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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

W roku 2019 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu, placówka oświatowa prowadzona przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, obchodziła jubileusz siedemdziesięciolecia.

70 lat istnienia to ogrom czasu. Dzisiejsza biblioteka to nie tylko spuścizna intelektu-
alna – bogaty księgozbiór, ale także odpowiednia kadra – ludzie, tworzący historię Kalisza 
i regionu , a przede wszystkim biblioteki. 

Na przestrzeni czasu Książnica wpisała się w szeroko rozumianą działalność edukacyjną 
i wydawniczą, a także stała się wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju miejscem na obsza-
rze Południowej Wielkopolski. 

Przyszłość Książnicy to przede wszystkim nowopowstający budynek na miarę XXI wie-
ku finansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w którym znajdzie 
się miejsce na nowoczesną infrastrukturę biblioteczną, sale konferencyjne, wspólne czyta-
nie, spotkania autorskie oraz warsztaty. Będzie on miejscem dla działań podejmowanych 
przez bibliotekę, skierowanych na potrzeby nauczycieli, studentów, uczniów i całej społecz-
ności lokalnej. 

Pani Dyrektor  i wszystkim Pracownikom składam serdeczne podziękowania  i wyrazy 
uznania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju oświaty oraz realizację planów, życząc 
jednocześnie odwagi i otwartości w podejmowaniu nowych wyzwań.

Marzena Wodzińska 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego



O D  R E D A K T O R A

Drodzy Czytelnicy,
Tematyka kolejnego numeru  czasopisma  „Bliżej Biblioteki”  nawiązuje do obcho-

dów upamiętniających 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.
Dział Artykuły  rozpoczynamy  tekstem Renaty Tuszyńskiej, która prezentuje nam postać 
Wandy Koczorowskiej i jej udział w tworzeniu Tajnej Szkoły w Bruczkowie. Przez kilkadzie-
siąt lat W. Koczorowska nie tylko zapewniała swoim wychowankom mieszkanie, wyżywie-
nie, wiedzę przewidzianą w zakresie pruskiej szkoły ludowej, ale przede wszystkim naukę 
w języku ojczystym. Jak podkreśla autorka, podczas zapowiedzianych, a zwłaszcza nieocze-
kiwanych wizyt pruskiego  inspektora  szkolnego  z Koźmina  lub Poznania w  szkole nigdy 
nie wykryto, że dzieci uczą się także w języku polskim. Metodą na nieproszonych gości było 
bardzo długie ugaszczanie ich w prywatnej części dworu Koczorowskiej, aż z sal szkolnych 
nie zniknęły wszystkie polskie książki i zeszyty, które ukrywano pośpiesznie w spichlerzu. 
Dopiero po odzyskaniu niepodległości wyszło na jaw, że działała tam znakomita tajna pol-
ska szkoła. Szacuje się, że Zakład Wychowawczy w Bruczkowie wykształcił ok. 500 dzieci. 
Postacie  innych kobiet opisują kolejne autorki. Beata Kurek przedstawia nam  „okruchy” 
z Biblioteki Jagiellońskiej, pisząc tym razem o Marii Dąbrowskiej,  jako obrończyni zwie-
rząt. Działania związane z popularyzacją tej samej pisarki, patronki Zespołu Szkół Podsta-
wowych Nr 2 w Sieradzu, przedstawia  Iwona Bednarek. Natomiast Maria Kubacka-Gor-
wecka kreśli obraz Zofii Kęczkowskiej – kaliskiej poetki, publicystki i społecznicy. 
W numerze nie zabrakło tekstów o charakterze stricte bibliologicznym. Swoimi badaniami 
nad historią działalności biblioteki kaliskiego więzienia w latach 1918-1939 dzieli się z nami 
Monika Sobczak-Waliś. Marzena Sas w tytule swojego artykułu zadaje pytanie „Biblioteka – 
relikt przeszłości?” Róża Pomiecińska proponuje nam przegląd nowych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, które mogą przydać się w pracy nauczyciela-bibliotekarza. 
Poruszamy również tematykę wpływu czytelnictwa na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.
Kilka tekstów prezentuje różnorodną aktywność bibliotek i szkół nie tylko z naszego regio-
nu. O innowacji pedagogicznej realizowanej we współpracy z kaliską Książnicą pisze Małgo-
rzata Kędzierska. Artykuły nadesłane przez sieradzkich nauczycieli są owocem ich działań, 
które mogą zainspirować innych nauczycieli-bibliotekarzy.
Rok 2019 został w Kaliszu ogłoszony rokiem Tadeusza Kulisiewicza, dlatego też postano-
wiliśmy w jednym z tekstów zatytułowanym „Władysława Kościelniaka wspominki o Tade-
uszu Kulisiewiczu” odnieść się do przyjaźni tych dwóch artystów. 
Nawiązując do jubileuszu 70-lecia Książnicy w dziale Sprawozdania i relacje piszemy mię-
dzy innymi o jubileuszowej gali oraz okolicznościowych wystawach. Jedna z nich prezen-
towała wykonane na tę okoliczność ekslibrisy. W numerze pokazujemy ekslibris autorstwa 
czeskiego grafika Zbigniewa Kubeczki oraz jednego z polskich grafików – Jerzego Waygarta.
Z pewnością wielu z nas z zainteresowaniem przeczyta wywiad przeprowadzony z prof. Ewą 
Andrysiak  i  prof.  Krzysztofem Walczakiem,  którego  głównym  tematem  są wspomnienia 
związane z nadaniem Książnicy imienia Alfonsa Parczewskiego w maju 1994 r. 
Serdecznie polecam także Przegląd wydawnictw o regionie, który tym razem sporządził 
Marcin Mikołajczyk oraz wspomnienie o naszej koleżance Grażynie Karczewskiej. 

        DR BOGUMIŁA CELER
                REDAKTOR NACZELNA
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Wanda z Rotkiewiczów Koczorowska urodziła się 3 października 1845 r. w Kamionce 
(obecnie  woj.  łódzkie).  Jej  rodzicami  byli  Krzysztof  Rotkiewicz  i  Emilia  pochodząca 
z rodziny Graeve z Karolewa, która to otrzymała w wianie od ojca Karola, majątek Bruczków 
(wówczas przynależący do powiatu koźmińskiego, obecnie gostyńskiego). W 1882 r. kolejną 
właścicielką Bruczkowa zostanie jej jedyna córka.

Do 11 roku życia Wanda mieszkała w Karolewie, następnie wraz z matką przeniosły się 
do Wrocławia, gdzie w 1864 r. w wieku 19 lat wyszła za mąż za Władysława Koczorowskiego. 
Niestety po 7 miesiącach owdowiała. Po śmierci męża na świat przyszła ich córka Maria, 
która w 12 roku życia zmarła w Rzymie na tyfus. Pogrążona w rozpaczy Wanda, która nie 
wyszła  już  nigdy  ponownie  za mąż  i  do  końca  swojego  życia  nosiła  żałobę,  zamieszkała 
z matką w Bruczkowie,  jednakże dosyć  często wyjeżdżała  stamtąd  za granicę. W  trakcie 
podróży bardzo dokładnie przypatrywała się funkcjonowaniu francuskich i szwajcarskich 
sierocińców. Zapewne miała  już plan na wypełnienie swojego naznaczonego tragicznymi 
zdarzeniami życia osobistego, ponieważ zaraz po śmierci matki w 1882 r., kiedy to została 
właścicielką majątku Bruczków, rozpoczęła starania o założenie domu dziecka. Początkowo 
chciała  prowadzić  z  siostrami  miłosierdzia  sierociniec  połączony  ze  szkołą,  dlatego  też 
dobudowała  budynek  klasztorny  przy  swoim  pałacu.  Niestety  władze  pruskie  zezwoliły 
tylko na pielęgnowanie  chorych. W  związku  z  tym  zrezygnowała  ze  sprowadzenia  sióstr 
zakonnych. 

W 1883 r. otworzyła w swoim majątku sierociniec, do którego przyjęła 12 dziewcząt, 
niestety naukę musiały pobierały w pruskiej, wiejskiej szkole ludowej w Bruczkowie. Wanda 
Koczorowska rozpoczęła usilne starania o uzyskanie pozwoleń na prowadzenie w sierocińcu 
własnej  szkoły.  Zapewne  użyła  swoich  licznych  wpływów  i  znajomości  wynikających 
z pochodzenia ze znakomitego rodu Graeve, ponieważ już w 1884 r. dostała od zaborców 
pozwolenie  na  prowadzenie  domu  dziecka  i  prywatnej  szkoły  według  obowiązującego 
wówczas pruskiego programu nauczania,  czyli  tylko  z  lekcjami  religii w  języku polskim, 
pozostałymi przedmiotami nauczanymi w języku niemieckim. Szkoła miała znajdować się 
pod stałą kontrolą pruskich inspektorów szkolnych. 

Pozwolenie  uzyskała  zapewniając,  że  utrzyma  wszystko  z  własnych  środków 
pieniężnych. Chyba nikt nie wierzył w powodzenie tego przedsięwzięcia, ani władze, które 
wydały pozwolenie, ani okoliczni właściciele majątków. Jednakże przez następne 44  lata 
Wanda  Koczorowska  nie  tylko  zapewni  swoim  wychowankom  miejsce  zamieszkania, 
wyżywienie, wiedzę przewidzianą w zakresie pruskiej szkoły ludowej, ale przede wszystkim 
naukę w języku ojczystym. Podczas zapowiedzianych, a zwłaszcza nieoczekiwanych wizyt 

■ Renata Tuszyńska
   
   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

Wanda Koczorowska
i Tajna Szkoła w Bruczkowie
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Wanda Koczorowska. 
Ze zbiorów Muzeum w Gostyniu

pruskiego inspektora szkolnego z Koźmina lub Poznania nigdy nie wykryto, że dzieci uczą 
się także w języku polskim. Metodą na nieproszonych gości było bardzo długie ugaszczanie 
ich  w  prywatnej  części  dworu  Koczorowskiej,  aż  z  sal  szkolnych  nie  zniknęły  wszystkie 
polskie książki i zeszyty, które ukrywano pośpiesznie w spichlerzu. Dopiero po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. wyjdzie na jaw, że działała tam na wysokim poziomie nauczania, 
tajna polska szkoła.

Nikt  w  zaborze  pruskim,  na  taką  skalę,  nie  wykształcił  prywatnie,  tak  dużej  grupy 
ludzi. Przez  te wszystkie  lata,  jak  się  szacuje według ksiąg meldunkowych, przez Zakład 
Wychowawczy w Bruczkowie, przewinęło się ok. 500 dzieci. 

Wanda Koczorowska w sposób przemyślany przekształciła, wykorzystała i dostosowała 
swój majątek do wychowywania i kształcenia dzieci. Pałac i dobudowane do niego skrzydło 
szkolne  zaadaptowała  na:  sale  lekcyjne,  pokój  biblioteczny,  bawialnie,  pokój  stołowy, 
kredens, świetlice, a także osobne sypialnie dla dziewcząt i chłopców, pokoje wychowawczyń, 
kapelana, kuchmistrzyni, sobie zostawiając tylko 1 pokój sypialniany oraz 3 pokoje gościnne, 
w których często przebywali księża na rekonwalescencji lub urlopie. W osobnym budynku 
mieściła się kaplica z zakrystią i chórem. W budynkach gospodarczych: kuchnia, szwalnia, 
prasowalnia,  maglownia,  łazienka,  stołówka,  izba  chorych,  spiżarnie.  Hodowano  duże 
ilości drobiu, trzody chlewnej i bydła. Owoców i warzyw dostarczał ogromny sad i ogród. 
Utrzymanie  tego  wszystkiego  zapewniał  zysk  z  380  hektarowego  majątku  ziemskiego. 
Samowystarczalność majątku pozwoliła na izolację od wsi i innych pobliskich majątków. 
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Do zakładu przyjmowała sieroty, półsieroty i dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Prowadziła dom koedukacyjny, co na ówczesne czasu było niespotykane. 
Rocznie przebywało w nim od 60 do 70 dzieci, w wieku od 6 do 14 lat. Co roku dom dziecka 
opuszczało średnio 9 najstarszych wychowanków i tyleż samo przyjmowano nowych.  

Wszystkie dzieci otrzymywały za darmo ubrania, buty i przybory potrzebne do nauki. 
Ofi cjalnie  prywatna  szkoła  w  Zakładzie  zarejestrowana  była  jako  jednoklasowa  szkoła 
z  3  oddziałami  i  jednym,  niemieckim  nauczycielem.  Wanda  Koczorowska  wystarała 
się  jednak  o  to,  aby  na  świadectwach  była  tylko  informacjami  o  ocenach  i  ukończeniu 
najwyższej  klasy,  bez  informacji  o  ilości  klas  w  szkole.  Pozwalało  to  najzdolniejszym 
uczniom na zdawanie egzaminów do szkół średnich, najpierw niemieckich, a po odzyskaniu 
niepodległości, polskich. Zdolne dzieci wysyłała do gimnazjum opłacając im czesne. 

Przed I wojną światową w Bruczkowie zatrudniała 20 osób personelu dydaktycznego, 
wychowawczego i gospodarczego oraz bardzo dużą grupę pracowników folwarcznych, którzy 
byli bardzo oddani misji swojej pani. Bardzo starannie dobierała sobie współpracowników: 
nauczycieli, wychowawców i służbę. 

Wypełniając warunki pruskiego systemu szkolnego, Wanda Koczorowska zatrudniała 
niemieckie  nauczycielki.  Najdłużej,  bo  aż  22  lata  pracowała  Małgorzata  Koenig,  która 
w 1921 r. musiała zrezygnować z pracy w niepodległej Polsce, ponieważ nie znała dobrze 
języka polskiego. 

W 1882 r. przybył z Rzymu, na rekonwalescencję doktor teologii, ks. Józef Kozakiewicz 
(1853-1922),  który  do  końca  swojego  życia  nie  opuścił  już  Bruczkowa,  będąc  tam 
katechetą  i  kapelanem,  a  nade  wszystko  „prawą  ręką” Wandy  Koczorowskiej.  Pomagał 
w administrowaniu  folwarkiem, prowadził  sprawy fi nansowe  i nadzorował prace polowe 
i gospodarcze. Oprócz katechezy w języku polskim, nauczał języka łacińskiego i greckiego, 
historię starożytną i powszechną wykorzystują na to dozwolone w tygodniu, 4 lekcje religii 
w języku polskim.

Po ofi cjalnych  lekcjach  z niemiecką nauczycielką odbywała  się  tajna nauka czytania, 
pisania, historii i literatury w języku polskim. Lekcje te prowadziła Wanda Koczorowska, 
jak  byśmy  to  dzisiaj  określili,  metodą  projektu.  Dookoła  jakiegoś  tekstu  grupowała 
informacje: literackie, geografi czne, historyczne i przyrodnicze. Przeprowadzała też lekcje 
syntezujące i systematyzujące pozyskaną wiedzę, co pozwalało starszym uczniom doskonale 
orientować się w chronologii historii  i  literatury polskiej. Historii Polski uczyła, czytając 
dzieciom książkę Lucjana Siemińskiego „Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego 
opowiedziana przez Grzegorza z pod Racławic”. Po południu prowadziła chór, gdzie oprócz 
pieśni religijnych w języku niemieckim, łacińskim i polskim, dzieci śpiewały polskie pieśni 
patriotyczne. W okresie wakacji wspomagał ją krewny, profesor gimnazjalny z Lwowa, Alfred 
Dobiecki, który uczył dzieci polskich pieśni ludowych. To głównie on dostarczał potrzebne 
do nauki książki polskie i zaznajamiał z metodami nauczania w zaborze austriackim.

Wanda Koczorowska przetrwała trudne lata I wojny światowej, w wyniku której straciła 
zgromadzone w banku zasoby pieniężne. Niestety, wraz z nastaniem niepodległej Polski, jej 
szkoła straciła na znaczeniu. Odeszli lub zmarli wierni współpracownicy, a samej fundatorce 
ubywało wraz z wiekiem sił. W 1924 r. zapisała w  testamencie majątek ziemski  i Zakład 
zakonowi  werbistów,  którzy mieli  w  początkowym  zamyśle  kontynuować  jej  dzieło,  ale 
ponieważ funkcjonowały już szkoły polskie, a brakowało szkół zakonnych, za przyzwoleniem 
fundatorki,  po  jej  śmierci,  zakonnicy  przekształcili  Dom  Dziecka  w  Małe  Seminarium 
Misyjne. W  1941  r.  z  pełną  premedytacją  utworzono w Bruczkowie  dom dziecka w  celu 
germanizacji polskich dzieci. Sieroty, ale też i odbierane rodzicom dzieci z Kalisza i Łodzi, 
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starannie selekcjonowano pod względem rasy i podatności na zniemczenie, i przekazywano 
niemieckim rodzinom.

Wanda  Koczorowska  zmarła  3  stycznia  1927  r.  w  Bruczkowie,  pochowana  została 
w Borku, przy sanktuarium maryjnym na Zdzieżu. Otoczona szacunkiem i uwielbieniem 
wychowanków z którymi utrzymywała  stały kontakt  listowny po opuszczeniu przez nich 
Bruczkowa, nie doczekała się po 1918 r., ani za życia, ani po śmierci żadnych ofi cjalnych 
dowodów uznania za poniesiony wysiłek w wykształcenie polskich nauczycieli, urzędników, 
wojskowych, prawników, księży. Jedynie w 1909 r., z okazji 25-lecia Zakładu, na wniosek 
arcybiskupa Edwarda Likowskiego, odznaczona została przez papieża Krzyżem Zasługi Pro 
Ecclesia et Pontifi ce. 

W 2015  r.  ukazała  się  sfi nansowana prywatnie  przez  syna byłej wychowanki,  Józefa 
Kaszubkiewicza, napisana w latach 60. XX w., książka Ludmiły Sługockiej „Bruczków. Tajna 
szkoła polska i Dom Dziecka w byłym zaborze pruskim”. Autorka zebrała i uporządkowała 
dostępne dokumenty, wspomnienia własne i innych wychowanków. Utrwaliła niepospolitą 
kobietę, o wyjątkowej postawie obywatelskiej i patriotycznej, która całą siebie i swój majątek 
poświęciła dla dobra społecznego i przyszłej wolnej Polski, inwestując w młode pokolenie.

Bibliografi a:
Sługocka L., Bruczków. Tajna szkoła polska i Dom Dziecka w byłym zaborze pruskim, Poznań 2015.
Bruczków: od tajnej szkoły polskiej do ośrodka germanizacji. W: Teraz jesteście Niemcami: wstrząsające losy 
zrabowanych polskich dzieci, Kraków 2018, s.134-153.

Przed pałacem w Bruczkowie. Wanda Koczorowska w otoczeniu wychowawczyń i dzieci 
– ze zbiorów GaSo Gostyń
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■ Monika Sobczak-Waliś
    
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Biblioteka kaliskiego więzienia 
(1918-1939) – przyczynek do badań

Historia książki w kaliskim więzieniu rozpoczyna się w drugiej połowie XIX w. Niestety 
z braku źródeł trudno określić dokładną datę powstania biblioteki mającej służyć skazanym. 
Z pewnością był to początek lat siedemdziesiątych wspomnianego stulecia, a duże zasługi 
na tym polu położył Adam Chodyński (1832-1902). Ten zasłużony dla grodu nad Prosną 
historyk,  prawnik  oraz  działacz  społeczny,  w  jednym  z  numerów  redagowanego  przez 
siebie pisma „Kaliszanin” podniósł konieczność stworzenia w więzieniu czytelni upatrując 
w książce elementu wspierającego proces resocjalizacji. Na gruncie kaliskim był to przejaw 
nowatorskiego jak na ówczesne czasy  myślenia, jednak na świecie już od ponad półwiecza 
doceniano rolę literatury w działaniach penitencjarnych. Warto w tym miejscu wspomnieć 
choćby o kwakrach, którzy  jako pierwsi w stworzonym przez siebie pod koniec XVIII w. 
systemie karnym zalecali osadzonym lekturę.

Zaczątek  kaliskiej  bibliotece  dał  sam  inicjator  wsparty  m.in.  przez  społeczniczkę 
i  donatorkę  miejscowych  instytucji  Eugenię  z  Biernackich  Radolińską  (1822-1879)1. 
Inicjatywa Chodyńskiego, choć początkowo uznana za cenną, ostatecznie spotkała się z dość 
umiarkowanym, by nie powiedzieć chłodnym odzewem ze strony kaliszan: „Przed dwoma 
laty (…) rzucono projekt założenia sposobem składkowym biblioteczek przy miejscowym 
szpitalu i więzieniu. Jak każda myśl zacna nacechowana obywatelską dążnością poprawy 
ujemnych  stron  naszego  społecznego  życia  i  dążąca  do  moralnego  postępu  projekt  ów 
znalazł  serdeczne  uznanie  i  poparcie  myślącego  ogółu.  (…)  Od  tego  czasu  upłynęło  lat 
dwa:  słaby  fundament  ani  o  jedną  nie  wzrósł  cegiełkę,  ni  jednego  doń  nie  dorzucono 
kamyka. Rzecz dziwna! Czyżby ogół nasz  zobojętniał na doniosłość  celu.  (…) Czy wobec 
tych wszystkich dodatnich wpływów jakie książka na duszę przestępcy wywiera, wahać się 
jeszcze będziemy z ofi arą (…)”2. Przekazywane tak powściągliwie przez kaliszan egzemplarze 
najprawdopodobniej  pochodziły  z  ich własnych  księgozbiorów3  i  były  to  „głównie  dzieła 
religijne lub moralizujące o prostej, dydaktycznej konstrukcji”4. Nie jest to zresztą niczym 
dziwnym, gdyż w XIX w. utwory o zabarwieniu religijnym wciąż uważano za najpewniejszy 
środek  moralnego  oddziaływania  obawiając  się  dostępu  „do  więzień  książek  z  zakresu 
literatury  pięknej,  fi lozofi i,  socjologi  itp.,  nie  mówiąc  już  o  gazetach    i  czasopismach, 
które  dopuszczano  (...)  po  upływie  co  najmniej  roku  od  chwili  ich wydania,  a więc  gdy 
już  straciły  swą  aktualną  wartość”5.  Dodatkowo  z  uwagi  na  fakt,  iż  Kalisz  znajdował 
się  w  tym  czasie  w  zaborze  rosyjskim  księgozbiór  zdominowany  był  przez  literaturę 
rosyjskojęzyczną dobieraną z uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego. Co ostatecznie 
stało się z gromadzonym z takim poświęceniem księgozbiorem trudno stwierdzić. W 1889 r. 
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pytanie  o  losy  biblioteki  ponownie  postawiła  redakcja  wspomnianego  już  „Kaliszanina” 
przypominając, iż zamysłem inicjatorów oraz ofi arodawców było by „z rezultatów ich dobrej 
woli  korzystali  (…)  więźniowie  -  nie  zaś  półki  biurowe”6. Według  Krzysztofa Walczaka, 
biblioteka z czasem trafi ła pod opiekę miejscowych władz funkcjonując w tym kształcie do 
1914 r.7.

Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło zasadnicze zmiany w polityce penitencjarnej 
i sposobie myślenia o resocjalizacji, która odtąd miała odbywać się poprzez trzy elementy: 
pracę,  religię  oraz  naukę.  Ta  ostatnia  pociągała  za  sobą  wzrost  roli  książki  stanowiącej 
łącznik  między  osadzonymi,  a  środowiskiem  zewnętrznym8.  W  każdym  więzieniu,  jeśli 
tylko warunki lokalowe na to zezwalały, zalecano tworzenie bibliotek prowadzonych przez 
specjalnie do tego przygotowaną kadrę9.

Więźniowie na zajęciach szkolnych w 1927 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany 
Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, sygn. 1-B-670-10

W pierwszych  latach  po  odzyskaniu  niepodległości  polskie więziennictwo wzorujące 
się  dotąd  na  modelach  zaborczych,  posiadało  typowo  represyjny  charakter,  stąd  też 
w strukturach organizacyjnych większości zakładów nie istniały komórki odpowiedzialne 
za pracę na polu oświaty. Skutkowało to ogromnym odsetkiem analfabetów sięgającym aż 
40%, przy czym najgorzej sytuacja kształtowała się na obszarze byłego zaboru rosyjskiego10. 
Dostrzegając skalę problemu, na mocy dekretu Naczelnika Państwa w sprawie tymczasowych 
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przepisów więziennych z 8 lutego 1919 r., zdecydowano objąć nauką wszystkich nieletnich, 
jak  również  dorosłych  analfabetów11.  Niestety  z uwagi  na  brak  jednolitych  przepisów 
organizacja  szkolnictwa  na  ziemiach  każdego  z  byłych  zaborów przebiegała  inaczej. Dla 
przykładu w zakładach na  terenie dawnego zaboru pruskiego nauką objęto więźniów do 
trzydziestego  roku  życia,  zaś  w  Królestwie  Polskim  do  czterdziestego  piątego12.  Jeszcze 
w 1923 r. na 190 zakładów aż w 125 nie funkcjonowały placówki oświatowe13. Co prawda 
w  154,  a  więc  w  zdecydowanej  większości,  zdołano  uruchomić  biblioteki  liczące  łącznie 
32 000 woluminów,  jednak  aż  13  304  z  nich przypadło na  20 więzień  (w  tym kaliskie) 
wchodzących  w  skład  apelacji  warszawskiej,  a  zatem  na  pozostałe  134  przeznaczono 
zaledwie 18 696 tomów. Daje to średnio na jedno więzienie odpowiednio 655 woluminów 
w  apelacji warszawskiej  i  zaledwie  139 w  pozostałych14.  Jak  na  tym  tle wypadał Kalisz? 
W  świetle  protokołu  sporządzonego  w  czerwcu  1924  r.  przez  Ignacego  Walawskiego, 
delegata  Warszawskiej  Okręgowej  Izby  Kontroli,  biblioteka  kaliskiego  zakładu  liczyła 
w  tym  okresie  945  woluminów  (zarówno  dzieł  beletrystycznych,  jak  i  naukowych),  co 
dawało w przeliczeniu na  jednego osadzonego ok. 3  tomy15 podczas gdy średnia krajowa 
oscylowała w granicach 216. Była zatem jedną z lepiej zaopatrzonych, jak również prawidłowo 
kierowanych  -  każdy  egzemplarz  posiadał własny  numer  inwentarzowy,  co  oznaczało  iż 
prowadzono także dokumentację związaną z ewidencją. Inną kwestię stanowiła dość niska 
wartość owego księgozbioru, na który składała się początkowo głównie literatura religijna, 
moralizatorska oraz obcojęzyczna, tak mało atrakcyjna dla osadzonych.  

Sytuacja  uległa  nieznacznej  poprawie  wraz  z  wejściem  w  życie  rozporządzenia 
Ministra  Sprawiedliwości  z  20  kwietnia  1926  r.  postulującego,  by  na  bibliotecznych 
półkach znajdowały się  książki nie tylko o treści religijnej, ale także podręczniki szkolne, 
wydawnictwa  naukowe  oraz  literatura  piękna.  Zarówno  z  księgozbioru,  jak  i  prasy  za 
zezwoleniem naczelników mogli odtąd korzystać nie tylko więźniowie pobierający naukę, ale 
wszyscy osadzeni. W gestii naczelników leżało również wydawanie zezwoleń na korzystanie 
z pozycji nieobjętych katalogiem np. z dziedziny prawa, bądź medycyny17.

Zalecenia  te  powtórzone  zostały  w  rozporządzeniu  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
z marca  1928  r. w  sprawie  organizacji więziennictwa. W  art.  35  dokumentu  czytamy  iż 
biblioteka więzienna kompletuje  się  „z  książek  i  pism specjalnie w  tym celu  z polecenia 
Ministra Sprawiedliwości zakupywanych”18 oraz „ofi arowanych przez osoby lub instytucje  
prywatne,  po  zaaprobowaniu  ich  przez Ministra  Sprawiedliwości,  lub wyznaczone przez 
niego  podwładne  mu  organa”19.  Coraz  większą  wagę  zaczęto  przywiązywać  także  do 
działalności  wychowawczej  obejmującej  zarówno  organizację  pogadanek,  przedstawień 
teatralnych,  koncertów  i  audycji  radiowych,  jak  również  krzewienie  czytelnictwa20. 
Odpowiedzialni za to pracownicy, najczęściej nauczyciele, mieli „ostrożnie, bez narzucania, 
zbliżyć  się do  czytelnika,  aby  zyskać  jego  zaufanie  i  stać  się wreszcie powiernikiem  jego 
zainteresowań i doradcą w wyborze książek”21. Obok małych bibliotek liczących zaledwie 
kilkadziesiąt  tomów  powstawały  duże  liczące  kilka  tysięcy.  Do  największych  należała 
biblioteka w Lublinie obejmująca w  1934  r.  -  1 840 pozycji  beletrystycznych oraz 2 310 
dzieł naukowych. Kaliska, mimo  iż zajmowała niewielki  lokal o  łącznej powierzchni 7,10 
m², dzięki staraniom Stanisława Choińskiego, naczelnika więzienia w latach 1921-193522, 
z każdym rokiem powiększała stan swojego posiadania. Pieczę nad nim sprawowali głównie 
nauczyciele  szkolni  m.in.  Stefan  Leśnik,  Zbigniew  Starowicz,  Bronisław  Łabeński  oraz 
Tadeusz Haraszkiewicz. Niestety częste zmiany na tym stanowisku odbijały się na stanie 
zbiorów. W lipcu 1932 r. w czasie spisu kontrolnego wykryto brak 256 książek, a także sporą 
ilość zniszczonych egzemplarzy23. Pod koniec roku stwierdzono brak kolejnych 492 tomów. 
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Dodatkowo w bibliotece panować miał bałagan, a część książek wymagała natychmiastowej 
naprawy24, w związku z czym podjęto decyzję o wybrakowaniu tych najbardziej zniszczonych 
(wytypowano 174 woluminy), o czym poinformowano Ministerstwo Sprawiedliwości prosząc 
o zgodę na wykreślenie z inwentarza25. Jednocześnie do naprawy przeznaczono 264 tomy, 
z tego 100 do całkowitej oprawy, 134 do reperacji wraz z szyciem oraz 30 do wykonania 
nowych okładek26. Materiały introligatorskie (płótno, nici, igły do szycia, tekturę na okładki, 
papier  na  wyklejki)  początkowo  kupowano  u  miejscowych  księgarzy  m.in.  Maurycego 
Grüna. Jednak z uwagi na częstą konieczność dokonywania napraw w 1936 r. zdecydowano 
się  uruchomić  przy  zakładzie  niewielką  introligatornię,  w  której  pracowali  więźniowie. 
W  ten  sposób  choć  częściowo  zredukowano  koszty.  Tak  duże  zniszczenie  księgozbioru 
można tłumaczyć jedynie tym, iż w skali roku z biblioteki korzystało przeciętnie od 250 do 
500 więźniów27.

Rok 1931 1932 1933 1934 1935 1936
Ilość tomów 1592 1261 1315 1373 1140 1003

   Wielkość księgozbioru. 
   Źródło: APK, Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu 1918-1939, sygn. 17.

Istotnym  wydaje  się  być  powołanie  jesienią  1928  r.  przy  Departamencie  Karnym 
Ministerstwa Sprawiedliwości Centralnej Biblioteki Więziennej28, do zadań której należało 
m.in. zaopatrywanie zakładów w literaturę, podręczniki oraz materiały niezbędne do pracy 
kulturalno-oświatowej w ramach tzw. biblioteki wędrownej. Książki wysyłano do zakładów 
w zestawach liczących od 25 do 100 tomów w zależności od wielkości więzienia, do którego 
miały trafi ć. Komplety dzieliły się na tzw. stałe oraz dobierane. Pierwsze w 70% składały 
się  z  beletrystyki  w  pozostałych  30%  z  literatury  naukowej,  wśród  której  dominowały 
pozycje „historyczne, popularne opisy przyrody i życiorysy (…), samouczki języków obcych, 
podręczniki dla stolarzy, szewców, blacharzy itp.”29. Komplety dobierane, jak sama nazwa 
wskazuje, zawierały książki wyselekcjonowane specjalnie pod kątem danego więzienia po 
uwzględnieniu posiadanego przez nie księgozbioru, a  także zamówień zgłoszonych przez 
nauczycieli  oraz  osadzonych.  Czas  wypożyczeń  określono  początkowo  na  trzy  miesiące 
z możliwością dalszej prolongaty. Ponieważ więzienia regularnie monitowały o przesunięcie 
terminu  ostatecznie  ustalono  sześciomiesięczny  okres,  niemniej  jednak  zdarzały  się 
odstępstwa  sięgające  nawet  ośmiu  miesięcy.  Pierwsze  25  zestawów,  liczących  łącznie 
1  811  książek w  1  965  tomach, wysłano  już w  lutym  1929  r. W  ciągu  zaledwie  kwartału 
skorzystało z nich 10 616 więźniów co stanowiło ponad 1/3 wszystkich osadzonych30. Z tej 
formy skorzystali również więźniowie z Kalisza, do którego Biblioteka Centralna w sierpniu 
1931  r.  nadesłała  10031,  a w  lipcu  1937  r.  kolejne  50  tomów32. O nadesłanych  książkach 
więźniowie  zostali  powiadomieni  za  pomocą  list  wywieszonych  w  szkole,  poza  tym 
nauczyciele  przeprowadzili  stosowne  pogadanki.  Przy wypożyczaniu  każdy  tom  owijano 
w papier w celu zabezpieczenia. Niestety nie zachował się spis wypożyczonych dzieł, nie 
wiemy także, czy były to zestawy stałe, czy może dobierane33.

Powstanie  Biblioteki  Centralnej  pociągnęło  za  sobą  ograniczenia  ministerialnego 
wsparcia na zakup książek dla więzień, które musiały liczyć na dary, a tych otrzymywały 
z każdym rokiem coraz mniej, ewentualnie starać się wygospodarować środki w ramach 
własnych budżetów. W Kaliszu w 1929 r. na ten cel przeznaczono 44 zł, co stanowiło 0,018% 
wszystkich  nakładów34.  Na  podobnym  poziomie  kształtowały  się  np.  wydatki  biurowe 



ARTYKUŁY

12 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (12/13)

obejmujące zakup papieru, atramentu, druków itp. Jeśli przyjmiemy, iż średnia cena książki 
wynosiła w tym czasie ok. 3 zł to daje nam to 15 woluminów. Dość duży procent w stosunku 
do  całości  księgozbioru  zdominowanego  ze  zrozumiałych  względów  przez  beletrystykę 
stanowiły  podręczniki,  a  także  literatura  naukowa, w  tym  z  zakresu więziennictwa  oraz 
pedagogiki kupowana na użytek personelu. Fakt  ten należy  łączyć  z działalnością  szkoły 
więziennej.  Za  sprawą  Choińskiego  nauką  objęto  nie  tylko  analfabetów,  ale  również 
półanalfabetów. W trzech klasach uczyło się ok. 40 więźniów35.

 
Rok Beletrystyka Podręczniki 

szkolne
Literatura 
naukowa

Literatura 
religijna

1931 1096 151 308 37
1932 800 90 359 12
1933 820 90 393 12
1934 840 90 431 12
1935 616 87 425 12
1936 373 120 460 50

             Księgozbiór z podziałem na rodzaje. 
             Źródło: APK, Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu 1918-1939, sygn. 17.

Z  każdym  rokiem  zmieniała  się  również  struktura  zbiorów  pod  względem  języka. 
Literatura obcojęzyczna  (niemiecka,  rosyjska oraz  francuska)  stanowiła  ok.  2-3% całego 
księgozbioru. Co ciekawe najmniej było książek w  języku rosyjskim podczas, gdy  jeszcze 
15 lat wcześniej takowe stanowiły zdecydowaną większość.

Rok
Język

Polski Niemiecki Rosyjski Francuski
1931 1566 13 2 11
1932 1239 10 1 11
1933 1292 10 2 11
1934 1346 14 3 10
1935 1102 25 3 10
1936 970 20 3 10

          Księgozbiór z podziałem na języki.
           Źródło: APK, Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu 1918-1939, sygn. 17.

Wypożyczenia zgodnie z odgórnymi wytycznymi odbywały się  raz w tygodniu, zazwyczaj 
w niedzielę36. Egzemplarze wydawano  jednocześnie dla  całej  celi,  a odpowiedzialnym za 
ich  dostarczenie  był  wyznaczony  do  tego  więzień.  Do  cel  jednoosobowych  można  było 
jednorazowo wypożyczyć dwie książki o treści naukowej i dwie o beletrystycznej. Osadzeni 
w  celach  wspólnych  otrzymywali  jedną  publikację  naukową  i  jedną  beletrystyczną37. 
Z  biblioteki  nie  mogli  korzystać  dotknięci  gruźlicą  oraz  innymi  chorobami  zakaźnymi. 
Niestety z braku źródeł trudno określić wielkość i strukturę wypożyczeń. Jedynie z raportu 
złożonego  do  Ministerstwa  Sprawiedliwości  w  lipcu  1937  r.  wiadomo  iż  z  biblioteki 
w pierwszym półroczu  tego  roku skorzystało 350 więźniów38. Być może  tak  jak w całym 
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kraju, tak i w Kaliszu powodzeniem cieszyły się dzieła Ignacego Kraszewskiego, Władysława 
Reymonta,  Maryli  Rodziewiczówny,  Stefana  Żeromskiego  oraz  Henryka  Sienkiewicza 
„traktowane jako miła rozrywka po pracy lub wypróbowany sposób zabicia dłużącego się 
w bezczynności czasu”39. Co ciekawe kryminały nie wywoływały większego zainteresowania 
natomiast  chętnie  czytano  kronikę  kryminalną  drukowaną  na  łamach  czasopism.  Choć 
biblioteka  miała  służyć  głównie  potrzebom  osadzonych  zdarzało  się,  że  książki  były 
wypożyczane na zewnątrz40.

Wdrożony  rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości  w  czerwcu  1931  r.  regulamin 
więzienny41  obligował  naczelników  do  zaprowadzenia  według  ustalonych  wzorców 
inwentarzy,  katalogu  książek  oraz  katalogu  ubytków.  Nieco  zmieniała  się  również 
organizacja  wypożyczeń.  Dotychczas  odnotowywano  je  wyłącznie  na  karcie  więźnia 
zajmującego się  roznoszeniem książek do konkretnych cel, po zmianach każdy czytający 
miał mieć zaprowadzoną własną kartę.

Jedyny zachowany spis książek pochodzi z lipca 1937 r. i został sporządzony na polecenie 
Ministerstwa Sprawiedliwości42. Widnieje na nim 137643  tytułów wśród których znajdują 
się dzieła: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Bolesława 
Prusa,  Heleny  Mniszkówny,  Elizy  Orzeszkowej,  Maryli  Rodziewiczówny  oraz  Gabrieli 
Zapolskiej, a więc klasyka literatury polskiej. Ponadto Josepha Rudyarda  Kiplinga, Marka 
Twaina, Guy de Maupassanta oraz Voltera.

Losy więziennej biblioteki po 1939 r. nie  są znane. Prawdopodobnie wzorem  innych 
została zniszczona po zajęciu budynku przez okupanta.
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■ Beata Kurek
   
    Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Maria Dąbrowska w sprawie zwierząt  

– okruchy z Biblioteki Jagiellońskiej

Powiązania  Marii  Dąbrowskiej  z  Kaliszem  są  oczywiste.  Co  prawda  urodziła  się 
w Russowie pod Kaliszem, gdzie  jej ojciec Józef Szumski był administratorem majątków 
ziemskich, ale lata wczesnoszkolne są u niej ściśle związane z miastem. Sama też wielokrotnie 
wspominała, że jest dzieckiem ziemi kaliskiej1. W 1907 roku rozpoczęła studia w Lozannie 
i Brukseli, a później była stypendystką w Londynie,  lecz nadal nadsyłała korespondencje 
do  „Gazety  Kaliskiej”  i  wspierała  działalność  organizacji  niepodległościowych  w  kraju2. 
W tym czasie odwiedzała też swoje rodzinne strony, między innymi w 1908 r. zajmowała 
się spisywaniem pieśni ludowych z okolic Russowa, które posłużyły jej później do napisania 
opowiadań  zebranych  pod  tytułem Uśmiech dzieciństwa i Ludzie stamtąd3.  Natomiast 
na  przełomie  1910  i  1911  r.  była  nauczycielką  geografi i  na  pensji  Wandy  Motylewskiej 
i mieszkała w Kaliszu4. 

Po  licznych podróżach do Kalisza wróciła, już jako mężatka,  w 1914 r. na wiadomość 
o  wybuchu  wojny.  Z  tego  tygodniowego  pobytu  pochodzą  jej  wspomnienia  dotyczące 
bombardowania miasta5.  Od  stycznia  do    listopada  1916  r.  pracowała w  redakcji  pisma 
„Polski  Ludowej”  w  Lublinie6,  później  mieszkała  już  w  Warszawie  gdzie  prowadziła 
początkowo kursy dla dorosłych i była zatrudniona w Ministerstwie Rolnictwa. Tutaj obok 
działalności publicystycznej, Dąbrowska prowadziła działalność literacką, skupiając się na 
literaturze dla dzieci i młodzieży. Z biegiem czasu rozdarcie pomiędzy pracą w ministerstwie 
a działalnością literacką stało się tak uciążliwe, że odbiło się na zdrowiu pisarki. Ostatecznie 
postanawia skupić się na pisaniu i w 1924 r. złożyła rezygnację z piastowanego stanowiska 
urzędowego, stając się tym samym pełnoetatową literatką7. 

Nie zrezygnowała  jednak ze swojego głosu w sprawach ważnych, dotykających ogółu 
społeczeństwa  czy w  reakcji  na  przejawy niesprawiedliwości. Wielokrotnie wypowiadała 
się w istotnych kwestiach społeczno-kulturalnych8, opublikowała też studium historyczno-
publicystyczne  pod  tytułem  Rozdroże9,  w  którym  dotykała  sprawy  parcelacji  i  stawała 
za  reformą  rolną10.  Po  ukazaniu  się  tej  publikacji,  kiedy  zarzucono  jej,  że  jest  wrogo 
usposobiona do ziemiaństwa11, a jej głos w dyskusji nie wnosi nic nowego, odpowiedziała: 

Dawano mi bez ogródek do zrozumienia, że pisarz artysta nie powinien się 
wtrącać w nieswoje dziedziny, pozostawiając sprawy społeczno-gospodarcze uczonym 
specjalistom. 

Taki argument, użyty a priori, nie posiada żadnej siły przekonywającej i czyni raczej 
wrażenie uchylania się od właściwej dyskusji12.

