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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Bibliotek
Bibliotekarze 
województwa wielkopolskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Państwu chwil niosących spokój, wypełnionych miłością i radością, 
pełnych rodzinnego ciepła, odpoczynku od codziennego zabiegania 
oraz chwili zadumy. 
W Nowym Roku 2022 życzę realizacji założonych celów, dobrych  
i rozwojowych zmian oraz determinacji w dążeniu do spełniania marzeń, 
aby nasza wspólna praca, wymagającą wszechstronności, wytrwałości 
i wiedzy prowadziła do realizacji postawionych celów, przynosiła jak 
najlepsze wyniki, dawała satysfakcję i służyła rozwojowi edukacji  
w Wielkopolsce. 

Z wyrazami szacunku
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



Zdrowia, pomyślności, siły i obfitości na 
Święta Bożego Narodzenia i każdy dzień 

Nowego Roku. 
Pozdrawiamy świątecznie Czytelników  

i Przyjaciół Biblioteki

Dyrektor 
Jolanta Nowosielska 
wraz z Pracownikami 

Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu



O D  R E D A K T O R A

Drodzy Czytelnicy,
w marcu 2021 r. na ręce redaktora „Bliżej Biblioteki” została ofiarowana przez  

prof. Monikę Olczak-Kardas monografia jej autorstwa zatytułowana „Fachowe czasopisma 
dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki Pedagogiczne”. Przyznać należy szczerze 
przed Czytelnikami naszego pisma, że praca redakcyjna to chwile euforii z dobrze wykona-
nej pracy, jak i chwile zwątpienia. To chwile przyjmowania pochwał, jak i krytyki. Po lektu-
rze wspomnianej wyżej książki zostaliśmy jednak bardzo zmotywowani do kontynuowania 
działalności edytorskiej w Książnicy. Warto zauważyć, że duża część bibliotek pedagogicz-
nych w Polsce prowadzi tę działalność, a niektóre z nich powołują w tym celu specjalne 
komórki funkcjonujące w strukturach bibliotek. Wzorcowym przykładem jest Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, gdzie powstał Międzywydziałowy Zespół Redakcyjny. 
Opracowanie prof. Olczak-Kardas zawiera interesującą analizę działalności wydawniczej 
m.in. Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz naszego czasopisma. Autorka także zauwa-
ża, że „znaczna część bibliotek pedagogicznych w Polsce prowadzi działalność wydawniczą, 
a wydawane przez nie czasopisma stanowią mocne ogniwo pracy bibliotek. Optymizmem 
napawają tworzone przez biblioteki nowo powstające pisma”. Wspólną wartością, jak pisze 
prof. Olczak-Kardas, czasopism wydawanych przez biblioteki pedagogiczne „są na pewno 
bibliotekarze, którzy chcą się rozwijać i dzielić swoimi doświadczeniami, pomysłami z in-
nymi. Wśród twórców są osoby, dla których pisanie jest formą samorealizacji. (...) Wielu 
z nich łączy swoją twórczość z prywatnymi pasjami”.
Warto także przypomnieć, że naszym zamiarem od samego początku funkcjonowania pisma 
jest tworzenie wokół niego przyjaznej społeczności osób, które chcą dzielić się informacją 
o działalności własnych bibliotek. Analiza dotychczas wydanych numerów pokazuje, że nie 
ograniczamy się do tekstów prezentujących działalność Książnicy. Dajemy także przestrzeń 
dla bibliotekarzy z innych placówek. 
Podczas podejmowania się wielu ról związanych z wielowątkowością pracy w bibliotece, 
z pewnością niejeden z nas bibliotekarzy zdał sobie sprawę, że stworzenie dobrego zespołu 
jest zawsze ogromnym, ale równocześnie bardzo satysfakcjonującym wyzwaniem. Wszyst-
kim bibliotekarzom na Nowy Rok życzymy, aby potrafili tworzyć takie środowiska pracy, 
które oparte są na wzajemnym szacunku, przyjaznej atmosferze, gdzie praca zespołowa, in-
tegralność i profesjonalizm są doceniane. Życzymy zdrowej konkurencji, która pozytywnie 
wpływa na rozwój naszych bibliotek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim bibliotekarzom i sympatykom, którzy złożyli swoje teksty 
do kolejnego numeru czasopisma „Bliżej Biblioteki”. Oddając do rąk Czytelników pismo 
prosimy o przychylne przyjęcie i zapraszamy do współpracy. Pamiętajmy, że mimo odręb-
nych inicjatyw działamy w jednym wspólnym celu.

        DR BOGUMIŁA CELER
        REDAKTOR NACZELNA
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■ Andrzej Kurzyński
   
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Uroczyste otwarcie
nowego budynku 
Książnicy Pedagogicznej 
w Kaliszu

Od lewej: Marzena Wodzińska, Paulina Stochniałek, 
Marek Woźniak, Jolanta Nowosielska, Dorota Kinal
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W środowe przedpołudnie 22 września 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej sie-
dziby Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Uroczystość z powodu pan-
demii COVID-19 została przeniesiona na jesień, mimo iż placówka działała w nowych prze-
strzeniach już od roku. W wydarzeniu udział wzięli licznie zaproszeni goście, wśród których 
nie mogło zabraknąć władz samorządowych województwa wielkopolskiego, przedstawicieli 
bibliotek z całej Wielkopolski oraz instytucji, z którymi na co dzień współpracuje kaliska 
Książnica. Oficjalnego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskiego, Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa wielko-
polskiego, Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marzena Wodzińska radna Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Jolanta Nowosielska, dyrektor Książnicy Pedagogicznej 
w Kaliszu.

– Cieszę się, że kaliska Książnica zy-
skała siedzibę szytą na miarę XXI wieku. 
Placówka rozrosła się i ma nowocześnie 
wyposażoną przestrzeń dla użytkow-
ników oraz przestronne magazyny. To 
miejsce, które od wielu lat spełnia ważną 
rolę dla lokalnej społeczności, populary-
zujące nie tylko czytelnictwo. Prowadzi 
również działalność edukacyjną i kultu-
ralną. Jej efektem są cieszące się powo-
dzeniem wystawy fotografii, spotkania, 
prezentacje sztuki, muzyki, teatru i pla-
styki – podkreślił Marek Woźniak, mar-
szałek województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy uroczystego otwarcia Książnicy

Marek Woźniak
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Partnerami Książnicy są inne biblioteki, przede wszystkim szkolne, w stosunku do któ-
rych placówka pełni funkcję doradczą i edukacyjną, szczególnie w zakresie tworzenia ich 
warsztatu informacyjnego oraz edukacji czytelniczej i medialnej. 

– Pragniemy umożliwić środowisku nauczycielskiemu wszechstronny rozwój zawodowy  
i osobisty poprzez dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji – 
powiedziała Jolanta Nowosielska, dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu.

Sprzyjają temu doskonałe warunki, jakie zostały stworzone w nowym gmachu Książnicy. 

– Dzięki nowoczesnej aranżacji, użytkownicy mają możliwość korzystania ze stref wy-
poczynku z książką lub czasopismem w ręku. Biblioteka oferuje również kącik czytelniczy 
dla najmłodszych i letni taras – dodała Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od lewej: Marek Woźniak, Jolanta Nowosielska
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Uroczyste otwarcie było też okazją do uhonorowania współpracujących z Książnicą instytucji, 
stowarzyszeń, szkół i przedszkoli, a także projektantów i budowniczych nowego skrzydła 

biblioteki. Dyrektor J. Nowosielska dziękując za dotychczasową współpracę 
wręczyła im okolicznościowe statuetki.

Inwestycja została wyróżniona tytułem „Mister Budownictwa” w konkursie organizo-
wanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu, Wielkopol-
ską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Naczelną Organizację Techniczną Od-
dział w Kaliszu. Na ręce dyrektor Jolanty Nowosielskiej trafił stosowny dyplom. 

– Nowoczesna przestrzeń i bogaty księgozbiór z pewnością spełnią oczekiwania miesz-
kańców Kalisza i powiatu kaliskiego. Ponadto stworzą nowe możliwości włączenia się 
z ofertą edukacyjną i kulturalną w działania miasta – mówiła Paulina Stochniałek, członek 
zarządu województwa wielkopolskiego.

Całość dopełnił piękny koncert harfistki Jadwigi Tomczyńskiej oraz kuratorskie opro-
wadzanie po wystawie „Odkrywanie świata Władysława Kościelniaka. W 105. rocznicę uro-
dzin”. Ekspozycja przygotowana przez dr Bogumiłę Celer miała charakter fotograficznej 
opowieści o życiu Władysława Kościelniaka (1916-2015). Kuratorka zaprezentowała 20 
plansz, na których znalazły się reprodukcje zdjęć rodziców artysty, rodzeństwa, ślub Nany 
i Władka Kościelniaków, zdjęcie z synem Cyprianem. W. Kościelniak pokazany został jako 
harcerz, student, żołnierz, podróżnik i przede wszystkim artysta. Fotografie wzbogacone 
były jego wspomnieniami wyciągniętymi z notatników, wywiadów, felietonów, książek. 
Ostatnia plansza poświęcona była uroczystemu przekazaniu pracowni artystycznej Ko-
ścielniaka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, które miało miejsce w 2006 r. W kolekcji 
przechowywanej w Książnicy są tysiące fotografii, kuratorka miała niezwykle trudny wybór, 
które pokazać. Utrwalone zostały na nich sceny rodzinne, twarze przyjaciół, wernisaże wy-
staw, uroczystości, widoki odwiedzanych przez artystę miejsc.
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Fot. M. Marciniak

■ Aldona Zimna
   
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Nowe przestrzenie
kaliskiej Książnicy 
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Nowe przestrzenie Książnicy zostały udostępnione 
dla użytkowników 21 grudnia 2020 r. Na parterze zloka-
lizowane zostały działy ukierunkowane na bezpośred-
ni kontakt z czytelnikiem, tj. nowoczesna Wypożyczal-
nia, Czytelnia i Dział Zbiorów Specjalnych. W tej części 
do dyspozycji czytelników znajdują się ponadto miejsca 
do cichej pracy, z dostępem do Internetu, Kącik Małego  
Czytelnika. Pojawiły się specjalne strefy wypoczynku, 
przyjazne miejsca, gdzie można przejrzeć fachowe cza-
sopisma, prasę codzienną, czy wybraną literaturę. 
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Kaliska Książnica posiada ponad 200. tys. różnorodnych zbiorów: książek, czasopism, 
multimediów i zbiorów specjalnych. Wraz z uruchomieniem nowego segmentu otwarty zo-
stał dostęp do części zbiorów w obszarze tzw. wolnego dostępu, który cieszy się coraz więk-
szą popularnością wśród czytelników. Warto podkreślić, że wyróżnia nas to ze wszystkich 
bibliotek pedagogicznych województwa wielkopolskiego. W dalszym skrzydle znajduje się 
czytelnia z nowoczesnym magazynem czasopism, zebranych w jednym miejscu. Tu usytu-
owana jest także czytelnia zbiorów specjalnych z pomieszczeniami warsztatowymi. Służą 
one do opracowywania m.in. unikatowych zbiorów, czy przygotowywania wielkoformato-
wych plansz do organizowanych wystaw. Tam też odbywają się prace zespołu wydawnicze-
go, np. przy redakcji czasopisma „Bliżej Biblioteki. Pisma bibliotekarzy Wielkopolski połu-
dniowo-wschodniej”. Dział zbiorów specjalnych został dodatkowo doposażony w specjali-
styczny, odpowiednio klimatyzowany magazyn, który spełnia wszelkie standardy przecho-
wywania wyjątkowych, różnorodnych zbiorów biblioteki, m.in. starodruków. Wspomnieć 
należy o przesuwnych, specjalnych regałach, które ułatwiają przechowywanie wiszących 
grafik, obrazów, kartografii czy innego rodzaju nietypowych zbiorów specjalnych. 

Książnica Pedagogiczna to 2300 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni. Uni-
wersalne możliwości dają trzy przeszklone sale, które dzięki przesuwnym ścianom moż-
na dowolnie aranżować tak, aby mogły się tu odbywać zarówno konferencje, różnego typu 
szkolenia, warsztaty, seminaria, czy kameralne spotkania różnych grup społecznych, człon-

Fot. D. Szczyrek
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ków towarzystw i stowarzyszeń. Osobliwością nowej części Książnicy jest z pewnością wy-
jątkowa przestrzeń przeznaczona dla Galerii – miejsca na wernisaże wystaw ukazujących 
różnorodne zbiory, wystaw tematycznych, jubileuszowych czy okolicznościowych. Pragnie-
my, aby ta przestrzeń pełniła funkcję promowania interesujących materiałów i dokumen-
tów bibliotecznych. Ponadto popularyzowała twórczość i pasje zarówno uznanych artystów, 
jak i mniej znanych Wielkopolan. Zlokalizowany na piętrze klimatyzowany, z pełną kontrolą 
nad parametrami temperatury i wilgotności magazyn, pomieścił cały księgozbiór Książnicy 
Pedagogicznej, który do tej pory rozlokowany był w kilku miejscach miasta. Umieszcze-
nie całego księgozbioru w jednym miejscu niewątpliwie ułatwi i przyspieszy obieg książek 
wśród czytelników. 

Obok nowego wejścia do Wypożyczalni, godne miejsce znalazła Pracownia Władysława 
Kościelniaka – uznanego kaliskiego artysty i regionalisty. Izbę pamięci można zwiedzać 
w godzinach pracy biblioteki. Jest to klimatyczne miejsce, wiernie odzwierciedlające daw-
ną pracownię artysty. W gabinecie mistrza, obok jego biurka i krzesła, znalazły się jego 
najważniejsze dzieła, dyplomy, pamiątki z podróży, zdjęcia i dokumenty osobiste, także te 
związane z żoną i muzą grafika, Janiną (Naną). Pracownię wzbogaca bogaty księgozbiór 
artysty, pełen albumów o sztuce, opracowań naukowych i regionaliów. Miejsce to ma służyć 
pielęgnowaniu pamięci o jednym z najbardziej zasłużonych kaliszan, wybitnym zarówno 
artyście, jak i kronikarzu miasta i regionu. 

Fot. D. Szczyrek



Kaliska Książnica została też wyposażona 
w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym 
specjalistyczny skaner oraz system zabez-
pieczeń RFID. Dodatkowy element wnętrza 
biblioteki stanowią estetyczne meble: sofy 
i fotele wraz z modułowymi stołami i stoli-
kami. Nowe pomieszczenia są wyposażone 
w udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych, szerokie przejścia pomiędzy regałami, 
windę osobową i towarową. Urocze patio słu-
żyć będzie użytkownikom do pracy i relaksu 
oraz organizowania wszelkich imprez biblio-
tecznych. Wzdłuż nowoczesnego budynku 
znajdują się ponadto miejsca do zagospoda-
rowania np.: w zieleń, teren do uprawiania 
sportu rekreacyjnego, czy strefy dla dzieci 
i seniorów. Do korzystania z oferty biblioteki 
zachęca duży, wygodny parking. 

Z dniem 15 marca 2021 r., dbając o kom-
fort i bezpieczeństwo czytelników Książnica 
Pedagogiczna uruchomiła nową usługę – sa-
moobsługowy zwrot książek poprzez tzw. 
trezor biblioteczny. Usługa ta umożliwia 
czytelnikom w sposób bezkontaktowy zwrot 
wypożyczonych książek, także po zamknięciu 
biblioteki. Mamy nadzieję, iż uruchomienie 
trezora będzie służyć wygodzie i przyspieszy 
obieg poczytnych tytułów pomiędzy wypoży-
czającymi. Pomoże między innymi rozwiązać 
problemy z dotrzymywaniem określonych 
terminów zwrotów wypożyczanych książek. 
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Inwestycja rozbudowy PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu kosztowała prawie 11,5 
miliona złotych i została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskie-
go. Nowe skrzydło biblioteki ma przyciągać lokalną społeczność, zarówno młode pokolenie, 
jak i starszych. Zapraszamy wszystkich do korzystania z bogatego księgozbioru i uczestnic-
twa w organizowanych tu imprezach bibliotecznych i kulturalno-edukacyjnych. Ze wzglę-
dów epidemicznych obecnie możliwe jest tylko indywidualne zwiedzanie nowych przestrze-
ni. Bibliotekarze czekają jednak z niecierpliwością, aby zorganizować wielkie otwarcie tzw. 
parapetówkę w bibliotece, obfitującą w ciekawe i wyjątkowe wydarzenia, z udziałem wielu 
interesujących gości, przyjaciół a nade wszystko czytelników oraz wszystkich zainteresowa-
nych osób. Jesteśmy przeświadczeni, iż będzie się dużo działo. Kadra Książnicy Pedagogicz-
nej to zespół kreatywnych ludzi, bibliotekarzy – profesjonalistów, otwartych na współpracę 
ze środowiskiem. Dziś kreujemy nowe oblicze biblioteki pedagogicznej na miarę XXI wie-
ku. Nie zapominamy jednak o Tych, którzy przez dekady pracowali na prestiż tej biblioteki. 
Niewątpliwie przyczynili się do tego, że Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu posiada obecnie największy i najwartościowszy księgozbiór w regionie. 
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■ Marta Gołembiewska
     
     Muzeum Narodowe w Poznaniu,    
     Oddział Muzeum Zamek w Gołuchowie

Cymelia 
z gołuchowskiej biblioteki
hrabiny Izabeli z książat 
Czartoryskich Działyńskiej

Nieodzowną częścią każdego majętnego zamku, pałacu czy dworu była biblioteka. Po-
mieszczenie, w którym można było nie tylko obcować z literaturą, ale również w ciszy oddać 
się rozmyślaniom nad czytaną książką. Było to także miejsce spotkań rodzinnych, dyskusji 
i osobistych rozważań nad życiem ludzkim. Jak wyglądały owe biblioteki, dziś możemy do-
wiedzieć się z literatury przedmiotu, ale przede wszystkim sięgając do źródeł; listów, pa-
miętników, inwentarzy, spisów majątkowych, fotografii.

Starannie dobrany księgozbiór był świadectwem statusu majątkowego i osobistych za-
miłowań jego właściciela. Funkcjonował nieraz oddzielnie, albo stanowił nierozłączną część 
kolekcji dzieł sztuki. Miał charakter typowo specjalistyczny bądź stanowił zbieraninę przy-
padkowych publikacji. Niekiedy inspiracją do gromadzenia zbiorów bibliotecznych stawała 
się ogólnie panująca moda wśród arystokracji, ziemiaństwa czy bogatego mieszczaństwa. 
W okresie porozbiorowym gromadzono publikacje polskich autorów, zwłaszcza o tematyce 
humanistycznej.  Obok architektury i zabytków ruchomych, zbiory biblioteczne stanowią 
ważny element dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. Za sprawą takich rodów jak 
Ossolińscy, Załuscy, Sapiehowie, Radziwiłłowie, książki stały się dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych.

Wiele bibliotek zakładano także na emigracji. Z jednej strony były formą przeciwdzia-
łania wynarodowieniu, a z drugiej stały się miejscami, skupiającymi emigrantów polskich. 
W szczególności we Francji, w okresie zwanym w historii Wielką Emigracją, powstawały 
instytucję mające na celu podejmowanie działań zmierzających do rozwoju polskiej kul-
tury na obczyźnie. W 1838 r. powołano do życia w Paryżu Towarzystwo Literackie Polskie, 
a przy nim funkcjonującą do dziś Bibliotekę Polską. Współtwórcą jej był, obok Juliana Ur-
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syna Niemcewicza i Karola Sienkiewicza, książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), spra-
wujący też funkcję pierwszego prezesa wspomnianego towarzystwa1. Głównym ośrodkiem 
w XIX w. skupiającym Polaków przebywających na emigracji we Francji był pałac na wyspie 
św. Ludwika w Paryżu, Hotel Lambert, będący własnością księcia Adama Jerzego. Siedziba 
ta była miejscem spotkań obozu politycznego, zresztą o tej samej nazwie, któremu przewo-
dził nikt inny jak sam Czartoryski2. Potomkowie księcia, Władysław i Izabela kontynuowali 
tradycję rodzinną, jaką było kolekcjonerstwo, zapoczątkowane przez babkę Izabelę z Fle-
mingów Czartoryską (1746-1835), twórczynię puławskiego muzeum. Niewątpliwie każdy 
z przedstawicieli tego wybitnego rodu wniósł ogromny wkład w zachowanie dziedzictwa 
narodowego, a także przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

W II poł. XIX w. Izabela Czartoryska (1830-1889) przeniosła się do posiadłości męża, 
hrabiego Jana Kantego Działyńskiego (1829-1880), położonej w niewielkiej miejscowości 
Gołuchów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Widok zniszczonej siedziby rodowej Lesz-
czyńskich wzbudził wiele obaw w hrabinie Działyńskiej. O stanie rezydencji dowiadujemy 
się z jej korespondencji do ukochanego ojca. W liście z 1857 r. czytamy: „Gołuchów wygląda 
jak siedziba niedużej kasztelanii w Średniowieczu po ataku i złupieniu. Schody nie istnieją, 
wieże nie posiadają dachów, mury leżą na ziemi, aż trudno uwierzyć, że w takich ruinach 
można mieszkać3.” Piętnaście lat później, „Jan Działyński za dług i procenta i wszelkie pre-
tensje odstępuję Gołuchów i zbiór wazonów greckich w Paryżu”4 swojej małżonce Izabeli.

Zgodnie z życzeniem hrabiny dawna siedziba Leszczyńskich zostaje przebudowana 
w stylu renesansu francuskiego. Pierwowzorem gołuchowskiej rezydencji stały się zamki 
królewskie znad Loary. Zamek pełnił funkcję siedziby-muzeum. Do Gołuchowa został spro-
wadzony z paryskiej rezydencji bogaty zbiór rzemiosła artystycznego o wysokiej wartości 
artystycznej i naukowej, który hrabina Działyńska przez całe życie powiększała o nowe za-
kupy antykwaryczne. Te cenne zabytki gromadzono i przechowywano w czterech pomiesz-
czeniach znajdujących się w przyziemiu i na parterze. Wyznaczono też szczególne miejsce, 
w skrzydle południowym Zamku, przeznaczone na umieszczenie księgozbioru, sprowadzo-
nego przez właścicielkę z Hotelu Lambert w Paryżu. Przyszłość gołuchowskiej kolekcji zo-
stała zabezpieczona poprzez utworzenie przez hrabinę Ordynacji Rodziny Książąt Czartory-
skich, ostatecznie zatwierdzonej przez sąd pruski w dniu 20 maja 1893 r. W statucie wyraźnie 
zapisano: „(…) Życzeniem jest mojem, aby te dzieła sztuki się nie rozproszyły i aby zbiór ten 
zachował się pełny i cały po wieczne czasy. Spodziewam się, że zbiór ogółowi pożytek przy-
niesie, wywołując i podnosząc upodobanie do sztuki i zmysł piękna; oglądanie tych zbiorów 
ma być dostępne dla każdego, pragnącego znaleźć tam źródła pomocnicze do badań nauko-
wych i w zakresie sztuki5.” 

Izabela Działyńska zmarła 18 marca 1899 r. w Mentonie i zgodnie z jej wolą została 
pochowana w mauzoleum, położonym na terenie parku. Na mocy paragrafu 6, wyżej wy-
mienionego dokumentu, ordynatami gołuchowskimi zostali synowie księcia Władysława 
Czartoryskiego, wpierw Witold Kazimierz (1876-1911), a następnie jego starszy brat Adam 
Ludwik (1872-1937). Za czasów drugiego ordynata gołuchowskiego udostępniono publicz-

1 http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/index.php?id_rubrique=21028 [dostęp 
07.08.2021].
2 Czartoryscy. Trzydzieści sześć życiorysów, oprac. zbiorowe, Kraków 1933,  s. 178.
3 Cyt z D. Marek, Ordynacja gołuchowska Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899), Poznań 2015, 
s. 11.
4 Tamże, s. 11.
5 Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu, Wstęp do statusu Ordynacji/Fideikomissu - 
rodzinnego/ Rodziny Książąt Czartoryskich na Gołuchowie.
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ności nie tylko cztery sale muzealne, ale pozostałe wnętrza zamkowe. Muzeum książąt Czar-
toryskich nieprzerwanie funkcjonowało do wybuchu ostatniej wojny światowej.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie losów gołuchowskiego księgozbioru 
Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Wskazane zostaną także najważniejsze publikacje, za-
chowane z dawnych zbiorów bibliotecznych. Autorka ma nadzieję, że tekst ten stanie się 
przyczynkiem do dalszych badań nad dziejami omawianego księgozbioru.

Z całą pewnością Izabela Działyńska zapisała się na kartach historii sztuki jako twórczy-
ni gołuchowskiego muzeum, w którym umieściła bogatą kolekcję rzemiosła artystycznego, 
reprezentującego dorobek kultury europejskiej od starożytności aż po XVI wiek6. W biblio-
tece, obok książek, przechowywany był bogaty zbiór rycin i grafik, będący przedmiotem 
wieloletnich badań Grażyny Hałasy i Pawła Ignaczaka, kuratorów zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu7.

6 Szerzej o kolekcjonerstwie Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej patrz: I. Głuszek, Izabela 
z  Czartoryskich  Działyńska  -  kolekcjonerka  dzieł  sztuki [w:] Życie  sztuką.  Gołuchów  Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej, red. I. Głuszek, Poznań 2018.
7 G. Hałasa, P. Ignaczak, Zbiory  grafiki  i  rysunku  w  Zamku  w  Gołuchowie [w:] Życie  sztuką. 
Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, red. I. Głuszek, Poznań 2018.

Fot. 1. Biblioteka, stan obecny, zdjęcie własne
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Kolekcja Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej cieszy się dużą popularnością i wciąż budzi 
zainteresowanie wśród miłośników sztuki, ale także współczesnych badaczy. Jednak nie-
wielu z nich skoncentrowało uwagę wokół gołuchowskiego księgozbioru. Na tym polu wiel-
kie zasługi poczyniła Agnieszka Matyaszczyk8. Wyniki swoich badań przedstawiła w pracy 
magisterskiej, stanowiącej na chwilę obecną najistotniejsze opracowanie dziejów tego księ-
gozbioru. Sięgając do przedwojennych materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu 
autorka odkryła zawiłe losy zamkowej biblioteki. Zadanie to zostało znacznie utrudnione, 
ponieważ do dziś nie zachowały się szczegółowe katalogi biblioteczne. Informacji tych nie 
odnajdziemy również w tekach materiałów bibliotecznych, przechowywanych w Archiwum 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jedynie na zdjęciu wykonanym przez krakowskiego fo-
tografa Antoniego Pawlikowskiego w 1905 r. można zobaczyć wygląd tego pomieszczenia. 
Krótki opis odnajdziemy też u Mariana Sokołowskiego, który w „Studiach i szkicach z dzie-
jów sztuki i cywilizacji” pisze: „niewielka, podręczna, taka, quod non legendos libros sed 
lectitandos capit, mieści przeważnie publikacje francuskie, których wzory do restauracyi 
zamku służyły, i poświęcona jest pamięci Henryka Walezego [...]9.”

Agnieszka Matyaszczyk wysunęła koncepcję podziału zbiorów bibliotecznych. Według 
niej część książek o dużej wartości estetycznej była przechowywana przez Izabelę w pod-
ręcznej bibliotece, a pozostałe woluminy mogły mieścić się w oficynie. Z Paryża przy-
wieziony został karton z książkami, wraz z katalogiem książkowym zawierającym karty 
z wytłoczonymi literami, ułożone w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów, oraz  
2 pakiety po 500 fiszek białych, a także 1 pakiet fiszek dwustronnych z literami10.

Analizując rachunki księgarskie z lat 40. i 50. XIX w., autorka pracy wysunęła stwier-
dzenie, że Izabela Działyńska była nastawiona na nabywanie publikacji z zakresu historii 
sztuki, filozofii, literatury i religii. Książki z tego okresu miały przede wszystkim poma-
gać w doborze dzieł sztuki do kolekcji. Dlatego w początkowym okresie jej tworzenia Iza-
bela Działyńska korzystała m.in. z pozycji na temat malarstwa, drzeworytów, czy emalii, 
adekwatnie do jej zainteresowań kolekcjonerskich. Nie można więc mówić o oddzielnym 
funkcjonowaniu księgozbioru. Był on nieodzowną i nierozłączną częścią zamkowego zbioru 
dzieł sztuki.

Począwszy od 1870 r. księgozbiór zostaje wzbogacony o książki dotyczące okresu rene-
sansu i średniowiecza we Francji i Niemczech, szczególnie zaś architektury renesansowej 
i wyposażenia wnętrz. Z całą pewnością pojawienie się ksiąg o tej tematyce spowodowane 
było  rozpoczynającą się w tym czasie przebudową zamku. W komnatach zamkowych mamy 
odniesienie do zabytkowych budowli francuskich, które hrabina doskonale znała. Niektó-
re detale wykonywane były według gotowych wzorników, opracowanych przez znanych 
architektów i artystów, z wykorzystaniem oryginalnych elementów nabytych we Francji. 
Prace takich autorów jak Violet le Duc’a, C. Sauvegeot’a, A, Ortweina, P. Revoli’ego, czy  
C. Daly’ego zajmowały szczególne miejsce w zbiorach bibliotecznych hrabiny.

W 1872 r. Izabela stała się właścicielką bogatego zbioru waz antycznych, przekazane-
go przez męża jako rekompensatę za pożyczki, których udzieliła mu na poczet powstania 
styczniowego. W tym okresie na półkach pojawiły się książki poświęcone w szczególności 

8 Szerzej o gołuchowskiej bibliotece patrz A. Matyaszczyk, Księgozbiór  Izabeli  z  Czartoryskich 
Działyńskiej  w  Gołuchowie, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marii 
Kujawskiej, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1993.
9 M. Sokołowski, Gołuchów (r. 1886) [w:] Studya i szkice z dziejów sztuki i cywilizacyi, t. 1, Kraków 
1899.
10 A. Matyaszczyk, Księgozbiór, s. 52.
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ceramice greckiej. Był to też czas nabywania przez hrabinę Działyńską zabytków sztuki an-
tycznej, wskutek czego zbiór biblioteczny stale był poszerzany o coraz to nowsze katalogi 
antykwaryczne.

Obok katalogów aukcyjnych szczególne miejsce zajmowały słowniki, encyklopedie, 
czasopisma naukowe, przewodniki, wydane w języku francuskim, ale też książki i słowniki 
angielskie. Charakteryzując księgozbiór Izabeli Działyńskiej należy podkreślić, że posiadała 
ona publikacje o tematyce polskiej. Wymienić tutaj należy: W. Mrowińskiego, „Leszek Bia-
ły” oraz  „Opis historyczno-statystyczny Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, „Liber Familie 
Schidlovicie”, a także „Pamiątki polskie”. W bibliotece znajdowały się także inkunabuły, 
rękopisy i starodruki o dużej wartości bibliofilskiej, a wśród nich 30 rękopisów rodowych 
m.in.  „Z tułactwa przez Sewerynę Duchińską”, „Pamiętniki Michała Lisieckiego naczelni-
ka Powstania w 1831 r. nad granicami Kurlandyji”, „Dziennik marszów i działań korpusu 
Polskiego w Kampanii Moskiewskiej 1812 r. od Moholewa aż do końca zaczepnej wojny” 
oraz szereg rękopisów związanych z pracami Instytutu Polskiego w Paryżu11. Miejsce szcze-
gólne w bibliotece przeznaczone było dla dwóch inkunabułów: „Incunable Io. Sculptii de 
seansiene et syllabarum quantitate Epitome Tyrombus ad ornatissimum adolescentem 
Abcandrum pharnesium Rome” (vers 1475) sans date oraz „ Incunable. Incipit liber qui 
Roselle lasuum apellatur editus per venerandum religiosum fratrem Baptistem Croandam  
Ordinis”12.

W 1900 r. księgozbiór został powiększony o dzieła polskich autorów (M. Sokołowskie-
go, F. Kopera, M. Bałabana, K. Hadaczka, F. Jasieńskiego, S. Sierakowskiego), które zaku-
pione zostały w Galicji przez I ordynata gołuchowskiego, księcia Witolda Kazimierza Czar-
toryskiego13. Rychła śmierć młodego ordynata przerwała realizacje pasji bibliofilskiej, a po-
siadłość gołuchowska przeszła w ręce Adama Ludwika Czartoryskiego, który wraz z żoną 
Marią Ludwiką z Krasińskich i dziećmi zamieszkał w oficynie, położonej na terenie parku. 
W 1913 r. wydany został „Przewodnik po Gołuchowie”, autorstwa Nikodema Pajzderskie-
go, ówczesnego kustosza muzeum, w którym odnajdziemy krótki opis pomieszczeń biblio-
tecznych. Całkowicie pominięte zostały zbiory książek a autor wspomnianego przewodnika 
skoncentrował swoją uwagę wokół malarstwa eksponowanego w tych wnętrzach.

Podczas II wojny światowej księgozbiór uległ rozproszeniu. Latem 1939 r. część ręko-
pisów, pism rodowych i katalogów wraz z dziełami sztuki wywiozła do Warszawy Maria 
Ludwika z Krasińskich Czartoryska. Pozostałe książki trafiły wraz ze zbiorami muzealnymi 
do składnicy poznańskiej, gdzie zwożono wyposażenie bibliotek z majątków ziemskich z te-
renu Wielkopolski. Określenie ilościowe przywiezionych z Gołuchowa książek staje się nie-
możliwe, ponieważ nie zachował się do dziś żaden inwentarz biblioteczny z okresu okupacji.

Słusznie zauważyła Agnieszka Matyaszczyk, że książki z zamkowej biblioteki dziś mo-
żemy spotkać w wielu miejscach m.in. w Pałacu w Rogalinie, Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym, Muzeum Sztuk Użytkowych,  Muzeum Narodowym w Poznaniu, w bibliotece 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Dziale 
Rękopisów Uniwersytetu Warszawskiego. Niewielka część zasobu bibliotecznego powróciła 
na pierwotne miejsce i dziś przechowywana jest w skrzydle zachodnim zamku, na co dzień 
niedostępnym dla zwiedzających14.

11 Tamże, s. 54.
12 Tamże, s. 54.
13 Tamże, s. 55.
14 Tamże, s. 32.
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O tym, że są to pozycje z dawnych zbiorów bibliotecznych Izabeli Działyńskiej informu-
je umieszczony na brzegach książek wytłaczany herb rodowy Czartoryskich. Książki były też 
oprawiane w czerwoną skórę ze złotym herbem Czartoryskich na grzbiecie lub na okładce. 
Niekiedy okładka oprawiano była w skórę barwioną na żółto, granatowo, czarno, zielono, 
brązowo lub w marmurkowy papier ze skórzanym grzbietem. Ponadto książki opatrzone 
były sygnaturami15, wpisywanymi przez jedną osobę. Nie mogła być to Izabela Działyńska, 
ponieważ znaki te umieszczono nawet na książkach wydanych po jej śmierci.  

Przede wszystkim rozproszeniu nie uległy katalogi antykwaryczne i muzealne oraz nie-
które książki polskie, które nie zostały wywiezione przez wojska niemieckie do składnicy 
poznańskiej, a po utworzeniu w Gołuchowie oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, 

15 Sygnatura składała się z cyfry rzymskiej, małej litery i cyfry arabskiej. Książki były podzielone na 
pięć działów od I do V. Trudno jest rozszyfrować kolejne działy i poddziały. Wiadomo, że dział II i III 
obejmował „livres polonais”: polskie rękopisy, książki dotyczące polskiej historii i o tematyce polskiej. 
A. Matyaszczyk, Księgozbiór, s. 52.

Fot. 2. Kantaros, Styl Gnathia, Italia IV/III 
w. p.n.e, MNP A 757, zdjęcie własne

Fot. 3. Catalogue des objets d’art… Dependant 
de la succession Alessandro Castellani (Roma 
1884), s. 28, zdjęcie własne
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część z nich trafiła do głównej biblioteki tej insty-
tucji, a część z nich pozostała na zamku. Stanowią 
one cenny materiał źródłowy do badań prowenien-
cyjnych. Katalogi aukcyjne oprawione w marmur-
kowy papier o odcieniach brązu miały wytłoczo-
ny na grzbiecie herb Czartoryskich z zawołaniem 
Bądź co bądź. Najważniejsze z nich to: „Catalogue 
des objets d’art et de riche ameublemen. Epoques 
Louis XV et Louis XVI”  (Paris 1893), „Collection 
van Branteghem. Catalogue des monuments an-
tiques. Vases peints, terres cuites” (Paris 1892), 
„Catalogue des objets d’art, et de curiosite… Le 
tout provenant de la Collection Watelin”, (Paris 
1885), “Collection H. Hoffmann. Catalogue des 
objets d’art antiques terres cuites, bijoux, verrerie” 
(Paris 1886), “Catalogue raissone d’une belle col-
lection D’estampes…Qui composaient le cabinet 
de M. B. D**, par P. Defer” (Paris 1852). Na kartach katalogów sławnych antykwariuszy 
paryskich można zobaczyć rysunki zabytków, które dziś możemy podziwiać, spacerując po 
zamkowych komnatach16.

W świetnym stanie zachowały się również katalogi muzealne, opisujące poszczególne 
fragmenty kolekcji bądź jej całość, w luksusowej szacie graficznej, których druk w oficynach 
paryskich finansowali Działyńscy.Z całą pewnością do tego rodzaju prac zaliczymy opraco-
wania autorstwa kustosza muzeum w Luwrze, Wilhelma Froehnera, „Collection du Chateau 
de Gołuchów. L’ Orfevrerie antique du moyen age et la renaissance” (Paris 1887), „Collection 

16 A. Matyaszczyk, Księgozbiór, s. 54.

Fot. 4. Catalogue des Tableaux 
Anciens de premier orde Tableaux 
Modernes Objets D’art et de haute 
curiosite Composant la Collection de 
feu M. A. Febvre, Paris 1882, strona 
tytułowa, zdjęcie własne
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du Chateau de Gołuchów. Antiquites” (Paris 
1899),”Collection du Chateau de Gołuchów. 
Verres Chretiens” (Paris 1899). W 1903 r. 
ukazał się drukiem katalog kustosza Emila 
Moliniera, „Objets d’ art du moyen age et de 
la renaissance”, w którym odnaleźć możemy 
nie tylko informację o zabytkach z sal muze-
alnych, ale także o wyposażeniu pozostałych 
wnętrz zamkowych. Obecnie niektóre z tych 
publikacji można zobaczyć w Zamku w Go-
łuchowie, w jednej z gablot znajdujących się 
w Sali Polskiej, 

Biblioteka Izabeli Działyńskiej wciąż jest 
okryta tajemnicą i stanowi istotny przedmiot 
badań, któremu w literaturze przedmiotu nie 
poświecono wiele miejsca. Wielkie nadzieje 
w tym aspekcie niesie projekt scalenia bi-

bliotecznych zbiorów gołuchowskich, który ma być zrealizowany w przyszłości przez Insty-
tut Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wyzwanie to umożliwi po części 
przywrócenie na pierwotne miejsce rozproszonego księgozbioru, który posłuży z pewnością 
niejednemu współczesnemu badaczowi.



■ Jakub Wojtczak
  Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Calisiana w zbiorach 
biblioteki
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk 



Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Powstałe w 1857 r. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest jednym 
z najdłużej działających towarzystw naukowych powstałych na ziemiach 
polskich. Starsze były jedynie Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 
(istniejące jedynie trochę ponad 30 lat), Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Towarzystwo Naukowe Krakowskie (przekształcone w Akademię 
Umiejętności) oraz Towarzystwo Naukowe Płockie (które ze względu na re-
perkusje po klęsce powstania listopadowego wznowiło swoją działalność do-
piero w 1907 roku). Współcześnie oprócz działalności naukowej, polegającej 
głównie na organizowaniu konferencji, wykładów i paneli dyskusyjnych oraz 
na  wydawaniu publikacji, PTPN prowadzi również działalność biblioteczną. 
Historia Biblioteki PTPN jest ściśle powiązana z historią samego Towarzy-
stwa, choć przez krótki okres przeszła ona na utrzymanie Biblioteki Uniwer-
syteckiej oraz Polskiej Akademii Nauk1. Najtrudniejszym jednak okresem 
w historii istnienia Biblioteki PTPN był z pewnością okres II wojny świa-
towej. Zbiory, jakie Towarzystwo zdołało zgromadzić, zostały wywiezione 
przez okupanta m.in. do Berlina, Smogulca, Greisfwald czy Cerekwicy. Część 
księgozbioru została przeznaczona na przemiał i zniszczona w młynach pa-
pierniczych w Czerwonaku. Po 1945 r. starano się odbudować zasób Biblio-
teki. Odzyskano ok. 75% księgozbioru. Biblioteka PTPN została ponownie 
otwarta pod koniec 1947 r. i swoją działalność prowadzi do dnia dzisiejszego.

Fot. 1  Gmach PTPN, fot. Montis Studio

1 Więcej na temat historii PTPN oraz Biblioteki PTPN zob.: L. Trzeciakowski, Poznańskie 
Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk  w  dobie  zaborów, [w:] Alma Mater  Posnaniensis. W  80. 
rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 
1999; R. Marciniak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Rok założenia 1857, Poznań 
1995; Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, red.  
A. Gulczyński, Z. Kruszewski, Poznań 2019.
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ZBIORY BIBLIOTEKI PTPN
Obecnie stan księgozbioru obejmuje po-

nad 320 tysięcy jednostek, w tym prawie dwa 
tysiące rękopisów, ponad 15 tysięcy starych 
druków, dwa tysiące dokumentów kartogra-
ficznych1. 

Od początku istnienia Biblioteka PTPN 
gromadziła publikacje ze wszystkich dzie-
dzin wiedzy. Zmieniło się to w 1964 r., kie-
dy skupiono się głównie na pozyskiwaniu 
książek z zakresu nauk humanistycznych2. 
W 2019 roku zmieniono również układ czy-
telni, umieszczając w niej jedynie bogaty za-
sób regionaliów dla całej Wielkopolski.

Nie sposób wymienić wszystkich najstar-
szych, najcenniejszych, najbardziej interesu-
jących rękopisów, inkunabułów, czy starych 
druków znajdujących się w zbiorach Biblio-
teki PTPN. Zaprezentowano tu jedynie kilka, 
które pomogą zobrazować to, co w swoich 
zasobach posiada najstarsze towarzystwo 
naukowe w Wielkopolsce:

•	 rękopis pierwszej dwuaktowej wer-
sji Halki Stanisława Moniuszki 
z lat 1846-1847;

•	 zielnik „z pól i łąk nadniemeńskich” 
zebrany przez Elizę Orzeszkową;

•	 rękopisy utworów Tadeusza Róże-
wicza;

•	 O obrotach sfer niebieskich Miko-
łaja Kopernika z 1543 i z 1566 roku;

•	 O naprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego;
•	 Pacis querela Erazma z Rotterdamu z 1518 roku;
•	 Machinae celestis Jana Heweliusza z 1673 roku.

Oprócz tych dzieł warto również zwrócić uwagę na bogate zbiory kartograficzne, ikono-
graficzne oraz ekslibrisy. 

1 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa” nr 13, za okres 28.06.2017-27.06.2020, Poznań 
2020, s. 50.
2 http://biblioteka.ptpn.poznan.pl/o-bibliotece/zbiory/ (dostęp: 1.09.2021).

Fot. 2. Rękopis Halki Stanisława Moniuszki, 
ze zbiorów Biblioteki PTPN
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Fot. 3. Zielnik Elizy Orzeszkowej, ze zbiorów Biblioteki PTPN
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CALISIANA
PTPN, choć związany jest głównie z Poznaniem, przez ponad 160 lat swojej działalności 

gromadził również źródła dotyczące innych miast wielkopolskich. Nie zabrakło w tym rów-
nież dzieł dotyczących Kalisza oraz osób związanych z miastem nad Prosną. Zaprezentowa-
ne poniżej przykłady nie wyczerpują tematu. Co prawda, zbiory oscylujące wokół Kalisza 
nie stanowią dużego procentu ogółu zbiorów Biblioteki PTPN, to jednak z całą pewnością 
są warte uwagi. 

Wśród zbiorów dotyczących regionu kaliskiego, z pewnością trzeba zwrócić uwagę na 
rękopis 681, obejmujący dzieło pt. Physica Aristotelica disputationibus  scholasticis  […] 
explanata in Collegio Calissiensi S[ocietatis] J[esu] 1ma 7bris 1752. Jest to wykład fizyki 
według Arystotelesa, który był prowadzony w kolegium Jezuitów w Kaliszu od września 
1752 r.3 Kolegium to wyższa szkoła jezuicka, znana również jako kolegium Karnkowskie-
go (Collegium Karnkovianum), która działała w Kaliszu przez ponad dwa stulecia (1583-
1773). Została ufundowana przez prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karn-
kowskiego4. Istniała aż do kasaty zakonu w 1773 roku. 

Kolejnym dziełem jest zbiór różnych dokumentów zebranych przez księdza Łukasza 
Marszałkowskiego5 w Kaliszu w latach 1789-1798, obejmujący rękopisy nr 834-836. Może-
my tam znaleźć wiele informacji dotyczących regionu kaliskiego, Polski i ze świata, które 
duchowny skrupulatnie gromadził. Dokumenty te zostały zakupione przez PTPN z Archi-
wum Akt Dawnych Diecezji Włocławskiej w 1950 roku6. W tych rękopisach możemy wyróż-
nić m.in.:

•	Mowa WImości Pana Ziemięckiego, delegowanego od stanu rycerskiego 
wwództw wielkopolskich, podczas homagium dnia 7 go mca maja r[ok]
u 1793 w Poznaniu – (Rkp. 834, k. 7v-8);

•	Mowa  Pawła  Grocholskiego,  plenipotenta  na  seym  od miast  wolnych 
z wydziału kaliskiego,  sędziego assessoryi koronney, przy  zafundowa-
niu z mocy nowego prawa  iurysdykcyi, dnia 11 8bra roku 1791 miana 
– (Rkp. 834, k. 34v-35v);

•	Wypisy z niemieckich gazet dotyczące sytuacji w różnych krajach Euro-
py w latach 1789-1790 – (Rkp. 836, k. 2-67).

Niezwykle bogata jest również spuścizna po Anieli Koehlerównie (1882-1969), kierow-
niczce (od 1948 r.), a później dyrektorce Biblioteki PTPN (od 1957 r.). 

