 

Gdyby wszystko było multimedialne, wystarczyłoby zamieścić w sieci wystawę on-line, 
a stacjonarna nie byłaby potrzebna. M.in. dlatego właśnie bronię tradycyjnych wystaw, na-
wet jeśli wielu gości ceni sobie elektronikę. One też mają swój urok. Analogicznie: cyfrowa 
książka urozmaica ofertę biblioteki, ale to nie oznacza, że instytucja zrezygnuje całkowicie 
z papierowych egzemplarzy.

W okresie przymusowego zamknięcia instytucji kultury forma działalności on-line była 
jedyną możliwą do zrealizowania ofertą dla odbiorców. Z jednej strony – lepsze to niż nic. 
Z drugiej – są osoby, u których np. oglądanie wystaw on-line mogło wywoływać rozgory-
czenie na samą myśl, że nie mogą być tam osobiście, gdyż nic im nie zastąpi prawdziwego 
obcowania z kulturą. Uważam, że teoria ta ma uzasadnienie.

Warto też podkreślić specyfi czny rozkład pomieszczeń Filii nr 5 i 7 – główna przestrzeń 
wystawowa jest przed wypożyczalnią, zatem przechodząc przez nią, czytelnik – nawet nie 
zatrzymując się – choć przez chwilę widzi prezentowane materiały.

Z kolejnej mojej obserwacji wynika, że kaliska biblioteka nie jest jedyną w kraju, w któ-
rej prezentuje się gotowe, kupione wystawy. Taką tendencję widać również gdzie indziej, co 
można sprawdzić w Internecie. 

W kwestii przewieszania plansz pomiędzy placówkami można by rozważyć robienie 
tego z przerwami, np. miesiąc w jednej fi lii, przerwa, po pewnym czasie miesiąc w kolejnej.

Dodam na zakończenie, że jako widz ze zjawiskiem, które w moim odczuciu (każdy 
może inaczej je odbierać) było przerostem profesjonalizmu w porównaniu z profi lem pla-
cówki, zetknąłem się w instytucjach kultury. Utrudniło mi to odbiór sztuki – oczekiwałem 
czegoś innego niż zobaczyłem. Zatem w moim odczuciu istnienie tego zjawiska jest możli-
we. Wynika ono z faktu, że przykładowo: wybierając się na wystawę fotografi czną niejed-
na osoba chciałaby ujrzeć normalne zdjęcia, a nie np. silnie przetworzone komputerowo; 
w szkolnych lub przedszkolnych murach nie spodziewamy się raczej profesjonalnych dzieł 
uznanych artystów (chyba że okazjonalnie), lecz właśnie czegoś będącego efektem pracy 
uczniów.

Przypisy:
1 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2013/131206_F5_otwarcie.htm, dostęp z 24.12.2018
2 http://www.mbp.kalisz.pl/a,625,180606-bg-atelier#skip, dostęp z 24.12.2018
3 http://www.mbp.kalisz.pl/a,536,180108-f5-wolnosc-poeci#skip, dostęp z 24.12.2018
4 http://www.mbp.kalisz.pl/a,270,170109-f5-legiony#skip, dostęp z 24.12.2018
5 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2012/120530_F5_Kalisz_cztery_pory.htm, dostęp z 24.12.2018
6 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2008/080610_F5_Kaliszfoto.htm, dostęp z 24.12.2018
7 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2010/101011_F5_Bella_Italia.htm, dostęp z 24.12.2018
8 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2009/090525_F5_W_Liberska.htm, dostęp z 24.12.2018
9 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2009/090923_F5_S_Lasman.htm, dostęp z 24.12.2018
10 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2011/111004_F5_M_Kocemba.htm, dostęp z 24.12.2018
11 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2010/101006_F5_A_Juszczak.htm, dostęp z 24.12.2018
12 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2011/110927_F5_wakacje.htm#Chiny, dostęp z 04.01.2019
13 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2012/120221_F5_A_Luszczykiewicz.htm, dostęp z 24.12.2018
14 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2010/100813_ZK_biblioteka_kaliszanom.htm, dostęp z 31.12.2018
15 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2015/150610_F5_Hotelowy_Kalisz.htm, dostęp z 24.12.2018
16 http://www.mbp.kalisz.pl/a,574,180406-f5-sp2-plastyka#skip, dostęp z 24.12.2018
17 http://www.mbp.kalisz.pl/a,667,181001-f5-m-kubacka-gorwecka-exlibrisy#skip, dostęp z 28.12.2018
18 http://www.mbp.kalisz.pl/a,644,181002-f5-p-sobolewski#skip, dostęp z 24.12.2018
19 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2014/141007_F5_H_Daniel.htm, dostęp z 24.12.2018
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20 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2014/140728_F5_A_Herbich_powstanie.htm, dostęp z 24.12.2018
21 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2014/140922_F5_KPT.htm, dostęp z 27.12.2018
22 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2014/140326_F9_L_Ziabka.htm, dostęp z 27.12.2018
23 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2009/091120_F9_A_Kedzierski.htm, dostęp z 27.12.2018
24 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2013/131118_F9_D_Okon.htm, dostęp z 27.12.2018
25 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2012/120404_F9_M_Michalski.htm, dostęp z 27.12.2018
26 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2012/120918_F9_M_Galant.htm, dostęp z 27.12.2018
27 http://www.mbp.kalisz.pl/art,775,190614-f9-kso-edukator-k-pietrzak-rower#skip, dostęp z 02.07.2019
28 http://www.mbp.kalisz.pl/a,321,170324-f9-odyseja#skip, dostęp z 27.12.2018
29 http://www.mbp.kalisz.pl/a,446,170925-f9-z-laszcz-w-jozwiak#skip, dostęp z 27.12.2018
30 http://www.mbp.kalisz.pl/a,713,181212-f9-bib-k-a#skip, dostęp z 27.12.2018
31 http://www.mbp.kalisz.pl/art,793,190912-f9-edd-m-walis-biblioteka#skip, dostęp z 20.09.2019
32 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2011/110401_F3_psy.htm, dostęp z 31.07.2019
33 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2011/110119_F3_ryby.htm, dostęp z 31.07.2019
34 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2009/090407_F3_bilety.htm, dostęp z 31.07.2019
35 http://www.mbp.kalisz.pl/a,454,171004-f3-biblioteki#skip, dostęp z 27.12.2018
36 http://www.mbp.kalisz.pl/a,651,180928-f7-k-mazur#skip, dostęp z 27.12.2018
37 http://www.mbp.kalisz.pl/a,685,181102-f7-in-memoriam#skip, dostęp z 27.12.2018
38 http://www.mbp.kalisz.pl/a,616,180620-f7-ktt-wernisaz#skip, dostęp z 27.12.2018
39 http://www.mbp.kalisz.pl/download/INFORMATOR%202018.pdf, dostęp z 02.01.2019
40 http://www.mbp.kalisz.pl/a,698,181214-f7-choinka-poetycka#skip, dostęp z 27.12.2018
41 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2012/120418_F7_S_Malyszko.htm, dostęp z 27.12.2018
42 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2015/150801_F7_powstanie_warszawskie.htm#S_Wodzinska, dostęp z 27.12.2018
43 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2011/110314_F7_kaliszanki.htm#M_Krytkowska, dostęp z 27.12.2018
44 http://www.mbp.kalisz.pl/art,43,160107-f2-a-christie#skip, dostęp z 24.12.2018
45 http://www.mbp.kalisz.pl/art,117,160201-f16-s-szmaglewska#skip, dostęp z 24.12.2018
46 http://www.mbp.kalisz.pl/a,597,180522-f16-ksm-j-szolc-u-wlodarska#skip, dostęp z 24.12.2018
47 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2013/130227_F1_SOSW_nauka.htm, dostęp z 07.05.2019
48 http://www.mbp.kalisz.pl/a,537,180124-f1-tpk-spotkanie#skip, dostęp z 07.05.2019
49 http://www.mbp.kalisz.pl/art,857,200207-f4-dialogi-literackie-m-sapala#skip, dostęp z 26.02.2020
50 http://www.mbp.kalisz.pl/a,803,191005-f4-noc-bibliotek#skip, dostęp z 26.02.2020
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■ Jadwiga Miluśka-Stasiak
   Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Z questami w Polskę

Od kilku lat coraz popularniejsze staje się w naszym kraju słowo „quest” (z ang. quest 
– zadanie, zagadka). Oznacza ono rodzaj edukacyjnej gry terenowej, która polega na wę-
drowaniu nieoznakowanymi, opisanymi trasami i rozwiązywaniu zagadek, które pozwalają 
na odgadnięcie hasła. Uczestnicy, kierując się wskazówkami zawartymi w wierszowanym 
queście, docierają do miejsca ukrycia skarbu, najczęściej pieczęci. Przy jego pomocy po-
twierdzają przebycie trasy. Questy są związane z konkretnym terenem, prowadzą śladami 
dziejów, wybitnych postaci, wydarzeń historycznych, obiektów czy ciekawostek przyrodni-
czych. Pozwalają na czynny wypoczynek, dostarczają emocji odkrywczych, spełniają funk-
cje edukacyjne, ale także rozrywkowe i promocyjne. Pozwalają na tworzenie nieoznakowa-
nych szlaków, które każdy może przejść samodzielnie bez pomocy i udziału przewodnika 
czy znawcy terenu. Miejsca opisane w questach muszą być ogólnie dostępne przez całą 
dobę. Trasy przeznaczone są głównie dla turystów pieszych, ale także rowerowych, samo-
chodowych i wodnych. 

Idea questingu powstała w Stanach Zjednoczonych ponad 15 lat temu. Wkrótce została 
przeniesiona do innych krajów. Do Polski trafi ła w 2006 r., najpierw na Warmię i Mazu-
ry, a cztery lata później zaczęła się upowszechniać w całym kraju. Tworzeniem questów  
w naszym kraju zajęły się głównie organizacje turystyczne, ale także instytucje kultural-
ne, samorządy i indywidualne osoby. Dotychczas na terenie Polski opracowano ponad 500 
tras. Wszelkie informacje dotyczące questów można znaleźć w Internecie, w biurach In-
formacji Turystycznej na terenie całego kraju, a także w niektórych lokalnych instytucjach 
i stowarzyszeniach. Trasy questowe można przemierzać z ulotką papierową lub z bezpłatną 
aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy Odkrywców”. PTTK i program Questy – Wyprawy 
Odkrywców ustanowiły specjalne odznaki dla uczestników gry.

W Wielkopolsce ideę questingu podjęła Pracownia Krajoznawcza Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Bibliotekarze z Pracowni zaanga-
żowali się w upowszechnienie tej formy gry terenowej poprzez opracowanie zasad tworzenia 
questów i projektu grafi cznego serii, instruktaż dla bibliotek, opiekę i pomoc merytoryczną 
w przygotowaniu i ich wydaniu oraz publikację wszystkich wielkopolskich questów na stro-
nie internetowej www.regionwielkopolska.pl. Obecnie na tej stronie można znaleźć około 
70 questów po Wielkopolsce. Wytrwali uczestnicy wielkopolskich tras questowych mogą 
liczyć na nagrody w postaci odznak: brązowej, srebrnej i złotej, które są przyznawane przez 
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Pracownię Krajoznawczą WBPiCAK po udokumentowaniu dotarcia do skarbu. Przejście 
tras wielkopolskich upoważnia także do udziału w zdobywaniu odznak ogólnokrajowych. 

 Pomysłem na zwiedzanie przy pomocy questów zainteresowali się także bibliotekarze 
z powiatu kaliskiego. W maju 2015 r. odbyło się szkolenie w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej im. Braci Gillerów w Opatówku, które prowadziła Aleksandra Warczyńska z Pracowni 
Krajoznawczej WBP i CAK w Poznaniu. Po instruktażu bibliotekarze wyruszyli w teren, by 
przećwiczyć zdobytą wiedzę. Wszyscy próbowali tworzyć rymujące się wersy zawierające 
ciekawe historie związane z mijanymi obiektami. Dla większości ta pierwsza próba zawarcia 
dziejów w krótkiej, prostej rymowanej treści okazała się dość trudna. Kolejnym zadaniem 
było wymyślanie zagadek na trasie i w tym przypadku, wspólnymi siłami, udało się zrobić 
więcej. W wesołej twórczej atmosferze potencjalni twórcy questów powrócili do biblioteki.

Również bibliotekarki z Opatówka z zapałem przystąpiły do pracy. Jednak opracowanie 
trasy questowej kilka lat temu natrafi ło na pewną przeszkodę. Twórcy gier terenowych, 
szczególnie regionaliści, chcieliby pokazać uczestnikom to, co najciekawsze i najpiękniej-
sze. W Opatówku jednym z charakterystycznych, interesujących obiektów jest zabytkowy 
domek gotycki, który wówczas był zrujnowany i opustoszały. Mieści się on obok kościoła 
i nie sposób go nie zauważyć. Dlatego bibliotekarki postanowiły poczekać z opracowaniem 

Książeczka odznak wielkopolskich
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trasy do czasu planowanej restauracji obiektu. Nad opracowaniem czuwali pracownicy Pra-
cowni Krajoznawczej z Poznania. Po weryfi kacji wykonali skład i mapkę trasy oraz umieścili 
na liście wielkopolskich questów. Inauguracja gry terenowej pt. Opatówek dawniej miasto, 
dziś znów miasto odbyła się 18 grudnia 2019 r. w dniu otwarcia nowego lokalu biblioteki 
w odrestaurowanym domku gotyckim, tradycyjnie zwanym „cukiernią” lub „cukierenką”.

W czasie ferii zimowych wyruszyły na trasę 2 grupy młodych czytelników biblioteki 
w Opatówku. Quest okazał się dla nich świetną zabawą i przy okazji poszukiwania rozwią-
zań i odkrywania tajemnic na trasie inaczej spojrzeli na znane sobie miejsca czy budowle. 
Zapewne zapamiętali choć część informacji i niejeden z uczestników questowej przygody 
podzielił się swoją wiedzą z rówieśnikami lub dorosłymi. 

Niestety okres pandemii, a szczególnie konieczna kwarantanna znacznie ograniczyły 
wiosenną aktywność turystyczną. Po zniesieniu niektórych ograniczeń okazało się, że qu-
esty są idealnym sposobem na bezpieczne, pełne wrażeń wędrówki po bliższych i dalszych 
okolicach. Są bowiem przeznaczone dla małych grup rodzinnych czy koleżeńskich oraz dla 
pojedynczych turystów. Nie wymagają przewodnika i nie prowadzą do zamkniętych po-
mieszczeń. W związku z tym autorzy i propagatorzy questów liczą na znaczny wzrost zain-
teresowania tą formą zwiedzania i czynnego odpoczynku w czasie letnich wakacji. Ale na 
przygodę z questami odpowiednia jest każda pora roku.

Wszelkie informację na temat questów są zawarte na stronach internetowych: www.qu-
esty.com.pl i www.RegionWielkopolska.pl. Można z nich pobrać i wydrukować potrzebne 
questy. Ponadto na stronie www.questy.com.pl jest do pobrania aplikacja mobilna.

A więc ruszajmy w Polskę z questami! Powodzenia!

Dzieci przed tablicami informacyjnymi w parku
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■ Róża Pomiecińska
    
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Ekslibrisy Józefa Witkowskiego 
z motywem książki

    

Wielu współczesnych bibliofi lów, a także bibliotek 
i instytucji związanych z książką nie wyobraża sobie 
dzisiaj swoich księgozbiorów bez oznakowania ich eks-
librisem. Ta mała, ale jakże ciekawa forma grafi czna od 
dawna fascynowała wielu badaczy. Marian Jan Wojcie-
chowski w swojej książce pt. ”Ekslibris godło bibliofi la” 
tak oto defi niuje księgoznak: 

ekslibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym 
sposobem oznaczenia własności książki, gdyż jako 
miniaturowe dzieło sztuki grafi cznej budzi uczucia 
estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury 
jej właściciela. Istota ekslibrisu związana jest więc 
z umiłowaniem książki, z poziomem kulturalnym 
człowieka i podkreśla więź istniejącą między książ-
ką, a jej właścicielem, którego imię i nazwisko wid-
nieją na znaku grafi cznym1.

Księgoznaki od wielu już lat są także obszarem zain-
teresowań wielu artystów. Wśród znanych i cenionych 
lokalnych twórców parających się pracą nad małą formą 
grafi czną, jaką jest ekslibris należy wymienić Władysła-
wa Kościelniaka i Czesława Wosia. 

Warto zaznaczyć iż jest również wielu mniej zna-
nych regionalnych grafi ków, którzy także tworzą lub pozostawili po sobie wspaniałe ko-
lekcje ekslibrisów. Do wachlarza tychże twórców z całą pewnością należy Józef Witkowski 
– wspaniały gołuchowski artysta, malarz i grafi k – człowiek wielu talentów.  

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie postaci Józefa Witkowskiego w odniesieniu 
do tworzonych przez niego ekslibrisów, ze szczególnym uwzględnieniem powtarzającego 
się w nich motywu książki. 

Zdjęcie Józefa Witkowskiego. 
Źródło: http://www.encyklopedia-
wielkopolan.pl/?biogram=jozef-wit-
kowski



Józef Witkowski urodził się 25 września 1939 roku w Skrwilnie koło Rypina w rodzi-
nie Józefa i Heleny z domu Kurek Witkowskich. Jako niespełna dziesięcioletni chłopiec 
przybywa do Gołuchowa – miejscowości, z którą od urodzenia związana była jego matka 
i zakochuje się bez pamięci, czego dowodem są liczne prace artysty poświęcone gołuchow-
skiej ziemi. „Gołuchowski Matejko”, jak zwykło nazywać się Józefa Witkowskiego w jego 
umiłowanym Gołuchowie nigdy nie skoczył uczelni plastycznej, z wykształcenia był stola-
rzem. Sam doskonalił swój warsztat pracy począwszy od rysunków na skrawkach papieru 
po przemyślane kompozycje malarskie2. 

Koleje losu sprawiły, iż Witkowski po skończeniu szkoły stolarskiej w Jarocinie  trafił do 
Wschowy, gdzie pod okiem miejscowego artysty-plastyka Ignacego Bieńka zgłębiał  tajniki 
pracy twórczej, uczęszczając na zajęcia Koła Animatorów Plastyków. Jak możemy wyczytać 
w książce pt. „Saga Rodu Kurków Gołuchowskich” autorstwa Antoniego Witkowskiego – 
brata artysty, zajęcia prowadzone przez Ignacego Bieńka tak dalece fascynowały młodego 
artystę, że nie opuścił on żadnego pleneru, co więcej wysłuchał także wszystkich wykładów. 

Rok 1959 był dla Witkowskiego rokiem przełomowym, bowiem to właśnie wtedy jego 
prace zostały zakwalifikowane na IV Wystawę Koła Plastyków Animatorów we Wschowie3 
po której krakowskie „Życie Literackie pisało tak: ”Osiemnastoletni stolarz z Głogowa nie 
chciał zadowolić się pracą heblem. Zatęsknił za barwną paletą. Prace Józefa Witkowskiego 
cechuje niezły poziom artystyczny, wyrosły na podłożu serdecznego uczucia zwanego pa-
triotyzmem lokalnym” 4. 

Ten właśnie patriotyzm lokalny sprawia, iż po odbyci służby wojskowej Józef Witkow-
ski powraca do Gołuchowa i w 1981 roku podejmuje pracę w Ośrodku Kultury Leśnej w Go-
łuchowie na stanowisku plastyka. Praca w otoczeniu parku i zamku gołuchowskiego była 
dla artysty spełnieniem marzeń – wreszcie dane mu było pracować i tworzyć wspaniałe 
prace plastyczne w umiłowanym Gołuchowie. W pracowni na tzw. „Dybulu” spod pędzla 
artysty wyszło wiele prac malarskich, grafik, a także eksponatów, które po dziś dzień sta-
nowią nieodłączny element wielu wystaw Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Należy 



także zaznaczyć, iż w 2019 roku została wydana teka pt. „Gołuchów w pastelach i rysunkach 
Józefa Witkowskiego” z pracami artysty, zawierająca 16 kart, a przedstawiająca krajobrazy 
gołuchowskiej ziemi i okolic5.

Józef Witkowski był niezwykle skromnym człowiekiem. Artysta nie lubił mówić o sobie, 
wolał opowiadać swoją historię barwą linią i kształtem. Ciągle eksperymentował i doskona-
lił swój warsztat pracy. „Doskonale rozumiał kamień, drewno i glinę w których tworzył” 6.

Zmarł 16 stycznia 2000 roku i został pochowany na gołuchowskim cmentarzu „naprze-
ciwko grobu Adama Kubaszewskiego – ogrodnika twórczyni Muzeum w Gołuchowie księż-
nej Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, którego popiersie wyryte w piaskowcu było jedną 
z ostatnich prac artysty” 7.

Witkowski pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny, który z całą pewnością 
jeszcze przez długie lata będzie fascynował kolejne pokolenia gołuchowian i nie tylko. 
Wśród prac gołuchowskiego Matejki, wykonanych różnymi technikami i stylami malarski-
mi czy graficznymi szczególne miejsce zajmują także ekslibrisy. W rodzinnych zbiorach bę-
dących w posiadaniu córki grafika Elżbiety Mizerkiewicz zachowało się około sześćdziesię-
ciu przykładów małych form graficznych, które wyszły z pod ręki Witkowskiego. Być może 
w posiadaniu mieszkańców Gołuchowa i zaprzyjaźnionych z artystą osób, których zawsze 
chętnie obdarowywał swoimi pracami znaleźlibyśmy kolejne przykłady ekslibrisów ołówka 
Józefa Witkowskiego. 

Wśród tych sześćdziesięciu księgoznaków, osiem łączy motyw książki, sugerujący, iż 
była ona ważnym elementem w życiu osób dla których został stworzony dany ekslibris.

Pierwszy z nich przedstawia dwie książki nałożone na siebie, świecznik z zapaloną świe-
cą oraz pióro i pojemnik na tusz. Jak wnioskuje autorka, ekslibris dedykowany jest bratu 
J. Witkowskiego Antoniemu i jego żonie Kazimierze. Motyw książki zapewne odnosi się do 
poczynań literackich i publicystycznych właściciela, bowiem brat artysty był autorem wielu 
artykułów i książek o tematyce wojskowej oraz twórcą wspomnianej już wcześniej „Sagi 
Rodu Kurków Gołuchowskich” opisującej losy jego rodziny.
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Drugi z ekslibrisów z motywem książki dedykowany jest bibliotece Szkoły Podstawowej 
w Gołuchowie, w której to przez długie lata pracowały zarówno żona artysty Halina jak 
i córka Elżbieta. 

Kolejny ekslibris przedstawia książkę w którą włożone są liście krzewu, co może  świad-
czyć o tym, iż zarówno książka, jak i przyroda są istotnym elementem w życiu właścicielki 
księgoznaku – być może jest to córka artysty Elżbieta Mizerkiewicz z domu Witkowska. 

Pozostałe pięć ekslibrisów Józefa Witkowskiego z motywem książkowym to dla piszącej 
te słowa nie do końca jeszcze zbadany obszar i obiekt ciągłych dociekań. Jednakże warto już 
teraz zaprezentować ich piękno w niniejszym artykule. Oprócz elementu książki doszukać 
możemy się w nich wskazówek świadczących o profesji właścicieli (przedstawione zeszyty 
do języka polskiego) czy też ich zainteresowaniach np. teatrem i muzyką.

Temat tworzenia ekslibrisów, jak również historie ich właścicieli, a co więcej twórców 
tych małych dzieł sztuki jest fascynujący i z pewnością nie wyczerpie go niniejsza publika-
cja, która stanowi jedynie przyczynek do dalszych badań autorki związanych z tym zagad-
nieniem.

Ekslibrisy, jako małe dzieło sztuki od zawsze były obiektem zainteresowań badaczy, 
artystów, grafi ków, a nad wszystko miłośników książek, którzy traktują księgoznaki jako 
wyraz umiłowania książki i jej znaczenia we współczesnym świecie. Niezwykle budujący 
jest fakt, iż jest jeszcze wielu mniej znanych, bądź też nieodkrytych artystów, takich jak Jó-
zef Witkowski, którzy tworzyli te małe dzieła sztuki z niezwykłą pieczołowitością ukazując 
w nich cały swój kunszt artystyczny, malarski i grafi czny.

Źródło materiałów: Archiwum domowe, tj. grafi ki, obrazy, fotografi e i dokumenty córki artysty Elżbiety Mizerkiewicz.

Przypisy:
1 Marian Jan Wojciechowski, Ekslibris godło bibliofi la,Wrocław, 1978, s. 3.
2 Tekst z jednej z plansz wystawowych projektu Gołuchów w pastelach i rysunkach Józefa Witkowskiego autorstwa Róży 
Pomiecińskiej opracowanego na potrzeby konkursu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.
3 Antoni Witkowski, Saga rodu Kurków Gołuchowskich, Warszawa, Gołuchów, 2011, s. 46-48.
4 Zbigniew Solecki, Niespokojni a Wytrwali, „Życie Literackie”, 1960, nr 50 [online] http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docm
etadata?id=15446&from=publication> [dostęp 08.07.2020]. < 
5 Antoni Witkowski, Saga…, s. 49.
6 Tekst z jednej z plansz wystawowych projektu Gołuchów w pastelach i rysunkach Józefa Witkowskiego autorstwa 
R. Pomiecińskiej opracowanego na potrzeby konkursu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.
7 Tamże. 
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■ Marianna Marciniak
    
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Seria wydawnicza „Kaliszanie”
i przykłady jej popularyzacji 
w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Celem artykułu jest zainteresowanie nauczycieli ofertą edukacyjną Książnicy Pedago-
gicznej w Kaliszu, zwrócenie uwagi na literaturę regionalną, szczególnie serię „Kaliszanie” 
wydawaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Książki wchodzące w skład serii, od początków jej pojawienia się na rynku wydawni-
czym były popularyzowane przez Książnicę. Poszczególne tomiki wykorzystywano podczas 
lekcji edukacyjnych. Wymienić należy chociażby zajęcia prowadzone w czytelni pt. „Kalisz 
i region kaliski”, które miały na celu zapoznanie uczniów z literaturą o regionie, przybliże-
nie historii regionu i jego znaczenia w życiu społecznym. Prezentacjom multimedialnym to-
warzyszyła zawsze wystawka materiałów związanych z danym tematem. Również w dziale 
zbiorów specjalnych prowadzono zajęcia, w czasie których popularyzowano poszczególne 
tomiki serii. Były to lekcje zatytułowane: „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni 
i legend kaliskich” czy też „Adam Chodyński – historyk Kalisza”. W zajęciach uczestniczyli 
przede wszystkim uczniowie szkół, które noszą imię wspomnianych kaliszan.  

Warto także wspomnieć o lekcjach poświęconych serii „Kaliszanie” prowadzonych 
przez dr Bogumiłę Celer, która na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kali-
szu, dwukrotnie uczestniczyła w przygotowaniu fi nałów Konkursu Informatyczno-Poloni-
stycznego popularyzującego sławnych kaliszan. W 2017 r. podczas zakończenia konkursu  
pn. „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik i badacz Afryki, który urodził się w Kaliszu” oraz 
w 2018 r. – pn. „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu” prelegentka przedstawia-
ła przy pomocy prezentacji multimedialnej wszystkie tomiki z serii „Kaliszanie”. Szczególną 
uwagę laureatów zwracała na ten poświęcony bohaterowi konkursu. Lekcje kończyły się 
mini konkursami, przygotowanymi przez prelegentkę, w których nagrodami były tomiki 
z dedykacją od autora. 

POPULARYZACJA SERII W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
Z czasem popularyzacja serii została zainicjowana przez piszącą te słowa w przestrzeni 

wirtualnej cyklem NIETYPOWE PORTRETY. Autorka wpisów – Marianna Marciniak – na 
profi lu facebookowym zachęca do poznawania kaliskich bohaterów, wierząc, że wspólnie ze 
szkołami uda się rozbudzić ciekawość uczniów i poszerzyć ich wiedzę dotyczącą dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu. Podczas kolejnych odsłon cyklu prezentowane są poszcze-
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gólne tomy. Proponowane książki mogą być uzupełnieniem lekcji historii, języka polskiego, 
mają pobudzać lokalny patriotyzm nie tylko wśród młodych kaliszan.

Warto wspomnieć, że pomysł wydawania serii "Kaliszanie" narodził się 10 lat temu 
w 2010 r. Inicjatorem był prof. Krzysztof Walczak – bibliotekarz, nauczyciel akademicki, 
regionalista, badacz historii Kalisza, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wie-
loletni dyrektor Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, który po-
wiedział: 

Wszystkie książki powstają z myślą o młodych kaliszanach, dlatego 
będą miały charakter popularny oraz interesującą szatę grafi czną. 

Na okładce widnieje panorama Kalisza – rysunek wykonany tuszem przez Władysława 
Kościelniaka; jej projekt – jednolity dla wszystkich tomików – wykonała Lidia Łyszczak.

Serię zaplanowano jako wydawnictwo popularnonaukowe, prezentujące wybrane po-
staci związane z miastem. Każda z książek niewielkiego, kieszonkowego formatu została 
bogato ilustrowana, nierzadko nieznanymi dotąd zdjęciami.

Pierwszy tomik poświęcony został postaci Alfonsa Parczewskiego, prawnika, historyka, 
etnografa, regionalisty, działacza społeczno-politycznego i narodowego, którego imię od 
1994 r. nosi Książnica Pedagogiczna w Kaliszu.

Tytułowy slajd prezentacji multimedialnej przedstawianej 
podczas fi nału konkursu informatyczno-plastycznego
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Przykładowy wpis z cyklu 
"Nietypowe portrety" 
przygotowany przez 
Mariannę Marciniak
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W następnych latach ukazały się tomiki: 

• Krzysztof Walczak – „Adam Chodyński (1832-1902) : historyk Kalisza” (2010)
• Anna Szurczak – „Edward Polanowski (1936-1992). Badacz dziewiętnasto-

wiecznego Kalisza” (2011)
• Elżbieta Steczek-Czerniawska – „Stanisław Wojciechowski (1869-1953) : 

prezydent z Kalisza” (2011)
• Agata Walczak-Niewiadomska – „Jan Sobczyński (1861-1942). Kronikarz 

Kalisza” (2012)
• Piotr Gołdyn – „Sławomir Czerwiński (1885-1931). Minister oświaty, przy-

jaciel Kalisza” (2012)
• Michał Jarnecki – „Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Ka-

merunu”  (2013 (druga edycja 2017)
• Bogumiła Celer – „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend 

kaliskich” (2013)
• Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak, Ewa Obała – „Józef Radwan (1858-

1936) : prawnik, wydawca i działacz społeczny” (2014)
• Jadwiga Miluśka-Stasiak – „Stefan January Giller (1833-1918) Poeta, na-

uczyciel i działacz społeczny” (2015)
• Krzysztof Walczak – „Karol Wilhelm Hindemith (1810-1890) drukarz i wy-

dawca” (2015)
• Michał Jarnecki – Agaton Giller (1831-1887) (2016)
• Anna Tabaka – „Ignacy Adam Nieściuszko-Bujnicki (1891-1939). Prezy-

dent Kalisza, budowniczy elektrowni kaliskiej” (2016)
• Janusz Stabno – „Tadeusz Grzelak (1929-1996)” (2017)
• Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska – „Felicja Łączkowska (1859-1932). 