Wtrącała się więc dalej. Jedną z wartkich spraw, do których Maria Dąbrowska miała 
stosunek  emocjonalny,  był  los  bezpańskich  psów  i  kotów.  Złożyła więc,  obok  podpisów 
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Władysława Broniewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego  i  innych 
znanych  osobistości,  swój  podpis  pod  apelem  o  tworzenie  schronisk  dla  tych  zwierząt. 
Jak  pisze  Irena  Kościałkowska13,  sekretarz  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Opieki  nad 
Zwierzętami,  między  innymi  dzięki  jej  podpisowi  pod  tym  wnioskiem  zaczęto  tworzyć 
w PRLu podobne placówki.

Pisarka stawała po stronie zwierząt domowych niezależnie od posiadanych przez nie 
rodowodów: 

Osobiście bronię nie tylko psów rasowych, ale i kundli. Kundle (tak samo jak 
i „mieszańce” wśród ludzi) odznaczają się przeważnie wybitną inteligencja, 
a dobre, powszechnie znane, cechy psiego charakteru występują u nich w stopniu 
spotęgowanym (psy pasterskie są przeważnie kundlami). Bywają brzydkie, ale to 
nie może stanowić kryterium ich traktowania, tak jak nikt nie zalecałby znęcania 
się nad brzydkimi ludźmi.
[…] Nie mam specjalnej sympatii do kotów, m.in. dlatego, że pożerają ptaki 
śpiewające. Ale nawet kot dobrze karmiony zatraca częściowo drapieżność wobec 
ptaków, a znałam domowe koty, które nie chciały polować nawet na myszy.
[…] Potępiam też instytuty lekarskie czy naukowe, które od dzieciaków kupują na 
cele doświadczalne, kradzione przez nich psy i koty. 
[…] Nie potrzebuję dodawać, że ze wszystkimi postulatami Towarzystwa 
zgadzam się bez zastrzeżeń, a jego wytrwałą i ofi arną walkę z okrucieństwem 
wobec zwierząt uważam za walkę o godność, kulturę moralną i wyższą cywilizację 
naszego społeczeństwa14.

Pomimo tych słów, wypowiedzianych głośno i dobitnie na łamach prasy, przez osobę 
znaną i cenioną nie tylko w swoim środowisku, ale też powszechnie w Polsce, „zwierzęcy” 
problem  narastał.  W  odpowiedzi  na  zarzuty  o  nadinterpretacje  przepisu  dotyczącego 
obowiązku strzelenia do włóczących się psów i kotów w obwodach łowieckich15, a skierowane 
przeciwko pracownikom państwowej  administracji  leśnej  i  członkom Polskiego Związku 
Łowieckiego, wystosowano Pismo Okólne Ministrów: Leśnictwa  i Przemysłu Drzewnego 
oraz Rolnictwa16, które miało wyjaśniać okoliczności w jakich można prowadzić odstrzał. 

Za psa włóczącego się  uznano zwierzę będące w obwodzie łowieckim (np. na terenie 
lasu) bez opieki człowieka lub pod opieką człowieka, który nie ma uprawnień do polowania, 
a jego pies tropi lub łowi zwierzę. Za brak opieki podano przebywanie psa w takiej odległości, 
że nie można go przywołać głosem. 

Włóczący się kot, to według ustaleń Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Leśnictwa, 
kot będący w odległości większej niż 100 metrów od zabudowań mieszkalnych.

Zabroniono  strzelania  do  psów  prowadzonych  na  smyczy,  mających  kaganiec, 
będących na drodze  publicznej,  do  psów pasterskich,  przewodników  i  psów  służbowych 
posiadających znaki rozpoznawcze. Nie wolno też – według pisma okólnego – strzelać do 
psów rasy bernardyn, oraz małych np., ratlerków czy pekińczyków. 

Nie wolno  też było strzelać do psów znajdujących się do 100 metrów od zabudowań 
mieszkalnych,  lub do  500 metrów podczas  zebrań publicznych, nawet  gdyby pies  tropił 
lub łowił zwierzynę. W takich przypadkach sugerowano znalezienie właściciela i zgłoszenie 
przestępstwa, ale nie odstrzał. 

Przepisy,  przepisami,  a  realia  były  inne. W kwietniu  1961  roku miała miejsce Akcja 
tępienia drapieżników i szkodników  ogłoszona  przez  Wojewódzką  Radę  Łowiecką 
w Katowicach. Na jej podstawie członkowie koła łowieckiego powinni wziąć udział w akcji 
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w taki sposób, aby uzyskać w odstrzale drapieżników i szkodników 25 punktów. Licząc 
kota za 15 punktów, psa za 10 p., wronę i srokę za 3 p. Członkowie koła którzy z tego 
obowiązku się nie wywiążą, muszą wpłacić na rzecz koła równowartość pieniężną po 1,5 
naboja za każdy punkt. Ze środków tych będą premiowani ci myśliwi, którzy przekroczą 
swą sumę odstrzału drapieżników17. 

I nie była to akcja odosobniona. Do redakcji pism trafi ały listy z opisami postrzelenia, 
zabijania drągami i wręcz zarzynania nożami psów będących przy budach, biegających przy 
właścicielach  lub  nawet  prowadzonych  na  smyczy18.  Nawet Maria  Dąbrowska  obawiała 
się o swojego czworonoga, pisząc: Sama drżę bez ustanku o mojego psa foksteriera i gdy 
zobaczę w tutejszym lesie gajowych z fuzjami, uciekamy w panice, jak byśmy ujrzeli 
„psich gestapowców”19. 

Zresztą  wielu  ludzi  nauki  i  literatury  było  poruszonych  bestialstwem Akcji tępienia 
szkodników.  Jan  Brzechwa  pisał:  tę zaplanowaną rzeź połączono z premiowaniem 
myśliwych, którzy przekroczą ustaloną normę. […] Obcięte nosy i uszy stanowią trofea 
tego bestialstwa. Nie zdziwiłbym się gdyby pewnego dnia na drzwiach morderców psów 
zawisła tabliczka „Uwaga, zły człowiek!”20.

Podobnie  wzburzony  był  Jarosław  Iwaszkiewicz,  któremu  pod  wpływem 
rozpowszechniających się objawów okrucieństwa wobec zwierząt, szewska pasja wytrącała 
pióro z ręki. Iwaszkiewicz dołączał się też do słów [Antoniego] Słonimskiego w „Szpilkach”: 
bardzo podejrzani są tacy myśliwi, oraz wniosku prof. [Tadeusza] Kotarbińskiego, który 
zaliczył do ludzkości psy - ale nie hyclów21.

Jarosław Iwaszkiewicz spotkał się w odpowiedzi na swój artykuł z falą korespondencji 
od niezadowolonych  czytelników  (obok  tych wspierających  i  broniących praw  zwierząt), 
którzy wystąpili w obronie sportu łowieckiego. Nie czując się władnym w podejmowaniu 
w rubryce Rozmowy o książkach tak szerokiego tematu, jakim jest łowiectwo, a w ramach 
niego zabijanie psów, Iwaszkiewicz zamieścił jeden z nadesłanych do niego listów. Jest to 
list od Marii Dąbrowskiej z 26 września 1961 r. 

Kochany Jarosławie!
Gdybym miała już dosyć sił (niestety wciąż paskudnie czuję się ze zdrowiem) to 
bym napisała też artykuł o psach, aby sekundować Twoim „Wierszom o psach”.
Na razie chcę Ci za ten kawałek serdecznie podziękować w imieniu własnym 
i paru bliskich mi psów – sama pisałam już w tej sprawie  dwa lata temu, kiedy 
p. Roman Izbicki22 odkrył, że największym szkodnikiem w Polsce Ludowej są psy 
i wszczął antypsią kampanię – której odrażające przejawy wzrastają od tego 
czasu. O drugim równie wstrętnym wypadku, jak ten, który cytujesz w „liście 
czytelnika” słyszałam już jakiś czas temu. W taki sposób wychowuje się dzieci na 
chuliganów albo nazistów, a co najmniej na zdegenerowanych histeryków. 
Wiem, że są w tej chwili większe kłopoty, ale nie mogę się powstrzymać, aby za tę 
rozmowę o książkach nie podziękować. 
Łączę serdeczne pozdrowienia
PS. Wszystko to nie znaczy, żebym nie wiedziała, że ludzie bywają gorzej traktowani 
jak psy, lub mają gorsze losy.  Ale to inna sprawa23. 

Wydaje się,  że problem prześladowania zwierząt wynikał  z niejasno sprecyzowanych 
przepisów  łowieckich,  ale  jak  pisze  Mirosław  Malcharek:  złe sformułowania trzeba 
rozumnie korygować, bo los zwierząt zależy od ludzi rozsądnych i światłych 24. Dlatego – 
jakby na wezwanie – osoby prywatne, ale też Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami po raz 
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kolejny poprosili Marię Dąbrowską o zajęcie stanowiska w tej sprawie, wierząc, że wielki 
autorytet moralny25  jakim była pisarka, położy kres niedoli braci maluczkich. Ponownie 
więc  autorka  Nocy i dni  podjęła  niewdzięczny  temat  znęcania  się  nad  zwierzętami, 
zaznaczała  jednak,  że ma poczucie daremności  i brak wiary w zmianę na  lepsze u  ludzi, 
którzy decydują o przepisach umożliwiających tak szeroką interpretację. 

W  swoim  artykule  porusza  następujące  wnioski,  zamknięte  w  pięciu  grupach.  Po 
pierwsze:  jak  długo  za  dostarczanie  odciętych  psich  nosów  i  uszu  będą  przyznawane 
nagrody, a za ukradzione psy – wypłaty z  instytutów doświadczalnych,  tak długo będzie 
istniał  problem,  bo  zawsze znajdą się dorośli czy dzieci, których znęci ten hańbiący 
„zarobek”26.

Po drugie: dwie główne przyczyny rozpoczęcie psiej krucjaty (szkody w zwierzostanie 
leśnym  i  wścieklizna  przenoszona  przez  psy)  mają  swoje  źródła  również  w  innych 
zagadnieniach.  Dąbrowska  sugeruje,  że  zadbane  psy,  dobrze  wychowane,  traktowane 
i karmione nie mają potrzeby polowania, a największe szkody w niszczeniu, trwonieniu, 
rozkradaniu itp. dobra społecznego wyrządzają ludzie i to nieraz odpowiedzialni za 
to dobro27.  Obu  problemom  można  w  prosty  sposób  zapobiegać,  przez  wprowadzenie 
powszechnego  obowiązku  szczepienia  czworonogów  i  szerzenie  wiedzy  na  temat 
wychowywania oraz postępowania z psami, tak aby nie czyniły szkody. 

Po  trzecie:  autorka  artykułu  udowadnia,  że  nie  ma  takiego  sposobu,  aby  widząc 
biegnącego psa, jednoznacznie stwierdzić, czy jest on bezpański i włóczy się w celu łowienia 
zwierzyny. Dlatego określanie, że pies będący 100 metrów od domu, to groźny zwierzęcy 
włóczęga, jest niesprawiedliwe, bo stosowane na wyrost. 

Po  czwarte: Dąbrowska wyraźnie  sprzeciwia  się  podziałowi  na  psy  rasowe  i  kundle, 
chociaż z  listów od czytelników wynika,  że dla  łowczych nie ma  to większego znaczenia, 
bo  tak  samo  źle  są  traktowani  psi  przedstawiciele  obu  grup.  Jednak w  opisywanym  już 
okólniku,  były wymienione bernardyny  i  przedstawiciele małych  ras,  jako  te do których 
nie  wolno  strzelać.  Autorka  broni  honoru  kundelków,  które  zazwyczaj  są  mądrzejsze, 
a wszystkie zalety dla których kochamy psy, występują u kundli w stopniu zazwyczaj 
spotęgowanym28.

Po piąte: pisarka jest poruszona tym, że zalegalizowano odgórnymi przepisami masowe 
wybijanie psów. Ocenia całą akcję  jako łagodnie mówiąc nie dosyć przemyślaną i w tej 
postaci, jak się to dzieje teraz, nie tylko zagrażającą śmiercią każdemu psu, ale i godzącą 
w samopoczucie ich właścicieli, a nawet w ogólne dobre obyczaje ludzi29.  Godząc  się 
na istnienie takich przepisów daje się bowiem przyzwolenie na stosowanie okrucieństwa 
wobec bezbronnych zwierząt i zachęca do bestialstwa. 

Wreszcie  w  swoim  artykule  Dąbrowska  stwierdza,  że  psy  i  koty  nie  powinny  być 
traktowane jak szkodniki, chociażby z tego głównego powodu, że mają w historii ludzkości 
swoje  specjalne  miejsce.  Zwłaszcza psy od wieków są przyjaciółmi, towarzyszami, 
wiernymi domownikami człowieka30. 

Tymi mocnymi słowami próbowała autorka jednocześnie uwypuklić źródła problemu, 
ale też podać ich przyczynę i rozwiązanie, bo los czworonogów nie był jej obojętny. 

Zresztą  dowodów  na  sympatię  Dąbrowskiej  dla  psów  jest  więcej.  Oprócz  licznych 
wypowiedzi prasowych w ich obronie, znaleźć można podczas lektury jej opowiadań liczne 
zwierzęce  portrety.  Chociażby  historia  bohaterskiej  suki,  która  uratowała  swoją  Panią 
podczas wojny:
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Z Dylem w Komorowie, fot. Andrzej Szypowski, [w:] Artur Międzyrzecki, 
Dąbrowska, „Świat”, 1965, nr 22, s. 5.
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Natalia znała już dzieje suki Lindy. W czasie swej parokrotnej bytności 
w centralnym zarządzie panna Winczewska zdążyła kilkakrotnie opowiedzieć jak 
to rzeczona suka biegła po wielkim upale trzydzieści kilometrów, aby dać znać 
polskim oddziałom, że jej pani została uwięziona, jak je przyprowadziła następnie 
do drzwi więzienia, i jak wszystko się skończyło dekorowaniem obydwu bohaterek 
na rynku w Łomży31. 

Albo też poruszające opowiadanie o młodym wyżle (noszącym imię Tumry), który trafi a 
do nowego domu i stopniowo przyzwyczaja się do domowników, mając w pamięci ciągle 
pierwszego właściciela: 

Obejrzał się dwukrotnie na nas, a potem już bez ustanku patrzył na klamkę drzwi, 
za którymi zniknął jego pan. Był ostry mróz tego dnia. Starszy brat widząc, że Tumry 
zmarzł z drogi po tym zimnie i że się cały trzęsie, ściągnął aksamitną serwetkę ze stolika 
i okrył go nią ostrożnie. 

Pies popatrzył zezem, nie odwracając głowy. Gdy myślał, że nikt go nie widzi, 
obwąchał ukradkiem serwetkę i zrzucił ją z siebie. 

Wreszcie znudzony przeszedł pomiędzy nami na drugi koniec pokoju, położył się, 
oparł głowę na wyciągniętych łapach i nie mrużąc oczu, patrzył niemi wciąż nieruchomo 
na drzwi. Czasami nastawiał z lekka uszy32.

Tak żywy opis i sposób zachowania psa wynikał z tego, że oprócz sympatii do cudzych 
czworonogów, Dąbrowska miała też swojego pupila. Był to Dyluś, foksterier z hodowli Ireny 
i Józefa Hołyńskich z Komorowa. Stał się on pierwowzorem psiego bohatera w opowiadaniu 
Szczęśliwa istota33 i był bohaterem licznych wpisów do jej dziennika.

15 IV 1963. Poniedziałek Wielkanocny
Wczoraj w pół do piątej rano zaczęła się wielka strzelanina rezurekcyjna. Dalibóg, 
pierwszy raz taką w Komorowie słyszałam. Obudziło nas to, a Dyl tak się przeraził, 
że dał istne przedstawienie psiej paniki. Przez cały czas trwania strzałów dygotał, 
ziajał, krył się za moją poduszkę, oczy wyszły mu na wierzch, nie wiedział, gdzie się 
podziać, ogon, a raczej szczątek ogona wtulił tak pod siebie, że był jak przyrośnięty 
do zadka. Kiedy poszłam go wypuścić, bojąc się, aby się nie posikał ze strachu, 
zrazu podskoczył ochoczo, snadź pewny, że w ten sposób ujdzie spod huku, ale 
gdy na schodkach już usłyszał huknięcie, zawrócił przerażony do domu i jeszcze 
do godziny 10 bał się wyjść z domu. Ale zachował się przez cały czas przyzwoicie, 
żadnych fi zjologicznych skutków jego przerażenia nie było. Pierwszy raz coś 
podobnego widziałam, tulił się do nas jak człowiek34.

Przyczynkiem do tego artykułu były wycinki prasowe dotyczące zagadnienia bezpańskich 
psów, pochodzące ze spuścizny Anny Pawlikowskiej, działaczki społecznej35. Znalazły się 
wśród nich: dwa artykuły Jarosława Iwaszkiewicza, List Teofi la i artykuł Jana  Brzechwy. 

Pisząc o zaangażowaniu Marii Dąbrowskiej w sprawę zwierząt, nie było moim celem 
wyczerpanie  tematu.  Ma  to  być  raczej  okruch,  kolejna  część  do  portretu  osoby,  która 
znana była przede wszystkim jako pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, ale też 
działaczka poruszająca sprawy społeczne i socjologiczne. Dodam jeszcze do tego: obrończyni 
i miłośniczka zwierząt. 
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■ Iwona Bednarek
   
    Zespół Szkół Podstawowych Nr 2 w Sieradzu

Maria Dąbrowska 
– patronka naszej szkoły

Dlaczego  Maria  Dąbrowska  –  pisarka,  która  urodziła  się  w  Russowie  koło  Kalisza, 
została  25  kwietnia  1986  r.  patronką Zespołu  Szkół  Zawodowych Nr  2 w Sieradzu?  Jak 
czytamy  w  uzasadnieniu  –  „zadecydował  o  tym  nie  tylko  jej  talent  artystyczny,  ale 
także  rozległe  zainteresowania,  m.  in.  ekonomią,  socjologią  i  spółdzielczością,  zbieżne 
z wielokierunkowym kształceniem w naszej placówce”. W trakcie uroczystości odsłonięto 
pamiątkową tablicę, na której umieszczono znamienne słowa M. Dąbrowskiej:  Codzienną 
pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie ulepszyć i wszystko złe naprawić, 
które stały się myślą przewodnią, drogowskazem dla wielu pokoleń nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły.

W  latach  80.  i  90.  ubiegłego  wieku  obowiązkowym  punktem  działań  każdego 
wychowawcy klas pierwszych było zorganizowanie wycieczki do Muzeum Marii Dąbrowskiej 
w Russowie. Uczniowie mogli obejrzeć dworek, w którym mieszkała rodzina Szumskich, 
pamiątki po pisarce oraz  jej  rysunki. Z  czasem  jednak Russów stał  się mniej  atrakcyjny 
dla naszych uczniów i trzeba było  zastanowić się, jak przybliżyć młodym ludziom żyjącym 
w XXI w. twórczość Dąbrowskiej  i jej sylwetkę.

Ciekawą  inicjatywę  podjęła  Karolina  Smus,  nauczycielka  języka  angielskiego,  która 
przygotowała nową ekspozycję poświęconą Marii Dąbrowskiej. W gablotach przy wejściu 
do szkoły zobaczyć można reprodukcje rysunków pisarki, jej mało znane zdjęcia i portrety, 
fotografi e   miejsc  z  nią  związanych  oraz  przeczytać  złote myśli,  które  do  dziś  pozostały 
aktualne.

W październiku, w rocznicę urodzin pisarki, obchodzony  jest Dzień Patronki Szkoły. 
Polonistki uczące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (tak od 2005 r. brzmi nazwa 
szkoły  przy  Zamkowej  15)  przygotowują  audycje,  wystawy  i  konkursy  mające  na  celu 
popularyzację sylwetki autorki  „Nocy  i dni”. Jest  to coraz  trudniejsze zadanie, ponieważ 
tej  najbardziej  znanej  powieści  Dąbrowskiej  od  dawna  nie  ma  już  w  kanonie  lektur 
obowiązkowych.

Od  2014  r.  organizujemy  konkurs  „Maria Dąbrowska –  patronka  naszej  szkoły”  dla 
uczniów  klas  pierwszych.  Konkurs  polega  na  znalezieniu  materiałów  dotyczących  życia 
i  twórczości M. Dąbrowskiej. Pomocą  służą oczywiście wszystkie polonistki. Odbywa się 
on 6 października. Klasa, która zdobędzie najwięcej punktów, otrzymuje z funduszu Rady 
Rodziców dofi nansowanie do wycieczki do Russowa i Kalisza. W ten sposób połączyliśmy 
przyjemne z pożytecznym – uczniowie pogłębiają wiedzę na temat patronki, mogą obejrzeć 
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jedno  z najważniejszych dla niej miejsc, a przy okazji lepiej poznać region. Trudno przecież 
jechać do Russowa i nie zajrzeć do Kalisza, jednego z najstarszych miast w Polsce.

W roku 2018 obchody Dnia Patronki Szkoły połączyliśmy z Dniem Kroniki Szkolnej. 
Uczniowie i nauczyciele mieli okazję obejrzeć kroniki, w których zapisano historię naszej 
szkoły. Na co dzień nie mają do nich dostępu. Podczas wszystkich przerw wertowali więc 
kolejne  kroniki,  szukając  zdjęć  swoich  rodziców,  rodzeństwa  i  bliskich,  absolwentów 
szkoły  przy Zamkowej. Mogli  też  zobaczyć  zdjęcia,  na  których utrwalono  różne  ciekawe 
przedsięwzięcia  –  studniówki, wybory Miss  Szkoły, Galę piosenki biesiadnej, Wiosenne 
koncerty piosenki wszelakiej oraz 40- i 50-lecie szkoły.

Od kilku lat Szkolny Wolontariat opiekuje się grobem ojca Marii Dąbrowskiej – Józefa 
Szumskiego – na cmentarzu parafi alnym w miejscowości Chlewo niedaleko Goszczanowa. 
Wolontariuszki pamiętają o zapaleniu zniczy i sprzątnięciu grobu.

O  patronce  pamiętają  także  redaktorzy  gazetki  szkolnej  „Kurier  Zamkowy”,  która 
na bieżąco  informuje o wszystkich  inicjatywach związanych z pisarką. Na  łamach pisma 
przywoływana  była  również  twórczość  M.  Dąbrowskiej:  opowiadanie  Boże Narodzenie 
(nr 4 z roku szkolnego 2017/2018, s. 8-10) oraz fragment „Nocy i dni” pt. Śmierć Bogumiła 
(nr 3 z roku szkolnego 2005/2006, s. 2). W numerze tym zamieszczono także zdjęcia grobu 
pisarki (na warszawskich Starych Powązkach) i jej ojca.

Maria  Dąbrowska,  patronka  naszej  szkoły,  to  kobieta  mająca  wiele  talentów 
i zainteresowań, o czym świadczą nie tylko powieści, opowiadania i eseje, ale także zachowane 
rysunki jej autorstwa. Na uwagę zasługuje jej samodzielność i upór w dążeniu do celu, jakim 
było zdobycie wykształcenia. Autorka „Nocy i dni” może być także przykładem przywiązania 
do małej ojczyzny – nigdy nie wstydziła się tego, że pochodzi z prowincji, Kalisz i Russów 
uczyniła przecież bohaterami swojej najbardziej znanej powieści. Wielokrotnie wspominała 
też o nich  w „Dziennikach”. 

Po południu głęboki spokojny sen, bez koszmarów. Sen o obfi tości, a obfi tością 
tą był wskrzeszony Russów. Russów tamtych czasów – jakby przez fantastę 
wymalowany. Pojawiło się nie istniejące już miejsce, część domku, brałam miarę 
na okiennicę w pokoju babci (...) I wszystkie drzewa dzieciństwa stanęły na swoim 
miejscu – wszystkie jaskółki, a nadto wielka obfi tość gęsi, bydła, owiec (...) W ogóle 
pachniały wszystkie cudowne potrawy, za którymi tak tęsknię, krztusząc się tą 
mdłą strawą szpitalną. Była to najbardziej Russowska Russowość – napisała pod 
datą 8 maja 1965 r.
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■ Maria Kubacka-Gorwecka
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Zofi a Kęczkowska 
– kaliska poetka, publicystka, społecznica 

Na grób tych świetlanych dla Kalisza 
postaci, rzucam barwne wieńce wspomnień, 
pragnąc aby pamięć o nich pozostała trwałą 
i nieprzelotną.1

W  artykule  Ignacji  Piątkowskiej  Ze 
wspomnień o Kaliszu,  poświęconym  ludziom 
zasłużonym  dla  kaliskiego  społeczeństwa, 
wśród  plejady  wielkich  nazwisk,  pojawia  się 
Zofi a  Kęczkowska,  określona  mianem  zacnej 
i utalentowanej pieśniarki Ziemi kaliskiej. Ta 
nietuzinkowa  postać  z  pewnością  zasługuje 
na  poczesne  miejsce  w  świadomości  nie 
tylko  badaczy  literatury  polskiej,  ale  także 
mieszkańców Kalisza. 

Zofi a Julia Kęczkowska urodziła się 15 maja 
1873 r. w Kielcach, jako córka Leopolda Kęczkowskiego, patrona b. Trybunału Cywilnego 
i  Teofi li  Dąbrowskiej.  Od  wczesnego  dzieciństwa,  wychowywała  się  jednak  w  Kaliszu, 
w  domu  stryjenki  Edwardowej  Kęczkowskiej,  w  otoczeniu  przepojonym  wartościami 
patriotycznymi, w atmosferze kulturalnej i obywatelskiej.2 Kiedy miała dziesięć lat, została 
oddana  do  gimnazjum  państwowego,  jednak  nie  chcąc  uczęszczać  do  szkoły  rosyjskiej, 
kształciła  się  w  polskich  prywatnych  zakładach  naukowych  w  zakresie  szkoły  średniej. 
Następnie poszerzała swoje horyzonty myślowe i uzupełniała braki w swoim wykształceniu 
poprzez samokształcenie.

Poezja pociągała ją od najmłodszych lat. W styczniu 1889 r. przesłała swojemu ojcu do 
Warki wiersz Wigilia, miała wtedy niespełna 16 lat. Według źródeł, na jej talencie literackim 

Zofi a Kęczkowska, „Świat” 1916, nr 31, s. 8.
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pierwszy poznał się Adam Chodyński, prawnik, regionalista, historyk Kalisza, który zachęcał 
młodziutką poetkę do pracy nad sobą, do tworzenia poezji. Pierwszym drukowanym dziełem 
Zofi i Kęczkowskiej był wiersz Czemu?, zamieszczony w „Kaliszaninie” z dnia 24 kwietnia 
1891  r.  Kilka  lat  później,  w  1899  r.  ukazał  się  nakładem  wydawnictwa  warszawskiego, 
jej pierwszy  zbiorek poetycki: Na strunach duszy, poezje treści religijnej,  który uzyskał 
aprobatę  kurii  biskupiej  18  kwietnia  1898  r.  z  datą  ocenzurowania  21  czerwca.  Tomik 
wierszy autorka poświęciła Adamowi Asnykowi w 60. rocznicę jego urodzin. Wydawnictwo 
ukazało się również dwa  lata później w Kaliszu, w drugim wydaniu, nakładem księgarni 
Bronisława Szczepankiewicza, z przedmową wydawcy.3 

Następnie wydała wiązankę pieśni pobożnych: O Maryjo bądź pozdrowiona. Wiązanka 
pieśni poświęconych chwale Najświętszej Królowej Niebios i ziemi, Niepokalanie Poczętej 
Maryi, Dziewicy  (1901).  Zbiorek  ten  zawierał  29  pieśni  napisanych  pięknym  językiem, 
odznaczających się oryginalną formą i sumiennym opracowaniem. Wydanie wyszło spod 
tłoczni drukarskiej St. Niemiry w Warszawie i ozdobione zostało licznymi ilustracjami.4. 

Kolejny  zbiór  poezji  oddała  do  ocenzurowania  w  1902  r.  Promyki, poezje, seria 
trzecia5 ukazały  się  na  rynku  wydawniczym  na 
początku  1903  r.  Wówczas  jej  talent  literacki 
został  doceniony  przez  grono  redakcyjne 
„Gazety  Kaliskiej”,  na  łamach  pisma  pojawiła 
się  informacja:  „W  plejadzie  poetów  zjawiła  się 
z  początku mała  gwiazdka,  dziś  coraz większego 
nabierająca blasku, Zofi a Kęczkowska […] zbiorki 
tej  poetki  z  Bożej  łaski  rozchodzą  się  szybko 
i cieszą się poczytnością, gdyż w nich znajdujemy 
tylko serce i uczucie piękna, miłość do Boga i ludzi, 
bez zgrzytu strun fałszywych […] Leży przed nami 
dość duży zeszyt tej poetki skromnie zatytułowany 
„Promyki”.  A  przecież  w  tych  promykach  tyle 
pięknych myśli,  tyle  uczucia,  a wszystko  to ujęte 
w  formę  nadzwyczaj  udaną,  a  raczej  niezwykle 
wytworną,  jakiej  niejeden  ze  starszych  piewców 
młodej  poetce  by  zazdrościł.  W  „Promykach” 
oprócz większego poematu „W ogrodach Cezara” 
znajdujemy  mniejsze  pieśni,  obrazki,  fragmenty 
i sonety wszystkie piękne i nieskalane”.6

W  1903  r.  wydała  jeszcze  dwie  książeczki 
o  charakterze  religijnym:  Miesiąc św. Józefa. 
Nabożeństwo ku czci św. patryarchy. Wiadomości 
o Obrazie św. Józefa cudami słynącym 
w Kollegiacie Kaliskiej oraz Święty Mikołaj biskup 
mirreński ; Życie św. Mikołaja ; Nowenna ; Pieśni.  

Zofi a  Kęczkowska,  od  roku  1902  rozpoczęła 
szeroką działalność społeczną, pedagogiczną i publicystyczną. Zaczęła pracować w tajnych 
kółkach samokształceniowych, na których wykładała historię Polski i literaturę, prywatnie 
udzielała  lekcji  stylu  oraz  literatury  współczesnej.  W  latach  1905-1908  pracowała  jako 
polonistka na pensji Anny Kozarskiej.7 

Strona tytułowa zbiorku poezji 
Zofi i Kęczkowskiej. Źródło: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
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Żywą działalność publicystyczną rozwijała zamieszczając najpierw w „Gazecie Kaliskiej” 
artykuły wstępne, wiadomości bieżące i felietony Znad Prosny, które podpisywała Chochlik 
znad Prosny8, a od 2 kwietnia 1913 r. w „Kurierze Kaliskim”. Wydała własnym nakładem 
broszury: Góry Świętokrzyskie, wiadomości historyczne, baśni, podania, legendy, poezje 
(1906), O samokształceniu charakteru  (1907); pracę popularną Znakomite Polki w XIX 
wieku oraz modlitewnik Królowa dziewic: książeczka do nabożeństwa dla młodego wieku 
(1908). 

Po roku 1906, kiedy ujawniły się u niej pierwsze objawy gruźlicy, udała się na kurację 
do  Zakopanego.  Tam  nawiązała  znajomość  z  wybitnymi  piewcami  Tatr:  Stanisławem 
Witkiewiczem, Kazimierzem Tetmajerem, Władysławem Orkanem. Na wieść o jej chorobie 
Eliza Orzeszkowa napisała do niej (do Zakopanego) serdeczny list datowany na 6 lipca 1907 
r. Pobyt na kuracji zaowocował powstaniem dwóch zbiorków poezji: Z gór, dolin i hal oraz 
W Tatrach. Pojawiły się również na łamach „Gazety Kaliskiej” liczne artykuły: U stóp Tatr. 
(Korespondencja własna); Z Zakopanego – poetycki opis wycieczki na szczyt Giewontu 
oraz Wiec Polski w Zakopanem,  w  którym  opisywała  przebieg  wyjątkowego  spotkania: 
„Zebrani w Zakopanem Polacy z trzech zaborów, za inicjatywą p. Alfonsa Parczewskiego, b. 
posła do Dumy Państwowej, mecenasa z Kalisza, urządzili w sali hotelu „Morskie Oko” na 
Krupówkach wiec w sprawie poparcia wysiłków Macierzy Szkolnej na Śląsku Cieszyńskim, 
znanym chlubnie z wytrwałej walki z obcymi wrogimi żywiołami”.9 Ponownie wróciła do 

Anons zamieszczony w „Gazecie Kaliskiej” 1907, nr 231, s. 4.
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
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Zakopanego w 1911  r. Kęczkowska w okresie  tym korespondowała z  Ignacją Piątkowską. 
W  jednym  z  listów  pisała  do  przyjaciółki  o  zamiarze wstąpienia  do  grona  Towarzystwa 
Literatów  i  Dziennikarzy  Polskich  w  Warszawie.  Ze  względu  na  wymagane  podpisy 
obecnych członków, prosiła Ignację o rekomendację, którą otrzymała. W drodze powrotnej 
z  kuracji  Kęczkowska  gościła  przez  kilka  dni  u  Piątkowskiej,  było  to  ostatnie  spotkanie 
z przyjaciółką, nadal jednak prowadziły listowną wymianę myśli aż do 1914. 

Poetka  po  powrocie  do  Kalisza  kontynuowała  pracę  publicystyczną,  pedagogiczną 
i społeczną. Wspólnie z dr. Stanisławem Orgelbrandem10 i Natalią Frenklową11  zaangażowała 
się w akcję przeciwgruźliczą. Problem choroby – tak jej bliski – przedstawiała także w swojej 
twórczości. W artykule Wielkie zadanie, opisywała problemy leczenia gruźlicy. Natomiast 
w  felietonie  Zwiastun dobrej nowiny,  informowała  o  planach  utworzenia  w  Kaliszu 
oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Przeciwgruźliczego: „Niosąc Kaliszowi pożądaną 
wiadomość  […]  że  i  nad  Prosną  organizuje  się  oddział  Warszawskiego  Stowarzyszenia 
przeciwgruźliczego,  artykuł  powyższy  będzie  dla  kaliszan  „zwiastunem  dobrej  nowiny”, 
sympatycznie przez ogół przyjętym, bo oto idzie między ludzi jak człowiek, któremu dano 
na  chwilę  o  własnych  bólach  zapomnieć,  radości  pełną  mieć  duszę  na  myśl,  że  zbliża 
się  rodzinnym  jego  stronom  „Dobro”,  z  którego  zastępy  cierpiących,  chorych,  ubogich 
czerpać będą ulgę, pomoc, pociechę […]. Tak bardzo pożądane u nas nowe Stowarzyszenie 
rozpocznie już prawdopodobnie działalność swoją w październiku r.b.”12

Przy  warsztacie  dziennikarskim  i  pracy  społecznej  Zofi a  Kęczkowska  doczekała 
wybuchu pierwszej wojny światowej i zburzenia Kalisza. Pierwsze miesiące wojny spędziła 
w Saczynie oddalonym o 14 km od nieszczęsnego miasta. 

Pomimo  kłopotów  zdrowotnych,  pracowała  do  ostatnich  dni  swojego  życia. 
W Kalendarzu Gazety Kaliskiej na rok 1915, zamieszczono jej artykuł wstępny, przepojony 
wiarą w zwycięstwo słuszności dziejowej oraz wiersz Z Nowym Rokiem. Własnym nakładem 
wydała Nowy kalendarz kaliski z aforyzmami poetów polskich i modlitwą o pokój na 
rok  1915,  w  którym  zamieściła  wiersz  Kaliszowi  oraz  wierszowaną  Modlitwę o pokój. 
W  czerwcu  tego  roku  wydała  również  własnym  nakładem  jednodniówkę W krwawym 
roku, w której wydrukowała dwa wiersze swojego autorstwa: Do jutra i Chryste, o Chryste! 
...  oraz nowelkę Łzy. W sierpniu 1916 r. w Kaliszu ukazała  się nielegalna  jednodniówka 
Na zgliszczach,  odnajdujemy  w  niej  wiersz  Zofi i  Kęczkowskiej  (wydany  pod  pseud. 
Ordon)  Róg Wernyhory.  Także  na  rok  1916,  wydała  własnym  nakładem  Kalendarz 
kaliski z aforyzmami poetów polskich, w którym zamieściła dwa wiersze: 1915-1916, Ave 
Patria,  utwór  pisany  prozą  Kalisz, zarys monografi czny  oraz  Kroniczkę historyczną 
z dziejów narodu i piśmiennictwa polskiego13. Zmarła 25 czerwca 1916 r., nie doczekawszy 
wyzwolenia Ojczyzny, którą witała w wierszu Ave Patria. Została pochowana 27 czerwca na 
cmentarzu miejskim. W Kalendarzu Kaliskim na 1917 rok zamieszczono jej wiersze Z teki 
pośmiertnej: Jakżebym pragnęła ... i Bądź błogosławiona.

Twórczość  literacka  Zofi i  Kęczkowskiej  od  początku  charakteryzowała  się  dobrym 
opanowaniem formy. Jej wiersze były płynne i melodyjne, co wynikało z wrodzonej łatwości 
rymowania. Rymy  zawsze poprawne  i  artystycznie  dopracowane,  prosta  i  niewyszukana 
frazeologia  doskonale  oddawały  wszelkie  odcienie  stanów  uczuciowych  oraz  intencji 
twórczych: „Liryki jej bujne i szerokie w oddechu, a szlachetne i podniosłe w tonie, pełne 
są  szczerego  uczucia  i  tkliwego  kobiecego  ciepła”.14  Również  jej  utwory  prozatorskie 
przesączone były liryzmem. 

Często  poruszanym  przez  poetkę  tematem  była  religia.  Ukazywała  życie  papieża 
Grzegorza  VII,  piękno  nabożeństw  majowych,  barwnie  opisywała  grób  św.  Stanisława-
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męczennika,  znajdujący  się  na  Wawelu,  obrazowała  oblężenie  Jasnej  Góry;  stworzyła 
wiersze Bogarodzico i Zmartwychpowstanie.

Dotknięta nieuleczalną chorobą wypowiadała się na temat afi rmacji cierpienia w życiu. 
Wiersz Cierpieć to żyć można porównać do Ody do młodości Adama Mickiewicza. Piękny 
liryk zamieszczony w tomiku Na strunach duszy, poetka kończy stwierdzeniem: „Kto walczy, 
ten tylko żyje!”. Napisała artykuł Cierpienie, poprzez który mówiła: „Czymże więc w świetle 
religii staje się cierpienie? Dłutem, którym dla naszego dobra posługuje się najdoskonalszy 
Artysta rzeźbiarz, sam Ojciec nasz w niebiesiech ...”15

Opisując jej twórczość, nie można pominąć żywego ukochania przeszłości ziemi ojczystej 
i rodzinnego miasta, za które uważała Kalisz. Widzimy to w licznych rysach historycznych 
często drukowanych w odcinkach na łamach prasy regionalnej. Pokazywała czasy rządów 
księcia  Przemysła  II  i  jego  małżonki  ks.  Ludgardy,  namalowała  słowami  czasy  Polski 
piastowskiej,  ukazywała  atmosferę  rządów Bolesława  Chrobrego,  przedstawiła  Kalisz  za 
panowania Bolesława Pobożnego, snuła opowieść o Nocy Świętojańskiej nad Prosną. 

Opiewała piękno ojczystej ziemi poprzez reportaże krajoznawcze: „rozpoczynamy druk 
pracy Zofi i Kęczkowskiej „Ze Śląskiej ziemi” są to obrazki z podróży, nakreślone barwnie, 
odznaczające się pięknym językiem i owiane urokiem poezji. Autorka, ceniona dziś poetka, 
tym razem w prozie daje nam swoje wrażenia z niedawno odbytej podróży po Śląsku”16. 
Krakowski  komitet  oceny  krytycznej  prac  literackich,  polecał  wszystkim  bibliotekom 
ludowym  pozostającym  pod  opieką  Towarzystwa  szkoły  ludowej  Góry Świętokrzyskie 
napisane i wydane przez znaną poetkę i literatkę kaliską.

Zofi a Kęczkowska w swoich dziełach literackich, poruszała szereg ważnych problemów 
etycznych,  uważała,  iż:  „życie  człowieka nieposzlakowanego  charakteru,  to  cenna  księga 
nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej mądrości”17. Twierdziła, że nieskazitelna uczciwość 
wymaga moralnej odwagi nawet kosztem strat materialnych bądź walki z przeciwnościami, 
dobrobyt społeczeństwa uzależniała od gorliwości wypełnianych powinności: „im większa 
jest liczba ludzi uczciwych zasad, czynu i energii […] tem człowieczeństwo całe wyżej stoi 
pod  względem  moralnym”18.  Wśród  całej  powodzi  jej  wydawnictw,  na  szczególniejsze 
wyróżnienie zasługuje praca O samokształceniu. Dzieło to, wydane nakładem Towarzystwa 
Wydawnictw  Katolickich  w  Krakowie,  obejmuje  szereg  przykładów  z  historii  świata 
i polskiej, popartych rozumowaniem, w jaki sposób należy kształcić swój charakter, aby stać 
się wartościowym członkiem społeczeństwa. Publikacja, była rekomendowana ówczesnym 
instytucjom oświatowym na prowincji, jako nadzwyczaj cenny materiał do wykorzystania 
podczas odczytów ludowych. 

Poetka nie była obojętna wobec problemów bezrobocia,  ludzkiej  krzywdy, biedy. Na 
łamach  prasy  wypowiadała  się  na  temat  doli  szwaczek  kaliskich,  zamieszczała  prośby 
z apelem do mieszkańców o pomoc dla potrzebujących, opisywała nędzę ludzką, wzywała 
do walki z ciemnotą, ze złem we wszelkich objawach, z moralną i materialną nędzą w imię 
najświętszych haseł ludzkości. 

Fundamentalnym  celem  jej  twórczości  stało  się  dążenie  do  zmiany  znaczenia  roli 
kobiety w  życiu  społeczeństwa. W  tekście Przodowniczki,  pokazała  historię  działalności 
polskich kobiet w XIX w.: „Obecnie potomność cześć oddaje tym przodowniczkom kobiet 
polskich – tym pierwszym, co z zapałem wśród niezliczonych przeciwności pracowały na 
pedagogicznym  i  literackim polu,  zarówno  jak  i w życiu prywatnym, nad podniesieniem 
umysłowego  rozwoju  rodaczek,  nad  szerzeniem  oświaty  wśród  ludu  i  poprawieniem 
materialnego jego bytu”19. Podkreślała fakt,  iż fachowe wykształcenie, wybitne zdolności, 
rzetelna praca kobiet, zyskują w kraju zasłużone uznanie. Śledziła zmiany zachodzące za 
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granicą, które powinny być naśladowane i efektywnie wykorzystywane w rozwoju polskiego 
społeczeństwa. W artykule Armja dziewczęca, przybliżyła czytelnikom powstałą w Anglii 
organizację,  której  celem było przygotowanie kobiet do  roli dzielnych obywatelek kraju: 
„Jakże pożądane byłoby, gdybyśmy, kobiety polskie, zamiast naśladować mody paryskie, 
chętniej naśladowały angielskich kobiet w tym kierunku działalność pożyteczną”20.