Dla nas interesujące są materiały dotyczące prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej 
(1868-1958). Polska filozofka, jedna z pierwszych kobiet posiadających tytuł docenta 
oraz profesora Uniwersytetu Poznańskiego. W Kaliszu zamieszkała wraz z matka i siostrą  

3 Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), oprac. 
B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008, s. 93.
4 S. Załęski, Jezuici w Polsce,  t.  IV. Dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów w Polsce, Kraków 1905,  
s. 380.
5 Łukasz Marszałkowski (1756-1822) – ksiądz z zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, 
historyk, poeta, wielki entuzjasta Konstytucji 3 Maja, którą dla upowszechnienia własnoręcznie 
przepisał. Piastował m.in. urząd kustosza klasztoru w Kaliszu i proboszcza w Mikstacie (pow. 
ostrzeszowski). 
6 Inwentarz rękopisów…, s. 124.
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ok. 1889 r., tutaj wyszła za mąż 
za Karola Rybickiego7. O czasie 
spędzonym w tym mieście pisze 
Dobrosława Gucia:

Okres kaliski był 
bardzo ważny w jej 
rozwoju naukowym. 
Rozpoczęła tutaj bardzo 
ożywioną działalność 
publicystyczną. […] 
Powstało kilka bajek, 
wierszy, recenzji, nowel, 
które publikowała 
w „Gazecie Kaliskiej”, 
„Gazecie Lwowskiej” oraz 
„Dzienniku” i „Kurierze 
Poznańskim”8 

W zbiorach Biblioteki PTPN zachowały się dzienniki, osobiste dokumenty (w tym kwe-
stionariusze, życiorysy, ankiety) prof. Dobrzyńskiej-Rybickiej9. Pod rękopisem nr 1294 kry-
ją się Dzienniki z lat 1902-1905, w których możemy znaleźć m.in. informacje o pobycie 
w Kaliszu, ale również opis świąt wielkanocnych spędzonych w Sulisławicach w dniach 10-
22 kwietnia 1903 r.

Bardzo bogate, bo obejmujące aż 100 sygnatur (rkp. 1601-1700) jest Archiwum dra 
Wojciecha Józefa Skowrońskiego. Dr Skowroński, lekarz okulista, z zamiłowania genealog, 
początkowo zajmował się poszukiwaniem własnych przodków. Z czasem jednak poszerzył 
swoje poszukiwania podróżując po parafiach z terenu historycznej Wielkopolski. Dokony-
wał tam wypisów z ksiąg metrykalnych, uzupełniając informacje o dane z akt hipotecznych, 
XIX-wiecznej prasy, publikacji źródłowych itp. W ten sposób powstały zeszyty zawierające 
dane metrykalne mieszczaństwa wielkopolskiego i szlachty, które po śmierci twórcy rodzi-
na przekazała Bibliotece PTPN10. 

7 Karol Rybicki (1847-1911) – z wykształcenia chemik, prowadził własną aptekę przy ul. Wrocławskiej 
191, członek kaliskiego Towarzystwa Dobroczynności, a także Towarzystwa Cyklistów Amatorów.
8 D. Gucia, Dobrzyńska-Rybicka  Ludwika, [w:] Luminarze  nauki  Uniwersytetu  Poznańskiego 
w latach 1919-2019, red. Z. Pilarczyk, Poznań 2019, s. 112.
9 Druga część spuścizny po prof. Ludwice Dobrzyńskiej-Rybickiej znajduje się w Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.
10 Więcej informacji na temat tegoż zbioru zob.: J. Pietrowicz, Archiwum  dra Wojciecha  Józefa 
Skowrońskiego, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, 2013, s. 24-29.

Fot. 4 – Ludwika Dobrzyńska-
Rybicka, ze zbiorów PTPN
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W wypisach możemy znaleźć informacje pochodzące z ksiąg metrykalnych i hipotecz-
nych XVI-XIX wieku m.in. z Kościelnej Wsi, Dobrzycy, Ostrowąża, Cienina Kościelnego, 
Słupcy, Dobrosołowa, Ślesina, Koszut, Kleczewa, Rajska, Błaszek, Kalinowej, Skalmierzyc, 
Lutyni, Wysocka Wielkiego, Giżyc, Mącznik, Przygodzic i wielu innych. Cała spuścizna dra 
Wojciecha Skowrońskiego jest obecnie zdigitalizowana i udostępniona za pośrednictwem 
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej11. 

Kolejnym zbiorem, który dotyczy terenów Wielkopolski południowo-wschodniej, są pa-
piery rodzinne Moszczeńskich, Lossowów i Niemojowskich (rkp. 1927-1933), przekazane 
w latach 2003-2006 przez rodzinę Bibliotece PTPN. Możemy wśród nich znaleźć listy (ory-
ginały i kopie) nadawane lub adresowane przez rodzinę Niemojowskich12. Prócz zbiorów 
epistolograficznych, w zasobie tym znajduje się również wiele innych, niezwykle interesu-
jących materiałów źródłowych, np.:

•	 Akt usynowienia Aleksandra Lossowa13 przez Wacława Niemojowskiego14 
(rkp. 1928, k. 63);

•	 Fotografie i grafiki, a wśród nich m.in. wnętrze dworu w Marchwaczu (rkp. 

11 https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/267058?language=pl (dostęp: 1.09.2021).
12 Zob. J. Wojtczak, Zbiory epistolograficzne dotyczące terenów Wielkopolski południowo-wschodniej 
w zasobach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wybrane Przykłady, „Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2020, nr 20, s. 19-23.
13 Aleksander Józef Lossow-Niemojowski (1910-1944) – ps. „Alik”, „Ludwik”, „1226” – rotmistrz 
rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik powstania warszawskiego, zamordowany przez 
hitlerowców.
14 Wacław Józef Niemojowski (1865-1939) – ziemianin kaliski, prezes Towarzystwa Rolniczego 
w Kaliszu w latach 1900-1910, przewodniczący Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w 1917 
r., ostatni właściciel rodzinnego majątku w Marchwaczu.

Fot. 5-7. Archiwum dra Wojciecha Skowrońskiego, przykłady, ze zbiorów PTPN
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1928, k. 76-77) czy zdjęcie przedstawiające Bonawenturę Niemojowskiego15 (rkp. 
1928, k. 65);

•	 Kserokopia druku Stanisława Zaborowicza pt. Mowa pogrzebowa na po-
grzebie Zofji z hr. Szembeków marszałkowej Niemojowskiej wypowiedziana dnia 
15 stycznia 1931 roku w Kościele parafjalnym w Rajsku (rkp. 1932, k. 13-15);

•	 Szkice przebudowy dworu w Marchwaczu autorstwa najprawdopodobniej 
Wacława Niemojowskiego (rkp. 1932, k. 25-30).

Pokazane wyżej przykłady nie wyczerpują tematu. Dzienniki prof. Ludwiki Dobrzyń-
skiej-Rybickiej, Archiwum dra Wojciecha Józefa Skowrońskiego czy dokumenty rodziny 
Niemojowskich, są jedynie przykładami, na to co można odnaleźć w zasobach Biblioteki 
PTPN. Należy jednak pamiętać, że gdyby nie II wojna światowa, kiedy to okupant zniszczył 
archiwum Towarzystwa i rozproszył cenny i bogaty księgozbiór, dokumentów dotyczących 
Wielkopolski południowo-wschodniej byłoby o wiele więcej. 

15 Bonawentura Niemojowski (1787-1835) – prawnik, publicysta, polityk, poseł województwa 
kaliskiego na sejmy Królestwa Polskiego i przywódca legalnej opozycji sejmowej tzw. „kaliszna”, 
ostatni prezes Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego (1830-1831), prezes Komitetu 
Tymczasowego Emigracji Polskiej w Paryżu w 1831 r.

Fot. 8. Bonawentura Niemojowski, 
ze zbiorów PTPN



■ Beata Kurek
    Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Karol Estreicher Senior 
o Adamie Asnyku 
– z dzienników i listów
Okruchy z Biblioteki Jagiellońskiej

Fot. 1. Karol Estreicher, po 1864. Zdjęcie 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej, F.6789
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Adam Asnyk. Źródło: Polona

Nie pierwszy to raz, kiedy wspominam postać poety Adama Asnyka1. 
Tym razem widzianego oczami Karola Estreichera Starszego, bibliografa, bibliotekarza, 

wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Przede wszystkim jednak, historyka lite-
ratury polskiej i teatru, doceniającego znaczenie obu muz.

Estreicher urodził się i studiował w Krakowie. Po studiach na jakiś czas wyjechał do 
Lwowa, później do Warszawy gdzie zajmował się pracą zarobkową (jako adiunkt sądowy 
i podbibliotekarz Szkoły Głównej). Od 1868 r., po 13 latach wraca do rodzinnego miasta, 
gdzie obejmuje stanowisko bibliotekarza i piastuje go przez kolejnych 37 lat. 

Pozostawił po sobie nie tylko wydaną drukiem wielotomową Bibliografię Polską, ale też 
liczne publikacje, artykuły prasowe, dzienniki, listy i wiele nieopublikowanych rękopisów. 
Dzięki możliwości penetrowania bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz uprzejmo-
ści Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, mogę opracowywać te manuskrypty, pozosta-
wione przez bibliografa i dzielić się nimi z miłośnikami historii literatury. 

Przeszukując dzienniki, część korespondencji i wiersze Estreichera, znalazłam  
16 wzmianek na temat Adama Asnyka. Najwcześniejsza pochodzi z listu do Józefa Ignace-
go Kraszewskiego (z 5 marca 1877 r.), a najpóźniejsza to fragment dziennika datowany na  
8 października 1897 r.  

Ten zakres czasowy pokrywa się z obecnością Asnyka w Krakowie, który przeprowadził 
się do niego w 1870 r., przez co stał się – od tego czasu - jednym z jego czynnych miesz-
kańców. Czynnych na polu literackim, publicystycznym i politycznym. Nie mogło to ujść 
uwadze Estreichera. 

1Zob. Kurek Beata, Autograf Adama Asnyka – okruchy z Biblioteki Jagiellońskiej, „Bliżej Biblioteki” 2020, 
nr 1/2 (14/15), s. 33-41.



Fot. 3. Lista kandy-
datów do Komitetu 
wyborczego 
m. Krakowa, 11 maja 
1885. (BJ 224778 IV E 
20 Rara)
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W 1881 r. miały miejsce wybory posłów do Sejmu. Na liście wyborczej figurowało na-
zwisko Asnyka, wtedy wieloletniego radnego miasta Krakowa (od 1884 r.). Estreicher od-
notował w dzienniku:

„Asnyka wysuwano chyba na żart. Człowiek schorowany, 
rozgrymaszony, nerwowy, życie dzieli między leczenie, 
pisanie wierszy i gotowanie samemu obiadu. Byłby to dopiero 
poseł!2”.

Podobnie krytyczną ocenę wystawił bibliograf o późniejszych wyborach:

„W bataliach wyborczych do sejmu nie brałem udziału, ale 
potem widząc rozpacz Koźmiana3, zrymowałem całą mowę 
Asnyka4 w trzystu wierszach w poemacie humorystycznym 
i ten przy takiej dedykacji głowie Stańczyków zaofiarowałem. 
Oczywiście to pozostało między nami. Bombasty5 Asnyka za-
sługiwały na to. Bił on wiele na sprzedajność głosów, a cały 
przeszedł tylko głosami handlarzy i rzemieślników. […] „Refor-
ma6” szturmowała do kieszeni Mieczysława Pawlikowskiego7 
i jak zwykle nie poskąpił funduszu. Bez jego tysiączków nie 
byłoby batalii. To rzecz zwyczajna przy wszystkich wyborach. 
Ale na co Asnyk potrzebny w sejmie, tego on sam nie wytłu-
maczy. […] Asnyk jest od lat sześciu radcą miejskim. Jako taki 
jest filantropem niemym, wcale nie należy do żadnych prac, 
na sesjach nie bywa, a jeżeli jest, nic go nie obchodzi co się 
dzieje w radzie […] Będzie to kompletne zero w sejmie. I nic 
dziwnego. Nie poetom cisnąć się do polityki8”.

Jak widać Estreicher występował zdecydowanie przeciwko działalności politycznej 
Asnyka, a wspomniany przez bibliotekarza poemat humorystyczny w rzeczywistości zawie-
ra 278 wierszy, nie 300. Nie został opublikowany, przetrwał do naszych czasów jako jeden 
z wierszy w autografie9 znajdującym się w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.  

2 Estreicher Karol, Dzienniki  (Czwartek,  dnia  16 marca  1881), maszynopis z TPSP w Krakowie. 
Obecnie w przygotowaniu do druku. 
3 Stanisław Koźmian (1836-1922) - polityk, publicysta, krytyk teatralny, reżyser i historyk. Był 
zwolennikiem konserwatystów, którzy ponieśli klęskę wyborczą. 
4 Adam Asnyk przeszedł w wyborach jako kandydat demokratyczny. 
5 Styl napuszony.
6 Asnyk był redaktorem naczelnym „Reformy” od grudnia 1889 do stycznia 1895 roku. 
7 Mieczysław Pawlikowski (1834-1903) - pisarz, publicysta, polityk i taternik. Założyciel „Reformy”. 
8 Estreicher Karol, Dzienniki (Środa, dnia 31 lipca 1889).
9 Estreicher Karol, Jubiler wierszy posłem, 1 lipca 1889 po wysłuchaniu mowy Asnyka, [w:] Okruchy 
wierszowane T. 2, k. 4-9. (autograf z TPSP, w przygotowaniu do druku)



Fot. 5 2. Estreicher 
Karol, Jubiler 
wierszy posłem, 
1 lipca 1889 po 
wysłuchaniu mowy 
Asnyka, [w:] Okruchy 
wierszowane T. 2, 
k. 7. (TPSP)
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Tekst rozpoczyna motto:

„Mrówka, to wzór pracy
A my – to próżniacy
Zastąpić nas zdolny
Tylko konik polny.
Wyborcy m. Krakowa.”

Dalej następuje ocena przydatności poety na stanowisku posła:

„Wieszcz w krześle posła.
Na podziw gminu
Rwie się do czynu.
Pół wieku śpiący
Dziś – wojujący.
Z sofy się zwleka
Prace przyrzeka
Prace! Na Boga!
Nią zdziwi wroga
Zdławi i schłosta.
Boć to rzecz prosta
Wszak kamień wzrusza
Głos Tyrteusza.
Gdy wieszcz obejmie
Poselstwo w Sejmie
Jego paszczęka 
Stańczyków znęka.
Bierzem poetę
Co gra w pikietę
I w winta jeszcze
Rżnie wieszcz nad wieszcze
A w prefenansa
Wszelka dlań szansa
O tnie i w wista
Posłów do czysta
Istny artysta.
Tak się wypłaca
Poselska praca.
Jest też i drugi
Przymiot zasługi
Mówcy nie lada
Że ... nic nie gada.
Lecz on, i cicho
Zburzy Jerycho”.
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W tym tonie biegną kolejne wersy poematu. Jedyną pozytywną wzmianką, użytą jednak 
w prześmiewczym celu, są sformułowania: wieszcz, Tyrteusz, poeta. 

Zresztą podobne, negatywne zdanie ma Estreicher na temat twórczości Asnyka. Kore-
spondując z Józefem Ignacym Kraszewskim10 pisze na temat kondycji literatury w owym 
czasie i między innymi wymienia poetę, jako rokującego na przyszłość, ale bez większych 
na to nadziei:

„Na Asnyka jeszcze nie pora. Ptaszki i kwiatki, buduaro-
we pachnidła, udany jęk rozpaczy i Heinowskiej ironii – oto 
wszystko w co się stroi wykwintny formą wiersz jego. Może 
kiedyś rozbudzi się – boję się aby nie zastygł na tej drodze. Bo 
ironia w młodości, to i Baironowi11 (sic!) nie do twarzy.12”

Niestety ani upływ czasu, ani utwory napisane przez Asnyka, nie wpłynęły na zmianę 
tej opinii. Co prawda Estreicher wzmiankuje w liście do Kraszewskiego, że 4 maja 1886 r. 
będzie uroczystość na 30-lecie pracy twórczej poety i przy tej okazji znajdzie się na afiszu 
sztuka jego autorstwa, ale na koniec dodaje, że to impreza urządzona przez kolegę z pracy, 
a sztuka zamiast pokrzepiać, nie daje nadziei. Nazywa Asnyka poetą narodowym nie dają-
cym lekarstwa narodowi. 

„Jutro wieńczy publicznie krakowskie poetę Asnyka na scenie 
podczas przedstawienia nowej komedii jego Bracia Lerche. 
– Bylicki13 i Żeleński14 doręczą mu srebrny wieniec15. Urządza 
to Romanowicz16 z Red.[akcji] „Reformy” nowemu współpra-
cownikowi. 
Pomysł sztuki dobry, prusak Lercha17 typ wspaniały do kome-
dii wyższej, ale całość sztuki źle wykonana (…). Całe społe-
czeństwo nasze wystawione jako rozbite, upadłe niedołężne 
w osobach trzech pokoleń szlachty, a tylko dwaj prusacy są 
trzeźwi i praktyczni. Gdyby tę sztukę Szujski18 napisał i wysta-
wił, wygwizdano by od razu za tendencję czysto Stańczykową. 
Smutne ona robi wrażenie, gdyż nie daje ani otuchy ani wiary 
w przyszłość. Tym smutniejsze że odejmuje tę wiarę, poeta 
narodowy. Pesymizmem nie uleczymy narodu. Agitacja czysto 
z  politycznych pobudek sprawia, że klaszczemy i podziwiamy 
obrazy naszego upadku i niedołęstwa.19” 

10 Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – pisarz, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny. 
11 Byron George Gordon (1788-1824) – angielski poeta i dramaturg.
12 List Karola Estreichera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 5 marca 1877 roku (TPSP, obecnie 
w przygotowaniu do druku).
13 Franciszek Bylicki (1845-1922) – literat, muzyk i pedagog. 
14 Władysław Żeleński (1837-1921) – kompozytor i pedagog. Dyrektor Konserwatorium Krakowskiego. 
15 Pamiątkowy srebrny wieniec z tej uroczystości jest obecnie przechowywany w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie, a został przekazany do Muzeum w 1899 roku przez syna poety Włodzimierza 
Asnyka. 
16 Romanowicz (1843-1904) – polityk, poseł na Sejm, literat. Od 1881 do 1889 roku był członkiem 
redakcji „Reformy”.
17 Otto Lerche – postać ze sztuki Adama Asnyka. 
18 Józef Szujski (1835-1883) – pisarz, poeta, historyk i publicysta. 
19 List Karola Estreichera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 3 maja 1886 roku (TPSP).
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Dwa lata później bibliograf zmienia zdanie i uważa, że miano twórcy narodowego Asny-
kowi się nie należy. Było to przy okazji prac bibliotekarza w Komisji Teatralnej przy Wy-
dziale Krajowym, kiedy wybierano najlepsze dzieła przysłane na konkurs20. 

„Nie zbudował mnie Wydział Krajowy rozdaniem nagród za 
najlepsze dzieła (…), skoro za całe dwadzieścia lat ubiegłych 
znaleźli tylko trzy dzieła konkursu godne, to jest wiersze 
Asnyka, powieści Sienkiewicza21 i dzieła Korzona22. Na Sien-
kiewicza całe społeczeństwo dla mody choruje, Asnyk pisze 
wiersze, ale to nie poeta narodowy, a Korzona robota ciężka, 
bez planu zbieranina i bez myśli głębszej.23”

Wydaje się, że Estreicher ma ugruntowaną negatywną opinię na temat Asnyka i nawet 
jego działalność związania z jubileuszem Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1879 r., oraz 
sprowadzeniem zwłok Adam Mickiewicza24 z Paryża w 1890 r., nie mogły tego zmienić. 

20 Karol Estreicher od 1885 roku był członkiem Komisji Teatralnej, która decydowała o wyborze sztuk 
teatralnych nadsyłanych w ramach konkursu, a wystawianych później na deskach Teatru Miejskiego 
w Krakowie. Asnyk był jednym z autorów, nadsyłających prace.
21 Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – powieściopisarz, publicysta, autor nowel. 
22 Tadeusz Korzon (1939-1918) – historyk polski. 
23 Estreicher Karol, Dzienniki (Niedziela, dnia 24 lipca 1888).
24 Adam Mickiewicz (1798-1855) – poeta, tłumacz, działacz polityczny. 

Fot. 6. Program uroczystości Jubileuszu 
J.I. Kraszewskiego, 25 sierpnia 1879. 
(BJ 224642 V 27 Rara)

Fot. 7. Afisz Teatru Krakowskiego 
z 4 maja 1886 r. (BJ DŻS 224678 V nr 88)



A R T Y K U Ł Y

38 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (16/17)

Poeta był sekretarzem komitetu25 do spraw organizacji Jubileuszu Kraszewskiego26, au-
torem słów kantaty27, która została odegrana w trakcie obchodów i uroczystej przemowy ku 
czci jubilata28. Estreicher wspomniał w swoim dzienniku tylko jedno wydarzenie dotyczące 
aktywności Asnyka na tym polu, zaznaczył jednak, że to działanie było nieskuteczne.

„Odprawiliśmy w październiku 
awanturę z Kraszewskim. Do ob-
chodu jubileuszowego tutaj byłem 
główną podnietą (...). Sama uroczy-
stość odbyła się najwspanialej. (…)
 Najtrudniej było o obiad i bal, 
Heurteux29 bowiem jedyny, który się 
podjął ugościć 840 osób, postawił 
zrazu 8 złr od osoby, potem 10, a po-
tem podwyższył na 12. Że zaś już 
składki były pościągane po 10 złr, 
więc nie można było zadość uczynić 
chciwości jego. Gdy mu Asnyk i Kos-
sak30 przedstawiali, że to rzecz na-
rodowa, on, radca miejski, odpowie-
dział tak grubiańsko i ordynaryjnie, 
iż trzeba było go odtrącić. Opuścili 
zatem wszyscy ręce i zdało się, że 
nie będzie obiadu i balu.31”

25 W komitecie tym był również Estreicher o czym wspomina Kraszewskiemu w liście. [List Karola 
Estreichera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 26 października 1879 roku (TPSP)]. 
26 Program uroczystości Jubileuszu J.I. Kraszewskiego odbyć się mającego w Krakowie dnia 30 
września 1979 r. w połączeniu z otwarciem odnowionych Sukiennic. – Kraków, 1879. (Podpisano Dr 
Adam Asnyk, sekretarz komitetu).  
27 Kantata na jubileusz J.I. Kraszewskiego, słowa Adam Asnyk, muzyka Władysława Żeleńskiego. – 
Kraków, 1879.
28 Asnyk Adam, Artykuł  o  jubileuszu  50-letnieje  działalności  Józefa  Ignacego  Kraszewskiego, 
autograf ze zbiorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
29 Aleksander Heurteux (1821-1900) – właściciel nieruchomości, radny miejski.
30 Juliusz Kossak (1824-1899) – artysta malarz, ilustrator i rysownik. 
31 Estreicher Karol, Dzienniki (Środa, Dnia 4 listopada 1879).

Fot. 5. "Kantata na jubileusz J.I. Kraszewskiego", słowa Adam Asnyk, 
muzyka Władysława Żeleńskiego. – Kraków, 1879. (BJ 3889 II 569 Rara)
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O zaangażowaniu Asnyka w sprawę sprowadzenia zwłok Mickiewicza do Krakowa Es-
treicher napisał tylko tyle, że jest on autorem mowy, która zostanie wygłoszona podczas 
uroczystości w Krakowie32. 

„Wydział Krajowy wybrał mnie do komitetu sprowadze-
nia zwłok Mickiewicza. Komitet zbierze się tymi dniami. Już 
cztery mowy zdecydowane (Asnyka, Stanisław Tarnowski33, 
ksiądz i student34).”

A przecież poeta był członkiem Komitetu Wykonawczego (razem z bibliografem) i jed-
nym z trzech reprezentantów, którzy odbierali i przewozili zwłoki wieszcza z Paryża do 
Krakowa. 

To między innymi podpis Asnyka widnieje na dokumencie potwierdzającym tożsamość 
zwłok Mickiewicza. Poeta szedł też w pochodzie pogrzebowym w Krakowie, obok innych 
posłów do Rady Państwa i Sejmu. Aż wreszcie przemawiał przy Katedrze Wawelskiej do 
tłumów towarzyszących wieszczowi w drodze do ostatecznego miejsca spoczynku. 

Estreicher jednak o tym nie wspomina, bardziej interesuje go kondycja fizyczna Asny-
ka, o której pisze wielokrotnie. 

Pierwszy raz w dziennikach z 1880 r.35:

„Asnyk i Szujski niby wiecznie chorzy, niby co chwila umiera-
jący, trzymają się jednakowoż i to lepiej niże materiały zgro-
madzone w Zakopanem dla pani Modrzejewskiej36.”

Po raz drugi w 1886 r., kiedy to dla Asnyka przypada okres działalności w Radzie Miasta 
Krakowa.

„Asnyka nawet na lekarstwo nie ujrzy. Z redakcji „Refor-
my” prawie się usunął. Jest tylko dyrektorem Towarzystwa 
Zaliczkowego i zdaje mu się zapewne, że jest wielkim finan-
sistą, jak biegłym kucharzem. O poezji nie ma co mówić, ta 
już wygorzała. U poetów bywają zawsze kanikuły dobierania 
rymów i najleniwszego próżniactwa. On w tej fazie teraz”37.

32 Estreicher Karol, Dzienniki (Czwartek, dnia 8 maja 1890).
33 Stanisław Tarnowski (1837-1917) – krytyk literacki, historyk literatury, publicysta, arystokrata.
34 Mowę jako przedstawiciel kleru miał ks. Władysław Chotkowski (1843-1926), profesor historii 
kościelnej na Uniwersytecie Jagiellońskim; przedstawicielem młodzieży był Włodzimierz Lewicki 
(1868-1909), później adwokat krakowski.
35 Estreicher Karol, Dzienniki (Niedziela, dnia 2 listopada 1880).
36 Helena Modrzejewska (1840-1909) – aktorka, przyjaciółka domu rodziny Estreicherów. 
37 Estreicher Karol, Dzienniki (Piątek, dnia 18 marca 1886).
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Zły stan zdrowia Asnyka był powszechnie znany. W 1892 r. miał silny krwotok podczas 
sesji w Sejmie. Pięć lat później po powrocie z Neapolu zachorował na tyfus, po nim przyszło 
zapalenia płuc i suchoty38. Estreicher tak komentował tę sytuację:

„Asnyk dogorywa powoli osamotniony. Pielęgno-
wały go po całych dniach cztery panie39, sprowa-
dzały od Hawełki40 kawior i przekąski na bułce. Syn 
Włodzimierz41 krzywił się na to, wyraził się, że one 
karmią się same za jego pieniądze. Tym je obra-
ził, wszystkie się wyniosły. Tymczasem synalkowi 
sprzykrzyło się czuwać nad ojcem, więc jednego 
dnia zabrał się i wyjechał zagranicę.42”

Adam Asnyk umiera 2 sierpnia 1897 r. Ciało zmarłego zostało złożone w Krypcie Zasłu-
żonych w podziemiach kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie.  

Jestem zwolenniczką tezy, że ile osób, tyle opinii na jeden temat i wersji tego samego 
zdarzenia. Nie chcę oceniać, czy Karol Estreicher, nieszczędzący słów krytyki pod adresem 
Adama Asnyka, miał rację. W swoim odczuciu miał i zapewne spierałby się, gdybym przy-
znawała, że jest inaczej. 

Przytaczam te fragmenty listów, dzienników i wierszy, żeby pokazać w jaki sposób dzia-
łalność Asnyka, była odbierana przez jemu współczesnych. Bo przecież nic nie jest do końca 
białe, ani czarne. 

38 Mikulski Antoni, Adam Asnyk, Kraków, 1938, s. 26.
39 Według Marii Estreicher były między nimi Eliza z Mühleisenów Pareńska żona profesora medycyny, 
Maria z Güntherów Sewerowa Maciejowska, Lucyna Józefowa Kotarbińska, Idalia z Kotarbińskich 
Tadeuszowa Pawlikowska.  
40 Antoni Hawełka (1840-1894) – przedsiębiorca, kupiec i restaurator. Prowadził handel delikatesów 
i śniadaniowy w Rynku Głównym w Krakowie. 
41 Włodzimierz Asnyk (1876-1901).
42 Estreicher Karol, Dzienniki (Piątek, dnia 18 marca 1886).
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■ Alicja Wardęcka-Gościńska
   
     Muzykolog

Kaliski epizod 
Witolda Friemanna 
i jego nauczycielka fortepianu 
 

Witold Friemann przyszedł na świat w Koninie (24 pażdziernika 1881) i tutaj spędził 
wczesne dzieciństwo. Przyszły kompozytor i pianista, dość wcześnie ujawnił swój talent 
muzyczny, co nie uszło uwadze rodziny – głównie babki i ojca – grających dobrze na for-
tepianie. Tutaj zaczął pobierać pierwsze lekcje gry na instrumencie, których udzielała mu 
babka, choć od początku tej edukacji ujawniła się także jego druga pasja – improwizacja 
i pierwsze próby kompozytorskie. 

Według najnowszych badań, pobyt małego Witolda w Koninie nieco się skrócił, gdyż 
matka z babką i synami wyjechały do Kalisza nie w roku 1895 – jak podał pierwszy biograf 
i zarazem przyjaciel kompozytora Adam Mitscha1 – ale wcześniej. Wyjazd/pobyt w Kaliszu 
został podjęty ze względu na edukację syna Jerzego, starszego od Witolda 8 lat i to na pod-
stawie zamieszczenia jego nazwiska w prasie kaliskiej możemy ten rok przesunąć; w rubry-
ce „Ze szkół”2, odnotowano: 

„Następujący uczniowie gimnazjum męskiego promowani zo-
stali do klasy wyższej bez egzaminu: Z klasy 1-ej do 2-ej: […] 
Jerzy Friman [sic]”

Z tych danych można wyczytać dwie informacje: Jerzy podjął naukę w 1893 roku, a więc 
rodzina wyjechała do Kalisza jesienią 1893 roku, drugą, że był uczniem bardzo zdolnym, 
gdyż otrzymał promocję bez egzaminu; o jego rozlicznych uzdolnieniach wspominał także 
później Witold. 

1 Mitscha Adam, Witold Friemann. Życie i twórczość, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej 
w Katowicach” nr 17, 1980, s. 9.
2 „Gazeta Kaliska” 1894, nr 41, s. 2.
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Fot. 1. Witold Friemann, Warszawa 1904. Zbiory autorki
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Zmianie ulec musi także data kończąca pobyt rodziny w Kaliszu, potwierdzona zakoń-
czeniem nauki przez Jerzego. Tym razem w anonsie prasy ogólnej3 czytamy: „Gimnazjum 
filologiczne w Kaliszu ukończyli: […] Jerzy Friman […]”. Te dwie daty skrajne: 1893-1901 
pozwalają potwierdzić prawie 9-letni pobyt w Kaliszu małego Witolda, który od najmłod-
szych lat oprócz muzyki, miał jeszcze jedną wielką pasję - miłość do koni. Zarówno w Ko-
ninie – gdzie pracował jego ojciec, a on sam przyjeżdżał jeszcze z rodziną podczas waka-
cji – jak i w Kaliszu uwagę zaprzątały mu pułki dragonów. Obserwował z upodobaniem 
ćwiczenia i parady jeźdźców, a zwłaszcza podziwiał piękne konie. Swoje wrażenia opisał 
w Garść wspomnień z pobytu w Kaliszu na przełomie XIX-XX wieku, wspominając la-
konicznie swój prawie 9-letni pobyt i nie zamieszczając – niestety – uwag na temat nauki 
i ogólnie życia rodzinnego Friemanów w tym mieście. Możemy dodać, iż Friemann przekuł 
swoje fascynacje końmi na jeździectwo w życiu dorosłym, jako wspaniały jeździec potrafił 
wykonywać najrozmaitsze sztuczki podczas jazdy, czym wzbudzał zachwyt podczas służby 
wojskowej w 15. pułku Ułanów Poznańskich. Jazda konna w okresie lwowskim była jego 
ulubioną formą odpoczynku; zaszywanie się w leśne dukty i czerpanie natchnienia z ota-
czającej przyrody. 

Przyjazd rodziny do Kalisza zbiega się z ukończeniem Konserwatorium Muzycznego 
w Warszawie przez pianistkę Helenę Biernacką, uczennicę w klasie fortepianu Aleksan-
dra Michałowskiego, przyszłą nauczycielkę Witolda. Kompozytor wymienił w swych Wspo-
mnieniach jedynie nazwisko nauczycielki – bez imienia, stąd w kolejnych publikacjach 
wkradło się błędnie imię Zofia. 

Helena Biernacka (1865-1931, z domu Morawska z Korabów Poraj), wysoce wykształ-
cona, mistrzyni słowa polskiego podejmująca próby literackie – nie publikowane, znają-
ca biegle języki obce była absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, które 
ukończyła z wyróżnieniem. Po powrocie do rodzinnego miasta założyła rodzinę – zamężna 
z Julianem Biernackim (lekarzem dentystą), z którym miała trójkę dzieci. Synowie, bliźnia-
cy Kazimierz i Stanisław, odziedziczyli po rodzicach zdolności literackie, parali się w do-
rosłym życiu dziennikarstwem, choć Kazimierz z wykształcenia był architektem i miał na 
swoim koncie wiele projektów gmachów w Warszawie. Biernacka po ukończeniu studiów 
koncertowała w Warszawie i innych miastach Polski, choć najczęściej występowała w swym 
rodzinnym Kaliszu, w tym chętnie na cele dobroczynne. 

Jej współudział w koncertach organizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Muzyczne 
(KTM) odnotowywała prasa kaliska: pierwszy występ pianistki, wraz z Aleksandrą Dąbrow-
ską – śpiewaczką (primadonną opery warszawskiej) oraz chórem męskim Towarzystwa, 
odbył się w 1894 r.4, co sprawozdawca odnotował: 

„[…] Pierwszy raz z estrady koncertowej usłyszeliśmy grę artyst-
ki – amatorki pani Biernackiej, uczennicy Michałowskiego, któ-
ra zagrała bardzo ładnie trzy rzeczy solowe: Allegro-Apassiona-
to – Saint-Saensa, Nocturn fis-dur Chopina i mazurka Zarzyc-
kiego i akompaniowała znakomitej śpiewaczce. Pierwszy występ 
na estradzie towarzystwa, pani B. witać winniśmy z radością. […]  
P. Biernacka jest wytrawną pianistką, posiadającą wysoko posuniętą 
technikę […]”. 

3„Gazeta Polska” 1901, nr 195, s. 2. 
4 „Gazeta Kaliska” 1894, nr 82, s. 2.
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Koncert został odnotowany także w prasie warszawskiej5 na podstawie relacji kaliskie-
go sprawozdawcy: 

„Olbrzymiego powodzenia doznał koncert, urządzony w niedzielę  
d. 14 b. m. w Kaliszu przez tutejsze Towarzystwo muzyczne. […] Przy-
jemną niespodzianką był występ pianistki, p. Biernackiej, amatorki, 
lecz zasługującej pod każdym względem na miano wybornej artyst-
ki. P. Biernacka ukończyła z odznaczeniem klasę w konserwatorium 
warszawskim, a następnie kształciła się u prof. Michałowskiego. 
Kierunek znakomitego pianisty widoczny był w grze p. Biernackiej 
na każdym kroku. P. Biernacka odegrała prześlicznie „Allegro ap-
pasionato” Saint-Saensa, i z fantazją wielką „Nokturn” Chopina, oraz 
„Mazurka” Zarzyckiego, ukazując niezwykłe wyrobienie techniczne, 
wielki smak artystyczny i w ogóle talent wybitny. Kalisz dumnym być 
może, że w murach swoich posiada taką amatorkę”.

Kolejny odnotowany występ pianistki6 w ramach koncertu towarzystwa, z którego do-
chód przeznaczony był na budowę gmachu dla KTM, a w którym Biernacka wystąpiła wraz 
ze śpiewaczką Ż[uczkowską L.?], chórami i orkiestrą tak relacjonowano:

„[…] Fortepian miał dzielną przedstawicielkę w pani Biernackiej. Pani 
B. występuje na estradzie kaliskiej po raz drugi zaledwie, mieszkając 
w mieście naszem od lat paru. A szkoda, dawno bowiem nie słysze-
liśmy tak pięknej, a zarazem nie wymuszonej gry, jak w sobotę. Pani 
Biernacka ma talent prawdziwy i jako uczennica Michałowskiego nie 
zawstydzi swego profesora. Szczery i huczny oklask był zasłużoną 
podzięką za ślicznie zagranego walca [Valse brillante] Moszkow-
skiego i Sulejkę [Mendelsohna] w układzie Liszta. […]” 

Relację z tego koncertu na podstawie kaliskiego sprawozdawcy – praktycznie tej samej 
treści, poza oryginalnym tytułem i nazwiskiem (co uzupełniłam) – odnotowała prasa war-
szawska7.

W 15. jubileuszowym roku towarzystwa – w 1896 – w ramach uroczystości św. Cecylii, 
Biernacka wystąpiła wraz ze śpiewaczką Jeziorską, chórem, orkiestrą towarzystwa i dekla-
macją, a udział jej odnotowano w prasie kilkakrotnie8: 

„[…] Fortepian w interpretacji amatorki-artystki p. Biernackiej miał 
tak godną przedstawicielkę, że doprawdy na próżno, by członkowie 
urządzający, łamali sobie głowy, nad wynalezieniem kogoś, ktoby 
z miejscowych sił, również, mógł zainteresować publiczność. Wy-
konaniem wariacji B-dur Chopina oraz Impromptu tegoż mistrza, 
dowiodła p. Biernacka, że jest jedną z niewielu powołanych, którzy 
utwory te z należytym pietyzmem wykonywać umieją, a wykonaniem 

5 „Kurier Warszawski” 1894, nr 288, s. 2.
6 „Gazeta Kaliska” 1895, nr 78, s. 2.
7 „Kurier Warszawski” 1895, nr 273, s. 5. 
8 „Gazeta Kaliska” 1896, nr 87, s. 4 i nr 93, s. 1.
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wreszcie nadzwyczaj trudnego i efektownego „Album Espagnol” 
Moszkowskiego, porwała słuchaczy, którzy też nie szczędzili okla-
sków i żądań o powtórzenie tego pięknego utworu; […]”. 

Ponadto uwagi w bardziej osobistym tonie – w relacji na temat tego koncertu znaleźć 
możemy w kolejnych numerach czasopisma9: 

„[…] przebrzmiewają pierwsze tony. Warjacje Chopina, następuje 
cudne tych Warjacji Lento, […] a z dawno niepamiętaną przyjemno-
ścią wsłuchaliśmy się w interpretację skończoną. Gra pani Biernac-
kiej na fortepianie odniosła prawdziwy tryumf. […] słuchałem dalej 
w upojeniu „Impromptu” Chopina. Jakiż to klejnocik, a z jakiem zro-
zumieniem był on zagrany przez p. Biernacką. Płynęły te śliczne me-
lodie ozdobione czystością tonu i tą bez krzyku i hałasu techniką. 
Nieznany mi „Album Espagnol” Moszkowskiego, porywał zwłaszcza 
w środkowej części, gdzie śpiew hiszpański arpeggiami pieści ucho. 
[…]”. 

Opisy tego koncertu można spotkać także w czasopiśmie specjalistycznym10: 

„Na koncercie Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu w dzień Ś-tej Ce-
cylii, przyjmowała udział pianistka pani Helena Biernacka, wycho-
wanica konserwatorium warszawskiego, uczennica prof. Michałow-
skiego. Oprócz „Album Espagnol” Moszkowskiego, artystka wykona-
ła waryacye b-dur i impromptu Chopina z istotnem powodzeniem. 
Posiadając w swej grze cechy stanowczości i jędrności, frazowania 
jasnego i doskonałej rytmiki w albumie Moszkowskiego, dziele pod 
wielu względami probierczem, artystka wykazała duży zasób tech-
niki i siły dosyć pokaźnej.”

Występ wzmiankowano jeszcze później11 w rubryce „Calisiana” pióra męża Heleny Ju-
liana Biernackiego; odnotowała go także prasa warszawska12, w rubryce „Z Kalisza”. 

Pianistka występowała nie tylko jako solistka, ale także jako akompaniatorka, towarzy-
sząc zwłaszcza śpiewaczkom i śpiewakom, czasem podczas jednego koncertu w podwójnej 
roli (zarówno jako solistka jak i akompaniatorka) lub tylko jako akompaniatorka, co również 
odnotowano w prasie13 (towarzysząc przykładowo znakomitemu śpiewakowi Aleksandrowi 
Maszudze). Pojawiła się jeszcze w koncercie historycznym z okazji otwarcia wystawy arche-
ologicznej, wykonując Fantazję z XVII w. Białeckiego 14 oraz podczas solowego występu: 
„Wiele techniki i uczucia wykazała pani Biernacka przy wykonaniu na fortepianie trzech 
kompozycji Chopina, Paderewskiego i Moszkowskiego. […]”15, podczas którego akompa-
niowała także przy deklamacji wiersza zatytułowanego „Fryderyk Chopin” Wolskiego.

9 „Gazeta Kaliska” 1896, nr 94, s. 1 i dokończenie nr 95, s. 2-3.
10 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1896, nr 49, s. 591.
11 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1896, nr 50, s. 603.
12 „Gazeta Polska” Warszawa 1896, nr 292, s. 1.
13 „Gazeta Kaliska” 1897, nr 93, s. 1 i nr 95, s. 1 oraz „Gazeta Kaliska” 1899, nr 22, s. 2.
14 „Gazeta Kaliska” 1900, nr 118, s. 2.  
15 „Gazeta Kaliska” 1901, nr 69, s. 2.
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Ostatni odnotowany występ pianistki w lokalnej prasie pochodzi z 1902 r.16: „Sumienna 
gra pani Biernackiej, która odegrała z talentem dwa utwory Chopina […]”. W jej reper-
tuarze zauważamy duży udział utworów Chopina, które były słuchane zawsze z najwyższym 
zainteresowaniem i to nie tylko ze względu na ich wysokie walory artystyczne, ale także na 
zawartą w nich nutę patriotyczną/narodową. 

Zamieszczone w prasie oceny gry pianistki, acz nieliczne, pozwalają wyrobić sobie opi-
nię o kunszcie pianistycznym Biernackiej i to zarówno w zakresie wybornej techniki jak 
i walorów uczuciowych jej interpretacji. Niestety, jak wiele innych kobiet muzykujących 
głównie domowo, pianistka prawdopodobnie zaniechała z czasem działalności koncerto-
wej. Nie wiemy także, kiedy rodzina przeniosła się do Warszawy17, w stolicy bowiem udoku-
mentowana jest dopiero data jej śmierci. 

Zakładamy, iż mały Witold nie od razu trafił pod skrzydła Biernackiej, ucząc się nadal 
pod okiem babki, może tradycyjnie w wieku 7/8 lat (1896/7?). Biernacka była wówczas 
świeżo po ukończeniu studiów, i mogła przekazać uczniowi odpowiedni zasób wiedzy zdo-
bytej w mistrzowskiej klasie fortepianu prof. A. Michałowskiego. Możemy ponadto sądzić, 
iż z upływem lat nauki chłopca padały na lekcjach także uwagi na temat interpretacji pro-
fesora, który uchodził wówczas za najlepszego chopinistę swoich czasów. Dodajmy, iż Wi-
told po przeniesieniu się do Warszawy i podjęciu nauki w konserwatorium muzycznym 
trafił właśnie do klasy prof. A. Michałowskiego. Sam Friemann po latach pisał, że należy 
doceniać nauczycieli wczesnego kształcenia gry na instrumencie, a nie tylko uwzględniać 
edukację studencką: 

„[…] jestem zdecydowanym przeciwnikiem t. zw. centralizacji i ścią-
gania do Stolicy najlepszych nauczycieli i talentów, które miejscowe 
„siły” przedstawiają niefrasobliwie jako swój dorobek pedagogiczny. 
Czasem już po paru tygodniach przedstawia się uczniów, którzy 8-10 
lat kształcili się u innych nauczycieli, jako swoich …” 18. 

Zakładamy, iż H. Biernacka, ta niedoceniona nauczycielka miała niemały wpływ na 
rozwój małego Witolda, którego kunszt pianistyczny w dorosłym życiu podziwiali (szcze-
gólnie podczas pobytu we Lwowie) słuchacze i krytycy muzyczni. Friemann „powrócił” po 
skończeniu studiów do miasta swego dzieciństwa; wystąpił w ramach koncertu KTM dnia  
3 kwietnia 1914 roku, z programem prezentowanym wcześniej w Petersburgu: 

„Piękny koncert odbędzie się w piątek, 3 kwietnia, w Towarzystwie 
Muzycznym, z udziałem lwowskiej śpiewaczki-sopranistki, znakomi-
tej interpretatorki estradowej p. Nowackiej, oraz świetnego pianisty p. 
Witolda Friemana. […] Dla p. Friemana firma Arnold Fibiger w Kaliszu 
łaskawie użyczyła swego fortepianu koncertowego. P. Frieman wystą-
pi z zupełnie nieznanym publiczności kaliskiej programem. Program 
ten zdobył p. Friemanowi kolosalny sukces w Petersburgu”19. 

16 „Gazeta Kaliska” 1902, nr 102, s. 1 i nr 104, s. 2.
17 Być może rodzice podążyli za synami, najprawdopodobniej po I wojnie światowej. Co prawda już 
wcześniej obaj uczyli się w Warszawie: Stanisław uczęszczał tam do gimnazjum, maturę uzyskał 
w 1911, po czym podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozoficznym, od 1921 
był dziennikarzem w „Kurierze Warszawskim”, pisał także do innych czasopism. Kazimierz – mgr 
inżynier architekt, autor, był także krytykiem teatralnym i publicystą. 
18 Z listu Friemanna do M. Jędrzejewskiej z 15 VI 1965 r. 
19 „Gazeta Kaliska” 1914, nr 85, s. 2.
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Pianistka Helena Biernacka prezentowała swą osobą wysoce patriotyczną postawę 
i wpajała swoim dzieciom umiłowanie ojczyzny oraz ideały dobra i piękna, rozciągając nie-
wątpliwie te cechy na swojego/swoich? uczniów. Jeżeli anons: 

„Lekcji gry fortepianowej udziela uczennica Prof. Michałowskiego, 
posiadająca dyplom Warszawskiego Konserwatorium, oraz przygo-
towuje na Kurs wyższy do Instytutu muzycznego. Informacji udziela 
Administracja „Gazety Kaliskiej” 

zamieszczony w prasie kaliskiej20 dotyczył Biernackiej – to pianistka parała się pracą 
pedagogiczną do wybuchu I wojny światowej21.