Nauczycielka i działaczka społeczna” (2018)
• Aneta Kolańczyk – „Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny 

i społeczny” (2018)
• Anna Tabaka – Tadeusz Karol Kulisiewicz „Tadeusz Kulisiewicz (1899-

1988). Rysownik, grafi k, kaliszanin”– 2019.
• Krzysztof Walczak – „Paweł Nikołajewicz Rybnikow (1831-1885). Etno-

graf, wicegubernator kaliski” (2020)

Tradycją stało się, że miejscem promocji wszystkich tomików jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. Spotkania promocyjne zawsze cieszą się zaintere-
sowaniem lokalnej społeczności. 

Jan Riabinin, archiwista Lublina okresu międzywojennego, w jednym ze swoich wier-
szy napisał:

Bóg wybrańcom daje archiwisty szaty,
By wskrzeszali pilnie zapomniane lata,
Sercem się wczuwali w swoich przodków trudy,
W ich bolenia, smutki, troski i ułudy.
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Mała ojczyzna jest od wielu lat w centrum zainteresowań wielu badaczy; historyków, 
archiwistów, pasjonatów lokalnej historii. Również nauczyciele-bibliotekarze to ambasa-
dorzy historii i kultury, w sposób szczególny dbający o promocję regionu. Rolą bibliotek jest 
m.in. budowanie i rozwijanie lokalnych więzi oraz kształtowanie przywiązania do tradycji 
i życia we wspólnocie. Lektura omawianej serii niewątpliwie przyczynia się do:

• rozwijania wiedzy o wybitnych kaliszanach 
• kształtowania postawy szacunku dla lokalnego dziedzictwa kulturowego 
• rozbudzenia poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu 
Zachęcamy nauczycieli nie tylko wielkopolskich szkół do zainteresowania się serią wy-

dawaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Być może są to postaci dobrze znane 
w środowisku, być może trzeba je dopiero odkryć. Historia regionu może być naprawdę 
fascynująca, godna odkrycia i pokazania współczesnym.
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■ Dorota Bukowska

  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Nauczanie zdalne jako nowa rzeczywistość 
szkolna. Gminna współpraca 
nauczycieli i uczniów

Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szko-
łach i placówkach oświatowych z powodu narastającej pandemii zapewne wzbudziła ogrom-
ny niepokój zarówno wśród rodziców, uczniów jak i nauczycieli. Wszyscy stanęliśmy przez 
nową, trudną rzeczywistością. W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach już od 25 marca 2020 r. nauka on-line odbywa się głównie poprzez strony 
internetowe Microsoft OneDrive, czyli w tzw. chmurze, w aplikacji Teams. Przygotowanie 
lekcji zdalnych wymaga jednak od nauczyciela często wielogodzinnej dodatkowej pracy. 
W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się zarówno nauczyciele jak i uczniowie klas VIII, 
którzy od 16 czerwca przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. 

W ramach gminnej współpracy nauczycieli na stronie internetowej Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w artykule o tym samym tytule, zo-
stały zamieszczone linki do  własnych scenariuszy zajęć, które można wykorzystać zarówno 
podczas lekcji zdalnych jak i nauki w szkole:

- ,,Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty wraz z kluczem odpowiedzi’’ – scena-
riusz został opublikowany na stronach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Warszawie. 

- trzech lekcji języka polskiego opublikowanych na stronach OSEhero – projektu reali-
zowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Centrum Edukacji Obywatel-
skiej w Warszawie.

- ,,Niezbędnik wiedzy do egzaminu ósmoklasisty’’, scenariusz zawiera opracowanie 
wszystkich lektur obowiązkowych zawartych w podstawie programowej klas VII-VIII.

- ,,Z ortografi ą i interpunkcją za pan brat’’, przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmo-
klasistów.

- ,,Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności językowej’’. Quiz wiedzy przed 
egzaminem ósmoklasisty.

-,,Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata.’’ Quiz wiedzy przed egza-
minem ósmoklasisty.

Scenariusze tworzą zestawienia  zadań dotyczących ortografi i i interpunkcji oraz nauki 
o języku zawartych: w arkuszu egzaminacyjnym 2019 r., arkuszach egzaminów próbnych 
oraz w  materiałach powtórkowych CKE i OKE w Poznaniu. Do scenariuszy, opublikowa-
nych na portalach edukacyjnych: Profesor.pl i Edux.pl, dołączony został klucz odpowiedzi 
wraz z komentarzem nauczyciela.  

- ,,Jaka jest wartość czasu  w obliczu pandemii?’’ Opracowanie zawiera także wyjątkowe 
przesłania, którymi są wybrane i jakże nam bliskie w obecnym czasie  sentencje św. Jana 
Pawła II. 
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- ,,Szlakiem skalmierzyckich zabytków i miejsc pamięci’’. To jeden z kilku przykładów 
dobrych praktyk w edukacji. Scenariusz zawiera zdjęcia, teksty źródłowe oraz pytania do-
tyczące takich miejsc jak: tablica upamiętniająca ofi ary obozu przejściowego przy budynku 
SP im. Polskich Noblistów, pomnik Powstańców Wielkopolskich, Sanktuarium Maryjne 
w Skalmierzycach, neogotycki dworzec kolejowy, kościół Bożego Ciała, pomnik Lotników 
katastrofy samolotu Halifax, skwer historyczny przy granicy, kapliczka Cudu Eucharystycz-
nego czy pałac Niemojowskich w Śliwnikach. 

- Realizując treści dotyczące historii rejonu, można również wykorzystać teksty, które 
zostały napisane w ramach przygotowań do Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych 
,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’. Trzy z nich zostały opublikowane na stronie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Poznania. Tytuły publikacji: ,,Muzyczna wycieczka śladami Fryderyka 
Chopina’’, ,,Spacer po Kaliszu z Jerzym Kryszakiem’’, ,,Lokalna podróż z zagranicznym tu-
rystą’’.

- lekcji multimedialnej przygotowanej w formie nagrania fi lmowego. Scenariusz zawie-
ra połączenie: treści, obrazu, utworów muzycznych z fragmentami fi lmów. Montaż jest od-
powiedzią na pytanie kluczowe: Jak polscy nobliści zobrazowali patriotyzm? 

We wpomnianym na początku artykule zamieszczono również linki do testów spraw-
dzających znajomość wybranych lektur oraz scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych w klasach I-III i IV-VIII, które zostały opublikowane na portalu edukacyjnym Edux.pl.
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■ Dorota Bukowska

  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Dziennik przyszłości 
w obliczu teraźniejszości

Katarzyna Michalak pisała: 

Nawet jeśli ty straciłaś wiarę w marzenia, 
one wciąż wierzą w ciebie.

Bardzo ciekawą formę motywacji w trudnym dla wszystkich czasie zaproponowała 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w ramach Konkursu 
Literackiego ,,Inspirowane słowem’’. Zadanie  polegało na napisaniu ,,Dziennika przyszło-
ści’’ – moje życie za pięć lat. Ale żeby pisać o przyszłości, warto zacząć od teraźniejszości.

3 kwietnia 2020 r. 
Rok 2020. Wszystkie plany na przyszłość runęły w jednej chwili jak domek z kart. 

Ludzie przystanęli w swym biegu. Są bardziej życzliwi. Jacyś tacy inni. Bardziej wrażliwi.  
Ogromna lekcja pokory, która zmienia świat. 

Targ w Wuhan. Chiny. Tam wszystko się zaczęło. A potem kolejne kontynenty. Ko-
ronawirus COVID-19 zbiera ogromne żniwo. Najbardziej przerażające obrazy napływały 
z Włoch, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Anglii. Tysiące osób umierających 
każdego dnia. Ciała wywożone w samochodach ciężarowych do pobliskich krematoriów. 
Zbiorowe pochówki.  ,,Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest two-
je.’’ Bezcenna prawda Świętego Jana Pawła II.

W tym zestawieniu Polska naprawdę dobrze się trzyma. Maseczki, rękawiczki, ludzie 
w kombinezonach, którym przyszło walczyć na pierwszej linii frontu. Dodatkowo wolonta-
riusze i wojsko. ,,Pozostańcie w domach’’ – powtarzają media. Ówczesny Minister Zdrowia 
prof. Łukasz Szumowski nazwał ten czas ,,tańcem na brzytwie’’. Każdy dzień stał się walką 
o życie. Tak zwane DPS-y to miejsca najbardziej zagrożone, miejsca, w których ludziom, 
często schorowanym i samotnym, przyszło stoczyć bój o życie. Strach stał się uczuciem po-
wszechnym.

Ja też się boję, aby ,,Zegarmistrz Światła Purpurowy’’ nie zabrał nikogo z rodziny. I aby 
nie zabrał mnie. Zawsze lubiłam ten utwór. Czy jestem gotowa? Tyle przecież spraw niedo-
kończonych, tyle słów niewypowiedzianych… I jakoś o wiele bliższe w tym trudnym czasie, 
nazwanym czasem zarazy, stają mi się słowa piosenki Edyty Geppert ,,Kocham Cię Życie’’. 

A jak będzie wyglądać nasz dzień za 5 lat? Pytanie do łatwych nie należy. Można by 
rzecz: trudno powiedzieć. Warto jednak zabawić się słowem i warto wierzyć w marzenia.
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OTO PRZYKŁAD FRAGMENTÓW DZIENNIKA, NAPISANEGO W FORMIE 14 DNI, 
KTÓRY W OCENIE JURY ZASŁUŻYŁ NA I MIEJSCE: 

4 kwietnia 2025 r.
Mam 54 lata. Czas tak szybko mija. Jadę do Galerii Amber. Na półce w sklepie Ros-

smann wybieram już od jakiegoś czasu kremy z napisem 50+. Dodatkowo płatki pod oczy 
z algami. Dbam o siebie. Zresztą zawsze dbałam. Wejdę jeszcze do Douglasa. Może trafi ę na 
jakąś promocję. Zawsze miałam słabość do dobrych kosmetyków. W końcu pracuję w szko-
le. Dzieci powinny widzieć zadbaną i uśmiechniętą panią.

5 kwietnia 2025 r.
Nareszcie weekend. Trochę wytchnienia od szkolnej codzienności. Parzę poranną kawę 

i wychodzę do ogrodu. To mój ,,kawałek podłogi’’ jak śpiewa Mr Zoob. Moja przystań. Każ-
de drzewko przeze mnie wsadzone.  Jest ich co najmniej pięćdziesiąt. W sumie nigdy nie 
liczyłam. Tuje, jałowce, cyprysy, srebrne i zielone świerki. Ale warto było. Płaczące brzozy, 
cis, dwa buki, różnobarwne byliny. Powoli rozkwitają magnolie. Uroczy widok. To już 25 
lat odkąd tu mieszkam. Wszystko porosło. Świerki mają z 10 metrów. Ptaki ćwierkają swoją 
poranną muzykę. I jak co roku kuka kukułka.  

Moi uczniowie do dzisiaj mnie zaskakują. Zapytałam kiedyś, jak pisze się wyraz kukuł-
ka, w odpowiedzi usłyszałam: dwa razy ó zamknięte. A jaka zasada? Kukułka, bo robi kółka. 
Dzieci są kochane. Szkoda tylko, że nieopodal spadło bocianie gniazdo…

6 kwietnia 2025 r.
Marcelek i Miłoszek mają już po 10 lat. Dwa moje szczęścia, dwie miłości. A tak nie-

dawno byli tacy maleńcy. Jestem ich ukochaną ciocią Dorotką. Bezcenny dar. Niedługo ich 
I Komunia Święta. To będzie dla mnie ogromne przeżycie.

7 kwietnia 2025 r.
Już od czterech lat zmieniłam samochód. Wysłużył się, rocznik 2000. Miał prawo. Do-

stałam go od rodziców w prezencie. Daewoo Nubira, czyli koreańska swoboda. Kolor srebr-
ny. Na tamte czasy to był naprawdę wóz. Dziękuję Ci Tato. Szkoda, że nie zdążyłam Ci tylu 
rzeczy powiedzieć.

8 kwietnia 2025 r.
Mama ma w tym roku 82 lata. Zwyrodnienia stawów postępują. Ale daje radę. Staram 

się odwiedzać ją codziennie, chyba że mam jakieś szkolenie bądź posiedzenie Rady Pedago-
gicznej. Dobrze, że jest z nami. Ponoć dopóki żyje matka, chociaż po części nadal możemy 
czuć się dzieckiem…  

13 kwietnia 2025 r.
W sumie zostało mi już tylko 6 lat do emerytury. Praca w szkole do łatwych nie należy. 

Dlaczego nie wzięłam jeszcze urlopu dla poratowania zdrowia, sama nie wiem? Nauczyciel 
pasjonat? Nie, znowu bez przesady. W przyszłym roku złożę taki wniosek. Gardło mi wysia-
da, choroba zawodowa. 

17 kwietnia 2025 r.
Wirtualny świat coraz bardziej daje o sobie znać. Mam wrażenie, że większość z lu-

dzi nie potrafi łaby już żyć bez komórek, smartfonów, czatów. A przecież spojrzenie w oczy 
i ludzka dłoń wyciągnięta w kierunku drugiego człowieka jest bezcenna. Szkoda, że świat 
zmierza jakby w odwrotnym kierunku. Ale ja mimo wszystko nadal wierzę w ludzi …

Za trzy dni Wielkanoc. Dziś Wielki Czwartek. Muszę się zabrać za świąteczne porząd-
ki. W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych wszyscy spotykamy się w rodzinnym domu, 
u mamy i brata. Dobrze być razem. Chociaż obrazy z roku 2020 nadal pozostają w pamięci. 
Puste kościoły, wirtualna święconka. To był wyjątkowo trudny rok, oby już się nie powtórzył.
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■ Jolanta Korkosz

     Szkoła Podstawowa w Mycielnie

Dobre praktyki
 – opis działań podejmowanych 
w bibliotece szkolnej w Mycielinie

Nikomu z nas na pewno nie przyszło do głowy myśl, że przyjdzie nam się zmierzyć z tak 
trudnym czasem, w jakim się znaleźliśmy. Nawet osoby świadome nadchodzącego zagroże-
nia wirus zaskoczył swoimi rozmiarami i bezwzględnością. Wszyscy bez względu na wiek, 
wykonywany zawód, status społeczny zostaliśmy dla naszego dobra zatrzymani w swoich 
domach. Pewnie wielu z nas nie było łatwo przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości zwią-
zanej choćby z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych w domu. Nie było zresztą 
na to czasu. Trzeba było szybko się odnaleźć i działać niemal od razu. Tak też było w moim 
przypadku.

Po wielu rozmowach przeprowadzonych z dyrektorem szkoły, ustaliłyśmy sposób doku-
mentowania i prezentacji efektów mojej pracy zdalnej. Otrzymałam polecenie utworzenia 
na stronie internetowej szkoły zakładki „Biblioteka i świetlica” i zamieszczania tam codzien-
nie różnych propozycji dla dzieci i ich rodziców. Pracuję w bibliotece i świetlicy szkolnej 
i staram się, aby te zajęcia przenikały się i łączyły wzajemnie. Dzięki temu uczniowie przez 
całe dnie mają dostęp do księgozbioru ale również są zaopiekowani zgodnie z oczekiwania-
mi i potrzebami.

Jako, że dbam o bieżące aktualizowanie strony internetowej szkoły i posiadam upraw-
nienia redaktorskie, bez problemu utworzyłam wspomnianą zakładkę http://spmycielin.
superszkolna.pl/cms/60285/biblioteka-i-swietlica. Zbierając myśli i pomysły na samym 
początku byłam przekonana, że będę pisać głównie o książkach. W końcu tuż przed za-
mknięciem szkoły w ciągu dwóch godzin odnotowałam niemal 80 wypożyczeń! To nie czę-
sty wynik! Jednak ciąg następnych przemyśleń przyniósł wniosek: 

chciałabym, aby było to miejsce dla uczniów i ich rodziców, dla nauczycieli, 
ale także dla każdej osoby, która w dowolny sposób do niego trafi . Miejsce, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Miejsce bez podniosłych mów 
i tekstów – takie normalne, jak w codziennych naszych rozmowach. Rów-
nocześnie miejsce ciekawe, mądre i niebanalne. 
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Miałam świadomość tego, że ten trudny czas dopiero się zaczyna i wszyscy niejedno-
krotnie doświadczymy różnych kryzysów, zarówno uczniowie, jak i dorośli i wszystkim nam 
potrzebne będą propozycje z różnych dziedzin tematycznych.

Tak oto zaczęła się moja przygoda z wyszukiwaniem przeróżnych informacji i źródeł, 
z nawiązywaniem do różnych świąt zarówno tradycyjnych, jak i nietypowych, również z po-
głębianiem moich własnych wiadomości i nabywaniem nowej wiedzy, bo nie wiem wszyst-
kiego i nadal się uczę.

Zapraszam do zaglądania w zakładkę. Poniżej przedstawiam linki i krótkie opisy do 
wybranych przeze mnie zagadnień.

Jesteśmy wielkimi fanami Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Przynajmniej raz 
w roku szkolnym organizujemy wyjazd na wybrany spektakl. Bardzo polecam wszystkim, 
którzy jeszcze nie byli w tym miejscu, a mają wątpliwości dotyczące takiego wyjazdu. WAR-
TO! Wszystkie spektakle, jakie mogłam tam zobaczyć są przygotowane i prezentowane na 
bardzo wysokim poziomie. Każdy z nich jest wysoko oceniany i recenzowany. Wystawiane 
na przeglądach i festiwalach otrzymują prestiżowe nagrody. Śledząc stronę internetową te-
atru oraz jego kanał na YouTube, odnalazłam ciekawe propozycje jego aktorów. Znalazły się 
wśród nich czytane przez aktorów w kolejne dni rozdziały „Pinokia” Carlo Collodi, „Wiel-
kiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke, a ostatnio prezentowany jest „Best Seler i zagadka 
znikających warzyw” Mikołaja Marceli. Linki do wszystkich pozycji książkowych zamieści-
łam i dzięki temu mamy w jednym miejscu swego rodzaju audiobooki prezentowane w mi-
strzowskim stylu. Na dodatek ostatnio pojawiły się także do pobrania i kolorowania rysunki 
kreślone przez jednego z aktorów do „Best Selera…” oraz zajęcia kreatywne proponowane 
na weekend. „Pinokio” przydał się szczególnie czwartoklasistom, którzy już w czasie zdal-
nego nauczania przerabiali lekturę na zajęciach języka polskiego.

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/61447/27-marca-2020-r---pinokio-carlo-col-
lodi
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/65401/15-kwietnia-2020-r
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/66349/20-kwietnia-2020-r-best-seler-i-
zagadka-znikajacych-warzyw---mik

W swojej pracy z dziećmi bardzo często sięgam po materiały wydane przez Kulczyk 
Fundation. Na czas narodowej kwarantanny fundacja ta udostępniła sporą część swoich 
materiałów online, które również podsyłam rodzicom i dzieciom. To dobry moment, aby 
razem pobawić się i porozmawiać o pragnieniach, uczuciach i emocjach z pomocą dobrych 
materiałów. Szczególnie teraz potrzebują tego wszyscy.

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/64381/7-kwietnia-2020-r
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/66655/21-kwietnia-2020-r

Pozostając w kręgu promocji czytelnictwa, wykorzystuję swoją zakładkę do proponowa-
nia uczniom godnych uwagi tekstów literackich. Sięgam najczęściej po te, które sama prze-
czytałam lub zostały przeczytane przez koleżanki z zespołu nauk humanistycznych dzia-
łającego w naszej szkole. Zawsze jednak są to książki, które znajdują się w księgozbiorze 
biblioteki szkolnej. Staram się polecić lekturę lub ogłosić czytelniczy konkurs zawsze przy 
okazji świąt związanych z książką.
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http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/63358/2-kwietnia-2020-r
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/64050/6-kwietnia-2020-r
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/67252/23-kwietnia-2020-r
http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/68665/30-kwietnia-2020-r

Dobrym momentem na poznanie wydawniczej ofert książkowej było zaproponowanie 
dzieciom materiałów do pobrania oraz pomysłów na radosną twórczość plastyczną propo-
nowanych przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Znajdując się na stronie wydawnictwa mało 
kto oprze się przeglądaniu oferty wydawniczej. Zupełnie nieświadomie wyszło coś w rodza-
ju przekazu podprogowego. 

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/65798/17-kwietnia-2020-r

Przypomniałam również uczniom książki, które sami polecali w ramach projektu „za-
PREZENTuj książkę”. Z inicjatywy szkolnego zespołu nauk humanistycznych projekt reali-
zowany był przed Bożym Narodzeniem. Do udziału zaproszona została Biblioteka Publiczna 
Gminy Mycielin. Efektem były nagrane przez dzieci fi lmiki, w których polecały na prezent 
książkę wypożyczoną podczas akcji. Po uzyskaniu zgody od uczniów mogłam zamieścić wy-
brane fi lmiki na stronie internetowej, a teraz przypomnieć, co warto przeczytać.

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/69162/4-maja-2020-r 

Mając na uwadze podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2019/2020, a wśród nich rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, 
udostępniłam w swojej zakładce propozycję ciekawej gry matematycznej „Imperium mno-
żenia”, którą oczywiście wcześniej przetestowałam.

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/62102/30-marca-2020-r

Innymi niebanalnymi propozycjami, które zaproponowałam były: 

• spacer po Marsie: http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/62569/31-marca-2020-r
• spacer po Muzeum Książąt Czartoryskich: http://spmycielin.superszkolna.pl/

cms/65650/16-kwietnia-2020-r
• fi lm pt. „Home – S.O.S. Ziemia” Luca Bessona z okazji Dnia Ziemi (POLECAM!): 

http://spmycielin.superszkolna.pl/cms/66955/22-kwietnia-2020-r
• legalne podglądanie, czyli okno na przedziwny i mało dostępny świat, który 

możemy oglądać dzięki Explore Livecams: http://spmycielin.superszkolna.pl/
cms/66655/21-kwietnia-2020-r

• niesamowite teledyski i muzyka robiona czasami w niezwykły sposób przez zespół 
muzyczny OK.Go (zachwycają i poprawiają humor): http://spmycielin.superszkol-
na.pl/cms/67453/24-kwietnia-2020-r

Przez cały czas publikowania moich wpisów prowadzę również działania wychowaw-
czo-profi laktyczne. Codziennie przypominam uczniom o konieczności wyjątkowej uwagi, 
dbania o siebie, pozostania w swoich domach i noszenia maseczek poza nimi. 
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Linki do nowych wpisów udostępniam na swoim prywatnym profi lu na portalu Facebo-
ok. Dzięki temu docierają one do większej liczby odbiorców, przede wszystkim zaś rodziców 
i dzieci. Pozostaję także w kontakcie z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektronicz-
ny. W tym miejscu jednak nie publikuję wpisów w całości ze względu na to, że uczniowie 
właśnie tam otrzymują delegowane im zadania przedmiotowe. Moje wpisy mają stanowić 
propozycję spędzania wolnego czasu, przełamywania trudnych chwil, zgłębienia zaintere-
sowań i jestem przekonana, że sposób, w jaki to robię oraz miejsce, w którym je publikuję 
są dobrym rozwiązaniem. Potwierdzeniem tego faktu są wszelkie odzewy uczniów i rodzi-
ców na ogłoszone z mojej inicjatywy konkursy czy też publikowane czytane przez aktorów 
książki. Wielu współpracujących ze mną nauczycieli oraz sama dyrekcja również pozytyw-
nie oceniają podejmowane działania.

Przez cały czas współpracuję z nauczycielami i wspieram ich w działaniach edukacyj-
nych, wyszukując i udostępniając materiały związane tematycznie z wybranymi lekcjami. 
Pozostaję również w stałym kontakcie z innymi bibliotekarzami, z którymi na bieżąco wy-
mieniamy się doświadczeniem i zasobami zdobytymi podczas zdalnego nauczania. W ni-
niejszym opisie celowo zamieściłam linki do poszczególnych dni w mojej zakładce, bo jest 
to dla mnie szansą, że kolejne osoby nie będąc bezpośrednio związane ze szkołą, w której 
pracuję, zobaczą i ocenią moje działania. Będę bardzo wdzięczna za uwagi i wskazówki.

Smuci jedynie fakt, że w sytuacji, gdzie podstawa programowa wielokrotnie wspomina 
o konieczności i potrzebie kształtowania kompetencji czytelniczych uczniów, zmniejsza się 
liczbę godzin bibliotecznych w szkole. Wiem, że za kształtowanie tych kompetencji (jak 
i innych) odpowiada każdy nauczyciel, ale właśnie biblioteka w tym konkretnym przypadku 
powinna być sercem tego organizmu i mieć czas na rzetelną realizację tego zadania.

Screen ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Mycielnie
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■ Żaneta Marszałek-Trzebińska

     Szkoła Podstawowa w Koźminku

Edukacja regionalna 
w bibliotece szkolnej
 – przykłady realizacji zadań projektowych

Kształćmy młode pokolenie tak, 
aby żyjąc i działając w szerokim świecie, 
było świadome swoich korzeni. 
Tak, aby wiatr nimi nie miotał 
i aby wiedzieli, skąd są i kim są. 
Pamiętajmy, że najlepsze, co możemy 
dać dzieciom, to korzenie i skrzydła1.

Odpowiedzią na powyższe słowa są różnorodne działania podejmowane w placówkach 
oświatowych w ramach prowadzonej edukacji regionalnej. Ważnym zadaniem nowocze-
snej szkoły, w tym również biblioteki, jest uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia 
kultury i tradycji regionu, wskazanie wartości „małych ojczyzn” w odniesieniu do  zjawisk 
krajowych czy światowych.

Każda epoka cechuje się określonymi wyróżnikami, dzięki którym z łatwością możemy 
identyfi kować wydarzenia i dobra materialne związane z danym okresem historycznym. 
Współczesny świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją 
do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmoc-
nienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu i sza-
cunku do innych kultur. Obok tendencji sprzyjających rozwojowi społeczeństwa cyfrowego, 
globalnego czy masowego, zaznacza się  dbałość o zachowanie  tradycji lokalnych, kultury 
„małych ojczyzn” i nauki o regionie. 

Edukacja regionalna, inaczej edukacja lokalna lub środowiskowa, obejmuje wszelkie 
działania przekazujące wiedzę o „ojczyźnie prywatnej” i kształtujące więzi z nią, ze świa-
tem pierwotnego zakorzenienia. Wychodzi naprzeciw człowiekowi, kształtując umiejętność 
współżycia, współdziałania i ustawicznego zaangażowania „w małej ojczyźnie”, jednocze-
śnie zapewnia ciągłość kulturową grupy poprzez wyposażanie w wiedzę, uwrażliwianie na 
wartości uniwersalne na podstawie więzi lokalnych2.



75grudzień 2020

W przestrzeni szkolnej w tym zakresie istotną rolę odgrywa biblioteka szkolna zajmują-
ca się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem różnorodnych źródeł. Realizuje 
ona, obok innych zadań, także ideę regionalizmu, a więc ochrony dóbr i szeroko pojętych 
wartości regionalnych. Często występuje w roli szkolnego centrum informacji o regionie: 
gromadzi dokumenty dotyczące „małej ojczyzny” oraz  życia społecznego, jak również doko-
nania uczniów i nauczycieli realizujących treści programowe z zakresu edukacji regionalnej. 
Biblioteka w przestrzeni szkolnej i lokalnej popularyzuje wiedzę o najbliższym otoczeniu 
i jego przeszłości, pomaga rozwijać patriotyzm lokalny, wspiera aktywność w  przestrzeni 
społecznej. Zbiory bibliotek są skarbnicami wiedzy o regionie zarówno w kontekście prze-
szłości, jak i teraźniejszości.

Nauczyciel bibliotekarz pełni rolę  animatora edukacji regionalnej, staje się inspirato-
rem i współorganizatorem różnych inicjatyw, których celem jest zachowanie dziedzictwa 
kulturowego.

Regionalizm zajmuje ważne miejsce w edukacji zarówno na poziomie treści dydaktycz-
nych jak i wychowawczych. Podstawowym zadaniem w przestrzeni szkolnej jest wzboga-
canie treści programowych o nowe elementy wiedzy i umiejętności, które w ostateczności 
przyczyniają się do poznawania własnego dziedzictwa kulturowego. Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dotycząca edukacji regionalnej może być z powodzeniem realizowana 
przez bibliotekarza. Praca biblioteki skupia się wówczas na:

• poznaniu najbliższego środowiska i specyfi ki regionu, rozwijaniu wiedzy o kulturze 
własnego regionu;

• rozwijaniu wartości rodzinnych i wiedzy o historii regionu związanych z wartościami 
kulturowymi wspólnoty lokalnej;

• rozwoju postaw patriotycznych związanych z tożsamością i jej związkach z kulturą 
narodową;

• kontakcie ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i ugruntowa-
niu poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej;

• pogłębianiu więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem;
• przygotowaniu do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, pań-

stwowych i europejskich;
• rozwijaniu szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych3.
Biblioteki szkolne tworzą także zagadnieniowe kartoteki bibliografi czne i tekstowe, 

np. osób wybitnych, zasłużonych dla regionu. Tę bazę danych uzupełnia się na bieżąco 
o informacje o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, naukowych, rozrywkowych i innych  
działaniach podejmowanych przez funkcjonujące w małej ojczyźnie placówki. Dzięki temu 
społeczność szkolna, a nawet lokalna ma dostęp do aktualizowanych danych na temat 
wszelkich ważnych inicjatyw. Zasoby te stanowią także cenne źródło wiedzy o regionie oraz 
pomoc dydaktyczną zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Wykorzystując je, można m.in. 
zaprojektować atrakcyjną lekcję, projekt czy innowację pedagogiczną. 

Realizując założenia i treści edukacji regionalnej warto pamiętać, aby zachować wy-
miar:

• teoretyczno – metodyczny; 
• antropologiczno –społeczny;  
• tożsamościowy;
• etyczny; 
• językowy4.
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Obecne warunki w większości skomputeryzowanych bibliotek pozwalają na zamiesz-
czenie materiałów regionalnych na witrynach internetowych szkoły lub biblioteki, a także 
na stworzenie listy adresów do stron tematycznie związanych z bliskimi okolicami. Nie-
zwykle atrakcyjną formę popularyzacji wiedzy o regionie stanowią wystawy organizowane 
przez biblioteki na terenie szkoły bądź poza nią. W formę tę wpisują się również pokon-
kursowe czy poprojektowe wystawy prac uczniowskich oraz lokalnych artystów, twórców 
ludowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, czy publikacje prasowe, festyny środowiskowe.