Pisała  wspomnienia  po  śmierci:  Elizy  Orzeszkowej,  Marii  Konopnickiej,  Mariana 
Gawalewicza  –  powieściopisarza,  publicysty,  autora  utworów  scenicznych.  Wskrzeszała 
pamięć  licznych  postaci  świata  literackiego:  Antoniego  Edwarda  Odyńca,  Juliusza 
Słowackiego,  Mieczysława  Karłowicza,  Piotra  Skargi.  W  swojej  twórczości  zaznaczała 
jubileusze pracy zawodowej: Romana Zawilińskiego – badacza piśmiennictwa polskiego, 
Józefa Chociszewskiego – pisarza ludowego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera.  

Poprzez swoje życie, działalność i twórczość Zofi a Kęczkowska stworzyła swoistą, żywą 
lekcję dotykającą niemalże każdej dziedziny egzystencji społeczeństwa początku XX w. „Nie 
autoreklamą,  jak  to  czynią  inne pseudopoetki  lecz pracą  i  prawdziwie wielkim  talentem 
[…] wybiła się ponad cały szereg innych i słusznie jej się należy miejsce poczesne w szeregu 
naszych poetów”.21
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8. Używała również pseudonimów Leśna Konwalja, Farys, Ordon.
9. Z. Kęczkowska, Wiec Polski w Zakopanem, „Gazeta Kaliska” 1909, nr 203, s. 1.
10. Podpułkownik Wojska Polskiego, doktor nauk medycznych, od 1908 naczelny lekarz Zakładu Hydropatycznego 
w Kaliszu. 
11. Obywatelka m. Kalisza pochodząca z rodziny kaliskich przemysłowców.
12. Z. Kęczkowska, Zwiastun dobrej nowiny, „Gazeta Kaliska” 1911, nr 162, s. 2.
13. H. Wroński, Zofja Kęczkowska …, s. 13-14.
14. Tamże, s. 15.
15. Z. Kęczkowska, Cierpienie, „Gazeta Kaliska” 1904, nr 204, s. 1; nr 205, s. 1.
16. Nasz odcinek, „Gazeta Kaliska” 1903, nr 250, s. 3.
17. Z. Kęczkowska, Prawy charakter, „Gazeta Kaliska” 1903, nr 149, s. 1.
18. Z. Kęczkowska, Poczucie obowiązku, „Gazeta Kaliska” 1903, nr 221, s. 1; nr 222, s. 1-2.
19. Z. Kęczkowska, Przodowniczki, „Gazeta Kaliska” 1905, nr 5, s. 2.
20. Z. Kęczkowska, Armja dziewczęca, „Gazeta Kaliska” 1910, nr 238, s. 2.
21. Z literatury pięknej, „Gazeta Kaliska” 1903, nr 245, s. 2.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Władysława Kościelniaka
Wspominki o Tadeuszu Kulisiewiczu

Rok 2019 został w Kaliszu ogłoszony rokiem Tadeusza Kulisiewicza. Artysta pozosta-
wił po sobie ogromny dorobek. Kaliskiemu muzeum zapisał wyposażenie swojej warszaw-
skiej pracowni wraz z pracami. We wrześniu 1994 roku otwarto Centrum Rysunku i Grafi ki 
im. Tadeusza Kulisiewicza. W kilkadziesiąt lat później, w 2016 r., w Książnicy Pedagogicz-
nej w Kaliszu otwarto pracownię artystyczną kolejnego artysty – Władysława Kościelniaka. Obie 
pracownie  stanowią  ślady  pamięci, w  obu  zachowały  się  też  ślady  przyjaźni  tych  dwóch 
artystów. 

Pracownia Władysława Kościelniaka to nie tylko izba muzealna z obiektami muzealny-
mi, obrazami, które mają podziwiać wchodzący do biblioteki, a w przyszłości do powstające-
go nowego skrzydła Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, czytelnicy. 

To coś o wiele więcej...
Z uwagi na specyfi czny charakter przekazane materiały stanowią wyzwanie dla biblio-

teki w zakresie  ich opracowania  i przechowywania. Szczególną uwagę należy  zwrócić na 
tkwiący w zasobie potencjał badawczy. Kolekcja artysty składa się z ponad 1000 obrazów 
i grafi k, ponad 2000 fotografi i, blisko 40 wyrobów ceramicznych, muzealiów, dokumentów 
archiwalnych,  korespondencji,  rękopisów  i maszynopisów  felietonów,  książek  autorstwa 
Kościelniaka oraz księgozbioru liczącego blisko 3000 woluminów. 

Artysta szczególną sympatią obdarzał kaliskich bibliotekarzy. Przyjaźnił się z miejsco-
wym literatem Eligiuszem Kor-Walczakiem a później z  jego synem Krzysztofem Walcza-
kiem, długoletnim dyrektorem Książnicy. Przyjaźń przekładała się na wspólne podejmowa-
nie różnych inicjatyw. To właśnie miłość do „małej ojczyzny” w szczególny sposób połączyła 
młodego wówczas bibliotekarza i zapalonego regionalistę. Wydaje się, że prace nad „Kro-
niką Kalisza” scementowały jeszcze bardziej tę znajomość. Nie zdziwił więc nikogo fakt, że 
jeszcze za życia artysta zaczął przekazywać swoją spuściznę do zbiorów Książnicy. Był prze-
świadczony, że to właśnie bibliotekarze zrobią z niej odpowiedni użytek. Wyraził wolę aby 
cała pracownia przeszła po jego najdłuższym życiu na własność Książnicy. I tak też się stało. 

Pracownia  obecnie  mieści  się  na  II  piętrze  biblioteki,  jest  miejscem mającym  swój 
niepowtarzalny klimat, bibliotekarze zrobili wszystko co było w  ich mocy aby odtworzyć 
wiernie  oryginalny układ pracowni. Rekonstrukcję pracowni  zrealizowano na podstawie 
dokładnej dokumentacji fotografi cznej.
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Z BIOGRAFII ARTYSTÓW 
Władysław Kościelniak – zmarły w 2015 r. był ściśle związany z Kaliszem (z racji uro-

dzenia  i  zamieszkania). Przez minione kilkadziesiąt  lat wyraziście wpisał  się w kultural-
ną topografi ę miasta i regionu. Urodził się 21 września 1916 r. Ukończył Szkołę Handlową 
w Kaliszu. W okresie okupacji pracował jako kreślarz. Po wojnie uzyskał dyplom Studium 
Handlu Morskiego w Gdyni. Po powrocie do Kalisza zapisał się na II rok Wyższej Szkoły 
Nauk Administracyjnych w Łodzi. Studia te jednak porzucił  i oddał się niezależnej pracy 
artystycznej. Na pierwsze prace artysty powstałe w 1946 r. składały się obrazy  i rysunki. 
W późniejszym okresie tworzył cykle linorytnicze przedstawiające widoki Kalisza. Odbywał 
liczne podróże zagraniczne, głównie w stronę basenu Morza Śródziemnego. Przyniosły one 
kolejne grafi czne teki i cykle, takie jak „Bułgaria” (1959 r.), zawierająca 10 prac w rysunku 
i drzeworycie, czy też cykl grafi k poświęconych Indiom (Indie 1965-1966). Prace powstałe 
poza krajem artysta nazywał malowanymi reportażami. Opracował również około 700 eks-
librisów, głównie w technice cynkotypii, linorytu i drzeworytu. Projektował plakaty, tworzył 
afi sze, ilustracje do książek oraz wiele odmian tzw. małych form grafi cznych, jak zaproszenia, 
znaki fi rmowe czy listowniki. We wczesnych pracach artysty zauważalny jest wpływ ugru-
powania „Ryt”, dostrzegalne są skojarzenia z pracami Skoczylasa i Kulisiewicza. Dorobek 
artystyczny Kościelniaka to również rysunkowa rekonstrukcja miasta Kalisza z przełomu 
XVII i XVIII wieku, a także powstające od 1957 r. ilustracje do autorskich felietonów i pu-
blikacji ukazujących się na łamach „Ziemi Kaliskiej” w cyklach: „Kaliskie podwórka”, „Przez 
kaliską starówkę”, „Wędrówki ze szkicownikiem”. W twórczości Władysława Kościelniaka 
widoczna jest także tematyka sakralna, wyrażona w przedstawieniach kościołów i kościół-
ków diecezji kaliskiej, czy w cyklu „Terra Sancta” (1998 r.), stanowiącym zapisek z podróży 
do Izraela, odnajdziemy także prace poświęcone kremlowskim cerkwiom.1 
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Kościelniak  przeżył  o  wiele  lat  swego  przyjaciela  Tadeusza  Kulisiewicza,  który  zmarł 
w 1988 r. Urodzony w Kaliszu w 1899 r., grafi k i rysownik T. Kulisiewicz, tutaj ukończył Gim-
nazjum im. Tadeusza Kościuszki. Swój artystyczny talent rozwijał w Szkole Sztuk Dekora-
cyjnych w Poznaniu  (1922-1923)  oraz w warszawskiej  Szkole Sztuk Pięknych  (1923-1927) 
u  profesorów Miłosza  i Mieczysława Kotarbińskich. Warsztat  grafi czny  doskonalił  w  pra-
cowni wspomnianego już wybitnego drzeworytnika Władysława Skoczylasa. Debiutował na 
wystawie Stowarzyszenia Grafi ków Artystów „Ryt” w 1926 r. w Warszawie. W 1930 r. odbył 
swoją pierwszą podróż artystyczną do Francji i Belgii, której efektem były drzeworyty i rysun-
ki inspirowane rzeźbą romańską i gotycką. W 1937 r. udał się w kolejne podróże do Włoch, 
Francji i Anglii. Lata wojny 1940-1944 spędził w Krakowie i Szlembarku. W 1946 r. Kulisie-

W. Kościelniak – tworzenie grafi ki piórem
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wicz powrócił do Warszawy, obejmując stanowisko profesora w Akademii Sztuk Pięknych. 
Pierwszy powojenny cykl „Warszawa 1945”, powstał z rysowanych pod wpływem silnych 
emocji  szkiców  przedstawiających  przerażający  obraz  zrujnowanej  stolicy.  Okres  powo-
jenny to przede wszystkim czas kolejnych podróży artystycznych, początkowo po Europie 
(rysunki z Francji  i Holandii, 1949), (Rysunki z podróży po Czechosłowacji, 1951), z cza-
sem w odległe zakątki świata – do Chin (1952), Indii (1956), Meksyku (1957, 1959), Bra-
zylii (1962) i na Kubę (1977). Podróżowanie stało się źródłem twórczych inspiracji. Innym, 
ważnym momentem w twórczości Kulisiewicza była przyjaźń z Bertoldem Brechtem, któ-
ra zaowocowała rysunkami do trzech spektakli – „Kaukaskiego Koła Kredowego” (1955), 
„Matki Courage” (1963) i „Galileusza” (1966-1967). Najpiękniejsze swoje rysunki poświęcił 
Kulisiewicz kobiecie – kobiecej urodzie, pięknu kobiecego ciała, macierzyństwu („Kobie-
ta”(1967/68) oraz „Kobieta”1973/74, „Macierzyństwo” i „Matka”1974)2. Nie sposób wymie-
nić wszystkich ważnych tytułów z bogatego dorobku twórczego Kulisiewicza. Sam o swoich 
pracach artystycznych pisał: 

W całej mojej twórczości zawsze mi chodziło o człowieka i jego otoczenie. 
Czy to były cykle przedwojenne drzeworytów o ludziach z gór, czy rysunki 
z moich podróży do Indii, Meksyku, Brazylii, czy przepiękny i urzekający 
teatr Brechta – zawsze widziałem człowieka. Jest jedna prawda przyrody, 
druga prawda artysty. To jest dotyk ziemi, zobaczenia tego wszystkiego co 
nas otacza. I wtedy wyobraźnia w zetknięciu z otaczającym nas światem 
tworzą nowy mój świat – świat moich rysunków.

Władysław KościelniakTadeusz Kulisiewicz
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ŚLADY PRZYJAŹNI
Przyjaźnie między  różnymi  artystami  bywały  dość  częste.  Jedne  trwały  latami,  inne 

znikały pod wpływem różnych przeciwności losu czy nieporozumień. Znana i opisana jest 
historia przyjaźni Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera3, Mariana Wawrzenieckie-
go i Antoniego Gawińskiego4, czy też Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza5. 
Przykłady można mnożyć. W przypadku Kulisiewicza na utrwalenie zasługuje  jego przy-
jaźń z W. Kościelniakiem. Z  ludzi  jak wspomina Ryszard Bieniecki, Kulisiewicz  zostawił 
w Kaliszu właśnie Kościelniaków. 

Pełniąc  funkcję  kustosza pracowni  artystycznej Kościelniaka,  która wchodzi w  skład 
działu zbiorów specjalnych kaliskiej Książnicy, natrafi am na ślady tej przyjaźni. W archi-
wum rękopiśmiennym mamy kilka kart pocztowych, które artysta otrzymał od Kulisiewi-
cza. W licznych fotografi ach odnajduję te, które upamiętniły ich spotkania. Wielokrotnie 
bywali u siebie w Kaliszu i w Warszawie, a także w Kirach k. Kościeliska, gdzie Kulisiewi-
czowie mieli swój letni dom z pięknym widokiem na panoramę Tatr Zachodnich. Spotkania 
te były potrzebą pamięci i piękną tradycją. Zalążkiem ich przyjaźni stała się sztuka. Łączyła 
ich nie tylko przyjacielska miłość i szacunek, ale i żywe zainteresowanie kulturą.

W. Kościelniak starał się promować twórczość swego przyjaciela. W 1987 r. na łamach 
„Ziemi Kaliskiej” relacjonował wernisaż wystawy zorganizowanej w Kaliszu. 

Właśnie otwarta została wielka, międzynarodowa wystawa rysunku – Triennale 
pod protektoratem wybitnego grafi ka Tadeusza Kulisiewicza. Kilkuset artystów ze 
świata prezentuje swe rysunki w różnych konwencjach, co świadczy o tym jak 
wielu jest wybitnych artystów, także i w naszym kraju. Na tym tle Kulisiewicz jest 
ciągle wielki w swojej prostocie.6 

Kaliski artysta wspominał często Kulisiewicza w swoich felietonach. W jednym z nich, 
w cyklu „Wędrówki ze szkicownikiem”, pisał:

Moja przyjaźń ze sławnym grafi kiem Tadeuszem Kulisiewiczem, zwanym Kulisem 
rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych, kiedy sekretarzowałem Jubileuszowi 
XVIII wieków Kalisza i kiedy to wręczono artyście dyplom „Honorowego Obywa-
tela Miasta Kalisza.”
Oprowadzałem go wtedy po mieście, jego mieście, ale przecież bardzo zmienio-
nym. To on mi pokazał miejsce, w którym się urodził – w kamienicy przy pl. św. 
Stanisława, zburzonej w 1914 roku. Było to dla mnie o tyle ważne, że nikt dotąd 
nie znał miejsca urodzenia Kulisiewicza. 
Nasza przyjaźń trwała aż po jego dni ostatnie. Często spotykaliśmy się w Kościeli-
sku – Kirach, gdzie miał swój domek-szałas. Mieszkał jednak u góralki, bliżej szosy, 
aby widzieć życie, ruch. W szałasie pracował. Zawsze go uprzedzałem o swoim 
z żoną przyjeździe. A on oczekiwał nas na tarasie. 
Kiedy nas zobaczył wchodził do pokoju, otwierał okno, wystawiał cztery kieliszki 
i miseczki przyprawionego czosnkiem grochu na „zagrychę”. Taki był rytuał na 
przywitanie gości we wszystkich jego pracowniach. 
(…)
Taki był Kulisiewicz, zawsze pogodny, serdeczny, gościnny (…).7
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Od lewej: T. Kulisiewicz, W. Kościelniak, Kalisz 1979
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Po śmierci przyjaciela w 1988 r. artysta napisał dwa felietony zatytułowane „Spotkania 
z Kulisem”. Wspominał: 

Żył skromnie i pogrzeb miał skromny. Tylko z przemówień wynikało, że żegnano 
wybitnego artystę – Tadeusza Kulisiewicza. (…) Skromna ale trwała była nasza 
znajomość, którą nazywaliśmy przyjaźnią. Zawsze z radością witaliśmy Kulisa 
i jego Basię, kiedy zapowiedziani dojeżdżaliśmy do Kir pod Zakopanem (…). 
Wizyty powtarzały się co roku od wielu lat, toteż jest i wiele z nich wspomnień. 
Zakopiańska pracownia – domek w Kirach była równie skromna jak jej właściciel. 
Był to domek góralski typu prawie barakowego ale w stylu przed-witkiewiczow-
skim i składał się z obszernej sieni wyłożonej nieregularnymi płytami kamiennymi 
z ławą, różnymi dzbanami i suchymi kwiatami. Z sieni wchodziło się do poko-
ju przyjęć, który był zarazem kuchnią ze skromnymi mebelkami, stołem, ławą 
i trzema stylowymi krzesłami. Dalej pracownia dość obszerna, i znów stół do pracy, 
coś tam po kątach, a wszędzie bukieciki z kwiatów i ziół górskich komponowane 
przez Basię.8

Artystów łączyły wspólne poglądy, działalność ilustratorska i stosunek do sztuki. Ko-
ścielniak szanował starszego przyjaciela, rozumiał jego niezwykłą skromność. Bywał w jego 
pracowniach, gdzie słuchał o jego wcześniejszych doświadczeniach i przyglądał się warszta-
towi pracy, ale także dzielił się wieściami z rodzinnego miasta. W kolejnym felietonie pisał: 

W czasie wizyt u Kulisa zaczynało się od opowiadania o mieście, o sztuce, czasem 
i o polityce. Opowiadał o swej młodości o pracowni w Szlembarku (…), do której 
przyjeżdżali od 1926 do 1966 r. 

Kiedyś odwiedziłem ten dom Łojasów w Szlembarku i wszystko zgadzało się 
z opowiadaniem. Był to jeden pokój – izba. Stół służył za jadalnię i pracownię, 
tapczan stojący w kącie za sypialnię, a w innym kącie, miska z wodą i dzbanek 
służyły za łazienkę (…). 
Ten prymityw odpowiadał Kulisowi, jego psychice, skromności, a także – może 
przede wszystkim – twórczości. (…)
Ludzie nie znający i nie rozumiejący jego sztuki mieli pretensje że nie rysuje 
Kalisza. Toteż niemal pod przymusem narysował dwa czy trzy rysunki o tej tema-
tyce, ale mimo, że kochał Kalisz i chętnie o nim słuchał, ba smakowały mu nade 
wszystko kaliskie andruty, to w sztuce interesował go przede wszystkim człowiek, 
czasem pejzaż ale nie architektura. 
Pozostało mi po nim kilka listów, kart i sporo katalogów m.in. z wystaw w Meksyku 
i Indii.9 
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Wizerunek  swego  przyjaciela  utrwalił  w  ekslibrisie  dedykowanym  Kulisiewiczowi 
z 1982 r. Również syn Władysława, Cyprian Kościelniak, jest autorem grafi ki przedstawia-
jącej profi l Kulisiewicza. 

W pracowni zachowały się także katalogi wystaw Kulisiewicza z pełnymi przyjaźni de-
dykacjami dla Kościelniaka. 

Kochanym, Niezapomnianym 
Nanie i Władkowi
Kościelniakom
Kulis 
Warszawa 4.XII.77

Drogim przyjaciołom – Kościelniakom – 
Kulisiewicz
Warszawa 14.4.73

U Kulisiewiczów w Kirach, 1979
Od lewej: Janina Kościelniak, Maria Kulisiewicz, nazywana Basią, Tadeusz Kulisiewicz 
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Portret Tadeusza Kulisiewicza, Władysław Kościelniak, linoryt, 2000
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W spuściźnie rękopiśmiennej Kościelniaka znajdują się autografy listów od Kulisiewi-
czów, w jednym z nich czytamy:

Kochani – najpierw Władziowi przesyłamy – jako że zbliżają się imieninki, przyjmij 
od nas najlepsze życzenia – niech marzenia twoje się spełnią. 
My przezywaliśmy w Kirach przedwiośnie i śnieg, a teraz wiosna może i lato się 
uda. Tadeusz już się przymierza do soboty, a ja leniuchuję ciesząc się piękną zie-
lenią. Długo będziemy czekać na Was Kochani, ale najlepsze myśli są przy Was. 
Całujemy gorąco, serdecznie i ściskamy czule. 
Wasi Barbara i Tadeusz. Kiry 18.6.80

Przyjaźń artystów zrodziła się ze wspólnych zainteresowań, była darem losu, który obaj 
przyjęli i pielęgnowali. Patrząc z perspektywy czasu na tę przyjaźń, na jej zachowane ślady 
nasuwa się kilka wniosków. Ich postawa życiowa mówi nam, że nawet w bardzo trudnych 
czasach trzeba zdobywać wiedzę, umiejętności i można tworzyć dzieła wielkie, o nieprze-
mijalnej wartości. Historia tych dwóch artystów uczy nas, że nie ma złych miejsc ani złego 
czasu do twórczej pracy. 

Takie przyjaźnie napawają nadzieją…
Wchodzę do pracowni Kościelniaka, mam ją za ścianą, tyle jeszcze do odkrycia, opisa-

nia, opracowania. 
Tempora labuntur… a przedmioty zachowują pamięć. 

Przypisy
1. A. Dobczewska, Kościelniak Władysław. Artysta - malarz- rysownik, dostęp online: http://artyscikaliscy.ta-
rasin.pl/pl/items/show/34; A. Adamczak, Dwudziestopięciolecie pracy artystycznej Władysława Kościelniaka, 
„Rocznik Kaliski” 1973, t.6.; Exlibrisy, katalog wystawy, Kalisz 1982.; Kościelniak i jego pasje: grafi ka, malar-
stwo, grafi ka użytkowa, małe formy grafi czne, rekonstrukcje historyczne, dekoracje ścian, publicystyka, kata-
log wystawy, Opatówek 2003.; Z. Kościelak, Władysław Kościelniak, „Kalisia Nowa” 2000, nr 12.; B. Kowalska, 
Władysław Kościelniak, artysta, grafi k, rysownik, malarz, publicysta, dokumentalista, historyk, „Kalisia” 1995, 
nr 18.; B. Kowalska, R. Bieniacki, Kościelniak: życie, dzieło, pasje, Kalisz 2001.; J. Mulczyński, Słownik grafi ków 
Poznania i Wielkopolski XX w. urodzonych do 1939 r., Poznań 1996.; K. Pierzchlewski, Miejsce magiczne, „Kali-
sia Nowa” 2006, nr 1-2.; Władysław Kościelniak – ekslibris, katalog wystawy, Kraków 2003.
2. H. Jaworowicz, Kulisiewicz Tadeusz. Grafi k i rysownik 1899-1988, dostęp online: http://artyscikaliscy.tarasin.
pl/pl/items/show/66?search=Kulisiewicz&advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=&advanced%5B0%5D%5Bty
pe%5D=&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=&submit_search=Szukaj; Wallis Mieczysław, „Wiadomości Literac-
kie” 1937, nr 1.; Dobrowolski Tadeusz, „Odrodzenie”, 1946, nr 48, s. 5-6; I. Jakimowicz, W kręgu sztuki „Tadeusz 
Kulisiewicz”, Warszawa 1976.
3. J. Puciata-Pawłowska, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Dzieje przyjaźni artystów, Toruń 1970.
4.  P.  Zarębska, Historia Przyjaźni Mariana Wawrzenieckiego I Antoniego Gawińskiego,  „Roczniki Humani-
styczne” 2007, t. LV, z. 4, s. 215.
5. O przyjaźni wielkich artystów – Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Z Mariuszem Olbrom-
skim, literatem, dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku rozmawiała Anna 
Gordijewska.  dostęp  online:  https://www.kuriergalicyjski.com/spoleczenstwo/rozmowy-kg/7496-o-przyjazni-
wielkich-artystow-karola-szymanowskiego-i-jaroslawa-iwaszkiewicza.
6. W. Kościelniak, Nieznana grafi ka Tadeusza Kulisiewicza, „Ziemia Kaliska” 1987, nr 1, s. 6a. 
7. W. Kościelniak, Wspominki o Tadeuszu Kulisiewiczu, (Wędrówki ze szkicownikiem), „Ziemia Kaliska” 2004, 4 /6.
8. W. Kościelniak, Spotkania z Kulisem (I), „Ziemia Kaliska” 1988, nr 51, s. 12.
9. W. Kościelniak, Spotkania z Kulisem (2), „Ziemia Kaliska” 1988, nr 52, s. 12. 

Ilustracje  i  fotografi e  pochodzą  ze  spuścizny Władysława  Kościelniaka  przechowywanej  w  zbiorach  Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu.
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■ Małgorzata Juda-Mieloch
    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

W poszukiwaniu pasjonujących 
i funkcjonalnych metodycznie 
lektur uzupełniających.
O „Wojnie, która ocaliła mi życie” 
i „Wojnie, którą wreszcie wygrałam”
Kimberly Brubaker Bradley

Według nowej podstawy programowej do zreformowanej szkoły podstawowej (z 14 lu-
tego 2017 roku) nauczyciele poloniści zobowiązani są do omówienia tekstów z określonej 
w dokumencie listy lektur (spis podzielono na dwie części: lektury dla klas IV-VI oraz dla 
klas VII-VIII) oraz – w każdym roku szkolnym – dwóch książek wybranych przez siebie lub 
zaproponowanych przez uczniów.

Pięknie i pieczołowicie wydane przez Wydawnictwo Entliczek powieści Kimberly Bru-
baker Bradley „Wojna, która ocaliła mi życie” (2017) i „Wojna, którą w końcu wygrałam” 
(2019) w tłumaczeniu Marty Bręgiel-Pant to bardzo dobre propozycje takich właśnie lek-
tur uzupełniających. Pierwsza powieść zdobyła wiele wyróżnień literackich, między innymi 
pierwszą nagrodę  XVI edycji konkursu Komitetu Ochrony Praw Dziecka „Świat przyjazny 
dziecku” w kategorii książki dla dzieci, jest także bestsellerem „New York Timesa”, a także 
Najlepszą Książką dla Dzieci Starszych 2015 roku według „Wall Street Journal” oraz „Pu-
blishers Weekly” i „Kirkus”. W ślad za nią idzie także druga część powieści, która zaczyna 
zdobywać literackie laury.

Z uwagi na znaczny wzrost znaczenia czytelnictwa w edukacji polonistycznej – obser-
wujemy  bowiem  próbę  przywrócenia  kanonu  narodowego  oraz  powrót  do  tradycyjnego 
tekstocentryzmu – oraz szczególną rangę lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasi-
sty warto – jako wspomniane lektury uzupełniające – wybierać teksty nie tylko ciekawe dla 
uczniów, rozwijające ich kompetencje kulturowe, językowe i poznawcze, ale także książki, 
które w jakiś sposób korespondują z lekturami obowiązkowymi. Ułatwi to funkcjonalne po-
wroty do omawianych wcześniej lektur z kanonu i będzie źródłową podstawą modelowania 
poszukiwań powiązań między tekstami.

Powieść „Wojna, która ocaliła mi życie” oraz jej druga część „Wojna, którą w końcu wy-
grałam” stanowią wyśmienity kontekst lekturowy między innymi do obowiązkowej w spi-
sie dla klas  IV-VI powieści  „Lew,  czarownica  i  stara  szafa”  z  cyklu  „Opowieści  z Narnii” 
Clive’a  Staplesa  Lewisa. Da  się wskazać  także wiele  powinowactw  z  rozmaitymi  innymi 
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lekturami z późniejszego (kl. VII-VIII) kanonu, np. z „Małym Księciem” czy „Kamieniami 
na szaniec”, oraz książkami, które zwyczajowo omawia się  jako uzupełniające, np.  „Anią 
z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery czy „Dywizjonem 303” Arkadego Fiedlera.

Ponadto  powieści    Kimberly Brubaker Bradley wychodzą  naprzeciw  potrzebom  roz-
wojowym uczniów w wieku dorastania, dlatego są przez nich czytane z zainteresowaniem 
i empatią dla głównej bohaterki – jedenastoletniej, ale dojrzewającej wraz z czytelnikiem 
głównej bohaterki – Ady. Powieści poruszają trudny problem odnajdowania własnej tożsa-
mości, tym trudniejszy że losy Ady są ekstremalnie trudne: i to z perspektywy subiektywnej 
(kalectwo, półsieroctwo, przemoc domowa, bieda), jak i obiektywnej (dzieciństwo w czasie 
II wojny światowej).

Dodatkowym walorem książek jest właśnie  ich tło historyczne, którego obecność po-
zwala  na  łagodne  przygotowanie  szóstoklasistów  do  interpretacji  lektury  w  kontekście 
historycznym,  co  także  stanowi  obowiązkową  treść  podstawy  programowej  (w  klasach 
VII-VIII jako wdrażanie do pogłębionej  interpretacji  literatury). Choć tematyka II wojny 
światowej  przypada  w  podstawie  programowej  do  historii  na  początek  klasy  VIII,  przy 
okazji omawiania w klasie VI powieści „Wojny, która ocaliła mi życie” kontekst ten trzeba 
wprowadzić bez obarczania uczniów szczegółami. To właśnie przy okazji późniejszego oma-

Kimberly Brubaker Bradley, Wojna, która 
ocaliła mi życie, przekład Marta Bręgiel-Pant, 
Wydawnictwo Entliczek, Warszawa 2017, 
ss. 328. [ilustracja – okładka]

Kimberly Brubaker Bradley, Wojna, którą 
w końcu wygrałam, przekład Marta Bręgiel-
-Pant, Wydawnictwo Entliczek, Warszawa 
2019, ss. 384. [ilustracja – okładka]
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wiania „Kamieni na szaniec” będzie można przywołać „Wojnę, która uratowała mi życie” jako 
kontekst literacki.

Już krótkie wydawnicze wprowadzenie w treść książki intryguje wieloma wątkami, ry-
suje obszar tematyczny powieści: „Ada całe swoje życie spędziła zamknięta w jednopokojo-
wym mieszkaniu. Jej matka tak bardzo wstydzi się zdeformowanej stopy córki, że trzyma 
dziewczynkę w izolacji. Kiedy więc młodszy brat Ady, Jamie, ma zostać ewakuowany z Lon-
dynu, by schronić się przed wojną, dziewczynka nie zwleka ani chwili: ucieka z domu, by 
wyruszyć w podróż razem z nim. Tak oto zaczyna się wielka przygoda Ady, a także Susan 
Smith – kobiety, która jest zmuszo na przyjąć tych dwoje pod swój dach. Ada uczy się czytać 
i jeździć konno, patroluje też okolicę w poszukiwaniu niemieckich szpiegów. Z czasem zaufa 
Susan, a Susan pokocha ją i Jamiego. Czy jednak ich więź okaże się dość silna, by pozwolić 
im razem przetrwać wojnę? Czy może Ada i Jamie będą musieli wrócić do okrutnej matki?”.

Bibliografi a
• Recenzje pierwszej części powieści:

 Olga Wróbel, http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/3278/index.html [dostęp 
z dnia 30.05.2019].

 Paulina Zaborek, https://kulturaliberalna.pl/2017/12/19/paulina-
zaborek-recenzja-wojna-ktora-ocalila-mi-zycie-kl-dzieciom/ [dostęp 
z dnia 30.05.2019].

 Anna Mrozińska, http://pozarozkladem.blogspot.com/2017/11/wojna-
-ktora-ocalia-mi-zycie.html [dostęp z dnia 30.05.2019].

 Joanna Olech, http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,23042201,atlas-pta-
kow-dla-najmlodszych-i-dickensowska-opowiesc-dla-wszystkich.html 
[dostęp z dnia 30.05.2019].

• Do pierwszej części powieści opracowano scenariusze zajęć języka polskiego. Sta-
nowią one propozycję cyklu lekcji w klasie VI zreformowanej szkoły podstawowej. 
Zawierają nie tylko zapis przebiegu lekcji, ale także karty pracy, konieczne mate-
riały, propozycje tematów prac pisemnych oraz zadania wraz z odpowiedziami do 
sprawdzenia znajomości treści.
Tematy lekcji:
1. Redagujemy opis ilustracji.
2. Zaproszenie do lektury powieści „Wojna, która uratowała mi życie”
3. „Jeden z dziesięciu” – kto najuważniej przeczytał lekturę?
4. Świat dzieci i dorosłych w powieści Kimberly Brubaker Bradley.
5. Dorośli na ławie oskarżonych – o łamaniu praw dziecka w powieści „Wojna, 

która ocaliła mi życie”.
6. Tło historyczne powieści „Wojna, która ocaliła mi życie”.
7. Jakie jest przesłanie powieści „Wojna, która ocaliła mi życie”?

Scenariusze dostępne są na stronie wydawnictwa:
https://www.entliczek.eu/sklep/43-wojna-ktora-ocalila-mi-zycie-9788363156237.html
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■ Joanna Jopek
    Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich
    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Deser lodowy czy książka? 
Czyli o czytaniu i wychowaniu
(Z doświadczeń rodzica – bibliotekarza)

,,Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę” zalecał indyjski matematyk 
i bibliotekarz Shiyali Ramamrita Ranganathan, który w 1931 r. wydał książkę pod tytułem 
Five Laws of Library Science,  podając  w  niej  5  praw,  według  niego  najważniejszych 
w zawodzie bibliotekarza. Ale czy te prawa powinny dotyczyć tylko bibliotekarzy? A dlaczego 
nie również rodziców? 

Pewna  kobieta  w  „wieku  balzakowskim”  wiodła  bardzo  szczęśliwe  życie  u  boku 
kochającego  męża.  Podczas  pobytu  na  urlopie  macierzyńskim  zdecydowała  się  podjąć 
studia  z  zakresu  bibliotekoznawstwa.  Przesłanek  jej  decyzji  było wiele,  ale  zadecydował 
główny powód – zamiłowanie do książek, pragnienie rozwoju zawodowego oraz ciekawość 
życia i ludzi. 

Ale  od  początku…  Siedem  lat  temu  owa  kobieta  po  raz  pierwszy  została mamą. Od 
pierwszych miesięcy  życia  swojej  córeczki  oswajała  ją  z  książkami  (tu  trochę nadrabiała 
błędy swoich rodziców). Nie chciała też, żeby jej dziecko pokochało książki dużo za późno - 
jak ona sama lub nie pokochało wcale. Wszelkie jej działania nie były poparte specjalistyczną 
wiedzą,  były  czysto  intuicyjne.  Zaczęła  od  biało-czarnego  ochraniacza  na  łóżeczko 
przedstawiającego przeróżne fi gury geometryczne, powoli dodawała kolorowe wariacje na 
temat geometrii. Kilka lat później kobieta dowiedziała się, że to był świetny start, w dodatku 
bardzo ,,trendy” wśród młodych matek, które dowiedziały się o tym nie tyle z podręczników 
z pedagogiki, co raczej z kolorowych poradników dla młodych mam. Następnie pojawiały 
się książeczki z wierszykami z mnóstwem barwnych obrazków. To właśnie te rymowanki 
i  kolorowe  czytadełka,  w  sposób  rewelacyjny,  rozwijały  zarówno  pamięć,  jak  i  zasób 
słownictwa jej córeczki. Wszystkie one zrobiły najlepszą „robotę”. Dlaczego to się udało? 
Literatura dostosowana była do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Zawierała różne 
sceny z jego najbliższego otoczenia. Wszystko oparte było na konkretach i ilustracjach.

A potem… W wieku przedszkolnym swojej córki kobieta sięgnęła półkę wyżej w księgarni. 
A że mądrą matką była, przynajmniej za taką się uważała, to włączyła się, znów nie do końca 
świadoma ,,korzyści”, w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Do codziennego wieczornego 
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czytania  wprowadziła  książeczki  z  serii  Mądra Mysz.  Szeroki  zbiór  przeznaczony  dla 
dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym zawierający mnóstwo tematów do wyboru, 
doskonale posłużył jako narzędzia do prowadzenia zajęć z biblioterapii. Książeczki pomogły 
dziewczynce pokonać strach przed pierwszą wizytą u dentysty, pokazały jak można zażegnać 
kłótnię z najlepszą przyjaciółką z przedszkola oraz jak zbudować statek piratów i że należy 
słuchać taty, kiedy nie pozwala używać elektronarzędzi małemu chłopcu. 

Nie wiedzieć kiedy dziewczynka „uzależniła się” od książeczek i wieczornego czytania 
ze  swoją  mamą.  Na  słowa  dziecka:  „bez  cytania  nie  ma  zasypiania”  kobieta  nie  mogła 
powstrzymać wzruszenia. 

Nadszedł moment kiedy dziewczynka zaczęła składać pierwsze wyrazy. Mama kupiła 
jej więc elementarz. Umiejętności czytania dziecka rozwijały się bardzo szybko. Mały mól 
książkowy czytał wszystko, począwszy od haseł reklamowych na billboardach, przez nazwy 
mijanych  miejscowości  podczas  rodzinnych  wycieczek,  skończywszy  na  rozwiązywaniu 
krzyżówek wraz  z  babcią.  Bywało,  że  zakupy w  księgarni,  nazywanej  przez  dziewczynkę 
biblioteką, wygrywały z deserem lodowym. 

Niestety, czasami los bywa przewrotny a duma z naszego dziecka i  jego umiejętności 
może obrócić się przeciwko nam i to w najmniej oczekiwanym momencie. I tak oto kobieta 
pewnego dnia czekała ze swoją sześcioletnią wówczas córeczką w poczekalni u ortodonty. 
Obie zaczęły ,,prasówkę”. Niczym niezmącony spokój i chwilę relaksu zakłócił nagle czytany 
przez dziewczynkę tytuł artykułu w gazecie. Matka i cała reszta pacjentów w poczekalni (pięć 
osób) usłyszeli głośno i wyraźnie:  ,,Jak doprowadzić mężczyznę do rozkoszy?”. Wniosek: 
właściwy dobór literatury do wieku to podstawa!

Nasza mała bohaterka skończyła siedem lat. Wiemy już, że uwielbia książki i czytanie.  
A  siedmioletni  bilans  wychowawczy  wypadł  zdecydowanie  na  plus.  I  tu  powracamy  do 
praw Ranganathana. Okazało się, że całe swoje macierzyństwo kobieta stosowała się do, 
co najmniej jednego jego prawa, nie mając pojęcia ani o samych prawach, ani nawet o ich 
autorze. Nie każdy jednak rodzic ma świadomość dobrego wpływu czytania. Smutne, ale 
prawdziwe.  Przecież  to  od  nas  rodziców  zależy  czy  dziecko  od  najmłodszych  lat  będzie 
zachęcane  do  sięgania  po  książkę.  To  my  rodzice  jesteśmy  odpowiedzialni  za  te  małe, 
a później duże istoty, za ich właściwy rozwój emocjonalny, ale i int elektualny. A sam fakt 
oswajania młodego czytelnika z książką spoczywa przede wszystkim na nas – rodzicach. 
Wiemy, że czym skorupka za młodu… itd. Wybór pozycji książkowych jest przeogromny. 
Wystarczy więc chcieć.
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TIK w pracy nauczyciela-bibliotekarza 

Żyjemy w ciekawych czasach – w dobie wszechobecnego Internetu oraz e-booków, co 
sprawia, że wiele osób wieszczy koniec epoki książki papierowej oraz bibliotek. W czasach 
gdy wynaleziono kino wielu przepowiadało  także upadek  fotografi i  tymczasem,  jak uczy 
nas historia na przykładzie właśnie fotografi i ”nie znika tak łatwo to w czym ludzie upatru-
ją prawdziwą wartość”1 . Wielu czytelników ową wartość odnajduje w książkach w postaci 
tradycyjnej, jednakże należy podkreślić, iż żeby przetrwała ona kolejne pokolenia, a wraz 
z nią biblioteki i rzesze nauczycieli-bibliotekarzy musi zmienić swoją rolę i miejsce w świe-
cie. Współcześni bibliotekarze winni zatem zaadoptować się do nowych warunków pracy 
z pokoleniem tzw. „cyfrowych tubylców”, którzy świat nowych technologii znają od urodze-
nia  i oczekują wykorzystania narzędzi  informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  także w  ich 
pracy2.

Niniejszy artykuł ma na celu przegląd 10 najpopularniejszych według autorki aplika-
cji  –  narzędzi  TIK  przydatnych  w  codziennej  pracy  nauczyciela-bibliotekarza  z  dziećmi 
i  młodzieżą na różnych etapach kształcenia oraz podczas organizowania akcji promujących 
czytelnictwo. Dokonany przez  autorkę wybór ma  stanowić  inspirację do dalszych  samo-
dzielnych poszukiwań3. Warto zwrócić uwagę na następujące aplikacje: 

Canva – program ten służy do tworzenia bibliotecznych mate-
riałów promocyjnych takich jak: plakaty, zakładki czy ulotki. 
Świetnie  sprawdza  się  także  przy  projektowaniu  dyplomów 
i wszelkiego rodzaju grafi ki niezbędnej do promowania biblio-
teki  na  różnego  rodzaju  portalach  społecznościowych  i  stro-
nach  internetowych.  Ponadto  jest  doskonałym  narzędziem 
do obróbki zdjęć. Należy zaznaczyć iż program posiada wiele 
szablonów przeróżnej grafi ki (niektóre zasoby dostępne są tyl-
ko w płatnej wersji programu), które możemy wykorzystać do 
promocji czytelnictwa4.

Genial.ly – oprogramowanie służące do tworzenia interaktyw-
nych  prezentacji.  Praca  z  tym  programem  pozwoli  na  przy-
gotowane  interaktywnych  czytanek, map myśli,  czy  zebranie 
linków do najciekawszych stron internetowych5. Program daje 
także możliwość  tworzenia  animacji,  posiada  galerię  szablo-
nów i obrazów, a także pozwala na wstawienie własnych ilu-
stracji czy plików wideo6. 
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Padlet  –  tablica  wirtualna  pozwalająca  na  zamieszczanie 
różnych  treści np.  zdjęć wykonanych w konkursie  lub wyka-
zu ciekawych pozycji książkowych godnych polecenia. Zaletą 
programu jest to iż każdy jego uczestnik po zalogowaniu widzi 
treści zamieszczane przez innych użytkowników, co prowadzi 
do wymiany doświadczeń nie tylko między uczniami, ale także 
nauczycielami7.