W poświęconym jej tekście Pozgonne, pióra Ignacji Piątkowskiej22, podkreślone zostały 
rozliczne przymioty zmarłej oraz szeroko zakrojona jej działalność społecznikowska; „[…] 
a wspomnienie o niej pozostanie na trwałe wśród tych, którzy poznali tę ze wszechmiar 
godną  naśladownictwa  jej  świetlaną  postać”. Helena Biernacka zmarła 1 października 
1931 r. w Warszawie, nabożeństwo żałobne odbyło się 5 października w kaplicy kościoła 
Karola Boromeusza (Powązki) po czym ciało spoczęło na cmentarzu Powązkowskim. 

Po 46 latach „dołączył” do niej – jej uczeń Witold Friemann, pochowany również na 
Powązkach w grobowcu małżonki Ireny z Lelewelów. 

20 „Gazeta Kaliska” 1914, nr 76, s. 1.
21 W Kaliszu gry na fortepianie udzielała przede wszystkim Emilja Poszepczyńska, prezentująca 
swoje uczennice na popisach, która zmarła w 1909 r., następnie – warszawianka, która osiadła 
w Kaliszu (ok. 1907) Zofia Librecht-Makow (Makowowa), goszcząca często w ramach koncertów  
KTM, także nauczycielka, która w 1913 r. objęła klasę fortepianu w Szkole Muzycznej KTM. Czy anons  
„B. konserwatorystka uczennica prof. Sygietyńskiego udziela lekcji na fortepianie podług najnowszej 
metody. Piaskowa nr 1, parter” („Gazeta Kaliska” 1913, nr 52, s. 4) odnosił się do Librecht-Makow 
trudno dociec. Nigdzie natomiast w recenzjach pianistka nie pojawiła się z adnotacją, jakoby była 
uczennicą A. Michałowskiego. Potwierdzać to może przypuszczenie, że cytowany wcześniej anons 
odnosił się do Heleny Biernackiej.
22 „ABC Kaliskie” 1931, nr 297, s. 8.
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■ Bogusława Nowicka
   
    Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kaliszu

Olaf Bielenstein
- niemiecki pilot i maszynopisy 
jego listów do rodziny 
w zbiorach specjalnych 
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

„Czym więc w swojej istocie jest list, owo zarazem 
zjawisko efemeryczne, jak chwila życia, która mija,  
i ów twór o skrystalizowanej osi estetycznej, jak 
bratnie rodzaje literackie?” 

     [Stefania Skwarczyńska]

Fot. 1. Okładka korespondencji Olafa Bielensteina
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Podczas przenoszenia księgozbioru do nowej siedziby Książnicy Pedagogicznej w Ka-
liszu natrafiono na niezwykłą pozycję. Okazało się, że są to listy Olafa Bielensteina na-
pisane w języku niemieckim w latach 1927-1930, które stanowią zwarty chronologicznie 
zbiór. Jest to część pierwsza korespondencji niemieckiego pilota. Listy te są oprawione in-
troligatorsko, choć zielona oprawa płócienna jest już mocno postrzępiona. Całość zawiera 
346 stron, które są ponumerowane ołówkiem w górnym prawym rogu. Korespondencja 
zebrana w pierwszym tomie to historia części życia młodego człowieka, który podejmuje 
naukę w szkole lotniczej w Schleißheim, niedaleko Monachium, a później w Warnemünde 
w Meklemburgii.  Listy skierowane są przeważnie do rodziców Bielensteina. 

Warto odnotować fakt, że Książnica Pedagogiczna w Kaliszu jest miejscem przechowy-
wania i konserwowania korespondencji. Niewątpliwie jest to wynik coraz większej świado-
mości czytelników co do znaczenia epistolografii jako dokumentu historycznego. 

W tekstach źródłowych, także internetowych nie ma prawie żadnych informacji na te-
mat życia i działalności lotniczej Olafa Bielensteina. Wiadomo, że urodził się 11 czerwca 
1909 roku w miejscowości Ogre niedaleko Rygi na Łotwie. Rodzicami Olafa byli August 
Bernhard Bielenstein i Elisabeth Julie Adelheid v. Bergmann. Ojciec z zawodu był archi-
tektem. Państwo Bielenstein wychowywali szóstkę dzieci. W październiku 1927 r. Olaf 
Bielenstein wyruszył z Rygi do Schleißheim niedaleko Monachium, aby rozpocząć naukę 
w tamtejszej szkole lotniczej. Kształcił się również w Niemieckiej Szkole Lotniczej w War-
nemünde w Meklemburgii. Zginął 15 lutego 1936 r. w wieku 26 lat w katastrofie lotniczej 
nad Atlantykiem.
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1926-1938 – straty samolotów i wypadki niemieckich latających łodzi 
i hydroplanów

Fragment dotyczący wypadku maszyny dowodzonej przez Olafa Bielensteina
Źródło: http://www.luftwaffe-zur-see.de/Seeluft/Verlustlisten/Jahr1927-38.htm

Źródło: https://gw.geneanet.org/vonsengbusch?lang=en&n=bielenstein&oc=0&p=olaf

Pod względem treści listy Bielensteina są różnorodne: przeglądając i czytając je, 
natrafimy na  prośby skierowane do ojca, w których młodzieniec prosi o finansowanie po-
bytu w Schleißheim czy w Warnemünde, a także opis lotów samolotami, czy jego odczucia 
podczas lotów. 

Listy to historia życia Olafa. Wyłania się z nich obraz chłopaka, dla którego niewątpliwie 
rodzina była bardzo ważna. Zawsze pamiętał o urodzinach swoich bliskich i w listach prze-
syłał życzenia urodzinowe. Teksty są osobiste, błyskotliwe, są w nich opisane detale z życia 
pilota. Bez wątpienia lektura tejże korespondencji pozwoliła na lepsze poznanie Olafa Bie-
lensteina. Listy te stanowią również doskonałe uzupełnienie obrazu ówczesnych Niemiec.   
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Fragment listu Olafa do ojca
 

Cały cykl korespondencji otwiera opis podróży młodego, wówczas osiemnastoletniego  
Olafa z Rygi do Berlina i pobytu u rodziny Krause. Wspomina, że rodzina przyjęła go bardzo 
miło. Opowiada, że został zaproszony przez wujka Maxa, zaproszenie otrzymał również od 
rodziny Krause. Z panią Oberpf. Krause i Lottą miał pójść na wieczorek taneczny do szano-
wanej rodziny w Cöpenick. Pochwalił się również, że pani Krause pomogła mu w wyborze 
sportowego stroju. W tym samym liście zaznacza, że z Berlina wyjechał do Monachium, 
gdzie miał dwie godziny wolnego czasu i zwiedził miasto. Następnie udał się do Schleißhe-
im, miejscowości, w której znajduje się szkoła lotnicza. W liście z 19.10.1927 r. dokładnie 
opisał, jak wygląda lotnisko: 
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Lotnisko w Schleißheim (Der Flugplatz in Schleißheim)

„Duże lotnisko z hangarami, z warsztatem naprawy samolotów  
Lufthansy oraz z naszymi hangarami. Asortyment samolotowy,  
który mamy, jest wspaniały, około 24 maszyn różnego typu w lśnią-
cych ogromnych halach”. [tł. własne]

Co ciekawe, Olaf Bielenstein w swych pierwszych listach ze Schleißheim najczęściej po-
rusza tematy związane z codziennością: pisze o wydatkach (dokładnie wszystkie podlicza), 
jak wygląda jego dzień, co robi. Oto fragment opisu dnia Olafa: 

„Rano o 7.00 jest  wstawanie i mycie w „prymitywnej’ umywalni pod 
kranem, o 7.30 do 7.45 kawa w zamkowym gospodarstwie: 4 świeże 
bułki, bardzo dużo masła i kawa. O 8.00 służba lotnicza. W trakcie 
kawy otrzymujemy jeszcze opakowane dodatkowe śniadanie, które 
jemy na placu lotniczym. O 12.15  jest obiad...[…], dwa dania, czasem 
również słodkie danie, co oznacza nowość; wszyscy nauczyciele je-
dzą razem. Od 14.30 znowu służba lotnicza, jeśli pogoda pozwoli, 
więc do godz. 17.00. O 19.00 jest kolacja, dwa dania..[…]. Wieczór jest 
wolny, my idziemy jednak przeważnie wcześnie spać, ponieważ jest 
się zmęczonym od świeżego powietrza”. 
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Samoloty Udet U-12 w szkole lotniczej w  Schleißheim
Źródło: https://www.flugplatz-schleissheim.de/sample-page

Inny fragment, tym razem oddający w szczególności doznania wzrokowe: 

„W tym tygodniu mieliśmy wspaniałą pogodę, było tak ciepło, jak 
u Was w końcu maja; smażymy się w słońcu i półnago uprawia-
my sport. Z lotniska przy ładnej pogodzie widzimy szczyty gór jako 
ciemne cienie; lata się, ale przy wschodzie i zachodzie słońca ma się 
szczególnie bajkowy obraz wielu rozświetlonych szczytów i wierz-
chołków Alp, które pojawiają się bardzo blisko”. 

W innym liście bardzo malowniczo opisał rejs statkiem „Deutschland”: 

„04.10.[1928 r. – przyp. aut.] mogliśmy wreszcie zarzucić kotwicę; po-
goda była piękna, dmuchał lekki południowo-wschodni wiatr[...] i su-
nęliśmy przy latarni morskiej na Roter Sand, minęliśmy Norderney 
i Borkum, na łagodnie poruszające się zielone Morze Północne”. 
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Sporą część listów stanowią także opisy lotów. Tak oto Olaf opisał jeden z samolotów, 
Udet U-12 Flamingo:

„Nasze maszyny są całkiem lekkimi sportowymi maszynami, dwu-
płatowiec z 7-cylindrowym silnikiem Siemensa...[…]. Nasze „Flamin-
gos” są dwumiejscowe z dwusterem, tzn. obaj [nauczyciel i uczeń- 
przyp. aut.] mogą równocześnie sterować [maszyną- przyp. aut.] lub 
nauczyciel może poprawić ucznia...[…] Mam teraz 56 lotów, ostatnie 
18 z nich to samodzielne loty”.

Fragment listu - trasa podróży szkolnym statkiem „Deutschland”
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W jednym z listów do matki z 05.11.1927 r. pokazał  Bielenstein piękno zawodu lotnika, 
radość z cudownego latania. Dobry humor najwyraźniej nie opuszczał Olafa. Na początku 
listu napisał: „ Kiedy maszyna skacze, co najwyżej może się złamać, lotnik nie”.

W kolejnym liście do rodzicielki z 12.03.1928 r. młody pilot napisał, że z wyboru zawodu 
jest bardzo zadowolony. To bardzo ciekawy i urozmaicony zawód, także ma się nadzieję, że 
będzie się miało środki na życie – tak Olaf widzi ten jakże interesujący, ale bardzo wymaga-
jący fach. Młody człowiek nie może sobie jednak wyobrazić wykonywania żadnego innego 
zawodu. Bardzo ciekawie opisywał w swoich listów nowinki techniczne. Pełen uznania był 
dla zakładów Heinkla, jednych z najstarszych, pierwszych niemieckich fabryk samolotów. 
Opisał bojowy jednomiejscowy samolot HD.37. Samolot ten był wyposażony w silnik 800 
P.S.B.M.W.Via, osiągał prędkość do 320 km/h i miał zdumiewający czas nabierania wyso-
kości (na 3500 m. – około 5 minut).

W liście do rodziców z 20.07.1928 r. napisał, że wykonał już 411 lotów. 
Z największą pieczołowitością i naprawdę pięknie opisał Olaf półroczną wycieczkę 

szkolnym statkiem „Deutschland”, w którą wyruszył 27.09.1928 r. z Bremerhafen. Był m.in. 
w Cadiz w Hiszpanii, w Puerto Cabello i San Juan de Porto Rico.

Olaf Bielenstein zdawał ojcu i matce (sporadycznie listy napisał również do swojego 
brata Lilo i  siostry Ingi) relację niemal ze wszystkiego: co robił, co kupił, co zamierzał ku-
pić, czy miał zajęcia z latania, ewentualnie jak wyglądał lot. Z detalami opisywał loty samo-
lotami i rejsy statkami. Opisywał również miejsca, w których był. 

W korespondencji Bielensteina widać styl pełen świeżości i subtelności, oryginalny 
i mocno oddziałujący na wyobraźnię. Do swoich bliskich zwraca się zawsze słowami „Ko-
chana mamo”, czy „Kochany tato”. Wyraża zazwyczaj wdzięczność z lektury poprzedniego 
listu. Bardzo często prosi o pieniądze i dokładnie przedstawia podsumowanie wydatków- 
stara się podawać ceny artykułów, np. czasopism czy bananów. Zazwyczaj pisze, że wszyst-
kie rzeczy są drogie. 

Tęsknota za rodziną obecna jest prawie w każdym liście. Dlatego bardzo często przesyła 
rodzinie fotografie i prosi, żeby zakupić album do zdjęć i wszystkie fotografie w nim umieścić. 

Można potraktować korespondencję Olafa Bielensteina jako autorską wersję własnej 
biografii, cząstki młodego życia,  która jest dokumentowana na bieżąco, która pokazuje nie 
tylko sposób na życie, ale także poszukiwanie motywów i celów działania. Te listy bardzo 
młodego człowieka to strzępy wydarzeń, opisy pewnych epizodów, historii, sytuacji. Czyta 
się je z pewną nostalgią. Czyta się o czasach, które przeminęły bezpowrotnie. Dzisiaj nikt 
już nie pisze takich listów do swoich bliskich. Dzisiaj wystarczy krótki SMS bądź e-mail. 
Ale może zatrzymajmy się na chwilę i wróćmy właśnie do tej przeszłości. Po prostu warto.

BIBLIOGRAFIA
1. Całek Anita, Nowa teoria listu 
[online] https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/78414/calek_nowa_teoria_li-
stu_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.07.2021].
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Stare druki gromadzone są w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu od 
1978 r. Wśród ponad 40 tomów wydań polskich i europejskich przewa-
żają przede wszystkim calisiana. Większość ksiąg zachowanych w zbio-
rach Książnicy tłoczonych było w kaliskiej drukarni jezuickiej. Dato-
wane są od XVII po XVIII wiek, tematycznie przeważa literatura reli-
gijna (zwłaszcza kazania, chętnie drukowane przez kaliskich jezuitów), 
w zbiorze jest także m.in. podręcznik, stanowiący najstarszy w zasobach 
biblioteki przykład literatury tego typu, czy też niemiecki kalendarz ge-
nealogiczny.

Przechowywane w dziale zbiorów specjalnych zbiory zabytkowe 
są przedmiotem dumy dla ich właściciela – Książnicy Pedagogicznej – 
jednak posiadanie cennych bibliotecznych skarbów jest równocześnie 
ogromnym zobowiązaniem i obciążeniem, wymaga bowiem od biblioteki 
starań i dbałości o ich właściwą ochronę. Tematem artykułu jest konser-
wacja zachowawcza jednego z najstarszych starych druków przechowy-
wanych w magazynie działu. Opis konserwacji został poprzedzony krót-
ką historią Biblii. 

Przeprowadzenia prac konserwacyjnych podjęła się Pracownia Kon-
serwacji Zabytków Piotra Kulczyka, natomiast dofinansowanie na re-
alizację zlecenia biblioteka pozyskała z Departamentu Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Biblia gdańska (Biblia Święta To jest Księgi Pisma Świętego Stare-

go Y Nowego Przymierza z Zydowskiego y Greckiego Iezyka na Polski 
pilnie  y  wiernie  przetłumaczone,  a  teraz  podług  Gdańskiego  Exem-
plarza  przedrukowane), wydana w 1632 r. przez Andrzeja Hünefelda 
w Gdańsku1, stanowi unikatowe w ujęciu historycznym tłumaczenie Pi-
sma Świętego na język polski, dokonane przez protestantów: braci cze-
skich i kalwinistów. Księga to druk czarno-biały o kompozycji strony – 
dwuszpaltowej, charakterystycznej dla pism religijnych. Autorem oka-
załej strony tytułowej wykonanej w technice miedziorytu był Cornelius 
Claessen Duysend, niestety w egzemplarzu przechowywanym w Książnicy 
ilustracja nie zachowała się. Biblia ukazała się 18 listopada 1632 r. w ofi-
cynie wspominanego A. Hünefelda, drukarza urodzonego w Halberstadt 
w Saksonii, który do Gdańska przybył w 1603 r. Spod prasy gdańskiej 
drukarza wychodziły min. kancjonały, ale również materiały potrzebne 
ewangelikom pruskim i wielkopolskim, teksty Jakuba Gembickiego, Ma-
cieja Rybińskiego, Jana Amosa Komeńskiego (min. Janua linguarum) 
a także urzędowe teksty Rady Miejskiej w Gdańsku. Wydawał również 
dzieła naukowe min. Jana Heweliusza: Selenographia  sive  lunae  de-
scriptio...  (1647) jedno z najważniejszych dzieł astronomicznych uczo-
nego. Drukował też pierwsze czasopismo w Gdańsku “Wochentliche Ze-
itung”.

1 Tadeusz Wojak, Studium o Biblii Gdańskiej, http://www.bibliagdanska.pl/m/
BGStudiumWojak.htm
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Warto przybliżyć historię powstania Biblii gdańskiej. Starania zborów protestanckich 
o nowe po Biblii  brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 r., na synodzie 
w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego 
w Secyminie (według współczesnej pisowni Secemin). Następnie na synodzie w Baranowie 
w 1604 r. polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi 
Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego 
porównali z Biblią brzeską z 1563 r., Biblią kralicką (1579-1594) oraz z przekładami fran-
cuskimi i łacińskimi. Niestety mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana, 
zaginął także jej rękopis. Rewizją Biblii  brzeskiej z polecenia różnych synodów zajął się 
Mikołajewski, w efekcie czego ukazało się drugie (po Biblii brzeskiej) tłumaczenie Biblii 
Kościołów ewangelickich2.

Druk przekładu rozpoczęty w roku 1630 trwał dwa lata. Co ciekawe, staranna na ogół 
korekta nie wychwyciła drobnego błędu: w Ewangelii św. Mateusza (Mt 4, 1) wydrukowa-
no „Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczą od Ducha, aby był kuszony do Dyabła” - zamiast 
„od Dyabła”. Pomyłka stała się przyczyną długotrwałego i kosztownego procesu. W więk-
szości zachowanych egzemplarzy ten feralny fragment wycinano lub wyrywano całą stronę3. 
Z tego też powodu już w roku 1633 wydano Nowy Testament w małym formacie bez tego 
błędu. Warto także dodać, że Stolica Apostolska wprowadziła Biblię w 1633 r. na indeks 
ksiąg zakazanych. Rok później prymas Jan Wężyk zakazał katolikom by „pod klątwą Stolicy 
Apostolskiej tej Biblji nie ważyli się czytać, chować, przedawać lub komukolwiek darować, 
lecz gdyby którykolwiek ją dostał, ma natychmiast oddać ją proboszczowi, a proboszcz swo-
jemu biskupowi”. Księgarzom i drukarzom nakazał „aby nie ważyli owej biblji przedawać, 
lub jakimkolwiek sposobem nowo drukować”. Spłonęło wtedy bardzo wiele kopii przekła-
du, w wyniku czego Biblia gdańska już pod koniec XVII wieku stała się rzadkością4. 

Biblia, w całej swojej historii, miała dla polskich protestantów takie znaczenie jak dla 
katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 
20 razy: w 1660 r. w Amsterdamie, w 1726 w Halle, w 1738 w Królewcu, w 1768 w Brzegu 
(inicjatywa Pawła Twardego), w 1779 w Królewcu, w 1810 w Berlinie, w 1823 w Królewcu, 
w 1836 we Wrocławiu, w 1838 w Poznaniu, w 1840 i 1846 w Lipsku, 1854 i 1860 w Halle, 
w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857, 1861, 1863, 1864, 1865, 1873 w Berlinie, w 1867 
w Wiedniu, w 1869, 1875, 1876, 1879, 1889, 1890, 1921, 1924, 1928, 1934 i 1937 w Warsza-
wie, w 1920 w Londynie, w 1899 i 1919 w Ameryce, a także w 1944 w Genewie.

TECHNIKA WYKONANIA
Egzemplarz Biblii  gdańskiej ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu stanowi 

czarno-biały druk wykonany na bardzo cienkim papierze ręcznie czerpanym żeberkowym. 
Kompozycja strony dwuszpaltowa, charakterystyczna jest dla druków o tematyce religijnej. 
W tekście widoczne są liczne podkreślenia wykonane atramentem żelazowo-galusowym, na 
tylnej zachowanej wyklejce zapiski wykonane tą samą techniką. Karty (po cztery w składce) 
ułożone w składki zszyto w blok na cztery pojedyńcze pergaminowe zwięzy nicią lnianą 
lub konopną. Zachowały się dwa fragmenty płóciennych międzyzwięźli. Na oprawę twardą 
składają się deski bukowe (jedna zachowana) oraz pergaminowe obleczenie, bez tłoczeń. 
Księga wyposażona była w mosiężne ozdobne zapięcia (zapinki), przymocowane do perga-

2 Jan Szeruda, Geneza i charakter Biblii Gdańskiej, „Z problemów Reformacji”1985,  nr 5, [on-line]: 
bibliagdanska.pl, 1985; Maria Kossowska, Biblia w języku polskim, Poznań 1969, t. II, s. 85-112
3 https://artinfo.pl/dzielo/biblia-gdanska 
4 J.Szeruda, 300-lecie Biblii pol.-ewang., Warszawa 1932.
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minowych pasków. Na grzbiecie u góry zachował się napis lub fragment dłuższego zwrotu: 
“Biblia”, wykonany atramentem żelazowo-galusowym. Styk bloku i okładziny ozdobiony 
został ręcznie wyszywanymi dwukolorowymi kapitałkami, na pergaminowym pasku (jedna 
zachowała się fragmentarycznie).

STAN ZACHOWANIA PRZED KONSERWACJĄ
Starodruk był zachowany w bardzo złym stanie. Poważnie uszkodzone były prawie 

wszystkie elementy składowe księgi, natomiast oprawa zachowała się fragmentarycznie. 
Stan zabytku jednoznacznie wskazywał, że użytkowanie i udostępnianie księgi mogło spo-
wodować dalszą jego degradację i w konsekwencji utratę cennego egzemplarza, świadczył 
też o jego burzliwych losach. Część pierwszych i ostatnich kart księgi wykazywała bardzo 
wysoki stopień zniszczeń, były one porozdzierane, z licznymi rozległymi ubytkami (naj-
bardziej pierwsze i ostatnie karty), krawędzie kart były pozaginane, wystrzępione. Papier, 
a głównie jego krawędzie były osłabione i zniszczone strukturalnie. Również szycie tych 
kart było osłabione, grzbiet bloku był niestabilny i lekko wypaczony, przez co wystające kar-
ty narażone były na zniszczenia mechaniczne. Karty wewnątrz bloku oraz szycie zachowane 
były w lepszym stanie, lecz silnie zakurzone, zabrudzone powierzchniowo z licznymi zacie-
kami oraz nierzadko z zagięciami narożników. Niewątpliwie utrata przedniej części oprawy 
przyczyniła się do zwiększenia stopnia ich uszkodzenia. Zachowały się tylko dwa fragmenty 
płóciennych międzyzwięźli. Starodruk nie posiadał deski oraz pergamiowego obleczenia 
z przodu. Zapięcie księgi zachowało się we fragmentarycznym stanie. 

PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH
Wstępnie wykonano dokumentację opisowo-fotograficzną obiektu przed pracami kon-

serwatorskimi oraz opis przyczyn zniszczeń. Dokonano analizy oceny stanu zachowania, 
pomocnej przy dalszym planowaniu działań konserwatorskich.

Następnym etapem prac był demontaż pergaminowego obleczenia. Demontaż wykona-
no już w trakcie przygotowania księgi do zabiegów fumigacji, czyli gazowania tlenkiem ety-
lenu. Zdemontowany blok księgi poddano zabiegom fumigacji w komorze przygotowanej 
do tych zabiegów. Oddzielone od papierowego bloku pergaminowe obleczenie zdezynfeko-
wano wacikiem zanurzonym w alkoholu etylowym. 

Kolejny etap konserwacji polegał na oddzieleniu drewnianej tylnej okładziny od papie-
rowego bloku. Dokonano tego po etapie dezynfekcji i dokładnym wietrzeniu zabytku z po-
zostałości środków chemicznych użytych podczas fumigacji. Wyklejkę delikatnie zwilżano 
wacikiem zanurzonym w ciepłej wodzie w celu spulchnienia kleju użytego do przyklejenia 
papieru do deski, po czym centymetr po centymetrze używając łopatki dentystycznej odkle-
jano od drewnianego podłoża. Oddzielenie wyklejki ujawniło istnienie fragmentów dwóch 
kart umiejscowionych pomiędzy wyklejką a deską.

Na najbardziej zniszczone karty księgi umiejscowione na początku i końcu bloku na-
niesiono foliację konserwatorską po czym zdemontowano. Rozszyto sześć składek z przodu 
i dwie składki z końca księgi, łącznie trzydzieści dwie podwójne karty. Decyzję tę podjęto ze 
względu na bardzo zły stan zachowania kart, nici oraz szycia.

Zdemontowane karty księgi zabezpieczono oraz w kolejności oczyszczono mechanicz-
nie z powierzchniowych zabrudzeń. Przy okazji ujawniła się niezwykła wrażliwość kart, 
a przede wszystkim ich krawędzi na dotyk, co skutkowało odpowiednim doborem narzę-
dzi konserwatorskich. Odrzucono zbyt twarde gumki do mazania, a do usuwania zakurzeń 
zastosowano pędzle o włosiu różnej twardości oraz delikatne gąbki lateksowe doskonale 
nadające się do zbierania zabrudzeń z powierzchni papieru.
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Po zabiegach oczyszczania przystąpiono do zabezpieczenia 
wrażliwych na wodę fragmentów. Oczyszczone oraz zabezpieczone 
karty umieszczano kolejno w poliestrowych włókninach oraz 
siatkach do serigraffi, po czym poddawano kąpielom wodnym. 

Oczyszczanie chemiczne kart miało za zadanie usunięcie za-
nieczyszczeń nagromadzonych w strukturze papieru, wypłukanie 
reszt kwasowych niszczących papier oraz estetyczne – osłabienie 
intensywności plam, ekstrakcję zacieków. Następnie papierowe 
karty pozostawiono na suszarce do swobodnego wyschnięcia. Za-
biegi kąpieli znacznie rozjaśniły papier, pozwoliły też na usunięcie 
najbardziej widocznych zacieków.

Kolejnym etapem konserwacji było uzupełnienie ubytków 
odpowiednio dobraną kolorystycznie masą celulozową oraz 
techniką uzupełniania. Większe ubytki zdecydowano uzupełnić 
w maszynie papierniczej, mniejsze manualnie, nanosząc zawie-
sinę masy papierowej igiełką dentystyczną. Karty uzupełniono 
specjalnie dobraną mieszanką masy celulozowej (lniano-ba-
wełnianej) białej wymieszanej z masą w kolorze kości słoniowej 
(chamois). Po uzupełnianiu ubytków, karty pozostawiano do 
lekkiego obeschnięcia, następnie umieszczano pomiędzy polie-
strowymi przekładkami i papierowymi tekturami pod lekkim 
obciążeniem w prasie. Sprasowane i półsuche karty wyciągano 
z prasy i układano na stole podświetlanym w celu podklejenia 
osłabionych miejsc oraz przedarć bibułką japońską (używano bi-
bułki o gramaturze 7 g/m2 i 9 g/m2 w kolorze białym). Bibułkę 
przyklejano na kleik ze skrobi modyfikowanej z małym dodat-
kiem metylocelulozy(0,75%). Po podklejeniu osłabionych miejsc 
całość wzmacniano strukturalnie (planirowano 0,75% roztwo-
rem metylocelulozy). Planirowane i wilgotne karty prostowa-
no i suszono pomiędzy włókninami poliestrowymi i tekturami 
pod obciążeniem w prasie introligatorskiej. Tektury zmieniano 
aż do momentu całkowitego wysuszenia kart księgi. Podobnie 
postępowano ze wszystkimi uzupełnianymi kartami. Zachowa-
ną wyklejkę, jak i papier odnaleziony w okładzinie uzupełniono 
w maszynie papierniczej odpowiednio dobraną masą papierową 
i postępowano tak samo jak z pozostałymi kartami.

Brakującą kartę tytułową, przednią wyklejkę oraz ostatnie 
karty księgi zrekonstruowano (wylano) w maszynie papierniczej. 
Uzupełnione i sprasowane karty wyciągnięto z prasy i włóknin 
poliestrowych po czym docięto do formatu oryginalnych kart. 
Tak przygotowane karty, złożono w składki i przygotowano do 
zszycia z oryginalnym blokiem księgi. Ze względu na dobrze za-
chowane szycie nie zdecydowano się na dalsze rozszywanie sta-
rodruku. Pozostałe prace konserwatorskie przeprowadzono na 
bloku księgi. Karty oczyszczono mechanicznie, za pomocą pędzli 
oraz gąbek lateksowych o miękkiej i nieszkodliwej dla wrażliwe-
go papieru strukturze. Osłabione oraz zagięte krawędzie wzmoc-
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niono bibułką japońską na kleik skrobiowy z dodatkiem metylocelulozy po czym prostowa-
no i suszono używając kautera przez włókninę poliestrową.

Po wykonaniu czynności związanych z konserwacją kart przystąpiono do doszycia kon-
serwowanych kart w blok. Karty ułożono w składki zgodnie z naniesioną foliacją konserwa-
torską. Składki doszyto nicią lnianą do czterech pergaminowych, uprzednio wzmocnionych 
i przedłużonych zwięzów. Przystąpiono do stabilizacja bloku – zaklejenie grzbietu księgi. 
W miarę możliwości lekko wyokrąglono grzbiet księgi, po czym wzmocniono trzema war-
stwami bibułki japońskiej przyklejonej na klej króliczy. Tak zabezpieczony blok pozosta-
wiono do wyschnięcia pomiędzy tekturami w prasie belkowej introligatorskiej. Oryginalne 
fragmenty płóciennych międzyzwięźli oczyszczono mechaniczne oraz chemicznie stosując 
ciepłą wodę i odsączając nadmiar wody wraz z brudem pomiędzy bibułami filtracyjnymi, 
po czym suszono i prostowano. Tak przygotowane fragmenty płótna zdublowano na nowe 
międzyzwięźla, które przyklejono do grzbietu na klej króliczy. Zachowaną (w dużym frag-
mencie) kapitałkę, a właściwie jej pergaminowy rdzeń oczyszczono mechanicznie z po-
wierzchniowych zabrudzeń, używano do tego celu skalpela oraz włókien ściernych o róż-
nej gradacji. Wyszywaną lamówkę oczyszczono mechanicznie używając pędzli oraz gąbek 
o różnej twardości oraz próbowano ekstrahować zabrudzenia, nawilżając delikatnie ciepłą 
wodą i odsączając brud pomiędzy bibułami filtracyjnymi.

Zrekonstruowano brakującą część pergaminowego paska, po czym przyklejono na styk 
do zachowanego fragmentu oryginalnej kapitałki. Tak przygotowaną konstrukcję użyto do 
wyszycia brakującej części lamówki. Rekonstrukcję lamówki wykonano dwoma kolory-
stycznie dobranymi rodzajami muliny. Drugą niezachowaną kapitałkę zrekonstruowano, 
wyszywając ozdobną lamówkę analogicznie jak poprzednio, na wcześniej przygotowanym 
pergaminowym pasku.
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Następnym etapem była konserwacja pergaminowego obleczenia. Pergamin został 
ostrożne oczyszczony z zabrudzeń (skalpelami oraz sztyftami z włókna szklanego) ze szcze-
gólnym poszanowaniem dla śladów dawności i patyny. Podczas oczyszczania ujawnił się 
fragment, być może pierwotnie dłuższego napisu (wykonanego najprawdopodobniej atra-
mentem żelazowo-galusowym): o treści: “Biblia”, został on wydobyty z zabrudzeń w górnej 
części pergaminowego grzbietu.

Po zabiegach oczyszczania, które znacznie poprawiły stopień jego jasności, przystąpio-
no do prostowania pergaminu. Brakujący fragment przedniej okładziny zrekonstruowano 
dużym płatem pergaminu, wklejonym analogicznie jak małe fragmenty do zachowanej czę-
ści obleczenia. Brakującą zapinkę oraz pinezki zrekonstruowano ściągając formę z orygi-
nalnie zachowanych okuć księgi. Wykonano odlewy z brązu. Tak wykonane ozdoby paty-
nowano a następnie wydobywano połysk przecierając powierzchnię metalu watą metalową 
o delikatnej gradacji. Całość zabezpieczano roztworem paraloidu w acetonie. Zrekonstru-
owane zapięcie zyskało nowy pasek, również wykonany z pergaminu. Ze względu na brak 
materiału porównawczego postanowiono wykonać (zapinki z haczykami ) w formie ahisto-
rycznej (bez detalu). 

Ostatnim elementem była reintegracja bloku z oprawą. W tym celu deski okładziny 
przytwierdzono (przyklejono) do płóciennych międzyzwięźli. Pergaminowe obleczenie 
wraz z arkuszem oryginalnego papieru przytwierdzono do deski, uprzednio przekładając 
końcówki zwięzów przez otwory obleczeniu. Pergamin przyklejono do deski na klej skro-
biowy, pozostawiając wolny nieprzyklejony grzbiet księgi. Zamontowano zapinki i pinezki. 
Ostatnim etapem było przyklejenie również na klej skrobiowy wyklejek do desek okładziny. 
Całość prostowano w prasie belkowej, zabezpieczając uprzednio blok księgi, przed migracją 
wilgoci z okładziny i wyklejek.

Wykonano pudło konserwatorskie, używając bezkwasowych tektur, wysokiej jakości 
grubego płótna introligatorskiego i aksamitu. Pudło wyposażone zostało w ruchomy, we-
wnętrzny pulpit wystawienniczy.

Wszystkie etapy konserwacji Biblii gdańskiej były relacjonowane na profilu biblioteki 
na Facebooku oraz na YouTube. Powstało kilka filmów, które można obejrzeć po odczyta-
niu poniżej zamieszczonych kodów QR. 
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■ Monika Sobczak-Waliś
    
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Mieszczańskie historie
– od daru do serialu

Od lewej: Adam Borowiak, Monika Sobczak-Waliś, Robert Kuciński, Zofia Borowiak, 
Arkadiusz Błaszczyk. Fot. Emil Koralewski
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W marcu 2021 r. Dział 
Zbiorów Specjalnych Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Asnyka w Kaliszu 
powiększył się o unikatową 
kolekcję XIX-wiecznych ob-
razów. To wyjątkowy dar nie 
tylko ze względu na czas po-
wstania obrazów, ale rów-
nież z uwagi na fakt, iż tego 
typu pamiątek, stanowiących 
źródło do historii kaliskie-
go ziemiaństwa, zachowało 
się niewiele. Niestety trudna 
i zawiła historia naszego kra-
ju bardzo mocno odbiła się na 
życiu tej warstwy społecznej, 
a tym samym na ilości ocala-
łych artefaktów.

Zofia Borowiak, w której rodzinie były 
przechowywane od stuleci, wybrała kali-
ską bibliotekę nie bez powodu. Jak sama 
przyznała u podstaw jej decyzji leżał fakt, iż 
uwieczniono na nich przedstawicieli aż czte-
rech pokoleń zasłużonej dla Kalisza i ziemi 
kaliskiej rodziny Mieszczańskich herbu Ła-
będź, dlatego uznała, że powinny pozostać 
w naszym mieście służąc historykom sztuki, 
genealogom, a także regionalistom. Biblio-
teka dawała również gwarancję, że obrazy 
nie trafią do magazynu na półkę, ale zostaną 
wyeksponowane, stanowiąc ważny element 
edukacji młodego pokolenia kaliszan. Ży-
czenie donatorki zostało spełnione i od kilku 
miesięcy obrazy można podziwiać w wypo-
życzalni Biblioteki Głównej przy ul. Legio-
nów 66. Warto w tym miejscu podkreślić, 
iż dzięki Brygidzie i Jarosławowi Naporom 

z Galerii Sztuki Napora w ramach mecena-
tu obrazy zostały oczyszczone, a część z nich 
otrzymała nowe, stylowe ramy.

Kolekcję tworzy dziesięć portretów. 
Sześć z nich to obrazy olejne namalowane 
na płótnie, niestety nazwisko ich autora po-
zostaje na ten moment nieznane, nie wiemy 
również, w jakich okolicznościach oraz na 
czyje zamówienie powstały. Z dużym praw-
dopodobieństwem możemy stwierdzić, że 
pięć najstarszych wykonano w pierwszej 
połowie XIX w., szósty jest zdecydowanie 
współczesny, ponieważ powstał w II poło-
wie lat 90. XX w. Jego autorem jest Jaro-
sław Romaniuk. Pozostałe cztery portrety to 
w zasadzie dwie powiększone fotografie oraz 
dwie fotografie retuszowane przypominają-
ce nieco monidła.

Brygida Napora, Monika Sobczak-Waliś, 
Jarosław Napora, Robert Kuciński. 

Fot. Hubert Mościpan
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Kim są sportretowane osoby? Jak już wcześniej wspomniano to przedstawiciele aż czte-
rech pokoleń rodziny Mieszczańskich. Najstarsze dwa obrazy wykonane przed 1826 r.1 o wy-
miarach 51,5x62 cm przedstawiają urodzonego w Horyngrodzie w 1774 r., dziedzica dóbr 
Stradówek w województwie sandomierskim – Władysława oraz jego żonę Anielę z Jawo-
rowskich. Portrety małżonków skomponowano tak, aby mogły wisieć obok siebie, o czym 
świadczy ułożenie postaci, które są zwrócone ku sobie twarzami. Władysław ubrany jest 
prawdopodobnie we frak w ciemnym, być może brązowym kolorze, spod którego wystaje 
obszerna koszula o wysokim, sztywnym, nachodzącym na policzki kołnierzyku, który zgod-

1 Aniela Mieszczańska zmarła 19 maja 1826 r., a więc portret musiał powstać najpóźniej w początkach 
tego roku. Za: dokumenty rodziny Mieszczańskich.

Portret Anieli z Jaworowskich Mieszczańskiej. Fot. Monika Sobczak-Waliś
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nie z panującą wówczas modą obwiązywano kilkukrotnie chustką. Z kolei Aniela ma na 
sobie granatową suknię z odkrytymi ramionami i krótkim rękawem, do tego pozornie nie-
dbale narzucony, bogato zdobiony szal. Ciemne włosy pani Mieszczańskiej zostały upięte 
w wysoki kok zwieńczony tiarą w kolorze złota. Nie jest to zresztą jedyna biżuteria jaką ma 
na sobie, w uszach można dostrzec rubinowe kolczyki, a na odkrytej szyi duży, okrągły wi-
sior. Obrazy zostały oprawione w identyczne ramy w kolorze złota.

Małżeństwo Anieli i Władysława doczekało się dwóch synów – Kazimierza Macieja oraz 
Wawrzyńca, urodzonych w Niewodnicy Kościelnej, odpowiednio w 1803 oraz 1806 r. Nie-
wiele wiemy o Wawrzyńcu, na szczęście znacznie więcej informacji zachowało się o jego 
starszym bracie Kazimierzu Macieju. Po ukończeniu w 1827 r. studiów medycznych na wy-
dziale lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego służył jako lekarz batalionowy w armii Króle-

Portret Fryderyki Teodory Lizak z Greffenów. Fot. Monika Sobczak-Waliś
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stwa Polskiego. Odbył kampanię 1830 r., a po upadku powstania ostatecznie trafił do War-
ty, gdzie podjął pracę w charakterze lekarza miejskiego. Z rodzinnej korespondencji wyni-
ka, iż w Zakładzie Historii Medycyny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jeszcze w 1977 r. 
w jednej z gablot z mundurami lekarzy z czasów Królestwa Kongresowego znajdował się 
jego „frak kapitański [...] oraz informacja, iż w roku 1830 […] był w stopniu lekarza bata-
lionowego lekarzem w 3. pułku strzelców konnych, a w roku 1830, tuż przed powstaniem 
listopadowym, 3. psk stacjonował: sztab i 2. szwadron w Sieradzu, 1. szwadron w Szadku, 
3. szwadron w Uniejowie, a 4. w Warcie, pułk ten wchodził w skład Dywizji Strzelców Kon-
nych, której sztab stacjonował w Łowiczu. Zachowany fragment umundurowania z odzna-
czeniami sztabslekarza pozwala przypuszczać, że dr Mieszczański […] był w trakcie walk 
awansowany na wspominany wyżej stopień”2. Za swoje męstwo został również odznaczony 
Orderem Virtuti Militari.

W Warcie Kazimierz poznał swoją przyszłą żonę, Nepomucenę Bőese, córkę tamtej-
szego aptekarza Krystiana Fryderyka i Konstancji z Gutowskich, którą poślubił w sierpniu 
1832 r. To właśnie tę parę przedstawiają dwa kolejne portrety.

Kazimierz w dniu ślubu liczył 29 lat, podczas gdy Nepomucena zaledwie siedemnaście. 
Uroczystość odbyła się w parafii św. Mikołaja w Warcie, a jej świadkami byli kupiec i oby-
watel miasta Sieradza Karol Ludwik Bőese, stryj Nepomuceny oraz Walenty Gustowski 
burmistrz Warty -  wuj panny młodej. Pan młody w akcie małżeństwa został określony 
mianem konsyliarza, co dawniej oznaczało po prostu lekarza. Małżeństwo doczekało się 
ósemki dzieci, tj. córek: Anieli, Marianny, Anny oraz Kazimiery, a także synów: Władysła-
wa, Kazimierza Józefa, Antoniego oraz Józefa, który zmarł w wieku dziecięcym. Po kilku 
latach Mieszczańscy przenieśli się z Warty do Głaniszewa stanowiącego dość duży majątek 
położony 31 wiorst3 od Kalisza, 15 od Sieradza i 5 od Warty, przy dawnym szlaku solnym 
łączącym Małopolskę z Wielkopolską. Kazimierz wszedł również w posiadanie fragmen-
tu pobliskich Czartek. Rodzina mieszkała w wygodnym przestronnym dworze, w którym 
znajdowały się m. in. salon, gabinet, kancelaria, kuchnia, jadalnia, sypialnia, pokoje dzie-
cięce oraz gościnne, zmywalnia naczyń, a także pralnia. Niestety kilka miesięcy po śmierci 
najmłodszego z synów, latem 1848 r., zmarła również Nepomucena. Owdowiały Kazimierz 
zajął się wychowywaniem dzieci, gospodarowaniem oraz praktyką lekarską. Z dziennika, 
który prowadził na przestrzeni marca i grudnia 1862 r. dowiadujemy się sporo szczegółów 
o pracach prowadzonych w majątku, a także życiu codziennym jego mieszkańców4. War-
to w tym miejscu podkreślić, iż prawdopodobnie jest to ostatni dokument skreślony ręką 
starego doktora, który we wrześniu 1863 r. nagle zmarł. Spoczął w rodzinnym grobowcu 
w Warcie, zapisując się w pamięci sobie współczesnych, jako oddany i życzliwy lekarz, czego 
dowody odnaleźć można m. in. na łamach ówczesnej prasy.

Na portrecie Kazimierz został uwieczniony w ciemnym surducie, spod którego wystaje 
biała koszula wykończona stójką obwiązana czarnym fularem. Włosy krótko przycięte, za-
czesane do tyłu, długie bokobrody, na serdecznym palcu prawej dłoni widoczna jest obrącz-
ka. Możemy przypuszczać, że bohater został sportretowany w pozycji siedzącej, podobnie 
zresztą jak Nepomucena, o czym świadczy jej dłoń ułożona na poręczy fotela. Nepomucena 
ubrana jest w czarną suknię z długim rękawem ozdobionym, podobnie jak dekolt, koronką 
w tym samym kolorze. Na odkrytej szyi widzimy krótki sznur pereł. Ciemne, gładko zacze-

2 List do Mariusza Mieszczańskiego z 17 sierpnia 1977 r. Za: zbiory rodziny Mieszczańskich.
3 Wiorsta - dawna (niemetryczna) rosyjska miara długości, stanowiła równowartość 1,0668 km.
4 Dziennik Kazimierza Mieszczańskiego znajduje się w posiadaniu Zofii Borowiak.
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sane włosy skrywa pod białym tiulowym welonem ozdobionym gałązkami ostrokrzewu, co 
może sugerować, że obraz został namalowany zimą lub w okolicach Bożego Narodzenia, 
którego symbolem był właśnie ostrokrzew. Na lewej dłoni pani Mieszczańskiej widzimy 
obrączkę. Autorowi udało się uchwycić różnicę wieku wieku między małżonkami, która wy-
nosiła aż 12 lat.

Podobnie jak wcześniejsze, tak i te mają tę samą wielkość, tj. 74 x 89 cm, technikę 
wykonania oraz oprawę, a więc możemy również wnioskować, że powstały w tym samym 
czasie (przed 1848 r.) i zostały wykonane tą samą ręką.

Dwa kolejne portrety to, tak jak już wspomniano, powiększone fotografie, ale z uwagi 
na swoją unikatowość niemniej cenne od obrazów. Na pierwszej widzimy jednego z inicja-
torów Towarzystwa Lekarzy Guberni Kaliskiej oraz lekarza w Męskim Gimnazjum Klasy-
cystycznym w Kaliszu dra Kazimierza Józefa Mieszczańskiego, syna wspomnianych wyżej 
Kazimierza Macieja oraz Nepomuceny. Warto w tym miejscu zauważyć, że ta właśnie foto-
grafia posłużyła do wykonania portretu doktora, który wisi w siedzibie Kaliskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego. Niestety, ponieważ jest to odbitka, nie wiemy, kiedy oraz w jakim atelier 
została wykonana. Kazimierz Józef został uwieczniony w ciemnym surducie, spod którego 
widoczna jest nieco ciemniejsza kamizelka, stanowiąca nieodłączną część ówczesnej mę-
skiej garderoby, a także jasna koszula.   