Należy mieć na uwadze fakt, iż realizacja tych treści sprzyja nabywaniu określonych 
kompetencji. Podczas zajęć realizowanych przez szkolną bibliotekę wykorzystuje się naj-
różniejsze formy pracy z dziećmi i młodzieżą:

• spacery, wycieczki w celu poznania zabytków, historii, bogactwa przyrody, w tym 
również coraz bardziej popularne wirtualne spacery po muzeach, miejscach związa-
nych z regionem;

• spotkania z gawędziarzami, ciekawymi ludźmi oraz wykorzystanie twórczości poetów 
i pisarzy, artystów regionalnych w celu przybliżenia piękna gwary, poznanie ciekawo-
stek o regionie, zwyczajów, legend, podań, obrzędów;

• realizację projektów, innowacji  i programów edukacyjnych;
• eksponowanie dzieł miejscowych artystów ukazujących piękno i kulturę miejscowości 

czy regionu;
• urządzanie kącików regionalnych, izb pamięci, ekspozycji tematycznych;
• zaznajamianie dzieci z pamiątkami rodzinnymi;
• nawiązywanie kontaktów z zespołami regionalnymi, uczestniczenie w ich występach;
• włączenie w program elementów kultury regionalnej (symbole, gwara, piosenki, tań-

ce, obrzędy, stroje, literatura)5.
Jako przykład dobrych praktyk z zakresu edukacji regionalnej warto wskazać projekty 

i innowacje edukacyjne realizowane przez dzieci i młodzież w Koźminku.

 „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla 
lokalnej i narodowej tożsamości” – upowszechnianie wiedzy na temat sym-
bolicznej mogiły powstańczej z 1863 r.
Patronat nad realizacją projektu sprawował Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i współor-

ganizatorzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Pa-
mięci Narodowej. Przystąpienie do działań poprzedziło zebranie wiedzy i omówienie zało-
żeń programu. Najpierw dokonano rozpoznania zasobów regionu – miejsc historycznych 
i pamiątek narodowych znajdujących się w okolicy. 

Celem działań okazała się symboliczna mogiła powstańców styczniowych znajdująca się 
w Murowańcu koło Koźminka w powiecie kaliskim. Usytuowana jest ona w lesie, wyodręb-
niona przez 7 drewnianych palików od frontu, z 4 krzyżami wewnątrz. W dniu 4 listopada 
1863 r. Wojciech Korytkowski na czele oddziału konnego zatrzymał pocztę jadącą z Kalisza. 
W niedługim czasie Rosjanie dostali wsparcie i doszczętnie rozbili w tym miejscu powstańców.

W ramach realizacji zadań projektowych podjęto następujące działania:
• przegląd materiałów na temat symbolicznej mogiły powstańców styczniowych do-

stępnych w bibliotece, zasobach internetu, prasie lokalnej i materiałach własnych;
• opracowanie mapy terenu i poznanie historycznego miejsca – wycieczka rowerowa;
• przygotowanie materiałów: plakaty, transparenty, ankiety sondażowe, sprzęt do zdjęć 

i nagrań;
• pozyskanie do współpracy harcerzy z 34 DH i komendanta Hufca Powiatu Kaliskiego 
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i przygotowanie Rajdu Pieszego „Śladami historii” wokół mogiły powstańczej;
• przygotowanie mapki terenu i ulotki promującej miejsce i historię walk powstań-

czych, dotyczącej wydarzeń historycznych 1863 r.;
• pozyskanie do współpracy lokalnych miłośników historii i tradycji;
• nawiązanie współpracy z regionalną historyczną grupą rekonstrukcyjną;
• przygotowanie akcji promocyjnej i happeningowej – promocja tradycji i historii zwią-

zanej z mogiłą powstańczą wśród mieszkańców przy wsparciu grupy rekonstrukcyjnej;
• opracowanie artykułu do prasy lokalnej;
• prowadzenie zajęć z uczniami połączonych z pokazem zgromadzonych materiałów 

i fi lmu, który został przygotowany wcześniej przez grupę rekonstrukcyjną: http://
www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/powstancze-historie-z-kozminka.html;

• przygotowanie wystawy – wyeksponowanie zgromadzonych materiałów dotyczących 
mogiły powstańczej na korytarzu szkolnym;

Diagnoza wiedzy mieszkańców na temat mogiły powstańców z 1863 r. znajdującej się  
w Murowańcu (sonda uliczna i badanie ankietowe na targu, przy szkole, na rynku mia-
steczka, przy markecie i w urzędzie gminy) pozwoliła określić wnioski i szczegółowy plan 
dalszych działań. Aż 91% badanych deklarowało chęć zdobycia wiedzy na temat mogiły, 
a 74% uważała, że warto takie działania podjąć w środowisku lokalnym – szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży.

W szkole starsi uczniowie przeprowadzili zajęcia dotyczące historii regionu, powstania 
styczniowego i mogiły powstańczej. Prelekcję na temat znaczenia tradycji i kultury naszego 
regionu wygłosił nauczyciel historii. W świetlicy szkolnej odbył się pokaz fi lmów związanych 
z powstaniem styczniowym dla zainteresowanych mieszkańców miejscowości. Uczestnicy 
otrzymali ulotki promocyjne, informacje umieszczono też na stronie szkoły i gminy. 

Wydarzeniem zamykającym i podsumowującym wszystkie działania był happening, 
który miał miejsce na koźmineckim rynku. Prezentację informacji w gablotach i na plaka-
tach na temat historycznej mogiły powstańczej wsparli „powstańcy styczniowi” (uczniowie 
i członkowie lokalnej grupy rekonstrukcyjnej), którzy byli ubrani w stroje nawiązujące do 
wydarzeń z 1863 r.  

Aby zrealizować te działania potrzeba było nie jednego, ale kilku wyjść w teren i wielu 
dni przygotowań. Udało się zainteresować mogiłą wielu mieszkańców. Podjęte inicjatywy 
przyczyniły się do promocji środowiska, upowszechniania wiedzy na temat lokalnych za-
bytków i historii regionu.

Inicjatywa pobudziła do aktywności różne środowiska. Pokazała, że rola społeczna na-
uczyciela i biblioteki w środowisku wiejskim jest ważna, bo inspiruje i motywuje do ciągłej 
aktywności, kształtuje postawę partnerstwa edukacyjnego i wychowawczego, ale i promuje 
inicjatywy lokalne.   

„Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”? – 
realizacja projektu o charakterze środowiskowym
Projekt ogłoszony został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizację zadania po-

przedziło zebranie informacji i rozpoznanie potrzeb młodych ludzi związanych z zagospo-
darowaniem lokalnej przestrzeni publicznej. Nieodzowne było tu zaangażowanie biblioteki 
szkolnej, która udostępniała zasoby własne oraz nawiązała współpracę z odpowiednimi in-
stytucjami. Celem spaceru badawczego było poznanie przestrzeni, mapowanie konkretnych 
miejsc i elementów wymagających interwencji. Ważne było też badanie odczuć, potrzeb ba-
danych osób na temat różnych aspektów przestrzeni publicznej. Kluczem do zrozumienia 
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i zastosowania tego narzędzia była maksyma: „spojrzeć na przestrzeń lokalną z perspekty-
wy użytkownika przestrzeni, identyfi kując pomysły na rozwój tej przestrzeni”.

Realizację zadań rozpoczęła diagnoza środowiskowa. Grupa projektowa najpierw 
przeprowadziła sondę na temat potrzeby pozyskania miejsc przeznaczonych dla młodzie-
ży w miejscowości. Opracowane zostało pytanie kluczowe, zgodnie z którym zaplanowano 
pracę badawczą: „Czy w naszej miejscowości istnieją miejsca odpowiednie do spotkań mło-
dzieży?”

Badanie opinii publicznej miało miejsce na lokalnym targowisku, na rynku miastecz-
ka, przystanku autobusowym, kilku ulicach. W szkole zorganizowana została debata, którą 
prowadził Samorząd Uczniowski. Przygotowano ulotki, informację na stronę szkoły i bloga 
uczniowskiego. 

Obiektem szczegółowego badania stał się zabytkowy pałac znajdujący się w parku na 
obrzeżach miejscowości, przy ul. Andrzeja Mieleckiego. Aby przeprowadzić spacer badaw-
czy w terenie (park i okolice pałacu), przygotowano karty obserwacji. Następnie  pozyskano 
partnerów i sojuszników, przedstawicieli różnych grup wiekowych. Spacer badawczy o wie-
lopokoleniowym charakterze odbył się w dniu wolnym od pracy. Uczestnicy badali park, 
potem wnętrze pałacu, odpowiadając na przydzielone pytania badawcze. Każdy zespół do-
kumentował relację zdjęciami i opracowywał wnioski na karcie. 

Aktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o opinie w kwestii przestrzeni pu-
blicznej dla młodych była swoistym „audytem”. Wykorzystano ją w celu zebrania pomysłów  
na zagospodarowania dworku. Wykorzystanie tej techniki pozwoliło zaangażować różne 
grupy społeczne i wiekowe w działania na rzecz środowiska lokalnego. Spotkanie było 
świetną okazją do realizacji założeń edukacji regionalnej w terenie.

W wyniku badania ustalono, że pałac jest obiektem historycznym, zabytkowym i wraz 
z parkiem stanowi obiekt zamknięty, położony z dala od ruchliwej ulicy. Stanowi dobrą 
lokalizację dla organizowania życia społecznego młodzieży, choć pojawiły się  też i inne ini-
cjatywy lokalne na rzecz adaptacji pałacu. 

Realizacja projektu pokazała, że warto nawiązywać do wartości kulturowych, historycz-
nych, stwarzać szanse do wymiany doświadczeń i pogłębiania zainteresowań. 

„Z pomidorem i folklorem w tle” – innowacja metodyczno-organizacyjna
Festyn „Z pomidorem i folklorem w tle” to przykład działania na rzecz środowiska 

lokalnego, którego celem było propagowanie wartości ludowych, regionalnych i prozdro-
wotnych. Inicjatywa wpisywała się w założenia innowacji metodyczno-organizacyjnej „Po-
znajemy Oskara Kolberga – folklorystę i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i do-
kumentalistę”. Skierowana była do uczniów, ale i tych osób, które interesują się historią, 
sztuką i kulturą ludową Wielkopolski, zdrowym stylem życia. 

Celem przyświecającym podjętym działaniom było upowszechnienie wiedzy na temat 
tradycji, znajomości zwyczajów ludowych, sposobu życia i gwary regionalnej. Szereg podej-
mowanych działań przybliżał wiedzę na temat podań, przysłów, obrzędów, ozdób, potraw, 
zabaw, muzyki i tańców związanych z regionem kaliskim. Sprzyjał kształceniu poczucia toż-
samości regionalnej i przynależności do wspólnoty lokalnej.

Do szczegółowo realizowanych przez bibliotekarza i innych nauczycieli zadań należały:
• pogadanki przeprowadzone w szkole z uczniami na temat historii, tradycji i kultury 

regionu;
• opracowanie prac plastycznych i literackich „Moje wspomnienia związane ze święta-

mi i świętowaniem”; 
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• konkurs wiedzy o Oskarze Kolbergu – „Co wiem o Oskarze Kolbergu” – prezentacja 
faktów biografi cznych i osiągnięć naukowych oraz wiedzy na temat obszaru działań 
folklorysty; 

• konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie z wykorzystaniem miejscowej gwary  
„Potrafi ę pisać ciekawie językiem przodków!”;  

• konkurs interdyscyplinarny „Tradycje i Kultura Wielkopolski” ;
• wycieczka do Biskupina – realizacja ścieżki tematycznej „Od ziarenka do bochenka” – 

spotkanie z kulturą i tradycją Słowian oraz udział w pokazach historycznych;
• przygotowanie i przeprowadzenie apelu szkolnego poświęconego sylwetce Oskara 

Kolberga i wyznacznikom kultury i tradycji Wielkopolski;
• realizacja projektów klasowych i prezentacja efektów podczas Festynu: opracowanie 

stroju lokalnego i jego prezentacja oraz przygotowanie ozdób ludowych związanych 
z kulturą regionu;

• spotkanie z zespołem regionalnym „Koźminianki” – poznanie piosenek i przyśpiewek 
ludowych – warsztaty z udziałem chóru szkolnego i chętnych uczniów;  

• zorganizowanie warsztatów artystycznych we współpracy z Warsztatami Terapii Za-
jęciowej i z Kołem Gospodyń Wiejskich: „Tradycje ludowe i sposoby świętowania na 
naszym terenie”: 

• zorganizowanie festynu dla środowiska lokalnego: przygotowanie stoisk z lokalnymi 
potrawami, pokazów strojów i ozdób regionalnych, wystawy „Zabytkowe przedmioty 
wokół nas” oraz wykorzystanie naturalnych surowców i wskazanie ich zastosowania 
w sztuce ludowej wraz z pokazem najciekawszych wytworów artystycznych.

Realizacja założeń projektu sprzyjała propagowaniu wartości regionalnych w szko-
le i środowisku lokalnym. Wpisała się w szereg działań podejmowanych przez bibliotekę 
szkolną. Pokaz związany z wartościami kultury ludowej, tradycjami Wielkopolski zjedno-
czył w działaniu nie tylko środowisko szkolne, ale i rodziców, władze lokalne, miejscowych 
twórców ludowych, stowarzyszenia działające na rzecz regionu, sponsorów. Dużym zainte-
resowaniem wśród uczestników festynu cieszyły się lokalne przekąski, wytwory artystyczne 
młodzieży oraz gazetka okolicznościowa. Swoisty, niepowtarzalny charakter miało stoisko 
folklorystyczne i wystawa zabytkowych przedmiotów. Jego celem było  pokazanie kultury 
i historii regionu. Uczniowie sami lub przy wsparciu rodziny gromadzili eksponaty, dzięki 
czemu poznawali ich historię, promując wartość tradycji „małej ojczyzny” w środowisku. 
Wystawę wzbogacała gablota tematyczna poświęcona O. Kolbergowi i jego dorobkowi z za-
kresu folklorystyki oraz występy chóru i koncert zespołu ludowego. Piknik „Z pomidorem 
i folklorem w tle” został bardzo dobrze oceniony w środowisku. Pokazał, że warto szukać 
pomysłów i nowych inicjatyw na rzecz propagowania wartości dziedzictwa kulturowego re-
gionu także poza murami biblioteki szkolnej. 

PODSUMOWANIE
W procesie dydaktyczno – wychowawczym głównym zadaniem edukacji regionalnej 

jest przede wszystkim rozwijanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej, a tym sa-
mym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska, ale i auten-
tycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.

Realizacja tego typu zadań realizowanych w ramach projektów edukacyjnych czy in-
nowacji metodycznych daje przestrzeń do poszerzania wiedzy uczniów i podnoszenia ich 
aktywności, budowania poczucia wspólnoty. Organizowana w ten sposób edukacja regio-
nalna pozwala na wprowadzenie jednostek i małych grup społecznych w tradycję i aktualne 
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życie społeczno-kulturalne regionu i środowiska. Działania takie można potraktować jako 
ruch społeczny dążący do podtrzymania i rewitalizacji kultury lokalnej, odrodzenia odręb-
ności kulturowej, zdobywania wiedzy, propagowania jej czy utrzymania i kultywowania ty-
powych właściwości regionu. Nauczanie regionalne to specyfi czny dobór wartości i treści, 
których celem jest przekazanie ich następnemu pokoleniu jako wartości kulturowej. 

Szkoła osadzona w środowisku wiejskim często pełni rolę kulturotwórczą, staje się ani-
matorem życia społeczno-kulturalnego. W zakres jej działań szczególnie mocno wpisują 
się inicjatywy związane z edukacją regionalną, która jest elementem planowego procesu 
dydaktyczno-wychowawczego ujętego w planie pracy szkoły, a więc i nauczyciela bibliote-
karza. 

Zasadnym w tym miejscu wydaje się wspomnieć o roli współpracy i wymianie dobrych 
praktyk między bibliotekami. Korzystanie ze sprawdzonych wzorców i doświadczeń  po-
szerza wachlarz pomysłów, sprzyja rozwojowi kreatywności, a co za tym idzie wzbogacaniu 
lokalnych inicjatyw. Dzięki działającym sieciom współpracy bibliotekarze dzielą się między 
sobą pomysłami, sukcesami, zachęcają i inspirują innych nauczycieli i członków społecz-
ności lokalnych do realizacji treści związanych z kulturą regionu. Na bieżąco wzbogaca-
ją zasoby wirtualnej tablicy sieci współpracy „Dziedzictwo kulturowe regionu kaliskiego”, 
z których mogą korzystać zainteresowani nauczyciele. Nierzadko  podejmują też współpra-
cę z innymi podmiotami w kraju i zagranicą. Mając możliwość aktywnego uczestniczenia 
w prelekcjach, spotkaniach sieci współpracy organizowanej przez Książnicę Pedagogiczną 
w Kaliszu, zdobywają nie tylko wiedzę o regionie, ale i poznają różnorodne formy pracy 
wykorzystywane przez bibliotekarzy szkolnych w procesie realizacji treści edukacji regio-
nalnej. W konsekwencji działania takie pozwalają na budowanie pozytywnego wizerunku 
biblioteki i bibliotekarza w środowisku lokalnym, a poprzez to i promocję szkoły.  

Celem przywołanych w artykule przykładów zadań realizowanych w ramach edukacji 
regionalnej było pokazanie różnych możliwości organizowania przedsięwzięć prowadzą-
cych do pełniejszego poznania własnej kultury, dziedzictwa historycznego oraz  wydobycia 
wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie, potencjale ludzkim i wykorzystania 
go w formowaniu postaw otwartych, nastawionych na zrozumienie innych kultur w kontek-
ście wartości narodowych, państwowych, ogólnoludzkich. Takie inicjatywy stanowią z pew-
nością alternatywę dla wyobcowania jednostki w życiu społeczno-kulturalnym i pozbawie-
nia jej pełnego procesu kształtowania osobowości. Dobrze zorganizowana praca biblioteki 
szkolnej nakierowana na realizację treści z zakresu edukacji regionalnej z pewnością przy-
niesie wymierne efekty nie tylko dla szkoły, ale również dla całego środowiska lokalnego.  
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14 marca 2020 r. Zimno. Zamrożenie... I nie chodzi tu o klimat. Nie. Zamrożona zostaje 
gospodarka, zamrożone zostają placówki oświatowe. W tym także Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 19 w Kaliszu. Co się stało? Pandemia, koronawirus. Wszędzie słychać hasła: 
„zostań w domu”, „będzie dobrze”. W szkołach zaczyna się zdalne nauczanie. Uczniowie 
siedzą w domach, nauczyciele siedzą w domach. Kontaktują się między sobą za pomocą 
internetu, ale także telefonicznie czy mailowo. Plus tej sytuacji taki, że wszyscy nabywają 
nowe doświadczenia, ponieważ nagle, z dnia na dzień zmuszeni są do posługiwania się 
technologią informacyjną. Wyjścia nie ma, ponieważ pracować i uczyć się trzeba. Dlatego 
z każdym kolejnym dniem, po zapoznaniu się z informatycznym światem, kompetencje 
u obu stron w tym zakresie znacznie rosną.

Jedno jest pewne – dla wszystkich to całkiem nowa rzeczywistość, której nikt do tej 
pory nie doświadczył. Nie można wyjść z domu, nie można iść do szkoły, nie można spotkać 
się ze swoimi szkolnymi kolegami. To trudne przede wszystkim dla dzieci, które przecież 
słyszą wiadomości i czują, że źle się dzieje. Niektóre do końca tego nie rozumieją, ale zostają 
z rodzicami w domach, bo tak trzeba. 

Po wstępnym okiełznaniu tej odmienności, w głowach nauczycieli zaczynają rodzić się 
różne pomysły, aby uczniów choć na chwilę odciągnąć od tej trudnej, nowej codzienności. 
Na jeden z takich pomysłów wpadają dwie nauczycielki z SPS 19. Logopedka i nauczycielka 
biblioteki zaczynają wspólną akcję „Czytanie na ekranie”. Miała to być jednorazowa akcja, 
oczywiście online. Ale po pierwszym czytaniu z jedną z uczennic z tej samej szkoły i po dużej 
liczbie facebookowych „lajków” obie stwierdzają, że będzie to seria cyklicznych spotkań. 
I tak, kolejno, raz na tydzień, czytane są znane bajki, które towarzyszą dzieciom od uro-
dzenia, spełniając wiele różnorodnych funkcji decydujących o ich rozwoju. Nasz „bajkowo-
-baśniowy pociąg ” przenosi naszych uczniów do innego, magicznego świata, gdzie czują się 
swobodnie i bez lęku. Uczniowie utożsamiają się z bohaterami bajek, przy nich mogą pozo-
stać sobą zapominając o otaczających ich problemach. Akcja „Czytanie na ekranie” to forma 
biblioterapii, która organizowana jest w naszej szkole przez nauczycieli. Do wspólnego czy-
tania na ekranie zapraszani są rodzice, uczniowie, a nawet panie bibliotekarki z Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu. Akcja cieszy się coraz większą sławą, nikogo nie trzeba namawiać 
do czytania. Jednym słowem: INTEGRACJA – jako wartość dodana całej, jakby nie było, 
trudnej sytuacji.

■ Marta Wolf, Sylwia Czelusta
    
     Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu

„Czytanie na ekranie”
formą biblioterapii w zdalnym nauczaniu
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Jakie bajki były wybierane? M.in. „Pszczółka Maja”, „O rybaku i złotej rybce”, czy „Jaś 
i Małgosia”. Wszystkie znane i lubiane, bo bajki warto czytać dzieciom. Poszerzają im się 
wówczas horyzonty myślowe, wzbogaca słownictwo, usprawnia koncentracja, kształtuje 
uwaga słuchowa. Zwłaszcza w przypadku dzieci z różnymi defi cytami jest to szczególnie 
istotne. Co też ważne w tym koronawirusowym okresie – może choć na moment pozwalają 
zapomnieć o tym, co się dzieje teraz w kraju i na świecie.

Warto jeszcze wspomnieć, że często czytający wcielali się w swoje role, przebierając 
w odpowiedni strój, odkrywając tym samym swoje własny pokłady kreatywności i twórczego 
działania. Akcja „Czytanie na ekranie” była dobrym pomysłem na ten ciężki dla wszystkich 
czas. Odstresowała i troszkę „odmroziła” ludzi, a przede wszystkim dzieci „zamknięte” 
w domach. Wszystkie bajki można obejrzeć na stronie internetowej szkoły (www.sps19.
kalisz.pl).

Podsumowaniem akcji będzie biblioterapeutyczna niespodzianka, którą przygotowali 
uczestnicy wszystkich wydań „Czytania na ekranie” – ta nie tylko ucieszy całą szkolną 
społeczność, ale przede wszystkim dowiedzie, że tylko dobra współpraca między 
nauczycielem, rodzicem i uczniem daje wymierne efekty terapeutyczne, edukacyjne 
i wychowawcze. Taką formę biblioterapii rekomendujemy jako przykład dobrej praktyki. 
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■ Alicja Krajewska

     Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Geografi czna podróż 
na języku polskim 
(na podstawie powieści 
„W 80 dni dookoła świata”)

Słynną książkę Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata” można analizować na ję-
zyku polskim, ale też z powodzeniem na geografi i. Dostarcza informacji o strefach klima-
tyc znych i krajobrazowych świata, uprawach, zwierzętach, roślinności, wodach na Ziemi, 
obyczajowości, religii, różnicy czasu czy położeniu obiektów na mapie. Opis wielu miejsc 
można też potraktować jako punkt odniesienia do współczesności na temat zmian dokona-
nych przez człowieka w czasie stu pięćdziesięciu lat.

Podróżni w powieści pokonują wszystkie strefy klimatyczne oprócz okołobiegunowej. 
Klimat wywiera duży wpływ na świat roślin. Z kolei roślinność decyduje o występowaniu 
gatunków zwierząt. Juliusz Verne, który sam wiele podróżował i gromadził notatki z róż-
nych źródeł, w swej powieści dostarcza wiele szczegółów na ten temat. Bezpośrednim bodź-
cem, który skłonił autora do napisania powieści, było otwarcie w 1869 r. Kanału Sueskiego. 
Połączył on Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i wyeliminował potrzebę opływania 
Afryki.

Gdy bohaterowie powieści Verne’a 2 października 1872 r. wyruszali w podróż, „siąpił 
drobny deszcz”1. Ta niepozorna wiadomość to istotna cecha klimatu umiarkowanego mor-
skiego, bo taki panuje w Londynie. Następną strefą klimatyczną, którą mijała wyprawa, 
jest strefa podzwrotnikowa, w której leży Brindisi we Włoszech. Dalej podróżni znaleźli się 
w strefi e klimatu zwrotnikowego suchego. W Suezie parowiec Mongolia zatrzymał się, aby 
uzupełnić zapasy węgla. „13 października zza horyzontu wyłoniła się Mokha, opasana ru-
inami murów obronnych, nad którymi zieleniły się wierzchołki palm daktylowych. W dali, 
na stokach gór, ciągnęły się rozległe plantacje kawy. (…) Passpartout z zachwytem kon-
templował panoramę miasta, które przywodziło na myśl fi liżankę mokki”2. Mokha to port 
w dzisiejszym Jemenie. Nazwa znanej kawy „mokka” pochodzi właśnie od nazwy miasta. 
„Tejże nocy Mongolia przebyła cieśninę Bab-el-Mandeb, której nazwa w języku arabskim 
oznacza Wrota Łez, i nazajutrz, 14 października, przybiła do Steamer Point w północno-
-zachodniej części portu w Adenie”3. Passepartout w tym mieście „podziwiał fortyfi kacje, 
które czynią z Adenu Gibraltar Oceanu Indyjskiego, a także wspaniałe rezerwuary na wodę 
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na okolicznych wzgórzach, odrestaurowane przez brytyjskich inżynierów w dwa tysiące lat 
po tym, jak powołali je do życia inżynierowie króla Salomona”4.

Wpływając na wody Oceanu Indyjskiego, a dokładniej – Morza Arabskiego – na krótko 
parowiec znalazł się w strefi e równikowej, by znów wrócić do strefy zwrotnikowej – tym 
razem wilgotnej. 20 października wyprawa dotarła do Bombaju (dziś Mumbaj – najwięk-
szy ośrodek produkcyjny kinematografi i indyjskiej). To tutaj Passepartout, nieświadomy 
zakazu wejścia chrześcijan do miejscowej świątyni, wchodząc do pagody, nie wiedział też 
o obowiązku ściągania obuwia, za co pan Fogg będzie musiał w przyszłości drogo zapłacić. 
Dalsza podróż odbyła się pociągiem. Po opuszczeniu Bombaju „pociąg przedostał się przez 
Ghaty (Zachodnie), minął Nasik i nazajutrz, 21 października, wjechał na równinę w pro-
wincji Khandesh”5. „Tu i ówdzie płynęła niewielka rzeczka, zwykle dopływ Godavari, na-
wadniając tę urodzajną ziemię. Lokomotywa minęła Burhanpur, (…) pozostawiała za sobą 
smugi dymu, który rozchodził się po plantacjach kawy, drzew muszkatołowych, goździkow-
ca i czerwonego pieprzu. Dym otulał skupiska palm. Później pojawiły się nieskończone po-
łacie dżungli, dające schronienie wężom i tygrysom (…). A jeszcze później lasy zamieszkane 
przez stada słoni. 22 października o ósmej rano pociąg zatrzymał się nagle (…) pośród lasów 
tamaryndowców i palm daktylowych”6. 

Gdy niespodziewanie tory się skończyły, bohaterowie przesiedli się na słonia, a w czasie 
noclegu „raz na jakiś czas rozlegały się tylko w ciszy pomruki panter i gepardów (wyginęły 
niestety w 1948 r.) na przemian z przenikliwym chichotaniem małp. (Około południa) za-
trzymano się na postój w cieniu kępy bananowców”7. W trakcie podróży na słoniu śmiałko-
wie obserwowali procesję żałobną fanatyków z posagiem bogini Kali i uratowali od śmierci 
Mrs Audę. Współcześnie w Indiach zwyczaj spalania żywcem wdów na stosie ofi arnym jest 
prawnie zakazany, ale los tych kobiet, zwłaszcza w biedniejszych grupach społecznych, na-
dal nie jest godny pozazdroszczenia. 

Tymczasem nasi podróżni w zwiększonym gronie przybyli do Allahabadu, skąd od Be-
nares dzieliły ich dwie godziny jazdy pociągiem. Benares (dziś Waranasi) to święte miasto 
Hindusów. „Poczynając od Benares, linia biegła doliną Gangesu. Za oknem pociągu w ja-
snym świetle dnia przesuwał się barwny krajobraz Biharu. Najpierw zjawiły się okryte ziele-
nią góry, po nich pola jęczmienia, pszenicy i kukurydzy, dalej rzeki i stawy zasiedlone przez 
zielonkawe aligatory, za nimi schludne wioski oraz wciąż jeszcze zielone lasy. W wodach 
świętej rzeki kąpały się słonie i zebu o wielkich garbach, a także – Hindusi obu płci, od-
dający się z wielkim namaszczeniem pobożnym ablucjom. (…) Podróżnym ledwie mignął 
fort w Chunar, Patna – ważny ośrodek przemysłu i handlu. Nie zdążyli nawet rzucić okiem 
na Monghyr – miasto na wskroś europejskie, słynne z hut żelaza, wytwórni narzędzi tną-
cych i białej broni. W końcu, o siódmej rano, dotarli do Kalkuty”8. Stamtąd po perypetiach 
przesiedli się na następny środek transportu zdążający do Hongkongu: „Cała przybrzeżna 
część zatoki, zwana przez marynarzy mielizną Bengalu, okazała się przyjazna dla parowca. 
Wkrótce oczom pasażerów ukazał się Wielki Andaman, główny archipelag Andamanów, 
sygnalizowanym już z dala malowniczym szczytem Saddle Peak. (…) Wspaniała panora-
ma wysp przesuwała się majestatycznie. Na pierwszym planie gęstniał wysoki las, złożony 
z arekowców i niewielkich palm, bambusa, muszkatołowca, teku, dębu indyjskiego, gigan-
tycznych mimoz i drzewiastych paproci, w dali zaś malowała się zgrabna sylwetka gór. Na 
brzegach aż roiło się od salangan”9. 

Po minięciu Andamanów wyprawa Phileasa Fogga znów znalazła się w strefi e równiko-
wej. Płynąc na statku Rangoon, zmierzała już w stronę cieśniny Malakka, którą przedostać 
się miała na Morze Chińskie (dziś Morze Południowochińskie). 31 października statek rzucił 
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kotwicę w Singapurze. „Wyspa, na której położony jest Singapur, nie imponuje wielkością 
ani topografi ą. Brak jej gór, powierzchnia jej jest równiną. Urzeka jednak swoim małym 
rozmiarem. Jest niczym park poprzecinany siatką równych dróg. Mrs Auda i Phileas Fogg 
pomknęli szykownym powozem, zaprzężonym w parę eleganckich koni, sprowadzonych 
tu specjalnie z Australii. Szybko otoczył ich gąszcz palm o bujnych, rozłożystych liściach 
oraz goździkowców, które zawdzięczają swą nazwę formę nierozwartego pąka. (…) Sagow-
ce i wielkie, rosochate paprocie urozmaicały tropikalną faunę. Muszkatołowiec o lśniących 
liściach pachniał oszałamiająco. Rozbrykane zgraje małp przelatywały z gałęzi na gałąź, 
a w gąszczu czaił się zapewne tygrys”10.