Kahoot – aplikacja służąca do tworzenia różnego rodzaju po-
mocy dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela, także 
nauczyciela-bibliotekarza.  Pobierając  aplikację  na  tablet  lub 
telefon możemy wykonać różnego rodzaju quizy czy testy po-
zwalające w prosty sposób sprawdzić wiedzę uczniów na dany 
temat. Uczniowie odpowiadając na pytania przy użyciu table-
ta czy smartfonu z całą pewnością uznają taką formę zajęć za 
bardziej  ciekawą,  a  co  najważniejsze  niezwykle  nowoczesną. 
Ponadto  program pozwala  nauczycielowi  na  pobranie  odpo-
wiedzi przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, który ułatwi  ich 
analizę8.

Tagul – program ten jest narzędziem do tworzenia tzw. chmur 
tagów. Wprowadzając przypadkowe wyrazy do programu two-
rzymy zestaw słów zapisany w artystycznym nieładzie przed-
stawiony za pomocą rożnego rodzaju czcionek i kolorów. Jest 
to doskonały sposób na uatrakcyjnienie plakatu promującego 
działania biblioteki,  jak również podsumowanie  lekcji  języka 
polskiego w odniesieniu do ostatnio omawianej lektury9.

Story Jumper – strona internetowa pozwalająca na tworzenie 
wirtualnych książeczek dla dzieci, które wyglądem przypomi-
nają książkę tradycyjną. Dzięki tej metodzie pracy nauczyciel-
-bibliotekarz  umieszcza  dowolne  fragmenty  tekstu  na  kolej-
nych  kartach  książeczki,  zaś  dzieci  korzystając  z  wirtualnej 
przestrzeni  i możliwości,  jakie daje ten program mogą zmie-
niać  losy bohaterów i zakończenia ich ulubionych opowieści. 
Dodatkową  zaletą  programu  jest  to  iż  nauczyciel ma możli-
wość korzystania z bogatej kolekcji grafi ki. Ponadto może tak-
że umieszczać swoje ilustracje, w tym rysunki dzieci10.
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Blubbr – narzędzie służące do tworzenia kwizu z wykorzysta-
niem zasobów serwisu internetowego YouTube. Praca w pro-
gramie polega na tworzeniu pytań do wcześniej wybranego fi l-
miku dotyczącego np. historii książki. Jest to ciekawa metoda 
pracy z czytelnikiem, który w nowoczesny sposób podczas lek-
cji bibliotecznej poznaje zagadnienia związane z omawianym 
tematem11.

Toondoo – program służący do tworzenia różnego rodzaju ko-
miksów. Wyposażony w bogatą galerię postaci, przedmiotów 
czy  też  dialogów w  dymkach,  jak  również  dający możliwość 
wykorzystania  własnych  ilustracji  z  całą  pewnością  posłuży 
do  tworzenia  ciekawych  komiksów  przez młodzież.  Nauczy-
ciel-bibliotekarz może wykorzystać to narzędzie, jako pomysł 
na konkurs czytelniczy polegający na stworzeniu komiksu do 
wcześniej przeczytanej książki12.

Blogger  –  serwis  pozwalający  na  tworzenie  blogów,  w  tym 
także  czytelniczych.  Posada  on  wiele  szablonów,  umożliwia 
dodawanie własnej grafi ki oraz plików wideo, jak również po-
bieranie ich z zasobów Internetu. Pozwala na chronologiczny 
zapis  zdarzeń  np.  prezentacje  imprez  organizowanych  przez 
bibliotekę. Narzędzie to może być wykorzystywane do tworze-
nia dzienników czy pisania poezji przez uczniów.

Sway –  aplikacja umożliwiająca  tworzenie prezentacji,  które 
mogą posłużyć do promocji czytelnictwa. Praca w programie 
polega na wybraniu odpowiedniego szablonu i jego modyfi ka-
cji  na własne  potrzeby.  Jak większość  tego  typu programów 
tak i Sway posiada bogatą galerię grafi ki. Ponadto pozwala na 
przeszukiwanie różnych serwisów internetowych, których za-
wartość z całą pewnością będzie przydatna podczas tworzenia 
prezentacji13.
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Katalog wyżej wymienionych narzędzi TIK z całą pewnością przyczyni się do sprawniej-
szego działania nauczycieli-bibliotekarzy na rzeczy promocji czytelnictwa, a także w znaczą-
cy sposób uatrakcyjni pracę z czytelnikiem i w pełni pozwoli na sprostanie jego oczekiwa-
niom. Należy podkreślić, iż większość z wymienionych aplikacji posiada interfejs w języku 
angielskim, jednakże jest on na tyle intuicyjny, że nie powinien sprawiać większych trudno-
ści. Konieczne jest także założenie konta na platformach obsługujących wyżej wymienione 
narzędzia. Posiadanie takiego konta w przestrzeni wirtualnej niesie z sobą niebywałą zaletę 
bowiem pozwoli na przechowywanie opracowanych materiałów na dyskach zewnętrznych 
i dostęp do nich na wielu urządzeniach.

W czasach społeczeństwa informacyjnego biblioteki, a co za tym idzie nauczyciele-bi-
bliotekarze bez wykorzystania w swojej codziennej pracy technologii komunikacyjno-infor-
macyjnych nie mają racji bytu. Współczesny czytelnik, który większość swojego wolnego 
czasu spędza w przestrzeni wirtualnej winien być dla nich wyzwaniem, a nie zagrożeniem. 
Tak ważne jest zatem zaistnienie bibliotek w cyfrowym świecie właśnie przy wykorzystaniu 
narzędzi TIK i dzięki temu dotarcie do nowych grup czytelników, bądź też uatrakcyjnienie 
działań biblioteki dla już pozyskanych użytkowników14.

Przypisy
1. I. Brzózka-Złotnicka, TIK narzędziem w rękach bibliotekarzy. Ośrodek Rozwoju Edukacji [online]. Warszawa: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2019 [dostęp 27 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web:< fi le:///C:/
Users/Admin/Downloads/TIK_narzedziem_w_rekach_bibliotekarzy_I.Brzozka_Zlotnicka%20(9).pdf>.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. O. Topolewska, M. Kraszewska, Narzędzia TIK w promocji czytelnictwa, Podlaska Platforma Edukacyjna: 
Podlaska Twórcza Różnorodność [online]. 12.03.2017 [dostęp 27 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide We-
b:<https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosciiwydarzenia_1/czytelnictwo/narzedzia-tik-w-promocjiczytelni
ctwa.html>.
5. Monika Kapuśniak – Interaktywna czytanka, scenariusz lekcji lub co tylko chcesz – moje pomysły na genial.
ly. – #edumoconline, Superbelfrzy RP: Blog grupy Superbelfrzy RP – eduzmieniaczy [online]. Warszawa:  Gru-
pa.Superbelfrzy RP, 2019 [dostęp 27 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web:
<http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/monika-kapusniak-interaktywna-czytanka-scenariusz-lekcji-lub-co-
tylko-chcesz-moje-pomysly-na-genial-ly-edumoconline/>.
6. I. Osowska, Genial.ly – genialna pomoc dydaktyczna, „TIK w edukacji: Magazyn innowacyjnych nauczycieli 
i dyrektorów szkół” [online]. 18.12.2017 [dostęp 27 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web:< http://www.
tikwedukacji.pl/wydania/grudzien-2017/art,1903,genial-ly-genialna-pomoc-dydaktyczna.html>.
7. O. Topolewska, M. Kraszewska. Narzędzia TIK w ... op. cit.
8. M. Danieluk. Aplikacje polecane dla każdej szkoły, Edunews.pl[online]. 24.05.2017 [dostęp 27 czerwca2019]. 
Dostępny  w  World  Wide  Web:<  https://edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/3869-aplikacje-
polecane-do-kazdej-szkoly>.
9. O. Topolewska, M. Kraszewska, Narzędzia TIK w ..., op. cit.
10. Ibidem.
11. A. D. Pozierak, Blubbr: Kwizuj z YouTubem!, „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 2, dod. ”Biblioteka Centrum In-
formacji” 2016, nr 1, s. 12-14.
12. Tworzymy komiks. Szkoła Medialna [online]. Kraków: Fundacja Szkoła Medialna, 2019 [dostęp 27 czerwca 
2019]. Dostępny w World Wide Web:< http://szkolamedialna.pl/tworzymykomiks/>.
13. M. Brewczyńska, Sway: Nowoczesne prezentacje w popularyzacji czytelnictwa, „Biblioteka w Szkole” 2016, 
nr 14, dod. ”Biblioteka Centrum Informacji” 2016, nr 1, s. 9-11.
14. I. Brzózka-Złotnicka, TIK narzędziem w ..., op. cit.



49grudzień 2019

■ Magdalena Kobierska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Zakładam czytanie,
czyli krótka opowieść o zakładce do książki

Historia zakładki  jest ściśle związana z roz-
wojem  książki.  Pierwsze  zakładki  pochodzą 
z  czasów  średniowiecza.  Potrzeba  stosowania 
zakładek wynikała wówczas z rzadkości i warto-
ści pierwszych druków, miejsce czytania należa-
ło zaznaczać  tak, aby nie uszkodzić kart cennej 
księgi. Zakładek używano także już od starożyt-
ności, kiedy stosowanym materiałem piśmienni-
czym był papirus, a książka miała formę zwoju. 
Zakładki musiały  być  wykorzystywane  z  uwagi 
na ogromne  rozmiary  zwoju papirusu,  ich dłu-
gość wynosiła nawet 40 metrów. 

Jedne  z  najstarszych  zakładek  odnalezionych  w  średniowiecznych  klasztorach mają 
formę spinacza. Najczęściej są wykonane z welinu, czyli pergaminu z cielęcej skóry. Jedne 
z wcześniejszych  zakładek pochodzenia  klasztornego, datowane na późne  średniowiecze 
(XII-XV w.), można odnaleźć w inkunabułach – pierwszych drukowanych pismach. Nie-
które są także wykonane z resztek skóry, która zostawała z oprawy książki.

Już od najwcześniejszych czasów cechuje je różnorodność kształtów: od zwykłych pro-
stych pasm do trójkątnych zaciskowych czy też posiadających ruchomy, obrotowy element 
umożliwiający zaznaczanie kolumny, na której zakończono czytanie. 

Iluminowany manuskrypt – „Historia Scholastica” z XIII w. napisany przez Petera Co-
mestera, z zasobu British Library zawiera  interesującą  i  rzadką zakładkę –  jedna ze stron 
manuskryptu jest zagięta wzdłuż całej długości, przez co sama staje się praktyczną zakładką.

Jedna z pierwszych wzmianek odnosząca się do zakładki książkowej pochodzi z roku 
1584, kiedy to Christopher Barker, nadworny drukarz królowej Elżbiety, podarował jej je-
dwabną zakładkę z frędzlami. Ch. Braker, mianowany w 1577 r. królewskim drukarzem, był 
również sukiennikiem, stąd pojawił się pomysł na zastosowanie jedwabiu. 

Popularną w XVIII i XIX w. zakładką była wąska jedwabna tasiemka, rzadko szersza 
niż 1 cm. Przyczepiona u góry grzbietu książki  i  tak długa, aby wystawała poza dolną  jej 
krawędź. Tego typu zakładki są w użyciu do dziś, głównie w twardooprawnych wydaniach 
i w informatorach, książkach faktografi cznych. 

Zakładki XIX-wieczne najczęściej używane były w Biblii i modlitewnikach, zazwyczaj 
wykonywano je z jedwabiu lub z haftowanych tkanin.

Pierwsze odrębne, indywidualne, a zatem kolekcjonerskie zakładki zaczęły pojawiać się 
w latach 50. XIX w.
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Przełomowym momentem w dziejach zakładek były epoki wiktoriańska oraz edwardiań-
ska. Powszechnym zwyczajem było wówczas haftowanie. W związku z  tym powstało wiele 
zakładek, którymi obdarowywani byli przyjaciele  i  członkowie  rodziny. Te domowej  robo-
ty zakładki często wykonywane były z kawałków wstążek ręcznie haftowanych, niekiedy do 
wstążek przyszywano akwarelowe obrazki lub hafty wykonane na perforowanych kartach.

Jedne z pierwszych wykonane były przez w 1861 r. dla upamiętnienia śmierci księcia 
Alberta, męża królowej Wiktorii. 

Chyba największym twórcą jedwabnych zakładek, szczycącym się posiadaniem 900 róż-
nych wzorów, był Thomas Stevens z Coventry. Wyprodukowane przez niego zakładki wyko-
nywane były na różne okazje i święta. W czasach wiktoriańskich tkane jedwabne zakładki 
były wysoko cenionym prezentem. Wówczas często zdarzało się, że karty w książkach nie 
były całkowicie rozdzielone, dopiero nabywca książki samodzielnie je rozcinał. Połączono 
wówczas dwie funkcje w jednym przedmiocie – zakładkę i nożyk do papieru. Wiele zakła-
dek miało kształt miecza  lub noża, używano  ich do rozcinania kart książkowych oraz do 
listów. Niektóre  z nich wykonane były  ze  sztywnego papieru,  ale nie były wystarczająco 
skuteczne. Zaczęto więc stosować inne tworzywa: szylkret, drewno, srebro, złoto, mosiądz, 
miedź, kość słoniową, brąz, celuloid, cynę, masę perłową, skórę.

Rozwój zakładek przebiegał równocześnie z rozpowszechnianiem się książek, pojawia-
ły się one w nowych kształtach i z użyciem innych tworzyw. Do lat 80. XIX w. stopniowo 
malała produkcja jedwabnych zakładek, zaczęły się pojawiać drukowane – wykonywane ze 
sztywnego papieru lub kartonu. 

W Stanach Zjednoczonych w 1869 r. jako tanie zastępstwo kości słoniowej pojawił się 
celuloid, czyli prekursor plastiku. Wiktoriańskie i edwardiańskie papierowe i celuloidowe 
zakładki były ulubionym miejscem, gdzie umieszczano reklamy produktów i usług.

Księgarze, wydawcy, fi rmy ubezpieczeniowe, a także przedstawiciele branży rozrywko-
wej i turystycznej oraz inni przedsiębiorcy zaczęli wykorzystywać zakładki jako darmowe 
materiały promujące ich działalność, wyroby i usługi. Zatem na zakładkach informowano 
np. o produktach, takich jak mydła, pianina, kuchenki, meble, perfumy, leki, buty, ubrania, 
tytoń i artykuły spożywcze. 

Istnieją próby opisania dziejów zakładek: Coysh wyróżnił cztery główne okresy: 1850-
1880 wstążkowe; 1880-1901 wiktoriańskie ogłoszeniowe; 1901–1914 przed I wojną świato-
wą; od 1914 r. do czasów obecnych – reklamowe i pamiątkowe. Inną klasyfi kację promował 
Joan Huegel – wydawca ukazującego się w Stanach Zjednoczonych biuletynu Bookmark 
Collector. Wyróżnił on 13 kategorii obejmujących zarówno dawne, jak i współczesne.

Zakładki do książek to przedmioty służące do zaznaczania miejsca, w którym zakończo-
no czytanie – taka jest ich geneza i funkcja.

Obok początkowej praktycznej roli stały się wartościowymi elementami dekoracyjnymi, 
przedmiotami kolekcjonerskimi. Zakładki mogą mieć różną postać, kształt, były i są nadal 
wykonywane z różnorodnych materiałów, zauważono także i doceniono ich potencjał jako 
medium reklamowego, informacyjnego. 

Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego przez autorkę w 2019 r. podczas 
majowego spotkania Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu [dopisek red.]

Bibliografi a
Kowalska A., Zakładki książkowe, "Biuletyn EBIB" 2011, nr 3 (121), s. 1-7. 
Szulc-Krajka B., Zakładki do książek w służbie reklamy, "Poradnik Bibliotekarza" 2005, nr 4, s. 28-30.
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■ Małgorzata Kędzierska
      Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu

Szkolnej ławy czar – przygoda 
z kaligrafi ą i książką

Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej 
nr 16 w Kaliszu – zwiastun współpracy z PBP 
Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu

Współczesna rzeczywistość, której wyznacznikiem jest kultura medialna i technologia 
informacyjno-komunikacyjna narzuca dzieciom określone wzorce zachowania i uczenia się. 
Dzieci zafascynowane światem nowoczesnej elektroniki o wiele chętniej przeglądają strony 
internetowe  niż  strony  jakiejkolwiek  książki,  nie  wspominając  o  pisaniu  ręcznym,  gdy 
można używać klawiatury i myszki komputerowej. Książka wydaje się być anachronizmem, 
a  pisanie  literek  postrzegane  przez  dzieci  jako  odległe,  nudne  i  przestarzałe.  Z  tej  racji 
zdecydowanie  obniżył  się  poziom  pisma  u  dzieci.  Ogromną  trudność  sprawia  dzieciom 
prawidłowy chwyt pisarski, właściwe odtwarzanie liter, płynność połączeń między literami. 

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  edukacyjnym  dzieci  rozpoczynających  naukę 
w  klasie  pierwszej  opracowałam  innowację metodyczną  „Szkolnej  ławy  czar –  przygoda 
z kaligrafi ą i książką”, nad którą patronat honorowy objęła dr Bogumiła Celer, kierownik 
Działu Zbiorów Specjalnych PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
Dr  B.  Celer  jest  inicjatorką  „Małego Muzeum  Szkolnego  –  izby  kaligrafi i”  w  Książnicy. 
Innowacja pedagogiczna „Szkolnej  ławy czar – przygoda z kaligrafi ą  i książką” zakładała 
stałą współpracę z Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Do głównych celów innowacji metodycznej należało:
1.  Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wypracowanie prawidłowego chwytu 
pisarskiego.

2. Kształcenie  wrażliwości  estetycznej  na  pismo  (właściwe  odtwarzanie  liter, 
płynność połączeń między literami, proporcje liter i utrzymanie w liniaturze).

3. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez warsztaty „Spotkanie z kaligrafi ą” 
(„Muzeum szkolne” warsztaty w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy).

4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów w tym:
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- kształtowanie nawyków i zainteresowań czytelniczych,
- rozwijanie wrażliwości czytelniczej oraz systematycznego korzystania z zasobów 

biblioteki szkolnej,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
-  doskonalenie  umiejętności  skupienia  uwagi,  wytrwałości  w  podejmowaniu 

działań, cierpliwości, sumienności i pilności.
5. Rozwijanie  własnej  wartości  i  odpowiedzialności  za  powierzone  zadania 
i obowiązki.

6. Integracja  środowiska:  uczniów,  rodziców,  nauczycieli,  bibliotekarzy  oraz 
innych pracowników oświaty. 

Na etapie zajęć i warsztatów edukacyjnych uczniowie doskonalili zdobyte umiejętności 
i  kompetencje  w  oparciu  o  wycieczki  edukacyjne  do  kaliskiej  Książnicy.  Warsztaty 
kaligrafi czne odbywały się cyklicznie w następujących terminach: 1 X, 12 XII, 30 I, 27 II, 27 
III, 22 V, 29 V. W trakcie warsztatów kaligrafi cznych uczniowie doskonalili poziom jakości 
pisma: kształt i proporcje liter, prawidłowość połączeń, czytelność pisma, rozmieszczenie 
liter,  estetykę  pisma.  Nabywali  umi ejętności  i  kompetencje  związane  z  wytrwałością 
w  pracy,  cierpliwością,  sumiennością,  precyzją  i  dokładnością.  Wszystkie  prace  dzieci 
powstałe na warsztatach  zostały  zawarte w  specjalnym zeszycie,  który opracowała Anna 
Wojtynka (bibliotekarz działu zbiorów specjalnych).

Warsztatom  towarzyszyły  spotkania  z  Teatrzykiem  Kamishibai  i  zajęcia  „Czytamy 
w  bibliotece”  prowadzone  przez  Aldonę  Zimną  (przewodniczącą  zespołu  wspomagania 
szkół  i  placówek  oświatowych). W  trakcie  każdego  spotkania  w  Książnicy  dzieci  mogły 
wystąpić w teatrzyku kamishibai z własną interpretacją wybranego przez siebie fragmentu 
znanego utworu dla dzieci. Zdobywały w ten sposób tytuł „Mistrza wystąpień publicznych”.  
Na zajęciach w dniu 27 marca poznały małpkę Poczytajkę i Bibliomisia, które to postaci stały 
się inspiracją do wykonania przez dzieci ilustracji do poznanych książek. Spośród autorów 
prac plastycznych wybrano „Mistrza ilustracji”. Największe zainteresowanie wśród uczniów 
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wywołała  prezentacja  multimedialna  „Historia  książki”.  Doskonale  zapamiętana  przez 
uczennicę M. Kupczyńską  stała  się  inspiracją do napisania przez dziewczynkę własnego 
komiksu pt: „Miś Koala i Słoninka”. Milena Kupczyńska otrzymała za swoje dzieło specjalne 
wyróżnienie oraz kartę czytelnika Książnicy.

Podsumowanie  innowacji  pedagogicznej  z  udziałem  uczniów  kl.  1a,  rodziców, 
pracowników Książnicy oraz dyrekcji obu placówek odbyło się 29 maja. Kierownik działu 
zbiorów  specjalnych  dr  B.  Celer,  która  objęła  patronatem  honorowym  innowację  wraz 
z  wicedyrektor  Szkoły  Podstawowej  16  S.  Roumieh  i  wicedyrektor  Książnicy  B  Sysiak 
wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy, upominki, zeszyty zawierające prace kaligrafi czne 
wykonane na warsztatach i podziękowania.

Trzeci  etap  wdrażanej  innowacji  pedagogicznej  obejmował  klasowe  konkursy 
„Mistrz  kaligrafi i”,  „Mistrz  Czytania”,  „Superczytelnik”.  Klasowy  konkurs  na  „Mistrza 
kaligrafi i”  został  rozstrzygnięty  w  trakcie  warsztatów  kaligrafi cznych.  „Mistrz  czytania” 
i  „Superczytelnik”  przy  współpracy  z  bibliotekarkami  w  czasie  przedstawienia  w  dniu 
5 czerwca „Wesoły świat Jana Brzechwy”. 

Założenia  i  cele  innowacji pedagogicznej  „Szkolnej  ławy czar – przygoda z kaligrafi a 
i  książką”  zostały  w  całości  zrealizowane.  Przewidywane  efekty  dotyczące  podniesienia 
poziomu jakości pisma, podniesienia poziomu kompetencji czytelniczych, uatrakcyjnienia 
procesu  edukacyjnego  poprzez  cykl  warsztatów  kaligrafi cznych  stanowiły  w  rezultacie 
przygodę dzieci  z książką  i pismem. Przygoda zintegrowała dzieci,  rodziców, nauczycieli 
bibliotekarzy  i  pracowników  Książnicy  Pedagogicznej  im.  A.  Parczewskiego  wokół 
zagadnienia  wyrównywania  szans  edukacyjnych  uczniów  poprzez  rozwijanie  własnej 
wartości, odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki, tak aby wyrośli na dobrych, 
mądrych i szczęśliwych ludzi.
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■ Iwona Bednarek, Zofi a Grzesiak

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

Pomaganie – dobro,
którym dzielimy się z innymi

Szkolny Wolontariat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu działa już 16 lat!!!
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od 
tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela” – te słowa Jana Pawła II 
są hasłem wolontariatu, który powstał w lutym 2002 r. Wśród kilkuset 
uczniów zawsze trafi ą się tacy, którzy nie tylko się uczą, ale dostrzegają 
też potrzeby innych i chcą robić coś dobrego.

Grupa ludzi z sercem na dłoni zgłosiła się do polonistki – Iwony Bednarek i nauczy-
cielki przedmiotów zawodowych – Zofi i Grzesiak. I tak zaczęła się nasza działalność. Od 16 
lat opiekunki są te same, zmieniają się natomiast wolontariusze. Najważniejsze jest to, że 
przez te wszystkie lata nie zabrakło ludzi chętnych do pomagania. Mamy wrażenie, że dzia-
łania Szkolnego Wolontariatu sprawiają, iż pojawiają się kolejni młodzi ludzie i włączają się 
w nasze akcje. W tej chwili działa w wolontariacie 25 osób.

CO ROBIMY?
Od wielu lat zbieramy plastikowe zakrętki, od 3 lat dla 9-letniego dziś Mateusza z Siera-

dza, chłopca z porażeniem mózgowym. Wolontariuszki, obecnie już absolwentki, wymyśliły 
chwytliwe hasło: „Wrzuć korek w nasz worek”. Plastikowa zakrętka jest lekka, żeby zebrać 
kilka kilogramów, trzeba się postarać. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży zakrętek Mateusz 
miał sfi nansowaną operację stopy i rehabilitację. Aż trudno w to uwierzyć, ale dopiero rok 
temu po raz pierwszy w życiu założył buty. Przez 3 lata zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z chłop-
cem i jego mamą. Zawozimy zakrętki, a z okazji Bożego Narodzenia prezenty dla Mateusza 
– miś, którego otrzymał 2 lata temu, towarzyszy mu podczas pobytów w szpitalu w Krako-
wie. W tym roku przejdzie operację kręgosłupa, dzięki czemu będzie mógł stanąć na wła-
snych nogach, a w przyszłości zacznie się samodzielnie poruszać. Organizujemy dla Mate-
usza zbiórkę krwi wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły i oczywiście trzymamy kciuki!

Czasami zdarza się tak, że przychodzi ktoś na zebranie i mówi, że zna osobę, która po-
trzebuje pomocy. Tak było ze zbiórką dla 14-letniego Marcela, który potrzebował specja-
listycznych  lamp do naświetlań. Zebraliśmy dla niego 670 zł. Akcja „Podziel się sercem” 
miała na celu zebranie funduszy na zakup protez dla 15-letniej Joasi. Wolontariuszki zorga-
nizowały kiermasz ciast i zbiórkę do puszki – efekt: 640 zł.

W ubiegłym roku wspieraliśmy rodzinę jednej z uczennic, która znajduje się w bardzo 
trudnej  sytuacji.  Chcieliśmy  przygotować  paczkę  na  święta. Wolontariuszki  upiekły  cia-
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sta i sprzedawały je podczas kiermaszu mikołajkowego oraz zbierały pieniądze do puszki. 
W sumie mieliśmy do rozdysponowania 811 zł. Do pomocy przy zakupach zgłosiły się nie 
tylko osoby działające w wolontariacie. Radość rodziny na widok samochodu załadowanego 
po dach artykułami spożywczymi i chemicznymi to naprawdę coś niesamowitego. Żałowa-
łyśmy, że ci, którzy sfi nansowali ten prezent, nie mogli tego zobaczyć.

Potrzeba pomocy oznacza najczęściej czyjąś chorobę, trudną sytuację. Wolontariusze 
nie przechodzą obok tego obojętnie. W tym roku staramy się wesprzeć 19-letnią Monikę 
zmagającą się z chorobą nowotworową i potrzebującą pieniędzy na eksperymentalny, bar-
dzo drogi lek. Zaczęliśmy działać na prośbę jej koleżanki. Odbył się już pierwszy kiermasz, 
z którego dochód przekazaliśmy Monice.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości włączyliśmy się w dwie akcje: „100 wypra-
wek dla polskich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od młodzieży wo-
jewództwa łódzkiego” oraz „100 zniczy na groby obrońców Ojczyzny poległych na Kresach 
na  stulecie  odzyskania  niepodległości  od  uczniów  i  harcerzy  z województwa  łódzkiego”. 
Obie przygotowane przez Rzgowską Młodzież Patriotyczną i Towarzystwo Przyjaciół Wilna 
i Ziemi Wileńskiej   w Łodzi. Odzew przerósł nasze oczekiwania – wyprawki przygotowy-
wały klasy wraz  z wychowawcami i nauczyciele. Zebraliśmy artykuły szkolne oraz znicze, 
które zostały przekazane do Łodzi. Po przygotowaniu do transportu wyruszą na Ukrainę 
i Białoruś, a znicze na Wileńszczyznę. Niezwykle wzruszające były kartki z życzeniami do-
łączone do paczek.

Akcje stały się okazją, żeby przypomnieć młodym ludziom o trudnych epizodach naszej 
historii i o tym, że na Kresach mieszkają Polacy czekający na pomoc od rodaków z kraju. To 
także lekcja patriotyzmu  i wrażliwości.

Rzgowska Młodzież Patriotyczna wspólnie  ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen pro-
wadzi również akcję „Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. 
W tym roku będziemy brać w niej udział po raz drugi. Zbieramy artykuły spożywcze, które 
zostaną przekazane naszym rodakom na Litwie, Ukrainie, Łotwie, Białorusi i w Mołdawii.

Jest to znak wdzięczności i pamięci o tych, którzy walczyli o wolność na ziemiach nale-
żących kiedyś  do Polski i do dziś czują się Polakami.

Po  raz  6.  bierzemy  udział  w  akcji  „Zbieraj makulaturę,  ratuj  konie”,  organizowanej 
przez   Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. Zebraliśmy już 8392 kg. Dwu-
krotnie otrzymaliśmy Nagrodę Pegaza (w 2015 i 2017 r.) w kategorii za najciekawiej prze-
prowadzone działania. A co doceniono? Konkursy na plakat akcji, kiermasze wiosennych 
przekąsek, zakładki do książek, konkursy ekologiczne, sadzenie dębów, konkurs dendrolo-
giczny, wystawę rysunków „Konie – moja pasja”, wystawy fotografi czne: „Pomniki przyro-
dy”, „Drzewa”. Wszystkie działania mają za zadanie kształtować świadomość ekologiczną 
młodzieży i nauczycieli, uwrażliwiać na sytuację zwierząt.

Wręczanie nagród odbywa się w Warszawie w ramach Święta Drzewa. Mieliśmy okazję 
spotkać tam wielu ciekawych ludzi, których pasją jest ochrona przyrody. Wśród nich Jacka 
Bożka – szefa Klubu Gaja, Maję Ostaszewską, Bartłomieja Topę. Nagrodzeni z całej Polski 
wspólnie sadzili drzewa na Polu Mokotowskim, brali udział w akcji „Czytamy drzewom”.

Kiedy patrzymy z perspektywy 16 lat na działalność Szkolnego Wolontariatu, to przypo-
minają nam się sytuacje, kiedy zastanawiałyśmy się, co dalej. Szkołę kończyli bardzo aktyw-
ni wolontariusze i bałyśmy się, że nie będzie następców. Po tylu latach dochodzimy jednak 
do wniosku, że zawsze znajdują się młodzi, wrażliwi ludzie, którzy dostrzegają potrzeby in-
nych  i gotowi są pomagać im bezinteresownie. I to jest wspaniałe uczucie – robimy wspól-
nie coś dobrego i potrafi my „zarażać” dobrem, a ono wraca i mnoży się. 
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■ Sylwia Bogumiła Dęga

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

Teatr w szkole,
teatr bliżej biblioteki...

Amatorska Grupa Teatralna  „ZAMKOWA” działała w murach Młodzieżowego Domu 
Kultury w Sieradzu od 1 listopada 2003 r. Zmiana nazwy placówki na Zespół Placówek Wy-
chowania Pozaszkolnego w Sieradzu nie wpłynęła na pracę grupy. Geneza „ZAMKOWEJ” 
sięga  jednak 2001 r., kiedy grupa została  założona przez Ewę Jaśkiewicz – nauczycielkę 
języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sie-
radzu. Szkoła ta mieści się w historycznej części Sieradza, przy ulicy prowadzącej z rynku 
ku Wzgórzu Zamkowemu – stąd nazwa grupy teatralnej. Bogate dziejowo określenie zo-
stało dobrze przyjęte przez młodzież, a grupa teatralna do dziś służy młodym miłośnikom 
teatru. Jej początki sięgają obchodów uroczystości czterdziestolecia istnienia szkoły, wów-
czas jeszcze Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sieradzu, kiedy to młodzi z „ZAMKOWEJ” 
w październiku 2001 r. wystawili pierwszy spektakl ukazujący jej historię. Pół roku później 
zajęli się dramatem „Dziady” cz. III Adama Mickiewicza. Spektakl został zaprezentowany 
społeczności szkolnej i mieszkańcom miasta w Miejskim Domu Kultury w Sieradzu. Reży-
serem przedstawienia była prowadząca grupę Ewa Jaśkiewicz, a odtwórcami ról uczniowie 
poszczególnych klas. Sztuka ta następnie pomyślnie przeszła eliminacje rejonowe Konfron-
tacji Teatrów Amatorskich „CENTRUM’01” w Warcie i zakwalifi kowała „Zamkowiczów” do 
eliminacji wojewódzkich tegoż przeglądu. Kolejny rok pracy przyniósł zmianę miejsca spo-
tkań z ulicy Zamkowej 15 na ulicę Tysiąclecia 3, gdzie zespół cotygodniowo doskonalił swe 
umiejętności w obecnym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu , w kole 
teatralnym Amatorskiej Grupy Teatralnej „ZAMKOWA”.

Rok szkolny 2003/2004 przyniósł grupie także zmianę prowadzącego – instruktorem 
i opiekunem została Sylwia Dęga, nauczycielka języka polskiego, rozpoczynając w ten oto 
sposób pracę z młodzieżą. Wgląd w regionalną prasę czy zestawienia festiwalowe, ukazują 
bogatą działalność artystyczną „ZAMKOWEJ”. Corocznie grupa brała udział w festiwalach, 
przeglądach i konfrontacjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Do głównych osiągnięć 
należą:

- wyróżnienie i dwie nagrody aktorskie podczas eliminacji rejonowych XXII Konfronta-
cji Teatralnych „CENTRUM ’04” w Warcie za sztukę „Toast, czyli rady i przestrogi z piekła 
rodem”; 

- I miejsce i dwie nagrody główne podczas eliminacji rejonowych XXIII Konfrontacji 
Teatralnych „CENTRUM ’05” w Warcie i I miejsce na Wojewódzkich Konfrontacjach Te-
atrów Amatorskich „CENTRUM” w Łodzi za sztukę Piaskownica;
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- nagrodę reżysera dla Sylwii Dęgi za spektakl Piaskownica;
- I miejsce na Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁóPTA ’05;
- wyróżnienie pierwszego stopnia na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich 

„NAŚWIETLARNIA” w Warszawie za monodram „Urodzony w koronie cierniowej”;
- zaproszenie do wzięcia udziału w Studenckim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym 

„Kontestacje” w Lublinie, czy Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem w Suwałkach.
Grupę tworzyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Sieradza i okolic. Młodzi, kocha-

jący teatr ludzie byli niezwykle różni – jedni skryci, spokojni, inni znów wylewni, śmiali, 
ale zawsze dociekliwi i krytyczni wobec siebie i otaczającego ich świata, a przy tym otwarci 
na wszelkie nowości. Trudno jednak mówić o grupie bez ukazania jej działalności, małych 
i wielkich sukcesów lub zwyczajnego teatralnego przebywania ze sobą w placówce lub poza 
jej murami.

Działalność  i  sukcesy  AGT  „ZAMKOWA”  z  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  latach 
2003-2009, a od 2009 r. w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu pie-
czołowicie opisują poszczególne sprawozdania, ukazujące realizację przyjętych zadań i ce-
lów. Sprawozdania przedkładane były dyrekcji placówki na koniec I i II semestru danego 
roku szkolnego. Zacytowanie ich w tym miejscu pozwoli precyzyjnie prześledzić teatralną 
pracę grupy.

ROK SZKOLNY 2003/2004
„W roku szkolnym 2003/2004 prowadziłam w Młodzieżowym Domu Kultury w Siera-

dzu AGT „ZAMKOWA”. Nazwa grupy ściśle związana jest z młodymi, którzy uczęszczając 
do ZSP Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu, od dwóch już lat tworzyli świetny, choć ama-
torski zespół teatralny. Stan grupy na dzień 24 czerwca 2004 r. wynosił 15 osób, jedenaścio-
ro z nich to uczniowie z przywołanej szkoły. Prezentując realizację zadań dydaktycznych 
przewidzianych w planie pracy prowadzonej przeze mnie grupy nie można pominąć:

-  zajęć  poświęconych  integracji  grupy,  ustalenia  zasad  współpracy,  stworzenia  bez-
piecznej przestrzeni, w której funkcjonowaliśmy;

- warsztatów teatralnych „ćwiczących” różne części ciała, aparat głosowy, a w głównej 
mierze sam głos (jego siłę, barwę i dźwięk);

- spotkań mających na celu wyłonienie współczesnych problemów nurtujących młode-
go człowieka, zanalizowanie ich i dogłębne omówienie;

- poszukiwania scenariusza sztuki  i stworzenia przedstawienia  teatralnego, które bę-
dzie poruszało, ale przede wszystkim wskazywało na źródła powstania zagrożeń czyhają-
cych na młodych ludzi.

AGT „ZAMKOWA” udało się nawiązać współpracę z Teatrem ITP w Lublinie. Opiekun 
ITP – ks. Mariusz Lach – przekazał „Zamkowiczom" scenariusz pt. „Toast, czyli rady i prze-
strogi z piekła rodem” oparty o „Listy starego diabła do młodego Levisa„. Prapremiera sztu-
ki odbyła się 19 lutego 2004 r. w MDK w Sieradzu. Skupiła rodziców, bliskich i przyjaciół 
młodych adeptów sztuki aktorskiej. Recepcja w sieradzkim środowisku przyniosła szereg 
owoców, nie  tylko w postaci  zdobycia  II miejsca podczas Konfrontacji Teatrów Amator-
skich ‘CENTRUM ‘04’ w Warcie i dwóch pierwszych nagród aktorskich dla odtwórczyń ról 
Zdziruski – Katarzyny Klimczak i Zgrywuski – Kamili Gołąbek, ale ze względu na przejmu-
jącą tematykę sztuki. W Toaście…, obok nagrodzonych, występowali obecni już absolwenci 
ZSP Nr 2 w Sieradzu: Joanna Bakowicz, Marzena Cieszkowska, Katarzyna Lesiak, Marietta 
Marciniak, Tomasz Stępiński, Alina Szydzisz, Błażej Toboła, Artur Urban  i Radomir Ry-
tych, zajmujący się w AGT „ZAMKOWA” stroną muzyczną wszelkich występów. W sztuce 
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występowali także uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Siera-
dzu: Rafał Baś, Jakub Harasimowicz, Angelika Sobczak i  Małgorzata Spychalska. Toast... 
wystawiony  został  czterokrotnie w MDK w Sieradzu dla dyrekcji,  grona pedagogicznego 
i społeczności ZSP Nr 2 w Sieradzu. Później przyszedł czas na spotkania i warsztaty prze-
prowadzone 29 marca 2004 r. przez aktorkę Zofi ę Melechównę z Torunia, a następnie:

- przygotowanie i wystawienie przez młodzież z „ZAMKOWEJ” „Misterium Męki Pań-
skiej”, które odbyło się w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 2004 r. na placu Parafi i Wszystkich 
Świętych w Sieradzu. Spektakl ten wprowadził zebranych widzów w rozważania Wielkiego 
Tygodnia. W plenerowym, nocnym występie udział wzięli wymienieni wcześniej uczniowie;

- poprowadzenie młodzieżowej audycji radiowej w „Naszym Radio Sieradz”, którą moż-
na było wysłuchać 19 maja tegoż roku. Poruszała ona zagadnienia dotyczące zainteresowań 
teatralnych sieradzkiej młodzieży;

-  teatralnych  przygotowań  „Zamkowiczów"  do  spotkania  z  dziećmi  z  Domu Małego 
Dziecka w Rafałówce koło Sieradza, gdzie 9 czerwca 2004 r. nastąpiło wystawienie sześciu 
bajek Wandy Chotomskiej i rozdanie przygotowanych przez młodzież słodyczy. Prócz wy-
mienionych powyżej,  a  zrealizowanych wówczas  zadań należy podkreślić  zaangażowanie 
młodych  ludzi  z  „ZAMKOWEJ” w  życie MDK w Sieradzu,  gdzie byli współorganizatora-
mi wielu tamtejszych imprez, m.in. z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie prowadzonej przeze 
mnie grupy współorganizowali i współtworzyli także szereg uroczystości związanych z ży-
ciem swojej szkoły, np. rekolekcji wielkopostnych czy Dni otwartych” .

ROK SZKOLNY 2004/2005
„W pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005 na zajęcia koła teatralnego AGT 

„ZAMKOWA” uczęszczało 14 osób, a w drugim semestrze 12 osób (8 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 
dwóch z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu oraz również dwóch 
– z Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu). Zrealizowano następujące zadania i cele:

- zaproszono mgr Justynę Szydzisz – absolwentkę psychologii Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu, która w swej pracy z pacjentami wykorzystuje techniki teatralne.

- przygotowano  i wystawiono 5  lutego 2005  r. kabaret  studniówkowy pt.  „Zamkowa 
Kartoteka” dla społeczności szkolnej ZSP Nr 2 w Sieradzu.

- przygotowano i wystawiono 2 marca 2005 r. spektakl pt. „Piaskownica” autorstwa Mi-
chała Walczaka. Występ przyniósł grupie I miejsce w eliminacjach rejonowych XXIII Kon-
frontacji Teatrów Amatorskich „CENTRUM ‘05” oraz dwa wyróżnienia autorskie dla Kata-
rzyny Klimczak i Artura Urbana; zakwalifi kowanie się spektaklu „Piaskownica” do XXIII 
Wojewódzkich  Konfrontacji  Teatrów  Amatorskich  przyniosło  I  nagrodę  i  dwie  nagrody 
aktorskie dla Katarzyny i Artura. Ich „istnienie na scenie”, skupione wokół podwórkowej 
piaskownicy przybliżało szereg zagadnień dotyczących trudnych chwil w przyjaźni i miło-
ści. Goszcząc na scenach w Sieradzu, Warcie, Łodzi i Lublinie ukazywali trud wychodzenia 
z dzieciństwa w świat dorosłych, często samotnych ludzi;

- włączono się w organizację i przeprowadzenie imprezy MDK w Sieradzu z okazji Dnia 
Babci  i Dziadka oraz Dnia Mamy. Ponadto uczniowie współorganizowali  i współtworzy-
li szereg uroczystości związanych z życiem swej szkoły. Do głównych należą: Studniówka 
2005, Dni otwarte szkoły, rekolekcje wielkopostne. Podczas szkolnych rekolekcji wielko-
postnych i w Niedzielę Palmową w Parafi i Narodzenia NMP w Charłupi Małej koło Siera-
dza,  „ZAMKOWA” zaprezentowała „Wielkopostne rozważania” – sztukę opartą na „Roz-
ważaniach  Drogi  Krzyżowej”  Romana  Brandstettera.  W  roli  Jezusa  wystąpił  Sylwester 
Michalski, Matki Boskiej – Magda Klimczak, Weroniki – Joanna Klimczak, Współczesnego 
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Judasza – Marcin Jankowski, Dziennikarza – Dawid Rakowski, Zła I – Sylwia Dęga, Zła II 
– Katarzyna Klimczak. Muzyka: Radomir Rytych; światło: Anna Dziemidkiewicz” .