Kazimierz Józef urodził się we wrześniu 1840 r. w Głaniszewie. Po ukończeniu gimna-
zjum w Piotrkowie Trybunalskim został przyjęty w poczet studentów Cesarsko-Królewskiej 
Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Jednak po trzech latach z powodów zdro-
wotnych przerwał naukę, by kontynuować ją następnie na Wydziale Medycznym w Kijo-
wie. Stopień lekarza uzyskał dopiero w 1864 r. w Szkole Głównej w Warszawie, gdyż na 
wieść o śmierci ojca zdecydował się wrócić do kraju, uregulować sprawy majątkowe i prze-
jąć zarządzanie rodzinnymi dobrami. Niestety zadłużenie majątku, jak również trudności 
w gospodarowaniu po upadku powstania styczniowego, doprowadziły ostatecznie do jego 
licytacji w 1874 r. Kazimierz przeniósł się do Kalisza, gdzie osiadł na stałe, zajmując się 
m. in. pracą we wspomnianym już towarzystwie lekarskim, pełniąc w nim w latach 1880-
1881 funkcję prezesa. Z żoną Felicją z Radolińskich nie doczekali się potomstwa. Schorowany 
zmarł na gruźlicę 15 grudnia 1881 r. Pochowany został na cmentarzu miejskim przy Rogatce. 

Zgoła odmiennie potoczyły się losy drugiego z braci – Antoniego, który w wieku nie-
spełna 18 lat zaciągnął się do szeregów powstańczych, walcząc w oddziale Franciszka Par-
czewskiego, m. in. pod Sędziejowicami oraz Dalikowem. Co ciekawe, jego powstańcze szlaki 
przecięły się ze szlakami Antoniego Szymborskiego, dziadka Wisławy Szymborskiej, o czym 
ten ostatni wspomina w swojej książce „Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831-
1881)”. Antoniemu udało się szczęśliwie wrócić z powstańczej tułaczki. W 1870 r. poślubił 
w Tubądzinie Ewę Mariannę Barbarę z Otockich, córkę Antoniny Agaty z Lizaków primo 
voto Psarskiej oraz Adama Sylwestra Otockiego, z którą zamieszkał w Sieradzu, gdzie przy-
szły na świat ich dzieci: Antoni Jan, Ludwik Kazimierz, Adam, Kazimierz Walenty Karol, 
Bolesław, Józef Maciej, Maria Antonina, Stefan, Jerzy Wojciech oraz Anna Teresa. Tam 
też założył sklep spożywczy, handel win, a nawet restaurację. Zmarł w lipcu 1919 r. w do-
brach Lubanów. Podobnie jak ojciec spoczął na cmentarzu w Warcie. Zachowana fotografia 
została wykonana w atelier Bolesława Prylińskiego w Sieradzu, a następnie powiększona 
i oprawiona prawdopodobnie ok. 1929 r. Możemy tak przypuszczać bowiem do wyłożenia 
tylnej ściany użyto gazety datowanej na 14 września 1929 r. Antoni swoim strojem, m. in. 
czamarą, nawiązuje do czasów walki w powstaniu styczniowym.
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Ostatnia para fotografii przedstawia portrety wspomnianego już Ludwika Kazimierza 
Mieszczańskiego oraz jego żony Klementyny z Arnoldów. W swojej konstrukcji przypomi-
nają nieco monidła. Zwłaszcza w przypadku Ludwika Kazimierza wyraźnie widoczne są śla-
dy retuszowania. Właściciel Lubanowa ma na sobie marynarkę uszytą z materiału w deli-
katne prążki, do tego identyczną kamizelkę, białą koszulę ze sztywnym kołnierzykiem oraz 
ciemniejszy od marynarki krawat, na nosie widzimy binokle. Z kolei Klementyna ma wło-
sy upięte w charakterystyczny kok, który doskonale kojarzymy choćby z postacią Barbary 
Niechcicowej. Jej sukienka została uszyta z materiału w delikatne prążki, z przeszyciami 
z przodu, pod szyją znajduje się koronkowa biała stójka wykończona koronkowym żabotem 
ozdobionym broszą.

Klementyna była córką Stefana Arnolda i Stanisławy z Iłowieckich. W kwietniu 1897 r. 
poślubiła w Błaszkach trzy lata od siebie starszego Ludwika Kazimierza. Świadkami uro-
czystości byli Julian oraz Stefan Arnoldowie właściciele majątku Borysławice. Małżonkowie 

Kadr z pilotażowego odcinka serialu „Mieszczańskie historie”. Fot. Monika Sobczak-Waliś
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zawarli intercyzę przedślubną, spisaną w kwietniu tegoż 
roku, u kaliskiego notariusza Józefa Kucharskiego. Ludwik 
w akcie małżeństwa został określony mianem tkacza oraz 
właściciela fabryki. Tak naprawdę był jednym z udziałow-
ców spółki komandytowej w Sieradzu, a następnie współ-
właścicielem sklepu rolniczego. Klementyna zmarła w 1912 r., 
a Ludwik w 1925 r. Oboje zostali pochowani na cmentarzu 
w Błaszkach.

Najbardziej tajemniczy pozostaje bodajże najstarszy 
z obrazów. Przedstawia on kobietę w ciemnej sukni prze-
pasanej złotym szalem, w białym czepcu na głowie i z białą 
kryzą wokół szyi. Kim jest owa dama? Odpowiedź na to py-
tanie wydaje się być nieco problematyczna. Pośród pamią-
tek rodzinnych zachowała się fotografia podpisana „Fryde-
ryka Teodora v. Greffen żona Wojciecha, koniec XVIII w.”. 
Z korespondencji prowadzonej przez rodzinę Mieszczań-
skich w latach 70. XX w. wynika, że może to być Fryderyka 
Teodora von Greffen, od 1815 r. żona Antoniego Rudolfa 
Lizaka. Kim zatem dla rodziny Mieszczańskich mogła być 
postać z obrazu? Prawdopodobnie babką Ewy Marianny 
Barbary Otockiej, wspominanej już wcześniej żony Anto-
niego Mieszczańskiego i prababką Ludwika Kazimierza. 
Obecnie prowadzone są badania nad ustaleniem koneksji 
rodzinnych Fryderyki m. in. jej pochodzenia, a także po-
twierdzenia, czy jest to  na pewno ta osoba, gdyż w posia-
daniu rodziny było kilka obrazów przedstawiających człon-
ków rodziny Greffen.

Historii tak ciekawych postaci nie można było zamknąć 
w bibliotecznych katalogach, dlatego szybko zrodził się po-
mysł stworzenia cyklu zatytułowanego dość symbolicznie 
„Mieszczańskie historie”, w którym na podstawie doku-
mentów oraz fotografii przekazanych również przez Zofię 
Borowiak opowiedziana zostałaby historia tej zasłużonej 
dla naszego miasta rodziny, a z czasem również innych nie-

mniej ważnych familii. Po kilku tygodniach intensywnych prac w maju 2021 r. na profilu 
FB kaliskiej biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek oraz Nocy Muzeów został wyemito-
wany pierwszy pilotażowy odcinek serii5. Należy w tym miejscu podkreślić, iż od samego 
początku Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych oraz Robert Ku-
ciński, dyrektor MBP, chcieli wyjść poza schemat i przygotować coś czego jeszcze w Kali-
szu nie było. Z pomocą Macieja Trzcińskiego wykorzystując współczesne techniki anima-
cji „ożywili” bohaterów cyklu. Dzięki temu o losach swoich potomków „opowiedział” sam 
nestor rodu, czyli Władysław Mieszczański, któremu głosu udzielił R. Kuciński, natomiast  
M. Sobczak-Waliś wcieliła się w rolę narratora. Obecnie trwają prace zarówno nad kolej-
nymi częściami cyklu, jak i nad inwentaryzacją oraz digitalizacją przekazanych przez Zofię 
Borowiak materiałów ikonograficznych, tak by jak najszybciej mogli z nich korzystać histo-
rycy i regionaliści.

5 Odcinek jest do obejrzenia na kanale YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka 
w Kaliszu: https://www.youtube.com/watch?v=yEvoVJKBukM.
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■ Maria Kubacka-Gorwecka
  Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Izba Pamięci 
Szczypiorna 
– reaktywacja
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Szczypiorno jako wieś pojawiło się w dokumentach źródłowych w 1405 r., dopiero w la-
tach 70. XX wieku, dokładnie w 1976 r., stało się integralną częścią miasta Kalisza jako jego 
dzielnica. Przez ponad 600 lat miejsce to było świadkiem wydarzeń, które warto poznać. 

Budynek przy ulicy Wrocławskiej 189a powstał w latach 1905-1907 i początkowo słu-
żył jako łaźnia wojskowa. W latach 70. ubiegłego wieku w pomieszczeniach funkcjonował 
„Klub Środowiskowy w Szczypiornie” z biblioteką i salą telewizyjną. Następnie powstała 
tu piwiarnia, później budynek przejęła Rada Osiedla Szczypiorno, a w latach 2002-2010 
istniał pub-piwiarnia „Trójkąt”.

W 2011 r. zrodził się pomysł utworzenia Muzeum Historii Szczypiorna, którego ini-
cjatorami byli Edward Prus i Tomasz Chajduk. Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło  
13 listopada 2013 r. Prezentowano w nim historię Szczypiorna, a wśród licznie zgromadzo-
nych eksponatów muzeum posiadało ponad 700 starych fotografii, wojskowe gazety carskie 
i przedwojenne, replikę karabinu maszynowego CKM oraz wielkoformatową mapę obozu 
jenieckiego. 

Obecnie w starej części budynku funkcjonuje filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Adama Asnyka w Kaliszu, natomiast w dobudowanej nowej części – Izba Pamięci 
Szczypiorna. Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce 17 czerwca 2021 r., rok od momentu 
rozpoczęcia działalności biblioteki. Izba Pamięci Szczypiorna w nowej formie kontynuuje 
założenia Muzeum. Wchodząc do niej, odnajdziemy wiele dróg rozchodzących się promie-
niście od makiety ukazującej obóz internowania w Szczypiornie. Właśnie z tego miejsca 
rozchodzą się ścieżki historii: 

W 1815 r. na zachód od wsi Szczypiorno utworzono przejście graniczne między Króle-
stwem Polskim a Królestwem Prus; zbudowano koszary dla garnizonu oraz budynek Ko-
mory Celnej. 

W 1914 r. władze niemieckie w koszarach wojskowych i barakach utworzyły obóz jeniec-
ki, w którym w latach 1915-1922 przebywali internowani przez władze niemieckie działacze 
niepodległościowi, jeńcy wojskowi wielu narodowości, a od 1918 r. strona polska przetrzy-
mywała w obozie jeńców niemieckich oraz internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej. 

W 1917 r. w obozie internowano żołnierzy Legionów Polskich Piłsudskiego, którzy od-
mówili przysięgi lojalności cesarzowi niemieckiemu. Wśród legionistów zrodziła się nowa 
dyscyplina sportowa – piłka ręczna, potocznie nazywana szczypiorniakiem. Tak więc na 
pobliskich polach rozegrano pierwszy mecz piłki ręcznej na terenach obecnej Polski, a obóz 
w Szczypiornie stał się kolebką nowej dyscypliny sportowej. Gra rozpowszechniła się na-
stępnie wśród żołnierzy Batalionu Pogranicznego, którzy w 1918 r. zdobyli koszary w Szczy-
piornie i tu stacjonowali. Pamiątki związane ze szczypiorniakiem wypełniają zaadaptowane 
na ten cel poddasze. 

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. w Szczypiornie kwaterował II Bata-
lion 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. 

To tutaj w sierpniu 1927 r., w dziesiątą rocznicę internowania legionistów, dokona-
no uroczystego odsłonięcia pomnika Legionów w Szczypiornie. Mecenat nad jego budową 
sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Pomnik został zniszczony w czasie 
II wojny światowej i obecnie zachował się jedynie fragment betonowej podstawy. 

Dnia 1 września 1950 r. rozpoczęto w Szczypiornie szkolenie pracowników więziennic-
twa. Przez 70 lat działalności ośrodek przechodził zmienne dzieje, jednak w coraz większym 
stopniu zaspakajał potrzeby szkoleniowe polskiego więziennictwa. 
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Kolejne akcenty przygody z historią to nieistniejący folwark, którego ostatnim właści-
cielem przed II wojną światową był Józef Konstanty Bronikowski. Pozostałości XIX-wiecz-
nego parku krajobrazowego, Agroma, kolej … być może jeszcze inne wydarzenia do tej pory 
nieodkryte i niezbadane, czas pokaże. A my postaramy się odkrywać kolejne drogi historii.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci Szczypiorna 
od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, 
po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 798 846 141.
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■ Mateusz Halak  
   
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Bibliotekarze 
przed kamerą

Pandemia SARS Covid-19 wymusiła na nas zmianę stylu życia, wpłynęła na politykę 
i gospodarkę, zmusiła wszystkich do refleksji i przewartościowań. Epidemiczne ogranicze-
nia miały również przeogromny wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury, ich częścio-
wą lub całkowitą „hibernację” ze względu na brak możliwości kontaktu z widzem. Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zareagowała jednak bardzo szybko na 
zmianę sytuacji – z powodzeniem rozwinęła działalność w social mediach, a dla ważnych 
wydarzeń, do tej pory opartych na spotkaniach w bibliotece, znalazła atrakcyjną formę fil-
mową. Bibliotekarze stali się scenarzystami, narratorami i producentami dokumentów i re-
portaży poświęconych głównie historii Kalisza.

WIEDZA KSIĄŻKOWA I NIE TYLKO
Definicja podręcznika staje się coraz bliższa synonimowi biblioteki. Książnice, w tym 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu im. Adama Asnyka, od przeszło roku prezentują 
szerokie spektrum przekazywanej wiedzy na bardzo różnych płaszczyznach (nie wyłącza-
jąc z tego zbioru platform internetowych). To właśnie obecność w mediach społecznościo-
wych oraz w bazach popularnych multimediów stanowi o „podręcznikowości” biblioteki 
asnykowskiej. Wymiar wiedzy przekazywanej przez bibliotekarzy stał się bardziej dostępny, 
a sięgnięcie po tę wiedzę wymaga od nas już tylko posiadania smartfona z dostępem do in-
ternetu. „Pod ręką” czytelników biblioteki są więc już nie tylko literackie zbiory jedenastu 
filii MBP w Kaliszu, lecz także produkcje filmowe, blogi wideo, podcasty, tutoriale, prezen-
tacje i wiele innych multimediów.

KAGANEK WIEDZY W RUCHU
W roku 2020 Aleja Wolności, pierwsze nowożytne założenie urbanistyczne w Kaliszu, 

obchodziła 220. rocznicę jej wytyczenia. Aleja – łącznik tranzytowy i kulturowy między 
średniowiecznym miastem lokacyjnym i największym z historycznych przedmieść – Wro-
cławskim, została zaprojektowana przez pruskiego architekta – Davida Gilly’ego i trwa-
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le związała nie tylko dwie historycznie różne części miasta, ale – co ważniejsze – miasto 
z parkiem – jednym z najstarszych publicznych ogrodów w Polsce. W kontekście poznania 
historii Alei Wolności jako drogi ku nowoczesnemu miastu, ulica ta doskonale wpisała się 
w obchody ubiegłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, których oficjalne hasło brzmia-
ło „Moja droga”. MBP zawsze współtworzyła program EDD i nie chciała z tego zaszczytu 
zrezygnować w roku 2020.

Przystępując do wzmiankowanej akcji pod patronatem Rady Europy i Unii Europejskiej, 
Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, zaproponował reali-
zację cyklu  filmów popularnonaukowych, traktujących o historii Alei Wolności. Dziewięć 
odcinków o Alei Dam i Dyktatorów – w nawiązaniu do nazewnictwa „cesarzowej” kaliskich 
ulic, której na przestrzeni ponad dwóch wieków patronowały nazwiska z polityczno-kultu-
rowego świecznika Europy – przywódców i ich towarzyszek serca, przybliżyło dzieje Alei 
w sposób przystępny, to znaczy w formie filmowych spacerów i gawęd. Projekt pod reżyser-
ską i producencką opieką dyrektora biblioteki asnykowskiej zrealizowali pracownicy Filii 
nr 4 MBP: Grażyna Handke, Michał Hynas i Mateusz Halak oraz kierownik Działu Zbiorów 
Specjalnych – Monika Sobczak-Waliś. Do produkcji zaangażowano profesjonalne studio 
filmowe z kamerzystą Adamem Kaźmierczakiem na czele. Oprócz kadrów Alei z poziomu 
chodnika filmy wzbogacono o widoki kaliskiego korso stworzone przy pomocy drona obsłu-
giwanego przez Tomasza Chajduka z firmy Kaldron. Cykl opowiada m. in. o słynnych archi-
tektach, których budowle stały lub wciąż stoją przy Alei, mostach spinających Aleję z resztą 
miasta oraz o tym, co kaliskiemu korso dał mariaż z rzeką. Wspomniano także o ważnych 
instytucjach: sądzie, bankach, fabrykach, sklepach, hotelach, ośrodkach kultury i rozrywki. 
Spośród kultowych miejsc i osób je tworzących wyeksponowano teatr – symbol wielko-
miejskich ambicji międzywojennego Kalisza. W Alei niegdyś prężnie działały Empik i kino 
Oaza. Tutaj swe siedziby miały Gestapo, Urząd Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska, ale 
to właśnie w kaliskim korso swoją obecność akcentowała też Solidarność. Co znamienne, 
przy Alei Wolności 27 mieści się siedziba filii nr 4 biblioteki asnykowskiej, która realizowa-
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ła ten cykl. Bibliotekarze sprzed kamery przekonali do 
swoich występów m.in. redakcję TVP3 Poznań, której 
w ramach podsumowań lokalnych obchodów Europej-
skich Dni Dziedzictwa, udzielono kilku wywiadów. Wy-
chodząc z krzewieniem wiedzy na temat Kalisza poza 
progi filii kaliskiej biblioteki, profil placówki jako insty-
tucji kultury stał się pełniejszy i prawdziwszy. Premie-
ra dziewięcioodcinkowej retrospekcji o Alei Wolności 
miała miejsce 12 września 2020 r. i spotkała się z bar-
dzo dobrym i szerokim odbiorem. I co ważne, film jest 
przez cały czas dostępny na stronie internetowej MBP 
oraz jej profilu na platformie YouTube.

ZA CIOSEM
Liczna kolekcja monografii na temat cmentarzy ka-

liskich skłoniła władze Miejskiej Biblioteki Publicznej 
do zrealizowania w roku 2020 jeszcze jednego projek-
tu filmowego. Ów cykl filmów, zatytułowany „Kaliskie 
ogrody pamięci”, w założeniu miał przybliżać w wyda-
niu popularnonaukowym, wiedzę i dorobek naukowców 
badających kaliskie nekropolie. Opierając się o prace 
m.in. Stanisława Małyszki, Macieja Błachowicza, Hili 
Marcinkowskiej, Anny Dziubek (Kubiak) i innych, roz-
poczęto przygotowania do realizacji kilkunastu filmów, 
których prelekcja i rozpowszechnienie w kulturalnych 
kręgach Kalisza miały pokryć się z obchodami święta 
zmarłych. W zamiarze było to przekazanie książkowej 
wiedzy w sposób bardziej czytelny i zrozumiały, a za-
opatrzenie cyklu w kadry z drona z pewnością stanowić 
miało novum w portrecie kaliskich ogrodów snu. 

Czas, nieubłagalny, mitologizowany na cmenta-
rzach w sztuce sepulkralnej, okazał się także przyczyną, 
dla której projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej, zo-
stał zrealizowany w zawężonej formie. Ostatecznie do 
współpracy redaktorskiej przed oko kamer zaproszono 
Monikę Sobczak-Waliś oraz Mateusza Halaka, którym 
powierzono zadanie opowiedzenia kaliszanom o trzech 
cmentarzach rogatkowskich. W ciągu 10 dni przygoto-
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wano i zrealizowano trzy odcinki spacerów po kaliskich 
ogrodach snu, w produkcję których zaangażowano po-
nownie studio nagrań Adama Kaźmierczaka oraz ope-
ratora dronu – Michała Gostyńskiego. Przedsięwzięcie 
miało przede wszystkim charakter edukacyjny – przy-
pominało o obowiązku pamiętania o dziedzictwie 
przodków. Dwudziestominutowy spacer po Cmenta-
rzu Katolickim, Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
oraz Cmentarzu Greko-Prawosławnym był potrzeb-
nym przypomnieniem i atrakcyjnym przedstawieniem 
dziejów nekropolii przy kaliskiej Rogatce – pierwszych 
oświeceniowych założeń cmentarnych poza granicami 
ówczesnego miasta. Nasze przedsięwzięcie, jak pokazał 
ostatni dzień października ubiegłego roku, okazało się 
jedyną alternatywą zobaczenia już w znacznym stopniu 
zaopatrzonych w wieńce kwiatowe i znicze, cmenta-
rzy. W nieprzewidzianych okolicznościach cmentarze 
zamknięto wobec rozszerzonych obostrzeń w wieczór 
poprzedzający 1 listopada. Zrealizowane przez MBP 
opowieści o nekropoliach rogatkowskich stały się więc 
jedyną możliwością ujrzenia w czasie tego najbardziej 
charakterystycznego polskiego święta, jak wyglądają te 
miejsca pamięci, oświetlone zniczami – symbolami pa-
miętania. W akcję promocji trójczęściowego cyklu włą-
czyły się lokalne i wojewódzkie media. Podziękowania 
kierujemy w tym względzie do redakcji Radia Centrum, 
Radia Poznań oraz TVP Poznań. 

„Przeszłość przyszłości” – wychowawcza myśl to-
warzysząca naszym filmowym cyklom, w kontekstach 
okoliczności, w jakich powstawały, czyni wrażenie po-
dwójnie potrzebnej. Daje świadectwo radzenia sobie 
w trudnych dla instytucji kultury czasach oraz dopełnia 
naukowy i popularnonaukowy klimat naszego miasta, 
które szczyci się wieloma tradycjami krzewienia nauk. 
Nowocześnie mówić o przeszłym – to zasada tłumaczą-
ca charakter naszych produkcji. Filmy w ramach oby-
dwu wspomnianych akcji Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej dostępne są na platformach youtube oraz facebook, 
także z napisami dla niesłyszących. 

Od lewej: Mateusz Halak, Monika Sobczak-Waliś
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■ Róża Pomiecińska
   
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

Facebook narzędziem
promocji czasopism
ze zbiorów Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu

Nowe technologie na dobre zagościły w wielu sferach naszego życia. Dziś nie wyobra-
żamy sobie naszego funkcjonowania bez udziału szeroko rozumianych technologii, które 
w znaczący sposób zmieniły także model funkcjonowania współczesnych bibliotek. Biblio-
teki w dzisiejszym świecie są określane mianem centrów informacyjnych, będących miej-
scem, gdzie kreatywność spotyka się z innowacyjnością i technologią, a czytelnik oczekuje 
wykorzystania tychże technologii w pracy bibliotekarza. 

Współcześni użytkownicy bibliotek, także bibliotek pedagogicznych to pokolenie tzw. 
netgeneracji, dla której Internet i media społecznościowe to nierzadko jedyny sposób ko-
munikacji i poznania świata1. 

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, wiedząc doskonale, jak ogromy potencjał drzemie 
w dostępnych nam współcześnie social mediach, z powodzeniem wykorzystuje je do pro-
mocji swoich zbiorów, bowiem jak zauważają Janina Przybysz i Paweł Pioterek w swoim 
artykule pt. „Media społecznościowe w służbie bibliotek”, są one obecnie największą siłą 
Internetu2.

Artykuł ma na celu zaprezentowanie działań Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu na polu 
promocji zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism w serwisie 
Facebook.

1 Netgeneracja,[hasło], https://edefinicje.pl/co-to-jest-netgeneracja. [dostęp 4.08.2021].
2 J. Przybysz, P. Pioterek, Media społeczności we w służbie bibliotek, [online], https://repozytorium.
uwbedu.pl/jspui/bitstream/11320/4519/1/23_Przybysz_Pioterek.pdf. [dostęp 4.08.2021].



81grudzień 2021

W roku szkolnym 2020/2021 pra-
cownicy czytelni Książnicy Pedago-
gicznej w Kaliszu podjęli wiele działań 
mających na celu zaprezentowanie 
bogatego zbioru czasopism bibliote-
ki w przestrzeni wirtualnej, pragnąc 
przedstawić szerokiemu gronu od-
biorców współczesne jak i dawniejsze 
periodyki.

Popularyzację zbioru czasopism 
gromadzonych przez kaliską Książ-
nice rozpoczęliśmy serią postów 
pod wspólną nazwą „Miesiąc z cza-
sopismem”. Działanie to miało na 
celu zaprezentowanie periodyków 
w powiązaniu z konkretnymi grupa-
mi odbiorców, ich profesjami i zain-
teresowaniami. Wyróżniliśmy tutaj 
m.in. czasopisma dla: bibliotekarzy, 
polonistów i historyków, nauczycieli 
matematyki, fizyki, chemii, geogra-
fii i biologii, a także czasopisma dla 
psychologów i pedagogów szkolnych 
oraz regionalistów. Zwieńczeniem cy-
klu było zaprezentowanie wybranych 
okładek czasopism prezentowanych 
w omawianej serii. Przy tworzeniu 
postów w ramach cyklu „Miesiąc 
z czasopismem” wykorzystano plat-
formę do tworzenia prezentacji mul-
timedialnych i zadań interaktywnych 
Genial.ly.

„Tematyczne spotkanie z czaso-
pismem” to nazwa kolejnego cyklu 
postów mających na celu promocję 

periodyków kaliskiej Książnicy. Cykl ten został zainaugurowany podczas Nocy Bibliotek 
w 2020 r. i przyjął formę videocastu. W pierwszej jego odsłonie prezentowaliśmy i oma-
wialiśmy czasopisma, począwszy od tych najdawniejszych gromadzonych w bibliotece po 
współczesne np. „Kaliszanin”, „Południowa Wielkopolska”, „Życie Szkoły”, „TIK w Eduka-
cji” i inne. Druga odsłona cyklu w nieco zmienionej formie (film wideo) została opracowana 
z okazji Tygodnia Bibliotek w 2021 r. i ukazywała czasopisma w powiązaniu z biblioteką 
i zawodem bibliotekarza. Była to także świetna okazja do zaprezentowania szerszemu gro-
nu odbiorców nowych pomieszczeń czytelni. Przy tworzeniu tych materiałów wykorzystano 
program In Video.

Korzystając możliwości, jakie daje serwis Facebook w odniesieniu do promocji zbio-
rów biblioteki w listopadzie 2020 r. zapoczątkowaliśmy serię postów pt. „Wirtualna pół-
ka z czasopismem”, której zadaniem była promocja konkretnych artykułów znajdujących 
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się w czasopismach dostępnych 
w czytelni  Książnicy. Za pomocą 
programu Genial.ly na wirtualnej 
półce z czasopismem prezento-
waliśmy pięć tytułów artykułów 
opisujących jedno zagadnienie. 
Tematy opracowań zazwyczaj wy-
nikały z kalendarza różnego ro-
dzaju świąt. Do tej pory w ramach 
tego cyklu zostały opracowane 
takie tematy, jak m.in.: bibliote-
rapia, poezja, wolontariat czy też 
Dzień Babci i Dziadka. Warto za-
znaczyć, iż każda wirtualna półka 
z czasopismem zawierała odno-
śnik do kartoteki zagadnieniowej 
naszej biblioteki, gdzie czytelnik 
mógł znaleźć więcej artykułów na 
określony temat.

Wraz z nadejściem nowego 
roku na naszym bibliotecznym 
Facebook zapoczątkowaliśmy cykl 
postów pod wspólną nazwą „52 
Newspaper Challange”. Inspira-
cją do powstania tej serii był coraz 
modniejszy cykl – wyzwanie czy-
telnicze pt. „52 Books Challange”, 
którego uczestnicy deklarują, iż 
przeczytają 52 książki  (1 książka-1 

tydzień) w danym roku kalendarzowym. Korzystając z tej inspiracji za pośrednictwem Fa-
cebooka zapraszamy naszych czytelników, aby co tydzień sięgnęli po inne czasopismo i od-
wiedzili naszą czytelnię. Przy tworzeniu tych materiałów wykorzystaliśmy program Canva 
pozwalający na tworzenie m. in. różnego rodzaju grafik i materiałów wideo.

Platforma internetowa Padlet, zwana także wirtualną tablicą lub kartką internetową to 
kolejne narzędzie, które wykorzystaliśmy do promocji czasopism w przestrzeni wirtualnej. 
Tworząc tzw. kartkę internetową prezentowaliśmy artykuły związane tematycznie z jakimś 
zagadnieniem, a dostępne w naszej czytelni. Zaletą tej wirtualnej ściany materiałów jest 
możliwość ukazania obszernego zbioru artykułów na dany temat. Czytelnik przeglądając 
bibliotecznego Facebooka ma okazję zobaczyć, jak bogate zasoby kryje nasza czytelnia. Do 
tej pory sporządziliśmy wirtualne tablice materiałów związane m. in. z autyzmem, walen-
tynkami, czy też wakacjami. 

Opisując szereg działań mających na celu promocję czasopism gromadzonych w Książ-
nicy Pedagogicznej w Kaliszu należy choćby w kilku słowach wspomnieć o ukazującym się 
niemal od dwóch lat cyklu „Czytelnia poleca”, gdzie co tydzień proponujemy naszym użyt-
kownikom najnowsze artykuły z czasopism czytelni. Cykl ten obrazuje różnorodność gro-
madzonych w bibliotece periodyków.
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Żyjemy w tzw. społeczeń-
stwie informacyjnym i każ-
dy z nas przywykł do tego, iż 
otrzymuje szereg informacji, 
tzw. newsletterów promują-
cych różne usługi. Biblioteki, 
także biblioteki pedagogicz-
ne wykorzystując ten sposób 
promocji zaadoptowały go 
na potrzeby bibliotecznego 
marketingu. Książnica Peda-
gogiczna w Kaliszu, pragnąc 
pozyskać, jak największą 
liczbę czytelników, stworzyła 
różnego rodzaju newslettery 
(„Czytelniany Newsletter”, 
„Czytelnia PBP Książnicy Pe-
dagogicznej poleca… „Bliżej 
Przedszkola”, „Edukacyjne 
co nie co”, „Coś dla każdego 
regionalisty”) z przeznacze-
niem dla nauczycieli różnych 
przedmiotów, dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych 
oraz regionalistów. Należy tu-
taj zauważyć, iż główną ideą 
tego sposobu promocji jest 
wysyłanie krótkich informacji 
polecających zbiory biblio-
teczne na skrzynki pocztowe naszych czytelników. Jednak wiedząc doskonale, jak ogromną 
siłę oddziaływania mają dziś media społecznościowe materiały te zamieszczamy i promu-
jemy także na profilu Facebookowym biblioteki, aby trafiły one do jeszcze większej liczy 
odbiorców. Przy tworzeniu newsletterów  wykorzystujemy takie programy jak Sway oraz 
MailerLite

Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Facebooka. Biblioteki, chcąc 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnych czytelników, winny odnaleźć się 
w gąszczu social mediów. Co więcej, winny je traktować jako doskonale narzędzie do pro-
mocji swoich działań i zbiorów. Książnica Pedagogiczna w Kaliszu stara się wykorzystać 
potencjał Facebooka promując swoje zbiory i zachęcając do skorzystania z nich także osoby 
z pokolenia tzw. netgeneracji.
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■ Anna Lisiecka
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Supermoc książek  

Dnia 22 kwietnia 2021 r., w przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
UNESCO, odbyła się premiera publikacji „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania 
czytania” autorstwa Marii Deskur. Konferencja online została zorganizowana przez Marię 
Deskur – autorkę publikacji, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania, Jakuba Mazura 
– wiceprezydenta Wrocławia, Roberta Piaskowskiego – pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Kultury, Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, Izabelę 
Błaszczyk – dyrektora KBF, Irka Grina – przewodniczącego Rady Fundacji Olgi Tokar-
czuk, dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury oraz Sonię Dragę – prezeskę Polskiej Izby 
Książki.  

Organizatorzy konferencji zgodnie podkreślili wagę czytelnictwa dla rozwoju kraju, 
szczególnie gospodarki, a także inicjatyw czytelniczych. 

Maria Deskur, autorka publikacji oraz prezes Fundacji Powszechnego Czytania podkre-
śliła, że „Poradnik...” jest kompilacją wiedzy oraz sprawdzonych działań, mających realny 
wpływ na wzrost czytelnictwa. Proces czytania rozpoczyna się w dzieciństwie, a dzieci biorą 
przykład z rodziców, dlatego ważna jest ich rola wychowawcza w tym kierunku. Aby móc 
używać praw obywatelskich oraz sprawnie poruszać się w stechnicyzowanym świecie, nale-
ży mieć rozwinięte kompetencje czytelnicze.

Promocję czytelnictwa prowadzą duże miasta, w tym Kraków, co omówili podczas kon-
ferencji Robert Piaskowski, pełnomocnik Miasta Krakowa dla Kultury oraz Izabela Błasz-
czyk, dyrektor KBF. Kraków, miasto noblistów, wspiera literatów, organizuje Festiwal 
Conrada. Zostało uznane także Miastem Literatury. Robert Piaskowski i Izabela Błaszczyk 
Źródło grafiki: https://fpc.org.pl/supermoc-ksiazek-poradnik/
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zgodnie przyznali, aby nastąpił wzrost czytelnictwa ważne są liczne spotkania, festiwale, 
wspieranie ustaw proczytelniczych. 

Działania wspierające czytelnictwo prowadzi także Wrocław. Jakub Mazur, wiceprezy-
dent Wrocławia oraz Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury i Irek Grin, prezes Funda-
cji Olgi Tokarczuk wspomnieli o różnych inicjatywach: Targach Dobrej Książki, Europej-
skiej Nocy Literatury, Nagrodach Poetyckich. Wrocław został ogłoszony Miastem Litera-
tury UNESCO, dołączając w ten sposób do 66 innych Miast Literatury UNESCO. Oprócz 
wspomnianych działań, prowadzą akcję Tu się dobrze czyta, a nowonarodzony obywatel 
otrzymuje książkę.

Nawiązując do badań Instytutu Książki nad Czytelnictwem w 2020 r., gdy nastąpił 
wzrost czytelnictwa, Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej wspomniał, że czy-
tanie jest czynnością nienaturalną, należy wychowywać dzieci od najmłodszych lat, aby 
w przyszłości z przyjemnością sięgały po książkę. Zaznaczył, iż czytanie wpływa na wzrost 
IQ oraz poszerza horyzonty.

Na stan czytelnictwa ma wpływ działalność lokalnych księgarzy, których należy wspie-
rać oraz wzmacnianie inicjatyw promujących czytelnictwo, do czego nawiązała Sonia Dra-
ga, prezeska Polskiej Izby Książki. Czytanie wzmacnia poczucie własnej wartości, kreatyw-
ność. Wzrost czytelnictwa to wzrost PKB kraju. 

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie Fundacji Po-
wszechnego czytania:  https://fpc.org.pl/supermoc/.   

Relacja z konferencji

Źródło grafiki: https://fpc.org.pl/supermoc-ksiazek-poradnik/
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■ Aldona Zimna
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Na marginesie 
bibliotecznych konferencji
z udziałem bibliotekarzy 
Książnicy

Bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej corocznie w ramach doskonalenia zawodowego 
oraz samorozwoju uczestniczą w różnorodnych szkoleniach, kursach, webinariach i konfe-
rencjach. Jednym z ciekawszych spotkań było szkolenie  przeprowadzone przez dr Elżbie-
tę Zubrzycką, magistra biologii i psychologii, doktora nauk humanistycznych, poświęcone 
„Bajkoterapii dla dzieci i młodzieży”. E. Zubrzycka jest założycielką Gdańskiego Wydaw-
nictwa Psychologicznego oraz autorką książek dla dorosłych i dla dzieci, z których sześć 
zostało lekturami szkolnymi. W wydarzeniu udział wzięło wielu uczestników z kraju i za za-
granicy. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Ostródzie poświęcone było zagadnieniom związanym z emocjami, 
jakie towarzyszą dzieciom i młodzieży w okresie ich dorastania oraz roli tekstów literackich, 
które pomagają zarówno rodzicom, pedagogom, jak i uczniom we wspólnej komunikacji, 
w przekazywaniu międzypokoleniowych wartości, uwrażliwiając jednocześnie na krzywdę 
i przemoc wobec innych.

W ramach Tygodnia Bibliotek pracownicy Książnicy organizując różne wydarzenia bi-
blioteczne skierowane do użytkowników, sami także uczestniczyli w wydarzeniach ogól-
nopolskich. Do najważniejszych zaliczyć można udział w czytelniczej konferencji online 
„Książka – medium bez ograniczeń”, która odbyła się 11 maja br. Organizatorami spotkania 
byli: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. KEN w Lublinie oraz doradcy metodyczni dla nauczycieli. Patronat me-
dialny nad konferencją objęło Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży w Warszawie i Dom 
Słów w Lublinie. Konferencję moderowali doradcy metodyczni bibliotek szkolnych: Joanna 
Tarasiewicz i Aneta Szadziewska. Prelegentkami konferencji były uznane osoby, które dzia-
łają szeroko na polu propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Pierwszą z nich 
była Iga Fijałkowska, historyczka sztuki i edukatorka, przedstawicielka wydawnictwa Dwie 
Siostry, która przedstawiła referat „Książki pełne uczuć – o ważnych sprawach dla małych 
i dużych” na podstawie wybranych książek Wydawnictwa Dwie Siostry. Kolejną prelegent-
ką była Katarzyna Witt, edukatorka muzealna, twórczyni treści dla dzieci i młodzieży, która 
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zaprezentowała autorską metodę pracy z dziećmi – kawałkowanie książki. Pierwszą część 
konferencji zakończyła Aleksandra Kopczyńska, edukatorka z Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Hrubieszowie, zwracając uwagę na gry i zabawy słowne, jako atrakcyjną alternatywę 
dla gier komputerowych i smartfonowych. W drugiej części spotkania eksperci, kontynuując 
zakres tematyczny konferencji, przedstawili różne pomysły pracy z książką. Jako pierwsza 
wystąpiła Katarzyna Siwczak, ambasadorka Europeana na Polskę, która omówiła wykorzy-
stywanie cyfrowych materiałów Europeana w edukacji. Podała przykłady pracy z uczniami 
w oparciu o jedno z największych wirtualnych muzeów i archiwów udostępniających kultu-
rowe i naukowe dziedzictwo Europy w Internecie. Kolejne prelegentki: Edyta Plich i Mag-
dalena Siekierzyńska, współzałożycielki Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO 
oraz Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży pochyliły się nad tematem metod kształtowania 
czytelnictwa i jego wpływu na życie dzieci i młodzieży. Skupiły uwagę uczestników kon-
ferencji na procesie nauki czytania, który wymaga współpracy wielu środowisk. Ponadto 
prelegentki zaprosiły do współtworzenia projektu „Alternatywna Lista Lektur” jako pro-
pozycji spisu książek do omawiania we współczesnej szkole na każdym etapie kształcenia. 
Konferencję zakończył wykład Aliny Januszczyk z Domu Słów w Lublinie. Rozmówczyni za-
brała wszystkich słuchaczy w podróż z książką przez różne etapy życia, zaczynając opowieść 
o dzieciństwie, dorastaniu, o czasie życiowych decyzji i dorosłości, kończąc na jesieni życia.

Uczestniczyliśmy także w minikonferencji online zatytułowanej „Jak dotrzeć do mło-
dego (nie)czytelnika”, zorganizowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną 14 maja 
2021 r. Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące wykłady: „Medialne kom-
petencje cyfrowych czytelników a promocja czytelnictwa”, autorstwa Beaty Malentowicz, 
„Prawo do czytania? Swoboda wyboru?, Różnorodność ofert? – Refleksje o wolności w rze-
czywistości czytelniczej”, który przedstawił dr Robert Mertuszka, z kolei temat „Co i skąd? 
– Czyli, co czyta obecnie młodzież i skąd się o tym dowiaduje?”, omówiła Alina Dyrek. 
Następne referaty wygłosili: Małgorzata Grabowska prezentując „Biblioteki cyfrowe a po-
kolenie Z” oraz dr Karol Jachymek opisując „Wirtualne podwórko. O mediach cyfrowych 
w życiu dzieci i młodzieży.”

Bibliotekarze Książnicy, podnosząc swoje kompetencje, brali także udział w różnorod-
nych szkoleniach i webinariach organizowanych przez Good Books – Firmę, która wspiera 
rozwój czytelnictwa w Polsce, poprzez wdrażanie różnorodnych innowacji technologicz-
nych oraz zmianę sposobu pracy z użytkownikami bibliotek. Uczestniczyliśmy w takich 
szkoleniach, jak: „Bibliotekarz filmowcem, czyli jak kręcić filmy smartfonem i montować”, 
„Strategia promocji i marketing bibliotek w kontekście otwarcia nowego budynku Książni-
cy Pedagogicznej w Kaliszu”, „Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza”, czy „Kreatywny 
zespół – nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiązania problemów w bibliotece.” W ra-
mach Tygodnia Bibliotek 13 maja, korzystając z zaproszenia Good Books wzieliśmy udział 
w wyjątkowej podróży –  zwiedziliśmy wirtualnie biblioteki z całego świata , które są NAJ! 
Podczas specjalnego webinarium prowadzonego przez trenerów Good Books: – Gabrielę 
Kwartę i Łukasza Brauna – odwiedziliśmy wybrane książnice z różnych kontynentów, te 
największe i najmniejsze, najstarsze, najdziwniejsze oraz te najbardziej odległe. Dowiedzie-
liśmy się, jak funkcjonują biblioteki, w jaki sposób wypożycza się książki zarówno na pusty-
ni, jak i na dalekiej północy. Byliśmy zachwyceni tą fascynującą podróżą po bibliotecznych 
budowlach i ich bogatych zasobach. 

Z bogatej oferty kursów organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego w War-
szawie wybraliśmy m.in. z takie jak: E-biblioteka – praca zdalna nauczyciela bibliotekarza, 
Profesjonalna organizacja i zarządzanie biblioteką, czy Profesjonalny bibliotekarz w no-
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woczesnej bibliotece szkolnej. Należy wymienić jeszcze 
takie portale i instytucje szkoleniowe jak: Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, Aktywny Nauczyciel, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicząc w bibliotecznych wydarzeniach nie tyl-
ko jesteśmy słuchaczami, odbiorcami, ale pełnimy rolę 
prelegentów. W maju br. podczas Poznańskich Targów 
Edukacyjnych, których współorganizatorem był Depar-
tament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego przygotowaliśmy trzy szko-
lenia online, poświęcone TIK-om w edukacji oraz znane-
mu kaliskiemu artyście Władysławowi Kościelniakowi. 
Autorkami szkoleń były: dr Bogumiła Celer oraz Róża 
Pomiecińska. 

W czerwcu odbyło się V Nowe Ogólnopolskie Forum 
Bibliotek Pedagogicznych, zatytułowane „Biblioteki pe-
dagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy”. 
Tradycyjnie konferencja zorganizowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką im. H. Kołłątaja w Krakowie, ale tym razem odbyła się zdalnie na platformie Cisco Webex 
Meetings. W wydarzeniu uczestniczyły bibliotekarki Książnicy: wicedyrektor Małgorzata 
Kołodziej oraz dr B. Celer, R. Pomiecińska i Aldona Zimna. Zgromadzonych uczestników 
powitała Anna Piotrowska dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, 
Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego Forum. Obrady zainaugurowała Marta Malec-
-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, oceniając rolę bibliotek pedagogicznych, 
jako instytucji wpływających na budowanie i jednoczenie regionu. Wprowadzenia w tema-
tykę konferencji dokonał dr Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Narodowej. Pierwszy 
dzień konferencji podzielony był na dwie sesje. Pierwszą poprowadził dr hab. prof. UJ Re-
migiusz Sapa dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, członek Rady Naukowej PBW w Krakowie. 
Wykład otwierający Forum wygłosił prof. dr hab. Jacek Purchla, twórca i wieloletni dyrek-
tor Międzynarodowego Centrum Kultury, związany z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uni-
wersytetem Jagiellońskim, Polską Akademią Umiejętności. Profesor, jako wybitny znawca 
problematyki dziedzictwa i historii Krakowa, w swoim wystąpieniu wskazał na zmieniającą 
się relację między przeszłością, a przyszłością. Drugi referat, oparty na filozofii ks. prof.  
J. Tischnera wygłosiła dr Magdalena Kozak z Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Kolejny wykład wygłosiła dr Dagmara Kawoń-Noga z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Opolu i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, reprezentująca jedno-
cześnie Krajową Radę Biblioteczną oraz Radę Naukową Biblioteki Pedagogicznej w Krako-
wie. Prelegentka podkreśliła, że regionalizm jest nieredukowalnym aspektem działalności 
wszystkich bibliotek. Pierwszą część konferencji zamknęło wystąpienie dr Artura Czesaka, 
dialektologa, leksykografa, sympatyka regionalizmów, współpracującego m.in. z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim. Prelegent odniósł się do wielości i różnorodności zadań realizowanych 
przez biblioteki pedagogiczne. Drugą sesję moderowaną przez dr hab. prof. UJ Magdalenę 
Wójcik dyrektor Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członka 
Rady Naukowej PBW w Krakowie, rozpoczęły bibliotekarki z Kalisza: R. Pomiecińska i A. 
Zimna. Szeroko przedstawiły działania kaliskiej Książnicy Pedagogicznej w obszarze pro-
pagowania kultury, tradycji i historii regionu. Dokonując przeglądu inicjatyw podejmowa-
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nych na rzecz zachowania tożsamości kulturowej, 
autorki zaprezentowały wydawnictwa regionalne 
promujące działania nauczycieli i regionalistów 
współpracujących z placówką. Omówiły też liczne 
projekty, wykłady, lekcje biblioteczne oraz wysta-
wy. Następny referat wygłosiła Elżbieta Żłobińska, 
reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną w Siera-
dzu, Filię w Wieruszowie. Przedstawiła działania 
małej biblioteki podejmowane na rzecz lokalnej 
społeczności, zarówno poprzez udział ogólnopol-
skich akcjach, jak i angażowanie się w lokalne 
inicjatywy. Kolejny referat, opisujący edukacyjny 
projekt oraz wystawę „Marian Rejewski, bydgosz-
czanin, matematyk, kryptolog” zaprezentowała 
Ewa Pronobis-Sosnowska dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Natomiast 
Halina Świtlicka z Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzką w Krakowie Filia w Olkuszu omówiła dzia-
łania kierowanej przez siebie filii w zakresie pro-
mocji lokalnej twórczości. Pierwszy dzień obrad 
zakończył wykład Lilli Kołodziejczyk, która scha-
rakteryzowała inicjatywy podejmowane w środo-
wisku lokalnym przez Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką w Warszawie, w kontekście znanego projektu odnoszącego się do edukacji 
varsavianistycznej. 