We współczesnym Singapurze tego niebezpiecznego drapieżnika na pewno nie spotka-
my, ale to niewielkie państwo-miasto zwane właśnie ekonomicznym „azjatyckim tygrysem” 
jest jednym z najbogatszych państw świata. Wykorzystując zalety położenia geografi cznego 
(nad cieśniną Malakka, w miejscu, gdzie mieszają się wody oceanów Indyjskiego i Spokoj-
nego) stworzono z Singapuru regionalne centrum handlu i usług komunikacyjnych. Pań-
stwo stało się jednym z najważniejszych centrów fi nansowych świata. W 2002 roku miały 
tam swe siedziby 122 banki zagraniczne. Wyspa przyciąga miliony turystów, dla których 
przygotowano tereny rekreacyjne obfi tujące w najnowsze rozwiązania technologiczne11. 
Gdyby Phileas Fogg żył w naszych czasach, miałby więc w czym wybierać, żeby zaimpono-
wać Mrs Audzie.

Wyprawa podążyła jednak dalej i „podróżni stracili z oczu góry Półwyspu Malajskiego, 
którego lasy dają schronienie najwspanialszym okazom tygrysa”12. Płynęli wzdłuż wybrzeży 
Annamu i Kochinchiny (historyczne nazwy związane z Wietnamem). Opuścili strefę rów-
nikową, by ponownie podróżować w obrębie strefy zwrotnikowej wilgotnej. Przybywają do 
Hongkongu. „Hongkong to w istocie maleńka wysepka, która (…) w 1842 roku przypadła 
w udziale Anglii. Kolonialny geniusz Wielkiej Brytanii uczynił z Hongkongu ważny ośrodek 
gospodarczy i powołał do życia port – Port Wiktorii. Wyspa, na której położone jest miasto, 
leży u ujścia Rzeki Perłowej”13. Od 1997 roku Hongkong stanowi specjalny region admini-
stracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Jest jednym z największych centrów fi nansowych 
i portów morskich świata, z rekordową liczbą wieżowców. 

W Hongkongu bohaterowie rozdzielili się i na różnych statkach dotarli do Japonii. 
Tankadera z Phileasem Foggiem na pokładzie „wpłynęła do cieśniny Fukien (dzisiaj Taj-
wańskiej), która oddziela wyspę Formozę (Tajwan) od wybrzeża Chin, i przecięła zwrotnik 
Raka”14. Szanghaj, który był celem tego etapu wyprawy, leży już w strefi e podzwrotnikowej 
wilgotnej. Passepartout natomiast na statku Carnatic wpłynął do portu w Jokohamie dzień 
wcześniej przed swym panem. Oczyma służącego oglądamy wtedy japońskie miasto. Idąc 
i szukając okazji do zarobienia na życie i wyjazd, bohater zaszedł do dzielnicy miasta zwa-
nej Benten – „od imienia bogini morza, czczonej na sąsiednich wyspach. Były tu wspaniałe 
aleje porosłe szpalerami jodeł i sosen, święte bramy o niezwykłej architekturze, mostki oto-
czone gąszczem trzcin i bambusów, świątynie skryte pod olbrzymim okapem wiekowych 
i melancholijnych cedrów, klasztory buddyjskie, gdzie medytacyjny żywot pędzili buddyj-
scy mnisi i wyznawcy Konfucjusza. A później Passepartout znalazł się pośród pól, otoczony 
rozległymi uprawami ryżu”15. 

23 listopada parowiec Generał Grant, którym płynęli podróżni z Jokohamy do Ameryki 
Północnej, przekroczył sto osiemdziesiąty południk. W tej okolicy pan Fogg powinien był 
w swym notatniku odjąć jedną dobę, bo właśnie minęli linię zmiany daty. Dlaczego dosko-
nale planujący podróżnik tego nie zrobił i objechał Ziemię w 79 dni? Na to autor oczywi-
ście nie mógł pozwolić, bo końcowe wydarzenia pozbawione zostałyby pewnej dramaturgii. 
3 grudnia General Grant wpłynął przez Złote Wrota do zatoki San Francisco i dobił do 
portu.
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Na terenie Stanów Zjednoczonych podróżni poruszają się w zasięgu dwóch stref kli-
matycznych i kilku typów klimatu. „O północy, gdy większość pasażerów pogrążona była 
w pierwszym śnie, pociąg przejechał przez Sacramento. (…) Za Sacramento minął Junction, 
Roclin, Auburn i Colfax i zagłębił się w masyw Sierrra Nevada. (…) Miejscami tory czepiały 
się zboczy, gdzie indziej zwieszały nad przepaścią, okrążały śmiałym łukiem zbyt ciasne 
wiraże i zanurzały w wąskie i ślepe z pozoru wąwozy (…). Około dziewiątej pociąg wjechał 
przez dolinę Carson do stanu Nevada, nadal kierując się na północny wschód. W południe 
opuścił Reno, gdzie zatrzymano się na dwadzieścia minut, dając podróżnym czas na śnia-
danie. (Bohaterowie) podziwiali bogactwo krajobrazu – rozległe prerie, góry na horyzoncie, 
spienione potoki… Gdzieniegdzie pojawiało się w dali ciemne stado bizonów, podobne do 
ruchomej tamy. Hordy tych potężnych ssaków potrafi ą nieraz zatrzymać pociąg w pół drogi. 
Tysiące bizonów defi luje wówczas godzinami jeden za drugim przez tory, a lokomotywa stoi 
i czeka, aż szlak będzie wolny. Tak też się stało i tym razem”16. 

Po wymuszonym postoju pociąg „dotarł do Wielkiego Jeziora Słonego. Można było 
z tego miejsca objąć wzrokiem znaczną część owego śródlądowego morza, zwanego również 
Morzem Martwym, do którego wpadał amerykański Jordan. Jezioro zachwycało pięknem 
pokrytych bielą soli dzikich skał tworzących szerokie półki, które okalały wspaniałą, znacz-
nie niegdyś większą tafl ę wody. Powierzchnia jej kurczyła się stopniowo, w miarę jak brzegi 
jeziora wznosiły się ku górze, a zbiornik stawał się coraz głębszy. Długie na około siedem-
dziesiąt i szerokie na trzydzieści pięć mil Jezioro Słone położone jest na wysokości trzech 
tysięcy ośmiuset stóp nad poziomem morza. Zasolenie jeziora jest znaczne. O drugiej po 
południu pociąg zatrzymał się w Ogden.(…) Około trzeciej po południu podróżni przecha-
dzali się ulicami Salt Lake City, położonego pomiędzy brzegiem Jordanu a niższymi pasma-
mi gór Wasatch. (…) Salt Lake City nie wyglądało na zbyt ludne. Ulice świeciły pustkami, 
za wyjątkiem okolic świątyni. Kobiety były liczniejsze od mężczyzn, co wynika ze specy-
fi cznej kompozycji mormońskich rodzin. (…) Jako zdeklarowany kawaler Passepartout nie 
bez pewnego niepokoju przyglądał się mormonkom, których zadaniem było uszczęśliwić 
w kilka jednego mormona”17. 

Na wielkiej przestrzeni „region był górzysty, wszędzie płynęły rzeki, między innymi (…) 
Green, ponad którymi pociąg przejechał po niewielkich mostach. Wieczorem (6 grudnia) 
pociąg wjechał do stanu Wyoming”18. 7 grudnia „o jedenastej rano pociąg dotarł do linii 
działu wód pomiędzy Atlantykiem a Oceanem Spokojnym i przebył przełęcz Bridger Pass, 
jeden z najwyższych punktów magistrali na trasie przez Góry Skaliste. Po przejechaniu oko-
ło dwustu mil podróżni ujrzeli wreszcie rozległe równiny. Był to już obszar zlewiska Atlan-
tyku. Tu i ówdzie płynęły rzeki, dopływy pierwszego i drugiego stopnia North Platte River. 
(…) O jedenastej (w nocy) wjechali do stanu Nebraska. Następnego dnia szlak kolejowy 
wiódł lewym brzegiem rzeki Nort Platte, wijącej się wijącymi serpentynami. (…) Przekro-
czono sto pierwszy południk”19.

Na skutek incydentu z Indianami podróżni przesiedli się do sań z żaglem, aby zdążyć 
na pociąg w Omaha: „Cóż to była za jazda! Pasażerowie, ciasno przyciśnięci jeden do dru-
giego, nie mogli nawet otworzyć ust. Lodowate powietrze, zimniejsze jeszcze z racji pręd-
kości, zapierało im dech.(…) Raz po raz podmuch wiatru podrywał pojazd ku górze.(…) 
Sanie mknęły do przodu po wielkim, białym dywanie. (…) W południe Mudge zorientował 
się, iż przejeżdżają właśnie przez zamarznięte koryto Platte River”20. Bohaterowie znaleźli 
się w strefi e klimatu umiarkowanego kontynentalnego, w którym zimą temperatura spada 
znacznie poniżej zera.

Z Omaha podróż przebiegała bez zakłóceń. „Pełną parą pociąg wjechał do stanu Iowa 
i minął Des Moines. Nocą przejechał w Davenport przez Missisipi (najdłuższą rzekę Ame-
ryki Północnej) i przekroczył granicę Illinois. Nazajutrz zaś, 10 grudnia, o czwartej po połu-
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dniu, dotarł do Chicago. (Stamtąd) jak błyskawica pociąg przemknął przez Indianę, Ohio, 
Pensylwanię i New Jersey. 11 grudnia, kwadrans po jedenastej wieczorem, pociąg zatrzymał 
się na dworcu”21 (w Nowym Jorku).

Trzeci z oceanów – Atlantyk – bohaterowie pokonali na statku Henrietta. „13 grudnia 
przepłynęli skrajem ławicy Nowej Fundlandii. 20 grudnia ujrzano brzegi Irlandii. (…) Oko-
ło pierwszej w nocy korzystając z przypływu, Henrietta wpłynęła do portu w Quenstown. 
(Współczesna nazwa portu: Cobh, od 1922 r.) Tam o wpół do drugiej w nocy pasażerowie 
wsiedli do pociągu i przybyli bladym świtem do Dublina. Tu przesiedli się na parowiec. (…) 
W końcu, 21 grudnia, na dwadzieścia minut przed południem, Phileas Fogg wyszedł na ląd 
w Liverpoolu. Od Londynu dzieliło go już tylko sześć godzin jazdy”22.

Juliusz Verne – wizjoner przyszłości, zwolennik postępu technicznego, zafascynowany 
tym, że „Ziemia się skurczyła”, nakreślił obraz podróży, która mogłaby odbyć się współ-
cześnie. Zgodnie z rzeczywistością ukazał przebieg linii kolejowych i dróg morskich. Więk-
szość wymienionych miast to kluczowe punkty na mapie współczesnego świata, część z nich 
stanowią wielomilionowe metropolie. Tylko nieliczne miejsca straciły na swym znaczeniu 
(Mokha). Warto dodać, że trzy ze wspomnianych portów (Szanghaj, Singapur, Hongkong) 
obecnie znajdują się w trójce największych portów morskich świata23. Salt Lake City na-
tomiast to dziś światowa stolica mormonów. Co by na to powiedział Passepartout, który 
nie mógł zrozumieć mormońskiego raju? Ciekawe może być porównanie opisanych miast 
z 1872 r. z ich współczesnym wyglądem, tradycjami czy życiem społecznym (chociażby wy-
bory sędziego pokoju w San Francisco). Najbardziej widoczne są zmiany gospodarcze, za to 
niewielkie w dziedzinie obyczajów i religii. Napad Indian na pociąg mógł być inspiracją dla 
scenarzystów amerykańskich westernów. Bardziej realne byłoby bowiem spotkanie Indian 
w rezerwatach. Nieodwracalne często zmiany zaszły w środowisku przyrodniczym. Niektó-
rych wymienionych w powieści zwierząt nie znajdziemy we wspomnianych miejscach, bo 
wyginęły. Wszystkich bizonów amerykańskich jest dziś niewiele więcej niż kilkutysięczne 
stado, które zatarasowało przejazd pociągu. Warto jednak wybrać się w podroż śladami 
Phileasa Fogga, chociażby wirtualnie… .

Przypisy"
1 J. Verne, W 80 dni dookoła świata, Kraków 2018, s. 25.
2 Tamże, s. 45.
3 Tamże, s. 45.
4 Tamże, s. 46.
5 Tamże, s. 55.
6 Tamże, s. 57.
7 Tamże, s. 63.
8 Tamże, s. 79-80.
9 Tamże, s. 89.
10 Tamże, s. 94.
11 Geografi a regionalna świata, red. Jerzy Makowski, Warszawa 2012, s. 108.
12 J. Verne, W 80 dni dookoła świata, s. 95.
13 Tamże s. 103.
14 Tamże s. 120.
15 Tamże s. 129.
16 Tamże, s. 152-153.
17 Tamże, s. 158-159.
18 Tamże, s. 161.
19 Tamże, s. 164-170.
20 Tamże, s. 187.
21 Tamże, s. 188.
22 Tamże, s. 196-200.
23 Tablice geografi czne, pod red. Witolda Mizerskiego i Jana Żukowskiego, Warszawa 2014, s. 353.
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■ Aldona Zimna
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Sprawozdanie z bibliotecznych konferencji 
w Bydgoszczy i Piotrkowie Trybunalskim 

Bibliotekarze Książnicy systematycznie dbają o samorozwój i podnoszenie kompetencji 
zawodowych poprzez między innymi uczestnictwo w różnych konferencjach, warsztatach, 
szkoleniach, czy sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli. Inspirującymi 
konferencjami okazały się być jesienne sesje w 2019 roku zorganizowane w Bydgoszczy 
oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsza z nich, zatytułowana „Nauczyciel bibliotekarz - praca - rozwój”, zorganizowana 
27 września przez dwie bydgoskie biblioteki, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. 
M. Rejewskiego oraz Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, skierowana była do 
środowiska bibliotekarskiego, do nauczycieli realizujących kolejne etapy ścieżki awansu 
zawodowego oraz innych osób zainteresowanych szeroko rozumianym czytelnictwem. 
Podczas konferencji zaprezentowano cztery odmienne tematy. Pierwszą prelegentką była 
prof. Uniwersytetu Gdańskiego, członek IFLA i przewodnicząca Komisji Zarządzania 
i Marketingu SBP, redaktor naczelna czasopisma „Zarządzanie Biblioteką” dr hab. Maja 
Wojciechowska, która zaprezentowała temat „Kapitał społeczny w środowisku edukacyjnym. 
Rola nauczyciela bibliotekarza w procesie kształcenia”. Drugim prelegentem był Dariusz 
Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz 
prawa autorskiego, który omawiając aspekt „Oceny pracy nauczyciela bibliotekarza”, 
odpowiedział jednocześnie na wiele nurtujących nauczycieli pytań i wątpliwości 
dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli. Kolejnym prelegentem był Janusz 
Piper – pomysłodawca i wielki propagator ogólnopolskiego konkursu czytelniczego pod 
nazwą Wielka Liga Czytelników, który z roku na rok zdobywa coraz więcej uczestników. 
Nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach opowiedział o samym 
pomyśle organizacji tegoż konkursu, o jego historii, a także jak na przestrzeni kilku lat 
rozrósł się i upowszechnił w wielu szkołach, w całej Polsce. Z ostatnią prelekcją wystąpiła 
Aleksandra Wzorek, członkini Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej. Prelegentka, pełna 
pozytywnej energii, streściła uczestnikom konferencji temat „Nauczyciel bibliotekarz 
– pozytywnie. Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela bibliotekarza.”, pochylając się 
nad takimi wątkami jak: „Nie zawsze zawód to pasja i misja” czy „Jak zachować zdrowie 
psychiczne i chęć pozostania w zawodzie”. W konferencji wzięli udział pracownicy oświaty, 
nauczyciele różnych typów szkół oraz szerokie grono bibliotekarzy. 

Dodanym walorem spotkania była możliwość zwiedzenia nowoczesnej bydgoskiej 
biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w której odbyła się omawiana konferencja. 
Przestronne wnętrza, układ i czytelność oferowanego księgozbioru w wolnym dostępie oraz 
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estetyka i funkcjonalność biblioteki – z pewnością mogą stać się inspiracją do naśladowania 
w tworzeniu i aranżacji nowo powstających tego typu placówek w kraju.

Ogólnopolska konferencja biblioterapeutyczna pt. „Czytanie bawi, uczy, leczy” odbyła 
się 15 października w siedzibie nowo otwartej Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mediatece 
800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorami spotkania byli: Łódzkie Koło 
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Zarząd Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, Zarządy Oddziału SBP w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Uczestników spotkania powitały między innymi: dyrektor 
piotrkowskiej biblioteki, Renata Wojtczak oraz Agata Krajewska, przewodnicząca Łódzkiego 
Koła PTB. 

Konferencja podzielona była na dwa panele: wykładowy i warsztatowy, którym 
towarzyszył kiermasz książek wydawnictwa Kocur Bury. Wykład otwierający wygłosiły 
Agnieszka Zimnowodzka oraz Monika Kulińska, przedstawiając motyw „Humoru i zabawy 
słowem w książkach zapisany” na przykładzie zaprezentowanej oferty książek własnego 
wydawnictwa Kocur Bury. Agnieszka Zimnowodzka to autorka serii książeczek dla dzieci 
o mieszkańcach Humorków, wydanych przez wspomniane wydawnictwo. Monika Kulińska 
to autorka edukacyjnych programów multimedialnych dla dzieci, współzałożycielka 
wydawnictwa Kocur Bury, w którym między innymi dokonuje wyboru tekstów, tłumaczy 
je oraz organizuje spotkania warsztatowe. Kolejnym prelegentem był Robert Adamczyk, 
pedagog i psychoterapeuta, specjalista traumatologii, który omówił wykorzystywanie 
metafory w (biblio)terapii oraz funkcję metafory jako element kształtujący różne 
narracje. Na co dzień pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
z autystycznymi dziećmi i dorosłymi. Ostatnią prelegentką była Jolanta Marchlewska, 
psycholog, popularyzatorka edukacji emocjonalnej oraz komunikacji empatycznej wg 
Marshalla B. Rosenberga. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała cele psychoedukacyjne 
w biblioterapii na przykładzie zajęć edukacji emocjonalnej dla dzieci, która opiera się 
głównie na empatycznej postawie wobec siebie i innych. Psycholożka zwróciła uwagę na 
to, iż literatura dziecięca: bajki, wiersze, opowiadania pomagają najmłodszym „oswoić 
uczucia, pokazują ważność wszystkich emocji, prezentują sposoby wyrażania różnych 
uczuć oraz pokazują sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach”. 

Po przerwie uczestnicy mieli okazje wziąć udział w trzech warsztatach. Pierwszy warsztat 
plastyczno-literacki pt. „Źródło pomysłów i inspiracji” na podstawie książki „Wścibionki” 
z serii Humorki przeprowadziły Monika Kulińska i Agnieszka Zimnowodzka. Drugi warsztat 
zatytułowany „Moja skrzynka z metaforami” poprowadził Robert Adamczyk, przedstawiając 
sposoby i możliwości wykorzystywania metafory w biblioterapii. Natomiast trzeci warsztat 
poprowadziła Jolanta Marchlewska przedstawiając rolę postawy empatycznej, która 
wspiera działania biblioterapeutyczne w relacjach z najmłodszymi. Scharakteryzowała 
ponadto założenia metody komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga 
w odniesieniu do kontaktów i więzi międzyludzkich. 

Organizatorzy na zakończenie konferencji zaprosili wszystkich uczestników do 
wspólnego zwiedzenia nowej biblioteki – Mediateki 800-lecia. Była to bardzo ciekawa 
i zajmująca wycieczka. Zapoznaliśmy się z różnymi miejscami placówki oraz nowatorskimi 
rozwiązaniami, które mają wpływ na funkcjonowanie i przyciągnięcie potencjalnego 
użytkownika biblioteki. 

Bibliografi a:
http://www.biblioterapiatow.pl/images/KoloLodzkie/prelegenci.pdf
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

O warszawskiej konferencji  
„Zbiory specjalne polskich bibliotek 
naukowych w katalogu centralnym 
NUKAT”

W listopadzie 2019 roku kolejny raz pisząca te słowa miała przyjemność uczestniczyć 
w konferencji poświęconej tematyce opracowania zbiorów specjalnych. Spotkanie miało 
miejsce w dniach 25-26 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Była to 
druga konferencja z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne 
w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, która tym razem przebiegała pod 
hasłem: „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”. 
Dwudniowa impreza zgromadziła bardzo liczne grono bibliotekarzy zbiorów specjalnych, 
praktyków i teoretyków. W skład rady programowej konferencji weszli: dr hab. Dariusz 
Grygrowski, dr Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krystyna Sanetra i Katarzyna 
Ślaska.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Katalog NUKAT zawiera ponad 603 tys. rekordów 
bibliografi cznych zbiorów specjalnych, z czego ponad połowę stanowią opisy katalogowe 
zbiorów XIX wieku. Znaczącą część zajmują opisy nut (niemal 80 tys.), starych druków 
(71 tys.), map i atlasów (45 tys.) oraz grafi k, rysunków i fotografi i (prawie 33 tys.). Mimo, 
iż obecnie NUKAT zawiera jedynie tylko część bogatych zbiorów specjalnych 171 bibliotek 
współtworzących katalog, zebrane dane są na tyle bogate, że mogą stanowić podstawę do 
dyskusji o formatach opisu katalogowego poszczególnych typów zbiorów specjalnych, opisie 
przedmiotowym, poziomie szczegółowości opisu oraz ideach przyświecających tworzeniu 
katalogów centralnych zbiorów historycznych i specjalnych1.

SESJE I PANELE DYSKUSYJNE…
Organizatorzy tegorocznej edycji konferencji zadbali o bardzo bogaty program, który 

był wypełniony wieloma wystąpieniami i prelekcjami popartymi ciekawymi prezentacjami 
multimedialnymi oraz panelami dyskusyjnymi, które były doskonałą okazją do wymiany 
poglądów.

Konferencja składała się z siedmiu następujących sesji:
• Katalogi centralne – wczoraj, dziś i jutro
• NUKAT a polskie biblioteki naukowe
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• Rękopisy w centralnym katalogu NUKAT
• Stare druki w centralnym katalogu NUKAT
• Zbiory muzyczne i audiowizualne w centralnym katalogu NUKAT
• Zbiory grafi czne i kartografi czne w centralnym katalogu NUKAT
• Zbiory DŻS w centralnym katalogu NUKAT

W pierwszej sesji dr Henryk Hollender oraz dr hab. Joanna Partyka wprowadzili 
słuchaczy w rozważania bibliologiczne i humanistyczne. Dr Hollender mówił o „Katalogach 
centralnych jako instytucjach kultury”. Omówił NUKAT oraz zawarte w nim dziedzictwo 
kulturowe odnosząc się do zagranicznych katalogów centralnych (niemieckich, izraelskich, 
anglosaskich). Natomiast druga prelegentka, dr hab. Partyka, badaczka kultur różnych 
regionów europejskich przedstawiła referat nt. „Biblioteka naukowa – (niedoceniony?) 
skarb humanisty”. 

W kolejnych sesjach możliwość wypowiedzi mieli zarówno rękopiśmiennicy, 
starodrucznicy, jak i bibliotekarze zajmujący się zbiorami muzycznymi, kartografi ą, 
ikonografi ą czy też dokumentami życia społecznego. Nie sposób wspomnieć w krótkiej 
relacji o wszystkich prelegentach i poruszanych tematach. Ciekawymi obserwacjami 
z konferencji podzieliły się dotychczas na łamach branżowej prasy trzy uczestniczki: Iwona 
Wiśniewska2, Ewa Kobierska-Maciuszko3 oraz Maria Wrede4.

Istotną częścią konferencji był z pewnością niezwykle inspirujący panel poświęcony 
rękopisom. Po wysłuchaniu referatu Krystyny Sanetry pt. „Format MARC 21 dla rękopisów” 
do dyskusji zaproszono ekspertów w tej dziedzinie: Agnieszkę Fabiańską (Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie), dr Adama Poznańskiego (Bibliotek Uniwersytecka we 
Wrocławiu), Krystynę Sanetrę (Biblioteka Jabiellońska), prof. Jacka Soszyńskiego (Instytut 
Historii Nauki PAN) oraz Marię Werde (Biblioteka Narodowa). 

Eksperci, jak podkreśla też w swojej relacji I. Wiśniewska, zwrócili uwagę, że 

konieczne jest opracowywanie spuścizn rękopiśmiennych znajdujących 
się w zbiorach bibliotek i innych placówkach kulturalnych, muzeach, 
archiwach. Niezbędne jest efektywne upowszechnianie informacji 
o przechowywanych zbiorach dla tzw. „zwykłego” odbiorcy, który 
ciekawy jest, jak wyglądają unikatowe zbiory specjalne. Jednak po 
drugiej stronie stoi bibliotekarz – badacz, który zajmuje się naukowo 
zbiorami, który potrzebuje na dogłębne uporządkowanie i zbadanie 
danej spuścizny nierzadko kilku lat. Prace te wieńczy zazwyczaj 
książka będącą monografi ą danej spuścizny czy też katalog. 

W czasie dyskusji próbowano odpowiedzieć na pytanie: co powinno być podstawą opisu 
rękopisu w bazie danych? Stwierdzono, że po pierwsze:

„podstawą opisu powinien być zespół rękopisów rozumiany jako zarchiwizowana całość 
materiałów wytworzonych i zgromadzonych przez twórcę – osobę fi zyczną (spuścizna), 
rodzinę, urząd, przedsiębiorstwo lub inną instytucję (archiwum), rodzajem zespołu jest 
też kolekcja rękopisów, czyli grupa dokumentów bibliotecznych niezwiązanych wspólnym 
pochodzenie, lecz połączonych przez twórcę kolekcji według celowego zamysłu5.”



Po drugie: 
„podstawą opisu, i to opisu skróconego, uproszczonego do 

poziomu opisu inwentarzowego, powinna być jednostka ręko-
piśmienna, stanowiąca podstawowy obiekt „obrotu” bibliotecz-
nego, także (co szczególnie istotne) cyfryzacji6.” 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła sesja poświęcona 
starym drukom, w której swoimi doświadczeniami dzielili się 
dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu, dr Rafał Wójcik z Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Poznaniu, czy też dr Maria Michalska (PAN Biblioteka 
Gdańska), która dała słuchaczom cenne wskazówki, z jakich po-
mocy korzystać podczas katalogowania starych druków. 

W drugim dniu poruszane były zagadnienia poświęcone 
opracowywaniu pozostałych kategorii zbiorów specjalnych. Mó-
wiono o zbiorach muzycznych i audiowizualnych. Tutaj uwagę 
słuchaczy zwrócił przede wszystkim referat Aleksandry Górki 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie nt. „Te (nie)strasz-
ne nuty, czyli opracowanie rękopisu muzycznego w NUKAT”. 
Prelegentka omówiła opracowanie spuścizny Romana Palestra 
(1907-1989). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako de-
pozytariusz (na mocy testamentu) spuścizny wielkiego artysty 
podejmuje od lat wiele działań służących upowszechnieniu wie-
dzy o tym fascynującym człowieku i jego znakomitym dorobku 
muzycznym oraz publicystycznym. W panelu o zbiorach graficz-
nych i kartograficznych z ciekawą prelekcją prezentującą bazę 
WIEKI (Wielkopolską Kolekcję Ikonograficzną) – platformę 
prezentacji regionalnych zbiorów ikonograficznych, wystąpiła 
przedstawicielka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Renata 
Wilgosiewicz-Skutecka. Równie interesujący referat wygłosi-
ła Marta Pawlikowska-Flisikowska (PAN Biblioteka Gdańska) 
omawiając problematykę opracowania fotografii i kart poczto-
wych w systemie Virtua. 

Ostatni panel konferencji był zatytułowany: „Zbiory DŻS 
w centralnym katalogu NUKAT”. Mówiono więc o dokumen-
tach życia społecznego, omawiano opisy jednostkowe druków 
ulotnych ze szczególnym uwzględnieniem elementów ilustra-
cyjnych i dekoracyjnych. Dość oryginalnym wystąpieniem była 
ostatnia prelekcja dr Anety Kwiatkowskiej, która swoje rozwa-
żania skupiła wokół „znaczka kopciuszka”. Wśród ponad tysią-
ca rodzajów dokumentów życia społecznego Biblioteki Gdań-
skiej PAN znajdują się znaczki nazywane zabawnie „Cinderella 
stamps” – znaczki kopciuszki. Te niepozorne druki służyły re-
klamie, propagandzie, jako intencjonalne nośniki pamięci mia-
ły kształtować pamięć zbiorową społeczeństw. W tak specyficz-
nym miejscu, jakim był Gdańsk w pierwszej połowie dwudzie-
stego wieku ich zadaniem było również wzmacnianie lokalnej 
tożsamości.



REFLEKSJE POKONFERENCYJNE…
Wszyscy zgodnie zauważyli, że szczególne miejsce w czasie 

konferencji zajęła tematyka opracowania rękopisów i spuścizn 
w formacie MARC21. 

Pokreślono, że bibliotekarze zajmujący 
się tego typu zbiorami „nigdy nie 
stawiali sobie celów ilościowych, raczej 
jakościowe: precyzję i kompletność 
naukowego opracowania” zbiorów, 
zwracając przy tym uwagę na aspekty 
historyczne, kulturowe, językowe. 

Pojawiły się głosy dotyczące podjęcia się bardziej intensyw-
nych prac nad katalogiem proweniencji wszystkich zbiorów bi-
bliotecznych. W kuluarach poruszano także sprawy kształcenia bi-
bliotekarzy, zwłaszcza tych którym można powierzyć opracowanie 
zbiorów specjalnych.

Maria Werde relacjonując konferencję zwróciła uwagę, że 
dyskutowano także o sytuacji, w jakiej znalazło się po kolejnych 
reformach szkolnictwo wyższe, o deregulacji zawodu i stanie bi-
bliotekarstwa naukowego w Polsce. Podkreśliła, że przekształcane 
instytuty bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wydziały 
bibliologii, informatologii, architektury webowej, nie uczą już rze-
miosła, którego istotą był właściwy opis bibliografi czny. Organiza-
torzy dwudniowego spotkania podkreślali, że obecność zbiorów 
specjalnych w ogólnodostępnych bazach katalogowych nie tylko 
umożliwia dostęp do informacji o zbiorach i do samych zbiorów 
czytelnikom z całego świata, lecz także stanowi podstawę do pro-
wadzenia kwerend i badań naukowych zbiorów specjalnych pol-
skich bibliotek. 