ROK SZKOLNY 2005/2006
„W roku szkolnym 2005/2006 na zajęcia koła teatralnego AGT „ZAMKOWA” uczęsz-

czało 12 osób (4 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 3 z ZSP Nr 1 w Sieradzu, 2 osoby z I LO w Sieradzu, 
2 z Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu oraz 1 osoba z Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu). Zrealizowano 
następujące zadania i cele:

- zaproszono Rafała Basia – studenta aktorstwa WSTiA w Kielcach, który dwukrotnie 
przeprowadził warsztaty teatralne dla grupy;

- uczestniczono 14-16 października 2005 r. w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amator-
skich „ŁóPTA ‘05” w Łodzi, gdzie wystawiono spektakl pt. „Piaskownica”. Występ przyniósł 
grupie  I nagrodę, dwie nagrody aktorskie dla Katarzyny Klimczak  i Artura Urbana oraz 
nagrodę reżysera dla Sylwii Dęgi;

- w dniach 1-4 grudnia 2005 r. wystawiono spektakl „Piaskownica” na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Amatorskich „KONTESTACJE ‘05” w Lublinie, gdzie „ZAMKOWA” spo-
tkała się z miłym przyjęciem i owacjami za spektakl;

- 28 lutego 2006 . przygotowano premierowy występ „ZAMKOWEJ” w sztuce „Mario-
netki” według scenariusza Andrzeja Michalskiego dla rodziców, przyjaciół, nauczycieli, spo-
łeczności Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu. Przygotowując  sztukę  „Marionetki” 
zadawali wiele pytań, m.in. o rolę przeznaczenia w życiu człowieka i odradzali „przyklejanie 
etykiet”  ludziom żyjącym obok. „ZAMKOWĄ” tworzyli obecni studenci: Kinga Cichewicz 
– występowała w roli Giocondy, Kamil Cimcioch – Vincent, Marcin Jankowski – Rubens, 
Sylwester Michalski – Stary, Damian Ślipek – Pablo, absolwentka ZSP Nr 2 w Sieradzu Ewa 
Gołąbek w roli Tycjana i Joanna Klimczak, uczennica II LO w Sieradzu – jako Angelina;

- 1 marca 2006 r. grupa wzięła udział i zajęła III miejsce na rejonowych Konfrontacjach 
Teatrów Amatorskich „CENTRUM’06” w Warcie;

- 17 marca 2006 r. odbył się gościnny występ „Piaskownicy” M. Walczaka dla społecz-
ności Zespołu Szkół Katolickich im. U. Ledóchowskiej w Sieradzu;

- 21 marca 2006 r. wystawiono sztukę pt. „Marionetki” A. Michalskiego w ZSP Nr 2 
i w MDK w Sieradzu;

-  2  kwietnia  2006  r.  przygotowano Wieczornicę  poświęconą  pamięci  Jana  Pawła  II 
w MDK w Sieradzu;

- w dniach 12 i 13 maja 2006 r. zorganizowano dwukrotny gościnny występ „Piaskow-
nicy” M. Walczaka w Widzewskim Domu Kultury ‘502’ w Łodzi;

- 20 maja 2006 r. miał miejsce gościnny występ „Piaskownicy” podczas Łódzkiego Fo-
rum Teatru Współczesnego w Łódzkim Domu Kultury;

- 6 czerwca 2006 r. włączono się w przygotowania i przeprowadzenie Wieczoru poezji 
ks. Jana Twardowskiego w ramach X Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sieradzu. Uczniowie 
prowadzonej przeze mnie grupy współorganizowali także szereg uroczystości związanych 
z życiem swojej szkoły, takich jak: Dzień Edukacji Narodowej czy Dni otwarte szkoły” .

ROK SZKOLNY 2006/2007
„W roku szkolnym 2006/2007 na zajęcia koła teatralnego AGT „ZAMKOWA” uczęsz-

czało 15 osób. Uczestnicy pochodzili z następujących sieradzkich szkół: I LO w Sieradzu – 5 
osób; ZSP Nr 2 w Sieradzu – 5 osób; II LO w Sieradzu – 3 osoby, Gimnazjum Nr 3 – 1 osoba 
oraz Radomir Rytych – student, absolwent ZSP Nr 2 w Sieradzu.

Zrealizowano następujące zadania i cele:
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- zaproszono Rafała Basia – studenta aktorstwa WSTiA w Kielcach, który przeprowa-
dził już dwukrotnie warsztaty teatralne dla grupy;

- zrealizowano spotkania mające na celu wyłonienie współczesnych problemów nurtu-
jących młodego człowieka, zanalizowano je i dogłębnie omówiono;

- przygotowano sztukę „Cz@t” dotykającą zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzy-
staniem z wynalazków techniki, głównie Internetu;

-  przeprowadzono próby dwóch monodramów poruszających współczesne  problemy 
ludzi młodych i otaczającego ich świata;

- przygotowano sztukę „Adka” – spektakl dotykający spraw adopcji  i przeżyć związa-
nych z tym faktem;

- w dniach 23 i 26 lutego 2007 r. odbyły się premierowe występy „ZAMKOWEJ” w czte-
rech sztukach:

1) „Cz@t” (na podstawie „Cz@tu” Krzysztofa Rudowskiego) W spektaklu udział wzięli  
uczniowie, którzy wówczas grali postaci pojawiające się na internetowym czacie: Sara Cy-
bulska – w roli <ZuziP>, Joanna Górka <chórek>, Justyna Janas <Tytania>, Anna Karcz-
marek <koteczka>, Dagmara Katuszewska – <albertynka>, Michał Kurzawa <pacanek>, 
Radosław  Kuźniak  <fatalerror>,  Michał  Michalski  <SeniorWrangler>,  Karolina  Pustel-
nik <zarazka>, Dawid Rakowski <jarek_patyk>, Bartłomiej Rosłan <pepek>, Eryk Rybak 
<Dupek>, Żaneta Zarębska <Rozkoszna>. Sztuka „Cz@t” była opowieścią o wirtualnej, czę-
sto zakłamanej, pełnej materializmu miłości;

2)  „Adka”  (na podstawie  „Adelki Radosława Figury). W  sztuce występowali:  Joanna 
Klimczak – w roli tytułowej Adki, Patryk Pigułowski – Kuba; Anna Dziemidkiewicz i Jo-
anna Leśniewicz – przyjaciółki ze szkoły. „Adka” to spektakl o zaadoptowanej dziewczynie, 
która za wszelką cenę chciała dotrzeć do swych biologicznych rodziców, raniąc i niszcząc po 
drodze wszystkich, którzy okazali jej serce.

3) Monodram  pt.  „Matka  kazała mi  chorować”  (na  podstawie  książki  Julii  Gregory 
o tym tytule). W roli dziewczyny umęczonej chorobą, którą wymyśliła jej własna matka – 
Magda Klimczak;

4) Monodram „Urodzony w koronie  cierniowej”.  Scenariusz  i wykonanie Dawid Ra-
kowski.  Reżyseria  Sylwia  Dęga  przy  współpracy  Rafała  Basia.  Sztuka  została  oparta  na 
opowiadaniu „Ślepa Agaty Hublewskiej i wystawiona dla rodziców, przyjaciół, nauczycieli 
i społeczności Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu;

-  27  lutego  2007  r.  grupa  brała  udział  w  rejonowych  XXV Konfrontacjach  Teatrów 
Amatorskich  ‘CENTRUM’07’ w Warcie,  gdzie  spektaklem „Adka”  zakwalifi kowała  się do 
etapu wojewódzkiego Konfrontacji Teatrów Amatorskich w Łodzi;

- 31 marca 2007 r. grupa występowała w Centrum Kultury Młodych w Łodzi;
- 1 i 2 kwietnia 2007 r. teatr wystawił „Dramę wielkopostną” dla społeczności ZSP Nr 

2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu podczas rekolekcji wielkopostnych oraz dla Parafi i Na-
rodzenia NMP w Charłupi Małej. Spektakl wprowadził widzów w przeżycia Triduum Pas-
chalnego. W występie udział wzięli: Sara Cybulska – uosabiająca jeden z siedmiu grzechów 
głównych – Lenistwo, Justyna Janas – Dziennikarka, Anna Kaczmarek – Maryja, Weroni-
ka Kanicka – Weronika, Magda Klimczak – Pycha, Bartłomiej Kowalski – Judasz, Rado-
sław Kuźniak – Chciwość/ Kłamstwo, Magdalena Lężak – Płacząca niewiasta I, Michał Mi-
chalski - Gniew; Jędrzej Pawelec – Szymon, Aneta Piejak – Nieumiarkowanie w jedzeniu 
i piciu, Patryk Pigułowski – Zazdrość, Karolina Pustelnik – Nieczystość, Bartłomiej Rosłan 
– w roli Jezusa, Agnieszka Zajfert – Płacząca niewiasta II;
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- 1 czerwca 2007 r. odbyły się występy wymienionych powyżej monodramów w MDK 
w Sieradzu;

-  zakwalifi kowanie  się monodramu  „Urodzony  w  koronie  cierniowej”  i  wystawienie 
sztuki  podczas  III Ogólnopolskiego Przeglądu Autorskich Prezentacji  Scenicznych Dzie-
ci  i Młodzieży  „NAŚWIETLARNIA  2007”  w Warszawie.  Spektakl  otrzymał  wyróżnienie 
I stopnia” .

ROK SZKOLNY 2007/2008
„W  roku  szkolnym 2007/2008  „ZAMKOWA”  zrealizowała  następujące  zadania  oraz 

czynności wybiegające poza obszar planu pracy, którymi współorganizowaliśmy następują-
ce uroczystości i wydarzenia szkolne:

- Dzień Papieski, gdzie młodzież przedstawiła program artystyczny; 
-  rekolekcje wielkopostne, gdzie powstała drama wielkopostna pt.:  „Kości”. Spektakl 

dotyczył problemów współczesnego, młodego człowieka. Występowali tu: Łukasz Chilczuk, 
Sylwia Dęga –  reżyser  sztuki,  Sebastian Góźdź,  Justyna Feliksiak, Magdalena Łazuchie-
wicz, Marta Osiewała, Artur Pertkiewicz, Kamil Pietrzak, Katarzyna Podsiadła, Radomir 
Rytych i Michał Szewczyk;

- wystawę  fotografi czną pt.:  „Droga Krzyżowa” z  „ZAMKOWĄ”, która składała się  ze 
zdjęć wykonanych przez Marcina Świniarskiego, nauczyciela ZSP Nr 2 w Sieradzu, do czter-
nastu etiud teatralnych wykonanych przez młodzież z „ZAMKOWEJ”. Wystawa trwała mie-
siąc w ZSP Nr 2 i MDK w Sieradzu, a także w jednym z kwietniowych numerów tygodnika 
Nad Wartą;

- Dni otwarte szkoły, gdzie grupa współprowadziła dwukrotnie otwarte zajęcia z języka 
polskiego dla goszczących wówczas w naszej szkole uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu 
i Gimnazjum we Wróblewie;

- „ZAMKOWA” współorganizowała także następujące uroczystości  lokalne i środowi-
skowe: Dzień Edukacji Narodowej dla władz miasta i społeczności nauczycielskiej w Sie-
radzu i XII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sieradzu, podczas których uczniowie zaprezen-
towali program artystyczny pt.:  „Misterium” do nowego tomiku sieradzkiego poety M.T. 
Adamowicza;

-  „ZAMKOWA” systematycznie współpracowała z szeregiem innych placówek  i orga-
nizacji, m.in.: Łódzkim Domem Kultury, Przedszkolem im. Kubusia Puchatka Nr 1 w Sie-
radzu,  gdzie  przeprowadziłam Warsztaty  tworzenia masek  i  ukazałam dzieciom historię 
maski teatralnej, Stowarzyszeniem Civitas Christiana w Sieradzu, Teatrem Powszechnym 
w Łodzi, Biblioteką szkolną” .

ROK SZKOLNY 2008/2009
„W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 na zajęcia koła teatralnego AGT 

„ZAMKOWA” uczęszczało 13 osób (9 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 2 z I LO w Sieradzu, 1 z II LO 
w Sieradzu, 1 z Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy). Zrealizowano następujące zadania 
i cele:

- stworzono scenariusz sztuki pt. „Lori Jo” na podstawie książki Lori Schiller i Amandy 
Bennett „Cichy pokój. Powrót z szaleństwa i tortury” oraz rozpoczęto próby nad wystawie-
niem monodramu;

- 26 września 2008 roku w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się 
premiera monodramu Katarzyny Klimczak „Lori Jo”, na którą przybyli rodzice, przyjaciele, 
nauczyciele i sympatycy „ZAMKOWEJ”;
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- w dniach 10-12 października 2008 r. grupa wzięła udział w Łódzkim Przeglądzie Te-
atrów Amatorskich „ŁóPTA ‘08” w Łodzi, gdzie jako goście festiwalowi wystawiliśmy spek-
takl pt. „Lori Jo”;

- 12-13 grudnia 2008 r. grupa brała udział w Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodra-
mem w Suwałkach i wystawiła tam dwa spektakle „Lori Jo”  i „Urodzony w koronie cier-
niowej”. „ZAMKOWA” spotkała się z miłym przyjęciem i wysokimi notami. Tutaj braliśmy 
także udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora, reżysera, wykładowcę 
Akademii Teatralnej w Warszawie – Jacka Jarzynę;

-  przeprowadzono  zajęcia  dotyczące wychowania, m.in.  poruszono  tematykę  bezpie-
czeństwa na zajęciach i poza placówką, koleżeństwa, szacunku dla starszych, tradycji i kul-
tury naszego narodu;

- przygotowano monodram Dawida Rakowskiego pt.  „nOnedeJ”. Sztukę  zaprezento-
wano w dniach 4-5 kwietnia 2009 r. na Konfrontacjach Teatrów Amatorskich „CENTRUM 
’09” w Łodzi;

- 9 kwietnia 2009 r. wystawiono monodram „Lori Jo dla społeczności Zakładu Karne-
go w Sieradzu. Po prezentacji odbyło się spotkanie z więźniami, którzy dzielili się swoimi 
odczuciami;

- uczniowie prowadzonej przeze mnie grupy współorganizowali i tworzyli szereg uro-
czystości związanych z życiem swej szkoły. Do głównych należą: Dzień Edukacji Narodowej, 
Dni otwarte szkoły. Współpracowali z Samorządem Wychowanków MDK podczas przed-
świątecznego spotkania wigilijnego. Zorganizowali dwie wystawy w murach Młodzieżowe-
go Domu Kultury pt.: „Wakacje z ZAMKOWĄ i Ty i ja- teatry to dwa” .

ROK SZKOLNY 2009/2010
„W roku szkolnym 2009/2010 na zajęcia koła teatralnego AGT „Zamkowa” uczęszczało 

14 osób (7 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 1 z I LO w Sieradzu, 1 z II LO w Sieradzu, 1 z Katolickie-
go Gimnazjum, 1 ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu, troje studentów). 
Zrealizowano następujące zadania i cele:

- 21 września 2009 r. w Teatrze „Bajka” w Toruniu wystawiono monodram Kamili Klim-
czak pt. „Świat Piotrusia Pana, na który przybyli rodzice, przyjaciele, nauczyciele i sympaty-
cy „ZAMKOWEJ”. Uczestnicy zajęć współpracowali z Samorządem Wychowanków ZPWP 
podczas  przedświątecznego  spotkania  wigilijnego”.  Grupę  tworzyli  uczniowie  szkoły  na 
Zamkowej: Marta Gruszel, Agata Powalska  oraz  absolwenci: Katarzyna Klimczak, Artur 
Pertkiewicz, Kamil Pietrzak, Radomir Rytych i Michał Szewczyk, uczennica II LO w Siera-
dzu – Martyna Nowicka i uczennica Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu – Nina Putyńska; 

- prowadzono spotkania mające na celu wyłonienie współczesnych problemów nurtują-
cych młodego człowieka, zanalizowano je i dogłębnie omówiono (co stało się punktem wyj-
ścia do zrealizowania kolejnego zadania przewidzianego w planie pracy, mianowicie pracy 
nad spektaklem Oskar i pani Róża, którego premiera odbyła się w lipcu 2009 r.;

- uczestnicy koła brali udział w eliminacjach powiatowych 55. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego w kategorii „Wywiedzione ze słowa”, gdzie Martyna Nowicka za mono-
dram powstały w oparciu o średniowieczny Lament świętokrzyski, otrzymała wyróżnienie. 
Uczniowie brali udział w organizowanym przez placówkę Dniu Mamy i Taty, gdzie w te-
atralny sposób prezentowali wiersze zduńskowolskiego poety ks. Marka Chrzanowskiego” .
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Opisując „ZAMKOWĄ”, nie można pominąć niezwykłości działań jej uczestników. AGT 
„ZAMKOWA” skupiała na zajęciach młodych ludzi, którzy kochają sztukę. Na polu zagad-
nień teatralnych zawierali przyjaźnie, wspólnie wychodzili na miasto, na lody czy pizzę. Tu-
taj poznawali twórców współczesnego dramatu, czytali ich dzieła, ale przede wszystkim opo-
wiadali swoim bliskim ze sceny o radościach i smutkach współczesnego życia, o krzyczącym 
złu i często milczącym dobru. Zastanawiali się nad tymi, którzy ranią, ale i nad ranioncymi, 
próbowali przez teatr odnaleźć prawdę, ukazać ją przyjaciołom, znajomym, a potem nią żyć. 
AGT „ZAMKOWA” może pochwalić się wieloma udanymi, uznanymi występami. Od same-
go początku „dotykała” serc widzów, wyciskała łzy, i tak już zostało. Przybywający z roku na 
rok nowi, kochający teatr ludzie stawiali kłopotliwe pytania, odkrywali nowe prawdy i pró-
bowali dzielić się nimi na teatralnych scenach. Historia AGT „ZAMKOWEJ” jest niezwykle 
bogata w ludzi i ich wrażliwość, i dzieje się wciąż, choć od 1 września 2011 jej nazwa uległa 
niewielkiej zmianie na „Teatr z Zamkowej”, by działać w ramach prowadzonego w szkole 
na Zamkowej koła zainteresowań o nazwie „SPOTKANIA Z LITERATURĄ I KULTURĄ”. 
Od wspomnianego roku zajęcia odbywają się w ZSP Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu.

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach działalności Teatru z Zamkowej przygotowano 
do eliminacji powiatowych 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego trzy uczennice: 
Maję Grabarczyk, Martę Gruszel i Natalię Marchewę. Marta i Natalia zakwalifi kowały się 
do etapu rejonowego, zdobywając nagrody i wyróżnienia (Marta Gruszel zajęła I miejsce 
w turnieju „Wywiedzione ze słowa”, a Natalia Marchewa wyróżnienie w turnieju „Recyta-
cja”). Uczennica Marta Gruszel, w kolejnym dniu eliminacji, tj. 26.03.2013 r. również zajęła 
I miejsce i zakwalifi kowała się do eliminacji wojewódzkich 58. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego w Łodzi. Kolejni miłośnicy  teatru: Ewelina Łukońska  i Andrzej Mro-
zek wzięli udział w fi lmie edukacyjnym pt. „Sieradzkie Ratusze – widok z okna kamienicy 
Rynek 18”. Uczniowie tym samym wpisali się w Program Regionalny Narodowej Strategii 
Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współudziale z Sieradzką 
Telewizją Regionalną. Efektem tych działań był fi lm dostępny na płycie DVD w punktach 
informacji  turystycznej miasta. Materiał miał  służyć   bibliotekarzom  i nauczycielom sie-
radzkich szkół do przybliżenia informacji na temat historii stolicy powiatu sieradzkiego, ale 
przede wszystkim turystom.

W roku szkolnym 2015/2016 na fi nałowym podium 61. Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego w Turnieju Poezji  Śpiewanej we Włocławku,  stanęła   Klaudia Owczarek – 
członkini „Teatru z Zamkowej”, która otrzymała II nagrodę. O Klaudii mówiono „perełka 
z Zamkowej”, gdy przechodziła przez kolejne eliminacje, a gazetka szkolna „Kurier Zamko-
wy” donosiła: „znalezienie się uczennicy wśród laureatów jest ogromnym osiągnięciem dla 
sieradzanki, a jej głos zachwycił jurorów i Elżbietę Zapendowską –  krytyczkę muzyczną, 
specjalistkę od emisji głosu, która przeprowadziła cenne warsztaty dla uczestników kon-
kursu.  Być może Klaudia,  która  uczy  się w  zawodzie  technik  usług  fryzjerskich  otworzy 
w przyszłości zakład, w którym będzie pięknie czesać, recytować i śpiewać” .

W roku szkolnym 2016/2017 opiekunka Teatru z Zamkowej współpracowała z biblio-
teką szkolną w ZSP Nr 2 w Sieradzu, gdzie w dniu 02.11.2016 r. przeprowadziła dwie lekcje 
otwarte nt. „Rola teatru w życiu młodzieży”, ukazując zagadnienia teatralne uczniom klas 
technikalnych, dzieląc się osiągnięciami, ale przede wszystkim zaszczepiając wśród słucha-
czy teatralne pasje. W ramach działań promujących czytelnictwo, w dniu 27.02.2017 r., wy-
głosiła prelekcję nt. „Cudze chwalicie swego nie znacie – poznajemy poetów Ziemi Sieradz-
kiej”. Ważnym osiągnięciem jednej z członkiń Teatru z Zamkowej, Klaudii Owczarek – był 
udział w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Klaudia przeszła przez eliminacje 
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rejonowe i  powiatowe otrzymując I i II miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej oraz zakwali-
fi kowała się do eliminacji wojewódzkich w Łodzi.

Cała  grupa  zaczęła  współpracować  ze  szkolną  biblioteką  tak  dalece,  że  owocem  tej 
współpracy było wystawienie fragmentów Wesela w ramach obchodów 110. rocznicy śmier-
ci Stanisława Wyspiańskiego. W spektaklu udział wzięli wszyscy uczniowie klasy 3L techni-
kum oraz nauczyciele: Dariusz Danielewski i Waldemar Grzesiak. Fragmenty obowiązkowej 
lektury zaprezentowane zostały maturzystom w dniu 19 grudnia 2017 r. w murach Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu. Uczniowie klas czwartych usłyszeli  ciekawe dialogi pochodzące 
z dzieła krakowskiego twórcy, powtórzyli wiadomości na temat dramatu młodopolskiego, 
a szkoła uczciła w ten sposób twórczość Wyspiańskiego i włączyła się w Akcję Narodowego 
Czytania prowadzoną w placówce przez Grzegorza Brodackiego, nauczyciela bibliotekarza.

Trudno nie wspomnieć, mówiąc o osiągnięciach Teatru z Zamkowej w roku szkolnym 
2018/2019, o sukcesach przywoływanej już kilkakrotnie Klaudii Owczarek, która w kolej-
nym,  63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim przeszła  przez  eliminacje  rejonowe  i  
powiatowe otrzymując I i II miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej oraz zakwalifi kowała się 
do eliminacji wojewódzkich w Łodzi.

Powyższy  tekst  stał  się  swego  rodzaju  sprawozdaniem  z  elementami  kroniki,  a  Te-
atr  z Zamkowej, działający dziś w  ramach wspomnianego koła  zainteresowań,  to przede 
wszystkim ludzie – pasjonaci, których we współczesnym świecie nie spotykamy zbyt wielu. 
To młodzież kochająca literaturę i teatr, jakiej we współczesnych szkołach jest, niestety, za 
mało. Najważniejsze jest to, że są, że trwają, działają, przepięknie recytują, czytają książki, 
współpracują ze szkolną biblioteką, bo to właśnie tam znajdują ciekawe scenariusze. Do-
brze że są, że dzielą się swoją teatralną miłością z innymi uczniami, ale także z… więźniami 
Zakładu Karnego w Sieradzu.

Teatr w szkole, to teatr amatorski, ale jakże potrzebny. Wreszcie teatr w placówce oświa-
towej, to teatr współpracujący z biblioteką, zaglądający do niej bardzo często, by móc znaleźć 
ciekawy wiersz na konkurs recytatorski, czy scenariusz współczesnego dramatopisarza.
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■ Katarzyna Pilc-Vinci

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

10 lat Towarzystwa Wspierania Inicjatyw
"Zamkowa 15"!!!

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na Zamkowej dzieje się naprawdę bardzo 
dużo! Wśród wielu form pracy pozalekcyjnej z uczniem, mamy prężnie działające od dzie-
sięciu  lat Towarzystwo Wspierania  Inicjatyw „Zamkowa 15”. Rozpoczęło ono działalność 
kilka miesięcy przed ofi cjalnym zarejestrowaniem –  spotkaniem młodzieży  z nieżyjącym 
już dziś znanym w Sieradzu łacinnikiem, wieloletnim profesorem I LO im. Kazimierza Ja-
giellończyka, panem Karolem Oleckim. Odbyło się ono 28 kwietnia 2008 r. Dzień później 
miało miejsce pierwsze spotkanie ośmioosobowej grupy inicjatywnej poświęcone powoła-
niu stowarzyszenia o jeszcze wtedy nieskonkretyzowanej nazwie. Wkrótce powstał projekt 
statutu, powołano Zarząd i przyjęto nazwę: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 
15”. Tak powstało niezwykłe stowarzyszenie działające przy ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 
w Sieradzu, skupiające zarówno uczniów, absolwentów, jak i nauczycieli oraz członków spo-
za szkoły. Ma ono na celu integrację środowiska lokalnego, wspieranie wszelkich pomysłów 
i inicjatyw, głównie młodzieżowych, rozpowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin i popu-
laryzowanie dokonań uczniów.

7 października 2018 r. minęło dziesięć lat od zarejestrowania TWI „Zamkowa 15” w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Przez  ten  czas w  szkole odbyło  się wiele  spotkań  z  ciekawy-
mi osobami: artystami, biznesmenami, dziennikarzami, wolontariuszami z innych krajów 
europejskich,  fotografi kami,  politykami,  przedstawicielami  różnych  instytucji  lokalnych. 
Organizowaliśmy  także  wystawy,  różnorodne  warsztaty,  wycieczki,  kiermasze,  jarmarki 
świąteczne i konkursy. Od kilku lat na koniec roku szkolnego najaktywniejsi członkowie To-
warzystwa otrzymują jednorazowe nagrody pieniężne. Wszystkie działania TWI „Zamkowa 
15” od dziesięciu lat skupione są wokół pięciu cykli: „Świadkowie historii”, „Ludzie z pasją”, 
„Sieradz – moja mała ojczyzna”, „Poznajemy inne kultury” i „Kuchnie świata”.

W bardzo bogatej i różnorodnej działalności naszego Towarzystwa na plan pierwszy wy-
suwają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Niektórzy z prelegentów zawitali do naszej szkoły 
już kilka razy, np. dziennikarz Krzysztof Lisiecki, poeta Jerzy Bednarek, dyrektor sieradz-
kiego więzienia Ireneusz Wolman, „świadek historii” Antoni Firlit, emerytowana dyrektor 
naszej  szkoły  Ignacja Buda, poeta  Jerzy Nadratowski,  znawca  teatru    Jerzy Kaszuba  czy 
znany lokalny historyk Jan Pietrzak. Przeprowadził on nie tylko kilka prelekcji w klasach, 
ale także oprowadzał nas po ciekawych miejscach miasta i regionu. W trakcie prawie sześć-
dziesięciu spotkań uczniowie mieli okazję posłuchać wspomnień licznych „świadków histo-
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rii”  (dotyczyły one głównie obu wojen światowych), poznać zainteresowania wielu „ludzi 
z pasją”, oglądać zdjęcia (np. z misji w Iraku czy też z licznych podróży turystycznych pre-
legentów), fi lmy (np. fi lm p. Krzysztofa Lisieckiego o światowej sławy fryzjerze pochodzą-
cym z Sieradza, Antoine Cierplikowskim), przyjrzeć się książkom napisanym przez naszych 
gości, poznać pracę „ludzi biznesu”, przedsiębiorców, pracowników instytucji kulturalnych 
miasta (np. Sieradzkiego Centrum Kultury, Centrum Informacji Kulturalnej, „Naszego Ra-
dia”,  PTTK,  Towarzystwa  Przyjaciół  Sieradza,  Państwowej  Szkoły Muzycznej  I  stopnia), 
pracowników więzienia, jednostki wojskowej, policji, dowiedzieć się o sukcesach zawodo-
wych absolwentów naszej szkoły, poznać ludzi pochodzących z innych zakątków świata czy 
też Polaków mieszkających długo za granicą, posłuchać znanych w kraju polityków, np. po-
sła Cezarego Tomczyka, porozmawiać z pedagogami, nauczycielami, sportowcami, dzien-
nikarzami, poetami, fryzjerami, malarzami, przyrodnikami, fotografi kami, podróżnikami. 
Niektóre spotkania miały charakter nietypowy – np. sieradzki przedsiębiorca pan Euge-
niusz Witkowski zaprosił nas na spotkanie do swojej nowo wybudowanej Galerii Rondo, 
ugościł nas w tamtejszej kawiarni i wszystkim uczestnikom zaproponował po rozmowie grę 
w kręgle w profesjonalnej nowej kręgielni; pan Jerzy Nadratowski na spotkanie poetyckie 
przygotował oprawę muzyczną i zaprosił też aktorkę, która czytała jego wiersze; pan Jan 
Pietrzak o sieradzkim cmentarzu opowiadał nam nie w klasie, ale właśnie pośród zabyt-
kowych grobów, a o związkach Marii Dąbrowskiej z Ziemią Sieradzką – podczas wycieczki 
m.in. do Piorunowa, gdzie pisarka ponoć tworzyła „Noce i dnie”; o życiu Włocha w Polsce 
i o oryginalnej kuchni włoskiej rozmawialiśmy z obcokrajowcem w jego restauracji „Beppe” 
w Zduńskiej Woli, gdzie mogliśmy też przyjrzeć się przygotowywaniu pizzy oraz skoszto-
wać tego najbardziej typowego włoskiego dania; obcokrajowcy z różnych krajów, mieszka-
jący w Polsce, opowiadali o swoich ojczyznach podczas I Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w 2008 r.

Równie ważne,  jak spotkania z  ciekawymi  ludźmi,  są w działalności TWI „Zamkowa 
15” różnorodne warsztaty. Spotkań w takiej formie odbyło się już dwadzieścia. Były to np. 
warsztaty fotografi czne (prowadzone przez fotografa p. Ludwika Bobrycza oraz przez pre-
zesa  Sieradzkiego  Towarzystwa  Fotografi cznego  p.  Ryszarda  Sierocińskiego),  warsztaty 
kulinarne (kuchnia włoska i arabska), warsztaty przygotowywania stroików świątecznych, 
palm wielkanocnych, wycinanek sieradzkich (artystka ludowa p. Józefa Chaładaj), ozdób 
choinkowych techniką origami, lepienia baranków wielkanocnych (s. Teresa Brzozowska), 
aniołów z masy solnej (artysta plastyk p. Agata Pawlaczyk) czy tworzenia kartek świątecz-
nych (artysta plastyk p. Urszula Lisowska). We współpracy z Fundacją FERSO zorganizo-
wane zostały także liczne warsztaty dla młodzieży naszej szkoły prowadzone przez wolon-
tariuszy: na  temat ochrony  środowiska naturalnego, praw zwierząt,  różnic kulturowych, 
stereotypów, eurowolontariatu i inne.

W ciągu dziesięcioletniej działalności zorganizowaliśmy 13 wycieczek. Niektóre z nich 
miały na celu zaznajomienie uczniów z najciekawszymi zakątkami naszego miasta, ale było 
też kilka wycieczek autokarowych, np. do Zduńskiej Woli, Szadku  i Piorunowa  (śladami 
znanych postaci), do Jeziorska, Siedlątkowa i Warty, do Załęczańskiego Parku Krajobra-
zowego, do Uniejowa czy do Łodzi. Większość zorganizowanych wycieczek miała charakter 
nagrody dla najaktywniej działających członków Towarzystwa.

Od dziesięciu lat TWI „Zamkowa 15” ma własną małą „Galerię Sztuki” na pierwszym 
piętrze naszej szkoły. Łącznie zorganizowano już 27 wystaw. Niektóre z nich można było 
oglądać w szkolnych gablotach, ale większość to wystawy w antyramach na ścianach kory-
tarza. Były to fotografi e i prace plastyczne uczniów i artystów, podziwiane nie tylko przez 
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społeczność szkolną (np. na otwarciu wystawy zdjęć pana Ludwika Bobrycza z wyjazdu do 
Ziemi Świętej byli obecni liczni goście, np. ówczesny prezydent miasta pan Jacek Walczak, 
prezes Sieradzkiego Towarzystwa Fotografi cznego pan Ryszard Sierociński, a później wy-
stawę tę oglądali m.in. podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego i Kolegium Języków Obcych). 
Większość wystaw w Galerii TWI „Zamkowa 15” to efekt szkolnych konkursów fotografi cz-
nych i plastycznych, np. „Wiosna, wiosna...”, „Wspomnienie lata”, „Barwy jesieni”, „Wspo-
mnienia z wakacji”, „Moja mała ojczyzna – pomniki przyrody”, „Drzewa”. Na szczególną 
uwagę zasługuje promowanie uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły. Dzięki TWI 
„Zamkowa  15”  wystaw  autorskich  doczekali  się: Mateusz  Chrabelski  („Impresje”),  Aga-
ta  Powalska  („Kobiecym  okiem...”),  Wiktoria  Szczepaniak  („Świat  widziany  ołówkiem”, 
„Wyciągnięte z segregatora”) oraz Dawid Kosakiewicz („Kosa o ludziach i samochodach”). 
Swoje prace prezentowali także nauczyciele (np. p. Jacek Gruszka) oraz artyści z Sieradza 
(np. p. Ludwik Bobrycz czy p. Agata Pawlaczyk). Kilka razy pokazywaliśmy w naszej Galerii 
zdjęcia podsumowujące działalność Towarzystwa w ostatnich latach.

TWI  „Zamkowa  15”  to  także  organizator  licznych  jarmarków  i  kiermaszy.  Co  roku 
w grudniu odbywa się w naszej szkole wielki Jarmark Bożonarodzeniowy, który wpisał się 
już na stałe w kalendarz placówki. Połączony  jest on z konkursami nt.  tradycji świątecz-
nych (w różnych formach, często kilkuetapowymi), prezentacjami, kiermaszami wypieków, 
ozdób  choinkowych  oraz  kartek.  Tradycyjne  jarmarki wielkanocne Towarzystwa  czasem 
odbywały  się nie  tylko w naszej  szkole,  ale  także w  I LO  im. Kazimierza Jagiellończyka, 
w II LO im. Stefana Żeromskiego i w ZSP Nr 1. Sprzedawano na nich wypieki świąteczne, 
kartki  i  ozdoby. Zorganizowaliśmy  także  inne kiermasze, np. Rogali  Świętomarcińskich, 
Sałatkowy, Pierniczków czy Wiosennych Przekąsek. Cieszą się one dużą popularnością. Do-
chód z kiermaszy służy działalności statutowej Towarzystwa.

Inne ważne działania TWI „Zamkowa 15” to stała współpraca z wolontariatem szkol-
nym, z Ochotniczym Hufcem Pracy w Sieradzu, wspieranie fi nansowe rozmaitych inicja-
tyw, np.  zakup upominków dla dzieci  z Domu Dziecka w Rafałówce,  niezbędnych  środ-
ków czystości dla powodzian, zniczy i kwiatów na groby zmarłych nauczycieli, wspieranie 
„Szlachetnej Paczki”, współpraca ze świetlicą środowiskową „Światełko dzikuska”, zorga-
nizowanie szkolnego konkursu przedsiębiorczości, udział członków w licznych warsztatach 
i szkoleniach (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) – np. „Młodzież w działaniu”, „Prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez organizację pozarządową”, „Działalność gospodar-
cza i działalność odpłatna organizacji pozarządowych”, „Biznesplan fi rmy społecznej”, „Za-
rządzanie międzynarodowymi projektami młodzieżowymi” oraz inne inicjatywy.

Działające od dziesięciu lat Towarzystwo ma jeszcze wiele planów na przyszłość. W skład 
obecnego  Zarządu  wchodzą  panie:  Nina  Zemła  (prezes),  Iwona  Bednarek  (wiceprezes), 
Katarzyna Focht, Katarzyna Pilc-Vinci oraz pan Jacek Gruszka. W ciągu dekady w pracę 
Towarzystwa zaangażowanych było łącznie ponad 200 członków. TWI „Zamkowa 15” wpi-
sało się trwale nie tylko w historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, ale 
także miasta. Mamy nadzieję, że pomysłów na rozmaite inicjatywy nie zabraknie i że nadal 
uczniowie będą mogli korzystać  z  licznych  inicjatyw kulturalnych organizowanych przez 
Towarzystwo – spotkań, konkursów, warsztatów, wycieczek, jarmarków i wystaw.
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■ Paulina Marciniak

    Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie

Empatycznie 
w Bibliotece w Pleszewie

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie przeprowadzono cykl spotkań dla 
dzieci i młodzieży w ramach projektu „Czerwiec z Empatią” opracowanego przez pracow-
ników Działu Dziecięcego. Wybór czerwcowego terminu nie  jest przypadkowy, ponieważ 
w nieodległym okresie wakacyjnym dzieci i młodzież mieli okazję poznać nowych kolegów 
i koleżanki, którzy być może prezentowali odmienne poglądy, zainteresowania czy sposób 
bycia. Takie spotkania z nieznajomymi osobami wychodzą poza strefę komfortu młodego 
człowieka, dlatego pracownicy biblioteki uznali, że jest potrzeba zapoznania młodych ludzi 
z tematem empatii, inności i tolerancji. 

Celem projektu „Czerwiec z Empatią” było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na innych 
ludzi oraz ich potrzeby, a także uświadomienie, że każdy jest inny i niezwykły na swój wła-
sny sposób. W ramach akcji odbyło się 6 wydarzeń. Każde z nich było skierowane do in-
nej grupy wiekowej, miało odmienną formę i metodę pracy, a jednocześnie wpisywało się 
w koncepcję działalności biblioteki. Najmłodszą grupą wiekową, do której skierowano pro-
jekt były dzieci w wieku od roku do 4 lat. Warto dodać, iż od stycznia 2019 r. w bibliotece 
działa Klub Malucha „Lokomotywa” adresowany do tej grupy dzieci i ich opiekunów. Pod-
czas czerwcowego spotkania dzieci poznały postać sympatycznego słonia w kratkę – Elme-
ra. Wysłuchały książki „Przyjaciele Elmera” i dowiedziały się, że każdy z przyjaciół słonia 
jest inny czy to z powodu wyglądu, cech charakteru, zainteresowań. Mali czytelnicy zauwa-
żyli, że mimo różnic można wspólnie miło spędzać czas i się bawić. Dzieci polubiły Elmera 
i z chęcią wyklejały plasteliną rysunki słonia, a następnie bawiły się w tunelu animacyjnym, 
który przypomina kolorową trąbę. 

Kolejna grupa wiekowa, czyli dzieci z pleszewskich przedszkoli zostały zaproszone do 
biblioteki  z  okazji  XVIII  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Czytania  Dzieciom. W  roli  czytają-
cych wystąpiły Patrycja Kamińska-Wieruszewska – nauczycielka  ze Szkoły Podstawowej 
nr  3  w  Pleszewie,  wyróżniona  w  konkursie  Nauczyciel-Wolontariusz  Roku  oraz  Emilia 
Golińska – animatorka w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i wolontariuszka 
działająca w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie.  Przedszkolaki wysłuchały hi-
storii o Elmerze oraz  fragment książki Agnieszki Stelmaszyk „Nutka poznaje przyjaciół”. 
Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak ważną wartością jest pomaganie innym i wrażli-
wość na potrzeby ludzi, a także zwierząt. Dyskutowano o tolerancji i empatii oraz o tym, że 
każdy, nawet małe dziecko, może pomóc innej osobie. 
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Ciekawym wydarzeniem projektu „Czerwiec z Empatią” było spotkanie członków Klubu 
Miłośnika Planszówek, który zrzesza dzieci i młodzież od 6 roku życia. Klubowicze stworzyli 
swoją własną grę planszową pt. „Pomagamy Babci”. Poprzez zagadnienia zawarte w treści 
zadań zwrócili oni uwagę na kwestie szacunku wobec osób starszych i ich specjalnych po-
trzeb.  Dzieci zauważyły, że pomoc osobom z ich otoczenia w codziennych czynnościach jest 
bardzo istotna i, wbrew pozorom, niezbyt trudna. 

W Lokalnym Klubie Kodowania przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie 
klubowiczom (dzieciom w wieku 7-9 lat) przeszkód, jakie stoją przed ludźmi z różnymi dys-
funkcjami.  Scenariusz spotkania został przygotowany na podstawie książki Ireny Landau 
pt.: „Kto to widział!”. Główną bohaterką powieści jest Gabrysia, mająca znaczne problemy 
ze wzrokiem. Aby wczuć  się w sytuację dziewczynki, młodzi programiści    zasłonili  sobie 
oczy chustką  lub założyli okulary  imitujące wady wzroku i przeszli od startu do mety na 
macie piankowej. Osoba na macie wykonywała polecenia „programisty”, takie jak 3 kroki 
do przodu, obrót w lewo, obrót w prawo. Następnie klubowicze programowali ruchy Gabry-
si na macie do kodowania, pomagając jej zebrać książki i zabawki w określonej kolejności. 

Dla nieco starszych czytelników (10-14 lat) przygotowano Noc Bibliotek ph. Wchodzi-
my w buty bohaterów literackich. Zgodnie z założeniami akcji „Czerwiec z Empatią” temat 
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zajęć dotyczył inności, a w tym przypadku proble-
mów dzieci z niepełnosprawnością. 