Obrady w drugim dniu konferencji odbywały się w dwóch, podzielonych sesjach. Pierw-
szą poprowadziła dr hab. prof. UJ Maria Nowina Konopka dyrektor Instytutu Dziennikar-
stwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Na-
ukowej PBW w Krakowie.

Pierwszą sesję rozpoczęła dr hab. prof. UJ Magdalena Wójcik, prezentując wyniki au-
torskich badań dotyczących roli bibliotek jako źródła informacji o wydarzeniach lokalnych. 
Drugi referat wygłosiła dr Donata Ochmann z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która po-
chyliła się nad funkcją „języka” w kontekście niematerialnego dziedzictwa oraz istotnego 
elementu regionalnych różnic. Natomiast Anna Zacłona i Iwona Kowalska z Regionalnego 
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu za-
prezentowały regionalną bazę bibliograficzną pn. „Oświata na Śląsku Opolskim”. Kolejne 
prelegentki: Halina Szpak oraz Jadwiga Picha streściły przykłady działań Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i Filii w Cieszynie, omawiając inicjatywy podej-
mowane na rzecz społeczności lokalnej promujące wiedzę o historii i kulturze regionu. 
Pierwszą sesję zakończył wykład dr Anny Marcol z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Katowicach. Autorka wystąpienia opisała cykl konferencji „Człowiek potrzebuje korzeni 
i skrzydeł” jako formy popularyzującej wiedzę o regionie. Wydarzenie to realizowane jest 
już dziesięć lat wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Ka-
towicach. Drugą sesję moderowała dr Agnieszka Fluda-Krokos, dyrektor Biblioteki Nauko-
wej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przewodnicząca 
Rady Naukowej PBW w Krakowie. Obrady rozpoczął wykład dr B. Celer z Kalisza na temat 
regionalnych izb pamięci w polskich bibliotekach, m.in. na przykładzie Pracowni Artystycz-

V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek 
Pedagogicznych, Od lewej: Róża Pomiecińska, 
Aldona Zimna, Bogumiła Celer, Małgorzata 
Kołodziej  
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nej Władysława Kościelniaka w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Omówiła ona postać 
artysty oraz działania służące budowaniu tożsamości regionalnej. Kolejnym prelegentem 
był Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, który omówił 
zasady tworzenia, projektowania i przeprowadzania gier miejskich. Natomiast Maja Wil-
czewska z Biblioteki Pedagogicznej - Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim w barwny sposób zaprezentowała projekt, nagrodzony grantem Narodo-
wego Centrum Kultury, którego bohaterką była Frida Kahlo. Sesję zamknęło wystąpienie 
Marty Król z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, która zapoznała słuchaczy z grupą 
etnograficzną Lasowiaków. V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych było 
okazją do dzielenia się wśród bibliotekarzy różnorodnymi pomysłami i doświadczeniami, 
propagującymi kulturę regionalną, integrując przy tym lokalne środowisko. 

Znaczącym wydarzeniem dla kaliskiej Książnicy, promującym bibliotekę na arenie 
ogólnoświatowej było wygłoszenie przez dr B. Celer prelekcji pt. „The musical legacy of 
the Wiłkomirski family in the collections of Polish libraries”, podczas międzynarodowego 
Kongresu bibliotek muzycznych IAML (International Association of the Music Libraries), 
odbywającego się w dniach 26-30 VII 2021 r. w Pradze. Celem referatu było przedstawienie 
życia i twórczości poszczególnych członków rodziny Wiłkomirskich, którzy wnieśli wybitny 
wkład w kulturę polską i światową. Ojciec Alfred Wiłkomirski (1873-1950), sam będący 
muzykiem, przywiązywał wielką wagę do edukacji w tej dziedzinie wszystkich swoich dzie-
ci. W referacie prelegentka omówiła pokrótce związki rodziny Wiłkomirskich z Kaliszem 
oraz działalność Fundacji Rodziny Wiłkomirskich. Omówiła zbiory obejmujące materiały, 
które dokumentują życie prywatne, artystyczne, naukowe i społeczne poszczególnych 
członków rodziny, zachowane w polskich archiwach, zbiorach bibliotecznych i muzeal-
nych. Szczególną uwagę zwróciła na kolekcję przekazaną Książnicy Pedagogicznej w Ka-
liszu, w skład której wchodzą dokumenty osobiste, fotografie, bogata korespondencja, nuty 
i inne materiały. 

Warto wspomnieć, że dr B. Celer reprezentowała Książnicę także podczas dwóch kon-
ferencji naukowych w formule online, poświęconych zbiorom specjalnym. Organizatorem 
pierwszej w dniach 7-8 października 2021 r. była Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie. Podczas konferencji, która odbyła się pod hasłem „Zbiory specjalne 
w bibliotekach polskich – między ochroną a popularyzacją”, dr Celer przedstawiła referat 
pt. „Fotografie w zbiorach specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Ka-
liszu, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w nauce i edukacji.”

Natomiast organizatorem drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Artificem 
commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji 
prywatnych” w dniach 18-19 listopada 2021 r. była Polska Akademia Umiejętności, Bib-
lioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
oraz Międzynarodowe Centrum Kultury. Tym razem dr Celer omówiła „Ekslibrisy z kole-
kcji prof. Krzysztofa Walczaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego  
w Kaliszu”.
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■ Henryka Karolewska
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Konferencja naukowa 
„Książka bez granic”

W kwietniu 2021 r. odbyła się w Toruniu w formule online dwudniowa ogólnopolska 
konferencja naukowa „Książka bez granic”, zorganizowana przez Katedrę Edytorstwa 
i Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-
Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) oraz Instytut 
Witkacego. 

Prelekcje dotyczyły między innymi alternatywnych projektów książkowych na miarę 
XXI wieku, wyzwań stojących przed nowoczesnymi typografami oraz estetyki współczesnych 
publikacji. W oczekiwaniu na tom „Sztuki Edycji” dokumentujący przebieg konferencji 
warto w skrócie przybliżyć bibliotekarzom i miłośnikom książki poruszane tam zagadnienia 
w oparciu o program i streszczenia referatów1. Większość wykładów poświęcona była 
książkom artystycznym, literaturze hipertekstowej i hipermedialnej, bestlookerom, 
współczesnemu liternictwu, eksperymentalnym projektom edytorskim. 

W środę, 28 kwietnia wystąpienia uczestników obrad zaprezentowane zostały 
w ramach czterech sekcji. Uczestnicy wysłuchali 19 referatów. Moderatorem sesji I-II był 
dr Przemysław Pawlak (Instytut Sztuki PAN). 

Jako pierwsza swój referat Gaberbocchus  Press  –  eksperyment  wydawniczy 
przedstawiła Małgorzata Sady (PJATK). Poświęcony on był awangardowemu wydawnictwu 
Stefana i Franciszki Themersonów, działającemu w latach 1948-1979 w Wielkiej Brytanii, 
którego nakładem ukazało się 70 książek. Ambicją Themersonów było wydawanie nie tyle 
bestsellerów, co „bestlookerów”, książek o niezwykłej szacie graficznej i treściach bliskich 
wydawcom – artystom traktującym poligrafię jako sztukę. 

Inspiracja planem wydania przez Gaberbocchus Press, w Londynie, anglojęzycznego 
przekładu dzieła Witkacego zaowocowała realizowanym przez grupę studentów PJATK 
Projektem Gyubal Wahazar, który zaprezentowali prof. E. Satalecka, Małgorzata Sady oraz 

1https://edytorstwoumk.com/ksiazka-bez-granic/https://www.facebook.com/
Ksi%C4%85%C5%BCka-bez-granic-100385045468395/?hc_ref=ARQCqpoSMOtX7BiasNJxk30
hteKc3rMy8k4GrCzTeWOi0DayL2ZeWgtNih1ApOfC-x0&ref=nf_target&__tn__=kC-R [dostęp 
9.12.2021].
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dr inż. Marek Średniawa (Instytut Witkacego). Efekt prac studentów to spójne graficznie 
zestawy: książka, plakat i spot reklamujący książkę. Prof. E. Satalecka była też autorką 
referatu Od typografii klasycznej do nowych mediów – doświadczenia PJATK. 

Wiele referatów odnosiło się do trzeciego spośród zaproponowanych przez organizatorów 
zakresów tematycznych pod hasłem „piękna książka”. Dr Aleksandra Wójtowicz (Instytut 
Badań Literackich PAN), omawiając Osobliwe  aspekty  graficznej  strony  „Próchna”, 
skoncentrowała się na pierwszym, książkowym wydaniu powieści Wacława Berenta, 
oglądanej pod kątem zależności warstwy językowej i graficznej oraz symboliki ukrytej 
w warstwie ilustracyjnej dzieła. 

Dr hab. Ewa Repucho (Uniwersytet Wrocławski) podjęła się refleksji na temat Sztuka 
książki  sztuką  stawiania  granic.  O  projektowaniu  zwykłych  książek  według  Janusza 
Górskiego. Zdaniem tego wybitnego projektanta, autora i wydawcy, edycje tzw. zwykłych 
książek dla szerokiego kręgu czytelników, wymagają szczególnego podejścia. Najważniejszy 
jest czytelnik i jego komfort lektury, a przy okazji książka może być piękna. Aby osiągnąć 
te cele prof. Górski w czasie wieloletniej praktyki wypracował cztery zasady projektowania 
książki: prostotę, czytelność, oryginalność i pomysł. 

Z piękną książką związany był też wykład dr hab. Klaudii Sochy (UJ) Książka 
kongenialna czy po prostu dobry projekt? Rozważania nad projektami książek z różnych 
epok. Autorka pokazywała przykłady rozwiązań projektowych książek realizujących zasadę 
kongenialności czyli idealnego połączenia: funkcji, formy i treści. Wśród przywołanych 
przez nią twórców znalazła się opinia wspomnianego już prof. J. Górskiego o wywodzącym 
się z Kalisza znakomitym ilustratorze Cyprianie Kościelniaku, który jako wykładowca 
był zaprzeczeniem tego, co Górski do tej pory robił w pracowni Marka Freudenreicha  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jednak po latach Górski 
przyznał, że emocjonalne, jaskrawe, nierozumowe komunikaty graficzne preferowane przez 
C. Kościelniaka też są dobrym nośnikiem informacji.

Z kolei dr Anna Juchnowicz (ASP Wrocław) przedstawiła referat Inna forma: książka 
artystyczna jako reinterpretacja „czarnej sztuki”. Tytuł jej wystąpienia był nawiązaniem 
do książki „Muzeum czarnej sztuki. Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej PAN” 
Beaty Gryzio (Słowo/Obraz Terytoria, 2012) i prezentowanych tam obiektów, które stały 
się dla prelegentki inspiracją w jej własnej twórczości. Zwróciły jej uwagę na przykład 
oprawą – jak książki „na łańcuchach”, przypominające zakazaną księgę z „Imienia Róży” 
– czy  niespotykanym już dziś tekstem napisanym ręcznie. Autorka dodała, że pracuje nad 
książkami wykonanymi przez siebie od początku do końca, to znaczy: od pomysłu i tekstu 
po ilustracje, druk i oprawę. 

Katarzyna Kluczwajd (Wojewódzka Biblioteka Publiczna Toruń) zaprezentowała referat 
Hipertekstowe inspiracje w analogowo-książkowym opowiadaniu o Toruniu, czyli „wizja 
miasta  zależy  od  Ciebie”  i  toruniajki.  Na podstawie własnych publikacji: „Toruń jest… 
jaki? Wizja miasta zależy od Ciebie” (2010) i „Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki 
(niekoniecznie dla najmłodszych)” (2018) pokazywała kreatywne sposoby przekazywania 
wiedzy o mieście poprzez książki oparte na badaniach naukowych i służące edukacji. Pierwsza 
z książek przeznaczona była w zamyśle do czytania nieliniowego przez użytkownika – to on 
ma tworzyć wizję „swojego miasta” na luźnych kartach do „organizowania” wedle kilkunastu 
zarysowanych w tekście wątków tematycznych. Specjalnością prelegentki są też toruniajki 
- „nowy gatunek literacki” łączący historię z miejscowymi legendami, klasycznymi bajkami 
i codziennością, humor i ironię z elementami publicystyki, odwołania do literatury, filmu, 
plastyki z zabawą językiem oraz słowotwórstwem.
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Następnie dr Marcin Klag (Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie) w prelekcji 
Liberatura  –  namysł  nad  znaczeniem  formy  książki-przedmiotu skupił się na analizie 
środków formalnych stosowanych przez twórców zaliczanych do liberatury - rodzaju 
literatury totalnej2. Wymieniał m.in. Andrzeja Bednarczyka czy Radosława Nowakowskiego 
tworzących całkowicie autorskie kompozycje książkowe, a obok nich tworzącego we 
współpracy z technikami Wyndhama Lewisa czy wspólnie z projektantami Marshalla 
McLuhana. Na podstawie księgozbioru czytelni książek liberackich znajdującego się obecnie 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie wskazywał, jakie formalne działania 
podejmują twórcy i jak mogą one być odczytywane jako komunikat wizualny.

Nowe oblicze książki i tekstu to problematyka interesującą Mariusza Cisowskiego 
(IBL PAN) który w wykładzie Multiautor.  Społeczny wymiar  aktów pisania  i  czytania 
współczesnych tekstów kultury poruszył problem wspomagania pisania przez urządzenia 
lub algorytmy internetowe, proponujące użytkownikowi określony dobór słów czy pełnych 
tekstów, sporządzające artykuły naukowe a nawet komponujące tekst artystyczny. 

Kolejna prelegentka, dr Agnieszka Przybyszewska (Uniwersytet Łódzki) przedstawiła 
temat Wokół  literackich  narracji  lokacyjnych.  O  aktywnym  czytanio-słuchaniu, 
zgrywalizowanej  literaturze  oraz  książkach  na  dłuższe  i  krótsze  dystanse. Celem 
wystąpienia była prezentacja literackich narracji lokacyjnych jako jednej ze współczesnych 
form storytellingu i rozszerzania granic kategorii takich jak „książka”, „literatura” czy 
„czytanie”. Autorka opierała się na doświadczeniach z realizacji na UŁ projektów we 
współpracy z zespołem informatyków oraz testowaniu i późniejszą publikacji narracji 
w aplikacji Tropiciel. 

Szczegółowe efekty i wnioski z tych działań, bazujących na wykorzystaniu technologii 
GPS, zaprezentowali następnie Remigiusz Jóźwiak, Anna Nowak i Szymon Szul w prelekcji 
Literacka narracja lokacyjna w praktyce twórczej: o  powstawaniu Znikających murali 
oraz Dziejów jednego pocisku.

2 https://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html [dostęp: 9.12.2021].
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Dr Agata Kosmacz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 
w swoim referacie badała Miasto jako książkę. Podjęła w nim próbę analizy kilku wybranych 
aspektów z problematyki formy książki, jako środka wypowiedzi autorskiej dla poszukiwań 
tożsamości miasta.

Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła prezentacja Anny Cichoń 
(ASP w Katowicach) Projekt  publikacji  eksperymentalnej  o  nielinearnej  strukturze  – 
umożliwienie  ingerencji  czytelnika. Jej podstawą była powstała z myślą o dyplomie 
licencjackim książka eksperymentalna „Chciałbym o sobie zapomnieć”. Zawarte w niej 
niejednoznacznie przedstawione sytuacje i urywające się wątki odzwierciedlają zaniki 
pamięci bohatera, zmagającego się z chorobami, które można uznać za formy depresji 
czy schizofrenii. Aby czytelnik mógł bardziej utożsamić się z protagonistą, wprowadzone 
zostały zabiegi typograficzne nawiązujące do analizy grafologicznej chorób głównego 
bohatera. Poruszanie się po książce ułatwiają mapy dwóch części powieści z rozpisanymi 
możliwościami dróg i oznaczeniami wątków w postaci piktogramów.

Natomiast Patryk Chłopek (UMK) przedstawił referat OpenDyslexic  –  font  (nie)
przystosowany do potrzeb dyslektyków. Analizował w nim krój pisma przeznaczony dla 
osób dotkniętych dysleksją, w którym kształty liter są przesadzone i nienaturalne, jednak 
bardziej rozpoznawalne dla chorych.

Tomasz Kunicki-Goldfinger (IBL PAN) w wykładzie Pan Bazyli – od bloga do książki 
przyglądał się coraz popularniejszym blogom o dużej wartości literackiej. Zwrócił uwagę 
m.in. na fenomen, jakim był blog badmofuker.blog.pl, który został wydany w trzech 
osobnych książkach: najpierw w niszowym wydawnictwie, a kolejnych wydań podjęło się 
już renomowane W.A.B.

Z przyjemnością trzeba odnotować mocny kaliski akcent konferencji w postaci prelekcji 
dra Przemysława Pawlaka (Instytut Witkacego) Książkowe  znaki  proweniencyjne  – 
przekraczanie granic czasu. Autor przedstawił typy znaków proweniencyjnych, a następnie 
na podstawie wybranych egzemplarzy z własnej kolekcji starodruków i calisianów 
przedstawił m.in. fascynujące losy woluminu Satyr Nicolasa Boileau-Despréaux (1636-
1711), wydanego w 1818 r. tomu utworów własnych, otrzymanych lub tłumaczonych przez 
cenzora poznańskiego, ks. Jana Onufrego Gorczyczewskiego. Tom, który stał się biblioteczną 
relikwią rodu Chrzanowskich, Emilia Bohowiczowa (powieściowa rejentowa Holszańska 
z „Nocy i dni”) przekazała w darze swemu chrześniakowi, ks. Tadeuszowi Kaulberszowi3.

Uczestnicy konferencji mieli też okazję do podróży w czasie. Dominika Kossowska-
Janik (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie) w wykładzie Azjatyckie  manuskrypty 
scharakteryzowała różnorodne tradycje piśmiennicze Azji na podstawie kolekcji 
manuskryptów i ksiąg drukowanych zgromadzonych w MAiP: ksiąg tybetańskich, 
birmańskich i indonezyjskich. Większość stanowią rękopisy pisane czarnym tuszem na 
papierze lub ryte na powierzchni preparowanych liści palmowych.

Bartłomiej Kuczkowski (UMK) dzielił się Uwagami o kształcie i granicach programów 
teatralnych, na podstawie własnego zbioru programów z różnych polskich teatrów. Ich 
przeglądu dokonał z punktu widzenia historyka, bibliologa oraz teatrologa, biorąc pod uwagę 
m.in. typologię, formę graficzną, funkcje informacyjne czy grupę odbiorców programu. 

3 Historię tomu przedstawia P. Pawlak w artykule https://ud.interia.pl/html/
getattach,mid,62635,mpid,5,uid,640dc496d7c69b1a,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/
Przemys%C5%82aw%20Pawlak%20Z%20biblioteki%20rejentowej%09Holsza%C5%84skiej.
pdf?f=Przemys%C5%82aw%20Pawlak%20Z%20biblioteki%20rejentowej%09Holsza%C5%84skiej.
pdf  [dostęp: 9.12.2021].
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Wiele z obiektów uznał za dokumenty przekraczające formułę gatunku, wskazując np. 
program: stylizowany na czasopismo młodzieżowe, wydany w formie obszernej książki 
z interpretacjami, jako prospekt reklamowy, etui na płytę CD czy program-wachlarz.

W ciekawej dyskusji po sesjach pojawiły się głosy, że projekty książkowe są oszczędne 
kolorystycznie, monochromatyczne. Za eleganckie, funkcjonalne uznajemy jasne, 
minimalistyczne okładki, co może budzić obawy potencjalnych czytelników, aby ich 
nie zabrudzić (przykładowo edycje „Słowo Obraz Terytoria), wpływając przy okazji na 
obniżenie czytelnictwa. Robi to wrażenie zamykania się przez wydawców w niszy, bez 
dbałości o sprzedaż nakładu.

Obrady czwartkowe obejmujące 17 wystąpień zainaugurował dr inż. M. Średniawa 
referatem Od  marginaliów  do  czytania  społecznościowego,  analizującym rozwój idei 
adnotowania książek – marginaliów na przestrzeni wieków. Podkreślał, że ich rola i wartość 
rosną wobec nowych możliwości wykorzystania adnotacji cyfrowych. 

Prelekcja prof. Danuty Dąbrowskiej-Wojciechowskiej (AS w Szczecinie) Książka 
jako  dzieło  sztuki  –  rozwinięcie  tematu  w  oparciu  o  praktykę  edukacyjną  związaną 
z  autorskim  programem  pracowni  projektowania  wydawnictw  multimedialnych 
i książki artystycznej prowadzonej w latach 2013-2021 w Akademii Sztuki w Szczecinie 
skupia się nad próbami definiowania artbooków na przykładzie odważnych studenckich 
eksperymentów projektowych.

Kilka wystąpień poświęcone było zagadnieniom „pięknej książki”. Prof. UAM Katarzyna 
Krzak-Weiss w referacie Jak  Jan Kuglin  poszukiwał  ideału  pięknej  książki analizowała 
wybrane edycje bibliofilskie powstałe podczas, przypadającego na dwudziestolecie 
międzywojenne, poznańskiego okresu działalności jednego z ciekawszych wówczas 
typografów. 

Przedmiotem rozważań dr Elżbiety Zarych (UJ) w wykładzie Piękne książki,  książki 
ożywione, książki wzbogacone, książki zabawki – perspektywa interdyscyplinarna były 
pomysłowe książki przeznaczone dla odbiorcy dorosłego lub dwuadresowe, oferujące 
odbiorcy spektakl, korzystające z rozwiązań teatru, filmu animowanego, gier analogowych 
i komputerowych, ale także sztuki, w tym rzeźby czy kolażu. 

Natomiast prof. UMK Elżbieta Kruszyńska pochyliła się nad tematem Piękne książki 
dla dzieci (i dorosłych) – o mapie zależności słowa i obrazu.

Problematyką historii edycji zajęło się kilkoro badaczy: prof. UMK Magdalena 
Bizior-Dombrowska w wykładzie Słowacki w rękopisach: od rekonstrukcji do alchemii,  
dr Przemysław Kaniecki przedstawiając Niby-dziennik.  Wokół  edycji  „Kalendarza 
i  klepsydry”  Tadeusza  Konwickiego, a także dr Marta M. Kacprzak w prelekcji Druki 
staropolskie  jako  źródła,  wzorce  i  inspiracje  edytorstwa  książkowego  w  XIX  wieku 
(w świetle księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do 1918 roku. 

Z kolei Maria Woźniak w referacie Tekst  w  picturebookach  Iwony  Chmielewskiej 
poddała analizie wybrane pod kątem motywu dziecka i dzieciństwa publikacje  
I. Chmielewskiej, koncentrując się na ich opracowaniu graficznym – miejscu tekstu na 
stronie, doborze fontów, kolorystyce, mikrotypografii, a także sposobach łączenia tekstu 
z obrazem.

Prof. Magdalena Wosik przedstawiła temat Projekty książek studenckich. Pracownia 
Książki/Akademia  Sztuk  Pięknych  im.  E.  Gepperta  we Wrocławiu,  prezentując efekty 
dokonanego przez studentów opracowania graficznego tekstu tomu wierszy Dominika 
Bielickiego pt. „Pawilony”, wydanego wcześniej przez wrocławską Fundację Tymoteusza 
Karpowicza i nagrodzonego Nagrodą Literacką Gdynia 2018.
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Wystąpienie dr Dobrawy Lisak-Gębaly (Uniwersytet Wrocławski) Glitch poetry  jako 
eksperyment  edytorski dotyczyło „poezji usterek”, która korzysta z zakłóceń, „szumów” 
medialnych wprowadzanych choćby w poezji polskich neolingwistów (przede wszystkim 
u Marii Cyranowicz, Romana Misiewicza, Katarzyny Hagmajer, Pawła Kozioła). Prelegentka 
skupiła się na edytorskim aspekcie tego typu publikacji, który korzysta z rozwiązań 
bliskich liberaturze, takich jak brak podziału tekstu na osobne słowa, wykreskowania 
i wykropkowania, znaki nieliterowe, język polski bezogonkowy, nielinearny układ wersów 
bądź układ linijek imitujący symultaniczność/hipertekstualność wspierany graficznymi 
efektami, jak np. rozmyte bądź wybitnie uproszczone czcionki. 

Inż. Marcin Wichrowski (PJATK) Projektowanie  publikacji  Augmented  Reality 
w  praktyce  –  metody,  technologie  i  wyzwania  obrazowało wykorzystanie technologii 
immersyjnych łączących najlepsze aspekty świata cyfrowego i druku w wybranych pracach 
dyplomowych, publikacjach i wydarzeniach stworzonych przez studentów PJATK.

Dr Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz) analizowała 
Formę  edytorską  tygodnika  „Przyjaciółka”  w  dobie  PRL-u  –  inspiracje  i  przemiany. 
Biorąc pod uwagę kształt edytorski, szatę graficzną, liternictwo czy typografię wydawanej 
nawet w 2 mln egz. „Przyjaciółki” uznała, że przez wiele lat była ona publikowana, tak jak 
pismo dziewiętnastowieczne, z reprodukcjami arcydzieł malarskich na tylnej okładce, a do 
jej rysowników należeli: Antoni Uniechowski, Jadwiga Lipowska, Ada Święcicka, Grażyna 
Staszko, Władysław Buśkiewicz, sporadycznie Maja Berezowska.

Emilia Zaczkowska-Szypowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) Książki  rękopiśmienne  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  i  Czesława 
Miłosza. Do opracowania tematu wykorzystała przygotowywane w okresie okupacji przez 
K.K. Baczyńskiego równolegle do twórczości poetyckiej rękopiśmienne tomy, w których 
zamieszczał swoje wiersze. Także Czesław Miłosz w 1943 r. przygotował rękopiśmienną 
książkę „Świat. Poema naiwne”, stąd próba przedstawienia związku między pracami 
Baczyńskiego a tomem Miłosza oraz szukanie śladów prawdopodobnej inspiracji Miłosza 
pracami Baczyńskiego.

Prezentacja Maii Dokudowicz i Ioannisa Anastasiou z ASP we Wrocławiu Książka 
artystyczna jako współpraca to wynik poszukiwań i analizy różnych sposobów współpracy 
w książkach artystycznych stworzonych od drugiej połowy XX wieku do chwili obecnej. 
Wyróżniono w niej 3 główne metody: kiedy wielu artystów tworzy prace skupione wokół 
tego samego tematu, a finalnie wszystkie dzieła stają się książką (np.: dzieła Augusto 
de Campos’a i Julio Plazy), gdy artyści pracują osobno nad własnymi częściami książki, 
a następnie wymieniają się i ingerują w dzieła drugiego twórcy (jak Helen Malone i Jack 
Oudyn) i wreszcie, kiedy artyści ściśle ze sobą współpracują od pomysłu, poprzez realizację, 
aż do osiągnięcia finalnej formy dzieła (np.: „The mud book”, John Cage and Lois Long). 

Warto na zakończenie wspomnieć o referacie Katarzyny Płońskiej Rękopiśmienne 
wydania  tomików  poetyckich  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  w  edycji  cyfrowej. 
Przedmiotem wystąpienia była teoretyczna próba ujęcia rękopiśmiennych wydań utworów 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w edycji cyfrowej. Albumy – tak nazwał je Kazimierz 
Wyka – zostały wykonane przez poetę w okresie okupacji. Były one ofiarowane najczęściej 
matce, Stefanii Baczyńskiej i żonie – Barbarze. Edycja cyfrowa składałaby się ze skanów, 
transliteracji, zmodernizowanych utworów, aparatu krytycznego, noty edytorskiej oraz 
wstępu historyczno-literackiego. 

Konferencja miała na celu ukazanie nowego oblicza książki dostosowującej się do 
nowoczesnych realiów. Proponowana tematyka spotkała się z zainteresowaniem badaczy, 
udział w niej zgłosiło ponad 40 prelegentów z wielu polskich ośrodków naukowych. Formuła 
zdalna konferencji umożliwiła udział wszystkich zainteresowanych słuchaczy.
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■ Izabella Fietkiewicz-Paszek
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Wideoblogerzy w bibliotece

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Tym 
banalnym zdaniem można byłoby rozpocząć wiele opo-
wieści. I tak swoje opowieści mają pracownicy służby 
zdrowia, nauczyciele, uczniowie, sprzedawcy, seniorzy, 
rodziny zmarłych na covid czy ozdrowieńcy. Każda z nich 
jest nieco inna, każda pewnie na swój sposób przejmu-
jąca i każda – wielowymiarowa, ponieważ ten czas zmie-
nił naszą codzienność wieloaspektowo. Wpłynął na życie 
osobiste, emocjonalne, rodzinne, towarzyskie, zawodo-
we, społeczne. Z perspektywy kilku lat ten globalny dra-
mat będzie przedmiotem wielu naukowych badań i analiz.

Pewne jest, że tak jak w każdej nowej rzeczywistości, tak i w tej pandemicznej, zaczęli-
śmy błyskawicznie uruchamiać mechanizmy przystosowawcze. W obszarze życia zawodo-
wego najszybciej udało się to w branżach, w których możliwa jest praca zdalna, tu: praca 
z domu. Bibliotekarze – jak nigdy dotąd – zostali zmuszeni, ale wolę mówić: dostali szansę, 
by pokazać, że biblioteka jako instytucja jest czymś znacznie więcej niż wypożyczalnią ksią-
żek. W warunkach pandemii tę podstawową funkcję i misję na szczęście też mogła pełnić 
– z wyjątkiem krótkich epizodów całkowitego lockdownu biblioteki – przy zachowaniu ry-
goru sanitarnego.

Jednak ten trudny dla nas wszystkich czas przyniósł impuls do zmian. Pracownicy bi-
bliotek (na całym świecie!) zmienili styl pracy i niemal z biegu zaczęli dostosowywać się 
do nowych okoliczności, szukać innowacyjnych metod promowania instytucji, a tym sa-
mym – bo temu ona służy – wspierania swoich czytelników. Z jednej strony nastąpił boom 
zainteresowania wypożyczeniami e-booków, z drugiej strony bibliotekarze zaczęli błyska-
wicznie przenosić swoje działania do sieci. W mediach społecznościowych i na platformach 
wideo niemal z dnia na dzień zafunkcjonowały programy bibliotekarzy dla różnych grup 
czytelników, od przedszkolaków po seniorów – rozmowy o książkach, spotkania autorskie, 
warsztaty, wykłady, szkolenia, kursy, prezentacje etc.

Wśród wirtualnych form łączności między czytelnikami a bibliotekami szczególne miej-
sce zajmują wideoblogi, czyli vlogi. Ta forma kontaktu z odbiorcą naturalnie obecna była 
w bibliotecznej przestrzeniu Internetu na długo przed nastaniem pandemii, ale bez sięga-
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nia do statystyk można zaryzykować tezę, że od kilkunastu miesięcy powstało ich i wciąż po-
wstaje wielokrotnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mówiąc o szczególnym miejscu vlo-
ga w wirtualnej przestrzeni, mam na myśli przede wszystkim trzy jego niezbywalne cechy. 
Vlog powinien być po pierwsze: cykliczny, w przeciwieństwie np. do kursów, szkoleń czy 
wykładów; po drugie: tematyczny, po trzecie: autorski. Te trzy ważne aspekty generują ko-
lejne właściwości vloga, które odróżniają go od innych form wirtualnego kontaktu, przede 
wszystkim tę, że dociera on do określonej grupy odbiorców (zakładam, że jednorazowe 
internetowe przedsięwzięcie, np. wykład o lokalnym bohaterze, okolicznościowy film bi-
bliotekarzy z okazji Walentynek czy niecykliczna prezentacja nowości wydawniczych mogą 
trafić do wielu odbiorców, często przypadkowych, natomiast vlog będzie docierał z czasem 
do grupy zainteresowanych danym tematem). Dobrze przemyślany i ciekawie realizowany 
vlog daje szansę na stworzenie stałej grupy widzów, wręcz na zbudowanie pewnej społecz-
ności. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu jest przykładem instytucji, 
w której ta forma znalazła kilka realizacji, a są to m.in. „Lektury Michała”, „Autor Movie”, 
„W białych rękawiczkach”, „Po(d)pisz się jak…”, „Atramentowy”, „Obrzędy staropolskie”, 
„Poranki Hrabianki”, „Krótka piłka”. Bez względu na to, czy cykle powstały już w czasie 
pandemii, czy wcześniej – ostatnie kilkanaście miesięcy okazało się „złotym czasem” dla tej 
formuły. Koncepcje i realizacje programów są w dużej mierze autorskie i pozwalają wyko-
rzystać potencjał poszczególnych osób, tak, by realizowane przez nie vlogi nie były „zada-
niem z przydziału”, a wyrastały z autentycznych pasji i zainteresowań. Tylko w ten sposób 
można bowiem stworzyć długotrwałe i ciekawe projekty, które z czasem będą zdobywać no-
wych odbiorców, efektywnie promując przy tym samą instytucję, jak i misję oraz wartości, 
które przyświecają jej działaniom.

Bardzo dobrym przykładem jest wideoblog prowadzony przez Michała Hynasa z filii  
nr 4 pn. „Lektury Michała”. Michał Hynas jeszcze w czasach studenckich prowadził swojego 
prywatnego bloga pt. „Michał czyta”, który był zbiorem jego recenzji, sprawozdań z lektur, 
osobistym pomysłem na promowanie literatury. Bez wątpienia pasją Michała Hynasa jest 
nie tylko czytanie, ale i dzielenie się wrażeniami z lektur z innymi czytelnikami. Ze swo-
imi zainteresowaniami, z tym recenzenckim zmysłem, z kilkuletnim doświadczeniem w re-
cenzowaniu książek, a także z łatwością opowiadania o ulubionych tytułach – doskonale 
wpasował się w formułę vloga. Filmowe recenzje Michała najpierw miały wypełnić lukę po 
Dyskusyjnym Klubie Książki, którego realizację zawieszono na czas pandemii. Spotkania 
w Filii nr 4 powróciły, a wideoblog nie zniknął. Ukazuje się regularnie co dwa tygodnie, 
trwa (z kilkoma wyjątkami) od 5 do 10 minut, dotyczy książek, które można wypożyczyć 
w MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ale jednocześnie, co ważne, które Michał sam dobie-
ra. Jego opowieść jest dzięki temu autentyczna. Michał opisuje zwięźle treść książki i głów-
ne postaci, pozwalając tym samym szybko się zorientować, czego można oczekiwać po lek-
turze. Lektury Michała są różnorodne, „spotkamy” tu wielu autorów, wiele gatunków, wiele 
stylów; Michał Hynas jest uważnym czytelnikiem, a zachęca do lektur książek, które na nim 
zrobiły wrażenie; niekiedy są to czytelnicze hity, niekiedy literatura niszowa, za każdym 
razem jednak możemy być pewni, że dostajemy solidną informację o książce.

Innym przykładem tematycznego vloga jest seria Marii Kubackiej-Gorweckiej, kierow-
niczki filii nr 6 z Izbą Pamięci Szczypiorna. „Obrzędy staropolskie” to jej autorski cykl, który 
ukazuje się wprawdzie nieregularnie, za to zawsze w czasie, którego dotyczy dany odcinek. 
Mieliśmy więc „Andrzejki”, „Wigilię”, „Karnawał”, „Wielkanoc”, „Majówkę” i wiele innych 
ważnych dla naszego kręgu kulturowego zarówno świąt, jak i obrzędów, obyczajów czy 
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zwyczajów. Maria Kubacka-Gorwecka tworzy każdy odcinek niezwykle starannie, w opar-
ciu o materiały dostępne zarówno w naszej bibliotece, jak i w zasobach Biblioteki Cyfrowej 
Polona czy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przygotowanie kolejnych części wiąże się 
zarówno z pracochłonnym wyszukiwaniem i selekcją materiałów wizualnych, a następnie 
przemyślanym ich ułożeniem, jak i z merytorycznym opracowaniem treści. Z pewnością 
sprzyja tej pracy zamiłowanie Marii Kubackiej-Gorweckiej do pracy z materiałami archi-
walnymi, a także osobista chęć pogłębiania i porządkowania wiedzy o staropolskich oby-
czajach. 

Również bazując na swojej pasji, ale i niezwykłej dziś umiejętności, mianowicie kali-
grafii – Mateusz Halak (filia nr 4) prowadzi dwa ciekawe vlogi: „Atramentowy” i „Podpisz 
się jak…”.  Obydwa, ale szczególnie pierwszy z nich, dają się zakwalifikować jako tutoriale, 
niemniej są również formą vloga. W „Atramentowym” Halak krok po kroku (dokładniej: 
lekcja po lekcji!) wprowadza swoich widzów w tajniki sztuki kaligrafii, ale nadaje przy tym 
swoim programom pewien stały charakter czy styl – zarówno od strony wizualnej, jak i me-
rytorycznej. Jeszcze inną wartość wnosi drugi vlog Mateusza Halaka, mianowicie „Po(d)
pisz się jak…”: w krótkich odcinkach (najkrótszy trwa zaledwie 23 sekundy, czas pozosta-
łych rzadko przekracza minutę) już nie uczymy się pisania poszczególnych liter, śledzi-
my za to, jak sprawnie Mateusz kaligrafuje kolejne autografy znanych ludzi, najczęściej 
związanych z Kaliszem. Te klika sekund to okazja do podziwiania niezwykle trudnej sztuki 
kaligrafii, ale tym razem program ma jeszcze inne przesłanie: poznajemy bądź przypomi-
namy sobie postaci, które kryją się za tymi podpisami. Przykład? Pod odcinkiem „Po(d)
pisz się jak Emilia Zywanowska” czytamy: Emilia z Drozdowskich wiodła „życie [...] pełne 
zasług” - tak przynajmniej zaświadcza epitafium na cmentarzu katolickim przy Rogatce. 
Udzielała się w pracach licznych towarzystw i stowarzyszeń. Sekretarzowała Stowarzy-
szeniu Narodowemu Kobiet Polskich w Kaliszu, prowadziła salonik  literacki  i należała 
do stałych współpracowników „Gazety Kaliskiej”. Zmarła 19 lipca 1918 roku, natomiast 
pod filmem „Po(d)pisz się jak Józef Zajączek”: Pan na Opatówku herbu Świnka, czyli: Le 
Prince Lieutenant du Roi Joseph Zajączek - Książę Namiestnik Królestwa Polskiego Józef 
Zajączek. Dla Kalisza uczynił wiele dobrego,  zwłaszcza dla poprawy wyglądu miasta. 
Książę z armii Napoleona, a później wierny sługa Petersburga, pisał klasycznie i jedno-
cześnie zamaszyście.

Monika Sobczak-Waliś jest autorką cyklu „W białych rękawiczkach”, czyli krótkich wir-
tualnych prezentacji tego, co kryją w sobie magazyny biblioteczne. A trafić tam można na 
starodruki, rękopisy, fotografie, księgozbiory historyczne, listy, kroniki, dokumenty życia 
społecznego czy np. znaki własnościowe (pieczęcie, superexlibrisy, exlibrisy, odręczne zapi-
ski proweniencyjne czy oprawy). Monika Sobczak-Waliś jako kierowniczka Działu Zbiorów 
Specjalnych w Bibliotece Głównej jest doskonale zorientowana, co i gdzie można znaleźć, 
a także, dlaczego materiały, o których nam opowiada, są cenne, unikatowe i godne naszej 
uwagi. Vlog „W białych rękawiczkach” jest nie tylko ciekawą gawędą wzbogaconą zdjęcia-
mi, ale ma też niemałą wartość edukacyjną, choćby odcinek poświęcony lekarzowi, zakon-
nikowi i pisarzowi, Ludwikowi Perzynie, dziś patronowi kaliskiego szpitala. W zbiorach 
MBP mamy trzy starodruki autorstwa Perzyny, a przy okazji ich prezentacji, pani Monika 
przybliża nam postać tego wybitnego naukowca, jednej z najwybitniejszych postaci polskie-
go oświecenia. 

Kolejną vlogową (a właściwie podcastową, choć z elementami autorskiej grafiki) pereł-
ką jest na pewno drugi cykl autorstwa Monika Waliś-Sobczak zatytułowany „Poranki Hra-
bianki”. Opowieści inspirowane archiwalnymi numerami „Kaliszanina” to trwające kilka 



S P R A W O Z D A N I A  I  R E L A C J E

100 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (16/17)

minut podróże w czasie do Kalisza XIX i początków XX wieku. Poznajemy dzięki Hrabiance 
ówczesne problemy, troski, zwyczaje i skandale, ale i repertuar teatru czy opisy pogody 
podczas plenerowych zabaw. Możemy sobie dzięki tej serii wyobrazić, jak i czym żyli ówcze-
śni kaliszanie. Archiwalne numery „Kaliszanina” znajdują się oczywiście w Dziale Zbiorów 
Specjalnych i Regionalnych, ale pewnie niewielu z nas do nich zajrzy – dzięki Hrabiance 
dostajemy regularnie „prasówkę” sprzed ponad wieku. 

Najmłodszym „vlogowym dzieckiem” MBP jest „Krótka piłka”, program poświęcony 
poezji, realizowany przez Izabelę Fietkiewicz-Paszek z filii nr 6 z oddziałem Izba Pamięci 
Szczypiorna. W kilku bądź kilkunastominutowych wejściach Fietkiewicz-Paszek proponuje 
i omawia książki poetyckie, jednocześnie nakreślając sylwetki ich autorów. Książki, o któ-
rych mówi, są zazwyczaj dostępne w filii z dedykacjami poetów, a dodatkową atrakcją jest 
to, że w kolejnych odcinkach cyklu pojawiają się omawiani autorzy, którzy na prośbę pro-
wadzącej prezentują wybrane przez nią lub przez siebie wiersze. Wieloletnie doświadczenie 
Izabeli Fietkiewicz-Paszek w prowadzeniu imprez literackich, a także w pracy felietonistki 
i recenzentki książek poetyckich, z pewnością pomaga w realizacji vloga. Temat niszowy 
a zainteresowanie ogromne, co wyraźnie widać w statystykach. To jeszcze jeden dowód na 
to, że warto wideoblogi uprawiać.

Wideoblogerzy w bibliotece nie pojawili się wraz z koniecznością zmiany stylu pracy 
wymuszoną przez pandemię, ale na pewno ten trudny czas przyczynił się do wzmożonej 
aktywności bibliotekarzy w wirtualnym świecie. I oby była to jedna z tych zmian, które po 
wyczekiwanym przez wszystkich zakończeniu pandemii, już z nami zostanie. To znakomita 
forma promocji literatury, przy okazji pokazująca, że bibliotekarze to ludzie wielu talentów.
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■ Arkadiusz Błaszczyk
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Plenerowe wystawy wpisane 
w tkankę miasta

Wiele instytucji przenosi się ze swoimi działaniami na 
zewnątrz, decydując się na organizację spotkań czy 
warsztatów w plenerze lub na pokazanie swoich wy-
staw w przestrzeni publicznej. Zbiory prezentowane 
na placach i ulicach, dziedzińcach i podwórzach czy 
na budynkach stają się intrygującymi projektami wę-
drownymi. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Asnyka w Kaliszu w ostatnim roku, zwłaszcza z po-
wodu pandemicznych ograniczeń, zaproponowała  
kilka bardzo ciekawych projektów ulokowanych 
w przestrzeni miasta.

Każdy przechodzień, który zerka na plenerowe wystawy, staje się widzem i odbiorcą. 
Odwrotnie niż w przypadku tradycyjnych prezentacji we wnętrzach, tu wystawa wycho-
dzi do ludzi; nie jest ograniczona godzinami otwarcia, a jej formuła umożliwia bezpieczny, 
szeroki dostęp. Nie możemy bowiem pomijać aspektu, który w czasach pandemii stał się 
kluczowy, czyli dostępność dla publiczności. Zamykanie instytucji kultury drastycznie ob-
niżyło liczbę odwiedzających, a ograniczenia liczby osób, mogących przebywać w pomiesz-
czeniach, nie pozwalały na organizowanie wernisaży. Większość z tych problemów nie do-
tyczy ekspozycji w przestrzeni zewnętrznej.

Oczywistym minusem jest fakt, że widz nie obcuje z oryginałem dzieła, nie obejrzy ar-
tefaktu z kilku stron. Jednak w niektórych wypadkach forma wielkoformatowych skanów 
wręcz służy odbiorowi treści, które chcemy przekazać. Sprawdza się to w przypadku wystaw 
edukacyjnych, w których nałożony na fotografie tekst ma równorzędne znaczenie, co obraz. 
W podobny sposób oddziałują też wszelkie ekspozycje złożone ze zdjęć, w których nie cho-
dzi o obcowanie z samym obiektem, ale z tym, co on przedstawia. W przypadku niewielkich 
fotografii ich powiększenie jest wręcz pożądane.



S P R A W O Z D A N I A  I  R E L A C J E

102 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (16/17)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu wie-
lokrotnie wcześniej korzystała z tej formy prezentacji, zwłaszcza 
przy okazji ważnych wydarzeń, by wspomnieć choćby dużą wysta-
wę z okazji 180. rocznicy urodzin swojego patrona, czy ekspozycję 
powiększonych map manewrów z 1835 r. W pierwszym przypad-
ku formuła wystawy zakładała wykorzystanie materiałów pocho-
dzących od najważniejszych instytucji muzealnych i archiwalnych 
w Polsce bez konieczności fizycznego sprowadzania materiałów. 
W drugim – udostępnienie jak najszerszej rzeszy odbiorców uni-
kalnego dokumentu, który na co dzień można oglądać wyłącznie 
w czytelni i przy asyście bibliotekarza.

W sezonie kulturalnym 2020/21 kaliska Biblioteka organizo-
wała wystawy plenerowe  siedmiokrotnie, poczynając od „Ballady-
ny” na scenie. Dwanaście plansz wypełnionych fotosami z przed-
stawień, afiszami teatralnymi kaliskich i ogólnopolskich insceni-
zacji Balladyny, uzupełnionymi o rys historyczny, towarzyszyło 
wrześniowemu Narodowemu Czytaniu dzieła Słowackiego. Roz-
stawione na Niecałej, wtapiały się w pejzaż odświętnej ulicy, która 
w tym czasie obchodziła swój dzień.