Zorganizowana w klimatycznych murach warszawskiej Bi-
blioteki Uniwersyteckiej konferencja zebrała bardzo dużo pozy-
tywnych opinii. Zaproszeni goście mogli wysłuchać kilkunastu cie-
kawych prezentacji wyśmienitych prelegentów, którzy dostarczyli 
mnóstwo cennej wiedzy, wyników interesujących badań oraz in-
spiracji z zakresu opracowywania zbiorów specjalnych. Wszystko 
odbywało się w bardzo życzliwej atmosferze. 

Przypisy
1 https://konferencje.buw.uw.edu.pl/hincomnia2019/ [dostęp: 24września 2020].
2 Obserwacje z drugiej konferencji z cyklu HINC OMNIA, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 25-26 listopada 2019 r., „Biuletyn EBIB” 2020, 
nr 1 (190). 
3 Rękopisy w katalogu NUKAT? Są, a jakoby żadnego nie było… – o zeszłorocznej 
konferencji w BUW HINC OMNIA słów kilka, „Tytuł Ujednolicony” 2020, nr 1 
(25), s. 5-8. 
4 Rękopisy w katalogu NUKAT – którędy droga do celu?, „Tytuł Ujednolicony” 
2020, nr 1 (25), s. 10-11. 
5 Tamże.
6 Tamże. 
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■ Róża Pomiecińska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Sieć współpracy i samokształcenia  
„Sposób na czytanie”
–relacja ze spotkań 
w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej 

W roku szkolnym 2019/2020 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała 
drugą odsłonę cyklu spotkań w ramach utworzonej rok wcześniej sieci współpracy i samo-
kształcenia pt. „Sposób na czytanie”. Głównym celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń 
między uczestnikami warsztatów, analiza dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji zawo-
dowych oraz poszerzanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunika-
cyjnej w pracy ze współczesnym czytelnikiem1.

W minionym roku szkolnym odbyły się trzy spotkanie sieci w formie stacjonarnej i jed-
no z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju w formie online.

Tematem pierwszego spotkania były animacyjne metody diagnozowania potrzeb czy-
telników, jak również wykorzystania ich w codziennej pracy nauczyciela-bibliotekarza. Wa-
chlarz owych metod jest bardzo szeroki i można go stosować do pracy zarówno z najmłod-
szymi użytkownikami bibliotek, jak i nieco starszymi. Przykładem animacyjnych metod 
diagnozowania potrzeb czytelników jest ćwiczenie o nazwie „Wiszące pytania”. Polega ono 
na zadaniu jednego lub kilku pytań zapisanych na kartce papieru szerokiej grupie odbior-
ców i umieszczeniu ich (najlepiej przypięciu do sznura) w widocznym miejscu biblioteki. 
Osoby chcące udzielić odpowiedzi na zadane pytania robą to zapisując je na wcześniej przy-
gotowanych kartkach i przypinają pod lub z boku zadanego pytania. Warto pamiętać, iż 
karteczki przeznaczone na odpowiedź mogą nawiązywać do wcześniej zadanego pytania. 
Jeśli chcemy zapytać np. o pomysły na zorganizowanie koncertu w bibliotece przygotujmy 
karteczki w kształcie instrumentu.

Drugie spotkanie sieci dotyczyło rozwijania kompetencji czytelniczych – świadomości 
i ekspresji kulturalnej czytelników. Podczas warsztatów przedstawione zostały metody pra-
cy z czytelnikiem w odniesieniu do jego świadomości i ekspresji kulturalnej, a więc po-
przez zaangażowanie go do wyrażenia swoich myśli, poglądów i uczuć. Przykładem takiego 
działania jest wykorzystanie podczas zajęć bibliotecznych ćwiczenia o nazwie „Dyktando 
mentalne”. Polega ono na zadawaniu pytań do wybranego wcześniej obrazu, którego nie 
zna czytelnik. Odpowiadając na zadane pytania może stworzyć on swoją historię, wyrazić 
swoje myśli i poglądy niekoniecznie zgodne z tym, co zostało przedstawione na wybranym 
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wcześniej obrazie. Zadaniem bibliotekarza jest wysłuchanie odpowiedzi uczestnika zajęć, 
przedstawienie wybranego obrazu oraz dyskusja nad odpowiedziami czytelników.

Kolejne spotkanie sieci dotyczyło sposobów motywowania do czytania. W trakcie 
warsztatów został przedstawiony sposób wykorzystania kości Story Cubes w pracy z czy-
telnikiem. Zabawa polega na dopowiadaniu historii do obrazków przedstawionych na kost-
kach. Każdy przedstawiony na kostce rysunek powinien być jednym z głównych elementów 
opowiadanej historii. 

Czwarte, ostatnie spotkanie sieci, zorganizowane w formie online dotyczyło wykorzy-
stania różnego rodzaju narzędzi TIK w pracy z czytelnikiem w czasie pandemii korona-
wirusa. Podczas spotkania zaprezentowano cały wachlarz narzędzi (Genial.ly, Wordwall, 
LerningApps.org i inne) przydatnych w tworzeniu pomocy dydaktycznych w ramach 
wspomagania pracy nauczyciela i do wykorzystania w trakcie zajęć bibliotecznych. Po-
nadto przedstawiono programy (Canva, Emaze i inne) do tworzenia materiałów grafi cz-
nych i promujących działania biblioteki. Następnie omówiono aplikacje (Padlet, Symbaloo 
i inne) służące  do gromadzenia i grupowania materiałów znalezionych w Internecie. Na 
zakończeniowe spotkania zaprezentowano mapę dobrych inicjatyw bibliotecznych i działań 
bibliotekarzy w czasie zamknięcia bibliotek i epidemii koronawirusa. Przykłady te miały na 
celu ukazanie kreatywności bibliotekarzy i sposobów przeniesienia działań realizowanych 
dotychczas w formie stacjonarnej w przestrzeń wirtualną.

Podsumowaniem spotkań sieci współpracy i samokształcenia „Sposób na czytanie” 
w roku szkolnym 2019/2020 było przesłanie w formie online zaświadczeń dla uczestników.

 
Przypisy:
1 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu [online].Wrocław: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we 
Wrocławiu, 2018 [dostęp 13 lipca 2020]. Sieci współpracy – cele. Dostępny w Word Wide Web: < https://www.
dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wsipo/wsipo-sieci-wspolpracy#sieci-wsp%C3%B3%C5%82pracy-cele>.
Na ilustracji Kości Story Cubes. Źródło: Materiały ze szkolenia
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Z wizytą 
w Muzeum Oświaty 
im. prof. Mariana Falskiego 
w Kuźnicy Grabowskiej

Organizując stałą wystawę w Książnicy Peda-
gogicznej w Kaliszu zatytułowaną „Szkolnej Ławy 
Czar” inicjatorka ekspozycji, pisząca te słowa, od-
wiedziła kilka muzeów oświatowych w celu zbie-
rania doświadczeń i szukania inspiracji. Kilka lat 
temu na łamach „Bliżej Biblioteki” pisaliśmy o wi-
zycie w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, w mię-
dzyczasie mieliśmy możliwość zwiedzić także 
niezwykle ciekawe Muzeum Oświaty Pomorskiej 
działające przy Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Gdańsku. W 2016 r. rozpoczęliśmy 
współpracę z Muzeum Oświaty im. prof. Mariana 
Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, w niewielkiej 
miejscowości położonej około 40 km na południe 
od Kalisza. Wypożyczyliśmy wówczas kilka ekspo-
natów na organizowaną podczas Nocy Bibliotek 
w dziale zbiorów specjalnych Książnicy pierwszą 
lekcję kaligrafi i. W 2019 r. natomiast dwie bibliotekarki: Bogumiła Celer oraz Aldona Zim-
na na zaproszenie wójta gminy Kraszewice – Konrada Kuświka, brały udział w III edycji 
„Wspólnego czytanie Elementarza prof. Mariana Falskiego”. 

Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej jest jedynym w regionie muzeum, którego 
patronem jest autor słynnego elementarza z 1910 r., używanego niemal przez cały XX wiek. 
Mimo, iż elementarz był wykorzystywany jako narzędzie indoktrynacji (w jednym z wydań 
pojawił się portret Bieruta), trzeba podkreślić, że sam prof. Marian Falski był człowiekiem 
dość niezależnym. Warto dodać, że był np. sygnatariuszem słynnego „Listu 34”, przeciwko 
cenzurze i ograniczeniu dostępu do kultury, podpisanego przez wybitnych ludzi nauki i kul-
tury z Antonim Słonimskim, Marią Dąbrowską i Karolem Estreicherem na czele. Falski był 
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zięciem Karola Oxnera – przedwojennego właściciela Kuźnicy i szwagrem ostatniego dzie-
dzica tego majątku – Seweryna Oxnera. Profesor często przyjeżdżał do rodziny swojej żony, 
polował w okolicznych lasach. Muzeum, które powstało w 2005 r. ma siedzibę w dworku 
należącym kiedyś do Oxnerów w tzw. „Pałacu Oxnera”. Zgromadzono w nim ciekawą kolek-
cję starych podręczników, elementarzy ze wszystkich stron świata. W Kuźnicy Grabowskiej 
można zobaczyć pierwszą czytankę małych Francuzów, mieszkańców Grenlandii, Izraela 
czy Japonii. Są też podręczniki do nauki języka kaszubskiego, śląskiego oraz cygańskiego, 
a przede wszystkim różne wydania wspomnianego „Elementarza” Falskiego. W tym jedno 
z najwcześniejszych wydań, tzw. „Elementarz Powiastkowy” z 1923 r. podarowany przez 
siostrzenicę Mariana Falskiego, Barbarę Szczerbińską.

W dworku zrekonstruowano dawną klasę, w której znalazły się zabytkowe ławki szkolne 
z otworami na kałamarze i wgłębieniami na pióra ze stalówką, staroświecka tablica. Moż-
na też obejrzeć dawne przybory szkolne, tabliczki, na których dzieci sporządzały rachunki 
i fartuszki z białymi kołnierzykami używane jeszcze w latach 60. i 70. XX w. Wrażenie robi 
na zwiedzających także biurko nauczyciela, na którym znajduje się dawny sprzęt piśmien-
niczy i ręczny dzwonek szkolny.  

Organizowane od 4 lat, w dniu urodzin Falskiego, wspólne czytanie podręcznika jest 
największym wydarzeniem kulturalnym Gminy Kraszewice. W roku 2020 ze względu na 
panującą pandemię organizatorzy postanowili wyjątkowo przenieś czytanie w sferę wirtu-
alną, na ekrany telewizorów i komputerów. Po raz drugi swój patronat nad wydarzeniem 
objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, która również przeczytała jedną z czyta-
nek. W akcję włączają się czynnie znani aktorzy, dziennikarze, sportowcy, samorządowcy, 
posłowie i senatorowie, nauczyciele, mieszkańcy gminy oraz dzieci i młodzież. 

Na profi lu facebookowym muzeum, napisano, że „w takie miejsca trudno trafi ć przy-
padkiem... Na szczęście można o nich napisać i polecić”. Zatem polecamy z czystym sumie-
niem podróż w czasie, do szkoły naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Za rok mamy 
nadzieję, że spotkamy się znów na kolejnym wspólnym czytaniu elementarza, tym razem 
już w normalnym warunkach, po pandemii.  

Źródło fotografi i: Gmina Kraszewice. Samorządowy Portal Internetowy (www.kraszewice.pl)

Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej. Od lewej: opiekun Muzeum Ewa Maląg 
i Wójt Gminy Kraszewice Konrad Kuświk
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■ Aldona Zimna
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Grudniowa konferencja
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu
w 2019 roku

Z KRONIKI 
KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ 
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

W dniu 3 grudnia 2019 roku PBP Książnica Pedagogiczna im. 
A Parczewskiego w Kaliszu zorganizowała konferencję zatytuło-
waną „Książka i dziecko – kontakty z książką, jako element rozwo-
ju mózgu”. Sesja dedykowana była głównie nauczycielom przed-
szkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarzom szkolnym, 
rodzicom i osobom zainteresowanym prezentowanym tematem. 
Miejscem spotkania był Wydział Pedagogiczno-Artystycznym 
w Kaliszu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Otwarcia 
konferencji dokonały: Jolanta Nowosielska – dyrektor biblioteki 
oraz Małgorzata Kołodziej – wicedyrektor placówki. Następnie 
głos zabrała moderator sesji dr Bogumiła Celer, kierownik dzia-
łu zbiorów specjalnych Książnicy, która kolejno przedstawiała 
prelegentki spotkania. Wykład wprowadzający w tematykę se-
sji wygłosiła dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, która przybliżyła 
zgromadzonym temat „Neurobiologii i neurodydaktyki” w od-
niesieniu do ogólnego rozwoju dziecka. Kolejna prelegentka, dr 
Agata Walczak-Niewiadomska, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Łódzkiego zapoznała uczestników z „Wczesną alfabetyzacją 
– (czyli) wprowadzaniem dziecka w świat książki i alfabetu od 
pierwszych lat życia”. Natomiast Beata Górecka, nauczyciel III 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 
odpowiedziała na pytanie „Czy (i jak) origami rozwija mózg?” po-
kazując konkretne przykłady w formie prezentacji różnych rekwi-
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zytów origami. Z kolei Monika Baran, również nauczyciel wyżej wymienionego kaliskiego 
liceum przybliżyła słuchaczom w zajmujący i praktyczny sposób zagadnienie „Mózgu w ru-
chu”, argumentując znaczenie uprawiania gimnastyki nie tylko ciała, ale również rozumu 
– mózgu, w kompleksowym prawidłowym rozwoju psychofi zycznym ucznia. 

Dalsze referaty wygłosiły bibliotekarki Książnicy. Jako pierwsza wystąpiła Róża Pomie-
cińska, członek Zespołu wspomagania szkół i placówek oświatowych, która scharaktery-
zowała „Wybrane metody uczenia się przyjazne rozwojowi mózgu”, w szczególności wśród 
dzieci młodszych. Aldona Zimna, przewodnicząca Zespołu wspomagania zaprezentowała 
i omówiła realizowane przez bibliotekarzy „Projekty z książką w Książnicy Pedagogicznej”, 
które skierowane są do dzieci i młodzieży różnych typów szkół, przedszkoli oraz innych pla-
cówek środowiskowych. Henryka Karolewska, kierownik działu informacyjno-bibliogra-
fi cznego streściła temat „Książka, dziecko, mózg – na łamach prasy”, przytaczając zarówno 
przykłady czasopism dawnych jak i współczesnych, w oparciu o zbiór czasopism dostęp-
nych w Książnicy. Wystąpienie zamykające cześć wykładową konferencji wygłosiła Izabela 
Fietkiewicz-Paszek, która zaprezentowała Wydawnictwo MARTEL, podając przykłady pu-
blikacji opracowanych z myślą o rozwoju poznawczym najmłodszych.

W podsumowaniu moderator sesji dr Bogumiła Celer podziękowała kolejnym prele-
gentom, zarówno gościom jak i współpracownikom za interesujące wykłady. Natomiast 
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, skierowała kilka ciepłych słów podziękowania do wszyst-
kich uczestników konferencji, do prelegentów, współorganizatorów, współpracowników, 

gospodarzy miejsca oraz zainteresowanych słuchaczy, zapraszając 
jednocześnie na warsztatową część konferencji. 

Podczas przerwy kawowej zebrani mieli możliwość zapoznania 
się z tematycznym fragmentem księgozbioru Książnicy (tj. książ-
kami, czasopismami, multimediami), ogólną ofertą biblioteki oraz 
wyborem książek Wydawnictwa MARTEL. Z wielką przyjemnością 
zaprezentowaliśmy także wystawę zatytułowaną „Ekslibrisy Jubi-
leuszowe Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
z okazji 70-lecia biblioteki.”

Następnie uczestnicy konferencji podzielili się na dwie grupy 
i wzięli czynny udział w warsztatach. Pierwszy z nich, zatytułowany 
„Origami dla każdego” poprowadziła Beata Górecka-Pęder, nato-
miast drugi „Kreatywność jest wśród nas” poprowadziły gościnnie 
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”, sekcji rękodzie-
ło artystyczne, panie: Maria Wolf, Bożena Wlaźlak oraz Grażyna 
Adamkiewicz. 

Wszyscy odbiorcy grudniowego spotkania otrzymali certyfi katy 
uczestnictwa w konferencji oraz w warsztatach. Dodatkowo na ko-
niec wśród zebranych rozlosowano upominki książkowe. 

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób zainteresowanych 
czytelnictwem i wszechstronnym rozwojem dziecka, byli to między 
innymi: wykładowcy i studenci WPA UAM, nauczyciele, wychowaw-
cy, bibliotekarze oraz rodzice. 

Organizatorzy żywią nadzieję, iż konferencja stała się dla wie-
lu uczestników inspiracją i przykładem jak pobudzać i zapewnić 
wszechstronny rozwój dziecka, uwypuklając jego zdolności i talenty.
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■ Aldona Zimna
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wystawa „Bożena Woś In Memoriam”
w kaliskiej Książnicy

W marcu 2020 r. w Książnicy Pedagogicznej odbył się wernisaż wystawy poświęconej 
zasłużonej ostrowiance – Bożenie Woś, wybitnej nauczycielce, niedoścignionej animatorce 
kultury oraz wielkiej przyjaciółce polskiego i międzynarodowego ekslibrisu. Zaistniała sy-
tuacja związana z epidemią Covid-19 niestety uniemożliwiła czytelnikom zwiedzanie przy-
gotowanej wystawy, która była prezentowana do końca czerwca w bibliotece. Wychodząc 
naprzeciw wszystkim zainteresowanym przygotowana została wystawa on-line „Bożena 
Woś In Memoriam” – powystawowe refl eksje, która zamieszczona została w lipcu br. na 
bibliotecznym Facebooku Książnicy.

Eksponowana wystawa zawierała ponad 30 plansz informacyjnych, które przedstawia-
ły postać Bożeny Woś, etapy jej życia rodzinnego, zawodowego oraz społecznego. Były to 
wspomnienia z jej dzieciństwo, lat nauki szkolnej, studiów i pracy zawodowej. Opisywały 
także aktywną pracę związkową Bożeny Woś oraz szeroką działalność samorządową i kul-
turalno-artystyczną. W gablotach umieszczone zostały różnego typu dokumenty, ekspona-
ty i pamiątki pochodzące z prywatnych zbiorów Państwa Wosiów oraz dr Bogumiły Celer, 
a także różne materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej. Kilka plansz ukazywało bo-
gaty zbiór ponad 130 ekslibrisów i grafi k dedykowanych Bożenie i Czesławowi Wosiom, 
wykonanych przez znanych artystów z Polski (m.in. Zbigniewa Osenkowskiego, Ryszarda 
Bandosza, Ryszarda Bednarza, Zbigniewa Jóźwika, Marzannę Muchę, Hannę Głowacką, 
Czesława Wosia), jak i grafi ków z całego świata, m.in.: z Argentyny, Włoch, Rosji, Czech, 
Norwegii, Niemiec, Litwy, Izraela, Francji. 

Kolejne plansze opowiadały historię współtworzenia od 1985 do 2016 roku przez 
małżeństwo Wosiów Międzynarodowego Biennale Małej Formy Grafi cznej i Ekslibrisu 
w Ostrowie Wielkopolskim oraz Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego, któ-
ra towarzyszyła Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie 
i Ostrowie Wielkopolskim. Zaprezentowane zostały też foldery i katalogi towarzyszące tym 
wydarzeniom oraz wybrane artykuły poświęcone życiu B. Woś.

Wystawa ukazywała ponadto wielką pasję Bożeny Woś – fotografi ę. Widzowie mogli 
podziwiać przepiękne czarno-białe zdjęcia przedstawiające m.in. ludzi i przyrodę. Na paru 
planszach zamieszczone zostały wiersze napisane przez najbliższych przyjaciół, dedykowa-
ne bohaterce wystawy.
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Zorganizowanej w Książnicy wystawie upamiętniającej postać Bożeny Woś – przyja-
ciółki biblioteki, towarzyszyły wydane z tej okazji reprodukcje ekslibrisów, w formie 30. 
okolicznościowych pocztówek zaprojektowanych przez B. Celer. Rozdawane były one pod-
czas wernisażu. Jeden z kompletów pocztówek znajduje się w księgozbiorze zbiorów spe-
cjalnych biblioteki, natomiast drugi komplet otrzymał Czesław Woś.

Uczestnicy wernisażu mieli przyjemność zwiedzać wystawę w obecności honorowego 
gościa – Czesława Wosia, który opowiadał o swojej małżonce, o jej młodości, pierwszej 
pracy, fascynacji fotografi ą oraz o prezentowanych na wystawie grafi kach, ekslibrisach i ich 
autorach.

Kurator wystawy Aldona Zimna serdecznie dziękuje za sentymentalne wystąpienie, opro-
wadzenie po wystawie i udostępnienie materiałów wystawienniczych Czesławowi Wosiowi.

Uczestnicy wernisażu Od lewej: Aldona Zimna – kurator wystawy i Czesław Woś
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Z pracowni mistrza grafi ki
O wystawie „Władysława Kościelniaka 
wędrówki wielkopolskim szlakiem”

Włączając się w obchody 28. Europejskich Dni Dziedzictwa Książnica Pedagogiczna 
w Kaliszu przygotowała wystawę zatytułowaną „Władysława Kościelniaka wędrówki wiel-
kopolskim szlakiem”, której wernisaż miał miejsce 19 września 2020 r. 

Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa „Moja droga” doskonale wpisało się 
w biografi ę W. Kościelniaka, kaliskiego artysty-grafi ka, który dał się poznać także jako czło-
wiek książki, bibliofi l, badacz lokalnej historii i jej popularyzator, a zarazem zaangażowany 
społecznik ciągle pełen niebanalnych pomysłów. 

W zbiorach Książnicy przechowywana jest bogata spuścizna artysty. Przygotowując wy-
stawę kuratorka chciała przede wszystkim zwrócić uwagę na jego dwie pasje: wędrówki po 
Wielkopolsce oraz pasje bibliofi lskie. 

Termin wystawy zbiegł się z obchodami 5. rocznicy śmierci Kościelniaka. Tym bardziej 
warto było właśnie w tym czasie przybliżyć życiową drogę grafi ka. Dorobku artysty nie 
sposób omówić w kilku słowach, nie sposób pokazać na jednej wystawie. Mówiono o nim 
człowiek-instytucja. Zawsze pasjonowała go historia i tradycje, zawsze też cenił sobie dzie-
dzictwo kulturowe. Zabiegał o upamiętnienie pomników przeszłości, upamiętnienie ludzi 
i wydarzeń z naszej historii. Ze swoim szkicownikiem wędrował po całej Wielkopolsce, do-
kumentował, fotografował i szkicował. Stworzył niezwykle bogate artystyczne archiwum 
zabytkowych obiektów, tajemniczych uliczek, zakątków ale też tej architektury, która znik-
nęła z miejskich krajobrazów. Lubił dzielić się swą wiedzą z innymi. Namacalnym dowodem 
na to są chociażby nieśmiertelne „Wędrówki ze szkicownikiem”, które były publikowane od 
1980 r. na łamach „Ziemi Kaliskiej”. Wspominano, że rozmowy z panem Władysławem były 
zawsze ciekawe, „bo z nim można było rozmawiać na każdy temat – i o tym, co było, i co 
jest, i co będzie. I zawsze wynikało z nich coś dobrego i konstruktywnego, bo był to człowiek 
z pasją.” Wędrówki stały się dla artysty twórczą inspiracja. Uczył nas miłości do naszej 
„małej ojczyzny”. 
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Warto przypomniać jego słowa. W jednym z wywiadów wyznał: 

Nie zawsze udaje mi się spacerować po uroczych uliczkach Kalisza, ale kie-
dy zapragnę, wychodzę na balkon sąsiedniego domu i podziwiam miasto, 
czego dałem wyraz w swoich felietonach oraz setkach rysunków.  A jeżeli 
jeszcze mam niedosyt, wchodzę na dach nad moją pracownią i mam cały 
Kalisz przed i pod sobą, poczynając od Majkowa, poprzez Chmielnik, Rypi-
nek, Chełmce aż po Dobrzec i Szczypiorno. 
Jednym słowem, Kalisz jest naprawdę uroczym i ładnym miastem nie tylko 
dla mieszkańców i tych, którzy bez względu na jego urodę kochają go.

Często słyszy się zdanie, szczególnie od gości odwiedzających nasze mia-
sto, że Kalisz jest piękny. Mieszkańcy tego nie mówią, bo albo go nie znają, 
albo nic o nim nie wiedzą. Wobec tego spójrzmy na niego poprzez moje 
oczy i moje okulary. 
(...) Z najbliższych, sąsiednich miast naszego regionu wiele uroku w moich 
oczach ma np. Krotoszyn ze swoimi uliczkami, architekturą domów miesz-
kalnych i architekturą sakralną, pałacykami oraz specyfi czną atmosferą 
niewielkiego przecież obszaru. Przypomina nawet duże miasto w minia-
turze. Podobnie jest z Kaliszem. Zacznijmy jego podziwianie z wieży ratu-
szowej, której już samo wnętrze na poszczególnych piętrach jest interesu-
jące i zapoznaje nas z historią miasta. Kiedy znajdziemy się na ostatnim, 
widokowym piętrze, możemy swobodnie wyszukiwać w panoramie miasta 
najpiękniejsze fragmenty. Spójrzmy ku Zachodowi. Widzimy wąski korytarz 
ul. Śródmiejskiej, domy mieszkalne z czerwonymi dachami, dalej kościół 
pw. Św. Rodziny w gęstwinie drzew, potem ulica Górnośląska pnąca się 
nieco pod górę, a na horyzoncie kilka wieżowców, spośród których wyłania 
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się skromna sylwetka kościoła w Dobrcu, przedmieściu Kalisza, a za nim 
majaczą we mgle drzewa Szczypiorna. Kiedy spojrzymy ku południowi, 
widzimy niemal tuż pod nogami masywną sylwetkę kościoła i klasztoru 
franciszkańskiego, stojących od siedmiu i pół wieków. (...) 
Lubię popatrzeć z „Czerwonego mostu” i rzucić okiem na perspektywę 
kanału Bernardyńskiego, prostego, jak strzelił, pełnego parkowej zieleni. 
Z tego mostu prowadzi uliczka dla pieszych o nazwie „Walecznych”, do 
ulicy Łódzkiej, prosto na więzienie. Lubię plac Kilińskiego z architekturą 
kościoła Jezuitów, pałacu Puchalskiego, niestety oszpecanego przez samo-
wolę sklepikarzy. Lubię wjazd na plac Jana Pawła II z panoramą na kole-
giatę, pomnik papieża i cały zespół pojezuicki z kościołem Garnizonowym, 
który przypomina mi włoską architekturę, zresztą prawdopodobnie przez 
Włocha projektowaną. Co mi się jeszcze podoba? Uliczka Chodyńskiego 
z perspektywą na kościół Garnizonowy, kiedy popołudniem oświetlona jest 
jego elewacja. Aleja Wolności? Czyż nie jest piękna, kiedy spaceruje się 
wieczorem wśród galerii świateł z perspektywą na teatr?”

Zwiedzający ekspozycję mieli okazję poznać Kościelniaka także jako bibliofi la. Wystawie 
towarzyszyło okolicznościowe wydanie bibliofi lskiej książki, „Szkic do portretu Władysława 
Kościelniaka. Dedykacje i autografy z księgozbioru artysty”, w nakładzie 105. egzemplarzy 
ręcznie numerowanych z naklejonym ręcznie ekslibrisem artysty. Liczba egzemplarzy na-
wiązuje do 105. rocznicy urodzin Kościelniaka, którą będziemy obchodzić w 2021 r. Książ-
ka odgrywała w jego życiu ważne miejsce, była niezbędnym atrybutem jego pracy, o czym 
przekonujemy się wchodząc do pracowni. Owocem tej miłości do książek stał się ciekawy 
księgozbiór, w którym odnajdziemy również książki opatrzone dedykacjami czy autogra-
fami. Są one świadectwem zawartych przez niego przyjaźni, znajomości, są historią wielu 
spotkań, dają dowody wielkiego uznania, jakim się cieszył. 
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W swojej pracowni Kościelniak przyjmował wraz z żoną Naną – jak się do niej zwracał 
– wielu gości. Osoby, które go odwiedzały wspominają, że najpierw trzeba było pokonać 
90 stopni wąskich i dość stromych schodów prowadzących do jego pracowni, mieszczącej 
się na poddaszu przy ul. Górnośląskiej. Niejeden z gości nieco się przy tej wspinaczce za-
sapał, ale było warto… cytując Bożenę Szal: „tam na górze czekał już gospodarz, jak zawsze 
w znakomitej formie, pełen wigoru i humoru, z uśmiechem na twarzy i sercem na dłoni.” 
Nawiązując do tych słów na jedną z pierwszych plansz prezentowanej wystawy kuratorka 
wybrała fotografi ę Kościelniaka pokazująca go właśnie takiego pełnego życia, zapraszające-
go do zapoznania się z jego twórczością. 

Pracownia Kościelniaka mieści się obecnie w nowym skrzydle biblioteki, mamy nadzie-
ję, że urządzając ją w kolejnym nowym miejscu udało nam się zachować jej specyfi czny 
klimat. Warto dodać, że na uczestników wernisażu czekała miła niespodzianka, sam Pan 
Władysław z ekranu telewizyjnego opowiadał o swojej drodze życiowej, a było to możliwe 
dzięki zachowanym w pracowni nagraniom telewizyjnym na kasetach VHS. Ponadto pod-
czas zwiedzania wystawy w tle słychać było wywiad, którego artysta udzielił Andrzejowi 
Zmyślonemu dokładnie 20 września 1996 r. w 80-lecie urodzin.
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Inicjatywa przypomnienia Władysława Kościelniaka podjęta przez bibliotekarzy Książ-
nicy jest wyrazem potrzeby popularyzowania dokonań tej znaczącej postaci, ale także re-
fl eksji nad wagą izby muzealnej. Przypomnijmy, iż Pracowania artystyczna W. Kościelnia-
ka znalazła się w murach Książnicy w 2016 r. dzięki wieloletniej przyjaźni artysty z prof. 
Krzysztofem Walczakiem, byłym dyrektorem biblioteki. Swoje miejsce znalazła w struktu-
rach działu zbiorów specjalnych.