Scenariusz  spotkania  został  przygotowany  na 
podstawie  warsztatów  design  thinking  przepro-
wadzonych przez fundację Mili Ludzie, w których 
wzięły  udział  bibliotekarki  z  Pleszewa.  Design 
thinking to metoda tworzenia innowacyjnych pro-
jektów w oparciu o potrzeby konkretnej osoby. Co 
ważne, w tej metodzie nie ma gotowych rozwiązań. 

Uczestnicy warsztatów sami opracowują pomysły i tworzą projekty na podstawie dostęp-
nych informacji oraz własnej wiedzy ogólnej. Aby stworzyć wartościowe koncepcje muszą 
oni charakteryzować się empatią, akceptacją i chęcią pomocy. 

W oparciu o powyższe wytyczne, młodzież uczestnicząca w Nocy Bibliotek, już na po-
czątku wydarzenia próbowała wczuć się w sytuację  ich rówieśników z dysfunkcjami, wy-
konując różnorodne zadania. Dla uczestników przygotowano m.in. okulary odtwarzające 
wady wzroku  (np.  zaćmę, mroczek  centralny, mroczek  rozproszony), w  których musieli 
przejść się kilka kroków z pomocą bibliotekarza. Mając zasłonięte oczy młodzież układała 
wieże z klocków, zgadywała,  jakie przedmioty kryją się w skrzyni skarbów oraz oglądała 
fragment fi lmu z audiodeskrypcją. Uczestnicy warsztatów nauczyli się kilku podstawowych 
zwrotów w polskim  języku migowym oraz przeprowadzili  rozmowę z kolegą  lub koleżanką 
mając słuchawki na uszach, co imitowało niedosłuch. Podczas gry w kalambury teatralne, 
przy użyciu wyłącznie mowy ciała, należało m.in. zapytać o ulubiony sposób spędzania wol-
nego czasu, poprosić o pożyczenie długopisu i porozmawiać o pogodzie. Uczestnicy Nocy 
w grubych rękawicach zbierali monety odwzorowując w ten sposób problemy ze stawami 
i przykurczami rąk. Zapoznali się także z fi lmikiem dotyczącym dzieci z autyzmem. Koń-
cząc tę część warsztatów rozmawiano o odczuciach towarzyszących podczas wykonywania 
zadań oraz o sytuacji i pozycji w społeczeństwie osób z problemami.
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W dalszej części zajęć młodzież, podzielona na 4 grupy, otrzymała książki, których głów-
ni bohaterowie mają kłopot z przystosowaniem się do życia w grupie i społeczeństwie. Były to 
następujące pozycje:  „Cudowny chłopak” o Auguście cierpiącym na rozszczep podniebienia, 
„Kto to widział!” o Gabrysi ze znaczną wadą wzroku, „Ryba na drzewie” o Ally mającej dys-
leksję i „Uszy do góry” o Mai z niepełnosprawnością ruchową. Uczestnicy Nocy zapoznali 
się ze swoimi bohaterami i wykonali moodboardy, czyli grafi czne tablice przedstawiające 
najważniejsze informacje o danej osobie. Następnie młodzież zastanawiała się nad potrze-
bami swoich bohaterów i nad tym, jak mogą je zrealizować w przestrzeni biblioteki. Każda 
grupa wybrała dwa rozwiązania, które opracowała i przedstawiała na forum grupy. 

Dla czytelników z ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkół średnich 
zorganizowano  spotkanie  autorskie  z  Katarzyną  Ryrych.  Jest  ona  pisarką  poruszającą 
w swoich książkach problem inności, akceptacji, pasji i dylematów wieku dojrzewania. Pod-
czas spotkania z młodzieżą autorka mówiła o bohaterach swoich książek, którzy nie wpisują 
się w powszechnie przyjęty schemat zachowań, a mimo tego, a może dzięki temu, są war-
tościowymi, mądrymi i dobrymi młodymi ludźmi, którzy z odwagą stawiają czoła światu. 

Podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach akcji „Czerwiec z Empatią” zapoznano 
dzieci i młodzież z uniwersalnymi wartościami. Różnorodność zastosowanych metod pracy 
pozwoliła na dostosowanie  form zajęć do wieku oraz potencjału młodych odbiorców,  co 
umożliwiło im pełne zaangażowanie się w spotkania.  Ogółem, w wydarzeniach związanych 
z projektem wzięło udział 246 uczestników w wieku od roku do 16 lat wraz z 20 opiekunami.
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■ Marzena Sas

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

Biblioteka 
– relikt przeszłości? (esej)

Już w XVI w. Mikołaj Rej nawoływał:  „A  to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy 
tylko możesz”1. Niestety, raporty czytelnictwa Polaków powyżej 15. roku życia opracowane 
rokrocznie  przez  Bibliotekę  Narodową  wskazują  jednoznacznie  na  bardzo  niski  poziom 
czytelnictwa  –  w  2018  r.  tylko  38%  Polaków  przeczytało  w  ciągu  roku  co  najmniej 
jedną  książkę.  Chlubimy  się,  że  jesteśmy  społeczeństwem  informacyjnym,  jednocześnie 
zapominając  o  tym,  że  książki  to  nadal  podstawowe  źródło  informacji,  a  biblioteka  to 
centrum, w którym te informacje na bieżąco są gromadzone i udostępniane. Pierwsze prawo 
Ranganathana mówi o tym, że książki powinny być stale w obiegu, a wszelkie bariery należy 
pokonywać. Punktem wyjścia moich rozważań uczynię słowa Ranganathana: „Biblioteka to 
trójca, złożona z książek, czytelników i bibliotekarzy (…). Biblioteka istnieje tylko wtedy, 
gdy te  trzy czynniki działają równocześnie  i wspólnie”2. Wynika z nich niezwykle  istotne 
zadanie stawiane przed bibliotekarzem – otóż ma pomóc w spotkaniu się potencjalnego 
czytelnika  z  książką,  jeśli  im  nie  jest  po  drodze.  Z  całą  pewnością  duży  wpływ  na  to 
spotkanie mają warunki  lokalowe  i  organizacja pracy biblioteki. Warto  też  zauważyć,  że  
to bibliotekarz – architekt wnętrz i esteta może sprawić, że nawet najmniejsza biblioteka 
stanie  się przytulnym i przyjaznym miejscem, do którego chętnie się przychodzi. 

„ALERGIA NA KSIĄŻKI” – CORAZ POWSZECHNIEJSZE ZJAWISKO
Wydaje się, że  jedną z przyczyn tego niekorzystnego stanu  jest coraz większy dostęp 

do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które zastępują tradycyjne 
metody  zdobywania wiedzy.   Książki  są  obecnie na  trzecim miejscu, wyprzedzane przez 
Internet,  zwłaszcza  portale  społecznościowe  i  telewizję,  a  używana  jeszcze  do  niedawna  
encyklopedia staje się reliktem minionej epoki. Odbija się to niestety na poziomie inteligencji 
młodego pokolenia, pozbawionego większości pozytywnych wzorców zapisanych właśnie 
w literaturze pięknej.

NOWE TECHNOLOGIE MOGĄ WSPOMÓC CZYTELNICTWO
Z pewnością w  przypadku młodego pokolenia jednym ze sposobów będzie wykorzystanie  

przez bibliotekarza tych technologii, które go odsuwają od czytania. Przecież coraz więcej 
książek zarówno z literatury pięknej jak i popularno-naukowej jest wydawanych w postaci 
audiobooków czy e-booków. Skoro ktoś nie chce czytać, to może zainteresuje go książka, 
której  posłucha na własnym  smartfonie  lub na  urządzonym w bibliotece  stanowisku do 
słuchania. Jeśli nudzi go tradycyjna encyklopedia czy słownik, cóż stoi na przeszkodzie, aby 
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skorzystał z wersji elektronicznej? Może któregoś dnia przyjdzie też po tradycyjną książkę 
i ulegnie jej magii. 

DLACZEGO MŁODZI NIE CZYTAJĄ? 
Odpowiedź może być  nieco przewrotna – mają do tego prawo!  Kolejny powód to brak 

potrzeby czytania wynikający z braku wyrobionej świadomości wartości literatury. Czytanie 
przestało być również atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Kolejną przeszkodą na 
drodze do stania się czytelnikiem jest brak zamiłowania do czytania, a nikogo nie zmusi 
się  do  niego  siłą,  Żeby  czytać,  trzeba  mieć  także  określone  zainteresowania  i  związane 
z nimi motywy czytania (np. rozwój osobowości, pomoc w twórczym działaniu). Czytanie 
nie kojarzy się też z zabawą, przyjemnością (lektury szkolne!), nie przynosi spodziewanej 
satysfakcji,  więc  szybko  bywa  eliminowane  z  życia.  Rośnie  pokolenie  „głuche  i  ślepe”, 
któremu wystarcza telewizja, komputer, głośna muzyka czy gry internetowe.

SZKOŁA WROGIEM CZYTELNICTWA
Paradoksalnie  wrogiem  czytelnictwa  jest  niedopracowany  system  szkolnictwa. 

Przeładowane programy, lektury z narzuconego odgórnie kanonu nieadekwatne do potrzeb 
mentalnych młodego  pokolenia,  testowy  sposób  sprawdzania  wiedzy,  nieciekawe  lekcje 
interpretacyjne sprawiają, że młode pokolenie ucieka w streszczenia i ekranizacje, a czyta 
jedynie podręczniki. Zbytnie obciążenie zajęciami szkolnymi skutkuje zaś brakiem czasu na 
indywidualną lekturę wartościowych książek. I tutaj Ranganathan wyznacza bibliotekarzom 
nowe  zadanie  –  uczmy  czytania  od  nowa,  od  podstaw,  współpracując  z  polonistami. 
Rozwijajmy  wrażliwość  estetyczną,  pokażmy  znaczenie  przeżycia  artystycznego  przy 
czytaniu  dobrej  książki.  Niech  w  każdej  szkolnej  bibliotece  część  książek  zyska  miano 
nieśmiertelnych,  takich, do których się powraca, które żyją własnym życiem. „Kochajmy 
książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki” – 
mawiał J. A. Kamieński.3

JAK ZAINTERESOWAĆ BIBLIOTEKĄ TYCH, KTÓRZY CZYTAĆ NIE CHCĄ?
W trosce o wysoką kulturę czytelniczą ważny jest nie tylko stan posiadania biblioteki, 

ale i postawa bibliotekarza. Może warto odejść od kultu „średniej wypożyczeń na jednego 
czytelnika”  czy  nudnych  statystyk  i  pokazać,  że w  bibliotece  jest miejsce  dla wszystkich 
członków  rodziny.  Warto  też  sobie  uświadomić,  że  biblioteka  może  być  doskonałym 
miejscem dla  tych, którzy czytać nie chcą, ale  chcą obejrzeć fi lm, posłuchać bajki, wziąć 
udział w konkursie czy wieczorze poetyckim. Może zechcą należeć do Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych  czy Dyskusyjnych Klubów Książki. Kreatywny bibliotekarz w dużym  stopniu 
może wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych.

Z KSIĄŻKAMI JAK Z MODĄ
I znów kolejne zadanie stojące przed bibliotekarzem – księgozbiór musi być atrakcyjny 

i stale uaktualniany. Warto poznawać preferencje czytelnicze lub samemu być na bieżąco 
z  nowościami  wydawniczymi,  zwłaszcza  skierowanymi  do  młodego  pokolenia.  Nie 
przyciągniemy młodego człowieka do biblioteki, jeśli stale będziemy go odsyłać z kwitkiem, 
gdy  pyta  o  nowości  wydawnicze.  Planując  zakup  nowych  książek,  połączmy  tradycję 
z  nowoczesnością,  zasoby  tradycyjne  ze  zbiorami  cyfrowymi.  Oczywiście,  bibliotekarz 
musi przeprowadzić szeroko pojętą kampanię reklamowa i promocyjną – poinformować 
o  nowościach  i  przekonać  do  skorzystania  z  oferty.  Z  tym  zagadnieniem  łączy  się  ściśle 
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konieczność selekcjonowania zbiorów bibliotecznych ze względu na ich dezaktualizację czy 
brak zainteresowań czytelniczych. Z książkami jak z modą – klasyczna mała czarna zawsze 
jest w garderobie, ale niemodnych ubrań nikt nie nosi.

„BIBLIOTEKA JEST WIELKA NIE PRZEZ SWE ROZMIARY, LECZ PRZEZ 
KULTURĘ USŁUG” (R. Tagore)4

Niezwykle istotną sprawą w obiegu książek jest samo podejście bibliotekarza do gościa 
– potencjalnego czytelnika. Rolą bibliotekarza jest sprawić, aby poczuł się jako ktoś ważny. 
Tylko bibliotekarz z powołania, lubiący swoja pracę, kompetentny, z wysoką kulturą osobistą, 
życzliwy  i  wyrozumiały  będzie  okazywał  szacunek  czytelnikowi  i  zrozumienie  dla  jego 
potrzeb czytelniczych. Kontakt z czytelnikiem utrzymany bardziej  w relacjach partnerskich, 
bez  wywyższania  się,  narzucania  swojego  zdania  czy  okazywania  zniecierpliwienia  lub 
rozbawienia  niefortunnym  pytaniem  sprawi,  że  będzie  czuł  się  bezpieczny.  Wtedy  jest 
szansa, że odwiedzi po raz kolejny bibliotekę. 

LĘK WSPÓŁCZESNEGO CZYTELNIKA PRZED NOWOCZESNĄ BIBLIOTEKĄ
Współczesne  biblioteki  czasami  przypominają  supermarkety  wiedzy,  po  których  nie 

każdy potrafi  się poruszać. Komputeryzacja bibliotek, Internet i jego narzędzia, w większych 
placówkach  usługi  on-line  (np.  elektroniczna  rezerwacja  książek),  biblioteki  cyfrowe 
wyznaczają obecnie  inną  rolę bibliotekarzowi  i  inną  interpretację    prawa Ranganathana 
w  nowej  wirtualnej  rzeczywistości  –    eliminowanie  wszelkich  przeszkód  w  procesie 
poszukiwania  informacji.  Czytelnicy  zdają  sobie  sprawę  z  własnej  niewiedzy,  boją  się 
ośmieszenia  czy  negatywnej  reakcji  bibliotekarza,  dlatego  bardzo  szybko  się  wycofują, 
a ich poszukiwania są niepełne. Dlatego tak istotna jest rola nowoczesnego bibliotekarza – 
przewodnika po świecie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym. To od jego  kompetencji 
w dużej mierze będzie zależeć obieg książek i  innych materiałów bibliotecznych zarówno 
w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej.

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM! 
Czytelnika trzeba wychować. Brak zachęty ze strony rodziców; fakt, że dziecko nie widzi 

czytających  domowników,  a  u  ponad  1/3  Polaków  domowe  biblioteczki  praktycznie  nie 
istnieją – to wszystko wpływa na brak chęci do czytania. Wtedy ciężar odpowiedzialności 
spada  na  szkołę  i  bibliotekarza.  Przeczytajmy  z  dzieckiem  wartościową  książkę, 
porozmawiajmy o niej. Pokażmy, że w czytaniu jest magia. Podkreślmy pozytywne skutki 
czytania:  pogłębianie  wiedzy,  wszechstronny  rozwój  osobowości,  bogacenie  słownictwa, 
rozwijanie empatii. Dostarczmy dziecku argumentów na prowokacyjne zaczepki kolegów: 
„Tylko czytasz  i  czytasz, a życie ci umyka”. Tylko oczytane dziecko odpowie wtedy:  „Kto 
czyta książki – żyje podwójnie” (Umberto Eco)5.

Ten,  kto  czyta, wie,  że  czytanie  uzależnia. Ale  jeśli  już mieć  jakiś  nałóg,  to  polecam 
książkoholizm.  I  jednocześnie  zapewniam,  że  czytanie  książek  to  najlepsze,  co  ludzkość 
wymyśliła. 

Przypisy
1. https://pl.wikiquote.org/wiki/Mikołaj Rej; [dostęp 22.05.2019].
2. www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja4ref2.pdf; [dostęp 22.05.2019].
3. www.bsip.miastorybnik.pl/zsu/zlotemysl.htm; [dostęp  22.05.2019].
4. Makary Sieradzki, Shiyali Ramamrita Ranganathan, „Przegląd Biblioteczny” 1973, 4, s. 474.
5. lubimyczytac.pl/cytat/3630; [dostęp 22.05.2019].
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■ Alicja Krajewska

     Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Historia w kamieniach zapisana

Jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłu-
maczę – zrozumiesz historię... Kierując się tym hasłem, uczniowie 
z Brzezin koło Kalisza wędrowali śladami powstańców wielkopolskich 
w naszym regionie.

ŚLADAMI MERTKI I WAWRZYNIAKA 
Mieszkańcy Przygodzic szczególnie kultywują pamięć o powstańcach wielkopolskich, 

których było kilkudziesięciu z tej gminy. Główną postacią rocznicowych obchodów jest Jan 
Mertka, o czym z daleka informuje baner na zabytkowej siedzibie urzędu. Pierwszy poległy 
powstaniec (wg części historyków) tutaj się urodził i uczył. Właśnie do Przygodzic najpierw 
zawitali uczniowie z Brzezin, którzy w odrestaurowanej Chacie Regionalnej obejrzeli po-
wstańcze pamiątki, a w urzędzie gminy – eksponowany akt zgonu Mertki. O niepodległo-
ściowym zrywie przypomina  także przygodzicki pomnik. Widać  tu,  że historia przeplata 
się ze współczesnością: na pobliskim banerze uśmiecha się pochodząca stąd znana kolarka 
Katarzyna Pawłowska, a na wszystko patrzą z góry słynne bociany, które można obserwo-
wać w internecie.

Z Przygodzic niedaleko do Jankowa Przygodzkiego, gdzie przed miejscową szkołą, któ-
rej od 2010 r. patronują powstańcy wielkopolscy, widnieje poświęcony im obelisk, a we-
wnątrz  budynku  znajduje  się  Izba  Pamięci.  Jej  inicjatorem był  powstaniec wielkopolski 
i śląski – Jan Pietrzak. Jak żywa jest tutaj historia świadczy to, że uczniowie tej placówki 
są potomkami ludzi, którzy zanim stali się powstańcami, uczestniczyli w słynnym strajku 
uczniowskim (protest objął przecież nie tylko wrzesińskie dzieci). Co więcej, wśród tutej-
szych strajkujących była ofi ara śmiertelna, gdyż jeden z uczniów rozchorował się w wyniku 
pobicia  i  zmarł. Zgromadzone w  szkole pamiątki, portrety,  oryginalne  zdjęcia  i wreszcie 
odznaczenia świadczą o poświęceniu i doskonałej organizacji tutejszych mieszkańców.

Antonin – dawna siedziba Radziwiłłów ze słynnym pałacem myśliwskim – jest też miej-
scem urodzenia Władysława Wawrzyniaka, m.in. organizatora powstania wielkopolskiego 
i dowódcy jego frontu południowego. Pierwsze kroki skierowali więc brzezińscy uczniowie 
do neoromańskiego kościoła pw. MB Ostrobramskiej, gdzie znajduje się tablica ku czci tego 
ofi cera zamordowanego przez NKWD w Katyniu.

Wędrując śladami zwycięskiego wielkopolskiego zrywu uczestnicy wycieczki dotarli do 
Ligoty, pod którą 15 stycznia 1919 r. powstańcze oddziały rozbiły silny oddział niemieckiego 
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Grenzschutzu. Następnie w  lasach  za Marcinkami  zatrzymali  się przed pomnikiem upa-
miętniającym księdza Wincentego Rudę agitującego na rzecz Polski. 15 stycznia 1919 r. został 
on zatrzymany przez Grenzschutz i zastrzelony w pobliskim lesie podczas rzekomej próby 
ucieczki. Hołd oddali też uczniowie powstańcom wielkopolskim pochowanym na cmenta-
rzu w Parzynowie. W tym miejscu znajduje się również symboliczna mogiła dwóch tutej-
szych mieszkańców  rozstrzelanych w Katyniu. Pod pamiątkową płytą umieszczono urnę 
z ziemią z katyńskiego lasu.  

KOMU BIŁ DZWON?
Tropem  tablic  i  pomników  poświęconych  powstańcom  w  Ostrowie  Wielkopolskim 

prowadziła uczniów gra terenowa. Kierując się mapą, rozpoczęli pieszy etap wycieczki od 
pomnika przy ul. Wrocławskiej, po czym dotarli do gmachu Urzędu Miejskiego z  tablicą 
upamiętniającą powstańców. Płyta na ścianie domu parafi alnego przy ul. kard. M. Ledó-
chowskiego informuje o kwaterze gońców Towarzystwa Młodzieży „Pogotowie” w powsta-
niu wielkopolskim. Na pobliskim Domu Katolickim przeczytamy natomiast m.in., że „Stąd 
w Noc  Sylwestrową  1918  r. wyruszyli  powstańcy  i wyzwolili Ostrów  z  pruskiej  niewoli”. 
Z pamiątkowej płyty na  jednej z kamienic przy placu Stefana Rowińskiego dowiemy się, 
że  była  tu  siedziba Rady Ludowej –  organizatora  działań wyzwoleńczych. Druga  tablica 
upamiętnia Stanisława Mikołajczyka – premiera, ale i powstańca wielkopolskiego. Dzwon 
„Walenty” z pobliskiej konkatedry św. Stanisława Biskupa Męczennika też miał swój udział 
w powstaniu, gdyż jego dźwięk był hasłem powstańczego alarmu na cały powiat. Niemcy 
ukarali „winowajcę”, wywożąc go w czasie II wojny światowej. 

W ZABYTKOWYCH MURACH
W pobliżu świątyni powitało uczniów LO  im. Ks. J. Kompałły  i W. Lipskiego – kuź-

nia słynnych absolwentów uwiecznionych na kamiennych płytach. Nauki pobierali tu m.in. 
Stanisław  Taczak  (tymczasowy  naczelny  dowódca  powstania)  i  wspomniany Władysław 
Wawrzyniak. Na jednym z wielu portretów widać też Mirosława Feriča – pilota słynnego 
Dywizjonu 303 (pamiątkowa płyta przy ul. Partyzanckiej 26 przypomina, że tutaj mieszkał). 

Na Rynku, przed ratuszem, warto przysiąść się do Stefana Rowińskiego – pierwszego bur-
mistrza w wolnym Ostrowie. Na parterze budynku multimedialne muzeum 3D wprowadza 
w obyczajowy klimat czasów powstania. Można tu pospacerować starymi ulicami miasta 
z początku XX w., zobaczyć dawne sklepy, a także zasiąść w starym kinie. Wszystko uzu-
pełnione  jest dźwiękami z  tamtej epoki. Na piętrze  ratusza znajduje się  stała ekspozycja 
poświęcona Republice Ostrowskiej i powstaniu wielkopolskiemu, gdzie obok tradycyjnych 
eksponatów (m.in. fragmentu pierwszego grobu Jana Mertki) oglądamy prezentację multi-
medialną ukazującą stare mapy i obiekty związane z wyzwoleniem miasta.

OD RATUSZA DO DWORCA 
Dalsza wędrówka odbyła się wg wskazówek wspomnianej prezentacji. Przy ul. Kolejo-

wej godnym uwagi obiektem jest zabytkowy budynek poczty z neorenesansowymi detalami. 
31 grudnia 1918 r., gdy Polacy przejmowali Ostrów w swe posiadanie, jednym z ważnych 
punktów miasta była właśnie ta poczta, której zajęciem kierował Włodzimierz Lewandow-
ski. Przy prostopadle biegnącej ulicy Wolności podziwiać można budynki po najstarszych 
ostrowskich koszarach, które szczególną rolę odegrały w wystąpieniach przeciwko władzy 
pruskiej (okres tzw. Republiki Ostrowskiej) poprzedzających wybuch powstania. Położony 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego (ul. Dworcowa) ostrowski  lazaret dawał 



Ekspozycja poświęcona Republice Ostrowskiej i powsta-
niu wielkopolskiemu w ostrowskim ratuszu

Ekspozycja w ostrowskim ratuszu - obiekty 
powstańcze.  Autor Alicja Krajewska

Płyta na Domu Katolickim przy ul. kard. M. Ledóchowskiego



Skwer Historyczny - Nowe Skalmierzyce. Autor Alicja Krajewska
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możliwość szybkiego dowozu rannych i chorych. Mowa o nim w czasie przeszłym, bo dziś 
można go znaleźć wyłącznie na starych mapach. 

Jeszcze  jeden ważny obiekt – ostrowski dworzec. Zmienił swe oblicze od czasów po-
wstania,  ale warto wiedzieć,  że  tutaj  31  grudnia  ze Szczypiorna do Ostrowa wjechał do-
wodzony  przez  ppor.  Jana  Szlagowskiego  pociąg  pancerny  nr  11  „Poznańczyk” z częścią 
I Batalionu Pogranicznego Poznańskiego.  1  stycznia  1919  r. polski  już Ostrów wizytował 
Ignacy Jan Paderewski. Ostatnim zwiedzanym przez uczestników wycieczki miejscem był 
cmentarz przy ul. Limanowskiego, gdzie urządzono kwaterę grobów uczestników powsta-
nia wielkopolskiego. 

W GMINIE NOWE SKALMIERZYCE 
W pobliskich Skalmierzycach na uwagę zasługuje Dom Katolicki z początku XX wieku. 

Umieszczona na nim tablica informuje, że był on siedzibą Banku Ludowego, a w listopadzie 
i grudniu 1918 r. – ośrodkiem przygotowań zbrojnego oddziału powstańczego. Stąd właśnie 
29 grudnia 1918 r. wyruszyli powstańcy, aby ostatecznie zająć Nowe Skalmierzyce. Rosnący 
obok dąb został posadzony w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości.

Po  drugiej  stronie  ul. Ostrowskiej  znajduje  się  siedziba Gminy  i Miasta Nowe  Skal-
mierzyce, dokąd warto się udać po różnorakie materiały informacyjne. Kierując się wska-
zówkami questu „Szlakiem Powstańców po Skalmierzycach”, na cmentarzu „za wysokim 
krzyżem” uczniowie odszukali grób Stanisława Bąka (poległego 15 stycznia 1819 r. czasie 
walk powstańczych pod Ligotą) i pomnik powstańców wielkopolskich, którego forma (dwa 
strzeliste pylony) symbolizuje dwa zabory. 

Następnym  etapem  był  dworzec  wpisany  do  rejestru  zabytków.  Oddany  do  użytku 
w  1906  r.  z  racji  przygranicznego położenia miał  symbolizować pruską potęgę. Wnętrza 
były niegdyś bogato zdobione i komfortowo wyposażone. W styczniu oraz na początku lu-
tego 1919 r. dworzec pełnił funkcję tymczasowych koszar i magazynu broni dla oddziałów, 
stając się głównym miejscem organizacji sił powstańczych.

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Pora na Skwer Historyczny – Granica,  czyli miejsce, gdzie  istniało przejście prusko-

-rosyjskie w Nowych Skalmierzycach. Była tu komora celna, w której kwitł handel oraz… 
przemyt. Na  szklanych planszach  zgromadzono  archiwalne  pocztówki,  fotografi e, mapy, 
dokumenty oraz opisy tego miejsca. Atrakcję stanowią również budki strażnicze a w nich 
fotografi e  żołnierzy w  strojach  z  epoki.  Tu  dowiemy  się  też  o  obozie  jeńców wojennych 
w pobliskim Szczypiornie, przy drodze Kalisz – Skalmierzyce. 

Trzeba jeszcze udać się do pobliskiego Boczkowa, gdzie znajduje się pomnik upamięt-
niający  żołnierza, którego śmierć urosła w naszym  regionie  do  rangi  symbolu.  Tu właśnie 
w trakcie patrolowania granicy 27 grudnia 1918 r. zginął wspomniany wcześniej Jan Mert-
ka.  Pełnił  służbę w  I  Batalionie  Pogranicznym Poznańskim,  stacjonującym w  pobliskim 
Szczypiornie. Uważa się, że jego śmierć była impulsem do akcji zbrojnej na południu Wiel-
kopolski.  W nocy z 30 na 31 lipca batalion rozbroił bowiem straż graniczną i z miejscową 
kompanią powstańczą zajął Skalmierzyce. 

META W KALISZU
Pod koniec dnia pełnego wrażeń uczniowie przekraczają granice Kalisza, którego nie 

objęło  powstanie  wielkopolskie,  ale  przecież  wspomni any  wyżej  I  Batalion  Pograniczny 
uformowany z kaliszan i ostrowian właśnie tutaj powstał. W sąsiadującym z Nowymi Skal-
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mierzycami Szczypiornie, na dawnych koszarach celnych, widnieje tablica upamiętniająca 
I Batalion, „który 2 XII 1918 r. zdobył te koszary na Niemcach, a potem w powstaniu wiel-
kopolskim przeszedł szlak od Prosny po Rawicz”. Kolejna tablica poświęcona powstańcom 
znajduje się na murze Kaplicy Żołnierskiej przy kościele poreformackim Świętej Rodziny 
od strony ul. Śródmiejskiej. Ukoronowaniem wycieczki był pobyt na placu św. Józefa, gdzie 
wszystko  się  zaczęło,  bo  tutaj właśnie  I  Batalion Pograniczny  złożył  uroczystą  przysięgę 
13 grudnia 1918 r. Donosi o tym niepozorna tablica umieszczona w kostce brukowej placu.

NIE TYLKO SIĘ UCZYĆ, ALE PRZEŻYĆ
Nie od dziś wiadomo, że podręcznik dla współczesnego ucznia to niejedyne źródło in-

formacji. Uczniowie z Brzezin, szukając powstańczych pamiątek wspólnie z nauczycielką 
Alicją Krajewską, przekonali  się,  że Wielkopolanie potrafi li  zorganizować zwycięskie po-
wstanie, a miejsca pamięci i pomniki po nim są żywą lekcją historii. Trzeba tylko wiedzieć, 
gdzie ich szukać.

Oglądanie aktu zgonu Jana Mertki w urzędzie gminy w Przygodzicach. 
Autor Alicja Krajewska
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■ Aldona Zimna
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Projekty z książką 
w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Książnica  Pedagogiczna  im.  A.  Parczewskiego  w  Kaliszu  wspomagając  pracę  szkół 
i  placówek  oświatowych  miasta  oraz  powiatu  przeprowadza  różnego  typu  projekty 
edukacyjne,  wydarzenia  i  akcje  czytelnicze  oraz  lekcje  biblioteczne,  których  głównym 
bohaterem jest książka, a ciekawym zajęciem – czytanie.

Bibliotekarze Książnicy organizują, bądź włączają się w akcje i różnego typu wydarzenia 
czytelnicze m.in. takie jak:, „Zaczytani – Zakochani z miłości do książek”, „Tydzień Bibliotek”, 
„Cała Polska czyta dzieciom – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Jak nie czytam, jak 
czytam”, „Narodowe Czytanie”, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci”. Biblioteka przeprowadza konkursy biblioteczne, gdzie motywem 
przewodnim jest książka m.in. w ramach projektu Aktywna Biblioteka, który skierowany 
jest do bibliotekarzy szkolnych, konkurs na lapbooka pt. „Książka, którą warto przeczytać 
– niebędąca lekturą szkolną”, czy też wykonanie karty literackiej przeczytanej książki pt. 
„Książkowa  talia kart”. Bibliotekarze  realizują projekty  skierowane do dzieci młodszych, 
gdzie znaczącą rolę odgrywa książka. Wymienić należy tu: „Krąg Zaczytanych Przedszkoli”, 
„Cztery pory roku”, „Wspólnie czytamy i poznajemy bajki i baśnie”.

KRĄG ZACZYTANYCH PRZEDSZKOLI to czytelniczy projekt edukacyjny, który 
powstał  zainspirowany  zrealizowanymi  tego  typu  projektami  w  kraju, m.in.:  projektem 
pani Anny Giniewskiej „CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE” z Biblioteki Pedagogicznej 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz kampanią społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” – od 
19  lat prowadzoną przez Fundację ABCXXI. W I edycji kaliskiego programu uczestniczy 
10 placówek przedszkolnych z miasta i okolic, ponad 500 przedszkolaków i ich opiekunów. 
Projekt ma celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, przywiązanie do książek, 
kultywowanie więzi międzypokoleniowej. Realizacja hasła „Zabawa w czytanie to każdego 
przedszkolaka ulubione zadanie” przyczyni się do zdobywania wiedzy, wzmacniania postaw 
prospołecznych,  aktywności  słowno-plastycznej,  pobudzania  wyobraźni  i  kreatywności 
wśród  dzieci,  przy  jednoczesnym  zapobieganiu  różnym  uzależnieniom  współczesnego 
świata. Projekt  ten w założeniach wspomaga także pracę  i działania nauczycieli edukacji 
przedszkolnej  poprzez  oferowanie  bogatego  zasobu  zbiorów  bibliotecznych  (książek, 
czasopism, multimediów) oraz przygotowaną ofertę zajęć edukacyjnych. Celem projektu jest 
budowanie partnerskiej współpracy Książnicy ze środowiskiem pedagogiczno-opiekuńczym 
przedszkoli na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego oraz promowanie najlepszych praktyk 
w zakresie tej współpracy, w szczególności promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 
z uwzględnieniem środowiska rodzinnego.
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CZTERY PORY ROKU to  projekt  realizowany  w  oddziałach  przedszkolnych, 
ukazujący  nasze  środowisko  i  przyrodę  w  oparciu  o  literaturę  biblioteki  pedagogicznej. 
W Kaliszu projekt realizowany jest dwóch placówkach przedszkolnych, natomiast w fi liach: 
w  Jarocinie,  Kępnie,  Ostrzeszowie,  Krotoszynie  i  Pleszewie,  łącznie  uczestniczy  w  nim 
sześć przedszkoli.   Zajęcia obejmują cztery cykle tematyczne odpowiadające każdej z pór 
roku.  Celem  przeprowadzanych  zajęć  jest m.in.:  uwrażliwienie  na  otaczający  nas  świat, 
przy  jednoczesnym  propagowaniu  czytelnictwa.  Opiekunowie  uczestniczący  w  projekcie 
mają dostęp do literatury i materiałów metodycznych dotyczących omawianego tematu ze 
zbiorów Książnicy.

Projekt WSPÓLNIE CZYTAMY I POZNAJEMY BAJKI I BAŚNIE ma na  celu 
zapoznawanie  dzieci  z  bajkami  i  baśniami, wzbudzić miłość  do  książek  i  ich  bohaterów 
oraz utożsamianie się z nimi. Tego typu literatura ma pomagać dzieciom w podnoszeniu 
poczucia własnej wartości, pomagać w zrozumieniu otaczającego je świata, w rozwiązywaniu 
dziecięcych problemów. Kontakt z tego typu    literaturą niewątpliwie rozwija w dzieciach 
wyobraźnię,  wzbogaca  słownictwo,  pokazuje  wartości,  którymi  powinny  się  kierować 
w  życiu.  Na  zajęciach  dzieci  wyrabiają  nawyk  głośnego  czytania,  interpretowania 
przeczytanego tekstu oraz uczą się autoprezentacji.

W Książnicy  Pedagogicznej  tradycją  stała  się  organizacja  jednego  z  etapów Ogólnopolskiego 
Konkursu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW, który objęty jest patronatem m.in. Ministra 
Edukacji Narodowej. Książnica corocznie pełni rolę powiatowego koordynatora. Konkurs 
w kaliskim środowisku lokalnym cieszy się dużym zainteresowaniem. Promuje on przede 
wszystkim czytelnictwo rodzinne oraz rywalizację szkolną, dając jednak możliwość pracy 
w grupie. Szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w tym projekcie serdecznie zachęcamy 
do uczestnictwa. Z doświadczenia wiemy, iż placówki, które brały udział w tym wydarzeniu 
corocznie czekają na kolejną edycję. Pomysłodawca i inspirator konkursu został zaproszony 
do Kalisza, zaproszenie to zostało mile przyjęte, więc żywimy nadzieję, iż w przyszłym roku 
po raz kolejny spotkanie w Książnicy Pedagogicznej się odbędzie.

Książnica wspomagając pracę nauczycieli, uczestniczy  również w projektach realizowanych 
przez  szkoły  kaliskie,  do  których  została  zaproszona.  I  tak:  bibliotekarze  Książnicy 
współrealizowali projekt „Przygoda z kaligrafi ą i książką” wraz ze Szkołą Podstawową nr 16 im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu, którego efektem było m.in. stworzenie przez 
jedną z uczennic własnej książki. Obecnie współpracując ze Specjalną Szkołą Podstawowa nr 19 
w Kaliszu realizujemy projekt „Książka – przedziwna historia”.

Biblioteka w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA 
DZIECI przeprowadza m.in. spotkania z książką dziecięcą ze zbiorów Książnicy w siedzibie 
biblioteki,  bądź  w  bibliotekach  szkolnych,  czy  na  zajęciach  lekcyjnych  w  szkołach. 
Uczniowie podczas zajęć poznają literaturę wybranego autora i jego biografi ę. Zauważalny 
jest fakt, iż uczniom bardzo często podczas takich zajęć brakuje bezpośredniego kontaktu 
z przedstawianym pisarzem. W kwietniu – w miesiącu, którym obchodzimy dzień książki 
dziecięcej,  książki  i  praw  autorskich,  dzień  poezji  – Książnicę  Pedagogiczną  odwiedzają 
różne grupy szkolne, korzystając z lekcji bibliotecznych poświęconych książce.

Bibliotekarze Książnicy włączają się w przeróżne akcje czytelnicze, wymienić tu należy: 
akcję  ZACZYTANI – ZAKOCHANI Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK,  która  odbyła  się 
w Galerii Tęcza w kwietniu 2019 r., w strefi e czytania bibliotekarze Książnicy czytali dzieciom 
ulubione  fragmenty  baśni  i  bajek  oraz  przedstawiali  magiczny  teatrzyk  Kamishibai.  Ta 
forma pracy z dziećmi jest niezwykle wdzięczna i prosta, a przy tym wyzwala w uczniach chęć 
rozmowy, wypowiadania się na forum grupy, przy jednoczesnym byciu twórcą wspaniałych 
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prac plastycznych, które z kolei pedagogom dają kopalnię wiedzy na temat poszczególnych 
wychowanków.

Zespół wspomagania  szkół  i  placówek  oświatowych organizując  obchody Tygodnia 
Bibliotek w Książnicy,  przygotowuje  specjalną ofertę  edukacyjną dla dzieci. Uczniowie 
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach edukacyjnych w oparciu o literaturę 
dziecięcą.  W  czasie  trwania  akcji  w  maju  2019  r.  we  współpracy  z  grupą  studentów 
pierwszego  roku  kierunku  Informacja  Naukowa  i  Bibliotekoznawstwo  Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, zostały przygotowane warsztaty 
biblioterapeutyczne dla uczniów pt. „Praca domowa”. Ponadto zespół wspomagając pracę 
nauczycieli  szkół  uczestniczył  w  obchodach  Tygodnia  Bibliotek  w  szkołach  z  Kalisza 
i okolic. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się także seminarium skierowane 
dla  nauczycieli  oraz  zainteresowanych  czytelników  pt.  „#biblioteka  i  książka”.  Podczas 
spotkania  zostały  przeprowadzony  przez  bibliotekarza  szkolnego  –  Urszulę  Papierską 
– warsztaty zatytułowane „Picturebook (czyli książka obrazkowa),  jako  forma książki do 
pracy z czytelnikiem”. 

W OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM, który przypada na 
pierwszy tydzień czerwca, zespół wspomagania szkół  i placówek oświatowych wspierając 
prace  szkół  zorganizował  już  po  raz  kolejny  obchody  tego  wydarzenia.  Tegoroczna 
akcja  odbywała  się  pod hasłem  „Sportowcy Czytają  dzieciom – wychowanie  przez  sport 
i czytanie”. W ramach akcji bibliotekarze Książnicy wraz ze Szkołą Podstawową nr 18 im.  
J. Kusocińskiego w Kaliszu zorganizowali  I Sportowy Maraton Czytelniczy. W spotkaniu 
gościnnie udział wzięli uczniowie VII LO im. Mistrzostwa Sportowego oraz reprezentanci 
Kaliskiego  Klubu  Sportowego  „Włókniarz”.  Podczas  maratonu  wspólnie  przeczytano 
„Lokomotywę”  Juliana  Tuwima,  a  także  przedstawiono  zbiór  opowiadań  „Gorzka 
czekolada”. 

W ramach tego hasła powtórzono akcję czytelniczą we wrześniu w Galerii Tęcza pod 
hasłem: „II Sportowy Maraton Czytelniczy – Biegnij do czytania”, który z kolei nawiązał 
do OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA.  Dzień  ten  został 
zorganizowany  w  Książnicy,  uczestniczyło  w  nim  około  150  osób;  dzieci,  młodzieży, 
nauczycieli i seniorów.

We wrześniu każdego roku w Książnicy Pedagogicznej odbywa się także „NARODOWE 
CZYTANIE”.  Bibliotekarze  wraz  z  zaproszonymi  nauczycielami  i  uczniami  kaliskich 
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szkół  czytają  wspólnie  literaturę.  Uczniowie  biorą  również  udział  w  różnych  zajęciach, 
przygotowanych  na  tę  okoliczność.  W  bieżącym  roku  uczestnicząca  młodzież  stworzyła 
remiks literacki usłyszanych fragmentów przeczytanych nowel.

Coroczna akcja JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM, zainicjowana w 2016 r. przez 
redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”,  jest jedną z popularniejszych akcji czytelniczych 
w kraju.  Jej  głównym celem  jest  budowanie pozytywnego wizerunku książki  i  promocja 
czytania dla przyjemności, pokazanie, że czytanie nie musi kojarzyć się z przymusem lecz 
z miłą  formą spędzania czasu wolnego. Książnica włączając się w tę akcję zorganizowała 
w czerwcu 2019 r. spotkanie inauguracyjne Kaliskiego Młodzieżowego Klubu Literackiego, 
który mamy nadzieję będzie udowadniał swoim rówieśnikom, iż „czytanie i tworzenie jest 
na topie”, że obcowanie z książką jest „cool”, jest „modne”. Klub ten działając przy wsparciu 
Książnicy włącza się w działania biblioteczne, mi. in. takie jak: Noc Bibliotek, czy Festiwal 
Pluszowego Misia,  który  cieszy  się  ogromną popularnością. Motywem przewodnim  tego 
wydarzenia  jest  propagowanie  literatury  dziecięcej,  której  bohaterami  są misie. W  roku 
bieżącym w listopadowej akcji wzięło udział osiem placówek szkolnych, blisko 200 uczniów 
i wychowawców.