Już w listopadzie jesienny krajobraz przed Biblioteką Główną 
na ul. Legionów ożywiły ilustracje autorstwa Tomasza Brody – 
pochodzącego z Kalisza rysownika i wykładowcy Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Kilkadziesiąt satyrycznych wizerunków 
najsłynniejszych pisarzy w charakterystycznym dla artysty stylu 
pochodziło z jego najnowszej książki Bookface. Księga twarzy pi-
sarzy. Umieszczone na stelażach wzdłuż ruchliwego traktu, któ-
rym codziennie przechodzi kilkaset osób, wzbudzały niemałe zain-
teresowanie przechodniów. Większość tych osób nie odwiedziłaby 
biblioteki, żeby je obejrzeć. Każda z plansz stanowiła odrębną ca-
łość, dzięki czemu, po okresie ekspozycji przed Biblioteką Głów-
ną, łatwo było wystawę podzielić i pokazywać równolegle jako dwa 
oddzielne wędrowne projekty w skrajnie odmiennych przestrze-
niach:  zabudowanej blokami dzielnicy Dobrzec oraz w parkowym 
otoczeniu fontanny Noce i Dnie. Ekspozycja dodatkowo została wyposażona w kod QR, 
który przenosił zainteresowanych na stronę internetową Biblioteki, na której umieszczono 
nie tylko dokładny opis wystawy, ale także filmowy wywiad z artystą.

Konieczność przezwyciężania ograniczeń prowadzi czasem do powstania oryginalnych 
projektów. Planowana na grudzień 2020 wystawa miała być tradycyjną ekspozycją fotogra-
fii w jednej z bibliotecznych filii, przypominającą widoki naszego miasta oraz życie kaliszan 
sprzed kilku dekad. Z powodu pandemicznych ograniczeń mogłoby ją obejrzeć niewiele 
osób, stąd pomysł dyrektora biblioteki, Roberta Kucińskiego, na prezentację plenerową, 
a jednocześnie na rozpoczęcie cyklu ekspozycji w różnych punktach miasta. Tak narodził 
się projekt Nasze Rewiry, w ramach którego Biblioteka współpracuje z Wirtualnym Mu-
zeum Fotografii Kalisza oraz kierowaną przez Tomasza Chlebbę fundacją Nasza Historia, 
a którego mecenasem jest Leroy Merlin. Koncepcja projektu opiera się na tym, by zdjęcia 
gromadzone przez Wirtualne Muzeum selekcjonować i prezentować w dzielnicach przed-
stawionych na fotografiach. Takie wystawy z założenia są zintegrowane z miejscem swojej 
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ekspozycji. Ukazując dawny wygląd ulic i budynków, zarejestrowane na kliszy życie co-
dzienne i odświętne, wpisują się w kontekst miejsca i wiążą z otaczającą przestrzenią.

W cyklu Nasze Rewiry powstały dotychczas dwie wystawy. Trzy banery składające się 
na Widok na Serbinowską zawisły na ogrodzeniu boiska IV Liceum Ogólnokształcącego. 
Nieciekawy fragment czysto użytkowej przestrzeni zmienił się dzięki temu w uliczną galerię 
fotografii prezentujących budowę Osiedla Widok, zabawy dzieci z bloków przy Podmiejskiej 
czy prace społeczne na Kalińcu. Odcinek chodnika, który przechodnie pokonywali dotych-
czas pospiesznie, bez zatrzymywania, stał się punktem, przy którym można powspominać, 
odszukać na zdjęciach swoich bliskich, spróbować osadzić sfotografowane budynki w prze-
strzeni, a utrwalone wydarzenia w czasie.

Druga odsłona cyklu zajęła w sumie dziewięć wielkoformatowych banerów umieszczo-
nych na ogrodzeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, u zbiegu ulic Grodz-
kiej i Zamkowej. Umiejscowienie w samym centrum Kalisza narzuciło wybór zdjęć, podkre-
ślony prostym tytułem: Śródmieście; z kolei ilość przęseł ogrodzenia określiła liczbę plansz 
składających się na wystawę. Fotografie, na których widać jak zmieniały się kaliskie ulice, 
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place i Rynek, już na etapie instalacji wystawy wzbudziły zaciekawienie kaliszan, stając się 
pretekstem do snucia lokalnych narracji, ożywiając wspomnienia o związanych z tym ob-
szarem zdarzeniach i ludziach.

Ze względu na całkowicie odmienne otoczenie – autor koncepcji graficznej wystaw, Ar-
kadiusz Błaszczyk, zdecydował się na różne rozwiązania estetyczne. W przypadku Widoku 
na Serbinowską, eksponowanej pośród modernistycznych bloków, aby ożywić monochro-
matyczne zdjęcia wystarczył prosty zabieg ujęcia ich w czarne ramy i dodanie prostokątów 
podstawowych kolorów. Oczywistą inspiracją były Kompozycje Mondriana – nowoczesne, 
dekoracyjne i osadzone w popkulturze. Stara architektura Śródmieścia, z którą miała ko-
respondować druga odsłona cyklu, podyktowała z kolei formę kolażu. Zdjęcia – częściowo 
koloryzowane, po części zachowane w niezmienionej formie – zostały podzielone tematycz-
nie. Integralnym elementem plansz stały się ich tytuły i cytaty z popularnych piosenek pi-
sane czcionkami w stylistyce peerelowskiej bądź przedwojennej. Wyodrębnieni z tła miesz-
kańcy spacerujący po parku, przejeżdżający międzywojenną Aleją Aleksandry Piłsudskiej 
na bicyklach, ale i ci spieszący do pracy, maszerujący w pierwszomajowych pochodach czy 
stojący w kolejkach; przedwojenne elegantki w kostiumach i kapeluszach oraz dziewczyny 
w minispódniczkach – wszystko to wzajemnie zderza się i przenika, tworząc wrażenie nie-
ustającego ruchu, ale i pewnego continuum.

Obie wystawy mają charakter hybrydowy, łącząc formułę ekspozycji plenerowej z wy-
stawą on-line. Dzięki umieszczonym na planszach kodom QR, które można zeskanować 
przy pomocy aplikacji w komórce, albo po prostu wchodząc na internetową stronę MBP, 
da się zobaczyć zdjęcia w oryginale, dodatkowo datowane i opisane, jaki obiekt czy miejsce 
przedstawiają.

Również odwołująca się do historii miejsca, wystawa Między mostami. Historyczne 
weduty Przedmieścia Wrocławskiego, miała przede wszystkim charakter edukacyjny. Jej 
autorem był Mateusz Halak, a terenem ekspozycji stał się chodnik po obu stronach ulicy 
Krótkiej, przy której mieści się Filia nr 3. Bogatą ikonografię, reprodukowaną na planszach, 
uzupełniały informacje historyczne; z kolei baner, rozpięty na pozostałości po murze syna-
gogi, przypominał jej wygląd i dzieje.

Na jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia Filii nr 2 powstała plenerowa wystawa opo-
wiadająca historię placówki przy ul. Serbinowskiej. Po raz kolejny potrzeba stała się matką 
wynalazku; z powodu braku możliwości przyczepienia plansz do muru, wielkoformatowe 
wydruki rozpięto na drewnianych ramach przyczepionych do poręczy murku biegnące-
go wzdłuż chodnika. Dzięki zainstalowaniu ich naprzeciwko wejścia do placówki, osoby 
przechodzące obok nie tylko dowiadują się, że jest tu biblioteka, ale również, że to jedna 
z najstarszych filii MBP, będąca częścią historii osiedla – otwarta rok po jego powstaniu 
i nieprzerwanie działająca w tym samym miejscu.

Tożsamość miejsca można budować nie tylko przedstawiając przeszłość, lecz również 
pokazując teraźniejszość – tyle, że z nowej, nieoczywistej perspektywy. Dzięki świeżemu 
spojrzeniu znajome obiekty i miejsca zyskują urok nowości, a czasem wręcz artyzmu, któ-
rego nie dostrzegamy na co dzień. Ten cel przyświecał uczniom Technikum TEB Edukacja, 
którzy z aparatami fotograficznymi w rękach rozproszyli się po największym blokowisku 
Kalisza poszukując rytmu w architekturze, harmonii linii i form, chwytając grę światła i cie-
nia na bryłach budynków. Rezultaty ich pracy złożyły się na wystawę Rytmy Dobrzeca, pre-
zentowaną przed Filią nr 16 od lat funkcjonującą na tym osiedlu. Dla odbiorców wystawy 
(w przeważającej części mieszkańców Dobrzeca), jak i zapewne dla części twórców, projekt 
Rytmy Dobrzeca stał się elementem identyfikacji z miejscem, w którym żyją, pozwalając 
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dostrzec w nim przestrzeń wartą eksploracji, mającą swój własny koloryt i wymiar estetycz-
ny.  Oprócz plenerowej odsłony wystawy, część prac można oglądać w holu wiodącym do 
bibliotecznej wypożyczalni, dzięki czemu instalacja zewnętrzna niejako zaprasza do odwie-
dzenia osiedlowej filii.

Choć nie jest to plenerowa wystawa sensu stricto, warto wspomnieć także o trzech wiel-
koformatowych banerach powstałych z okazji otwarcia nowej ekspozycji w Izbie Pamięci 
Szczypiorna. Zaprojektowane przez Adriana Kempę kolaże starych zdjęć i współczesnej 
grafiki przykrywają nieestetyczny mur, zapraszając do obejrzenia ekspozycji we wnętrzu. 
Na uwagę zasługują także dwa monitory umieszczone w witrynach Filii nr 1, która mieści 
się przy ulicy Górnośląskiej. Służą one nie tylko promocji wydarzeń organizowanych przez 
MBP, ale także prezentacji – w postaci filmów i graficznych animacji – najciekawszych 
przedsięwzięć asnykowskiej książnicy.

Nie jest to oczywiście ostatnie słowo Miejskiej Biblioteki im. Adama Asnyka w temacie 
wystaw plenerowych. W planach są kolejne – choćby ekspozycja na tegoroczne Narodo-
we Czytanie Moralności Pani Dulskiej oraz dwie związane z projektami grantowymi, na 
które MBP w Kaliszu uzyskała dofinansowanie. Ekipa Asnyka, przybliżająca sylwetki pi-
sarzy związanych z Kaliszem, będzie prezentowana w formie dużych plansz w wiatach przy-
stankowych. Elementy zewnętrznej wystawy zawiera również projekt Śladami Fibigerów, 
w ramach którego, w miejscach związanych z rodziną kaliskich fabrykantów fortepianów, 
będą rozmieszczane wielkoformatowe plakaty z kodami QR zaprojektowane przez Tomasza 
Wolffa, pod którymi kryły się będą treści audio i wideo.

Nietrudno zauważyć, że instalacje w przestrzeni publicznej niejako narzucają się wi-
dzom. Pojawiają się w miejscach, w których poprzednio nic nie było, atakują zmysły i zmu-
szają do choćby pobieżnego spojrzenia. Ich skuteczność jest nie do przecenienia, choć 
znacznie trudniej, niż w przypadku ekspozycji we wnętrzu, zmierzyć liczbę odbiorców. 
Oprócz swojej podstawowej roli prezentacyjnej, wystawy w przestrzeni miejskiej implikują 
dodatkowe funkcje, charakterystyczne dla tej formy. Zależnie od swego tematu mogą es-
tetyzować przestrzeń, będąc rodzajem urban artu, oswajać nijakie miejsce albo wręcz je 
kreować, nadawać tożsamość, dopowiadając jego historię. Dzięki umieszczeniu kodów QR, 
odsyłaczy bądź linków można je wzbogacić o dodatkowe informacje i elementy: muzykę, 
filmy, podcasty, zdjęcia.

Ich zaplanowana tymczasowość nie pozwala się nimi znudzić. Nie zmieniają trwale 
przestrzeni, jak np. murale, łatwość demontażu pozwala na uczynienie z nich projektów 
wędrownych, a w przypadku zniszczenia, usuwa się je lub zastępuje czymś nowym. Z tych 
wszystkich powodów plenerowe wystawy znajdziemy dziś w miejscach użyteczności pu-
blicznej, na placach, płotach, murach, wzdłuż uczęszczanych tras. Ich układ i kształt – od 
plansz na specjalnych stojakach, po banery rozpinane na ogrodzeniach – determinuje wy-
brane miejsce.
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■ Marcin Galant
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Udział Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka 
w Kaliszu
w Święcie Ulicy Niecałej

W 2013 r. Kalisz zyskał nową imprezę, corocznie odbywającą się w pierwszych 
dniach września, która od początku zyskała dużą popularność. To święto ulicy, 
która nie jest długa ani ruchliwa, ale ma bogatą historię za sprawą znanych 
jej mieszkańców, takich jak choćby podróżnik Stefan Szolc-Rogoziński 
i fotograf Wincenty Boretti. Do dziś istnieją tu parafie różnych wyznań. Imprezę 
współorganizuje wiele osób i instytucji. Od początku nieprzerwanie obecna jest 
także Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka.
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Nasz udział polega przede wszystkim na przygotowywa-
niu wystaw. Do powstania większości ekspozycji przyczynili 
się pracownicy MBP: Monika Sobczak-Waliś, Maria Kubacka-
-Gorwecka i Arkadiusz Błaszczyk. 

Głównym miejscem działań Asnykowskiej Książnicy jest 
siedziba Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w domu „Pod 
Aniołami”. Ponadto na wybranych edycjach organizowaliśmy 
akcję bookcrossingu bądź wspieraliśmy technicznie (od stro-
ny nagłośnienia) występy. Autor artykułu osobiście fotografo-
wał wszystkie omawiane edycje.

Pierwsza z nich, w 2013 r., trwała dwa dni i połączona 
była z odsłonięciem tablicy upamiętniającej pastora Edwarda 
Wendego. Organizację uroczystości także wspierała Bibliote-
ka. Ponadto w parafii zagościł fragment wystawy „Przewodnik 
po Kaliszu 1913 roku”, ilustrującej życie codzienne kaliszan1.

W roku 2014 prezentowana była wystawa „Przyodzia-
ny klęski chmurą i ognia purpurą – Kalisz w 1914 roku”2. To 
oczywiście nawiązanie do setnej rocznicy zburzenia Kalisza. 
W roku 2015 wzbogaciliśmy program Święta o ekspozycję 
„Kruche pamiątki jak lalki z porcelany”3. To o tyle szczególna 
edycja, że odbyła się po remoncie ulicy.

W roku 2016 tematem przewodnim była fotografia, stąd 
prezentowaliśmy wystawę „Najstarsze fotografie Kalisza 
z 1870 roku autorstwa Jana Wilhelma Diehla”4. Zwiedzający 
mogli zobaczyć zarówno poddane konserwacji XIX-wieczne 
oryginały, które prezentowały bibliotekarki, jak i znacznie 
większych rozmiarów reprodukcje. Była także możliwość za-
kupu „Album de Kalisch” w formie książkowej.

Rok 2017 przyniósł w kalendarzu imprez Święta autorską 
wystawę dr Joanny Bruś „Architekt z Niecałej – Albert Ne-
strypke”5. Ekspozycja przypomniała postać mieszkającego 
przy tej ulicy Alberta Nestrypkego – zasłużonego dla odbudo-
wy Kalisza po tragedii z 1914 r.

W 2018 roku sala parafialna stała się miejscem wystawy 
„W kaliskim atelier fotograficznym”6. Towarzyszył nam pan 
Mariusz Hertmann, który zaaranżował wnętrze sali na daw-
ną pracownię fotograficzną. Z kolei rok 2019 z naszej strony 
przyniósł ekspozycję „Już mi niosą suknię z welonem...”, po-
święconą zwyczajom i modzie ślubnej7.

1 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2013/130907-08_
Nieca%C5%82a_%C5%9Bwi%C4%99to.htm. 
2 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2014/140913_Niecala_swieto.htm.
3 http://archiwum.mbp.kalisz.pl/2015/150912_Niecala_swieto.htm.
4 http://www.mbp.kalisz.pl/a,193,160910-niecala-swieto#skip.
5 http://www.mbp.kalisz.pl/a,432,170902-03-niecala-swieto#skip. 
6 http://www.mbp.kalisz.pl/a,646,180901-niecala-swieto#skip. 
7 http://www.mbp.kalisz.pl/a,786,190907-niecala-swieto#skip 



S P R A W O Z D A N I A  I  R E L A C J E

108 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (16/17)

Na zakończenie tego podsumowania rok 2020. Udało się wówczas połączyć dwie duże 
imprezy, ponieważ jedną z aren Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego 
była ulica Niecała, a konkretnie jej fragment nieopodal fontanny. Tam też znajdowała się 
okolicznościowa wystawa plenerowa „Balladyna na scenie”, dzięki której można było po-
znać najciekawsze polskie, w tym i kaliskie inscenizacje dramatu, np. z 1997 roku, ale rów-
nież tę z 1956 roku – amatorską, ale przeniesioną na deski teatru z udziałem Ryszarda 
Cieślaka w roli Kirkora. Ekspozycja przypomniała ponadto spektakle z Bożeną Dykiel jako 
Goplaną na motocyklu w reżyserii Adama Hanuszkiewicza czy z Krystyną Jandą w roli Bal-
ladyny w telewizyjnej realizacji Olgi Lipińskiej8.

Mimo problemów z intensywnymi opadami deszczu udało się dokończyć imprezę. Piotr 
Duster poprowadził spotkanie z udziałem aktorów kaliskiego Teatru, którzy grali w „Bal-
ladynie” w roku 1997: Krystyny Horodyńskiej, Lecha Wierzbowskiego i Zbigniewa Anto-
niewicza, a także pianistki Mileny Antoniewicz. Czytanie poprzedziła rozmowa dotycząca 
inscenizacji spektaklu w reżyserii Stanisława Banasia.

Nie zabrakło również wystawy w domu „Pod Aniołami”. Była to „Polska morska Nie-
podległa”9, przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, wraz z wypożyczonymi dodatkowy-
mi eksponatami.

Święto Ulicy Niecałej to także koncerty, pokazy i projekcje filmów. Ma swoje stałe punkty 
programu, ale pojawiają się też nowości. Część pozycji związana jest z tematem przewodnim.

8 http://www.mbp.kalisz.pl/art,975,200905-mbp-narodowe-czytanie-balladyna#skip. 
9 http://www.mbp.kalisz.pl/art,976,200905-swieto-ulicy-niecalej#skip. 
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Na początku czerwca 2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” uczennice pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Su-
charskiego w Kępnie pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza opracowały dla dzieci 
z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie prezentację multimedialną wraz z ćwicze-
niem plastycznym. Niestety w tym roku szkolnym, ze względu na obostrzenia sanitarne 
wynikające z ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, niemożliwa była osobista wizyta 
w przedszkolu. Mimo niesprzyjających okoliczności, postanowiono dostosować formę spo-
tkania do obowiązującego reżimu sanitarnego i kolejny już raz włączyć się w akcję, podczas 
której młodzież może popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych (pierwsza tego typu 
wizyta miała miejsce w przedszkolu w 2014 r.). 

Młodzież przeczytała i nagrała dla najmłodszych wybrane historie, których bohaterem 
był Gryzmoł – tytułowy bohater książki Doroty Gellner. Zadaniem dzieci po wysłuchaniu 
krótkich historyjek było wykonanie kreatywnych rysunków. Zadanie wymagało od dzieci 
twórczego uzupełnienia rysunków – na rozdanych przez nauczyciela kartkach znajdowały 
się już kolorowe kropki, kreski i zygzaki, z których każde dziecko indywidualnie tworzyło 
swój kreatywny obrazek. 

Głośne czytanie jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dostarcza wiedzy ogólnej, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób 
słownictwa, przede wszystkim jednak kształtuje nawyk czytania. Czytanie jest również bar-
dzo dobrym środkiem wychowawczym, ponieważ rozwija wrażliwość i empatię młodzieży 
w wieku ponadpodstawowym.

■ Paulina Pacyna-Dawid
  Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego  
Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie 
włączają się kolejny raz w ogólnopolską akcję 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
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■ Róża Pomiecińska
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wiedza dobrze podana
– raport z działalności Sieci Współpracy 
i Samokształcenia Nauczycieli 
– TIK-owy Nauczyciel

Z KRONIKI 
KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ  
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

WSTĘP
Wybuch pandemii koronawirusa znacząco wpłynął na sposób funkcjonowania bibliotek 

pedagogicznych w Polsce. Zmiany te nastąpiły także w sferze wspomagania szkół i placó-
wek oświatowych, bowiem znacząco zmieniły się także potrzeby nauczycieli w tym zakresie. 
Wprowadzenie lockdownu i konieczność nauki zdalnej spowodowały, że wielu pedagogów, 
w tym także nauczycieli-bibliotekarzy, z dnia na dzień stanęło przed wyzwaniem poznania 
wielu programów i narzędzi TIK (technologii komunikacyjno-informacyjnych) pomocnych 
w prowadzeniu zajęć na odległość. Wzrosło zatem zainteresowanie nauczycieli różnego ro-
dzaju szkoleniami i formami doskonalenia przybliżającymi programy i platformy interne-
towe przydatne w procesie kształcenia młodego człowieka.

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, pragnąc zaspokoić potrzeby nauczycieli także w tym 
zakresie, w roku szkolnym 2020/2021 stworzyła Sieć Współpracy i Samokształcenia Na-
uczycieli TIK-owy Nauczyciel, gdzie podczas spotkań prezentowane były różnego rodzaju 
narzędzia TIK przydatne w pracy nauczyciela.

W minionym roku szkolnym w ramach omawianej sieci odbyły się cztery spotkania. 
Szkolenia odbywały się w przestrzeni wirtualnej przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Każ-
de spotkanie miało na celu zaprezentowanie maksymalnie dwóch programów służących np. 
do tworzenia materiałów graficznych czy też zadań interaktywnych dla młodzieży.
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Tematem pierwszego spotkania był program Canva, jako narzędzie do tworzenia róż-
nego rodzaju grafik przydatnych w pracy nauczyciela oraz platforma Symbaloo służąca do 
gromadzenia materiałów. Podczas drugiego spotkania przedstawiono platformę Genial.ly 
pomocną w tworzeniu prezentacji multimedialnych i zadań interaktywnych, np. typu esca-
pe room. Kolejne spotkanie poświęcono na omówienie programów LearningApps.org oraz 
Wordwall przeznaczonych do tworzenia m.in. quizów i krzyżówek. Na ostatnim, czwartym 
spotkaniu omówiono ponownie program Canva, tym razem jako narzędzie do tworzenia 
filmów i animacji.

Każdy uczestnik spotkania po jego zakończeniu otrzymał zaświadczenie potwierdzające 
udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe przybliżające krok po kroku program spo-
tkania. Podsumowaniem działań Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli TIK-owy 
Nauczyciel w roku szkolnym 2020/2021 była ankieta ewaluacyjna skierowana do uczestni-
ków szkoleń.

Przeprowadzone przez autorkę badanie ankietowe miało na celu zmierzenie poziomu 
satysfakcji nauczycieli i zdobytej wiedzy w ramach przeprowadzonych warsztatów.

METODOLOGIA BADAŃ
Badaniami objęto nauczycieli uczestniczących w spotkaniach Sieci Współpracy i Sa-

mokształcenia Nauczycieli TIK-owy Nauczyciel w roku szkolnym 2020/2021. Warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w ankiecie było uczestnictwo w przynajmniej jednym szko-
leniu w ramach omawianej sieci. Kwestionariusz ankiety składał się z pięciu pytań zamknię-
tych oraz dwóch pytań otwartych i został rozesłany drogą elektroniczną  na adresy email 
uczestników spotkań przy wykorzystaniu formularza wchodzącego w skład Dysku Google. 
Wykorzystanie Formularzy Google znacząco wspomogło proces projektowania ankiety, jej 
publikację oraz zbieranie i analizę danych. Ankieta była aktywna w dniach od 20 maja do 
20 lipca br., następnie została automatycznie zamknięta.

Na ankietę odpowiedziało 66 osób, gdzie 30% stanowili nauczyciele bibliotekarze bi-
bliotek szkolnych z terenu miasta Kalisza i okolic, a także z obszarów funkcjonowania filii 
biblioteki. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, respondenci to osoby ze stażem pracy 
w większości  mieszczącym się w przedziale od 15 do 25 lat.

Wyniki ankiety kształtują się następująco:
Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło sposobu otrzymania informacji o plano-

wanym szkoleniu w ramach wspomnianej Sieci Współpracy... i Samokształcenia Nauczycie-
li TIK-owy Nauczyciel. Jak widać z powyższego wykresu, nieco ponad 83% ankietowanych, 
deklaruje pocztę email, jako główne źródło pozyskania tej informacji. Ponad 9% respon-
dentów wskazuje na profil Facebook biblioteki, natomiast 6% ankietowanych stronę www. 
Spośród osób biorących udział w badaniu 1,5% wskazuje inne źródła 

Analizując wykres obrazujący metody pozyskania informacji o planowanych szkole-
niach w ramach kategorii „inne źródła” należy zaznaczyć, iż najczęściej pojawiającą się od-
powiedzią była ta wskazująca na dyrekcję lub osoby pracujące w sekretariacie szkoły.
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Drugie pytanie miało na celu zbadanie poziomu zaspokojenia oczekiwań uczestników 
szkoleń. Ponad 77% ankietowanych stwierdziło, iż warsztaty zdecydowanie spełniły oczeki-
wania osób biorących w nich udział. Prawie 20% respondentów deklaruje, że wiedza zdo-
byta w czasie szkoleń raczej zaspokoiła ich oczekiwania, a 3% ankietowanych uważa, że 
zdecydowanie nie były zgodne z ich założeniami. Żadna z osób biorących udział w badaniu 
nie wybrała odpowiedzi, która wskazywałaby na to, że przygotowane webinaria raczej nie 
były zgodne z ich preferencjami.
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Kolejne pytanie ankietowe służyło zbadaniu przydatności uzyskanej na szkoleniach 
wiedzy w pracy zawodowej nauczyciela. Ponad 65% respondentów uważa, że wiadomości 
zdobyte na warsztatach zdecydowanie okażą się przydatne w codziennej pracy. Nieco ponad 
30% ankietowanych twierdzi, iż wiedza wyniesiona ze spotkań raczej przyda się w przygo-
towywaniu materiałów dydaktycznych, a tylko 3% ankietowanych deklaruje, że informa-
cje przekazane podczas szkoleń raczej nie będą przydatne. Niespełna 1,5% osób biorących 
udział w badaniu twierdzi, że wiedza zdobyta podczas szkoleń zdecydowanie nie przyda się 
w procesie kształcenia młodego człowieka.

Prowadząc tego typu badania ankietowe warto jest także zadać pytanie o wiedzę i przy-
gotowanie merytoryczne osoby prowadzącej webinaria. Jak wynika z wykresu, ponad 90% 
ankietowanych uważa, że wiedza i poziom przygotowania merytorycznego osoby prowa-
dzącej warsztaty kształtuje się na poziomie bardzo dobrym. Prawie 8% respondentów de-
klaruje, iż jest na poziomie dobrym, natomiast żadna z  osób biorących udział w badaniu 
nie stwierdziła, jakoby wiedza i przygotowanie prowadzącego nie były wystarczające lub 
były słabe. 
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Piąte pytanie zawarte w badaniu ankietowym dotyczyło materiałów szkoleniowych, ja-
kie każdy uczestnik spotkania otrzymał po odbytym szkoleniu. Prawie 82% ankietowanych 
określa je mianem bardzo dobrych, natomiast 18% jako dobre. Spośród respondentów nikt 
nie wybrał odpowiedzi sugerującej, że przygotowane materiały są słabej jakości.

Ostatnie dwa pytania w ankiecie były pytaniami otwartymi, w których badani mogli 
wskazać brakujące zagadnienia i uwagi do przygotowanych szkoleń. W obu przypadkach 
w większości respondent wskazywali, iż nie mają uwag do przygotowanych warsztatów. 
Tylko w jednym przypadku wskazano, iż wśród omawianych zagadnień zabrakło pokazu 
filmu przygotowanego w programie Canva. Na uwagę zasługuje fakt, iż nauczyciele, ko-
rzystając z możliwości wypowiedzi, bardzo często podkreślali, że dobrą praktyką podczas 
spotkań sieci była możliwość wyboru tematu kolejnego spotkania. 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY
Z przeprowadzonych badań ankietowych jasno wynika, że powołanie w strukturach 

PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycie-
li TIK-owy Nauczyciel w znaczącym stopniu przyczyniło się do wspomagania pracy szkół 
i placówek oświatowych w zakresie korzystania z szeroko rozumianych technologii komu-
nikacyjno-informacyjnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 77% ankietowanych 
uważa, że szkolenia w ramach prowadzonej sieci spełniły ich oczekiwania. Co więcej, ponad 
65% respondentów twierdzi, że wykorzysta zdobytą na warsztatach wiedzę w codziennej 
pracy zawodowej, a co za tym idzie wpłynie to na proces kształcenia młodego człowieka. 

Warto zaznaczyć, iż przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że najlepszym spo-
sobem dotarcia do nauczycieli z proponowaną ofertą biblioteki jest tworzenie baz zawie-
rających osobiste adresy email nauczycieli i rozsyłanie krótkich informacji na ich skrzynki 
pocztowe. Na uwagę zasługuje także fakt, iż dobrą praktyką jest przygotowanie zaświad-
czeń i opracowywanie materiałów szkoleniowych na zasadzie przewodników omawiających 
dane zagadnienie krok po kroku, co wskazało ponad 90% respondentów. 
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ZAKOŃCZENIE 
Pandemia koronawirusa w znacznej mierze przyspieszyła rozwój kompetencji cyfro-

wych wielu nauczycieli, w tym także nauczycieli-bibliotekarzy. Model funkcjonowania 
współczesnej szkoły uległ znacznym przeobrażeniom, do tego stopnia, że dziś nikt z nas 
nie wyobraża sobie już jej funkcjonowania bez nowych technologii. Dlatego tak istotne jest 
tworzenie różnego rodzaju zespołów samokształceniowych i prowadzenie szkoleń właśnie 
w tym zakresie. Ogromnie zatem cieszy fakt, iż powołanie Sieci Współpracy i Samokształ-
cenia Nauczycieli TIK-owy Nauczyciel i działania Książnicy na polu wykorzystania nowych 
technologii w edukacji spotkały się z tak dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli.

Wyniki przeprowadzonej ankiety dowodzą, że nauczyciele cenią sobie szkolenia, mate-
riały, a także poziom wiedzy i przygotowanie merytoryczne pracowników biblioteki. Prze-
prowadzone badania wskazują również na wysoki poziom satysfakcji osób biorących udział 
w szkoleniach. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać działania biblioteki na 
tym polu, a sama placówka zyskała miano nowoczesnego centrum informacji.
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■ Katarzyna Kubiak
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Akcja Żonkile 2021 
w Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Od lewej stoją: Magdalena Kobierska, 
Henryka Karolewska
Siedzą: Katarzyna Kubiak,
Halina Mamos-Cembrzyńska, 
Paulina Matysiak
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W poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, wraz ze swoimi 
filiami w Krotoszynie, Kępnie, Ostrowie Wlkp., Jarocinie i Pleszewie po raz pierwszy włą-
czyła się w Ogólnopolską Akcję Żonkile 2021. To wydarzenie organizowane jest rokrocznie, 
począwszy od 2013 r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. 

Głównym celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszaw-
skim. Tegoroczna akcja była szczególna, gdyż organizatorzy chcieli nie tylko upamiętnić 
wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r., lecz także podkreślić, jaką 
rolę odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, 
kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bro-
nią w ręku. Pamiętamy o nich w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Były to m.in.: Cy-
wia Lubetkin (1914-1978) - współtwórczyni ruchu oporu w getcie, Niuta Tajtelbaum (1917-
1943) - uczestniczka wielu akcji dywersyjnych organizowanych przez żydowskie podziemie, 
Tosia Altman (1918-1943) - aktywna działaczka Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Papierowe żonkile, które wolontariusze każdego roku wręczają ludziom w dniu roczni-
cy wybuchu powstania, są symbolem pamięci o powstaniu, jego bohaterkach i bohaterach. 
Zwyczaj ten wziął się stąd, iż ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek 
Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 r. 
Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać 
hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcję Żonkile wspierają w tym roku także jej nowi ambasadorzy i ambasadorki: Bartosz 
Bielenia, Katarzyna Zielińska, Kayah, Magdalena Boczarska oraz Mariusz Szczygieł. 

Ze względu na pandemię tegoroczna akcja odbyła się częściowo w terenie, jednak więk-
szość działań podjętych zostało w Internecie. Muzeum przygotowało cały wachlarz pro-
pozycji, w tym pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół: scenariusze lekcji (zawierające 
karty pracy oraz teksty do pracy z uczniami) oraz słuchowiska, filmy, wirtualny spacer po 
miejscach pamięci dawnego getta warszawskiego i koncert. Nowe materiały edukacyjne po-
wstały również z myślą o potrzebach osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz dla osób 
dorosłych i seniorów.

W Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu koordynatorem Akcji Żonkile 2021 była Halina 
Mamos-Cembrzyńska, której w promowaniu akcji pomagał zespół w składzie: Katarzyna 
Kubiak, Magdalena Kobierska, Paulina Matysiak, Henryka Karolewska. 

Zespół przygotował plakat informujący czytelników o naszym włączeniu się do akcji, 
broszurę informacyjno-bibliograficzną (zawierającą wiadomości o powstaniu w getcie war-
szawskim, informacje o akcji ogólnopolskiej, zestawienie bibliograficzne książek i artyku-
łów ze zbiorów Książnicy) oraz ulotki o kobietach, które zasłużyły się w powstaniu w getcie 
warszawskim. Powstała wystawa tematyczna książek z naszych zbiorów, z którymi czytelni-
cy mogli się zapoznać i wypożyczyć do domu. 
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Według wzoru Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wykonane zostały papierowe 
żonkile, które wraz z broszurą i ulotkami były wręczane czytelnikom w dniu rocznicy wybu-
chu powstania. Do szkół kaliskich i regionu rozesłane zostały materiały edukacyjne przygo-
towane przez głównego organizatora.

Na fanpage’u Książnicy i jej filiach zamieszczane były na bieżąco informacje i linki do 
wydarzeń, spotkań online organizowanych na kanale YouTube Muzeum Historii Żydów 
POLIN.   

Filie Książnicy wspólnie przygotowały wirtualną wystawę tytułów książek dostępnych 
w katalogach wszystkich placówek i katalogu głównym Książnicy w Kaliszu. Celem wysta-

Plakat i materiały informacyjne w czytelni PBP KP w Kaliszu
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wy było zachęcenie czytelników i zainteresowanych tematem do wypożyczania książek lub 
artykułów z czasopism z naszych bibliotek i zgłębiania tego tematu.

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. w filii w Kępnie odbył się seans filmowy pt. „W su-
kience i w mundurze” oraz pokaz materiału „Muranów – Dzielnica Północna”. W spotka-
niu uczestniczyły osoby dorosłe (przyjaciele biblioteki). Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
książek, które czytelnicy wypożyczali do domu.

Filia w Ostrowie Wlkp. przygotowała spotkanie z seniorami, na którym zostały zapre-
zentowane książki o getcie warszawskim ze zbiorów biblioteki i wręczone materiały do 
samodzielnego przygotowania papierowych żonkili według wzoru Muzeum POLIN.

Filia w Ostrzeszowie przygotowała i przekazała szablony papierowych żonkili do sa-
modzielnego wykonania uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie oraz 
wszystkim czytelnikom odwiedzającym w tym czasie bibliotekę.

Akcja Żonkile 2021 wzbudziła duże zainteresowanie naszych czytelników, zarówno 
w siedzibie Książnicy w Kaliszu, jak i w naszych filiach. Powstanie w getcie warszawskim 
stało się tematem spotkań w bibliotece, do czego posłużyły bogate zbiory Książnicy Peda-
gogicznej w Kaliszu i placówek filialnych.

Szczytna akcja na pewno w przyszłym roku znajdzie miejsce wśród działań naszej 
biblioteki. Chcemy zachowywać pamięć o bohaterach powstania w getcie warszawskim 
i przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na te ważne tematy, uczyć ich naszej 
historii, gdyż to w ich rękach spoczywa przyszłość.

Filia Książnicy w Kępnie Filia Książnicy w Ostrowie Wlkp.
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■ Aldona Zimna
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kwiecień miesiącem książki 
w kaliskiej Książnicy

Z okazji dwóch świąt książki przypadających w kwietniu, bibliotekarze kaliskiej Książ-
nicy przygotowali dla użytkowników biblioteki oraz dzieci i młodzieży wiele wirtualnych 
wydarzeń. Zachęcając do śledzenia bibliotecznego Facebooka przez cały miesiąc zabiera-
liśmy naszych odbiorców w czytelniczą podróż, realizując projekt pod hasłem „Kwiecień 
2021 – miesiącem książki w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu”.

Z zainteresowaniem i kreatywnie przyglądaliśmy się różnym książkom, prezentując 
wiele źródeł niezwykłych inspiracji do spędzania czasu wolnego w ich towarzystwie. Wy-
startowaliśmy już 2 kwietnia, obchodząc Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, pod-
czas którego zaprosiliśmy wszystkich czytelników do obejrzenia prezentacji multimedialnej 
przedstawiającej postać najpopularniejszego autora baśni dla dzieci – Hansa Christiana 
Andersena i zachęcając do wspólnego rodzinnego czytania jego utworów.

W kwietniu dużo pisaliśmy i rozmawialiśmy o książkach, także w ramach stałego cyklu 
„Wypożyczalnia poleca na środę…”, proponując m.in. poradnik pt. „Jak zostać pisarzem. 
Podręcznik dla przyszłych autorów” pod redakcją Andrzeja Zawady, czy też „Ciekawe ksią-
żeczki prosto z półeczki, z Wolnego Dostępu!!!”; polecane przez bibliotekarzy Wypożyczalni.

W ramach kwietniowej promocji książki i czytania zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli 
oraz zainteresowanych czytelników do Teatru Kamishibai, zachęcając do obejrzenia na-
granego opowiadania „Historia o zwykłym kosmicie, który stał się niezwykłym uczniem”, 
autorstwa: Anny Kaźmierczak i Aleksandry Matuszewskiej, z ilustracjami dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w Komornikach oraz Uli Ziober ze Stowarzyszenia Zielona 
Grupa. 

Z okazji obchodów pod hasłem „Kwiecień – miesiącem książki w Książnicy Pedagogicz-
nej” zaprezentowaliśmy również interesujące wyniki badań, omawiające wpływ czytelnic-
twa na rozwój mózgu. Mimo, iż czynność ta jest nienaturalnym zadaniem dla mózgu, ma 
ogromny wpływ na jego ewolucję oraz pozytywny wpływ na zdrowie. Dlatego wszystkich 
Czytelników nieustannie zapraszaliśmy do korzystania z różnorodnych zbiorów Książni-
cy, do czytania w ogóle, aby uaktywniać swój mózg. Już 6 minut poświęconych na lekturę 



pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze i o 68 proc. obniża poziom hormonu stresu (to więcej 
niż podczas spacerowania, czy słuchania muzyki). Regularne czytanie wzmacnia pamięć, 
chroni przed alzheimerem i sprawia, ze mózg się wolniej starzeje1. 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich polecaliśmy nauczycielom bi-
bliotekarzom lekcję biblioteczną online pt. „Witam Cię kartek szelestem..., czyli Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich”. Lekcja została zrealizowana m.in. z uczniami Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Kaliszu.

Z tej samej okazji, Książnica Pedagogiczna 23 kwietnia 2021 r. zorganizowała webinar 
w ramach cyklu „Spotkajmy się w bibliotece” zatytułowany „Bibliotekarz i czytelnik wobec 
prawa autorskiego. Zarys problematyki”. Wykład wygłosiła dr Agnieszka Raubo – literatu-
roznawca, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektual-
nej, wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Ponadto wszyscy 
czytelnicy odwiedzający w tym dniu wypożyczalnię obdarowywani byli w myśl katalońskiej 
tradycji, czerwonymi różami. Celebrując ten dzień na bibliotecznym Facebooku przeprowa-
dziliśmy także videoquiz związany tematycznie z tym świętem.

Na zakończenie Światowego Dnia Książki przypomnieliśmy najstarszą książkę zacho-
waną w zbiorach specjalnych Książnicy – „Biblię gdańską” z 1632 r. Więcej o starym druku 
i jego konserwacji można przeczytać pod linkiem https://ksiaznica.wixsite.com/cymelia na 

1 https://stronazdrowia.pl/jak-czytanie-wplywa-na-nasze-zdrowie-ksiazka-dziala-jak-lekarstwo-
dla-mozgu/ar/c14-14017999
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blogu „Biblioteczne Cymelia”, który jest źródłem wielu ciekawostek o zbiorach specjalnych 
przechowywanych w Książnicy.

Kwietniowa akcja, nabierając rozpędu sprawiła także miłą niespodziankę najmłodszym. 
Bibliotekarze nakręcili pierwszy filmik z cyklu „Głośne Czytanie … na Ekranie”, zapraszając 
dzieci do wysłuchania przepięknej baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Księżniczka na 
ziarnku grochu”.

W ramach zorganizowanego działania zaprosiliśmy użytkowników biblioteki do nowe-
go cyklu ,,Porozmawiajmy o..... ”, dla ludzi ciekawych życia dobrej książki. Naszą pierwszą 
rozmówczynią była Marysia, pasjonatka książek, studentka logopedii. W rozmowie zdra-
dziła nam, „iż w jej życiu wewnętrznym najważniejsze jest poczucie spełnienia i szczęścia, 
a najważniejszymi wartościami są rodzina, miłość i przyjaźń”. Zapytana o pasję stwierdziła, 
że jest nią „praca z dziećmi, którą uwielbia”. Podzieliła się również swoimi refleksjami na 
temat książek, znaczących w jej życiu, które wzbudziły w niej silne, niezapomniane emocje. 
Były to: „Oskar i Pani Róża” oraz „My, dzieci z dworca Zoo”.

Przez cały kwiecień prezentowaliśmy bogactwo i różnorodność naszego księgozbioru, 
m.in. w Wolnym Dostępie. W Książnicy znajduje się zarówno literatura dla dorosłych; pe-
dagogów, studentów, rodziców i seniorów, jak i dla dzieci i młodzieży. Seniorom propono-
waliśmy książki z serii Duże Litery, nowości biograficzne oraz reportaże. Zaprezentowali-
śmy także najpoczytniejsze tytuły, polskich i zagranicznych autorów, m.in.: W. Chmielarza, 
R. Mroza, K. Grocholi, J. Moyes, J. Nesbo, czy C. Lackberg oraz wydawnicze nowości.

Kolejnym działaniem w ramach propagowania kwietniowych świąt z książką była pre-
zentacja multimedialna o historii książki, jej rozwóju od opowieści ustnej, rysunków skal-
nych, poprzez tabliczki gliniane, wynalezienie papieru, druku, aż po książkę elektroniczną. 
Ponadto zaprosiliśmy najmłodszych do obejrzenia książeczki elektronicznej przedstawia-
jącej historię książki dla dzieci, która rozwijała się wraz z przemianami gatunkowymi lite-
ratury oraz pokrewnej jej – ilustracji. Współcześnie funkcjonuje wiele różnorodnych form 
książki dziecięcej, m.in.: książka obrazkowa, komiks, książka edukacyjna, tzw. ułatwiająca 
czytanie, brajlowska, lapbook, książki ruchome, audiobooki. W książeczce znajdziemy tak-
że przykłady znanych wydawnictw dla dzieci i młodzieży.

W ramach akcji „Kwiecień 2021 r. – miesiącem książki w Książnicy Pedagogicznej” za-
prosiliśmy zainteresowanych do wysłuchania sondy bibliotecznej przeprowadzonej wśród 
seniorek – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu. Panie: Maria 
Wolf, Bożena Wlaźlak oraz Elżbieta Siarkiewicz podzieliły się swoimi refleksjami doty-
czącymi książek lat dzieciństwa, młodości, dorosłości oraz tych obecnych. Rozmówczynie 
wspominały książki ważne w ich życiu, opowiadały o szkolnych lekturach, książkach ulu-
bionych oraz tych, które czytane są przez kolejne pokolenia. Ze wzruszeniem wspominały 
niezapomniane tytuły oraz trudną naukę czytania. Wymieniły m.in. takie tytuły, jak: „Ania 
z Zielonego Wzgórza”, „Tajemniczy Ogród”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Baśnie Andersena”, 
„Pan Kotek był chory”, „Bajki Krasickiego” oraz „Przygody Tomka Sawyera”. Później za-
częły interesować się książkami historycznymi, krajoznawczymi, opisującymi dzieje Polski. 
Obecnie równie często sięgają po książki Henryka Sienkiewicza, czy współczesnej pisarki 
Małgorzaty Kalicińskiej oraz różnego typu publikacje Włodzimierza. Łęckiego, Pawła An-
dersa oraz Jarosława Lisakowskiego, opisujące kaliski region. Czytają reportaże, biografie 
i autobiografie. Swoje księgozbiory ciągle wzbogacają, ponieważ książki częściej kupują, 
aniżeli wypożyczają z biblioteki lub pożyczają od znajomych. Dzielą się książkami z innymi, 
obdarowują nimi rodzinę lub przekazują je do bibliotek lub muzeów. 
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Przez cały kwiecień można było także zwiedzać interesującą wystawę zatytułowaną 
„Galeria Kobiet w świetle kolekcji ze zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kali-
szu”, której wernisaż odbył się w marcu. Wystawa była ukłonem w stronę kobiet związanych 
z Książnicą poprzez kolekcje przechowywane w zbiorach specjalnych biblioteki. Były nie-
wątpliwie postaciami wyjątkowymi – wartymi zauważenia, o oczywistej randze w kaliskiej 
i polskiej kulturze, literaturze, muzyce czy nauce. Wystawa ukazywała piękne, barwne, in-
teligentne i wyjątkowe kobiety, związane także z książką: Janinę Kościelniak, Feliksę Wal-
czak, Wierę Awałow, Natalię Gałczyńską, Zofię Florczak oraz Marię i Wandę Wiłkomirskie.

Dla nas, bibliotekarzy przeprowadzenie projektu „Kwiecień – miesiącem książki 
w Książnicy Pedagogicznej” było ciekawym i zajmującym doświadczeniem. Wszystkim 
uczestnikom akcji, a więc naszym Czytelnikom oraz uczniom, nauczycielom, dzieciom z od-
działów przedszkolnych wraz z opiekunami, zarówno z Kalisza, jak i okolic serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy do celebrowania „książkowych świąt” ponownie za rok, zachęcając 
jednocześnie do obcowania z książką przez cały rok!