(Fotografi e pochodzą z kolekcji Władysława Kościelniaka) 
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Ciekawostki z życia 
bibliotekarza zbiorów specjalnych 

Najnowsze zabytkowe nabytki 
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Wieloletnia praca w dziale zbiorów specjalnych, która obfi towała w różnorodne do-
świadczenia, spotkania branżowe, obserwacje i zbieranie doświadczeń z innych bibliotek, 
pozwala wysunąć wniosek, że bibliotekarze zbiorów specjalnych to dość specyfi czna grupa 
specjalistów. Wielu z nich potwierdzi słowa, że kiedy już wychodzą ze swoich gabinetów, 
rzadko kiedy zostawiają pracę za ich drzwiami. Myśli ciągle krążą wokół opracowywanych 
zbiorów i nie pozwalają całkowicie się odciąć i odpocząć. Praca ze zbiorami specjalnymi to 
można powiedzieć swego rodzaju pasja. Jeden z rękopiśmienników na łamach tegoroczne-
go „Tytułu Ujednoliconego” pisał, że jego praca wiąże się z pewną życiową misją do wyko-
nania: 

to wewnętrzna potrzeba pielęgnowania i utrwalania historii oraz 
przeniesienia jej do czasów współczesnych, aby pomóc ludziom lepiej 
ją zrozumieć. To również emocje związane z dokonaniem nieocze-
kiwanego odkrycia. Rękopiśmiennik [ale też każdy inny bibliotekarz 
zbiorów specjalnych (dop. red.)] trochę uzależnia się od uczucia, 
które towarzyszy odnalezieniu brakującego kawałka układanki, ko-
niecznego do zrozumienia historii zawartej w starych dokumentach. 
Kolejny karton czy teczka to nieodkryty świat nowych możliwości. 
Jak można nie chcieć zajrzeć do środka?1 

Cytat ten idealnie ilustruje także pracę w dziale zbiorów specjalnych Książnicy, którą 
trudną zamknąć w sztywne ramy danych statystycznych. Trudno byłoby też autorce poniż-
szego tekstu nie podzielić się na forum „Bliżej Biblioteki” nowymi nabytkami, które trafi ły 
w ostatnim czasie do Książnicy. Nie sposób nie dzielić się zbiorami, które cieszą nasze oko. 

Zbiory te pozyskujemy w drodze zakupu, ale przede wszystkim zwłaszcza zbiory zabyt-
kowe ofi arowywane są przez darczyńców. Różne są motywacje ofi arodawców, najczęściej 
widzą oni w Książnicy odpowiednie miejsce, w którym materiały te będą zabezpieczone 
przed rozproszeniem i zniszczeniem oraz będą służyć kolejnym pokoleniom.
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Większość artefaktów, o których warto wspomnieć pochodzi z darowizn. W 2019 r. ko-
lekcję Książnicy wzbogacił między innymi unikatowy album dedykowany Irenie Horbow-
skiej-Zarankowej, który trafi ł do zbiorów w drodze zakupu antykwarycznego. Został wrę-
czony Zarankowej w dniu jej pożegnania, 22 kwietnia 1934 r., przez członkinie kaliskiego 
oddziału Narodowej Organizacji Kobiet. Urodzona 16 września 1878 r. w Wyłkowyszkach 
w guberni suwalskiej (obecnie Litwa), jako córka Aleksandra Niemętowskiego i Michaliny 
(hrabiny de Lacy pochodzącej z wielkiego rodu irlandzkiego), do Kalisza przeprowadziła się 
z Radomia wraz z mężem Antonim w 1921 r. Będąc żoną Antoniego Horbowskiego-Zaran-
ka, sędziego kaliskiego sądu okręgowego, aktywnie włączała się w życie społeczne Kalisza. 
Prowadziła odczyty w ramach Uniwersytetu Powszechnego im. H. Sienkiewicza, dzieląc 
się swoimi wrażeniami z podróży do Rzymu, Paryża czy Lourdes. Często panie działające 
w NOK były również obecne w życiu kilku innych organizacji, tak również było w przypadku 
Zarankowej. Oprócz aktywnej pracy w NOK brała udział w pracach sekcji propagandowej 
Komitetu Przyjaciół Wytwórczości Krajowej, należała także do Towarzystwa im. Ks. Piotra 
Skargi. Zmarła w Gnieźnie 22 lipca 1962 r. 

Wykonanie albumu dedykowanego Zarankowej zlecone zostało kaliskiemu fotogra-
fowi Antoniemu Banaszkiewiczowi, o czym świadczy sygnaturka na wewnętrznej stronie 
okładki. Antoni Banaszkiewicz (1886-1980) kupiec i fotograf, od lat 20. prowadził w Kali-
szu zakład fotografi czny przy ul. Babinej 1 i popularną składnicę fotografi czną (foto-skład) 
początkowo przy ul. Mariańskiej 8, a od 1930 r. na pl. 11 Listopada 27. Oprócz „pięknych 
fotografi cznych widoków miasta”, można było tutaj kupić aparaty i przybory fotografi czne, 
płyty gramofonowe, albumy i ramki do zdjęć, wieczne pióra, kamienne kałamarze oraz ar-
tykuły sportowe i wyroby zakopiańskie. 

Prezentowany album o wymiarach 31x23 cm złożony z 20 kart oprawionych w skó-
rę opatrzony jest dedykacją: „Pani Irenie Zarankowej Vice-Przewodniczącej Oddz. NOK 
w Kaliszu.” Znajdziemy w albumie trzy fotografi e przedstawiające grupę kilkunastu ko-
biet, prawdopodobnie są to członkinie wchodzące w skład Zarządu kaliskiej NOK. Niestety 
brak podpisów uniemożliwia identyfi kację i ustalenie nazwisk kobiet widocznych na fo-
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tografi ach. Pozostałe karty zawierają fotografi e ilustrujące 
Kalisz (m.in. Ratusz i inne kaliskie budowle) opatrzone 
jednakowo skomponowanymi kaligrafowanymi pozłaca-
nymi opisami. Każdą fotografi ę otacza ozdobna pozłaca-
na ramka. Dodatkowo znajdziemy w albumie odręcznie 
wykonaną kolorowaną kartę adresowaną dla Ireny Hor-
bowskiej-Zarankowej wręczoną jej w dniu imienin, 20 
października 1931 r. przez sekcję rozrywkową NOK. Na 
odwrocie znalazły się odręczne podpisy 19 kobiet. Należy 
także wspomnieć o trzech pocztówkach przedstawiających 
Kalisz z okresu okupacji, które zostały wklejone do albumu 
przez Zarankową w późniejszym okresie2.

Grupę fotografi i gromadzonych w Książnicy wzboga-
ciły w ostatnim czasie kolejne XIX-wieczne zdjęcia. Mię-
dzy innymi fotografi a przedstawiająca uczniów. Na jej 
odwrocie została zamieszczona pieczątka W. Makowiec-
kiego, który wcześniej zarządzał zakładem fotografi cznym 
„Nemo” w Kaliszu. Po śmierci właściciela tegoż zakładu 
Makowiecki otworzył własną pracownię fotografi czną na 
Wrocławskim Przedmieściu, w domu Oppenheima. Na-
stępnie swój zakład przeniósł na ulicę Wrocławską i róg 
alei Józefi ny. Warto dodać, iż wykonywał odbitki zarówno 
kolodionowe, jak i żelatynowo-srebrowe3. 

Kolejną grupą materiałów, które w ostatnim czasie 
trafi ły do zbiorów specjalnych Książnicy są unikatowe 
druki ulotne, będące świadectwem życia społecznego. Za-
sób dokumentów szkolnych z XIX i XX wieku wzbogaci-
ło świadectwo szkolne z 1883 r. z Kaliskiego Gimnazjum 
Męskiego spisane w języku rosyjskim. W XIX w. i pierw-
szej połowie XX w. w Kaliszu i okolicach rozwijało się 
szkolnictwo różnych szczebli. Były to szkoły elementarne, 
szkoły średnie, szkoły rzemieślniczo-niedzielne, szkoły 
żeńskie i pensje prywatne oraz szkoły ewangelickie i szko-
ły żydowskie. W zbiorach specjalnych Książnicy zachowa-
ło się kilka dokumentów z tych szkół sporządzonych w ję-
zyku polskim i rosyjskim. 

Ciekawym eksponatem w dokumentach życia społecz-
nego jest także paszport z Królestwa Prus (1893 rok) wy-
dany dla Frankowskiego (imię nieczytelne) z Bledzianowa 
(wsi wówczas w powiecie odolanowskim, dziś w ostrze-
szowskim). Paszport ważny do 9 stycznia 1895 r. został 
zadrukowany i zapisany w języku niemieckim i rosyjskim. 
Na dokumencie znajdują się pieczątki drukowane czar-
nym i fi oletowym tuszem z herbem Królestwa Prus oraz 
z herbem Rosji. Na stronie 5 widnieje adnotacja, że wła-
ściciel paszportu w grudniu 1896 r. przebywał w Kaliszu. 
Paszport o wymiarach 14,3x9,5 cm składa się z 16 stron, 
w tym 5 zapisanych.
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Dział zbiorów specjalnych pozyskał także kilka interesujących kart pocztowych z po-
czątku XX wieku, wysyłanych z Kalisza, bądź też kart, których adresatami byli mieszkańcy 
Kalisza. Zawierają one wiele cennych informacji. Na jednej z nich widoczny jest np. stem-
pel o treści Brief Stempel, 6 Komagnie Armierungs – Bataillon nr 40. Na awersie kolejnej 
znajduje się kolumna marszowa Polskiej Organizacji Wojskowej na ćwiczeniach w 1917 r. 
Pocztówka wydana została nakładem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków 
w 1919 r. Dlaczego warto było nabyć pocztówkę? Otóż w szczegółowym opisie na rewer-
sie, czytamy: „Konno ś.p. Wojsznar-Opieliński, na czele kampanii czołowej Jan Łepkowski, 
z boku T. Słoński”. Nas interesuje postać Jana Opielińskiego „Wojsznara”, „Zdanowicza” 
(1892-1918), ofi cera Legionów Polskich, komendanta warszawskiej Komendy Naczelnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej, a później komendanta POW na zabór austriacki w Lubli-
nie. Opieliński urodził się 2 października 1891 r. w Warszawie w katolickiej rodzinie inte-
ligenckiej. Jego rodzicami byli: Tadeusz Opieliński i Kamila z Kuczyńskich. Obie rodziny 
miały szlacheckie korzenie. Tadeusz Opieliński urodził się w osadzie Chocz w guberni kali-
skiej, w dzieciństwie i wczesnej młodości mieszkał w Kaliszu. Jego rodzice należeli do miej-
scowej elity. Ojciec Tadeusza Maksymilian w latach 1898-1903 pełnił funkcję prezydenta 
miasta Kalisza, natomiast matka Emilia pochodziła ze znanej kaliskiej rodziny Koperskich. 
O ich pozycji świadczy choćby okazały grobowiec w głównej części cmentarza w Kaliszu. Bo-
hater pocztówki Jan Opieliński w 1905 r. wziął udział w strajku szkolnym i podpisał petycję 
o wprowadzenie polskiego języka wykładowego do szkół. Został za to relegowany z Gimna-
zjum Rządowego w Kaliszu4.
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Stałą wystawę, prezentowaną w dziale 
pt. „Z Bibliotecznego Lamusa” uatrakcyj-
niła karta czytelnika z 1929 r. wydana dla 
p. Duninówny przez Czytelnię im. Adama 
Asnyka w Kaliszu. Czytelnia działała przy 
Towarzystwie Kursów Popularnych im. 
Adama Asnyka. Stowarzyszenie to przede 
wszystkim popularyzowało wiedzę organi-
zując kursy, prelekcje, wykłady oraz inne 
formy mające na celu dokształcanie spo-
łeczeństwa Kalisza. Towarzystwo zawiesi-
ło swoją działalność w 1926 r., bibliotekę 
przejęły władze miasta Kalisza tworząc 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama 
Asnyka w Kaliszu.

Kolekcję numizmatów wzbogacił dar 
starych banknotów ofi arowany przez 
jedną z bibliotekarek Książnicy. Według 
badaczki Anety Firlej-Buzon: „banknoty 
stanowią niezwykle interesujący rodzaj 
dokumentów zaliczanych w biblioteko-
znawstwie do wielkiej i różnorodnej rodzi-

ny druków ulotnych. (...)”. Również jej poprzednik, polski uczony Jan Muszkowski umieścił 
obok akcji oraz znaczków pocztowych bilety pieniężne wśród dokumentów życia społecz-
nego, uznając, iż ten rodzaj druków „(...) posiada treść umowną, symbolizującą pewne 
wartości”. Oprócz funkcji płatniczej jaką pełnią banknoty, stały się one też przedmiotami 
kolekcjonerskimi i muzealnymi. Posiadają wartość historyczną, sentymentalną, artystycz-
ną. Stanowią także źródło informacji z zakresu historii powszechnej, gospodarczej, historii 
drukarstwa czy historii sztuki. Zbiór numizmatów, który trafi ł do biblioteki zawiera po-
nad 20 banknotów polskich i zagranicznych pochodzących z lat 1898-1948. Najstarszym 
nominałem jest carski banknot jednorublowy z 1898 r. Wszystkie ofi arowane numizmaty 
są prezentowane na wystawie wirtualnej „Numizmatyczne perełki ze zbiorów specjalnych 
Książnicy. Kolekcja zabytkowych banknotów”. 
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Również w 2020 r. biblioteka pozyskała kilka 
wartościowych pod względem naukowym i zabyt-
kowym obiektów. W pierwszym rzędzie wymienić 
należy unikatowy podręcznik „Historia Naturalna 
ułożona dla użytku Uczniów klasy III-ej Szkoły 
Wyższej Realnej w Kaliszu”. Odbitka litografi czna 
z rękopisu została wykonana w 1860 r. w kaliskiej 
Litografi i Wilhelma Hindemitha. Książka o wy-
miarach 21x17 cm, składa się z 88 stron i zawiera 
około 50. rysunków roślin. Warto dodać, że znacz-
na część z nich jest ręcznie kolorowana. Uwagę 
zwracają stare pieczęcie własnościowe znajdujące 
się w egzemplarzu. Pierwszą jest pieczątka dr Bo-
lesława Hryniewieckiego (1875-1963), polskiego 
botanika, historyka botaniki i pedagoga. Na dru-
giej pieczątce widnieje nazwisko Alfreda Rubacha 
(1881-1959) nauczyciela w szkołach pabianickich 
i łódzkich, żołnierza w armii gen. Hallera, odzna-
czonego Odznaką Ofi arnych przez Obywatelski 
Komitet Obrony Państwa. 
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W pierwszym półroczu 2020 r. zbiory specjalne 
Książnicy wzbogaciły się o dokument grafi czny związa-
ny z postacią bł. Jolanty. W ikonografi i błogosławiona 
Jolanta przedstawiana jest zazwyczaj w habicie klaryski, 
czasami klęczy obok swojej siostry, świętej Kingi, zna-
ne są również wizerunki przedstawiające błogosławioną 
pogrążoną w ekstazie – widzeniu Jezusa ubiczowanego. 
Przechowywany w zbiorach Książnicy, a pochodzący 
z ok. 1770 r. miedzioryt na arkuszu 11,4x6,5 cm przed-
stawia portret Iolenty Heleny w stroju zakonnym, pod-
czas widzenia Jezusa ubiczowanego. W prawym górnym 
narożniku znajduje się upięta draperia. Tytuł ryciny za-
mieszczony został na dolnym marginesie: „B. IOLENTA 
Krolewna Węgierska, B. Kunegundy Siostra Bolesława 
pobożnego żona, a nakoniec [!] klaryska, cnot wielkich 
pełna, w Gnieźnie w klasztorze swoim u Panien Fran-
ciszkanek cudami sławna”. Pod kompozycją znajduje się 
sygnatura wiedeńskiego rytownika Winklera (Johanna 
Christopha? 1701-1770). 

Warto także wspomnieć, że w zbiorach specjalnych 
Książnicy posiadamy ciekawą kolekcję obrazków świę-
tych, wśród nich uwagę zwraca ponad 100-letni obrazek 
wydany w Poznaniu w 1916 r. przedstawiający bł. Jolantę 
i wizję jaką miała w klasztorze, na krótko przed śmiercią, 
w której objawiła się jej Maryja. Pod grafi ką znajduje się 
adnotacja o treści „Żona Bolesława, księcia kaliskiego. 
Wzorowa matka chrześciańska [!]. Po śmierci męża wstą-
piła do klasztoru Klarysek w Gnieźnie, gdzie umarła”.

Do kolekcji grafi k zakupiony został w ostatnim roku 
także portret Fryderyka Chopina, jest to oryginalna, nie-
wielka rycina z XIX wieku wykonana techniką drzewory-
tu. Historia portretów kompozytora jest dość zajmująca. 
Reprodukowano je w różnych wydawnictwach. Pozyskany 
drogą zakupu antykwarycznego portret Chopina wykona-
ny został przez Franza-Xaverego Winterhaltera. Arkusz 
ma format 30 x 21 cm, a obraz 16,5 x 13 cm, stan tech-
niczny bardzo dobry, strona odwrotna jest zadrukowana. 
Arkusz pochodzi z niemieckiego tygodnika ilustrowanego 
„Die Gartenlaube” z 1880 r. z nr 37. W czasopiśmie pu-
blikowano materiały z dziedziny kultury, nauki i sztu-
ki. Na marginesie warto dodać, że pismo poprzez swoją 
wszechstronność stanowi interesujące źródło dotyczące 
niemieckiej historii kultury. W 1895 r. Johann Strauss (syn) opublikował na jego łamach 
walc pt. „Gartenlaube Waltz”, zadedykowany czytelnikom. Czasopismo ukazywało się do 
1944 r. Omawiana rycina została zamieszczona jako dodatek do artykułu autorstwa Bern-
harda Stavenowa „Z życia Chopina” („Aus Chopin’s Leben”. Mittheilungen von Bernhard 
Stavenow). Tytuł oryginalny rysunku brzmi: „FRIEDRICH CHOPIN. Nach Winterhalter’s 
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Zeichnung auf Holz übertragen”. Sam portret został wykonany ołówkiem w 1847 r. przez 
wspomnianego już Franza-Xaverego Winterhaltera (1805-1973), niemieckiego malarza 
i twórcę litografi i, znanego głównie z portretów przedstawiających członków europejskich 
rodów królewskich i arystokratycznych. Tajniki malarstwa artysta poznawał we Freiburgu 
i w Monachium. W 1834 r. wyjechał do Paryża, gdzie szybko stał się popularny. O namalo-
wanym przez niego portrecie Chopin pisał w liście do rodziny (z 8 czerwca 1847 r.): 

„Winterhalter zrobił także mały ołówkowy [portret] dla mojego starego przyjaciela Pla-
nat de la Faye (o którym Wam kiedyś pisałem). – Bardzo podobny. Winterhalter Wam 
zapewne z imienia znany, poczciwy i dobry, i z wielkim talentem”.

Kolekcję ekslibrisów uzupełniło ponad 30. znaków książkowych przekazanych przez 
Arpada Šalamona, słoweńskiego grafi ka, który w latach 50. XX wieku był pierwszym na-
uczycielem sztuk nowoczesnych w Słowenii. Swoją twórczość poświęcił drobnym drukom 
i ekslibrisom. Należy do grona światowej sławy artystów tego gatunku. W 2019 r. wykonał 
dla Książnicy ekslibris jubileuszowy. 

Natomiast do zbiorów fi latelistycznych trafi ł, dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego z bi-
blioteką ostrowskiego grafi ka Czesława Wosia, znaczek wydany z okazji 500-lecia ekslibrisu 
polskiego. Znaczek o wartości 6 zł wszedł do obiegu w 2017 r. Przedstawiono na nim grafi kę 
najstarszego polskiego ekslibrisu z 1516 r. Na marginesie umieszczono fragment ekslibrisu 
z 1517 r., wklejonego w oprawę starej księgi. Dwa najstarsze ekslibrisy polskie wykonane zo-
stały dla bpa M. Drzewickiego. Autorem projektu znaczka jest artysta plastyk Maciej Jędry-
sik. Znaczek w bloczku zamieszczony jest w kopercie FDC z okolicznościowym stemplem 
Poczty Głównej z pierwszego dnia obiegu. Pomysł wydania znaczka powstał z inicjatywy 
prof. Pawła Sysy, warszawskiego kolekcjonera i fi latelisty.
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Na zakończenie dodać warto, że do zbiorów 
Książnicy trafi ły także obiekty muzealne, ubogacają-
ce wspomniane już, stałe wystawy o charakterze mu-
zealnym: „Szkolnej Ławy Czar”, czy z „Z Bibliotecz-
nego Lamusa”. Wymienić należy starą walizkę, czy 
grę dla niewidomych, stylizowany globus, czy Flitr 
Miłosny – karciną grę z połowy XX w. Na każdym 
z prostokątnych kartoników wydrukowane są po-
numerowane i sformułowane pół żartem, pół serio 
pytania, odpowiedzi i deklaracje dotyczące uczuć, 
prawdziwych lub tylko udawanych – to gra, w której 
najlepiej czują się mistrzowie uwodzenia. Gra jest 
popularna do dziś. Dowodzą tego artykuły inter-
netowe, pojawiające się na forach pytania o zasady 
i możliwość kupienia kart oraz dostępność zestawów 
do fl irtowania – wciąż można je kupić lub na własną 
rękę wydrukować pliki dostępne w Internecie. Ja-
kie podpowiedzi serwują graczom autorzy zestawu 
kart z połowy XX wieku? Np.: „Duma Cię uniesz-
częśliwi”, „Życie jest, jakie jest!”, Kto mnie szuka, 
ten mnie znajdzie”, „Boleść serca jest cięższa niż 
boleść ciała”… Albo „Piękna jesteś. Lecz bez serca”, 
„W Twoich oczach jest błękit nieba”, „Miło słuchać, 
trudno wierzyć”. Talia ze zbiorów biblioteki składa 
się z 28 prostokątnych kart, na których znajdują się 
zdania ponumerowane od 1 do 19, 20 lub 21.

Mamy nadzieję, że kolekcje przechowywane 
w zbiorach specjalnych będą w kolejnych latach 
rozwijane, że badania nad tymi zbiorami i ich po-
pularyzowanie poprzez wystawy, artykuły naukowe, 
popularnonaukowe oraz publikacje samoistne będą 
kontynuowane. Z pewnością warto!

Praca z tego rodzaju dokumentami wymaga cza-
su i spokoju, jest niezwykle interesująca i rozwijają-
ca, wzbogaca naszą wiedzę w bardzo szerokim za-
kresie. 

Przypisy:
1 Ł. Ratajczyk, Rok z życia rękopiśmiennika, „Tytuł Ujednolico-
ny” 2020, nr 1(25), s. 22.
2 Szerzej o albumie: B. Celer, Przyczynek do dziejów kaliskiego 
oddziału Narodowej Organizacji Kobiet (w świetle materiałów 
archiwalnych i prasowych oraz pamiątkowego albumu Ireny 
Horbowskiej-Zarankowej) // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” 2019, nr 19, s. 140-171.
3 Kaliszanie na dawnej fotografi i. Fotografi e ze zbiorów Mu-
zeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Kalisz 2019, s. 15-16.
4 Izabela Bożyk, „Wzór żołnierza i obywatela” – Jan Opieliński, 
„Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918), „Przegląd Historyczno-
-Wojskowy” 2017, nr 3, s. 127-128.
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■ Marcin Mikołajczyk
                        Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Książki regionalne 
w naszych bibliotekach

Rok ubiegły upłynął pod znakiem obchodów Roku Tadeusza Kulisie-
wicza, co zaowocowało pojawieniem się kilku pozycji książkowych do-
tyczących artysty. W 17. tomiku serii Kaliszanie, ukazała się popularno-
naukowa biografi a T. Kulisiewicza autorstwa Anny Tabaki pt. „Tadeusz 
Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafi k, kaliszanin”. Regionalistka 
i historyk sztuki z wykształcenia, przybliża w niej kaliskie lata artysty, 
okres jego studiów oraz pierwszych sukcesów, działalność powojenną 
i w okresie PRL-u oraz spuściznę pozostawioną przez grafi ka. Z inicja-
tywy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, Ewy Andrysiak, 
Towarzystwo wydało druk bibliofi lski „Z kaliskiego szkicownika Tade-
usza Kulisiewicza” prezentujący w wyborze dziesięć prac artysty zawar-
tych w Szkicowniku kaliskim, z przedmową A. Tabaki. Muzeum Okręgo-
we Ziemi Kaliskiej wydało jubileuszowy katalog prac grafi ka autorstwa 
Hanny Jaworowicz „Kulisiewicz 120 na 120”. Wydawnictwo opracowane 
specjalnie z myślą o 120. rocznicy urodzin artysty zawiera sto dwadzie-
ścia specjalnie wybranych prac pochodzących z rożnych okresów dzia-
łalności artystycznej T. Kulisiewicza i stanowi podsumowanie jego drogi 
artystycznej. Zorganizowanej przez MOZK wystawie „Mistrz i ucznio-
wie. Tadeusz Kulisiewicz i tradycje warszawskiej grafi ki warsztatowej” 
towarzyszył katalog o takim samym tytule, autorstwa A. Tabaki. „An-
tologia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na ekfrazę do wybranej 
pracy Tadeusza Kulisiewicza” – pozycja wydana w nakładzie 300 egzem-
plarzy ręcznie numerowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka zawiera dziewięć wierszy laureatów konkursu. Całość zi-
lustrowana jest pracami artysty. Z kolei praca „Kulisiewicz w cyfrowych 
inspiracjach i interpretacjach” prof. Macieja Guźniczaka jest podsumo-
waniem i prezentacją efektów projektu, w którym uczestnicy tworzyli 
prace inspirowane twórczością T. Kulisiewicza za pomocą technologii 
zapisu cyfrowego.

„Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. Ogród cywilizacji” 
autorstwa Makarego Górzyńskiego, wydany pod koniec 2019 r., to już 
215 wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor tym 
razem podjął się próby ukazania powiązań występujących pomiędzy 
przemianami dokonującymi się w przestrzeni parku a zmianami w ży-
ciu społecznym miasta gubernialnego Kalisza około roku 1900. Kolejną 
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publikacją wydaną przez KTPN jest „Calisia devastata Calisia restituta = 
Kalisz zburzony Kalisz odrodzony” Ryszarda Bienieckiego. Jest to kolej-
na książka o sierpniowej tragedii najstarszego miasta w Polsce, w której 
autor nie tylko skrupulatnie przedstawia zniszczenie miasta ale także 
proces jego odbudowy w tak trudnym dla niedawno odrodzonego pań-
stwa polskiego momencie. Ukazał się 18. tomik serii Kaliszanie pt. „Paweł 
Nikołajewicz Rybnikow (1831-1885). Etnograf, wicegubernator kaliski” 
autorstwa prof. Krzysztofa Walczaka. Jest to pierwsza pełna biografi a 
rosyjskiego etnografa i urzędnika, tak pozytywnie zapisanego w historii 
nadprośniańskiego grodu. Cenna tym bardziej, że autorowi udało się na-
wiązać kontakt z prawnukiem bohatera biografi i i uzyskać od niego wiele 
cennych informacji na temat rodziny. W 2020 roku ukazał się pierwszy 
e-book wydany przez KTPN publikacja pt. „Życie artystyczne ośrodków 
prowincjonalnych na ziemiach polskich i w Europie Środkowej w drugiej 
połowie XIX i początkach XX wieku. Przemiany, formy i funkcje” pod 
redakcją Iwony Barańskiej. Wydawnictwo zawiera 19 tekstów poświę-
conych różnym aspektom życia artystycznego, zarówno plastycznego jak 
i teatralnego, muzycznego i literackiego, w ośrodkach prowincjonalnych 
na ziemiach polskich i Europy Środkowej. Uwagę zwracają m.in. cztery 
teksty poświęcone Kaliszowi – Iwony Barańskiej Początki rynku sztuki 
w Kaliszu – pierwsza galeria sztuki nowoczesnej w mieście, Anny Taba-
ki Anioły w chłopskich sukmanach. O recepcji sztuki modernistycznej 
na przykładzie polichromii z trzech kaliskich kościołów: pw. św. Józefa, 
pw. św. Mikołaja oraz pw. św. Michała Archanioła, Joanny Bruś Sprawa 
ochrony zabytków w środowisku kaliskim przełomu XIX i XX wieku – 
opinie, działania, organizacje oraz Macieja Błachowicza Śmierć, pogrzeb 
i martwe ciało w kulturze literackiej Kalisza w drugiej połowie XIX 
wieku. Wspomnieć trzeba, że Wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk znajduje się od 2019 roku na prestiżowej liście wydaw-
nictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ubiegły rok pod względem wydawniczym należał do udanych rów-
nież dla Archiwum Państwowego w Kaliszu. Z okazji stulecia archiwów 
państwowych wydana została publikacja „Sto dokumentów na stule-
cie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowe-
go w Kaliszu” pod redakcją Grażyny Schlender. Książka prezentuje 100 
obiektów: 65 dokumentów aktowych, 16 fotografi i, 9 druków ulotnych, 
4 mapy i plany, 3 afi sze i plakaty, 2 czasopisma oraz 1 projekt stano-
wiący dokumentację techniczną. Dokumenty zostały zaprezentowane 
w porządku chronologicznym, w siedmiu okresach historycznych: Okres 
staropolski, Okres zaborów, I wojna światowa, Okres międzywojenny, 
II wojna światowa, Polska Ludowa i III Rzeczpospolita Polska. Kolejna 
publikacja opracowana przez G. Schlender, „Oni walczyli o naszą wol-
ność” została przygotowana z okazji obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Zawiera ona informacje na temat bohaterów 
narodowych straconych w kaliskim więzieniu: Wojciecha Jabłkowskie-
go, Stanisława Spaleniaka, Stanisława Kreczmera, Edmunda Baranka, 
Edwarda Wałęsy oraz Ziemowita Glabiszewskiego, Józefa Witmana, 
Edwarda Andrzejewskiego, Jana Urbańczyka i Bazylego Wołowika. 
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Z kolei „Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej” w opra-
cowaniu Grzegorza Walisia jest wydawnictwem jubileuszowym przygoto-
wanym z okazji stulecia powstania Policji Państwowej w Polsce. Publikacja 
składa się z trzech zasadniczych części: zarysu dziejów Policji Państwowej 
w Kaliszu i powiecie kaliskim w latach 1918-1939, 944 not biografi cznych 
policjantów i pracowników służby cywilnej Policji Komunalnej oraz Po-
licji Państwowej w Kaliszu w latach 1918-1939, oraz Aneksu źródłowego. 
W aneksie zamieszczono w porządku chronologicznym życiorysy funkcjo-
nariuszy i jeden pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Policji Pań-
stwowej w Kaliszu, notatkę prasową o śmierci policjanta podczas pełnienia 
służby, odezwę Komendanta Głównego PP wydaną po zamordowaniu pre-
zydenta RP Gabriela Narutowicza oraz fragmenty rozkazów Komendanta 
Wojewódzkiego PP w Łodzi z pochwałami dla kaliskich policjantów. Pokło-
siem udziału w ogólnopolskiej akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej jest 
katalog wystawy „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”. Publika-
cja zawiera 55 dokumentów przekazanych przez 19 darczyńców. Archiwa-
lia zostały podzielone na 11 grup tematycznych – Walka o niepodległość 
i granice II RP, Odbudowa Kalisza, Służba wojskowa, Życie polityczne, Or-
ganizacje społeczne i zawodowe, Za chlebem, Sprawy wyznaniowe, Życie 
gospodarcze, Oświata, Sport oraz Znani kaliszanie. Warto dodać, że więk-
szość wydawnictw kaliskiego Archiwum, dostępna jest online na stronie 
internetowej instytucji.