Zespół  wspomagania  szkół  i  placówek  oświatowych  we  współpracy  ze  wszystkimi 
bibliotekarzami Książnicy opracował bogatą, różnorodną ofertę edukacyjną. Nawiązuje ona 
do  zbiorów biblioteki,  do działalności, na którą  jest ukierunkowana, wykorzystując przy 
tym  kompetencje  i  doświadczenie  bibliotekarzy,  jednocześnie  pamiętając  o  kierunkach 
polityki oświatowej państwa. W ofercie znajdują się  lekcje biblioteczne, wymienić należy 
te, których tematem przewodnim jest książka, więc są to: „CzytaMY w Bibliotece”, „Z jakich 
podręczników  uczyli  się  wasi  pradziadkowie”  –  dawne  podręczniki  szkolne  ze  zbiorów 
Książnicy Pedagogicznej”, „Historia książki od papirusu do e-booka”, „Wędrówka książki od 
autora do czytelnika”, „Książka dla dzieci dawniej i dziś”, „Eligiusz Kor-Walczak autor baśni 
i legend kaliskich”, „Kochasz książki – zostań…”, „Ekslibris – specjalny znak własnościowy 
książki”. Należy podkreślić, iż każda z wymienionych lekcji na potrzeby placówki szkolnej 
dostosowywana jest do poziomu edukacyjnego uczniów, zgłoszonych na dane zajęcia.

Omawiając aspekty książki dziecięcej, jej wykorzystywanie i promowanie przez kaliską 
bibliotekę  pedagogiczną  w  środowisku  oświatowym,  zwracamy  uwagę  na  możliwości 
zdobywania przez dzieci kluczowej kompetencji  jaką  jest umiejętność czytania. Zdolność 
i jakość czytania pozwala dziecku na dalszy prawidłowy psychofi zyczny rozwój i zdobywanie 
kolejnych  kompetencji.  Nauka  czytania  w  przedszkolach  i  w  początkowych  klasach 
szkolnych to priorytet – zdobywanie tej umiejętności powinno odbywać się w atmosferze 
przyjemności,  zaciekawienia,  bliskości,  a  nie  edukacyjnego przymusu. Kaliska Książnica 
realizując przedstawione projekty, wydarzenia, lekcje biblioteczne niewątpliwie wspomaga 
nauczycieli w realizacji tego edukacyjnego zadania.

Bibliografi a
1. www.kp.kalisz.pl
2. profi l Książnicy na Facebooku.
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■ Beata Leśna
   Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
   im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wspomnienie krakowskiej konferencji
„Biblioteka w Przestrzeni Edukacyjnej. 
Książki w Plikach, Publikowanie, 
Udostępnianie i Użytkowanie”

W 2017 r. w Krakowie odbyła się IV Konferencja 
Naukowa  „Biblioteka  w  Przestrzeni  Edukacyjnej. 
Książki  w  Plikach,  Publikowanie,  Udostępnianie 
i Użytkowanie”, której organizatorem była Bibliote-
ka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego  im. KEN 
wraz z Instytutem Nauk o Informacji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Pre-
zydent Miasta  Krakowa,  prof.  dr  hab.  Jacek Maj-
chrowski oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogiczne-
go, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Konferencja 
była  poświęcona  wielu  zagadnieniom  związanym 
z książką w postaci cyfrowej, dokumentami niedru-
kowanymi, e-bookami i audiobookami. Tym ostat-
nim – zbyt  mało, ale to już pewnie temat rzeka na 
następne spotkanie. Odbiorcami i uczestnikami byli 
bibliotekarze  różnych  typów  bibliotek  uniwersy-
teckich, PWSZ-ów, ale też Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej  w  Krakowie,  Książnicy  Pomorskiej  czy 
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Siecio-
wego, medioznawcy,  bibliotekoznawcy,  informato-
lodzy, wydawcy i dostawcy e-książek.

Niezależnie od kolejności wystąpień, wygłoszo-
ne referaty można było podzielić na trzy grupy: dotyczące bibliotek, użytkowników i wy-
dawców. Natomiast aspekt książek w plikach ujęty został z punktu widzenia:

1)  bibliotekarskiego:
•  omówione  zostały  zasady udostępniania  dokumentów  elektronicznych w biblio-

tekach, przykładowe rozwiązania, sposoby prezentacji wydawnictw ciągłych w bi-
bliotekach cyfrowych,
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•  integracja książek elektronicznych w katalogach OPAC,
•  platformy  e-booków  w  polskich  bibliotekach  akademickich,  ich  funkcjonalność 

i dostępność w porównaniu z wynikami analogicznych badań,
•  platformy w bibliotekach amerykańskich,
•  repozytoria na przykładzie Uniwersytetu Białostockiego jako narzędzia gromadze-

nia, upowszechniania i promowania dorobku uczelni, poruszono problem podstaw 
prawnych funkcjonowania repozytoriów, zaprezentowano dwa najważniejsze ka-
nały  otwartego  prezentowania wyników  badań  naukowych:  otwarte  czasopisma 
(złota droga), otwarte repozytoria (zielona droga),

•  na przykładzie Książnicy Pomorskiej przedstawione zostały różne rodzaje groma-
dzonych plików – w tym archiwum dźwiękowe, ich charakter użytkowy, dokumen-
tacyjny i archiwalny.

2) czytelniczego: 
•  omówiono  szczegółowo  nowoczesne  rozwiązania  w  systemie  dLIBRA6  w  celu 

zwiększenia dostępności zasobów oferowanych przez polskie biblioteki cyfrowe,
•  e-podręczniki  w  perspektywie  architektury  informacji,  zastosowanie  rozwiązań 

z obszaru AI, jak: proporcje między tekstem a obrazem, dobór kroju, koloru i wiel-
kości czcionek zwiększających szanse na szybki rozwój e-podręczników spełniają-
cych wysokie wymagania (szczególnie młodego użytkownika) i standardy przekazu 
informacji w Internecie,

•  szukano odpowiedzi na pytania: co nowe technologie dają literaturze, powstała bo-
wiem nowa jakość estetyki zwana infoestetyką, gdzie dokonują się radykalne zmia-
ny zarówno na poziomie  treści,  jak  i na poziomie  formalnym (tj. budowy  i kon-
strukcji tekstu), a literaturę linearną zastąpił hipertekst.

3) wydawniczego
•  tu omówiono  funkcjonowanie platformy wyszukiwania książek wielu wydawców 

w różnych formatach oraz udostępniania w modelu otwartego dostępu Directory 
of Open Acces Books (DOABooks),

•  podjęto się analizy rynku tzw. Magazynów interaktywnych – oferty rynkowej pol-
skich  periodów  przeznaczonych  na  tablety  oraz  analizy  czytelnictwa  e-booków 
w Polsce,

•  na przykładzie wybranych księgarni internetowych opisane zostały sposoby zaku-
pu i wypożyczania, a także dostarczania e-booków na urządzenia końcowe (czytni-
ki, tablety, smartfony),

•  szczegółowo  przedstawiono  polskie  księgarnie  w  chmurze  oraz  multiscreening 
i  shifting  jako zjawisko  i modę na  równoczesne korzystanie  z wielu ekranów na 
wielu urządzeniach.

Część referatów już w tytule  lub w treści zawarła  istotny,  jak dotąd nierozerwalny ze 
względu na niejasne prawo, niejednoznaczne przepisy i dowolność ich interpretacji problem 
piractwa w Polsce – eufemistycznie zwany nieformalnym obiegiem książki elektronicznej. 
Nielegalny obieg dzieł kultury i metody walki z tym procederem omówiono z punktu wi-
dzenia twórców, dostawców, odbiorców. Na przykładzie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 
przybliżono zagadnienia copyrightu w odniesieniu zarówno do unikatowych dzieł, których 
autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, książek do wypożyczenia, jak archiwizowa-
nych w ramach egzemplarza obowiązkowego.

A przewrotnie,  na  koniec  o  inaugurującym wykładzie  prof.  nadzw.  dr.  hab.  Janusza 
Morbitzera z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, organizatora 24 sympozjów 
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naukowych „Człowiek – Media – Edukacja”, przyjaciela nieodżałowanego prof. Jerzego Ve-
tulaniego, w wykładzie fascynującym, błyskotliwym, ale w żadnym razie nie efekciarskim. 
Referat pozwolił mi uporządkować i rozszerzyć wiedzę na temat nowych mediów. Ponieważ 
prof. Morbitzer zajmuje się wieloma obszarami nowych mediów, głównie konsekwencja-
mi społecznymi, cywilizacyjnymi, kulturowymi, psychologicznymi i edukacyjnymi rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego i związanych z tym zagrożeń, tego właśnie dotyczył ten 
wykład. Oto, w przypadkowej kolejności, część twierdzeń, cytowań, zdań do przemyślenia 
i przypomnień z tego wykładu: 

Dziś społeczeństwo dzieli się na cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, ci 
pierwsi szukają odpowiedzi na pytanie – jak z tego wyjść? A drudzy – jak się tam 
dostać? (M. Prensky)
Sztuka surfowania w sieci zastąpiła sztukę nurkowania w nauce (Z. Bauman)
Gdzie się podziała mądrość, którą zastąpiła wiedza, gdzie się podziała wiedza, którą 
zastąpiła informacja (T.S. Eliot)
Człowiek nie jest przystosowany biologicznie do cyfrowej cywilizacji, ma syndrom 
lisa w kurniku – nie zje, dopóki nie zabije wszystkich kur.
Świat wirtualny nie jest nierealny.
Technologia jest narzędziem … idiotów, ale spokojnie – wg starożytnicy Greków idio-
ta to człowiek pozbawiony kompetencji.
Nowe media powodują społeczny efekt cieplarniany (P. Zimbardo)
Inkonosfera zdominowała całkowicie logosferę – wracamy do cywilizacji obrazko-
wej.
Dzisiejsze dzieci, to właściwie barbarzyńcy, bo brak im języka wspólnoty.
Homo sapiens (znał język abstrakcyjny jak dobro, piękno, wolność) zamienił się 
w homo videns, zna tylko język percepcyjny, np. drzewo, auto, dom (G. Sartori)
Tempo zmian technologicznych przekroczyło już odporność gatunkową człowieka na 
radzenie sobie ze światem.
Kształtujemy nasze narzędzia, a potem one kształtują nas (M. McLuhan)
Analfabetami  w XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafi ą czytać i pisać, ale ci, którzy 
nie potrafi ą uczyć się, oduczać i uczyć ponownie (A. Toffl er)
W edukacji konieczny jest przewrót kopernikański: wstrzymać nauczycieli, ruszyć 
uczniów (J. Dewey)
Internet nie jest światem na niby!
Triumf nieuctwa! Przyczyny obecnego kryzysu światowego to rezygnacja z prawdy, 
zgoda na wiele prawd i postprawdę, tzw. własna narracja, brak umiejętności odróż-
niania prawdy od głupoty (prof. L. Turski)
Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest… (J. Korczak)

Nie samą konferencją człowiek żyje… zamiast podsumowania – krakowskie varia.
Byłam  u  Wisławy  Szymborskiej.  Tak.  Byłam  u  Szymborskiej.  Bo  wystawa  Szufl ada 

Szymborskiej  to nie  jest zwykła muzealna ekspozycja. Za sprawą nieocenionego Michała 
Rusinka, do kamienicy Szołayskich przy Placu Szczepańskim przeniosło  się małe miesz-
kanko poetki. Wita mnie naturalnej wielkości fotografi a pani domu i motto: Zawsze mia-
łam serce do kiczu. I na potwierdzenie tego półki pełne fi gurek, zapalniczek, breloczków, 
rozmaitej maści gadżetów i innych kuriozów tak kiczowatych, że aż oczy bolą. Warsztat do 
produkcji słynnych kolaży i pocztówek, a w szufl adach wzruszające przedmioty… okulary, 
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notesiki, karteluszki, klucze … Na ścianie ma-
ski weneckie, jedna z nich osobiście przez nią 
kupiona w Wenecji …, dlaczego akurat taka? 
Duża ściana – półki z jej książkami. Przyglą-
dam się długo, przeglądam tytuły … o, to czy-
tała … i to też!

No i rozmawiałam z W. S. Tak, usiadłam 
na  jej  kanapie,  przy  jej  stoliku,  wzięłam  do 
ręki  jej  telefon...  i usłyszałam jej głos… miło 
mi panią powitać. A potem czytała mi swoje 
wiersze… 

Pielgrzymowałam tam dwa razy. Raz było 
mi mało. 

Krakowski  rynek  –  turyści,  żebracy,  tu-
ryści. Hałas. Uciekłam do księgarni muzycz-
nej, tu muzyka, fortepian, dobra kawa. Inny 
świat. W głębi, jakby tylko dla wtajemniczo-
nych, oczywiście … kącik Szymborskiej.

W  podróżach  kolekcjonuję  rzeźby  Igora 
Mitoraja-Pietrasanta  w  Toskanii,  gdzie  żył 
i  gdzie  tworzył:  Poznań,  Paryż,  Mediolan, 
Pompeje,  Rzym  no  i  Wenecja.  Więc  i  przy 
krakowskim Erosie Bendato chciałam pobyć. 
Niestety,  jego  wstrząsająca  głowa  służy  wy-
cieczkom do robienia selfi e, można też wejść 
do środka rzeźby i przez przerażające w swej 
wymowie  puste  oczodoły  wytknąć  głowę  do 
zdjęcia… nikt prawie nie czyta tabliczki, pra-
wie nikt nie wie, że wszystkie dzieła Mitoraj 
podpisywał w sposób szczególny … wszystkie mają kształt jego ust.

Teatr Stu. Spektakl Kolacja na cztery ręce Paula Barza z Olafem Lubaszenką i Emi-
lianem Kamińskim. Subiektywna  recenzja była krótka.  Jak  się  kilka  razy widziało  tenże 
z Romanem Wilhelmim w roli Haendla i Januszem Gajosem grającym Bacha oraz Janem 
Peszkiem jako służącym Schmidtem … to się powinno na tym poprzestać.

I z pewnością zgodzę się z prof. Baumanem …  Dobra pamięć bywa czasem dużym ob-
ciążeniem.

Kazimierz krakowski. Mieszane uczucia. Najpierw niebyt, zapomnienie, wyparcie. Te-
raz  handel,  handel,  handel.  Starozakonni  na  breloczkach, magnesach,  kubkach, wisior-
kach. Wesoło, w kiosku bilety na wycieczkę do Auschwitz, lody, lizaki.

A genius loci Kazimierza utonął w hektolitrach wypitego przez turystów piwa …
Oto Kraków, proszę Państwa.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

O kolejnym spotkaniu kaliskich bibliotekarzy  
w Polskim Towarzystwie
Bibliologicznym oddział we Wrocławiu

Gościem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oddział we Wrocławiu 
w dniu 25 października 2018 r. była dr Bogumiła Celer (kierownik działu 
zbiorów specjalnych Książnicy). Spotkanie odbyło się w Instytucie 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prelegentka wygłosiła wykład pt. „Oddziały muzealne w bibliotekach 
Wstęp do badań“. 

Temat  oddziałów  muzealnych  w  bibliotekach  nie  został  dotychczas  omówiony 
w  literaturze  bibliologicznej.  Pojawiły  się  jedynie  pojedyncze  artykuły  dotyczące 
poszczególnych  izb  muzealnych  będących  częścią  bibliotek.  Na  potrzeby  wykładu 
prelegentka przeprowadziła wstępną kwerendę źródeł elektronicznych, w tym ofi cjalnych 
stron  internetowych  poszczególnych  bibliotek  oraz  archiwalnych materiałów prasowych 
i promocyjnych. 

Na podstawie zgromadzonych materiałów źródłowych pisząca te słowa sporządziła 
wstępną listę oddziałów muzealnych działających w przestrzeni bibliotecznej w Polsce. 
Dokonała przeglądu kierunków działań w zakresie rozwoju oferty muzealnej, zwracając uwagę 
na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w udostępnianiu i prezentacji 
zgromadzonych zbiorów, rozwój oferty edukacyjnej oraz nawiązywanie współpracy z innymi 
instytucjami.

Placówki muzealne działające w strukturze bibliotek przybierają zazwyczaj formę izb 
pamięci, czyli pomieszczeń, w których przechowuje się i udostępnia zwiedzającym pamiątki 
związane z jakąś osobistością lub jakimś wydarzeniem historycznym, najczęściej o charakterze 
lokalnym. Misją muzeów jest ochrona, rozwijanie i badanie kolekcji oraz spełnianie funkcji 
edukacyjnych. Biorąc pod uwagę zbiory można dokonać pewnej kategoryzacji oddziałów 
muzealnych. Wyróżniamy izby o charakterze artystycznym, biografi cznym, literackim, 
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poświęcone kulturze danego regionu, izby historyczne upamiętniające ważne wydarzenia 
lub postacie w dziejach danego regionu. Przy bibliotekach funkcjonują także muzea książki, 
czy też muzea oświatowe. 

Udostępniane do zwiedzania pomieszczenia wraz z odpowiednią ekspozycją mają za 
zadanie przywołanie dawnej atmosfery. Niektóre z oddziałów muzealnych znajdują się 
w zabytkowych obiektach, ma to wpływ na atmosferę miejsca i percepcję zgromadzonych 
eksponatów  przez  zwiedzających.  Wstępna  kwerenda  przyniosła  informację  o  40 
bibliotekach, które w swojej strukturze posiadają działy o charakterze muzealnym. W trakcie 
wykładu prelegentka zaprezentowała także oddziały muzealne Książnicy Pedagogicznej w 
Kaliszu: pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka, minimuzeum szkolne, ekspozycję 
„Z bibliotecznego lamusa“. 

Wykład wzbudził zainteresowanie zgromadzonych pracowników naukowych Instytutu, 
bibliotekarzy oraz studentów. W czasie dyskusji głos zabrała dr Agnieszka Łuszpak, która 
zwróciła uwagę na kwestię współpracy oddziałów muzealnych działających przy bibliotekach 
z lokalnymi muzeami. Zastanawiała się czy jest to współpraca, czy rywalizacja. Poruszyła 
również kwestię przygotowania bibliotekarzy do opiekowania się tego typu oddziałami oraz 
problem fachowego opracowania zbiorów muzealnych przez bibliotekarzy, którzy podczas 
studiów nie są do tego przygotowywani. 

W spotkaniu brali udział także: prof. Krzysztof Migoń i prof. Anna Migoniowa, wybitni 
bibliotekoznawcy, będący autorytetami dla wielu pokoleń bibliotekarzy. Prof. K. Migoń 
podczas swojej wypowiedzi podkreślił, że temat, który przedstawiła prelegentka wziął się 
z perspektywy bibliotecznej, biblioteki jako instytucji, z perspektywy personelu bibliotecznego, 
który w różny sposób uprawia „godny pochwały kult przeszłości“. Profesor zwrócił uwagę 
na sprawy prawne i fi nansowe związane z działaniami muzealnymi  podejmowanymi przez 
biblioteki. Podkreślił, że bywa rozmaicie, to co pozostaje po uczonych, artystach, pisarzach 
może być też kłopotliwym balastem dla danego środowiska, dla ludzi którzy powinni, 
zdawać by się mogło, być zainteresowani daną spuścizną. Bywa też tak, że zbiory te chciałoby 
mieć zarówno archiwum, jak i muzeum czy biblioteka. Przywołał także przypadki, kiedy to 
z entuzjazmem w Polsce, czy też za granicą tworzono muzea książki. W strukturach bibliotek 
proponowano tworzenie działów historycznych, w których będzie eksponowana zarówno 
historia danej biblioteki, jak i historia drukarstwa danego regionu, a potem pojawiały się 
problemy prawne funkcjonowania tego typu oddziałów. 

Głos zabrała także prof. Bogumiła Staniów, która odnosząc się do słów prelegentki, że 
wszystkie przedstawione oddziały muzealne są bardzo oryginalne i różnią się od siebie, 
zastanawiała się co może je łączyć. Zdaniem profesor tym, co łączy te oddziały jest idea 
akronimu GLAM kolekcji materiałów dotyczących zbiorów galerii, bibliotek, archiwów 
i muzeów (ang. galleries, libraries, archives, and museums). Podkreśliła, że każdy z tych 
oddziałów jest takim tworem, który  łączy, zawiera wszystkie te elementy,  jest trochę 
galerią, bo wchodzą w  jego skład obrazy,  jest biblioteką,  jest  też po części muzeum, 
z muzealnymi eksponatami i po części archiwum. Nawiązała także do idei openGLAM, czyli 
otwartych zasobów kultury, nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach 
korzystania z jej zasobów. Odniosła się także do problemów związanych z digitalizacją 
materiałów wchodzących w skład oddziałów muzealnych. 
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■ Paulina Pacyna-Dawid
    Liceum Ogólnokształcące Nr 1      
    im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Ogólnopolski Dzień Rozmów 
Twarzą w Twarz
w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie

Dnia 17 grudnia od kilkunastu lat obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą 
w Twarz. Różnorodne i powszechnie dostępne kanały informacji zastępują w dzisiejszych 
czasach tradycyjną formę rozmowy. O tym problemie miała okazję porozmawiać w grudniu 
2018 r. na lekcji języka polskiego w bibliotece szkolnej klasa II B Liceum Ogólnokształcącego 
nr  1  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego  w  Kępnie,  oczywiście  twarzą  w  twarz!  Młodzież 
przyznała, że ta forma kontaktu jest niestety wypierana przez porozumiewanie się poprzez 
wiadomości tekstowe, portale społecznościowe, itp. 

W  świątecznej  atmosferze  uczniowie  oraz  zaproszeni  na  lekcję  goście:  wicedyrektor 
Karina  Zalesińska  i  ks. Michał  Słociński  obejrzeli  reportaż  Natalii  Janus  przygotowany 
dla TVP3 OPOLE na  temat współczesnego  komunikowania  się. Następnie we wcześniej 
wylosowanych  parach  podjęli  rozmowy  na  tematy  związane  z  nadchodzącymi  Świętami 
Bożego  Narodzenia  oraz  preferencjami  czytelniczymi  (oczywiście  niejednokrotnie 
w  rozmowach  poruszano  tematykę  związaną  z  omawianą  właśnie  lekturą  –  powieścią 
Bolesława Prusa pt. „Lalka”). Zwieńczeniem lekcji było wspólne przygotowanie łańcucha 
na choinkę stojącą w bibliotece szkolnej – każde z jego ogniw przedstawia receptę na udaną 
rozmowę… twarzą w twarz oczywiście! 

Rozmawiajmy ze sobą częściej!
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■ Paulina Pacyna-Dawid
    Liceum Ogólnokształcące Nr 1      
    im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

14 przystojniaków
na 14 lutego w bibliotece szkolnej

W Dzień św. Walentego w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Kępnie można było wybrać sobie kandydata, z którym spędzi się 
romantyczny  wieczór…  Tajemniczymi  przystojniakami  okazali  się  bohaterowie  literaccy 
i  pisarze!  Na  dziewczyny,  które  zaciekawił  specjalny  komunikat  nadany  przez  szkolny 
radiowęzeł przez nauczyciela bibliotekarza,  czekały w bibliotece zapakowane i przewiązane 
wstążką  (czerwoną  oczywiście!)  książki  –  każda  wyglądała  tak  samo  –  widniał  na  niej 
zarys postaci mężczyzny otoczony czerwonymi serduszkami! Na ich odwrocie można było 
odnaleźć wiersz, który mniej lub bardziej tajemniczo charakteryzował bohatera książki lub 
jej autora – na tej podstawie trzeba było dokonać wyboru… Na niezdecydowane dziewczyny 
czekała walentynkowa ławeczka, na której można było w spokoju oddać się rozmyślaniom na 
temat słuszności podejmowanej decyzji. Prawie wszyscy przystojniacy trafi li wprost z półek 
biblioteki do domów czytelniczek na romantyczny wieczór przy ciastku i herbatce! Czekamy 
teraz na gorące relacje, dotyczące tego, czy wybranek okazał się wart przeczytania…
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■ Marcin Galant
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

 Kurs fotografi i dla bibliotekarzy 

W dniach 28 marca, 4 i 11 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w kursie 
fotografi cznym zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Pracownicy z wielkopolskich 
bibliotek, którzy brali w nim udział, mają różne zainteresowania 
i doświadczenie fotografi czne, ale łączy ich to, że większość z nich spotyka 
się z fotografi ą w pracy: prowadzą strony internetowe lub profi le na 
portalach społecznościowych bądź dokumentują wydarzenia kulturalne.

PRZEBIEG
Pierwszy  zjazd  rozpoczął  się  od  przypomnienia  ważniejszych  wydarzeń  z  historii 

fotografi i oraz przybliżenia sylwetek  jej prekursorów. Następnie bibliotekarze wysłuchali 
wykładu dotyczącego kompozycji fotografi i, który został zilustrowany licznymi przykładami 
na prezentacji, m.in.  z  kategorii:  kontekst,  krajobraz,  światło,  deszcz,  anegdota,  portret. 
Prowadzący  wyjaśnił,  jaki  wpływ  na  obraz  ma  ustawienie  czasu migawki  i  ogniskowej. 
Stosując  odpowiednią  technikę  możemy  podpowiedzieć  odbiorcy,  co  jest  głównym 
elementem przekazu, np. poprzez skierowanie ostrości na wybrany punkt.

Trzecim  zagadnieniem  była  organizacja  imprez  fotografi cznych  takich  jak  konkursy 
i  wystawy.  Wykładowca  zwrócił  uwagę  na  informacje,  które  należy  zamieszczać 
w regulaminie: tytuł konkursu, organizatorzy, patronaty, cel, grupa docelowa uczestników, 
zasady  dotyczące  formatu  samej  pracy,  zakres  dopuszczalności  bądź  zakaz  ingerencji 
komputerowej, sposób podziału puli nagród, zakończenie konkursu – wernisaż i podanie 
wyników, publikacja zdjęć, RODO. Szczególną ciekawość wzbudziła symulacja pracy komisji 
konkursowej  w  wykonaniu  uczestników.  Poznaliśmy  metody  selekcji  prac  i  głosowania 
jurorów.

Prowadzący zwrócił uwagę m.in. na określenie maksymalnej  liczby zdjęć od  jednego 
uczestnika, co pozwoli uniknąć paraliżu pracy komisji. W czasach fotografi i cyfrowej robimy 
je masowo,  stąd  zachodzi potrzeba,  aby w konkursach  stawiać na  jakość,  a nie na  ilość. 
Inną kwestią  jest możliwość wprowadzenia wpisowego w celu  zapobiegnięcia  zgłaszania 
przypadkowych  fotografi i,  np.  pod  wpływem  chwilowego  zachwytu  nimi.  Tu  zgłosiłem 
jednak  własną  opinię  –  obawiam  się,  że  wpisowe  może  też  spowodować  zniechęcenie 
potencjalnych uczestników, którzy mają ciekawe prace. W efekcie istnieje ryzyko zubożenia 
wystawy pokonkursowej.
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Wykładowca  zwrócił  uwagę na  to,  jak ważne  jest właściwe  informowanie o  terminie 
rozstrzygnięcia. Należy unikać sytuacji, kiedy to uczestnik przyjeżdża z daleka na własny 
koszt, nie wiedząc, czy cokolwiek wygrał. 

Drugi zjazd rozpoczął się od kwestii związanych z publikacją wizerunku. Prowadzący 
zwrócił uwagę na pojęcie utworu (m.in. efekt  ludzkiej działalności, dobro niematerialne) 
z punktu widzenia prawa. Wyjaśnił, że sam pomysł nie jest chroniony prawnie. Ponieważ 
interpretacja  nie  zawsze  jednoznacznych  przepisów  może  być  różna,  każdy  przypadek 
trzeba rozpatrywać indywidualnie. Jako przykłady podał fotografi e, z których druga była 
jawnie  zainspirowana pierwszą,  choć nie  była  jej  przeróbką,  gdyż powstała  od podstaw. 
Można więc przypuszczać,  że  takiej pracy  groziłaby dyskwalifi kacja w konkursie,  ale  już 
nie jest pewne, czy wiązałoby się to z konsekwencjami prawnymi związanymi z plagiatem. 

Dyskusja dotyczyła także publikacji wizerunku w Internecie i na wystawach. Stosowaną 
przez  kaliską  MBP  w  razie  wątpliwości  zasadę  minimum  sześciu  osób  na  fotografi i 
prowadzący określił jako bezpieczną, choć uznał, że zdjęcie ukazujące pisarza oraz np. trzy 
osoby  czekające  na  autograf  też  byłoby  prawidłowe. Wyjaśnił  również  zasady  związane 
z licencjami (wyłączna, niewyłączna, CC0).

Druga  część  została  poświęcona  samej  technice  robienia  fotografi i.  Na  przykładzie 
przyniesionych  aparatów  fotografi cznych  wykładowca  objaśnił  obsługę  trybów 
umożliwiających regulację migawki, przysłony i innych parametrów. Sprzęty bardzo różniły 
się  zakresem  funkcjonalności. Obejrzeliśmy  także  swoje  zadania domowe – prowadzący 
skomentował fotografi e przedstawiające członków rodziny przy ulubionych zajęciach.

Zjazd zakończyła kwestia wystaw. Na prezentacji można było zobaczyć różne sposoby 
rozmieszczenia  prac.  Omówione  zostały  materiały  użyte  do  ich  eksponowania  (ramy, 
antyramy,  passe-partout).  Prowadzący  podkreślił  znaczenie  oświetlenia  i  swobodnego 
dostępu  do  wystawy  (wysokość  zawieszenia  –  niezbyt  duża  odległość  od  oczu;  brak 
przedmiotów utrudniających podejście do prac). Zwrócił uwagę na to jak istotne dla odbioru 
jest  przyjęcie  schematu  rozmieszczenia  (np.  wieszanie  w  jednej  linii),  pokazując  także 
przykłady niekonwencjonalne. Ciekawe jego zdaniem mogą być też rekwizyty nawiązujące 
tematycznie do fotografi i. Zaprezentował zarówno przykłady wystaw prac profesjonalnych, 
jak i amatorskich.

Trzeci zjazd to m.in. druga część historii  fotografi i. Tym razem można było zobaczyć 
dzieła  bardziej  współczesne  oraz  kilkudziesięcioletnie.  Istotny  był  też  wątek  reportażu 
wojennego, ale i nie zabrakło dokumentacji życia codziennego.

W następnej części obejrzeliśmy kolejne przykłady fotografi czne, a także prace domowe, 
które wyszły bardzo różnie, na co niemały wpływ oprócz umiejętności i zaangażowania miał 
również  posiadany  sprzęt.  Ponadto  prowadzący  omówił m.in.  funkcjonalność  programu 
Adobe  Lightroom.  Podkreślił  też  znaczenie  robienia  kopii  zapasowych  na  dyskach 
zewnętrznych.

Ostatnia część to kwestia promocji wydarzeń. Wykładowca przybliżył formy zaproszeń 
oraz  treści, która powinna się na nich znaleźć. Pojawiły  się  zagadnienia baz adresowych 
i newsletterów. Omówił kwestie dotyczące wydawania katalogów dokumentujących prace 
prezentowane  na  wystawach  oraz  organizacji  objazdowych  ekspozycji.  Zaprezentował 
internetowy  kalendarz  imprez  instytucji  (z  możliwością  kliknięcia  w  datę).  Podkreślił 
znaczenie właściwego opisywania i archiwizowania dokumentów, aby po latach można było 
łatwo odnaleźć materiały z konkretnego wydarzenia.

Szkolenie poprowadzili: Mateusz Kiszka – kurator wystaw fotografi cznych, animator 
kultury i fotograf (zajęcia z historii fotografi i), Władysław Nielipiński – instruktor fotografi i 



S PRAWOZDAN IA   I   R E LAC JE

96 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (12/13)

w  WBPiCAK,  organizator  licznych  konkursów,  warsztatów  i  wystaw  fotografi cznych 
(zagadnienia  dotyczące  konkursów  i  wystaw),  Grzegorz  Dudczak  –  Fundacja  Edukacji 
Prawnej (kwestie z dziedziny prawa) oraz Paweł Kosicki – fotograf niezależny, autor wystaw 
i juror konkursów (wykłady dotyczące fotografowania).

WNIOSKI
Szkolenie  pozwoliło  mi  podnieść  swoje  umiejętności  fotografi czne,  a  także  dało 

dodatkową wiedzę dotyczącą sposobu prezentacji materiałów konkursowych (zapowiedzi, 
regulaminy) na stronie www Biblioteki. Było też okazją do przemyśleń i wniosków. 

Potwierdziły  się  moje  wcześniejsze  obserwacje  dotyczące  trendów  w  fotografi i 
prezentowanej w instytucjach kultury. Obecnie często stawia się na fotografi ę artystyczną, 
natomiast dokumentalno-amatorska jest w odwrocie. Tymczasem podróżując nie zawsze 
nosimy  profesjonalny  sprzęt,  lecz  często  niezbyt  duży,  lekki  aparat,  którym  utrwalamy 
ciekawe z naszego punktu widzenia miejsca. Choć mówi  się,  że  to  człowiek  robi  zdjęcie, 
a  nie  urządzenie,  pewnych  efektów  słabszym  sprzętem  się  nie  uzyska,  co  potwierdził 
instruktor oceniając możliwości mojego prywatnego aparatu (służbowy jest lepszy). Nieraz 
dysponujemy też ograniczonym czasem podczas dnia, a nawet fotografujemy coś, co trwa 
chwilę. Tego typu sztuka nie jest zbyt ceniona w konkursach. Moim zdaniem powinna mieć 
też swoje miejsce, gdyż obraz na fotografi i artystycznej, choć miły dla oka i wzbudzający 
podziw, nie zawsze jest naturalnym odwzorowaniem przestrzeni. Ręczne ustawienia aparatu 
dają ciekawe efekty mające na celu zwrócenie oka na konkretny element kompozycji, ale 
za  to  zwykłe  zdjęcie  prezentuje  wierniej  rzeczywistość,  np.  w  kwestii  naturalnych  barw 
i ostrości.

W  mojej  ocenie  w  przypadku  konkursów  można  by  wprowadzać  osobne  kategorie 
dla  fotografi i artystycznej  (stawiającej na efekty wizualne)  i dokumentalnej  (pokazującej 
przestrzeń taką, jaka jest, oddającej wiernie jej wygląd). Ponadto inne spojrzenie na sprawę 
ma  jury  złożone  z  profesjonalistów  w  dziedzinie  sztuki  wizualnej,  a  inne  jeśli  oceniają 
pasjonaci, np. pracownicy ośrodków kultury czy bibliotek.

Nie oznacza to, że nie warto podnosić swoich umiejętności w kwestii fotografowania. 
Gdyby tak było, zapewne nie pojechałbym na szkolenie. Zdobyta wiedza może się przydać, 
gdy  zechcemy  zrobić  coś  innego niż  zwykle. Zwłaszcza w pracy, podczas  fotografowania 
imprez  kulturalnych.  Dysponując  większą  ilością  czasu,  mając  wiedzę  dobrze  jest 
poeksperymentować w celu uzyskania ciekawych efektów. Chodzi tylko o to, aby wiara we 
własne umiejętności  i możliwości sprzętu nie sprawiły, że przestaniemy doceniać zwykłe 
zdjęcia ukazujące faktyczny obraz danego miejsca o danej porze.

Także w bibliotecznych fi liach od kilku lat obserwuję zmiany ich wizerunku. Placówki 
–  zwłaszcza  te  gruntownie  zmodernizowane  –  prezentują  głównie  profesjonalną  sztukę 
wielkoformatową  (plakaty),  zaawansowaną  grafi cznie.  Na  inne  wystawy  w  ciągu  roku 
przeznaczany jest znacznie krótszy czas niż jeszcze kilka lat temu. Z jednej strony można 
się  cieszyć  z  nowoczesnego wyglądu  bibliotek,  ale  z  drugiej  nasuwa mi  się  pytanie:  czy 
nie szkoda, że nawet w fi liach tak rzadko  już można zobaczyć zwykłą  fotografi ę  lub  inne 
ekspozycje, np. hobbystyczne (kolekcjonerskie), a nawet sztukę amatorską? Mnie osobiście 
brakuje  takich  przedsięwzięć  jak  choćby  autorskie wystawy  fotografi czne,  które  z  okazji 
Święta Miasta Kalisza prezentowała kiedyś Filia nr 5. 

Temu  zagadnieniu  chciałbym  poświęcić  osobny  artykuł,  w  którym  przeanalizuję 
zmieniające  się  oblicze  fi lii  oraz  spróbuję  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  możliwe  jest 
istnienie nostalgii za dawną ofertą kulturalną, a nawet występowanie zjawiska przerostu 
profesjonalizmu względem profi lu placówki.
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■ Maria Kubacka-Gorwecka
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Wystawa
„Fascynacje. Tadeusz Kościelniak 
– nieznane rysunki i szkice”

Głównym  bodźcem  inspirującym  do 
przygotowania wystawy poświęconej twórczości 
Tadeusza Kościelniaka  stał  się  fakt,  iż Miejska 
Biblioteka  Publiczna  im.  Adama  Asnyka 
w  Kaliszu,  wzbogaciła  się  o  cenny  zbiór  (tekę 
zawierającą  szkice  –  rysunki  grodziska  na 
Zawodziu,  wykonane  przez  artystę  w  1955  r.). 
Poza  tym  chęć  zaprezentowania  kaliszanom 
nieznanych  dzieł  twórcy  tak  mało  znanego 
w jego rodzinnym mieście.

Tadeusz  Kościelniak  urodził  się  11  lipca 
1910  r.  w  Kaliszu  jako  najstarszy  z  ośmiorga 
rodzeństwa  i  jeden  z  trzech  braci,  obok 
Władysława  i  Mieczysława,  uzdolnionych 
plastycznie.  Wyrósł  w  domu  zafascynowanym 
starożytnością,  literaturą  piękną,  muzyką 
poważną, historią Polski, co często znajdowało 
odzwierciedlenie w jego twórczości artystycznej. 
Był  współzałożycielem  odradzającego  się  po 
wojnie  kaliskiego  środowiska  artystycznego 
uprawiającego  sztuki  plastyczne.  W  znacznej 
mierze  przyczynił  się  do  powstania  w  1947  r. 
Kaliskiego Koła Plastyków. Wykraczał także poza 
granice środowiska rodzimego, od 1953 r. należał 
do  Związku  Polskich  Artystów  Plastyków 
Okręgu Poznańskiego – Sekcja Grafi ki. 

Swoje dzieła prezentował na wystawach w Poznaniu, Gnieźnie, Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Gdańsku. Za granicą w Goeteborgu, Paryżu i Berlinie. Paradoksalnie, jego twórczość 
w Kaliszu jest mało znana, wystawiał tutaj swoje prace jedynie na wystawach zbiorowych. 
Dnia 27 października 1995 r. w Galerii J.A.D, otwarto wystawę przygotowaną przez Judytę 
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Dymkowską – „Tadeuszowi w prezencie” zorganizowaną z okazji 85. urodzin artysty. Była 
to pierwsza i do tej pory jedyna wystawa indywidualna, która ukazywała niewielki wycinek 
jego twórczości z lat 1947-1990. Tadeusz Kościelniak zmarł 14 stycznia 1996 r.

Nieliczne jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Ziemi Kaliskiej, Muzeum Historii 
Ruchu Robotniczego w Poznaniu i w Warszawie oraz w Museum der Deutsche Geschichte 
w Berlinie; większość jego dzieł w zbiorach osób prywatnych.

Jako plastyk-amouk, pozostawał wierny realizmowi, cenił sobie rysunek i kompozycje 
obrazu malarskiego,  smakował  kolor.  Był  twórcą wszechstronnym. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe,  akwarelę,  rysunek  ołówkiem,  kredką  i  tuszem.  Malował  obrazy  olejne 
inspirowane tematyką śródziemnomorską, postaci starców, portrety kobiet o egzotycznej 
urodzie, stworzył wiele prac o tematyce religijnej. 

Przez  lata  łączył  pracę  zarobkową  i  artystyczną.  Tworzył  we  własnym,  zamkniętym 
świecie,  zgodnie  z  przekonaniem:  „szerszy  ogół  społeczeństwa  jest  dość  neutralnie 
usposobiony do spraw sztuki. Ci, których sztuka interesuje, wiedzą, że istniejemy. Inni po 
prostu nie chcą wiedzieć1, 

Uroczysta  inauguracja wystawy odbyła  się 6 czerwca 2019 r., przy udziale krewnych 
artysty, w tym ostatniego z żyjących braci – Stanisława oraz wielu przyjaciół i miłośników 
sztuki. Kuratorkami wystawy były Judyta Dymkowska-Francuz i Maria Kubacka-Gorwecka. 
Ekspozycję można było oglądać do 31 lipca 2019 r. 

Wędrówkę po wystawie rozpoczynała prezentacja 31 szkiców z teki: „Rysunki – szkice 
ołówkowe. Gród na Zawodziu w Kaliszu wykonał Tadeusz Kościelniak z Kalisza r. 1955”. 
Pierwsze  prace  archeologiczne  na  Zawodziu  rozpoczęto  pod  koniec  lat  pięćdziesiątych 
XX.  w.,  natomiast  pierwszy  wniosek  o  utworzenie  tam  rezerwatu  archeologicznego 
sformułowany został przez Krzysztofa Dąbrowskiego w 1961 r. Tak więc szkice Tadeusza 
Kościelniaka, można potraktować jako fascynację przeszłością ziemi ojczystej i są jednymi 
z najwcześniejszych prac prezentowanych na wystawie. 

Zauroczony  tematyką  sakralną  malował  dziesiątki  obrazów,  wykonał  mnóstwo 
rysunków i projektów, które uwydatniają jego dogłębną znajomość ikonografi i i symboliki 
chrześcijańskiej. Pokazano więc, jego prace przedstawiające postaci świętych, dopełnieniem 
tematu jest obraz ukazujący stopy Chrystusa. Ciekawostkę stanowi 8 grafi k zamieszczonych 
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w publikacji ks. Mieczysława Malińskiego „Święty z Niepokalanowa”, które wykonał Tadeusz 
Kościelniak – ilustracje przedstawiają głównie postać świętego Maksymiliana Kolbe. 

W  latach  1935-1937  razem  z  bratem  Mieczysławem  uczestniczył  w  konsultacjach 
artystycznych  w Warszawie  u Wojciecha  Kossaka.  Epizod  ten,  znalazł  odzwierciedlenie 
w  jego  twórczości: motyw koni, wojów czy  rycerstwa często pojawiał  się w  jego pracach 
i został zaprezentowany.