NETOGRAFIA
https://www.facebook.com/180433198658339/videos/130147952463316.
https://www.facebook.com/180433198658339/videos/467023358052236.
https://sway.office.com/fsXY2xMx8W0a6mKo?ref=Link&loc=play&fbclid=IwAR1zQ2E7ZTyVJUca
jP3P7-JfkeUT7NmcmVnARhiL9R8FeydVYVauHk29TpM.
https://www.facebook.com/180433198658339/videos/508203326857165.
https://www.facebook.com/180433198658339/videos/369423727687316.
https://www.canva.com/design/DAEbLnsoIs/TwiWbjgzsgsshNpyn1snjw/view?utm_content=DA-
EbLnsoIs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewe&fbclid=IwAR3qJ
G1rjXGjun1dk3qxN1Yak8HynmSl66jgf8qCasdlObsMApSv5EvMLIc#12.
https://www.facebook.com/180433198658339/videos/3114657152086648.
https://view.genial.ly/6061aca35355550ce9811ea8/presentation-dzien-ksiazki-dla-
dzieci?fbclid=IwAR1sn_EdmpducbC1lO5T1wes2kUOFx3geIo98mAEdMZwTKFciDoqx1tB3E.
http://www.storyjumper.com/book/showframe/91395586/
Ksika-dla-dziecinbspi-modziey?fbclid=IwAR3CXT_
mATZqGgrOFur0eA5GZd9ayV6IwsTl8wlFF5JoBRMjgwO4kZh5os#page/4.
https://www.facebook.com/PBP-Ksi%C4%85%C5%BCnica-Pedagogiczna-im-A-ParczewskiegoKali
szu180433198658339/photos/pcb.4075896959111924/4075872719114348.
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■ Marianna Marciniak
   
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

„Galeria na fotelu”
Popularyzacja biblioteki, 
książki, czytelnictwa 
w dobie pandemii   
z wykorzystaniem narzędzi  
internetowych oraz mediów 
społecznościowych 
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„...Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym 
przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? 
[...] Jakby za każdym razem coś zostawało między 
kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po 
latach zaczynamy ją kartkować, odnajdujemy w niej 
nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje 
nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie 
i jakby nie siebie..” 
[Cornelia Funke „Atramentowa krew”]

W dobie pandemii, zdalnego nauczania, ograniczeń w dostępie do bibliotek ważnym 
zadaniem Książnicy stało się prezentowanie naszych działań bibliotecznych na forach spo-
łecznościowych, stronach internetowych, przygotowywanie lekcji bibliotecznych i prezen-
tacja ich w szkołach i środowisku za pomocą  technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Spośród wielu prowadzonych działań chciałabym przedstawić jedną, której odpowied-
nika nie znalazłam wśród działań innych bibliotek.

Pomysł akcji czytelniczej był spontaniczny. Ukształtowały go rozmowy z czytelnikami. 
Bo szkoda było wielu cennych myśli nie zapisać, utrwalić, przekazać innym. Jeden komen-
tarz na Facebooku był inspiracją do powstania „Galerii na fotelu” a z chwilą rozpoczęcia 
prezentacji dodałam podtytuł „Galeria na fotelu – Czytelnicy – czytelnikom”, który wska-
zuje, że czytelnictwo i książkę reklamuje nie bibliotekarz, ale sami czytelnicy. Stali się oni 
naszymi Ambasadorami.

Ideą akcji było pokazanie czytelnika w scenerii bibliotecznej z książką i chwila rozmowy 
– jak zawsze podkreślałam – „O książce, bibliotece, czytelnictwie”. Do tego jedna fotografia 
na naszym służbowym fotelu. Najczęściej goście przychodzili z własnymi książkami, chcąc 
podzielić się jakąś myślą, refleksją. Czasami to był ulubiony cytat. 

Każda z osób reprezentuje inną profesję, różny wiek, korzysta z książek z innych pobu-
dek. Są więc uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, emeryci. Jedni czytają syste-
matycznie, inni sporadyczne. Niektórzy wchodzą do biblioteki przypadkowo, bo „było po 
drodze”, lub szybko potrzebują lektury. Wielu się dokształca, zdobywa kolejne stopnie na-
ukowe. A ci posiadający już dorobek i ugruntowaną pozycję naukową kontynuują wizyty, 
korzystając nadal zarówno ze zbiorów współczesnych, jak i tych z kolekcji historycznych. 
Ale wspólny mianownik pozostaje niezmiennie ten sam - Trzeba wziąć „żywą” książkę do 
ręki. 

W naszej „Galerii” chciałam pokazać osoby działające w różnych środowiskach, a po-
przez to mogące popularyzować książkę i czytelnictwo w szerokich kręgach społecznych – 
oraz pozyskiwać dla nas potencjalnych czytelników.

Akcja prezentowana na Facebooku cieszyła się dużą polarnością. Działanie przynosiło 
obopólne korzyści. Książnica pozyskiwała tzw. ”lajki”, czyli polubienia dla prezentowanej 
osoby, czytelnik, udostępniając post Książnicy na swoim profilu, reklamował dalej naszą 
placówkę.
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Dobór osób, był zupełnie przypadkowy. Teksty powstawały spon-
tanicznie. Czasem hasłem do zaproszenia był zachwyt osoby nad pre-
zentowanymi nowościami 

Pani Agata zawsze fascynuje się półką, na której wyłożone są no-
wości. „Jesteście okropnymi kusicielami… kocham te piękne książki. 
Wszystkie jakby dla mnie przygotowane!!!. Ale limit na koncie nie po-
zwala… i właściwie czas. Czyli jego brak – żali się”.

Innym razem – czytelnik rozgląda się z zaciekawieniem i senty-
mentem…” Tutaj podczas lat szkolnych przychodziłem na warsztaty 
szkolne. Moja młodość. Ale jak odkryłem bibliotekę, to nie omieszkam 
częściej zaglądać” (część lokalu biblioteki to pomieszczenia po dawnej 
szkole samochodowej). I wspomnienie:  

„Moja przygoda z Książnicą zaczęła się jeszcze na studiach, kiedy 
biblioteka znajdowała się przy Nowym Świecie. Studiując bardzo lu-
biłam pracować w czytelni. Cisza. Klimat nauki. I fajne staroświeckie 
lampy na stolikach. W wypożyczalni zawsze mogłam liczyć na pomoc 
i fachową, rzeczową obsługę. Po dłuższej przerwie  trafiłam po książki 
na ul. Południową. I co się okazało… Odnalazłam tu tych samych ludzi 
tam pracujących!!!!. I ten sam klimat i tę samą chęć pomocy czytelni-
kowi”.

Pani Lucyna jest emerytką, aktywną działaczką Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Ale wśród rozlicznych obowiązków znajduje czas aby 
poczytać.

„Cieszę się, że Książnica pamięta również o emerytach i seniorach 
i w swoich zbiorach posiada coś lekkiego do poczytania. My już swoją 
wiedzę zdobyliśmy. Przekazujemy swoje doświadczenia młodemu po-
koleniu. A w długie zimowe wieczory można się zrelaksować z książką….”. 

Patrycja, anglistka, wokalistka, niejednokrotnie swoim śpiewem uświetniała nasze 
działania. I tak jak każdy gość na fotelu ma dla nas przesłanie:

„Biblioteka – miejsce spotkania z książką... i nie tylko. Książka – miejsce spotkania 
z myślami autorów, historiami, wiedzą. Bywają inspirujące. I nie zamieniłabym ich na cy-
frowe, za bardzo lubię ich „fizyczność”.

Małgosia, młoda osoba a ciekawa historii swojego miasta:
„Moja przygoda z czytaniem o regionie zaczęła się dawno...To było chyba w podstawów-

ce albo w gimnazjum. Był konkurs o Kaliszu, ostatecznie nie wzięłam udziału. Ale wtedy 
zaczęłam się interesować regionalizmem. Pierwsze ciekawostki odkryłam na stronie stary-
kalisz.pl obecnie dawnykalisz.pl”

„Czytanie to też forma uzależnienia. Tylko czy trzeba to leczyć? Na to pytanie odpo-
wie Pani Sylwia – psychoterapeutka uzależnień: „Książka odgrywa niezmiernie istotna rolę 
w psychoterapii. Doświadczony terapeuta potrafi docenić to narzędzie w swojej pracy, bo 
cytując pisarkę Cornelię Funke: „...Świat jest straszny, okrutny, bezlitosny, mroczny jak 
zły sen. To nie jest miejsce do życia. Książki to jedyne miejsce, gdzie istnieje współczucie, 
pociecha, szczęście... i miłość”. A więc książka należy do tej formy uzależnień, których nie 
należy leczyć, a wręcz powinno się przepisywać na receptę”.

Dla wszystkich znających wartość książki ważna jest wypowiedź kaliskiego nauczyciela, 
trenera polskiej kadry narodowej w chodzie sportowym, autora wielu książek. Pan Krzysz-
tof powiedział:
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„Jestem emerytowanym nauczycielem wycho-
wania fizycznego. Pracuję w Polskim Związku Lek-
kiej Atletyki. Obecnie przygotowuję zawodników do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio przełożonych z 2020 
roku z powodu pandemii. Z Książnicą związany je-
stem od lat i w tym miejscu pragnę podziękować 
pracownikom za wszelką udzielaną mi pomoc w do-
cieraniu do poszukiwanych źródeł, bo, żeby znaleźć 
w internecie informacje, ktoś musiał je tam wcze-
śniej umieścić. A skąd ta wiedza? Z książek, czaso-
pism i wszelkich dokumentów pisanych”. 

Akcja pn. „Galeria na fotelu” doczekała się 
dwóch edycji, w każdej uczestniczyło po 15 osób. 
Wśród udzielających  wypowiedzi przeważały kobie-
ty, niemniej i mężczyźni bywali skłonni do zwierzeń, 
w „Galerii” znalazło się ich sześciu. 

Pierwsza edycja była realizowana od październi-
ka do końca grudnia 2020 r., druga trwała  od lutego 
do maja 2021 i odbywała się już w nowo wybudowa-
nym skrzydle Książnicy. 

Stary fotel zamieniliśmy na nowy, dawne miej-
sca udostępniania na nową przestrzeń. Niezmienny 
pozostał bogaty i różnorodny księgozbiór. Niezmien-
ni, pełni pasji bibliotekarze zawsze gotowi nieść po-
moc. Spotykamy się w nowej aranżacji, ale zawsze 
z tą samą intencją. Interesuje nas Wasze zdanie na 
temat książki, czytelnictwa, bibliotek.

„Galeria na fotelu”

„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to za-
równo duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę 
przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią.” 

       [Carlos Ruiz Zafón „Cień wiatru”]

Tym cytatem podziękowaliśmy i wyróżniliśmy tych, którzy zgodzili się, aby ich wizeru-
nek stanowił dobry przykład rozwijania pasji czytania.

W naszej „Galerii na fotelu” – I edycji „Czytelnicy czytelnikom” oraz II edycji „ Do bi-
blioteki przychodzisz sam a wychodzisz z przyjacielem” – gościliśmy  w każdy czwartek 
osobę, która chciała podzielić się z nami swoimi uwagami, refleksjami, przemyśleniami na 
temat czytelnictwa, książki, bibliotek. Wszystkie były cenne, ważne, pouczające. 

Dziękujemy!  

Marianna Marciniak - inicjatorka 
„Galeria na fotelu” 



■ Anna Wojtynka
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wystawa 
„Tam, gdzie uczą jak drewno gra. 
Technikum Budowy Fortepianów  
im. Gustawa Arnolda Fibigera
w świetle kolekcji ze zbiorów 
Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu”
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Włączając się w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu (2020/2021) Książnica 
Pedagogiczna w Kaliszu przygotowała wystawę pt. „Tam, gdzie uczą jak drewno gra. Tech-
nikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w świetle kolekcji ze zbiorów 
PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”. Kuratorem wystawy była 
Anna Wojtynka, bibliotekarz Działu zbiorów specjalnych.

Wystawa powstała w ramach projektu edukacyjnego „CALISIADA”, którego Książni-
ca od kilku lat jest partnerem. Tematem przewodnim omawianej jubileuszowej 5. edycji 
CALISIADY była historia kaliskiego przemysłu muzycznego, a w szczególności rola, jaką 
odegrała w jego rozwoju rodzina Fibigerów. W ramach projektu odbywały się m.in. różne 
warsztaty i konkursy dla dzieci. Projekt CALISIADA organizowany jest przez Stowarzysze-
nie Stacja Inspiracja i Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Jego twórcami są: Ewa Mąkow-
ska, koordynator projektu, Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka 
i Marcin Mikołajczyk, pracownik Biblioteki Akademii Kaliskiej (wcześniej kierownik Działu 
magazynów i konserwacji zbiorów Książnicy). 

Ekspozycja „Tam, gdzie uczą jak drewno gra” została przygotowana w oparciu o mate-
riały z kolekcji poświęconej Technikum Budowy Fortepianów, przechowywanej w Dziale 
zbiorów specjalnych Książnicy. Kolekcja powstała w 2007 r., po przekazaniu przez człon-
ków Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Wychowanków Technikum Budowy Fortepianów 
w Kaliszu materiałów związanych ze szkołą. Zebrane dokumenty posłużyły do opracowa-
nia publikacji „Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera 
w Kaliszu (1954-2004)” (Kalisz 2004) autorstwa Krzysztofa Walczaka i Danuty Wańki. 

Kolekcja zawiera materiały dotyczące nauczania z lat 1964-1989, materiały pomocnicze 
do prac dyplomowych, związane z historią szkoły, dotyczące jej absolwentów oraz wycinki 
i kserokopie artykułów z prasy na temat szkoły, a także kaliskiej fabryki fortepianów i pia-
nin. Zebrana została także dokumentacja dotycząca organizacji zjazdów absolwentów Tech-
nikum Budowy Fortepianów w Kaliszu i działającego tam Związku Harcerstwa Polskiego.

Na wystawę złożyło się siedem plansz, na których oprócz historii szkoły, zaprezentowa-
no zarys historii kaliskiego przemysłu muzycznego oraz informacje o rodzinie Fibigerów 
i ich fabryce fortepianów i pianin. Przybliżono też postać Gustawa Arnolda Fibigera (III), 
pomysłodawcy powstania Technikum Budowy Fortepianów. W części poświęconej organi-
zacji szkoły znalazły się zdjęcia i skany materiałów dotyczących programu nauczania, prak-
tyk uczniowskich, czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na które uczęszczali uczniowie 
TBF. W tym miejscu warto wspomnieć o zespole plastycznym, działającym już od pierw-
szych lat istnienia szkoły, prowadzonym przez artystę grafika Władysława Kościelniaka. 
Wzmianki na ten temat można było odnaleźć w lokalnej prasie. Materiały dokumentujące 
działalność zespołu zachowały się nie tylko w kolekcji poświęconej TBF, ale i w pracowni 
artystycznej W. Kościelniaka, odtworzonej w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. 
Można wśród nich znaleźć rozkłady nauczania dla poszczególnych klas Technikum, zeszyty 
z notatkami artysty dotyczącymi prowadzonych zajęć, notatniki z ocenami wystawianymi 
uczestnikom zespołu plastycznego, czy zdjęcia. 

Na kolejnych planszach przybliżono artystyczne i społeczne życie szkoły. Zaprezentowano 
m.in. różne grupy muzyczne działające przez cały okres istnienia technikum. Materiał zo-
stał uzupełniony skanami dyplomów uzyskanych przez poszczególne zespoły w różnych 
konkursach, a także zdjęciami pochodzącymi ze szkolnych kronik. Autorka wystawy przy-
bliżyła też działalność harcerstwa na terenie szkoły. Osobna plansza poświęcona była zjaz-
dom absolwentów TBF.
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W ramach popularyzacji wystawy odbywały się zajęcia w kaliskich szkołach podstawo-
wych, które prowadzili nauczyciele danej placówki, w oparciu o przygotowaną ekspozycję. 
Wystawę można było też obejrzeć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu, w którym 
odbywała się część warsztatów dla dzieci w ramach projektu CALISIADA, w tym zajęcia na 
podstawie ekspozycji o TBF. Powstała także wirtualna wersja wystawy, która była przekazy-
wana do szkół po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Znajduje 
się pod linkiem: https://zbioryspecjalnekp.wixsite.com/wystawa-tbf. 

Podczas uroczystego zakończenia 5. jubileuszowej edycji CALISIADY, które odbyło się 
20 grudnia 2020 r. w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, organizatorzy zapro-
sili na filmowe podsumowanie minionych edycji. Przygotowali też niezwykłą muzyczną 
niespodziankę – koncert na fortepianie firmy Schimmel Pianos zarejestrowany w murach 
Książnicy. Nagrany został także filmik z kuratorskiego oprowadzania po wystawie, który był 
wyświetlany w szkołach w ramach podsumowania projektu.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

I Wielkopolskie 
Forum Bibliotekarzy
 

Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy to oddolna inicjatywa bibliotekarzy skupionych 
wokół Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Myśl organizacji forum dojrzewała przez kilka 
lat. Często była przedmiotem kuluarowych rozmów bibliotekarzy, którzy w celu samodo-
skonalenia, poszerzania swoich horyzontów i zdobywania nowych kontaktów branżowych 
brali niejednokrotnie udział w podobnych forach organizowanych w innych regionach 
Polski. Pierwsza edycja wielkopolskiego Forum odbyła się 27 października 2021 r. w sali 
konferencyjnej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Honorowy patronat nad Forum objął 
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast patronat medialny 
– redakcje portali: wkaliszu.pl., Lustro Biblioteki, Good Books, naszemiasto.pl, „Latarnik 
Kaliski”, Kalisz24info.pl, Radia Poznań, TVP 3 Poznań oraz tygodników „Życie Kalisza” 
i „Ziemia Kaliska”. Specyficzny czas pandemii, niepewność oraz spontaniczna inicjatywa 
organizacji Forum sprawiły, że organizatorzy nie ogłaszali otwartego naboru referatów. Za-
proszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli bibliolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego, Uni-
wersytetu Łódzkiego, Akademii Kaliskiej oraz bibliotekarze praktycy z Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, czy też Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Oddziału Muzeum Zamku w Gołuchowie. Wśród ponad 60. uczestników byli 
również goście z województwa lubelskiego i mazowieckiego. 

Hasło pierwszego Forum „Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem” zainspirowała 
organizatorów, aby nawiązać podczas obrad do przypadającego w 2021 r. 115-lecia biblio-
tekarstwa powszechnego w Kaliszu. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w 1996 r. Książ-
nica Pedagogiczna była współorganizatorem sympozjum naukowego poświęconego „90-le-
ciu bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu”. Inicjatorem konferencji był wówczas prof. 
Krzysztof Walczak, prekursor badań nad historią bibliotek Kalisza. Podczas sympozjum 
gościliśmy ikony polskiego bibliotekarstwa: prof. Annę Żbikowską-Migoń, prof. Krzysztofa 
Migonia, prof. Jadwigę Kołodziejską. W 2021 r. minęło 25 lat od tych obchodów.

Po oficjalnym powitaniu uczestników I Wielkopolskiego Forum Bibliotekarzy przez Jo-
lantę Nowosielską, dyrektora Książnicy Pedagogicznej, głos zabrała koordynatorka Forum, 
dr Bogumiła Celer, która podkreśliła, że celem konferencji jest zainspirowanie biblioteka-
rzy reprezentujących różne typy bibliotek (publiczne, pedagogiczne, szkolne, naukowe) do 
refleksji nad rozwojem bibliotek w regionie. 
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Spotkanie składało się z dwóch sesji. Moderatorką pierwszej z nich była prof. nadzw. dr 
hab. Ewa Andrysiak, bibliolog i bibliograf, znawczyni życia i działalności Alfonsa Parczew-
skiego, patrona Książnicy. 

Wystąpienia konferencyjne rozpoczął prof. K. Walczak, wieloletni dyrektor Książni-
cy Pedagogicznej, który przypomniał słuchaczom, że myśl utworzenia w Kaliszu bibliote-
ki powszechnie dostępnej przewijała się w intelektualnych kręgach mieszkańców Kalisza 
przez całą drugą połowę XIX wieku. W początkach kolejnego stulecia zaczęto podejmować 
pierwsze próby utworzenia biblioteki publicznej, m.in. zakładając Bibliotekę Adama Mic-
kiewicza przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Biblioteka przetrwała I wojnę światową, prężnie 
działała w okresie międzywojennym. Niestety w początkach kolejnej wojny placówkę za-
mknięto. W roku 1906 założona została natomiast Biblioteka Towarzystw Kursów Popu-
larnych imienia Adama Asnyka, późniejsza Biblioteka Miejska, która przetrwała wojenne 
zawieruchy i dała trwałe podwaliny pod przyszłe bibliotekarstwo powszechne w Kaliszu. 
W swoim wystąpieniu nawiązał do kapitału ludzkiego czyli do wiedzy, umiejętności i kom-
petencji poszczególnych osób związanych z kaliskimi bibliotekami. Podkreślił, że „nie jest 
tak, że to dyrektorzy tworzą bibliotekę, owszem kierują nią, ale księgozbiory i działalność 
tworzą ludzie”. Na zakończenie zaznaczył, że bibliotekarstwo powszechne nie polega dzisiaj 
na „przeciętności działania”. Odnosząc się do kaliskich bibliotek podsumował, że Miejska 
Biblioteka Publiczna zmierza dziś w kierunku wszechstronnej instytucji kultury, natomiast 
Książnica Pedagogiczna również „poszukuje nowej tożsamości, do tej pory była nastawiona 
na naukę, spowodowały to w głównej mierze osobowości ludzi kierujący nią przez lata. Dziś 
działalność biblioteki skierowana jest bardziej w stronę oświaty powszechnej, nauczyciel-
skiej, uczniowskiej, to także dobry kierunek. Generalnie nadal głównym celem obu instytu-
cji jest upowszechnianie książki w jej wszystkich postaciach.” 

Kolejną prelegentką była prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojciechowska, 
która przedstawiła najnowsze wyniki kilkuletnich badań dotyczących kapitału społeczne-
go w środowisku różnego typu bibliotek. Na początku swojego wystąpienia odnosząc się 
do działalności naukowej bibliotek podkreśliła, że jako organizatorka Bałtyckiej Konferen-
cji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ma przyjemność regularnie gościć przedstawi-
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cieli Książnicy, więc aspekt naukowy tej biblioteki jest ciągle kontynuowany. W centrum 
jej rozważań znalazła się biblioteka jako miejsce spotkań publicznych, wsparcia, dialogu, 
współpracy i aktywizacji lokalnej społeczności. Referentka podkreślała, że biblioteki cieszą 
się największym zaufaniem spośród instytucji publicznych, mają więc szansę stworzenia 
atrakcyjnej oferty dla wielu grup użytkowników. Poruszyła zagadnienie kapitału społecz-
nego w kontekście społeczeństwa informacyjnego oraz takich obszarów życia, jak edukacja 
czy kultura. Podkreśliła istotna rolę bibliotekarzy, którzy jako grupa zawodowa mogą przy 
odpowiednim wsparciu aktywnie działać na rzecz integracji społeczności skupionych wokół 
bibliotek i przyczyniać się do budowania kapitału społecznego.

Sesję zakończył Marcin Skrabka, reprezentujący inicjatywę Good Books, przedsta-
wiając funkcjonowanie bibliotek we współczesnym rynku odbiorców. Prelegent nawiązał 
w swoim wystąpieniu do wielu nowych metod pozyskiwania czytelników, którzy dotychczas 
unikali bibliotek. Podkreślił potrzebę opracowania dla nich specjalnej oferty, pokazującej 
bibliotekę jako „trzecie miejsce”, czyli miejsce relaksu poza domem i pracą, gdzie użytkow-
nik będzie czuł się swobodnie i komfortowo.

W przerwie konferencji odbyła się sesja posterowa. Uczestnicy konferencji mogli zapo-
znać się z plakatami naukowymi przygotowanymi przez: Marcina Mikołajczyka (Pośmiert-
ne spisy mienia w badaniach bibliologicznych na przykładzie akt kaliskich notariuszy 1808-
1866); Różę Pomiecińską (Edukacyjny projekt czytelniczy „Z czytaniem i programowaniem 
za pan brat”); Ewę Szczurek (Bazy w zasobach Biblioteki Akademii Kaliskiej); Annę Woj-
tynkę („Aktywna Biblioteka” – projekt skierowany do bibliotekarzy szkolnych) oraz Aldonę 
Zimną (Edukacyjny projekt czytelniczy „Krąg Zaczytanych Przedszkoli”).

Na drugą sesję moderowaną przez Małgorzatę Kołodziej, wicedyrektorkę Książnicy Pe-
dagogicznej, złożyło się pięć referatów poświęconych głównie problematyce związanej z re-
gionalizmem. Pierwszy prelegent dr Zbigniew Gruszka z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry 
Informatologii i Bibliologii omówił idee regionalizmu z perspektywy historycznej, socjolo-
gicznej, literaturoznawczej oraz prasowej. Wśród zadań regionalnych bibliotek wymienił 
m.in. opracowanie, wydawanie i promowanie różnorodnych publikacji na temat „małych 
ojczyzn”, inspirowanie projektów edukacyjnych czy konstruowanie gier miejskich. Zwró-
cił uwagę na podstawy prawne podejmowania przez biblioteki inicjatyw regionalnych oraz 
próby określenia najważniejszych zastosowań idei regionalizmu w przestrzeni społecznej.
Zaznaczył, że regionaliści są grupą coraz bardziej docenianą przez włodarzy niektórych 
miast, a ich publikacje są regularnie dotowane.

Misję i działalność Ośrodka Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej oraz możliwości 
jej realizacji we współpracy z bibliotekarzami przedstawił dr Makary Górzyński. Zapowie-
dział rozbudowę potencjału dydaktycznego i badawczego Akademii o humanistykę i nauki 
historyczne zespolone z nowocześnie rozumianą tematyką regionalną. W czasie prelekcji 
zwrócił uwagę również na kapitał ludzki w bibliotece, podawał przykłady regionalistów 
z wielkopolskich bibliotek, którzy z pasją i determinacją pracę etatową łączą z działalnością 
badawczą. Podkreślił, że praca w bibliotece jest wielowątkowa, jednak jednym z obszarów 
działalności tych placówek jest cały czas działalność naukowo-badawcza w nich prowadzona. 

W kolejnej części konferencji doświadczeniami w zakresie wykorzystania questów 
w promowaniu ciekawych miejsc w Wielkopolsce podzieliła się Aleksandra Warczyńska 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Natomiast 
Marta Gołembiewska reprezentująca Muzeum Zamek w Gołuchowie omówiła cymelia z go-
łuchowskiej biblioteki hrabiny Izabeli z książąt Czartoryskich Działyńskiej. 
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Forum zakończyło wystąpienie Żanety Marszałek-Trzebińskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku, która przedstawiła przykłady realizacji zadań projektowych w ramach eduka-
cji regionalnej w bibliotece szkolnej. 

Intencją, która przyświecała organizatorom Forum była integracja bibliotekarzy. Mamy 
nadzieję, że zapowiadane kolejne edycje będą również przestrzenią do przeprowadzania 
wspólnych rozmów, wyznaczania nowych, niejednokrotnie wspólnych instytucjonalnie ce-
lów oraz wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarzy województwa wielkopolskiego. Bi-
blioteki publiczne, pedagogiczne, szkolne czy naukowe łączy realizacja ważnej społecznej 
misji. Nasuwają się w tym miejscu słowa wypowiedziane kilka lat temu przez znaną w śro-
dowisku bibliotekarzy kaliskich Janinę Patysiak, że: „łączy nas wszystkich książka i zwią-
zane z nią potrzeby społeczne. Integruje różnorodność obowiązków zawodowych, wiedza 
i kontakty koleżeńskie.” Wspieramy demokratyczne społeczeństwo i wszystkich jego oby-
wateli. Nasza rola wykracza poza statutowe „gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
zbiorów” czy „prowadzenie działalności informacyjnej”.

Od lewej: dr Zbigniew Gruszka, prof. Ewa Andrysiak, Małgorzata Kołodziej, 
Jolanta Nowosielska, prof. Krzysztof Walczak, Żaneta Marszałek-Trzebińska, 

Marta Gołembiewska. Fot. A. Kurzyński
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■ Marcin Mikołajczyk
                         Biblioteka Akademii Kaliskiej 
   im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Książki regionalne  
w naszych bibliotekach

Mijający rok, tak trudny dla nas wszystkich z powodu wszechobecnej 
pandemii, nie odcisnął negatywnego piętna na rynku książki regionalnej.

Ukazała się, długo oczekiwana przez wszystkich regionalistów i miło-
śników historii grodu nad Prosną, księga jubileuszowa pt. „Kaliskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk. Trzydzieści lat działalności 1987-
2017” pod redakcją prof. Krzysztofa Walczaka. Na kolejnych stronicach 
publikacji zainteresowany czytelnik zapoznać się może kolejno z nauko-
wymi tradycjami Kalisza, organizacją i działalnością KTPN, czasopisma-
mi wydawanymi przez Towarzystwo, biblioteką, działaniami w zakresie 
upowszechniania nauki i kultury oraz biurem kaliskiego towarzystwa. 
Autorami poszczególnych części są: Ewa Andrysiak, Iwona Barańska, Bo-
gumiła Celer, Jan Frąszczak, Maria Kaczmarkiewicz, Ewa Obała, Elżbieta 
Steczek Czerniawska, Anna Szurczak oraz Krzysztof Walczak.

Pokłosiem konferencji naukowej z okazji jubileuszu 200. rocznicy 
wzniesienia obecnego gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asny-
ka w Kaliszu jest starannie wydana publikacja zatytułowana „Szkoła ka-
liska i jej budynek” pod redakcją Bogumiły Celer, Joanny Montelatic 
oraz Krzysztofa Walczaka. Na książkę składa się 10 tekstów: 750 lat istnie-
nia Szkoły Kaliskiej  (I Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Asnyka 
w Kaliszu) K. Walczaka, Sylwester Szpilowski i budowa gmachu szkolne-
go I. Barańskiej, Wybrane księgozbiory prywatne nauczycieli kaliskiej 
Almae Matris  w  pierwszej  połowie  XIX wieku Marcina Mikołajczyka, 
Szkolne  lata  Adama  Chodyńskiego  –  Powiatowa  Szkoła  Filologiczna 
w Kaliszu w latach 1842-1846 Macieja Błachowicza, Działalność Mela-
nii  Parczewskiej  na  rzecz  polskiej  oświaty E. Andrysiak, Stefan Giller 
jako nauczyciel Gimnazjum Filologicznego w Kaliszu Jadwigi Miluśkiej, 
Prezydent Stanisław Wojciechowski jako uczeń i wychowanek kaliskiej 
Almae Matris E Steczek Czerniawskiej, Szkoła i  jej wychowankowie B. 
Celer, Patron  szkoły  w  recepcji  jej  wychowanków J. Montelatic oraz 
Asnyk – tradycja napisana historią, historia napisana tradycją Urszuli 
Janczar.
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„Bibliografia bibliologiczna Kalisza 1981-1990” autorstwa 
Katarzyny Kubiak stanowi kontynuację wydanej w 1982 r. „Bibliografii 
bibliografii i nauki o książce województwa kaliskiego 1975-1980”, opra-
cowanej przez Barbarę Ałaszewską. Książka powstała w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie zebrania piśmiennictwa, z szeroko rozumianej proble-
matyki wydawniczej, bibliotecznej i czytelniczej dotyczącej Kalisza. Przy 
opracowaniu bibliografii autorka wykorzystała przede wszystkim mate-
riały pochodzące z pism regionalnych. Pozycja ukazała się jako numer 2 
serii „Katalogi i bibliografie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk”.

Z druku wyszedł 19. tomik serii Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Kaliszanie pt. „Fibigerowie. Rodzina kaliskich fortepianmi-
strzów” autorstwa Marii Kaczmarkiewicz – doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie teorii muzyki, wykładowczyni akademickiej, badaczki 
kultury muzycznej Kalisza. Na kolejnych stronach publikacji autorka 
kreśli sylwetki twórców kaliskiego przemysłu fortepianowego – Gustawa 
Arnolda Fibigera (I), Gustawa Arnolda (II) oraz Gustawa Arnolda (III) 
przedstawiając przy okazji obraz kultury muzycznej grodu nad Prosną 
w okresie ponad 100 lat.

W ubiegłym roku swoje 70. urodziny świętował prof. Krzysztof Wal-
czak. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, którego do-
stojny jubilat jest Członkiem Honorowym, wydało bibliofilską edycję jed-
nego z jego artykułów pt. „Pierwszy drukarz na Łużycach Mikołaj 
Wolrab i jego działalność”. Opublikowany tekst został wygłoszony 
w 2017 r. podczas czeskiej międzynarodowej konferencji zorganizowanej 
w Brnie pt. „Książki zwierciadłem życia. Książki wiedzy wszelakiej jako 
świadectwo minionych czasów” oraz opublikowany w 2019 r. w wydaw-
nictwie pokonferencyjnym pt. „Knížky naučení všelikého” (red. Lucie 
Heilandová, Jindra Pavelková, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 
2019, s. 85-91). 

Kolejny godny uwagi druk bibliofilski, wydany także nakładem To-
warzystwa Przyjaciół Książki, we współpracy z Książnicą Pedagogiczną, 
zredagowany przez B. Celer to „Głosy o instrumentach z Fabryki 
Arnolda Fibigera na przełomie XIX i XX wieku”. Edycja zawie-
rająca wypowiedzi znanych pianistów i kompozytorów na temat instru-
mentów z fabryki Arnolda Fibigera oparta jest na unikatowym katalogu 
firmowym fabryki z 1928 r. z kolekcji W. Kościelniaka. Druk towarzyszył 
wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w Książnicy w ramach 
obchodów Roku Rodziny Fibigerów.

Niejako zwieńczeniem wyżej wspomnianych obchodów w Kaliszu, 
jest wydanie książki Elwiry Fibiger pt. „Fortepian moja miłość”. Na 
kolejnych stronach książki autorka snuje opowieść o burzliwych losach 
rodziny i fabryki fortepianów która na stałe wpisała się w historię nad-
prośniańskiego grodu. Publikacja jest doskonałym uzupełnieniem, wy-
danej przed kilku laty „Duszy zaklętej w fortepianie” tej samej autorki. 
Na uwagę zasługuje strona edytorska oraz bardzo ciekawa okładka za-
projektowana przez Arkadiusza Sarleja.
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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wzbogaciło swoją ofertę o cztery 
publikacje. Książka Michała Miklasa pt. „Trudne związki” jest rozwi-
nięciem wątków podjętych w wystawie o tym samym tytule, prezentowanej 
w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie i stanowi próbę przedstawienia 
życia emocjonalnego pisarki. „Kaliskie ABC” z tekstem Agnieszki Nożyń-
skiej-Demaniuk, redakcją Sylwii Kucharskiej, ciekawymi ilustracjami Sza-
ryfiki Agaty Józefowicz to książka-kompendium nie tylko dla najmłodszych. 
W trakcie jej lektury czytelnik pozna, w wierszowanej formie, najważniejsze 
postacie, miejsca i wydarzenia z historii Kalisza. Nowa książka Stanisława 
Małyszki pt. „W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca po-
chówku dawniej i dziś” to prawdziwa skarbnica wiedzy o nekropoliach 
miasta nad Prosną. Na 303 stronach albumu zostały omówione dzieje 20 
miejsc pochówku oraz cmentarzy, w części już nieistniejących lub nieużyt-
kowanych, oraz 13 nekropoli użytkowanych. Dużym walorem wydawnic-
twa jest bogata szata graficzna. Ukazało się drugie wydanie przewodnika 
„Wszystko dla pań” autorstwa Anny Tabaki i ilustracjami Przemysława 
Dunaja. Kolejna edycja została poszerzona o sylwetkę Zofii Hieropolitań-
skiej – kustoszki i współtwórczyni Muzeum Ziemi Kaliskiej, ponadto zmie-
niono kilka ilustracji i usunięto dostrzeżone błędy i przeoczenia.

Wśród nowych muzykaliów znaleźć można „Śpiewnik ludowy. Pie-
śni z płyty Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 1998-2014” wydany 
przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Niewielkich rozmiarów publika-
cja, pomyślana jako podręcznik do śpiewania, zawiera nuty i teksty utwo-
rów. Teksty pieśni opracowali Anna Gałczyńska i Krzysztof Rospondek, od-
powiedzialni również za wydawnictwo płytowe. Opracowanie nutowe wraz 
z komentarzem wykonała dr Arleta Nawrocka-Wysocka, z kolei choreograf 
Piotr Kulka, przygotował opis tradycyjnych tańców z regionu z przykładami 
wybranych melodii pieśni. Natomiast „Biesiada Folkloru Ziemi Kali-
skiej. Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w latach 
1979-2020” pod redakcją Anny Gałczyńskiej jest albumem zawierającym 
subiektywny wybór fotografii z archiwum CKiS w Kaliszu od 1979 do 2020 
r. Zamiarem wydawnictwa było ukazanie historii ruchu folklorystycznego 
w subregionie kaliskim. Album składa się ze 120 czarno-białych i koloro-
wych zdjęć, artykułów, wycinków prasowych, programów i afiszy o Biesia-
dzie Folkloru. 

W ramach wspomnianych już obchodów Roku Rodziny Fibigerów, 
Archiwum Państwowe w Kaliszu wydało książkę „Fibigerowie. Twór-
cy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)” w opra-
cowaniu Anny Bestian-Zając i Grzegorza Walisia, pod redakcją Grażyny 
Schlender. Wydawnictwo składa się z dwóch części – pierwsza przedstawia 
historię rodziny oraz relacje łączące poszczególnych jej członków ze świa-
tem przemysłu, drugą stanowią dzieje fabryki Arnolda Fibigera do 1945 r. 
Jednym z punktów programu zakończenia całorocznych obchodów 70-lecia 
APK było wydanie publikacji pt. „Nieznany przywilej kupców kaliskich  
z 1568 r.”, w opracowaniu Zofii Wojciechowskiej. Opublikowany z komen-
tarzem przywilej stanowi statut bractwa kramarskiego w Kaliszu wystawio-
ny przez burmistrza i rajców oraz wójta i ławników a także cechmistrzów 
bractw i rzemiosł miasta Kalisza.
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Efektem projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Stacja Inspiracja 
przy współpracy między innymi z kaliskim środowiskiem artystów i biblio-
tekarzy jest wydanie autorskiej bajki Łukasza Bernady pt. „Fortepian ze 
strychu” w formie książki oraz audiobooka.

Autorem dwóch wydanych w ostatnim czasie pozycji jest Zbigniew Ko-
ścielak. „Kaliski aktor Ignac. Opowieść o Ignacym Lewandowskim 
(1940-2009)” jest biografią-wspomnieniem znanego wszystkim miłośni-
kom kaliskiej Melpomeny aktora. Z kolei „Kaliski Piekarz z Zawodzia. 
Rodzinne, zawodowe i społeczne dzieje Stanisława Paraczyńskie-
go” przedstawia sylwetkę kaliskiego społecznika.

Rok 2020 to dla polskiej filatelistyki czas trzech rocznic: 160. rocznicy 
emisji pierwszego znaczka polskiego, 70-lecia Polskiego Związku Filateli-
stów oraz 40-lecia Okręgu PZF w Kaliszu. Ta ostatnia stała się pretekstem do 
wydania książki autorstwa Jerzego Bielawskiego pt. „40 lat Okręgu Ka-
liskiego Polskiego Związku Filatelistów 1980-2020”. Autor przed-
stawił chronologicznie historię zorganizowanego ruchu filatelistycznego 
w nadprośniańskim grodzie oraz w Okręgu Kaliskim. Publikację uzupełnia 
aneks, zawierający afisze, plakaty, pisma, dyplomy i inne materiały związane 
z działalnością filatelistów kaliskich i regionalnych.

Ukazała się długo oczekiwana przez miłośników boksu, dwutomowa 
monografia autorstwa Janusza S. Stabno pt. „Kaliszanie na ringu 1932-
2019”. Dzieło jest efektem ośmioletniej pracy autora, który na ponad 700 
stronach zgromadził obszerny materiał na temat kaliskich bokserów: Wa-
lentego Pietrzaka, Stanisława Szrajtera, Ryszarda Mańki, Wacława Ści-
gały, Władysława Obały, Adama Mariana Walczaka, Józefa Jaworowicza, 
Tadeusza Kołodziejskiego, Tadeusza Grzelaka, Jana Sobolewskiego, Wło-
dzimierza Caruka, Piotra Marcinkowskiego, Bolesława Wosika, Krzysztofa 
Machlańskiego, Zbigniewa Kucińskiego, Leszka Pilicha, Ryszarda Hyżego, 
Mirosława Pilicha, Józefa Nawrota, Grzegorza Hołowczaka, Jerzego Alek-
sandrzaka, Bonifacego Gidaszewskiego, Henryka Gołębiowskiego, Edwarda 
Jędrzejewskiego, Eugeniusza Kieliszkowskiego, Zbigniewa Mirka, Zenona 
Napierały, Jerzego Stodolnego, Jana Warzychy, Mirosława Zygnera oraz Da-
rii Walczykiewicz i Anny Sikory.

Miłośnicy historii lotnictwa mogą sięgnąć po kolejną publikację Henry-
ka Juszczaka pt. „Szare korzenie bujnych kwiatów”, dotyczącą postaci 
kaliskiego lotnika Jana Koseckiego.

Instytut Sztuki PAN opublikował pracę doktorską Przemysława Pawlaka 
pt. „Henryk Kazimierowicz. Ksiądz z nienapisanej sztuki Witka-
cego”. Na ponad 500 stronach biografii fascynującego duchownego, po-
wiernika Witkacego przeczytamy m.in. jak przed niemal stu laty wyrzucono 
z Kalisza dyrektora teatru, Iwo Galla, o pogrzebie właściciela Tłokini Ignace-
go Chrystowskiego, okupacji hitlerowskiej na ziemi kaliskiej oraz poszukiwa-
niach księgozbioru księdza przechowywanego na plebanii w Tłokini do 1968 r.

Wspomnieć również należy o wydawnictwach ciągłych ukazujących się 
w mieście. Wydany został 20. numer „Zeszytów Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk” zatytułowany „Listy jako dokument epoki” pod re-
dakcją prof. E. Andrysiak. Tom prezentuje 12 tekstów, których przedmiotem 
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są właśnie listy pochodzące z różnych okresów i dotyczące różnych za-
gadnień. Otwiera go Jakub Wojtczak przedstawiając na wybranych przy-
kładach zbiory epistolograficzne dotyczące terenów Wielkopolski połu-
dniowo-wschodniej w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk; próby charakterystyki listów zachowanych w spuściźnie 
Adama Chodyńskiego /przestawiłam tu/ pod kątem ich genezy, tematyki, 
stylu oraz wykorzystania w działalności „historyka Kalisza” podjęła się 
Henryka Karolewska; Marta Gołembiewska zaprezentowała list Alfreda 
Łubieńskiego do matki jako przyczynek do dziejów rodu Łubieńskich 
z dóbr stawiszyńskich; korespondencję z okresu narzeczeństwa Alfonsa 
Parczewskiego z Aleksandrą Bochdan jako przyczynek do poznania za-
interesowań czytelniczych w 2 poł. XIX w. przedstawiła E. Andrysiak; 
list Zofii Kęczkowskiej do Władysława Orkana znajdujący się w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie zaprezentował Grzegorz Brodacki; 
M. Mikołajczyk na podstawie korespondencji ks. Józefa Bronisława Szaf-
nickiego z Naczelnikiem Powiatu Kaliskiego scharakteryzował początko-
wą szkołę parafialną w Kokaninie; Anna Tabaka podjęła się analizy listu 
Mieczysława Naramowskiego na tle pamiętników jeńców ze Szczypiorna; 
B. Celer pochyliła się nad listem generała Józefa Hallera do harcmistrza 
Karola Sługockiego, przechowywanym w zbiorach specjalnych Kaliskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w kolejnym tekście autorka zajęła się 
opracowaniem korespondencji Zofii Hieropolitańskiej z profesorem Fe-
liksem Koperą, przechowywanej w zbiorach Muzeum Narodowego w Po-
znaniu; dwa listy Kazimierza i Marii Wiłkomirskich z 1984 r. opisał jako 
źródło do historii życia muzycznego Kalisza lat 20. XX wieku Krzysztof 
Rottermund; obchody jubileuszu 100-lecia urodzin Marii Dąbrowskiej 
w świetle korespondencji prof. Edwarda Polanowskiego przechowywanej 
w zbiorach KTPN przedstawiła E. Obała; swoją prywatną korespondencję 
z Andrzejem Znamirowskim zaprezentował artysta grafik Czesław Woś. 
Dwudziesty tom „Zeszytów” zawiera tradycyjnie recenzję i sprawozdania, 
wspomnienia o zmarłych członkach KTPN oraz część Z życia Towarzy-
stwa.

W 2020 roku ukazał się siódmy tom „Polonia Maior Orientalis. 
Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod redakcją prof. 
Piotra Gołdyna. Na wydawnictwo składa się tym razem 13 artykułów 
w trzech głównych działach. Dział Studia  składa się z tekstów napisa-
nych przez M. Gołembiewską (Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej 
w  Stawiszynie  w  latach  1777-1934 w  świetle  E.  Kneifel,  Die  evange-
lisch-augsburgischen  Gemeinden  der  Kalischer  Diozese), Krzysztofa 
Płachcińskiego (Służba  zdrowia w Wielkopolsce Wschodniej w  czasie 
powstania styczniowego (1863-1864), Makarego Górzyńskiego (Środo-
wisko architektoniczno-budowlane w Kaliszu oraz realia jego funkcjo-
nowania na przełomie XIX i XX wieku – zarys problematyki), B. Celer 
(Zwierzęta w dziewiętnastowiecznej publicystyce  i  literaturze Adama 
Chodyńskiego), Kamila Pozorskiego (Oliwetanie w Lądzie  nad Wartą 
1919-1921), Dariusza Racinowskiego (Działalność  szkół  powszechnych 
w gminie Lubotyń w latach 1926-1939 w świetle prasy lokalnej), Jac-
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ka Biskupskiego (Życie społeczno-polityczne i kulturalno-oświatowe 
w Babiaku w latach 1932-1939 w świetle doniesień „Gazety Kolskiej”) 
oraz Gabrieli Matuszkiewicz (Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szko-
ły Dokształcającej Zawodowej w Koninie w latach 1945-50 w świe-
tle protokołów Rady Pedagogicznej). Dział Materiały przynosi teksty 
Jarosława Wąsowicza (Okólnik  bpa Wincentego  Teofila  Chościak-
-Popiela  z  1878  roku  w  sprawie  nabożeństw  parafialnych.  Edycja 
źródłowa), Oleha Razyhrayeva (Z policyjnej kartoteki. Akta ze  służ-
by na Wołyniu policjantów z Wielkopolski Wschodniej) i Bartłomieja 
Grzanki (Raport landrata kolskiego Walthera Bechta z września 1941 
r. Nieznany dokument do dziejów powstania kolskiego  z  czasów II 
wojny światowej). W dziale Biografie znalazły się dwa teksty autor-
stwa Łukasza Trochy (Wojciech Gałczyński z Siąszyc (1801/02-1857) 
– ziemianin, powstaniec, społecznik) oraz Jarosława Durki (Życiorys 
ziemianina Witolda Maringe w świetle akt procesowych przeciwko 
pracownikom Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1949-1951). 
W tomie zamieszczono też dwie recenzje: autorstwa Bartosza Kiełbasy, 
dotyczącą zarysu dziejów gminy Władysławów i Piotra Gołdyna, oma-
wiającego monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pań-
skich. 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że ukazała się pierwsza publi-
kacja, inaugurująca serię wydawniczą Biblioteka Polonia Maior 
Orientalis. Jest to książka P. Gołdyna pt. „Ochotnicze straże po-
żarne powiatu konińskiego w latach 1921-1939. Studium hi-
storyczne na podstawie „Głosu Konińskiego”. Autor, na pod-
stawie tytułowego periodyku, podjął się przedstawienia obrazu ruchu 
strażackiego w powiecie konińskim w latach 1921-1939 – pożarów i ak-
cji gaśniczych, działalności władz powiatowych, uroczystości, działal-
ności kulturalno-oświatowej czy zaangażowania w politykę. Cennym 
elementem książki jest katalog pożarów opisanych na łamach gazety 
w ciągu 19 lat jej ukazywania się.