Henryk Juszczak podjął się próby opracowania historii kaliskiego lot-
nictwa. W książce „Kaliskie skrzydła” można przeczytać o tym co działo się 
na kaliskim niebie sto lat temu, o najsławniejszych lotnikach związanych 
z miastem i regionem kaliskim, początkach kaliskiego lotnictwa, udziale 
lotników w II wojnie światowej, aeroklubie ziemi kaliskiej czy dziejach kali-
skiego przemysłu lotniczego. Do publikacji dołączono broszurę „Józef Olej-
nik. Wojenne wspomnienia” w opracowaniu H. Juszczaka. Niejako uzu-
pełnieniem informacji zawartych w „Kaliskich skrzydłach” jest książeczka 
tego samego autora „Kpt. pilot Mieczysław Józef Michał Lewandowski”, 
w której możemy zapoznać się z rozszerzoną i poprawioną biografi ą kali-
szanina – Jego młodością, służbą w Wojsku Polskim, udziałem w II wojnie 
światowej w angielskich dywizjonach oraz trudnym życiu po powrocie do 
Polski w 1947 r.

Efektem udziału uczennic (Aleksandra Gadzinowska, Dorota Kowal-
ska, Ewelina Wojtynka, redakcja Izabella Galuba-Bryja) Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Kaliszu, w projekcie Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata 
jako ponadczasowy wzór postaw, realizowanym przez Katedrę UNESCO 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest biografi a urodzonego w Zbiersku i zwią-
zanego z Kaliszem jezuity o. Adama Sztarka, pośmiertnie uhonorowanego 
tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, pt. „Adam Sztark. Opowieść 
o odwadze”.

Staraniem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. 
Adama Asnyka w Kaliszu ukazała się „Opowieść kaliska” – wspomnienia 
urodzonego w Kamieniu, związanego z Kaliszem architekta i urbanisty Ze-
nona Prętczyńskiego.
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Rocznica 100-lecia powrotu Zakonu Towarzystwa Jezusowego do gro-
du nad Prosną, zaowocowała publikacją „100 lat obecności jezuitów w Ka-
liszu 1919-2019. Karty historii jezuitów w Kaliszu w latach 1583-1773 oraz 
1919-2019” pod redakcją o. Andrzeja Lemiesza SJ oraz o. Grzegorza Regu-
skiego SJ. Czytelnik znajdzie na jej stronach syntetyczny obraz obecności 
zakonników w Kaliszu oraz wspomnienia o związanych z Kaliszem jezu-
itach – o. Józefi e Urpszy, o. Stefanie Dzierżku, o. Zdzisławie Pałubickim 
i o. Adamie Sztarku.

Godne uwagi jest wydawnictwo autorstwa Haliny Hili Marcinkowskiej 
„Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów”, w którym autor-
ka przedstawia los niemal dwustu tysięcy Żydów, którzy po wojnie opuścili 
Polskę. Na książkę składa się kilkaset wywiadów z emigrantami, rejestro-
wanych na przestrzeni 15 lat, a na jej kartach pojawia się również Kalisz.

„Zarys dziejów rodu Zarębów (Zarembów) z ziemi zakroczymskiej na 
Mazowszu. Linia Zaręby Wielkie – Głodowo – Górki Duże – Świercze” 
opracowany przez Romualda F. Zarębe jest zbiorem informacji i zapisków 
dotyczących tytułowego rodu. Oddzielny rozdział poświęcono biogramom 
Zarembów (Zarębów) związanych z Kaliszem (Franciszek Zaremba, Felicja 
Melania z d. Skupio Zarębina, Romuald Zaręba).

Zorganizowanej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina wystawie 
z okazji 100. rocznicy urodzin rzeźbiarza, grafi ka i rysownika Jerzego Jar-
nuszkiewicza, towarzyszył katalog „Jerzy Jarnuszkiewicz Rzeźby”. Oprócz 
obszernego biogramu kaliskiego artysty i charakterystyki jego twórczości, 
znalazły się w nim liczne fotografi e oraz reprodukcje najsłynniejszych prac.

Interesujące ustalenia przynoszą artykuły zamieszczone w 9. numerze 
„Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”, zatytułowanym „Życie 
codzienne na (wielkopolskiej) prowincji u progu niepodległości” pod re-
dakcją Kornelii Ćwiklak i Jana Galanta. Teksty stanowią pokłosie ogólno-
polskiej konferencji pod tym samym tytułem. Kilka z nich dotyczy Kalisza 
(Maciej Błachowicz, Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak Życie na gruzach. 
O formowaniu się władz miejskich Kalisza i gospodarce komunalnej 
w latach 1914-1919 na łamach „Gazety Kaliskiej”, Justyna Szczęsna Nie 
tylko „piątki literackie”. Kaliska „elita inteligencji niewieściej” oraz Michał 
Jarnecki Margines społeczny, przestępczość i patologie społeczne w Wiel-
kopolsce na progu niepodległości i w II Rzeczypospolitej – na wybranych 
przykładach).

Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu oraz Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, chcąc upamiętnić 130. rocznicę urodzin Marii Dąbrow-
skiej, wydało druk bibliofi lski „Książka i ludzie książki w Dziennikach 
Marii Dąbrowskiej”. Tekst autorstwa prof. Hanny Tadeusiewicz został wy-
głoszony w 1989 r. podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej 
w Kaliszu w 100. rocznicę urodzin M. Dąbrowskiej, a następnie opubliko-
wany w Księdze Kaliskiej w 1996 r. Druk dedykowany został autorce tek-
stu w rocznicę jej urodzin i 55-lecia pracy naukowej. Księga jubileuszowa 
z okazji 50. rocznicy obrony doktoratu przez prof. Hannę Tadeusiewicz pod 
redakcją Marioli Antczak i Zbigniewa Gruszki „Interdyscyplinarium nauk 
o mediach i kulturze”, w części V. Calisiana zawiera teksty Bogumiły Celer 
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„Słownik biografi czny Wielkopolski południowo-wschodniej” z perspek-
tywy 20 lat oraz Ewy Obały Międzywojenne przewodniki i informatory 
Kalisza jako źródło wiadomości o mieście.

Dzieje kaliskiego sportu wzbogacone zostały kolejną pozycją w serii 
Kaliska Biblioteka Sportowa. Tym razem na półki biblioteczne trafi ła po-
zycja autorstwa Zbigniewa Kościelaka pt. „Kaliscy sportowcy z wiosłami 
KTW. Opowieść na jubileusz 125-lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego”. Bogato ilustrowana publikacja przypomina dzieje jednego z naj-
starszych w Polsce towarzystw wioślarskich, trenerów i najsłynniejszych 
kaliskich wioślarzy i kajakarzy. Całość dopełnia kalendarium najważniej-
szych wydarzeń i sukcesów KTW.

Miłośnicy poezji mogą powiększyć swój księgozbiór o dwa tomiki wy-
dane przez rodzimych poetów – „Lipiec na Białorusi” Izabeli Fietkiewicz-
-Paszek oraz „Słowozdrój. Wiersze, dedykacje, laurki, przesłania, teksty 
okolicznościowe, fraszki i teksty piosenek” Zbigniewa Kościelaka.

Ubiegły rok dla PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu był rokiem jubileuszowym. Kaliska Książnica obchodziła 70-le-
cie swojego powstania, 25-lecie nadania imienia Alfonsa Parczewskiego 
oraz 170-lecie urodzin patrona. Jubileusze postanowiono uczcić m.in. 
przez wystawę ekslibrisów stworzonych specjalnie dla Książnicy przez 
grafi ków z Polski i zagranicy. Wystawie towarzyszył katalog autorstwa 
Bogumiły Celer „Ekslibrisy jubileuszowe Książnicy Pedagogicznej im. A. 
Parczewskiego w Kaliszu”, wydany w nakładzie 70 egzemplarzy ręcznie 
numerowanych, po jednym na każdy rok działalności Biblioteki.

Z kolei wystawie zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Kaliskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk prezentującej prace Czesława Wosia, artysty 
pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego jednak silnie związanego z Ka-
liszem, towarzyszył katalog opracowany przez Ewę Obałę „Czesław Woś 
Malarstwo. Katalog wystawy”.

Dla uczczenia 105. rocznicy urodzin Władysława Kościelniaka, przy-
padającej w przyszłym roku oraz 5. rocznicy śmierci artysty Książnica Pe-
dagogiczna w Kaliszu, depozytariusz spuścizny regionalisty, wydała pracę 
autorstwa Bogumiły Celer „Szkic do portretu Władysława Kościelniaka. 
Dedykacje i autografy z księgozbioru artysty”. Książkę wydano w nakła-
dzie 105. egzemplarzy ręcznie numerowanych.

Wspomnieć wreszcie należy o wydawnictwach ciągłych ukazujących 
się w mieście. Wydany został 19. numer „Zeszytów Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk” zatytułowany „Literatki, społeczniczki, regionalist-
ki” pod redakcją dr Bogumiły Celer. Tom jest pokłosiem dwóch konferen-
cji zorganizowanych z okazji 100. rocznicy uzyskania przez kobiety praw 
wyborczych – „Kobiety w Niepodległej”, zorganizowanej w 2018 r. przez 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Archiwum Państwowe w Kaliszu 
oraz „(Nie)zwykłe kobiety. Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące” 
zorganizowaną przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu. Na zeszyt złożyło się czternaście tekstów: Elżbieta Steczek 
Czerniawska przedstawiła rolę kobiet w działalności społecznej i kultu-
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ralnej mieszkańców Kalisza; Informacje na temat księgozbiorów pry-
watnych kobiet ziemi kaliskiej zawartych w aktach kancelarii nota-
rialnych Kalisza z lat 1808-1866 przedstawił Marcin Mikołajczyk; 
Ewa Andrysiak podjęła temat związany z działalnością kaliskich na-
uczycielek w XIX i początkach XX w.: Emilii Filleborn, Bronisławy 
Dębnickiej, Felicji Łączkowskiej, Heleny Semadeniowej, Melanii Par-
czewskiej i innych, w kolejnym tekście autorka przedstawiła działal-
ność Melanii Parczewskiej jako wzoru aktywności kobiet na polu pa-
triotycznym i społecznym; Aneta Kolańczyk pochyliła się nad postacią 
Marii Konopnickiej w roli matki, kobiety, Polki; Monika Sobczak-Wa-
liś podzieliła się nieznanymi dotąd informacjami o żonie Stefana 
Szolc-Rogozińskiego, warszawskiej literatce Helenie Pajzderskiej; 
Henryka Karolewska przybliża w swoich tekstach postacie nauczy-
cielki i sercanki Heleny Dobrzyńskiej oraz Olgi Koczerzewskiej, Róży 
i Klary Skolimowskich w międzywojennym Kaliszu; Postacie Marii 
Gałczyńskiej i Emilii Bohowiczowej jako animatorki życia kulturalne-
go i gospodarczego Kalisza na przełomie XIX i XX wieku scharaktery-
zowała Anna Tabaka; Życie, miłość i walkę Aleksandry Piłsudskiej 
w świetle jej wspomnień opisała Grażyna Schlender; Przyczynek do 
dziejów kaliskiego oddziału Narodowej Organizacji Kobiet, w świetle 
materiałów archiwalnych i prasowych oraz pamiątkowego albumu 
Ireny Horobowskiej-Zarankowej przedstawiła Bogumiła Celer; Ko-
bietę o niezwykłym charakterze i życiorysie – Łucję Pinczewską-Glik-
sman przypomniała Jadwiga Miluśka-Stasiak; Glosa do portretu nie-
przeciętnej kaliszanki Wandy Marii Karczewskiej przedstawiła 
Joanna Montelatic a Sylvia Liseling-Nilsson dokonała analizy twór-
czości na przykładzie ilustracji do książek Astrid Lindgren, grafi czki, 
ilustratorki i malarki – Hanny Czajkowskiej-Kroczewskiej. Dziewięt-
nasty tom Zeszytów zawiera tradycyjnie recenzje i sprawozdania, 
wspomnienia o zmarłych członkach KTPN oraz część Z życia Towa-
rzystwa. W 2019 r. ukazał się szósty tom „Polonia Maior Orientalis. 
Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod redakcją Piotra Goł-
dyna. Na tom składa się czternaście artykułów, pogrupowanych 
w trzech głównych działach i ułożonych chronologicznie. Dział Studia 
składa się z tekstów napisanych przez Joannę Karczewską (Z Wielko-
polski do Prus Królewskich. O rodzinie Sokołowskich herbu Pomian 
na przełomie XV i XVI w.), Rolanda Prejsa OFMCap. (Z dziejów klasz-
toru franciszkanów w Kaliszu 1864-1902. Stan personalny), Juliana 
Jaroszewskiego (Pionierzy aktywności fi zycznej w Kaliszu), Bartosza 
Kiełbasy (Wybrane aspekty dziedzictwa protestanckiego w Wielko-
polsce Wschodniej), Przemysława Nowickiego (Synagogi, dom modli-
twy i mykwa w Kole), Piotra Grzelczaka („Dzień historyczny”. Józef 
Piłsudski w Koninie (10 lipca 1921), Wita Brylińskiego (Budowa gma-
chu szkoły powszechnej w Tuliszkowie w okresie międzywojennym), 
Marka Adamczewskiego (O orle białym z 1926 r. w stylizacji kazimie-
rzowsko-jagiellońskiej na „Pomniku dla synów ziemi słupeckiej pole-
głych w walce o wolność Polski w latach 1914-1918-1920”), Mikołaja 
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Brenka (Opieka społeczna w powiecie tureckim w pierwszych latach po 
zakończeniu działań wojennych (1945-1949) oraz Mariusza Kaszyń-
skiego (Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych w Kole - siedemdziesiąt 
lat działalności). Dział Materiały przynosi nam teksty autorstwa Marci-
na Mikołajczyka (Kościół parafi alny w Kokaninie w świetle spisów in-
wentarzowych z 1921, 1922, 1925, 1928, 1929 roku), Oleha Razyhrayeva 
(Z Wielkopolski na Wołyń. Dokumenty ze służby policyjnej Stefana Lu-
bańskiego (1901-1940) i Anzelma Janusza Szteinke OFM (Ojciec Wik-
tor Sakowicz (1833-1915) - ostatni reformata w Kaliszu). W dziale Bio-
grafi e w tym tomie znalazł się jeden artykuł autorstwa Dariusza 
Racinowskiego (Teresa Ciążkowska (1926-2017) – polonistka, wycho-
wawca, zasłużony społecznik i regionalistka). W Recenzjach i omówie-
niach zamieszczono dwie recenzje – autorstwa Róży Pomiecińskiej, 
dotyczącą książki poświęconej rodowi Kossaków (autorstwa Emilii 
Guźnik) oraz Bartłomieja Grzanki który recenzuje biografi ę Saturnina 
Czerniewicza pióra Teresy Czerniewicz-Umer i Ryszarda Jałoszyńskie-
go. Siódmy tom „Studiów Kaliskich” pod redakcją Jana Frąszczaka sta-
nowi kolejną publikację o charakterze interdyscyplinarnym i stanowi 
kontynuację zagadnień, które złożyły się na treść poprzednich tomów. 
Wydawnictwo składa się z czternastu artykułów z zakresu bezpieczeń-
stwa, zarządzania z elementami psychologii, funkcjonowania jednostek 
samorządowych oraz działalności służby zdrowia i wyższych uczelni. 
Autorami poszczególnych tekstów są przede wszystkim pracownicy 
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ka-
liszu. Ukazał się też ósmy tom „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego Kalisia”, pod redakcją Jana Marczyńskiego, swoją szatą 
grafi czną, pośrednio wpisujący się w obchody Roku Tadeusza Kulisie-
wicza. W zeszycie możemy przeczytać tekst Marcina Wacowskiego pt. 
Krajka, poświęcony matce autora, kolejny artykuł poświęcił autor swo-
jej babci, nauczycielce Janinie Władysławie z Szafnickich Wacowskiej. 
Niezwykłą postać mieszkańca podkaliskich Chełmc – Kazimierza Woj-
tysiaka, opisuje Elżbieta Leń-Wojtysiak, z kolei Maciej Błachowicz pre-
zentuje wyniki swoich badań nad genealogią rodziny Chodyńskich. Ja-
dwiga Miluśka-Stasiak kontynuuje opowieść o dziejach swojej rodziny, 
tym razem swoją uwagę koncentrując na kobietach z rodu Miluśkich. 
Ewa Henryka Karolewska przedstawia losy i pobyt w Kaliszu Wandy 
Idzikowskiej – pielęgniarki i laureatki Międzynarodowego Medalu im. 
Florence Nightingale. Efektem kontaktu z Jackiem Grąbczewskim, pra-
wnukiem kaliskiego prezydenta jest tekst Jana Marczyńskiego pt. Mie-
czysław Grąbczewski. Refl eksje biografi czne. Losy Augusta Leopolda 
Hertza, prezydenta Kalisza w latach 1819-1830, szlachcica z pszczołą 
w herbie przedstawia Jerzy Gnerowicz. Każdy zainteresowany będzie 
mógł zapoznać się z piątą częścią indeksacji cmentarza Parafi alnego 
w Dębem, wykonaną przez Marię Doktór. Ponadto w tomie znalazło się 
wspomnienie pośmiertne o Juliuszu Brawacie autorstwa Jana Mar-
czyńskiego oraz stałe działy Książki, które warto przeczytać w opraco-
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waniu Ewy Obały, Kalendarium za 2018 r. oraz Pamięci zmarłych w roku 
2018 których życie lub los związał z Kaliszem. W 2019 r. ukazał się 
pierwszy tom „Studia Musicologica Calisiensia”, zatytułowany „W kręgu 
fortepianu i muzyki fortepianowej” pod redakcją Krzysztofa Rottermun-
da. Periodyk pomyślany został jako zalążek serii wydawniczej, w której 
naukowcy będą mogli prezentować wyniki swoich badań prowadzonych 
w obrębie muzykologii historycznej i systematycznej. Niniejszy tom za-
wiera prace poświęcone problematyce muzyki fortepianowej, w różno-
rodnych jej aspektach, oraz historii budownictwa fortepianów. Mamy tu 
teksty Anny Marii Piątkowskiej Uwagi i propozycje do interpretacji 
„Koncertu fortepianowego cis-moll” op. 30 Mikołaja Rimskiego-Korsa-
kowa, Katarzyny Piątkowskiej-Pinczewskiej Miniatura fortepianowa 
jako jedna z form wypowiedzi muzycznej Henryka Melcera, Bogusława 
Rottermunda „Ballada F-dur” op. 38 Fryderyka Chopina. Spojrzenie wy-
konawcy – pedagoga, Krzysztofa Rottermunda „Mazurek” Tytusa Woy-
ciechowskiego w edycji zbiorowej pod redakcją Oskara Kolberga, Na 
przekór nowoczesności – Arnolda Ludwiga Mendelssohna „Moderne 
Suite” op. 79 na fortepian, Muzyka fortepianowa na Śląsku do 1945 roku 
– zarys historyczny, Katarzyny Szcześniak „Preludia” op. 37 Romana 
Statkowskiego. Tożsamość gatunku, Beniamina Vogel Fortepiany mło-
dego Chopina, Dzieje rodu Wiszniewskich, fortepianmistrzów gdań-
skich, Fortepiany gdańskie do 1815 roku. Tradycyjnie już pod koniec 
roku ukazał się „Rocznik Kaliski” t. XLV pod redakcją Moniki Sobczak-
-Waliś. W dziale Rozprawy i Studia znalazły się teksty dotyczące wybo-
rów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. w okręgu kaliskim (Grzegorz 
Waliś), Państwowej Policji w Kaliszu w latach 1918-1944 (1956) (Kry-
stian Bedyński), kaliszanina majora Edwarda Jessa (Witold Jarno), 
Wiecu i marszu protestacyjnego, „Głodowego” w Kaliszu w 1981 r. (Ma-
rek Kozłowski), wybranych aspektów przemian gospodarczych w regio-
nie kaliskim w latach 1989-2019 (Regina Pacanowska), Cmentarza Woj-
skowego na Majkowie (Sławomir Józefi ak) oraz lekarzy i aptekarzy 
w Błaszkach w latach 1875-1914 (Marek Król). Na dział Materiały złożyły 
się cztery teksty: Marcina Mikołajczyka (Tadeusz Kulisiewicz na łamach 
„Ziemi Kaliskiej i Południowej Wielkopolski w latach 1957-1999), Wal-
demara Baraniewskiego (Twórczość jako powinność. Rzeźby i inne dzie-
ła Jerzego Jarnuszkiewicza), Mieczysława A. Woźniaka i Jerzego Wypy-
cha (25 lat współpracy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM 
w Kaliszu w ramach projektu „Mosty Kultury” z partnerskim miastem 
Hamm) oraz Katarzyny Sucheckiej („Moja mama poznała ojca po zegar-
ku” – zbrodnia ze stycznia 1945 r. we wsi Marchwacz w świetle dostęp-
nych materiałów oraz rozmów ze świadkami). Do działu Informacji na-
ukowej komunikaty przygotowali Janusz Tomala, Leszek Ziąbka, Józef 
Pietrzak, Wojciech Bachor i Elżbieta Stadtmüller. Kronika przedstawia 
przegląd największych imprez kulturalnych i naukowych w Kaliszu i re-
gionie. Ostatni dział tomu stanowią Recenzje.

Godnymi uwagi i polecenia są książki dotyczące dziejów miejsco-
wości położonych nieopodal Kalisza. Nakładem ostrowskiej Biblioteki 
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Publicznej im. Stefana Rowińskiego ukazała się książka autorstwa prof. 
Jerzego Pietrzaka „Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 
1918-1919”. W publikacji znajdziemy informacje o dziejach Powstania 
Wielkopolskiego w Ostrowie i okolicy (Odolanowie, Raszkowie, Skal-
mierzycach), na tle wydarzeń powstańczych w Wielkopolsce oraz sy-
tuacji w Kaliszu. Zakres chronologiczny książki obejmuje okres od 10 
listopada 1918 r., daty wiecu polskiego w mieście, do 28 czerwca 1919 
roku, kiedy podpisano traktat wersalski, na mocy którego Wielkopolska 
wróciła do państwa polskiego. Licząca około 349 stron i 322 ilustracje 
książka, napisana została na podstawie licznych źródeł historycznych, 
przeważnie nigdy wcześniej nie wykorzystanych. „Kuchary, Macew, Po-
pówek dawniej i dziś” to kolejna publikacja Stanisława Małyszki doty-
cząca historii miejscowości położonych w gminie Gołuchów. Na jej ła-
mach każdy miłośnik swojej małej ojczyzny odnajdzie wiadomości na 
temat tytułowych wsi, począwszy od najdawniejszych dziejów po cza-
sy współczesne. Elżbieta Kłakulak i Tomasz Karoń są autorami książki 
pt. „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca <Tursko> – historia i współcze-
sność”, wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia zespołu. Na kolejnych stro-
nach publikacji, czytelnik może zapoznać się z historią zespołu, kadrą, 
strojem, repertuarem oraz wyjazdami i nagrodami jakie zdobył. „Osad-
nictwo ewangelickie pogranicza kalisko-sieradzkiego”, autorstwa Mar-
ka Małeckiego, to oparta na solidnej podstawie źródłowej próba ukaza-
nia ewangelickiej mniejszości na tytułowym terenie. Autor przedstawia 
genezę i przebieg procesu osadniczego, rozwój społeczno-ekonomiczny 
oraz gminę wyznaniową w Sobiesękach od czasu jej założenia w począt-
kach XVIII w. do roku 1992. Z kolei Krystyna Velkova na łamach swej 
nowej książki pt. „Powrót do macierzy” odsłania kulisy średniowiecznej 
historii Cieni Młyn nawiązując szeroko do dziejów Polski. Natomiast 
dzięki inicjatywie kaliskiego Muzeum w ramach projektu Melodie od 
Ostrowa, dofi nansowanego przez MKiDN z Programu Kultura ludowa 
i tradycyjna 2019, wydane zostały „Melodie ludowe od Ostrowa”, zbiór 
melodii z kilku wsi z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, które zebrał 
i opracował w latach 30. i 60. XX w. Franciszek Mucha.

Warto także sięgnąć do „Czasopisma Zakadu Narodowego Imie-
nia Ossolińskich”, na łamach którego Grzegorz Brodacki opublikował 
tekst pt. „Listy Marii i Mariana Dąbrowskich do Wilhelma Feldmana 
w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” Artykuł 
zawiera pięć listów Marii Dąbrowskiej i jeden list jej męża Mariana Dą-
browskiego do Wilhelma Feldmana, redaktora krakowskiej „Krytyki”, 
z lat 1913–1914 ze zbiorów Ossolineum. Listy poprzedza wstęp, w któ-
rym zwrócono uwagę na niezwykle bogatą aktywność publicystyczną 
Dąbrowskiej, ściśle związaną z jej twórczością literacką, poruszającą 
głównie społeczne i moralne sprawy spółdzielczości. Wszystkie listy zo-
stały wzbogacone o przypisy, dzięki którym poszerzona została wiedza 
o życiu, twórczości oraz dokonaniach publicystycznych Dąbrowskiej i 
jej męża w latach 1913-1914, a także o tygodniku „Zaranie” i organiza-
cjach społecznych pracujących w tym czasie na rzecz ludu.



127grudzień 2020



S I L V A  R E R U M

128 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (14/15)

Szanuję tradycję i kocham nowoczesność 
– rozmowa z Robertem Kucińskim, 
dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Asnyka w Kaliszu

Robert Kuciński – absolwent I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, Państwowego Studium Kul-
turalno-Oświatowego o specjalności teatralnej oraz fi lologii polskiej na Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor, producent, reżyser dokumentów i fi lmów rekla-
mowych, publicysta. Wicedyrektor CKiS w Koninie (2019), wykładowca mediów cyfrowych 
w Studium Kształcenia Animatorów Kultury, doktorant Wydziału Instytutu Filmu, Mediów 
i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu. Od marca 2020 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Pasjonat teatru oraz książek Szczepana Twardocha.
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Monika Sobczak-Waliś: Zacznę trochę przekornie... po co biblioteka w XXI w.?

Robert Kuciński: Nie raz wieszczono śmierć bibliotek. Nawet niedawno czytałem wypo-
wiedź w jednej z gazet, zawierającą pytanie, po co biblioteka. Czytam, ale sam sobie kupuję 
książki, tłumaczył dziennikarz, więc nie byłem w bibliotece ponad 20 lat. Większość spo-
gląda na biblioteki jednostronnie bądź dostrzega tylko wycinek ich działalności. Jeśli ktoś 
dobrze zarabia i czyta nowości, pewnie może być samowystarczalny. Ja jednak widzę rzesze 
ludzi, których po prostu nie stać na kupowanie nowych książek, ba: nawet codziennych 
gazet. Nie zapominajmy o tych, którzy poszukują źródeł do swej pracy naukowej, penetrują 
historię regionalną bądź po prostu potrzebują informacji. Tak, niezależnie od tempa i po-
ziomu rozwoju mediów cyfrowych zawsze będzie spora grupa użytkowników, którzy nie 
potrafi ą szukać, nie umieją znaleźć… Młodzi ludzie zdają się chłonąć strumień słów i obra-
zów płynący z Internetu, ale nie potrafi ą płynąć pod prąd. Widzę bibliotekarzy jako strażni-
ków słowa, z którego swój początek biorą niemal wszystkie dziedziny sztuki. Człowieku, nie 
wiesz, to idź do biblioteki. Tam jest ktoś, kto ci pomoże.

MSW: Został Pan dyrektorem w dość trudnym momencie. Pewnie wiele z pla-
nów trzeba było odłożyć na później...

RK: I tak, i nie… Ogłoszenie epidemii było dla mnie jako menedżera szokiem. Właśnie 
chciałem poznać lepiej ludzi pracujących w kaliskiej bibliotece, tworzyć z nich drużynę, or-
ganizować ciekawe wystawy czy eventy, a tu zatrzasnęły się drzwi. Osłupienie trwało chwilę, 
od razu zadałem sobie pytanie, co można zrobić, aby ludzie nie przestali pracować, co uczy-
nić, aby utrzymać kontakt z czytelnikami. Zwróciłem się w większej mierze niż planowałem 
w stronę mediów cyfrowych, social mediów czy generalnie w stronę przestrzeni interneto-
wej. Było mi chyba łatwiej niż innym szefom instytucji kulturalnych, bo mam ponad dwu-
dziestoletnie doświadczenie dziennikarskie, a ponadto od kilku lat zajmuję się mediami 
interaktywnymi i prowadzę w weekendy zajęcia ze studentami, co naturalnie zmusza do 
ciągłego pogłębiania refl eksji.

MSW: Jak pandemia przełożyła się na pracę kaliskich bibliotekarzy?

RK: Wielu z nich musiało w szybkim tempie zdobyć nowe umiejętności, by móc wykony-
wać pracę zdalnie. Niektórzy po raz pierwszy pisali scenariusze, pisali blogi, nagrywali vide-
oblogi czy czytali na głos. Bardzo się cieszę, że mi uwierzyli, że po moim „yes, you can” nie 
odwrócili się na pięcie. Denerwowali mnie ludzie, oczywiście spoza biblioteki, którzy my-
śleli, że podczas zamknięcia leżeliśmy brzuchami do góry. Przecież w jedenastu budynkach 
MBP w Kaliszu, jakby na przekór epidemii, po prostu wrzało. Począwszy od odkładanego od 
lat uporządkowania księgozbioru, przez remonty i pisanie projektów, po produkcję niezli-
czonej ilości dźwiękowych i fi lmowych materiałów prezentowanych na naszym facebooko-
wym profi lu. Instynktownie czułem, że muszę coś zrobić, abyśmy nie myśleli o separacji, 
żebyśmy mimo rozdzielenia czuli się wspólnotą. Najpierw przyszła nam z pomocą jedna 
z gazet, ogłaszając akcję #wlkprazem, w której pokazaliśmy się poprzez montaż fi lmowych 
pozdrowień z niemal wszystkich naszych bibliotecznych pokoi. Wyglądało to bardzo do-
brze, więc wszyscy ufniej podeszli do pomysłu nagrania „teledysku” pod hasłem „książka 
w ciągłym ruchu”, w którym bibliotekarze tańczyli między regałami. Filmik szybko stał się 
internetowym viralem i udowodnił, że bibliotekarze to pełni energii, weseli ludzie.
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MSW: Za kilka dni mija pół roku od czasu nominacji na dyrektora biblioteki. 
Co udało się przez ostatnie sześć miesięcy osiągnąć?

RK: Przede wszystkim zwróciliśmy na siebie uwagę, nie tylko Kalisza. Udowodniliśmy, że 
naprawdę jesteśmy instytucją kultury, która – owszem – na co dzień zajmuje się wypoży-
czaniem książek, ale jednocześnie przygotowuje szereg interesujących wydarzeń, zarówno 
w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. Powstaje tyle inicjatyw, że coraz trudniej jest mi 
wszystkie wymienić. Na naszym profi lu FB w rozmaity sposób promujemy wszystko, co 
jest związane z literaturą. Czytamy, rekomendujemy konkretne tytuły, rozmawiamy z pisa-
rzami, eksponujemy ciekawostki… Bawimy się słowami i obrazami, pokazując, że kontakt 
z książką to niekończąca się, ekscytująca przygoda. Cieszę się, że powstały takie interneto-
we cykle jak „W białych rękawiczkach”, w którym kierownik Działu Zbiorów Specjalnych 
Monika Sobczak-Waliś w atrakcyjny i przystępny sposób opowiada o rękopisach i staro-
drukach, „Lektury Michała” – vlog poświęcony nowościom wydawniczym, „Autor Movie” 
– seria spotkań z pisarzami czy „Poranki Hrabianki” – seria podcastów, w których tak-
że Monika Sobczak-Waliś opowiada o życiu miasta inkrustując swe wypowiedzi cytatami 
z XIX-wiecznego czasopisma „Kaliszanin”. Przepięknie rozwija się „Teatrzyk z górnej pół-
ki”, w którym kolejne premiery przygotowuje grupa bibliotekarzy pod wodzą Joanny Pio-
trowskiej. Na Narodowe Czytanie powstało pięć odcinków spektaklu „Łyżka Balladyny dla 
dużych i małych”, w którym kukiełki zostały wykonane z drewnianych łyżek. Dużą popu-
larnością na naszym fanpejdżu cieszą się realizowane przez Katarzynę Michalską tutoriale 
pokazujące, jak zrobić niecodzienną zakładkę do książki oraz nagrywane przez Mateusza 
Halaka instruktaże kaligrafi czne pt. „Podpisz się jak”. Ku naszemu zaskoczeniu całą Polskę 
obiegły informacje o dwóch naszych akcjach: „Tom w dom” i „Pupile widziane mile”. W ra-
mach pierwszej zakupiliśmy dwa rowery, na których bibliotekarze dowożą książki osobom 
mającym trudności z poruszaniem się lub w ogóle nie wychodzącym z domu, a ideą drugiej 
jest zniesienie zakazu wprowadzania zwierząt do biblioteki.

MSW: Jaki jest zatem przepis na - nie bójmy się tego słowa - sukces?

RK: Sukces… To rzeczywiście mocne słowo. Czuję, że jesteśmy „na fali”, bo odbieram mnó-
stwo pozytywnych reakcji na nasze nowe propozycje. We mnie nie ma zgody na inercję, nie 
lubię wyrażeń „nie da się”, „nie opłaca się”, „po co tyle roboty”. Lubię szybką karuzelę, ale 
chcę aby na niej wszystkie krzesełka były zajęte, więc staram się innych zarazić swą energią. 
Staram się wydobyć z moich pracowników to, co najlepsze, dostrzec ich potencjał i jedynie 
pomóc w realizacji pomysłów. Tak widzę swoją rolę szefa. Mam w sobie dużo pokory, więc 
dużo czytam, słucham, obserwuję… Próbuję zgadnąć, jakie są potrzeby wszystkich pokoleń 
naszych użytkowników. Zastanawiam się, dlaczego ktoś lubi do nas przychodzić, by nie 
zepsuć dobrej tradycji i szukam przyczyny, dla której ktoś do nas nie zagląda, by wzniecić 
w nim pragnienie wizyty. Szanuję tradycję i kocham nowoczesność. Cudowne są momenty, 
gdy udaje się zespolić te dwa żywioły.
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MSW: Biblioteki w ostatnich latach przechodzą dość mocną metamorfozę. 
Z jakich nowych rozwiązań mogą korzystać czytelnicy MBP w Kaliszu?

RK: Mam wrażenie, że bardziej otworzyliśmy się na tych, którzy żyją w pośpiechu i nie 
mają czasu na przesiadywanie w bibliotece. Wreszcie można zarejestrować się on-line, 
wszystko sprawdzić w elektronicznym katalogu, zamówić i… wpaść na chwilę po odbiór. 
Zwiększyliśmy limit wypożyczanych książek i namawiamy na swoisty biblioteczny club-
bing, to znaczy na szukanie potrzebnych pozycji w różnych fi liach, a nie tylko w tej usytu-
owanej najbliżej domu. Znacznie poszerzyliśmy księgozbiór cyfrowy, zarówno e-booków, 
jak i audiobooków. Po te pierwsze można sięgnąć nie ruszając się z domu. Mimo ogromne-
go zaangażowania w działalność on-line żyjemy nadzieją rychłego wygaśnięcia epidemii, bo 
szykujemy dla naszych czytelników miejsca, w których będzie można zapaść się w miękki 
fotel i napić pysznej kawy.

MSW: Jakiś czas temu biblioteka „powiększyła się”. Porozmawiajmy chwilę 
o nowo uruchomionej Filii nr 6. Co będzie jej znakiem rozpoznawczym?

RK: To pierwsza nasza fi lia, która połączona jest z Izbą Pamięci. Chciałbym, aby bibliote-
ka w Szczypiornie z jednej strony stała się południowowielkopolskim sanktuarium Piłsud-
skiego, legionów i szczypiorniaka, z drugiej – kameralnym domem kultury czy „domem 
sąsiedzkim”, w którym mieszkańcy granicznej dzielnicy będą mogli się spotkać oraz poznać 
historię swej „małej ojczyzny”.
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MSW: Co czeka na czytelników biblioteki w najbliższym czasie?

RK: W najbliższym czasie zapraszam na premierę dziewięcioodcinkowego serialu interne-
towego „Aleja dam i dyktatorów”, który powstał w ramach 28. Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Wytyczona w 1800 r. Aleja Wolności to jedna z najbardziej reprezentacyjnych arterii 
naszego miasta. Patronowały jej damy - księżniczka Luiza, cesarzowa Józefi na oraz Alek-
sandra Piłsudska, a także władcy i dyktatorzy - król Fryderyk Wilhelm III, Herman Göring 
i Józef Stalin. Obecną nazwę nosi od 1958 roku. Zwieńczona wejściem do urokliwego parku 
od zawsze stanowiła ulubione miejsce spacerów kaliszan i centrum życia kulturalnego mia-
sta, o czym opowiadać będzie czworo bibliotekarzy.
Wielkimi krokami zbliża się premiera internetowej gry „Z Kalisza do Kamerunu. Śladami 
Szolca-Rogozińskiego”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu uzyska-
ła dotację Narodowego Centrum Kultury na projekt zgłoszony do programu „Kultura w Sie-
ci”. Zadanie zakłada stworzenie internetowej gry edukacyjnej, poświęconej podróżnikowi 
z Kalisza - Stefanowi Szolcowi-Rogozińskiemu oraz organizację e-turnieju drużynowego 
z wykorzystaniem gry dla dzieci ze starszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. Program komputerowy oparty o funkcje chatbota zawiera zdi-
gitalizowane dokumenty życia podróżnika i jego odkryć oraz podawane w formie podca-
stów i fi lmów informacje z zakresu geografi i, biologii, historii oraz kultury i sztuki.
Otrzymaliśmy też dofi nansowanie w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej 
#wiktoria 1920”. Powstanie mobilny quest historyczny pt. „Kaliskie ścieżki w wojnie pol-
sko-bolszewickiej”, który będzie realizowany we współpracy z pięcioma kaliskimi szkoła-
mi oraz ze Stowarzyszeniem Stacja Inspiracja na przełomie września i października. Pod 
kierunkiem specjalistów od technologii multimedialnych oraz eksperta w zakresie historii, 
reprezentującego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zespoły uczniowskie 
stworzą mobilny quest historyczny na temat udziału kaliszan w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r.

MSW: I na koniec - biblioteka Pana marzeń to…

RK: To są marzenia bardzo konkretne. Chcę więcej pieniędzy na zakup nowości wydaw-
niczych, bo ludzie – wbrew obiegowym opiniom – naprawdę czytają, i to dużo. Chciałbym 
także dysponować choć jednym przestronnym budynkiem, w którym mógłbym organizo-
wać duże wystawy, kameralne spektakle i koncerty oraz spotkania z artystami. I tyle. Pew-
nie miło byłoby nie walczyć ciągle o każdą złotówkę, lecz skupić się na realizacji fajnych 
projektów. Marzę też, aby wszystkie fi lie przeżyły remont i zyskały nowoczesne oblicze.

MSW: Tego zatem życzę i dziękuję za rozmowę

Fotografi e z archiwum MBP oraz zbiorów prywatnych Roberta Kucińskiego
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Budowa nowego skrzydła Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu 

O pracach inwestycyjnych w telegrafi cznym 
skrócie opowiada redakcji dyrektor Książnicy 
Jolanta Nowosielska

Jolanta Nowosielska podpisuje akt erekcyjny pod rozbudowę Książnicy
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Bogumiła Celer: Pani dyrektor widzimy, że prace przy przebudowie biblioteki 
zostały zakończone. Nadszedł etap przenoszenia zbiorów i urządzanie wnętrz. 
Kiedy będziemy mogli cieszyć się w pełni nowym obiektem?

Jolanta Nowosielska: Ofi cjalne otwarcie nowych przestrzeni biblioteki odbędzie się 
jeszcze w tym roku. Oczywiście trudny czas epidemi utrudnia nam działalność w pełnym 
zakresie, dlatego też tak ważny dla nas moment otwarcia nowego skrzydła zmuszeni jeste-
śmy zorganizować nieco inaczej niż w normalnej sytuacji. Będziemy naszych czytelników 
na bieżąco o tym informować.

BC.: Może nas Pani wprowadzić w ten świat nowych przestrzeni i opowiedzieć 
jakie zmiany czekają czytelników, ale i bibliotekarzy? Jakie udogodnienia 
przygotowywane są dla czytelników? Czy rozbudowa wpłynie również na po-
prawę warsztatu pracy bibliotekarzy? 

JN: Największą zmianą będzie swobodny dostęp do zbiorów biblioteki. Planujemy na po-
czątek udostępnić około 20 tys. woluminów w wolnym dostępie. Istotnym udogodnieniem 
zarówno dla czytelników, jak i pracowników, będzie zebranie wszystkich książek w jednym 
magazynie. Dotychczas były one rozłożone w kliku magazynach w mieście. 
Parter biblioteki będzie podzielony na dwie części. Zmianą będą oczywiście nowa wypoży-
czalnia i czytelnia ogólna oraz czytelnia zbiorów specjalnych. Obok czytelni ogólnej znaj-
dować się będzie magazyn czasopism, zebranych w jednym miejscu. Bardzo ułatwi to pracę 
zarówno czytelników, jak i bibliotekarzy oraz skróci czas oczekiwania na dany tytuł praso-
wy, czy książkę. Biblioteka wzbogaci się także o nowy sprzęt komputerowy, specjalistyczny 
skaner oraz system zabezpieczeń RFID. Postawiona jest też już wrzutnia do książek, która 
przyjmować będzie zwroty książek od czytelników nawet poza godzinami pracy biblioteki, 
o dowolnej porze.

BC.: Rozbudowa i tym samym możliwość nowego zagospodarowania pomiesz-
czeń w obecnym budynku z pewnością wpłynie na poczucie komfortu w codzien-
nej, niekoniecznie widocznej gołym okiem pracy bibliotekarzy, co przekładać 
się będzie na wzrost jakości tej pracy. Co jeszcze czeka nas nowego? 

JN: Przede wszystkim swoje nowe miejsce otrzyma Pracownia Artystyczna Władysława 
Kościelniaka, perełka Książnicy, miejsce niezwykle klimatyczne. Będzie usytuowana tuż 
przy drzwiach wejściowych do biblioteki. W nowym skrzydle na parterze znajdzie swoje 
miejsce także czytelnia zbiorów specjalnych, obok pomieszczenie warsztatowe tegoż działu 
służące do opracowywania zbiorów, często wymagających rozłożenia (jeśli chodzi o wiel-
koformatowe plakaty, afi sze, mapy); segregacji fotografi i pochodzących ze spuścizn; mon-
tażu wystaw na wielkoformatowych planszach itd. Pomieszczenie to również służyć będzie 
do prac wydawniczych koniecznych chociażby przy redakcji czasopisma „Bliżej Bibliote-
ki”. Istotnym miejscem, o którym należy powiedzieć, niezbędnym w każdej nowoczesnej 
bibliotece, jest magazyn zbiorów specjalnych. Magazyn spełniać będzie wszelkie standar-
dy wymagane do przechowywania najcenniejszych zbiorów biblioteki. Część terenu wokół 
biblioteki tzw. patio będzie tak zagospodarowane, aby służyło czytelnikom do relaksu i po-
zwoliło odetchnąć świeżym powietrzem. 
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BC.: Co jeszcze zmieni się „za kulisami” w części magazynowej?

JN: Jednym z najważniejszych powodów przebudowy biblioteki były właśnie braki w prze-
strzeni magazynowej, powoli zaczynała grozić bibliotece konieczność selekcji materiałów 
przyjmowanych do zbiorów. Byłaby to ogromna strata dla Książnicy, nie mogliśmy do tego 
dopuścić właśnie z uwagi na to, że ten cenny księgozbiór gromadzony latami jest siłą bi-
blioteki. Dzięki realizacji projektu rozbudowy problem ten na jakiś czas został zażegnany. 
Będziemy mieć również wreszcie pełną kontrolę nad temperaturą i wilgotnością panującą 
w magazynach, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zbiorów. Zmieni się więc 
dużo „za kulisami” w części zamkniętej dla czytelnika. 

BC.: Jesteśmy świadomi, że ogólnodostępne pomieszczenia to nie wszystko. 
Potęgą biblioteki jest jej świetny księgozbiór oraz cenne cymelia. Także profe-
sjonalna i dobrze wykształcona kadra. Biblioteka to przede wszystkim miejsce 
pogłębiania wiedzy, ale i spotkań. Jakie są plany wykorzystania nowych prze-
strzeni dla czytelnika? 

JN: Z pewnością będzie się dużo działo. Mamy, jak Pani wspomniała profesjonalną ka-
drę, kreatywnych bibliotekarzy. Będziemy kontynuować nasze cykle spotkań, wykładów 
tematycznych, warsztatów, spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-biblio-
tekarzy, które są często opisywane na łamach tego pisma. Zespół bibliotekarzy Książnicy 
wystąpił z propozycją organizacji cyklicznych konferencji pn. Wielkopolskie Forum Biblio-
tekarzy. Zapewnimy czytelnikom przestrzenie umożliwiające studiowanie grupowe, wspól-
ne uczenie się, ale także miejsca do indywidualnej pracy. Biblioteki od wielu lat postrzegane 
są już nie tylko jako placówki świadczące usługi informacyjne, ale również jako przestrzeń 
społeczna i takim miejscem chcielibyśmy, aby stała się także Książnica. Nowe pomiesz-
czenia umożliwią nam organizację ciekawych spotkań autorskich z uznanymi prozaikami 
i poetami, dziennikarzami i reporterami  oraz twórcami związanymi z regionem kaliskim. 
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Wyodrębniona w nowej części przestrzeń dla Galerii będzie wykorzystywana na organi-
zację wystaw tematycznych, pokazywanie naszych zbiorów, w jeszcze ciekawszy niż dotąd 
sposób. Chcemy też, aby była to przestrzeń dla promowania twórczości, pasji lokalnych 
artystów, promowania talentów młodych ludzi. Najważniejszą koncepcją we współczesnym 
budownictwie bibliotecznym jest elastyczność i takim obiektem jest nowe skrzydło Książ-
nicy, które będziemy dostosowywać do bieżących potrzeb, usług i technologii oraz zmian 
organizacyjnych. Warto zauważyć, że część budynku to otwarta przestrzeń podzielona je-
dynie przeszklonymi ściankami działowymi, co sprawia, że łatwo ją aranżować w zależności 
od potrzeb. 

BC.: Można powiedzieć, że marzenie wielu kaliskich bibliotekarzy się spełnia. 
Otwarcie nowych przestrzeni będzie zwieńczeniem trudnej, ale inspirującej 
nas wszystkich drogi. Warto podkreślić, że droga ta była utkana z marzeń, sił 
i determinacji wielu osób. Myślę, że możemy być dumni, że mamy możliwość 
kontynuacji tych wielkich aspiracji naszych poprzedników, aby w Kaliszu bu-
dować bibliotekarstwo na miarę XXI wieku. Bez ich pracy dziś nie mieliby-
śmy tak bogato zaopatrzonej w księgozbiór biblioteki. Dzień otwarcia nowych 
przestrzeni będzie zapewnie wyjątkowym świętem wszystkich bibliotekarzy 
i mimo, że każda z kaliskich bibliotek działa w swoich murach i pokazuje to co 
ma najcenniejszego, promuje swoje działania, to w tym wszystkim się jedno-
czymy, uzupełniamy. Ideą naszej działalności jest łączenie bibliotekarzy i łą-
czenie ludzi warto o tym pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

JN.: Również dziękuję za rozmowę. Myślę, że warto także podkreślić starania, jakie w tym 
zakresie poczynił Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Chcielibyśmy, aby uroczyste 
otwarcie nowych przestrzeni było niezwykłym czasem spotkań z przyjaciółmi biblioteki. 
W kolejnym numerze „Bliżej Biblioteki” czytelnikom tego pisma zaprezentujemy w pełni 
nowe oblicze Książnicy. Już dziś zapraszamy wszystkich do lektury. 
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■ Anna Tabaka
    Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Krystyna Skraburska (1949-2020)
Ostatnia z wielkich altruistek

Bibliotekarka 
Krystyna Skraburska 
należała do charakterystycznych po-
staci w pejzażu miasta. Imponowała 
wiedzą, zwracała uwagę bezpreten-
sjonalnością. Miała odwagę mówić 
prawdę i pomagać innym. Uczeń, na-
uczyciel, ksiądz, dyrektor – wszyst-
kich traktowała w ten sam sposób. 
Demokratycznie.

Krystyna Skraburska przy swoim biurku w muzealnej bibliotece, 
grudzień 1977, fot. Marian Kałuża, zb. prywatne Stefana Skraburskiego



139grudzień 2020

CHODZIŁO O KRYSIĘ
Krysię po raz pierwszy spotkałam poza miejscem pracy w sklepie z butami przy rogatce. 

Uśmiechnęła się do mnie i zwyczajnie zagadnęła. Nie mogłam zapamiętać tej rozmowy, 
bo do tej pory kierowniczka biblioteki naukowej w kaliskim muzeum, była dla mnie kimś 
kogo przede wszystkim się… bałam. Przyznajmy, nie jestem jedyną osobą na świecie, w któ-
rej Krysia na początku budziła podobne uczucie. Otaczające ją na co dzień regały książek 
sięgające sufi tu i kolejna psychologiczna bariera – biurko, mogły wprawdzie nieco stero-
wać emocjami petenta, ale tu nie chodziło o scenografi ę. Nie chodziło również o to, że po 
przekroczeniu progu muzealnej biblioteki centrum zarządzania skomplikowanymi proce-
sami zdobywania wiedzy nagle kumulowało się w tym jednym miejscu i tężało w szklance 
z herbatą podawaną przez opiekunkę zbiorów. Nie chodziło także o jasność widzenia. Bo 
jeśli tam, między tymi regałami nie dowiedziałeś się czegoś, co na danym etapie budowa-
nia tekstu czy opracowywania materiału okazywało się niezbędnie konieczne, to byłeś ugo-
towany w tym mieście. Chodziło o Krysię. O to, czy Krysia w danym dniu, kiedy gorąca 
potrzeba przyprowadziła cię do muzealnej biblioteki, była zdenerwowana, czy nie. Zawsze 
pomogła, ale u osób bardziej płochliwych jej emocjonalny sposób zachowania mógł wywo-
łać konsternację. Otóż, gdy Krysia była zdenerwowana, to używała niekonwencjonalnego 
języka ukwieconego soczystością zwrotów ze słownika niepoprawnej polszczyzny. Powo-
dów poirytowania mogło być wiele, ale wszystkie można sprowadzić do choroby gnębiącej 
ludzkość od zarania – głupoty. Naszą Krysię bolały: niekompetencja, miałkość, serwilizm, 
lenistwo (intelektualne przede wszystkim), bałagan. Wadziła się z rzeczywistością. Miała 
w sobie niezawodny radar, który na odległość pozwalał jej wykryć nieuczciwość. O, tak, 
potrafi ła udawać, że nie widzi – mimo okularów na nosie z grubymi szkłami – ale wtedy się 
męczyła. Muzeum było dla niej pałacem pamięci i historii, tak chciała je widzieć. – Krysia 
należała do grupy nielicznych, którzy swoją osobowością idealnie wpisują się w charak-
ter wykonywanej pracy i miejsce. Tożsamość pracy i osobowości – wspomina Barbara 
Fibingier.   

BUBEK W MUZEUM
W muzeum mówili na nią Bubek (także w wersjach: Bubuś, Bubencja, Bubencjusz, 

Bubcia). Przezwisko wymyśliła Barbara Kowalska, kustoszka działu sztuki i tak zostało. 
Sytuacja dla początkujących wymagała czujności, bo po korytarzach krążyła jeszcze jedna 
podobnie brzmiąca ksywa – Burek, która przylgnęła do etnografki Anny Ważny. Bubek 
nosił(a) płaszczyk, kolorowy berecik, parasolkę, torebkę i siatki (zakupy na obiad). Gdy 
Krysia to wszystko zostawiała na wieszaku, kompozycja układała się w „Bubka bez Bubka”. 
Tak mówili w muzeum. Nie tylko w muzeum natomiast mówili, żeby iść do Krysi, bo „ona 
będzie wiedziała”. Jej wiedza była legendarna i budziła respekt. – Katalog był zupełnie 
niepotrzebny. Te tysiące pozycji księgozbioru Krysia miała w głowie – wspomina Alek-
sandra Jaszczur. Uczniowie, studenci i doktoranci przychodzili do biblioteki muzeum, bo 
„Krysia będzie wiedziała”. Bezbłędnie kojarzyła nie tylko tytuły i autorów, ale także fakty, 
wydarzenia, ludzi, daty, zarówno z przeszłości, jak i przeszłości już jej znanej, czyli z ży-
cia. Bibliografi e kompletowała recytując z pamięci. Przy czym wystarczyło podać temat, 
a Krysia ściągała potrzebne książki z półek, poruszając się ze sprawnością kozicy po swoim 
dobytku, bo operacja wymagała użycia wysokiej drabiny. Gdy dzień był ciężki, procedura 
się wydłużała. Krysia najpierw musiała wyrzucić swoje emocje, nie ważąc słów, a następnie 
przystępowała do pracy. „Może przyjdę później?”- dopytywałam w takiej sytuacji, ale Krysia 
nie lubiła specjalnych ceremonii. Po prostu musiała się wygadać, a ty robiłeś swoje. 
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Muzealna biblioteka, kaliski raj historyków i regionalistów, z upływem lat stała się także 
nieformalną świetlicą. Kawa, ciastko, herbata (w kilku rodzajach) – Krysia dbała o wszyst-
kich, koleżanki i kolegów z pracy, ale także o nas, czytelników. Są i tacy, którzy znajomość 
z tą kustoszką rozpoczynali od awanturki, bo: przyjechali nie w porę, albo byli nieprzy-
gotowani, albo – częste! – kompetencje promotora budziły wątpliwości bibliotekarki. Tak 
było na przykład z pewnym księdzem, którego Krysia najpierw przywitała wysoką irytacją, 
po czasie zorientowała się, że ma do czynienia z osobą duchowną, a potem pomagała ka-
płanowi długie lata. Nierzadko wydawało mi się, że nawet wyjątkowo sztywna Konopnicka 
z wyjątkowo nieudanego portretu Adolfa Bucholca wiszącego nad wejściem do biblioteki, 
jest zdziwiona obrotem sytuacji. Pierwsze wrażenie szybko jednak ustępowało podziwowi 
dla mądrości tej kobiety. Na co dzień mniej myśleliśmy o tym, że Krysia – jak stwierdzono 
w rekomendacji do Nagrody Prezydenta Miasta – 

„swymi działaniami doprowadziła do powstania najbardziej zasobnej 
w wydawnictwa dotyczące Kalisza biblioteki w mieście. Z jej inicjatywy 
dokonano także zmikrofi lmowania dawnej, XIX-wiecznej prasy kaliskiej, 
rozproszonej w zbiorach różnych krajowych bibliotek, dzięki czemu jest 
ona dostępna na miejscu”.

LUDZIE I KSIĄŻKI

Zarażała swoimi pasjami, wyciągała nas 
na koncerty i inne wydarzenia kultu-
ralne, dzieliła się lekturami, opowiadała 
o historii i Kaliszu 

– wymienia Danuta Grześkowiak. I czytała, 
czytała bez końca. Czytała i paliła papierosy (nie-
bieskie „eLEmy”). Były czasy, kiedy paliła w bi-
bliotece, potem kryła się na patio, robiła „ukie-
runkowane” spacerki, a prywatnie – siedziała 
na balkonie u koleżanki. Ofi cjalnie „nie paliła”, 
ale przecież obok książki papieros był jej podsta-
wowym atrybutem. Kalisiana, koligacje rodzin-
ne, pamiętniki, wspomnienia – to były ulubione 
koniki. Z pół roku temu – znowu przypadkowe 
spotkanie w sklepie, ale tym razem przy owocach 
i warzywach – nakładając mandarynki, poleca-
ła biografi ę Czapskiego (Józefa). Czytała rzeczy 
różne i różną literaturę. Na krześle przy jej łóżku 
w domu leżą w piramidce, kolejno: Ewa Weaver, 
Lalki z Getta, Olga Tokarczuk, Bieguni, Michelle 

Władysław Kościelniak ofi arowując 
Krysi ekslibris miał powiedzieć: „Ty 
jesteś dobra dziewczyna, ale cza-
sem trochę ostra”. Exlibris Krystyny 
Skraburskiej z ostem, linoryt Wła-
dysława Kościelniaka, zb. prywatne 
Stefana Skraburskiego. 
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Obama, Becoming, Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz, 1968. Czasy nadchodzą nowe, Kate 
Morton, Milczący Zamek. Książki zazwyczaj pożyczała od przyjaciółek; czytała jedną, od 
deski do deski i sięgała po kolejną – tak zapamiętał brat Stefan Skraburski. Ale te ułożo-
ne w piramidkę mają zakładki w różnych miejscach. Podobno wiedziała, że czasu ma już 
niewiele, że choroba nie pozwoli długo pożyć. Ciekawe, jak to jest, gdy już wiesz. – Żyła 
w ostatnim czasie intensywniej – twierdzi Barbara Fibingier. 

Lubiła podróżować (odwiedziła wiele stron świata) i lubiła podróżować po Kaliszu. Park 
to banał, oczywiste miejsce spacerów. Krysia odwiedzała cmentarze. Przychodziła do bli-
skich, przyjaciół i znajomych, także tych książkowych. Pielęgnowała pamięć i groby. Skła-
dała kwiaty u Herbichów, Kościelniaków, Kokotów, Rybarskich z nagrobkiem Adama Cho-
dyńskiego. Zapalała świeczki prezydentom miasta i malarzom. Michał Dobriak narysował 
jej portret, od Sylwii Jurkiewicz-Kokot dostawała pastelowe kompozycje kwiatowe, które 
bardzo lubiła. Sylwia, dawna sąsiadka z ul. Kanonickiej, próbowała nauczyć Krysię nosić 

Muzealna biblioteka w przypadkach szczególnych pełniła rolę towarzyskiej cukierenki. 
Od lewej: Halina Dogielska, Marzena Ścisła, Krystyna Skraburska, Barbara Kowalska, Ta-
deusz Warda, Ewa Dzbanuszek, Jolanta Łukaszonek, Anna Jezierska, Helena Sobolewska. 
1978? Fot. Marian Kałuża, zb. prywatne Stefana Skraburskiego. 
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kapelusze, ale Krysia nie dała się namówić – wolała swoje bereciki z „antenką”. Chodziła 
do legionistów (kaplica Żuczkowskich na cmentarzu katolickim przy rogatce) i na cmentarz 
ewangelicki. Jeśli ktoś powierzył jej opiekę, mógł być pewien, że Krysia zadba, wyczyści, 
ułoży, nie odpocznie, ale pójdzie i przypilnuje. 

Do pracy przynosiła śniadanie dla całej załogi, potrafi ła podzielić się i chlebem, i pie-
niędzmi. Jeśli wiedziała, że ktokolwiek potrzebuje pomocy, niezależnie od okoliczności, 
pomagała. – Wiedzieliśmy, że chodzi na pocztę specjalnie po to, żeby wypełnić blankiet 
przekazu pieniężnego – wspominają znajomi. Bo ze zdobyczy współczesności, takich jak 
Internet, Krysia nie korzystała. Katalog – tradycyjny, fi szkowy, telefon – podstawowy, na 
klawisze. Nie potrzebowała nic więcej, żeby utrzymywać intensywny kontakt ze światem. 
Pytam o trzy słowa o Krysi: – Nadzwyczajnie dobry człowiek – słyszę od Oli Jaszczur 
i Elżbiety Łuczak. – Ostatnia z wielkich altruistek – mówi Barbara Fibingier.

DROGI BUBKU!
Urodziła się w rodzinie szewca. Tata w dzieciństwie uszył jej buty ze skóry, podobno 

wężowej, bardzo wygodne. Może dlatego pewnie szła przez życie. W butach uszytych na jej 
miarę, z wiedzą o świecie i ludziach, zaczerpniętą nie tylko z książek. Na 60. urodziny Kry-
sia dostała kilkuzwrotkowy wierszyk od koleżanek z muzeum (wisiał oprawiony w ramce 
naprzeciwko jej biurka). Rymowanka zaczynała się tak: 

Bubku, nasz kochany Bubku, 
co herbatę pijesz w kubku,
Ty nas chronisz, karmisz, poisz,
Dyrektorów się nie boisz (…).

A kończyła się tak:

(…) i prosimy Cię serdecznie, drogi Bubku, 
Żyj nam wiecznie!  

Ty nas chronisz, karmisz, poisz,
Dyrektorów się nie boisz (…).

(…) i prosimy Cię serdecznie, drogi Bubku, 
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Krysia, jaką wszyscy pamiętamy. 
Fot. współczesne, 
zb. prywatne Stefana Skraburskiego

Krystyna Skraburska 
(12.03.1949-4.05.2020) absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiel-

lonki (dzisiaj: III LO im. Mikołaja Kopernika), ukończyła studia magisterskie zaoczne 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu (1970-1976) 
oraz w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, gdzie przez 39 lat prowadziła bibliotekę na-
ukową, skąd 31 lipca 2015 r. odeszła na emeryturę. Należała do Towarzystwa Przyjaciół 
Książki w Kaliszu (członek zarządu) oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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