Ósmy tom „Studiów Kaliskich” pod redakcją J. Frąszczaka 
stanowi kolejną publikację o charakterze interdyscyplinarnym, która 
stanowi niejako kontynuację treści zawartych w poprzednich tomach. 
Na publikację składa się 14 tekstów dotyczących ekonomii, bezpie-
czeństwa, zarządzania, funkcjonowania wyższych uczelni, zagadnień 
prawnych czy opieki zdrowotnej. Autorami poszczególnych tekstów są 
przede wszystkim pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz osoby re-
prezentujące inne środowiska akademickie.

Warto dodać, że w 2021 r. wszystkie wspomniane wyżej czasopi-
sma Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk znalazły się na ministe-
rialnej liście czasopism punktowanych otrzymując każde z nich po 20 
punktów.

Ukazał się również dziewiąty tom „Zeszytów Kaliskiego Towa-
rzystwa Genealogicznego Kalisia” pod redakcją Jana Marczyń-
skiego. Jak co roku, na publikację składają się artykuły zaproszonych 
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autorów o różnorodnej tematyce, co w znaczący sposób podnosi jej war-
tość i atrakcyjność. Zeszyt otwiera tekst dotyczący obchodów Roku Ro-
dziny Fibigerów. Część główną stanowi 11 tekstów. Artykuł autorstwa B. 
Celer „Znakomici Kaliszanie”. Sylwetka Salomona Bleya w świetle listu 
odnalezionego w spuściźnie Adama Chodyńskiego, w którym autorka 
przybliża współczesnym prawie nieznaną postać żydowskiego nauczy-
ciela i działacza. M. Błachowicz podjął się próby odpowiedzi na pytanie, 
jaką rolę w kształtowaniu osobowości naukowej Adama Chodyńskiego 
odegrało Archiwum Akt Dawnych w Kaliszu, kreśli również obraz śro-
dowiska archiwistów kaliskich połowy XIX wieku. Efekty inwentaryzacji 
cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Stawiszynie przedstawia M. 
Gołembiewska, rysując przy tym wielokulturowy obraz najmniejszego 
miasta w Polsce. Postać księdza Wojciecha Rogozińskiego z Opatówka 
prezentuje w swoim tekście J. Miluśka-Stasiak. W tekście pt. „Cmenta-
rze, cmentarze, cmentarze...” Marcin Bolesław Wacowski przedstawia 
czytelnikom nekropolie, na których wieczny spoczynek znaleźli jego 
przodkowie. Temat obecności Ormianek w międzywojennym Kaliszu, na 
przykładzie losów Ewy i Barbary Horbaczewskich, porusza H. Karolew-
ska. O znaczeniu źródeł prasowych, w szczególności nekrologów i wspo-
mnień pośmiertnych w badaniach genealogicznych napisał M. Mikołaj-
czyk, do tekstu dołączając bibliografię zamieszczonych na łamach „Ziemi 
Kaliskiej” w latach 1957-2000 nekrologów i wspomnień pośmiertnych. 
Daniel Aleksandrzak przybliżył mało znaną postać płk. Tadeusza Za-
krzewskiego. Ewa Bocianowska w tekście Genealogia  to  wciągający 
nałóg opisuje nieznany dotychczas dokument związany z jej dziadkiem 
Bolesławem Kotlickim oraz przedstawia proces uzupełniania drzewa ge-
nealogicznego swojej rodziny. Swoimi przemyśleniami i refleksjami na 
temat współistnienia kaliskiego herbu i logo podzielił się J. Marczyński. 
Ostatnią, szóstą część indeksacji cmentarza parafialnego w Dębem za-
mieściła Maria Doktór. Ponadto w tomie znalazły się stałe działy: Książ-
ki, które warto przeczytać w opracowaniu E. Obały oraz Kalendarium 
za 2019 rok w opracowaniu J. Marczyńskiego. W końcowej części za-
mieszczono, opracowaną przez E. Obałę, bibliografię obejmującą zawar-
tość dziewięciu numerów „Zeszytów KTG Kalisia”. Warto wspomnieć, 
że obecny numer został ozdobiony ekslibrisami autorstwa Jerzego Jar-
nuszkiewicza, Władysława Kościelniaka, Zbigniewa Osenkowskiego, 
Mauricio Schvarzmana i Czesława Wosia, pochodzącymi ze zbiorów PBP 
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Tradycyjnie w grudniu do rąk czytelników trafił XLVI tom „Rocz-
nika Kaliskiego” pod redakcją Moniki Sobczak-Waliś. W dziale Roz-
prawy i Studia znalazły się teksty dotyczące form fortepianów i pianin 
kaliskiej wytwórni „Arnold Fibiger” (Tomasz Pielak), urodzonego na 
ziemi kaliskiej pułkownika Kazimierza Żelisławskiego (Marek Król), 
epizodu strzelińskiego w biografii ks. Stefana Dzierżka z 1983 r. (Marek 
Kozłowski), koźmińskiego cechu krawców w dwudziestoleciu między-
wojennym (Andrzej Szymański), placówki oraz profesorów i wychowan-
ków Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie, obecnie Liceum 
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Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego (Józef 
Pietrzak), uwag na temat osiemnastowiecznej dekoracji malarsko-sztu-
katorskiej odkrytej w kościele pojezuickim w Kaliszu podczas prac re-
stauratorskich (Ewa Andrzejewska). Na dział Materiały złożyły się trzy 
teksty: Marka Małeckiego (Folwark w Ostrowie Kaliskim w drugiej po-
łowie XVIII w. w świetle magistrackiego inwentarza), Zdzisława Wło-
darczyka (Placówki oświatowe na terenie powiatu kaliskiego w świetle 
urzędowego  zestawienia  z  roku  1887) oraz Grzegorza Walisia (Józef 
Zdzienicki: Nowoczesne osiedle Lisków – dzieło wielkiego organizato-
ra). Do działu Informacji  naukowej komunikaty przygotowali Leszek 
Ziąbka i Adam Kędzierski. Kronika przedstawia przegląd największych 
imprez kulturalnych i naukowych w Kaliszu i regionie. Tom zamykają 
Recenzje oraz Wspomnienia pośmiertne.

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzał też drugi tom „Studia 
Musicologica Calisiensia”, zatytułowany „Muzykolog wobec instru-
mentu muzycznego” pod redakcją K. Rottermunda i dedykowany profe-
sorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin. Tom zawiera prace 
poświęcone pracy naukowej i działalności B. Vogla, instrumentom mu-
zycznym, praktyce wykonawczej oraz historii i teorii muzyki.

Godnymi polecenia i uwagi są książki dotyczące dziejów miejsco-
wości położonych nieopodal Kalisza. „Historia w sepii. Opatówek. 
Wiewiórkowscy” autorstwa Dominiki Pawlikowskiej to opowieść 
o tytułowej rodzinie z Opatówka, którą tragicznie naznaczyła ostatnia 
wojna. Jak stwierdza sama autorka, inspiracją do jej napisania stała 
się zawartość szuflady z dokumentami, listami i urzędowymi pismami 
w języku niemieckim. Cenną częścią publikacji jest omówienie listy pro-
skrypcyjnej dla okręgu kaliskiego, która zawiera 152 nazwiska osób mie-
dzy innymi z miejscowości: Ceków Kolonia, Staw, Błaszki, Iwanowice, 
Lisków, Blizanów, Godziesze Wielkie, Kamień, Chocz, Stawiszyn, Koź-
minek. Z kolei „Adamczewscy z Opatówka” autorstwa Wojciecha 
Kazimierza Glapy to historia tytułowego rodu związanego od pokoleń 
z „Miasteczkiem Róży Wiatrów”, a także opowieść o samym mieście. 

Wśród najnowszych wydawnictw albumowych znajdziemy „Ko-
lekcję zabytkowych fortepianów Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku” Beniamina Vogla – dwujęzyczny, polsko-angielski al-
bum z bogatą i starannie opisaną dokumentacją fotograficzną. Składa 
się on z opracowań na temat tradycji fortepianmistrzowskich Kalisza, 
budowniczych i wytwórni instrumentów oraz z katalogu instrumentów 
(fortepianów skrzydłowych, fortepianów stołowych, pianin, fortepianów 
pionowych). Z kolei „Opatówek. Fabryka. Muzeum” to polsko-an-
gielski album wydany w 40. lecie powstania Muzeum Historii Przemy-
słu. Na uwagę zasługuje wysoki poziom edytorski publikacji z tekstami 
Jerzego Marciniaka i Ewy Kłysz. Ukazał się również tomik poezji miesz-
kanki Opatówka, Magdaleny Krytkowskiej „Zapisana rozmowa” za-
wierający cykl 44 wierszy o życiu, które zdarza się spędzać samotnie.

Wszyscy chcący poznać sekrety Koźminka powinni sięgnąć po nową 
książkę autorstwa Jerzego Aleksandra Splitta pt. „Odkrywanie ta-
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jemnic najdawniejszych dziejów Koźminka. Od pradziejów do 
schyłku średniowiecza” wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Koźminku. Na jej stronach poznajemy ślady najstarszego osadnictwa, 
średniowieczne dzieje miasta oraz jego właściciela Bartosza Wezenbor-
ga. Książka jest tym bardziej warta uwagi, że przynosi nowe ustalenia 
i fakty z bogatej historii opisywanej miejscowości.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Wiosny Cekowskiej – biegu odbywają-
cego się w powiecie kaliskim, ukazała się publikacja opisująca historię 
i zwycięzców zawodów, której autorem jest dziennikarz Dariusz Dymal-
ski.

Ciekawą propozycją jest książka Anny Wróbel „Nie taki straszny 
dwór w Kalinowej”. Opowiada o ludziach powiązanych z tytułową 
wsią w gminie Błaszki na przestrzeni blisko 600 lat oraz o historii dworu 
– pierwowzoru tego z opery Moniuszki.

Nie mniej interesująco przedstawia się publikacja „Odcinek” – 
spisane obrazowym i klarownym językiem pamiętniki Józefa Szweda, 
kierownika szkoły w Żelazkowie w latach powojennych, zredagowane 
i wydane w 2020 r. przez córkę Teresę Nietykszę przez Towarzystwo 
Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie i Stowa-
rzyszenie ODRA-NIEMEN we Wrocławiu. 

Na uwagę zasługuje pierwsza książka, wydana staraniem skalmie-
rzyckiego samorządu pt. „Skalmierzyce Nowe i Skalmierzyce  
w okresie międzywojennym 1919-1939” autorstwa Jerzego Wojt-
czaka.

Pleszewianin, Jakub Pomezański jest autorem książki „Wielkopol-
skie tajemnice III Rzeszy”, wydanej przez Agencję Wydawniczą CB. 
Badacz przeszłości odkrywa w niej nieznane lub mało znane historie, 
związane z działalnością Niemców w czasie II wojny światowej na obsza-
rze południowej Wielkopolski. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów 
dowiedzieć się można m.in. o losach niemieckich zakładów zbrojenio-
wych ulokowanych w Kaliszu i ich związku z awangardowym projektem 
Me 262 „Schwalbe”, współczesnej legendzie o położonym w okolicach 
Gołuchowa głazie narzutowym oraz próbie jej interpretacji w kontekście 
Teorii Lodowej oraz działalności Ahnenerbe po 1939 r., czy hitlerowskim 
ludobójstwie w lesie jedleckim.

Uwagę zwraca, niedużych rozmiarów publikacja „Z historią w no-
woczesność w krainie Nocy i Dni” przygotowana do druku przez 
Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Ko-
lonii, wydana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kalskiej. 
Trójka autorów – Jarosław Dolat, Mariusz Kurzajczyk i Mariusz Choj-
nacki przyblirza w niej postać Mieczysława Jałowieckiego, dzieje 203 
Ochotniczego Pułku Ułanów Kaliskich oraz żołnierzy pochodzących 
z Gminy Ceków-Kolonia biorących udział w walkach o Monte Casino.

Wydana co prawda w 2019 r., ale warta odnotowania jest książ-
ka „Waliszewice w historii i wspomnieniach”, przedstawiająca 
dzieje, położonej na skraju województwa łódzkiego, tytułowej wsi. Na 
kartach tej liczącej blisko 350 stron publikacji autorstwa Bożenny An-
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toszczyk, Eugeniusza Wypyszyńskiego i Marii Łuczak miłośnicy „małych 
ojczyzn” mogą przeczytać m.in. o życiu codziennym mieszkańców wsi, 
rodzinie Hepke związanej z dziejami polskiego kina oraz zapoznać się 
z dziejami miejscowości na przestrzeni wieków. Ciekawy wątek stanowi 
tu fakt, że za pieniądze uzyskane ze sprzedażny części dworu waliszew-
skiego zakupiona została kamienica w Kaliszu, gdzie mieścił się przed 
wojną kinoteatr „Stylowy” zapewniający środki utrzymania rodzinie 
Hepke po sprzedaży majątku. Tu przygrywali do filmów niemych muzy-
cy z rodziny Wiłkomirskich. 

Last but not least odnotować trzeba „Portret rodziny z czasów 
wielkości. O prymasach, milionerach, zakonnicach, bankru-
tach, pisarkach i innych przodkach”, napisaną wartkim językiem 
książkę Macieja Łubieńskiego o dziejach rodu Łubieńskich, silnie zwią-
zanego z ziemią kaliską. 

Nie tylko miłośnikom biografii można polecić książkę „Rymkie-
wicz. Genealogia” autorstwa Joanny Lichockiej wydaną przez Evviva 
l’Arte. Jest to pierwsza część zamierzonego przez autorkę cyklu biogra-
ficznych opowieści, której głównym bohaterem jest wybitny poeta i ese-
ista Jarosław Marek Rymkiewicz. Polecamy w szczególności fragmenty 
odnoszące się do kaliskich korzeni poety, które autorka opracowała na 
podstawie materiałów przechowywanych w kaliskim Archiwum Pań-
stwowym. 

Dodajmy, że kaliszanin, Sławomir Gralka jest autorem biografii 
Waldemara Łysiaka pt. „Biografia: Łysiak” wydanej przez Wydaw-
nictwo Nobilis. 

Janusz Kokot, artysta malarz pochodzący z Kalisza, zaliczył swój 
debiut w roli pisarza publikując „Afrobiografię”, która stanowi zapis 
jego przeżyć i refleksji które narodziły się podczas pobytu w Afryce.

Z kolei nakładem wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, w serii Biblioteki Narodowej ukazało się nowe wydanie „Nocy 
i dni” Marii Dąbrowskiej ze wstępem i opracowaniem Ewy Głębickiej.

Na koniec, jako ciekawostkę, warto dodać, że Marek Krajewski – au-
tor bestsellerowych powieści kryminalnych, laureat prestiżowych na-
gród literackich i kulturalnych, filolog klasyczny, miłośnik filozofii stoic-
kiej oraz pilny czytelnik Marka Aureliusza – akcję „Prologu I” i „Epilogu 
I” swojego najnowszego kryminału retro pt. „Diabeł Stróż” umiejsco-
wił w Kaliszu w 1942 r.
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Na wsi kaliskiej znajdującej się na pograniczu zaborów przez lata starano się realizować 
zadania pracy oświatowej wśród kobiet. Były one nakierowane zarówno na włościanki jak 
i na kobiety wywodzące się z kręgu ziemiańskiego. Po odzyskaniu niepodległości  kontynu-
owano myśl polskich kobiecych organizacji rolniczych.  

Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) stały się w tym okresie niezwykle ważnym 
elementem pracy społeczno-oświatowej na wsi. Jako koła specjalne zatwierdzone 
przez prezydium Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych zgodnie z zało-
żeniami statutowymi mogły powstawać w każdej miejscowości, o ile liczba członków wyno-
siła 10 (w województwach wschodnich – 7) i właściwe zwierzchnie Okręgowe Towarzystwo 
Organizacji i Kółek Rolniczych wyrazi swą akceptację na piśmie. Celem kół było zrzeszanie 
gospodyń wiejskich dla prowadzenia planowej pracy gromadzkiej opartej na zasadach sa-
mopomocy społeczno-zawodowej przez systematyczne oddziaływanie w kierunku podno-
szenia oświaty zawodowej, kultury i stanu gospodarczego zrzeszonych na danym terenie1. 

1 Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), sygn. 381, Urząd Wojewódzki Łódzki, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Chlewie gm. Staw. Statut, s.1.

■ Żaneta Marszałek-Trzebińska
      Szkoła Podstawowa w Koźminku

Kto to napisał, 
ma słuszną rację? 
Przyjacielskie rady 
dla kobiet i dziewcząt 
z lat 20. XX w. 
zawarte w książce 
„Kobieta w rodzinie” 
Pelagii Restorffowej
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Podstawowymi formami pracy były: zebrania, zjazdy, wycieczki, pokazy, pogadanki, refe-
raty wygłaszane przez ziemianki i zapraszanych prelegentów, kursy teoretyczne i praktycz-
ne, dotyczące różnej tematyki2. Kierownik kaliskiego oddziału Okręgowego Towarzystwa 
Organizacji i Kółek Rolniczych J. Horczak w piśmie z dnia 1 marca 1933 r. informował 
o zwiększonych potrzebach finansowych związanych z prowadzoną na wsi działalnością. In-
struktorzy działali w terenie na rzecz podniesienia rolnictwa i hodowli, pisali dla interesan-
tów podania, wyjeżdżali na wizytacje gospodarstw. Towarzystwo organizowało też cyklicz-
ne spotkania i konkursy3. W Sprawozdaniu z działalności Sekcji Kół Gospodyń Wiejskich 
w okresie 1 IV 1933-31 III 1934 roku wskazano, iż w tym czasie przeprowadzono 48 kursów 
dla kobiet wiejskich, w tym liczne konkursy4.  

Jeden z takich konkursów miał miejsce jesienią 1932 r. w miejscowości Chlewo, gdzie 
zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich. Jego Statut wskazuje na datę 18 paź-
dziernika 1930 r.5 (Miejscowość ta pojawia się na kartach wspomnień Marii Dąbrowskiej. 

2 Poza kursami z dziedziny gospodarstwa domowego organizowano też kursy hodowli drobiu i trzody. 
Hodowla ta była na wsi powszechna i kierowały nią gospodynie. Na kursach hodowlanych instruktorki 
i prelegenci uczyli kobiety odpowiedniego żywienia inwentarza, stosowania szczepionek przeciwko 
zarazom, hodowania gatunków rasowych, urządzania kurników, chlewni. Poza tymi kursami 
prowadzono także kursy porządków domowych, higieny. Popularne były na wsi kursy kroju i szycia, 
umożliwiające gospodyniom zdobycie umiejętności wykonania odzieży na potrzeby własne i rodziny. 
Zwracano uwagę na wykorzystywanie materiałów lnianych i zachowanie w ubiorach tradycyjnych 
ludowych wzorów. Poza kursami prowadzono również konkursy, głównie ogródków warzywnych 
i hodowli. Ich celem było nauczenie racjonalnej produkcji w gospodarstwie kobiecym, ale również 
podniesienie dochodowości gospodarstw.
3 Do konkursu przysposobienia rolniczego przystąpiło w tym czasie 106 zespołów z 916 uczestnikami.  
4 APŁ, sygn. 2941, Sprawozdanie z Działalności Kaliskiego Powiatowego Związku Samorządowego 
w Kaliszu za okres od 1 IV 1933-31 III 1934, Kaliski Powiatowy Związek Komunalny, s. 572.
5 APŁ, sygn. 381, Urząd Wojewódzki Łódzki, Koło Gospodyń Wiejskich w Chlewie gm. Staw, s. 7-9. 
Siedzibą koła była Szkoła Podstawowa w Chlewie. Organizacja obejmowała swą działalnością  okoliczne 
miejscowości. Akt notarialny sporządzony przez notariusza kaliskiego Stanisława Bzowskiego 30 
grudnia 1930 r. wskazuje, iż założycielkami były: Franciszka (z Dąmbskich) Sokolnicka – żona Jana 
Sokolnickiego zamieszkała w Naczesławicach, Marianna z Damazerów Leszkowa – żona Michała 
Leszka zamieszkała w Morawkach i Zofia Ukleja – osiemnastoletnia panna zamieszkała we wsi 
Chlewo.
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Pisarka w uzupełnieniu do dzienników – Kalisz 1923 r. pisała: „Pewnego dnia pojechaliśmy 
do wsi Chlewo, naszej przed wojną parafii, gdzie pochowany był mój ojciec”6).  

Jedna z członkiń Koła otrzymała nagrodę książkową za staranne wykonanie w czasie 
konkursu pracy „Zdrowie w chacie…”. Nagrodę przekazało Stowarzyszenie Zjednoczonych 
Ziemianek, Sekcja Kół Gospodyń. 

Autorką książki – nagrody „Kobieta w rodzinie. Przyjacielskie rady dla kobiet 
i dziewcząt” jest Pelagia Restorffowa. Opracowanie opatrzone zostało informacją – wy-
danie własne, druk: Drukarnia Polska M. Gołaszewskiego w Mińsku-Mazowieckim. Można 
przyjąć, że książka ukazała się po raz pierwszy w 1925 r. w Warszawie. Autorka pracy Pe-
lagia Restorffowa (1873-1939) to żona rejenta Stefana Restorffa, znana działaczka 
narodowa, związana głównie z Mińskiem. Należała do kobiet zaangażowanych społecz-
nie. Realizowała się głównie na niwie filantropijnej, charytatywnej, społecznej oraz kultu-
ralno-oświatowej, ale i w samorządzie terytorialnym7. W okresie II RP był to jedyny przy-
padek obecności kobiety w organach uchwałodawczych samorządu powiatu mińskiego8. 

6 Pisarka wraz z rodziną mieszkała w Wojsławicach pod Błaszkami. W lutym 1912 r. zmarł Józef 
Szumski. Został pochowany na cmentarzu w Chlewie. Zob. Edward Polanowski „Maria Dąbrowska. 
W krainie dzieciństwa i młodości” Poznań 1989, s. 42.
7 W okresie zaborów wspierała tajną oświatę, m. in. założyła szkołę elementarną w Brzózem. 
Była radną Rady Miejskiej I kadencji, a także została delegatem miasta do Powiatowego Sejmiku 
Samorządowego. Zob. J. Kuligowski, Mińskie siłaczki (Rola kobiet w dziejach miasta do 1939 r.), 
„Rocznik Mińsko-Mazowiecki” 2008, nr 16, s. 157.
8 Na ten fakt zwracała również uwagę miejscowa prasa urzędowa. W informacji pt. Rada m. Mińska 
Mazowieckiego zamieszczonej w „Gazecie Urzędowej” czytamy: O ile nam wiadomo jest to od chwili 
powstania Sejmików Powiatowych bodajże pierwszy wypadek powołania kobiety do kolegium 
Sejmiku. Dzięki równouprawnieniu kobiety, bierze ona dziś należne jej w wielu dziedzinach 
gospodarki samorządowej miejsce obok mężczyzny, wnosząc do działalności Sejmiku pierwiastek 
kobiecego odczucia niedoli bliźnich, usunięcie lub zmniejszenie której jest jednym z zadań Sejmiku 
(dobroczynność, opieka społeczna)”. Zob. „Gazeta Urzędowa” nr 16 z 27 IV 1921, s. 7.
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Restorffowa w swoich działaniach była zdecydowana a nawet bezkompromisowa. Wchodzi-
ła w skład Zarządu Wydziału Kół i Kółek Gospodyń Wiejskich wydziału Centralnego 
Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. Autorka wydała jeszcze szereg innych opraco-
wań, które w większości poruszały problematykę wychowania i oświaty kobiet. Wymienić 
tu należy chociażby: „Wychowujcie dobrze dzieci” (1916); „Kobieta wobec Eucharystii”9.

„Kobieta w rodzinie. Przyjacielskie rady dla kobiet i dziewcząt” opatrzona jest wstępem 
skierowanym do kobiet „Niech książeczka niniejsza idzie między siostry moje…”10. Składa 
się z rozdziałów, które poświęcone są kształtowaniu postaw dziewcząt i kobiet w odniesie-
niu do pełnionych przez nie ról rodzinnych i społecznych. Ułożone są one chronologicznie 
– od momentu wejścia w dorosłość, poprzez obowiązki domowe kobiety do kształtowania 
pożądanych postaw dobrej matki, żony, Polki.

„Wybór męża” – w początkowym rozdziale autorka wskazuje na siłę rodziny „to pod-
stawa społeczeństwa, podpora i siła narodu. Z rodziny człowiek wyrósł, rodzinę stworzyć 
i utrzymać jest najpierwszym obowiązkiem człowieka”11. Porównuje ją do cegły, z której 
można budować. Małżeństwo określa „jedyną pewną drogą do szczęścia i spokoju, do 
spełnienia na ziemi zadania, sakramentu przez Boga nakazanego”12. Zwracając się do 
dziewcząt, przypomina o obowiązkach nałożonych na żonę, ale i wylicza 5 warunków, które 
musi spełniać dobry kawaler, aby był z niego dobry mąż i głowa rodziny13.

„Szanuj rodziców” – tu z kolei autorka wskazuje na cechy dziewcząt „zabierających 
się do stanu małżeńskiego”. Gdy młoda żona znajdzie się w domu swego męża, winna jest 

9 I sekcja Akcji Katolickiej, referenci na 31 maja „W blaskach Żywej Hostji”. Jednodniówka Kongresu 
Eucharystycznego w Białymstoku, Białystok 30-31 maja 1931, s. 4.
10 P. Restorffowa, Kobieta w rodzinie. Przyjacielskie rady dla kobiet i dziewcząt, Warszawa 1925, s. 2.
11 Op. cit., s. 3.
12 Op. cit., s. 3-4.
13 Op. cit., s. 4.
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szacunek jego rodzicom tak jak swoim. Restorffowa opisuje tu przykłady niegodziwych 
i niechrześcijańskich zachowań wobec starszych. Napomina dziewczęta przez nagannym 
zachowaniem, zaznacza, iż powinny: nieść miłość, pomoc, znosić trudy opieki, szanować 
rady starszych. Wskazuje na pomoc, jaką mogą nieść inni domownicy kobiecie w jej co-
dziennych obowiązkach. 

„Obowiązki dobrej żony” – to rozważania o obowiązkach względem męża, które 
mają nieść uszlachetnienie rodzinie. „Kto tego cudu dokaże? Kobieta polka”14. Autorka daje 
wskazówki, jak tego dokonać, np. należy pamiętać o modlitwie, myśleć o codziennych po-
trzebach męża i je zaspokajać: „W ciągu dnia będę myśleć o tem, żeby mój mąż miał wszyst-
ko co mu się odemnie należy żeby miał w pore obiad gorący, świeży, smaczny, żeby miał bie-
liznę upraną i wyreperowaną, żeby w chacie miał czysto, spokojnie, ciepło. Dzieci przyuczę, 
żeby go kochały i były mu posłuszne, sama nigdy przykrego słowa mu nie powiem, witać 
zawsze będę z radością i uśmiechem, zawsze znajdę czas, żeby z nim posiedzieć (…) w świę-
to poczytać gazetę czy książkę, jeśli mu się nie podoba jaka moja znajoma czy przyjaciółka,  
przestanę się z nią widywać (…)”15.

„O pielęgnowaniu niemowląt” – obowiązkiem kobiety jest wychowanie dziecka. 
Zdaniem autorki należy walczyć z biedą i niedbalstwem. „Dbać trzeba o to, żeby poczęcie 
samo nie odbywało się po pijanemu (…) Przez cały czas ciąży matka nie powinna pić wódki 
ani piwa, dźwigać, strzec się upadniecia na brzuch, uderzenia się”16. Życie powinno być 
ruchliwe, pracowite, regularne. Młoda matka powinna być zawsze wesoła, spokojna. Rady 
dotyczące pielęgnacji niemowląt dotyczą odpowiednich postaw: „Zapamiętaj dobrze czego 
twoje niemowlątko od ciebie potrzebuje w pierwszym okresie swego życia: 1-sze czyste-
go powietrza, 2-gie czystego i regularnie podawanego pokarmu, 3-cie czystego utrzymania 
ciała, 4-te spokoju”. Autorka szczegółowo rozpatruje różne sytuacje i zachowania mające 
miejsce w rodzinie, przestrzega przed zaniedbaniami. Daje gotowe rozwiązania, np. czym 
przemywać ropiejące oczki, jak postępować w okresie ząbkowania, odłączenia od piersi, 
szczepienia ospy, walki z zarazami czy nauki chodzenia. „Wielkim błędem matek jest zbyt 
wczesne noszenie dzieci (…) w ogóle nie należy dzieci nosić na ręku, ani w poduszce, ani 
siedzący, dziecko powinno samo leżeć tak długo, jak mu jego siły wskazują siadać i chodzić 
też zacznie samo”17.

„O kształceniu duszy dziecka” – ważnym elementem jest tutaj dawanie 
dobrych przykładów przez rodziców, od których ono się uczy. Autorka przestrze-
ga przed namawianiem dzieci do zabawnych zachowań, kłamstw „Stosunek matki do dziec-
ka powinien być czysty jak łza, prawy i jasny jak słońce (…) mama co kłamie i oszukuje, to 
nie jest mama”18. Przytacza w tej części szereg przykładów z życia codziennego i analizuje 
poszczególne zachowania, wtrącając elementy dydaktyczne. 

„Kara i pochwała” – „Dziecko dobrze prowadzone, któremu w przyzwyczajenie, 
w krew po prostu weszło posłuszeństwo (…) może się wychować  bez żadnej kary”19. Zda-
niem autorki kara musi iść za winą, natomiast pochwała stosowana sprawiedliwie, aby 
kształciła dobre zachowanie. 

14 Op. cit., s. 10.
15 Op. cit., s. 11-12.
16 Op. cit., s. 13.
17 Op. cit., s. 21-22.
18 Op. cit., s. 29.
19 Op. cit., s. 33.
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„Jak postępować z dziećmi starszemi” – owocna praca wychowawcza matki jest 
wówczas, kiedy dziecko przebywa pod jej opieką, a więc do lat 10-12. Później „oko matki 
powinno być czujne (…) matka powinna przyzwyczajać je, żeby jej opowiadało co robiło 
poza domem, w drodze do szkoły, w szkole, na przerwach (…). Rozumna kobieta powinna 
należeć do opiek szkolnych, bywać na zebraniach, znać nauczycieli i nauczycielki20. Starsze 
dzieci wymagają od matki pokierowania, wskazania drogi w życiu „Trzeba w porę umieć 
okazać, że się dzieci traktuje na równi”21.

„Teściowa i świekra” – kobieta, która wychowa już syna lub córkę wchodzi w ostatni 
okres swego życia, w rolę teściowej i świekry. „Trudny to okres (…) musi zostać matką dzieci 
cudzych (…) w stosunku do synowej, jak i w stosunku do zięcia rozumna kobieta musi zająć 
stanowiska przychylne, życzliwe”22. Powinna pomagać synowej, dołożyć wszelkich wysił-
ków, by małżeństwo żyło zgodnie. „Starsza kobieta powinna zrozumieć, że musi ustąpić 
miejsca młodszym, musi dać ster gospodarstwa synowej czy córce zamężnej, a sama służyć 
jej pomocą w potrzebie i radą (…) jednemu z małżonków coś dobrego powiedzieć o drugim, 
zawsze wynaleźć zaletę, cnotę, jakiś miły rys charakteru (…)/ Dobra teściowa i świekra sie-
je miłość, sama się usuwa, nie widzi tego, czego widzieć nie powinna, radzi wtedy, gdy ją 
o radę proszę, słówka złego nie powie nigdy o zięciu lub o synowej i jest dobrym duchem 
całej rodziny”23.

„Bóg w rodzinie” – ostatni rozdział dotyczy podsumowania całej drogi życia kobiety. 
Autorka podkreśla ważne znaczenie religii i wiary w umacnianiu więzi małżeńskich i ro-
dzinnych. Wymienia zadania kobiety w rodzinie: organizowanie wspólnej modlitwy, prze-
strzeganie dziesięciu przykazań, uczęszczanie domowników na msze św., życie pobożnie.

Na zakończenie Pelagia Restorffowa podkreśla, iż kobiety pełnią ważną rolę w życiu 
narodu i państwa. „Naród, w którym kobieta zrozumie i spełni sumiennie swoje rodzinne 
obowiązki, może być spokojny o swoją przyszłość, o swój byt”24.

Powyższa książka – nagroda to jedno z wielu narzędzi dydaktycznych wykorzystywa-
nych w celu prowadzenia pracy oświatowej na wsi w omawianym okresie. Niektóre z porad, 
prezentowanych założeń skutkują do dziś. Na okładce książki znajduje się odręczny napis: 
„Kto to napisał, ma słuszną rację”. Czy tak jest w istocie? Warto poszukać odpowiedzi i wró-
cić do rzeczywistości sprzed niemal stu lat. 
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■ Roksana Suchan
    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

Mobilny warsztat 
bibliotekarza 
„Mobilna biblioteka”, 
pod redakcją Mai Wojciechowskiej, 
Warszawa 2021
 

Mobilna biblioteka pod redakcją Mai Wojciechowskiej to publikacja zawierająca zbiór 
tekstów na temat wciąż rozwijającej się biblioteki jako instytucji i jej mobilności. Zaanga-
żowani pracownicy bibliotek różnych typów przedstawili raporty z badań oraz przeprowa-
dzonych projektów pracy w swoich instytucjach. Podzielili się doświadczeniem, by zainspi-
rować bibliotekarzy do tworzenia ciekawych rozwiązań zrzeszających czytelników bibliotek 
naukowych, publicznych, pedagogicznych i fachowych.

Publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich Narzędzia i rozwiązania 
zawiera artykuły skupiające się wokół roli bibliotek jako centrów informacji naukowej   
i przewodników po cyfrowym świecie. Autorzy przedstawiają wybrane źródła informacji 
i ich funkcjonalność w różnego typu bibliotekach. Wśród nich możemy znaleźć przykłady 
bibliotek cyfrowych, bibliograficznych baz dziedzinowych, bibliotecznych portali dziedzi-
nowych, elektronicznych czasopism. Lilianna Nalewajska na przykładzie Biblioteki Uni-
wersyteckiej  w Warszawie zwraca uwagę na rolę bibliotecznych portali dziedzinowych jako 
uporządkowanych wykazów zasobów informacyjnych i ich wartości nie tylko dla studentów 
danej uczelni, ale też pracowników naukowych, czy dla poszukujących zainteresowanych 
daną dziedziną wiedzy. Dział ten na pewno pozwoli czytelnikowi na wzbogacenie cyfrowego 
warsztatu informacyjnego.

Część druga prezentuje różnorodne Techniki pracy, których głównym celem jest zaspo-
kojenie potrzeb współczesnych czytelników i rozwój ich zainteresowań. Wśród nich wymie-
nić można przykłady różnego typu warsztatów, m.in.: zajęcia z kodowania, prasoznawcze, 
językowe, fotograficzne i teatralne. Jednym z przykładów dobrych praktyk jest Obwoźna 
Czytelnia Komiksów zainicjowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, o czym 
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piszą Maja Wojciechowska i Monika 
Orzoł. Autorki zwracają uwagę na inny 
rodzaj mobilności bibliotek – bardziej 
dosłowny, chodzi bowiem o poszerze-
nie dostępu do książek poprzez urucho-
mienie mobilnego księgozbioru. Teksty 
te zawierają liczne inspiracje dla kadry 
bibliotecznej oraz praktyczne wska-
zówki do wykorzystania przy tworzeniu 
własnych projektów skupiających czy-
telników o różnorodnych potrzebach 
i zainteresowaniach.

W ostatniej części publikacji, za-
tytułowanej Doświadczenia  bibliotek, 
autorzy tekstów dzielą się swoją wie-
dzą i pomysłami. Podejmują tematykę 
gromadzenia zbiorów, selekcji wydaw-
nictw ciągłych, retrokonwersji, współ-
pracy z innymi instytucjami środowisk 
zewnętrznych. Autorzy podają liczne 
przykłady wprowadzenia nowocze-
snych narzędzi w pracy bibliotekarza, 
zarówno w obsłudze użytkowników, jak 
i podczas tworzenia ciekawych zajęć 
czy promowania czytelnictwa poprzez 
social media. Warto zwrócić uwagę na 
artykuł Magdaleny Rowińskiej i Marii 
Truszkowskiej, które skupiają się na 
zmianie komunikacji na linii bibliote-
karz-czytelnik poprzez wdrożenie trybu 
bezobsługowego w Bibliotece Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Bibliotekarz został sprowadzony do roli przewodnika, który wpro-
wadza w świat Klasyfikacji Biblioteki Kongresu i pozostawia poszukiwania czytelnikowi. 
Autorki przedstawiają wady i zalety strefy Wolnego Dostępu nad czym zastanawia się obec-
nie wiele bibliotek. Część ta pomocna będzie przede wszystkim tym bibliotekarzom, któ-
rzy pragną poszerzyć swój warsztat pracy, dążą nieustannie do samorozwoju i poszukują 
sprawdzonych pomysłów do rozwoju placówek.

Publikacja stanowi bazę wiedzy dla pracowników bibliotek bez względu na typ placów-
ki, przestrzeń, którą dysponuje i grupę użytkowników. Pokazuje, jak na przestrzeni wieków 
biblioteka poszerzyła zakres działalności. Współczesny czytelnik oczekuje bowiem kom-
pleksowej i profesjonalnej usługi. Zawarte w książce zbiory dobrych praktyk podpowia-
dają, jak sprostać wymaganiom użytkownika i zatrzymać go w uniwersalnej instytucji jaką 
powinna być biblioteka na miarę XXI wieku. Autorzy pracy pokazują, że biblioteki rozwi-
jają się poprzez sięganie po nowoczesne technologie, pomocne mogą być również prakty-
ki sprzed wielu lat, m. in. stuletni teatrzyk kamishibai, reaktywacja koła dramatycznego 
w Warszawie czy bibliobusy z lat pięćdziesiątych XX wieku.
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Przybyła do Kalisza z Warszawy, 
właściwie wróciła, ponieważ 
rodzice pochodzili z grodu nad 
Prosną. Oba miasta były jej 
domem. Danuta Jachimowicz 
urodziła się 13 grudnia 1940 r. 
w stolicy jako jedyne dziecko 
Marii (z domu Kornackiej) 
i Lucjana Koniecznych. Ojciec, 
pracownik więziennictwa, zginął 
w Oświęcimiu, dlatego żona 
z córką powróciły do Kalisza 
i zamieszkały z babcią Kornacką.

■ Ewa Szczurek
                         Biblioteka Akademii Kaliskiej 
   im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Wspomnienie
o Danucie Jachimowicz

Danuta Jachimowicz (1940-2021), 
ze zbiorów Magdaleny Aulich
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Danuta uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki w Kaliszu, 
które ukończyła 30 maja 1958 r., uzyskując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku,  
30 listopada, ukończyła kurs I-stopnia, zdając egzamin końcowy przed Komisją 
Egzaminacyjną Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy. W 1959 r. uczestniczyła 
w Kursie Bibliotekarskim Ogólnym II-stopnia powołanym przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Centralny Zarząd Bibliotek. Równocześnie ze zdobywaniem kwalifikacji 
zawodowych 9 października 1958 r. podjęła pracę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na stanowisku bibliotekarza, na którym 
pracowała do sierpnia 1975 r. 15 sierpnia tego roku uzyskała tytuł starszego bibliotekarza. 
W latach 1978-1979 uczestniczyła w kwalifikowanym kursie bibliotekarskim w Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. Ukończenie tego kursu wówczas 
równało się z uzyskaniem wykształcenia na poziomie studium bibliotekarskiego. Ten kurs 
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był ważny dla niej także z innego powodu – pozwolił ponownie cieszyć się Warszawą. Od 
1984 r. do 1996 r. Danuta Jachimowicz pełniła funkcję kierownika Działu Instrukcyjno-
Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu. Jako instruktor 
opiekowała się siecią bibliotek, udzielając merytorycznej pomocy w zakresie gromadzenia, 
opracowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. 28 marca 1996 r. przeszła 
na emeryturę. Do 31 maja 1999 r. pracowała w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kaliszu. 1 października 2003 r. została zatrudniona w Bibliotece Uczelnianej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na 
stanowisku bibliotekarza i pracowała tutaj do 30 czerwca 2006 r. W tym czasie prowadziła 
Czytelnię Główną mieszczącą się wówczas w budynku rektoratu, a przede wszystkim 
tworzyła katalog kartkowy do momentu, kiedy jego funkcję przejął katalog online.

Za swoje zaangażowanie oraz umiejętność dzielenia się doświadczeniem zawodowym 
z innymi Danuta Jachimowicz była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała: Złoty Krzyż 
Zasługi, Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Medal „W Dowód 
Uznania” SBP, Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego” i wiele innych nagród 
oraz wyróżnień. 

Danuta Jachimowicz znana była także w środowisku bibliotekarskim ze swej pracy 
społecznej. Przez całe życie zawodowe aktywnie uczestniczyła w pracach SBP, a także 
działała w Związkach Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki (szczególnie w latach 80. 
minionego wieku).

Wśród najbliższych współpracowników cieszyła się sympatią i uznaniem. Lubiano ją 
za jej zaangażowanie i obowiązkowość, ale przede wszystkim za otwartość na człowieka 
i bezproblemowość. Zapamiętano ją jako osobę doświadczaną przez los (odejście pierwszego 
męża, przedwczesna śmierć drugiego), która nigdy innych nie obarczała swoimi kłopotami. 
Tych problemów nie przynosiła do pracy. Zawsze cicha, skromna, uśmiechnięta i niezwykle 
pracowita. Kochała książki nie tylko zawodowo. Uwielbiała czytać biografie i klasykę. 
W kwestionariuszu osobowym w zainteresowaniach wpisywała: operę, teatr i muzykę 
klasyczną.

Los nie pozwolił jej cieszyć się życiem na emeryturze. Wszystkie plany i marzenia 
przekreśliła straszliwa choroba – Alzheimer. Okrutny żart od losu powoli zabierał jej 
wspomnienia i pamięć. Jej, która całe życie zawodowe pracowała pamięcią, znając na wylot 
Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną, tworząc bezbłędnie kolejne odsyłacze w katalogu 
kartkowym, polecając czytelnikowi potrzebną literaturę w czasach bez komputerów. 
Szczególnie trudne były ostatnie lata, w których bieżące sprawy przestały istnieć, a pamięć 
przywoływała czasem jakiś okruch dzieciństwa i Warszawy. Mimo to w relacji córki, 
Magdaleny Aulich, do końca pozostała pogodna. Odeszła cicho i z uśmiechem tak, jak żyła 30 
sierpnia 2021 r. Kilka dni później, 6 września na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu pożegnali 
ją najbliżsi oraz rzesze przyjaciół i znajomych, także ze środowiska bibliotekarskiego.
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Janina Patysiak, wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, 
pożegnała Danutę Jachimowicz tego dnia słowami:

„Z bólem i żalem żegnamy dziś koleżankę, Danutę Jachimowicz, 
dobrego, prawego człowieka. Człowieka niezwykle skromnego, 
oddanego bez reszty pracy i rodzinie, swoim ukochanym 
dzieciom. Słowo koleżanka nie jest w stanie objąć wszystkiego, 
co nas połączyło. W pracy na kolejnych etapach były tylko 
początki tej serdecznej bliskości. A etapy pracy zapoczątkowała 
w latach 60. Powiatowa Biblioteka Publiczna i ówczesny powiat 
kaliski. Potem, od początku lat 70. Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna przez blisko 30. okres, aż do przejścia 
Danusi na emeryturę. Na początku XXI w. nasze drogi połączyły 
się ponownie w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, obecnie Akademii Kaliskiej. W pracy zawodowej 
Danusia była kompetentna i odpowiedzialna, zachowując 
postawę zwyczajnej ludzkiej życzliwości i bliskości wśród 
współpracowników. Te liczące ponad pół wieku różnorodne 
kontakty sprawiły, że Danusia stała się ważną osobą w mojej 
rodzinie. Odwiedzałyśmy się w naszych domach, ogródkach, 
uczestniczyłyśmy w uroczystościach rodzinnych, składałyśmy 
sobie życzenia, prowadziłyśmy długie rozmowy telefoniczne, 
wspierałyśmy się w trudnych momentach naszego życia, 
zwłaszcza w czasach emerytalnych. Ciężka choroba Danusi 
ograniczyła nasze kontakty w kilku ostatnich latach. Danusiu 
droga, jestem głęboko przekonana, że Panu Bogu podobało się 
Twoje życie i powołując Cię do siebie, przygotował Ci należne 
miejsce. Dziękujemy, że obdarzyłaś nas swoja przyjaźnią, 
że byłaś z nami na dobre i na złe. Zapamiętamy na zawsze 
Twą szlachetną postać, w której z łatwością można było 
odnaleźć pokorę, uśmiech, otwarcie na drugiego człowieka, 
dobroć, życzliwość, wierność wartościom najgłębszym 
i najszlachetniejszym. Spoczywaj w pokoju. W naszych sercach 
pozostaniesz w głębokiej i bliskiej pamięci.”
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