Kolejną  fascynację artysty  stanowiły postacie kobiet, a wśród nich ulubiony  temat – 
macierzyństwo. Można więc zobaczyć osoby w ciemnych strojach, na ciemnym tle, z którego 
autor wydobywał twarz i ręce, oświetlając je dyskretnie. Z upodobaniem malował portrety, 
oblicza pełne uczuć. Zadziwiający jest autentyzm skupiający uwagę na charakterze modelu, 
odważnie podkreślanego różnymi środkami plastycznymi. Nie zabrakło prac z motywami 
egotycznymi,  rysunków  o  tematyce  starożytnej  czy  jego  ulubionych  kwiatów  –  irysów. 
Punktem,  na  którym  warto  skupić  uwagę,  są  dzieła  ukazujące  architekturę  i  wnętrza, 
odtworzone przez artystę z pieczołowitością. 

W sumie zaprezentowano ponad 140 prac, pochodzących głównie ze zbiorów prywatnych 
rodziny Kościelniaków. Prace z lat 60., 70. i 80. XX w., przez które przewijają się te same 
motywy ale ukazane za pomocą innych technik plastycznych. Dopełnienie całości stanowi 
biografi a Tadeusza Kościelniaka, wzbogacona licznymi zdjęciami.

„Przez całe życie pozostawał jakby w cieniu swoich braci. Oni sami nie odmawiali mu 
nigdy wielkiego talentu, ale też nie potrafi li go pociągnąć za sobą. Tadeusz ma talent, my 
mamy … sławę – tak podobno mawiano w gronie rodzinnym”2. Trudno ocenić twórczość 
każdego  artysty  według  utartego  szablonu.  Każdy  posiada  swoją  indywidualność,  która 
w mniejszym lub większym stopniu ujawnia się w jego pracach. Warto więc po nie sięgać 
i je poznawać.

Przypisy
1. Dlaczego nas nie ma – kaliscy plastycy o sobie, „Ziemia Kaliska” 1959, nr 18, s. 9.
2. B. Szal, Rok Kościelniaków, „Ziemia Kaliska” 1996, nr 1, s. 8.

Bibliografi a:
1. Mulczyński J., Słownik grafi ków Poznania i Wielkopolski XX w., Poznań 1996.
2. Dlaczego nas nie ma – kaliscy plastycy o sobie, „Ziemia Kaliska” 1959, nr 18.
3. Szal B., Rok Kościelniaków, „Ziemia Kaliska” 1996, nr 1.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

 
Po co jeździć na konferencje?
Kilka pokonferencyjnych reminiscencji

Podsumowując rok 2019 warto odnieść się choć w kilku słowach i podzielić informa-
cjami o wydarzeniach konferencyjnych, w których bibliotekarze kaliskiej Książnicy brali 
udział. Najpierw jednak należy spróbować odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. 
Odpowiedź, jak wynika z poczynionych obserwacji, nie dla każdego jest oczywista. 

Czasem słyszy się głosy, że pracownicy naukowi uczestniczą w konferencjach tylko dla-
tego, że wygłoszenie referatu wpisuje się do ich dorobku naukowego. Słuchając prelegen-
tów odnosi  się  całkiem odwrotne wrażenie. Udział w konferencji dla wielu osób wynika 
z chęci podzielenia się ideami, rozwiązaniami, badaniami. W przypadku bibliotekarzy czę-
sto z chęci zaprezentowania posiadanych zbiorów, poznania innych rozwiązań, problemów 
odnoszących się do opracowania tych zbiorów. Przede wszystkim zaś wynika z chęci uczest-
nictwa w spotkaniach z ludźmi pochłoniętymi tą samą badawczą pasją. Zwłaszcza, wydaje 
się, bibliotekarze zgłaszają referat tylko wtedy, gdy mają coś ważnego do powiedzenia i bez 
względu na to, czy materiały pokonferencyjne będą publikowane. 

Udział w konferencjach może okazać  się bardzo  inspirujący. Oprócz możliwości wy-
słuchania prelekcji zaproszonych ekspertów, badaczy, konferencja to także okazja do spo-
tkania wielu ciekawych osób i nawiązania wielu wartościowych kontaktów. Przedstawia-
ne referaty  informują o problemach i rozwiązaniach danego zagadnienia, o wykonanych 
pracach i podjętych decyzjach, o tym, co ktoś bada i jakie ma wyniki, jak realizuje swoje 
zamierzenia1.

Spotkanie osób pracujących w danej branży, ale w innych ośrodkach jest niezmiernie 
ważne. Przede wszystkim,  jak  już wcześniej wspomniano, same rozmowy bywają bardzo 
inspirujące.  Stwarza  nam  to możliwość  poznania  osób,  które mogą  stać  się  partnerami 
w projektach, mogą uzupełniać nasz zespół, być konsultantami. Przywołać warto choć je-
den przykład z własnego doświadczenia, nie sposób odnieść się do wszystkich. Pisząca te 
słowa kilka lat temu będąc na konferencji poświęconej zbiorom specjalnym w Szczecinie, 
poznała bibliotekarkę Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, Sekcji Wydaw-
nictw Rzadkich i DŻS-ów – Beatę Kurek. Znajomość zawowocowała niemal stałą współracą 
na łamach pisma „Bliżej Biblioteki”. 

Środowisko bibliotekarzy  z  reguły  charakteryzuje  chęć  ciągłego  rozwoju,  szlifowania 
swojego warsztatu pracy. Udział w konferencjach jest dla nich ważny nie tylko pod wzglę-
dem zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych osób, ale przede wszystkim pod wzglę-
dem samorozwoju. Czas spędzony miło ale też bardzo intensywnie wymaga wytrwałości, 
zwiększonej uwagi słuchania referatów często do godzin wieczornych. Równie wartościowy 
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jest udział w konferencji bez referatu. Po powrocie można zaprezentować swoje spostrzeże-
nia, przegląd najważniejszych, najbardziej inspirujących wystąpień podczas spotkania dla 
bibliotekarzy, czy też poprzez publikację sprawozdania w branżowym czasopiśmie. 

Bibliotekarze kaliskiej Książnicy regularnie biorą udział z referatami lub komunikata-
mi w bibliotekarskich spotkaniach, sympozjach, sesjach naukowych. Kilkakrotnie podjęli 
też trud zorganizowania lub współorganizowania konferencji naukowych o czym wspomi-
namy w dziale tego pisma „Z kroniki Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu”. 

Warto zwrócić uwagę na kilka wydarzeń konferencyjnych o wymiarze ogólnopolskim, 
w których uczestniczyliśmy. Podczas dwóch z nich wygłoszone zostały referaty prezentują-
ce zbiory biblioteki i badania podejmowane w Książnicy. Podkreślić należy, że jest to forma 
aktywności bibliotekarzy, która podnosi prestiż biblioteki.

W dniach 16-17 maja 2019 r. trzech bibliotekarzy Książnicy: dr Bogumiła Celer, Hen-
ryka Karolewska  i Aldona Zimna uczestniczyły w XIII  edycji  Bałtyckiej Konferencji  Za-
rządzanie  i  Organizacja  Bibliotek  pod  hasłem  „Narzędzia  i metody  pracy  bibliotekarzy, 
pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”2. Spo-
tkanie zorganizowane przez Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdań-
sku oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. Podczas konferencji można było wysłuchać 51 referatów 
i pięciu wystąpień sponsorskich, a także wziąć udział w sześciu warsztatach. Pomysłodaw-
czynią i główną organizatorką bałtyckich spotkań jest prof. Maja Wojciechowska z Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Tematyka referatów tegorocznej konferencji była mocno zróżnicowana. 
Po obradach plenarnych wystąpienia prezentowane były w dwóch równoległych sesjach.  
Mówiono m.in.  o  aktywizujących metodach pracy  z  nastoletnimi  czytelnikami w biblio-
tekach różnego  typu, o roli  fotografa w bibliotece  i przekazu wizualnego w promowaniu 
kultury, narzędziach bibliometrycznych do analizy dorobku naukowego, niewłaściwym wy-
korzystaniu mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji, 
nietypowych formach oddziaływania na czytelnika, o odkrywaniu dziedzictwa regionalne-
go z biblioteką, kompetencjach bibliotekarzy, o tym co robić, by mówili o bibliotekach nie 
tylko ich czytelnicy, bibliotecznym Erasmusie, estetyce serwisów www bibliotek, ekspozy-
cji materiałów archiwalnych jako narzędzia promocji biblioteki, aktywnym czytaniu z naj-
młodszymi od urodzenia do 2 roku życia, repozytoriach publikacji naukowych, czynnikach 
kształtujących zachowania informacyjne. 

Jedną  z  referentek  była  dr  B.  Celer,  która  przedstawiła  referat  zatytułowany  „Izby 
muzealne w bibliotece narzędziem pracy współczesnego bibliotekarza”. Dokonała w nim 
wstępnej  analizy  izb  muzealnych  funkcjonujących  w  polskiej  przestrzeni  bibliotecznej. 
Szczególną uwagę zwróciła na zaprezentowanie stałych wystaw muzealnych w Książnicy: 
„Szkolnej  ławy  czar”,  „Z bibliotecznego  lamusa”  oraz pracowni  artystycznej Władysława 
Kościelniaka, która wchodzi w skład działu zbiorów specjalnych.

Warto  także dodać, że Kalisz  reprezentowany był podczas konferencji  również przez 
naszą  koleżankę  z  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  Monikę  Sobczak-Waliś.  Prelegentka 
w  referacie  „Terapia w bibliotece.  Przypadek Miejskiej Biblioteki  Publicznej  im. Adama 
Asnyka w Kaliszu” zaprezentowała ciekawe rozważania odnośnie roli biblioteki we współ-
czesnym świecie, zastanawiała się, czy biblioteka może stać się miejscem terapii, m.in. dla 
dzieci z autyzmem, chorobą Aspergera czy zaburzeniami neurologicznymi. 

Podczas rozmów kuluarowych podkreślano, że bałtycka konferencja inspiruje badaw-
czo, pozwala na wymianę doświadczeń i integruje środowisko teoretyków i praktyków zwią-
zanych z bibliologią oraz naukami o informacji. W przyszłym roku konferencja odbędzie się 
pod hasłem „Otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta edukacja”. 
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Kolejnym  ważnym  wydarzeniem  konferencyjnym  była  warszawska  konferencja  na-
ukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019” zorganizowana przez Katedrę Książki 
i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa,  Informacji  i Bibliologii Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne oddział Warszawski. Debata odbyła 
się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2019 r. 

100 lat temu w Polsce kobiety po raz pierwszy wzięły udział w wyborach parlamentar-
nych. Rocznica ta stała się okazją do refl eksji nad rolą kobiet w życiu politycznym, kultural-
nym i naukowym w różnych okresach Rzeczypospolitej, przed odzyskaniem niepodległości, 
w II Rzeczypospolitej, okresie II wojny światowej oraz w PRL i po 1989 r. Organizatorzy kon-
ferencji  stworzyli  uczestnikom możliwość  interdyscyplinarnej  dyskusji,  zaprosili  do  niej 
przedstawicieli różnych dyscyplin, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół 
tytułowej tematyki. Prezentowane były referaty o historii ruchów kobiecych na ziemiach 
polskich; kobietach w ruchu ludowym i na rzecz wsi; o ich udziale w ruchach społecznych 
i politycznych; o kobietach jako grupy docelowej działań organizacji ludowych; o kobietach 
w polityce, w świecie książki, prasy i mediów; przedstawiono sylwetki kobiet – organiza-
torek działalności kulturalnej i oświatowej; mówiono o kobietach w świecie nauki; 0 życiu 
codziennym Polek 1918-2019. W konferencji wzięło udział blisko 80 prelegentów  przyby-
łych z Białegostoku, Gdańska, Kalisza, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, 
Rzeszowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Byli to przedstawiciele bibliotek, uniwersyte-
tów, archiwów, towarzystw.

Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu reprezentowała dr B. Celer, która scharakteryzowała 
spuściznę Zofi i Florczak przechowywaną w zbiorach specjalnych Książnicy. Przedmiotem 
referatu było przypomnienie postaci Zofi i Florczak (1912-1996), nauczycielki, doktor ha-
bilitowanej  fi lologii  polskiej,  harcmistrzyni,  ostatniej Naczelniczki Organizacji Harcerek 
ZHP przed przejęciem go i rozwiązaniem przez władze komunistyczne. W 1954 r. rozpo-
częła pracę w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Pracowni Poetyki 
Teoretycznej i Języka Literackiego. Jest autorką opracowań dziejów harcerstwa żeńskiego, 
badaczką historii myśli językoznawczej, autorką cennych prac z tego zakresu. Prelegentka 
zaprezentowała i zwróciła uwagę na spuściznę Zofi i Florczak przechowywaną w zbiorach 
specjalnych kaliskiej Książnicy. W spuściźnie zachowały się materiały warsztatowe badacz-
ki, notatki, maszynopisy  jej prac, korespondencja  i  inne materiały związane z  jej zainte-
resowaniami i działalnością naukową. Warto dodać, że podczas konferencji Kalisz repre-
zentowali ponadto: prof. Krzysztof Walczak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
z referatem „Kobiety kaliskiej książki przełomu XIX i XX wieku” oraz prof. Ewa Andrysiak, 
wiceprezes KTPN z referatem „Publicystki i literatki na łamach „Gazety Kaliskiej” 1893-1914.

Wspomnieć należy  również o kilku  innych wydarzeniach o  charakterze konferencyj-
nym, w których braliśmy udział jednak już bez referatów. Pierwszym z nich jest 12 Forum 
Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się w Poznaniu w dniach 12-13 września 2019 r. Ha-
sło tegorocznej edycji spotkania „Bibliotekarz DO POZNANIA” stanowiło celową grę słów 
– miało  zachęcić uczestników nie  tylko do odwiedzenia  stolicy Wielkopolski,  ale przede 
wszystkim do tego, by pokazali oni siebie samych innym i pozwolili się poznać. Z Książnicy  
Pedagogicznej w Kaliszu udział w Forum wzięła Anna Wojtynka. Spotkanie  składało  się 
z kilku paneli tematycznych. W panelu „Tu i teraz – aktualne problemy” bibliotekarze opo-
wiadali o swoich codziennych problemach w pracy z książką i czytelnikami; o wyzwaniach 
jakie wiążą się z aktywnością naukową i teoretyczną bibliotekarzy. Rozmawiali o zarządza-
niu instytucją, o organizacji pracy. Zastanawiali się nad regulacjami prawnymi, schema-
tami działań, a także nad marketingiem bibliotecznym i działalnością bibliotek w zakresie 
promocji kultury. W panelu „Poznaj swoją przyszłość – perspektywy, szanse, zagrożenia” 
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bibliotekarze próbowali odpowiedzieć na pytania: jakiej wiedzy i jakich szkoleń oraz kwali-
fi kacji zawodowych potrzebuje bibliotekarz XXI wieku? Czy udział w projektach krajowych 
i międzynarodowych  to  tylko  zdobywanie  nowych doświadczeń,  a może  szybszy  awans? 
W kolejnym panelu „Bibliotekarz Krea(k)tywnie!” organizatorzy zaprosili uczestników do 
odpowiedzi na pytanie co bibliotekarzy nakręca do pracy. Był to moment refl eksji nad tym, 
jak pasja, piękny umysł, gonitwa myśli, mindfulness, hobby, sens życia przekłada się na 
codzienną pracę w bibliotece? 

W kolejnej wrześniowej konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy (27 września 2019 r.) 
zatytułowanej „Nauczyciel bibliotekarz – Praca – Rozwój” udział brała dr B. Celer i A. Zim-
na. Konferencję zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego 
w Bydgoszczy wraz z Biblioteką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pierwszą prelegentką 
była prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojciechowska,  która  zaprezentowa-
ła  referat  „Kapitał  społeczny w środowisku edukacyjnym. Rola nauczyciela bibliotekarza 
w procesie kształcenia”. W dalszej kolejności prawnik, specjalista z zakresu prawa oświa-
towego, prawa pracy i prawa autorskiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał uczestników konfe-
rencji z tematem „Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza”. Kolejny prelegent, Janusz Piper, 
nauczyciel bibliotekarz ze szkoły podstawowej w Katowicach przybliżył uczestnikom kulisy 
Ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników, którego jest głównym organizatorem. 
Konferencję zakończyła prelekcja  „Nauczyciel bibliotekarz – pozytywnie. Psychologiczne 
aspekty pracy nauczyciela bibliotekarza”, którą przedstawiła Aleksandra Wzorek, członkini 
Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Ostatnią z konferencji, w której brała udział dr B. Celer była konferencja poświęcona 
zbiorom specjalnym. Była to druga edycja z cyklu konferencji:  „HINC OMNIA. Zbiory arty-
styczne, historyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, pt. „Zbio-
ry specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”. Wydarzenie  
miało miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 25-26 listopada 2019 r.

Tematyka konferencji oscylowała wokół opracowania zbiorów specjalnych polskich bi-
bliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT, który zawiera ponad 603 tys. rekordów 
bibliografi cznych zbiorów specjalnych – nut, starych druków, map i atlasów, grafi k, rysun-
ków  i  fotografi i.  Podczas  konferencji  dyskutowano na  temat  formatów  i  poziomu  szcze-
gółowości opisów zbiorów specjalnych, ich opisu przedmiotowego. Poruszono również te-
mat idei tworzenia centralnych katalogów zbiorów historycznych i specjalnych. Szczególna 
uwaga została poświęcona zbiorom rękopiśmiennym. Konferencja dała przede wszystkim 
możliwość prezentacji osiągnięć poszczególnych bibliotek, wymiany doświadczeń i nakre-
ślenia planów współpracy na przyszłość. Warto również dodać, że konferencję objął patro-
natem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Biorąc udział w wymienionych konferencjach z pewnością wzbogaciliśmy swoją wiedzę 
i utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż warto działać, być kreatywnym. Zdobyte doświadcze-
nia zaowocują w naszej codziennej pracy. 

Przypisy
1. Leszek Rudak, Po co nam konferencje? Refl eksje uczestnika i organizatora,  "Edu@kcja. Magazyn edukacji 
elektronicznej" 2011, nr 1 (2), str. 96-99.
2. Mariusz Jarocki, Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników 
informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju.  XIII Bałtycka Konferencja (Gdańsk, 16-
17 maja 2019 r.), "Przegląd Biblioteczny" 2019, nr 3, s. 379-385. 
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■ Anna Wojtynka
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Ferie z Książnicą

Z KRONIKI 
KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ 
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu po raz drugi podjęła się orga-
nizacji zimowego wypoczynku dzieci, zapraszając w dniach 14-18 stycznia 2019 r. na pół-
kolonie pn. „Ferie z Książnicą”. Przygotowana oferta edukacyjno-rozrywkowa skierowana 
była do dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach ferii codziennie w godz. 8.30-14.30 odbywały się 
warsztaty i inne zajęcia, z przerwami na drugie śniadanie i obiad. Bibliotekarze zapewnili 
opiekę nad dziećmi w godz. 7.30-15.30. 

Każdy dzień miał swoje hasło przewodnie, do którego nawiązywały zorganizowane zaję-
cia. Pierwszy dzień ferii był poświęcony poznawaniu biblioteki i warsztatom z tym związa-
nym. Rozpoczęło go wspólne czytanie i rozwiązanie krzyżówki, po czym dzieci wzięły udział 
w warsztatach pt. „Bibliotekarz – zawód marzeń”. Pracownice działu gromadzenia, uzupeł-
niania i opracowania zbiorów wprowadziły uczestników ferii w tajniki pracy bibliotekarza. 
Dzieci miały też okazję poznać historię książki i rozwinąć umiejętność starannego pisania 
podczas zajęć z kaligrafi i.

Wtorkowy blok zajęć poświęcony był tematowi bezpieczeństwa. Zajęcia zaczęliśmy od 
wspólnego czytania książeczek związanych z bezpiecznym zachowaniem się w domu oraz 
kolorowania. Dzieci obejrzały też fi lmik poświęcony zagrożeniom jakie mogą na nie czyhać 
w Internecie i pod kierunkiem bibliotekarzy wysnuwały wnioski jak ich uniknąć. Tego dnia 
bibliotekę  odwiedziła  policjantka,  która  opowiedziała  o  bezpiecznym  zachowaniu  się  na 
drodze. Wszyscy uczestnicy  ferii otrzymali odblaskowe opaski. W programie znalazły się 
także zajęcia  taneczne poprowadzone przez panią Magdalenę Tylki z fi rmy Butterfl y. Na 
koniec dzieci wysłuchały bajki o rzece Wiśle z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, która 
była pretekstem do rozmowy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą w zimie.

W środę zajęcia odbywały się pod hasłem „Każdy może być artystą!”. Tradycyjnie za-
inaugurowało go wspólne czytanie. Tym razem dzieci poznały bajkę o bałwanku, po czym 
wykonały  bałwanki  i  zimowe  krajobrazy  z  waty.  Uczestników  ferii  odwiedziły  też  panie 
z banku, które opowiedziały o historii pieniądza. Atrakcją był konkurs na projekt własne-
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go banknotu. Najbardziej pomysłowe wizje zostały nagrodzone. Pozostałe dzieci otrzymały 
nagrody pocieszenia. Kolejnym punktem programu były zajęcia plastyczne, które poprowa-
dziły panie z kaliskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”. Dzieci malowały farbami 
i wycinały serwetki z papieru. Jako ostatnie odbyły się warsztaty, podczas których uczestni-
cy ferii robili zakładki do książek i notesy.

Hasłem czwartego dnia Ferii z Książnicą było: „Bawimy się zdrowo i ruchowo!”. O tym 
jak bawić się zdrowo i bezpiecznie opowiedzieli zaproszeni goście ze Straży Miejskiej i SA-
NEPIDU. Na  zajęcia  poświęcone  zaplanowanej  tematyce  zaprosiły  też  panie  z  Centrum 
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 

Ostatni dzień półkolonii przebiegał pod hasłem „Nauka  to przyjemność!”. Po wspól-
nym  czytaniu  i  towarzyszącej  mu  grze  w  zapamiętywanie,  dzieci  wzięły  udział  w  zaję-
ciach kulinarnych, podczas których dekorowały ciastka  i  tworzyły paczuszki z  łakociami. 
Na  uczestników  ferii  czekały  też  eksperymenty  chemiczne  na  zajęciach  „Mały  chemik”. 
Po zakończeniu zajęć nastąpiło uroczyste podsumowanie ferii. Wszystkie dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i upominki.
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■ Henryka Karolewska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

(Nie)zwykłe kobiety
Zaskakujące Odważne Wybitne
Intrygujące – relacja z konferencji 

Książnica  Pedagogiczna  im.  A.  Parczewskiego  w  Kaliszu  włączając  się  w  obchody 
upamiętniające 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce zorganizowała 
11  marca  2019  r.  konferencję  pt.  „(Nie)zwykłe  kobiety.  Zaskakujące  Odważne Wybitne 
Intrygujące”. Konferencja poświęcona była prezentacji sylwetek znanych i mniej znanych 
historycznie postaci kobiet związanych z Kaliszem. 

Uczestników  konferencji  przywitała  Jolanta  Nowosielska  –  dyrektor  Książnicy, 
natomiast w problematykę sesji wprowadziła słuchaczy prof. Ewa Andrysiak (Uniwersytet 
Łódzki). Po krótkim wstępie prof. E. Andrysiak przedstawiła  referat  „W kręgu kaliskich 
nauczycielek XIX i początków XX w.” Najpierw przybliżyła zagadnienia dotyczące edukacji 
kobiet w XIX w., w  tym pensji  jako  specyfi cznej  formy  instytucji  szkolnej. Wymieniając 
nazwiska wielu nauczycielek prelegentka szczególną uwagę zwróciła na Zakład Naukowy 
Żeński  Heleny  Semadeniowej,  w  którym  uczyła  się Maria  Szumska  (późniejsza  pisarka 
M. Dąbrowska), wskazując go jako dobry przykład pracy środowiska ewangelików kaliskich 
na  niwie  oświatowej.  Na  zakończenie  przypomniała  postać Melanii  Parczewskiej,  która 
mimo  iż  nie  prowadziła  własnej  pensji  wniosła  istotny  wkład  w  kształtowanie  kaliskiej 
młodzieży, prowadząc konspiracyjne wykłady historii i literatury polskiej. 

Drugi  referat  poświęcony  „Wandzie  Karczewskiej  –  nieprzeciętnej  kaliszance” 
zaprezentowała dr Joanna Montelatic (I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka). 
Prelegentka  podkreślała  bogatą  osobowość  pisarki,  urodzonej  w  1913  r.  w  Wieliczce, 
a  z  Kaliszem  związanej  w  latach  młodości.  Kaliszanie  chlubiący  się  Karczewską  po 
zdobyciu przez nią w 1958 r. wyróżnienia w konkursie Wydawnictwa Łódzkiego za powieść 
„Odejście” jej dorobek stawiali na równi z pisarstwem Marii Dąbrowskiej. Dr Montelatic 
określiła bohaterkę swojego wystąpienia jako kobietę o silnym charakterze, która rzadko 
szła na  kompromis. Tworząc w powojennej Polsce  z  determinacją walczyła  o publikację 
i promocję własnych dzieł, docenianie ich wartości, a także o ocalenie własnej niezależności 
artystycznej. Prelegentka podkreśliła, że Wanda Karczewska była pisarką, która wielokrotnie 
pisała o kobietach i dla kobiet. 

Kolejna mówczyni – Jadwiga Miluśka-Stasiak (Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku) przedstawiła referat pt. „Łucja Pinczewska-Gliksman – kobieta o niezwykłym 
charakterze  i  życiorysie”.  Jej  bohaterka,  rówieśniczka  W.  Karczewskiej,  była  polską 
poetką  żydowskiego  pochodzenia,  piszącą  wiersze  wyłącznie  w  języku  polskim,  a  także 
tłumaczką, językoznawcą, publicystką literacka i historykiem literatury. Łucja Pinczewska-
Gliksman w kilka lat po studiach wyemigrowała za granicę, jednak zawsze czuła się Polką. 
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Z rodzinnego Opatówka odbyła długą drogę: najpierw do stolicy, gdzie ukończyła polonistykę 
na  Uniwersytecie  Warszawskim;  potem  –  uciekając  przed  nazistami  –  do  ZSRR,  skąd 
cudem wyrwała się z sowieckiej kopalni węgla na Uralu i wyszła z armią Andersa na Bliski 
Wschód; dalej do USA, gdzie kształciła się na Uniwersytecie w Chicago  i na Harvardzie, 
a później wykładała slawistykę; na koniec do Tel Awiwu w Izraelu, gdzie stworzyła swój 
bezprecedensowy nie-salon literacki  i gdzie podjęła się trudnej, zapewne przekraczającej 
jej  siły,  opieki  nad  sparaliżowanym  wybitnym  polskim  pisarzem  emigracyjnym,  Leo 
Lipskim. Warto dodać, iż spuścizna literacka i osobista Łucji Gliksman znajduje się obecnie 
w Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Niedostępna do 2025 r., 
zawiera ona publikacje naukowe własne, rękopisy literackie, nagrania fi lmowe i dźwiękowe 
oraz  korespondencję  rodzinną  i  literacką,  w  tym  z Marią  i  Józefem  Czapskimi,  Jerzym 
Giedroyciem i innymi. Dodatkowy walor wystąpienia prelegentki stanowiły jej wspomnienia 
o osobistych kontaktach z Ł. Gliksman. 

Czwarte  wystąpienie  zatytułowane  „Helena  Pajzderska  –  emancypantka  na  krańcu 
świata” zaprezentowała Monika Sobczak-Waliś (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, 
bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu). 

Badaczka zaciekawiła słuchaczy ujawniając w referacie sekret swej bohaterki związany 
z  jej  prawdziwą  datą  urodzenia  odkrytą  dzięki  przeprowadzonym  kwerendom.  Okazało 
się, że Helena z d. Boguska urodziła się w Sandomierzu w 1858 r., a nie,  jak dotychczas 
podawały wszystkie źródła, w 1862 r.. Ponadto prelegentka zwróciła uwagę na kilka innych 
biografi cznych  wątków,  takich  jak:  adresat  dedykacji  ostatniej  powieści  Pajzderskiej, 
zdobycie przez nią szczytu Pico de Santa Isabel czy nagrody od króla Hiszpanii. Kalisz w życiu 
polskiej pisarki, poetki i tłumaczki pojawił się w 1886 r., kiedy poznała swojego przyszłego 
męża, młodego kaliszanina Stefana Szolca-Rogozińskiego. Prelegentka zwróciła uwagę, iż 
nie należy mówić o „Hajocie”  jedynie w kontekście  jej małżeństwa z podróżnikiem, gdyż 
fantazją dorównywała mężowi, a życie miała niemniej ciekawe. Była aktywną uczestniczką 
ruchu emancypacji kobiet. 

Po  krótkiej  przerwie  pierwszy  referat  pt.  „”Biała”  Rosjanka  –  Olga  Koczerzewska” 
wygłosiła Henryka Karolewska (Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu). 
Prelegentka przybliżyła słuchaczom nieznaną regionalistom postać aktywnej dziennikarki 
i nauczycielki  związanej  z Kaliszem ponad 50  lat. Pochodząca z Kaukazu Rosjanka Olga 
Sieleniewicz  poślubiając  w  1914  r.  polskiego  ofi cera  Piotra  Koczerzewskiego,  po  wojnie 
służącego w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich brała aktywny udział w życiu  towarzyskim 
kaliskich wojskowych. Jako Carmen była autorką skeczów granych w salonach kasyna Pułku. 
Wydała w Kaliszu „powieść fi lmową” „Pani Ala”, a w latach trzydziestych była redaktorem 
dziennika „Express Kaliski”. Prelegentka podkreśliła, że w zamieszczanych na jego łamach 
felietonach Koczerzewska nawiązywała luźno do swej młodości, trudnych przeżyć wojenno-
rewolucyjnych,  sytuacji  młodych,  ciężko  pracujących  i  źle  wynagradzanych  kobiet.  Po 
II  wojnie  światowej  bohaterka  referatu  pracowała  jako  nauczycielka  języka  rosyjskiego 
w kaliskich liceach i w gimnazjum Nazaretanek, udzielała też lekcji prywatnych. Badaczka 
podsumowała  bohaterkę  swojego  wystąpienia  jako  osobę  wrażliwą,  ambitną,  pełną 
temperamentu kobietę, cieszącą się sympatią i szacunkiem uczennic. 

Kolejna prelegentka – Aldona Zimna  (Książnica Pedagogiczna  im. A. Parczewskiego 
w  Kaliszu)  poświęciła  swoje  wystąpienie  „Iwonce  Urbanowskiej  –  charyzmatycznej 
działaczce społecznej”. Zaczęła od pochodzenia imienia działaczki, wywodzącej się z byłej 
Jugosławii.  Podkreśliła,  iż  trudno  zliczyć  wszystkie  przedsięwzięcia  tej  znanej  osobiście 
wielu  słuchaczom  kaliszanki,  z  miastem  związanej  przez  ponad  55  lat.  Po  przejściu  na 
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emeryturę zaangażowała się m.  in. w założenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku 
Kynologicznego w Kaliszu oraz przewodniczenie Komitetowi Miast Partnerskich. Aktywnie 
działała  na  rzecz  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych,  była  „matką  chrzestną”  ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan”. Dzięki jej staraniom powstał kaliski Park Nad 
Krępicą, przez dwie kadencje była radną Rady Miejskiej Kalisza. 

Przedostatni  referat  o  „Ewangeliczkach  ziemi  kaliskiej” wygłosiła  dr Bogumiła Celer 
(Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu). Na samym początku prelegentka 
wyjaśniła,  że  zainteresowała  się  tematyką  ewangelicką  w  wyniku  prac  nad  słownikiem 
biografi cznym Wielkopolski południowo-wschodniej. Analiza dotychczas wydanych tomów 
słownika pozwoliła badaczce wyłonić  z blisko  1300 biogramów życiorysy osób wyznania 
ewangelickiego,  a  wśród  nich  kilka  kobiet.  Prelegentka  sięgnęła  również  do  innych 
słowników  biografi cznych,  zwłaszcza  stricte  ewangelickich.  Szczególną  uwagę  zwróciła 
na postacie wcale lub słabo rozpoznane w Kaliszu, a które zapisały piękne karty w historii 
Polski.  Wśród  nich  znalazły  się  m.in.:  Eugenia  Klara  Ciszewska,  Lidia  Czarnowska, 
Maria Kałucka, Wilhelmina Wila Rudzka, Eugenia Konieczna, Olga Lindnerowa, Helena 
Semadeniowa, Wanda Haberkant,  Elwira  Fibiger,  Natalia Modl.  Podsumowując  referat 
prelegentka  podkreśliła,  że  zaprezentowane  przez  nią  ewangeliczki  nie  tylko wypełniały 
swoje społeczne role, ale same je pisały. Zajmując się działalnością charytatywną, w czasie 
wojny konspiracyjną, pracując zawodowo, rozwijały swoje pasje wstęując w szeregi kobiet 
odważnych, a często też nowatorsko myślących. 

Wystąpienie  zamykające  konferencję  poświęcone  było  tematowi  „Kobiety  ziemi 
kaliskiej XIX w. i ich prywatne biblioteki”. Wygłoszone zostało przez Marcina Mikołajczyka, 
doktoranta  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  pracownika  Książnicy  Pedagogicznej  im. 
A.  Parczewskiego  w  Kaliszu.  Prelegent  zasygnalizował  potrzebę  badań  księgozbiorów 
kaliszanek  na  podstawie  dziewiętnastowiecznych  akt  notarialnych,  zwracając  uwagę  na 
wciąż słabo rozpoznaną rolę kobiety w kulturze książki okresu zaborów. M. Mikołajczyk 
skupił się przede wszystkim na scharakteryzowaniu domowych księgozbiorów należących 
do mieszkanek Kalisza  i  okolic. Podkreślił,  iż w omawianym okresie  czytelnictwo kobiet 
ograniczało się wyłącznie do przedstawicielek elity (rodowej, materialnej, intelektualnej), 
ponieważ niezbędnym warunkiem „uprawiania lektury” było, prócz umiejętności czytania, 
dysponowanie wolnym czasem oraz zasobami fi nansowymi. Swój referat przygotował na  
podstawie  akt  notarialnych  z  zespołu  Archiwum  Państwowego  w  Kaliszu  –  Kancelarie 
Notarialne w Kaliszu. 

Na  zakończenie konferencji prof. E. Andrysiak podsumowała obrady  i podziękowała 
prelegentom.  Konferencji  towarzyszyła  ekspozycja  wybranych  70  ekslibrisów  z  kolekcji 
biblioteki  dedykowanych  kobietom.  Każdy  z  uczestników  konferencji  otrzymał  katalog 
wystawy,  przygotowany  przez  kuratorkę  –  B.  Celer.  Katalog  wydany  został  w  70 
egzemplarzach  ręcznie  numerowanych w  roku  jubileuszowym,  po  jednym na  każdy  rok 
działalności Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Prezentowany zbiór 
ekslibrisów  jest  niewielką  częścią  dużej  kolekcji  znaku  książkowego  będącej  własnością 
biblioteki. Wśród nazwisk twórców małej formy grafi cznej obok znanych lokalnych artystów 
Władysława  Kościelniaka  i  Czesława  Wosia  znalazły  się  nazwiska  grafi ków  z  innych 
regionów  Polski  oraz  z  zagranicy  (Adam Młodzianowski).  Kuratorka  szczególną  uwagę 
zwróciła na ekslibrisy kobiet związanych z książką poprzez wykonywany zawód czy pasję 
kolekcjonerską, stąd też na wystawie znalazły się m.in. znaki wykonane dla bibliotekarek 
Książnicy. Wystawa  i katalog poświęcone  zostały ponadto pamięci wielkiej propagatorki 
ekslibrisu – Bożeny Woś w zbliżającą się pierwszą rocznicę śmierci.  
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■ Marianna Marciniak
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

„Za szybą dawnego kredensu”
O wystawie pocztówek wielkanocnych 

„Za szybą starego kredensu” to nazwa wystawy, którą można było oglądać w Książnicy 
Pedagogicznej  w  Kaliszu  w  dniach  01-30.04.2019  r.  Zaprezentowano  na  niej  zbiór 
pocztówek  okolicznościowych  wzbogacony  o  wierszyki  świąteczne  i  stosowną  oprawę. 
Wystawa zainspirowana jest działalnością znanych ilustratorów i grafi ków polskich, którzy 
oprócz  ilustracji  do  bajek m.in.  z  lat  60.,  70.  i  80.,  zajmowali  się  również  tworzeniem 
pocztówek okolicznościowych. Pośród artystów znalazły się takie nazwiska jak: Jan Marcin 
Szancer,  Maria  Uszacka,  Bogdan  Wróblewski,  Janusz  Grabiański,  Antoni  Boratyński, 
Helena Matuszewska, Danuta Imielska-Gebethner, Antoni Uniechowski i szereg innych.

Inspiracją do nadania tytułu wystawie było zdjęcie w Internecie. Przedstawiało zdjęcie 
starego  kredensu,  mebla,  który  wielu  z  nas  pamięta  z  dzieciństwa.  Biały,  drewniany,
z szybkami u góry a za nimi pamiątki świąteczne w postaci kartek świątecznych, wakacyjnych, 
imieninowych. Pamiętają czasy młodości dziadków i rodziców. Może przysłał je ktoś, kogo 
już nie ma wśród nas? Sprawiały one, że pamięć o osobach, które je pisały była żywa, trwała 
często  do  czasu,  kiedy  otrzymywaliśmy  następny  kartonik  z  życzeniami.  Wcześniejsze 
skrzętnie  chowano,  dlatego  możemy  dziś  podziwiać  te  małe  dzieła  sztuki.  Tradycję  tę 
kultywowano do czasu kiedy coraz powszechniejsze i coraz bardziej dostępne stawały się 
aparaty telefoniczne. Życzenia zaczęliśmy składać sobie przez telefon i prawie natychmiast 
o nich zapominaliśmy. Nadal jednak wysyłano życzenia pocztą, kultywując piękną tradycję 
pisania. Początek XXI wieku przyniósł prawdziwą rewolucję w przekazywaniu informacji. 
Popularne  stają  się  sms-y,  poczta  email,  facebook,  sztampowe,  wybierane  z  Internetu 
życzenia.

Na wystawie  zaprezentowano ponad  120 pocztówek, wybranych  ze  zbioru  liczącego ponad 
500 egzemplarzy dotyczącego tylko świąt. Kartki są przepiękne, pokazują nasze polskie tradycje. 
W ilustracjach jest dużo pogody i życzliwości. Projekty ilustracji są nieskomplikowane, bez 
zbędnych ozdobników, proste i jasne w przekazie, każda z nich opowiada jakąś jedną historyjkę, 
pokazuje jedną tradycję. Wystawa ma charakter edukacyjny i sentymentalny. Jest podróżą 
w przeszłość, gdy pisanie lisów i wysyłanie kartek było czymś naturalnym, a taki właśnie 
charakter składania życzeń, sprawiał radość zarówno nadawcy, jak i adresatowi. Wystawie 
towarzyszyła wystawa książek  ze  zbiorów Książnicy Pedagogicznej  im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu, opisujące pradawne polskie tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Do 
każdego dnia Wielkiego Tygodnia dołączona została refl eksja związana z danym świętem.
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■ Anna Wojtynka

    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

AKTYWNA BIBLIOTEKA
II edycja projektu współpracy Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu z bibliotekami 
szkolnymi

W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się druga edycja projektu współpracy PBP Książni-
cy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi pt. AKTYWNA 
BIBLIOTEKA. Niezmiennie głównym celem przedsięwzięcia było budowanie partnerskiej 
współpracy Książnicy z lokalnymi bibliotekami szkolnymi oraz promowanie dobrych prak-
tyk w działalności bibliotek. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 3 września 2018 r., a trwała 
do 14 czerwca 2019 r.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 13 bibliotek szkolnych z  terenu Kalisza  i powiatu 
kaliskiego. Do zadań uczestników – nauczycieli bibliotekarzy należało zaprezentowanie ak-
tywności biblioteki szkolnej w okresie 3 września 2018 r. – 31 maja 2019 r. oraz przeprowa-
dzenie na terenie szkoły konkursu czytelniczego dla uczniów. W tym celu należało wypełnić 
specjalny formularz dokumentujący działalność bibliotekarzy na terenie szkoły, obejmują-
cy takie informacje jak statystyki wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli, organizowane 
przez bibliotekę szkolną konkursy, zajęcia, spotkania autorskie, projekty czytelnicze, anga-
żowanie się bibliotekarzy w pracę szkolnych podmiotów organizacyjnych poprzez pełnienie 
funkcji opiekuna np. Samorządu Uczniowskiego, rozmaitych kół zainteresowań, organizo-
wanie wolontariatu  itp., czy podejmowanie współpracy z  innymi szkołami  i placówkami. 
Ważnym punktem było wykazanie z jakich form działalności edukacyjnej Książnicy korzy-
sta dana biblioteka  i szkoła, w ramach współpracy między placówkami: sieć współpracy, 
szkolenia, punkt biblioteczny, wypożyczalnia międzybiblioteczna,  lekcje biblioteczne   dla  
uczniów,   publikowanie   artykułów   w   piśmie   Książnicy „Bliżej Biblioteki”. Drugim za-
daniem było przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczo-plastycznego na  lapbooka 
pt. „Książka, którą warto przeczytać” i przesłanie sprawozdania z rozstrzygnięcia konkursu 
wraz ze zdjęciami do organizatora projektu. Dodatkowo w Książnicy została zorganizowana 
wystawa zwycięskich lapbooków z poszczególnych szkół, którą można było oglądać od po-
czątku maja do 14 czerwca 2019 r.

Uroczyste podsumowanie drugiej edycji projektu odbyło się 14 czerwca 2019 r. w sie-
dzibie Książnicy. Na spotkanie przybyli nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkół, rodzice 
oraz uczniowie – laureaci szkolnego konkursu na lapbooka przeprowadzonego w ramach 
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Uczestnicy II edycji projektu Aktywna Biblioteka. Fot. Archiwum KP

projektu przez bibliotekarzy w szkołach. Spośród 11 bibliotek, które ukończyły projekt, or-
ganizatorzy wyłonili wyróżniającą się aktywnością, zwycięską bibliotekę szkolną i nadali jej 
tytuł honorowy Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą). Tytuł ten otrzymała biblioteka 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Przyznano także dwa wyróżnienia – bibliotece Szko-
ły Podstawowej nr 10 w Kaliszu  i bibliotece Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Nagrody 
współfi nansowane przez panią Marzenę Wodzińską członka Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Samorząd Wielkopolski wręczali: wicedyrektor Książnicy i pomysłodaw-
czyni projektu Beata Sysiak, koordynator przedsięwzięcia Anna Wojtynka i odpowiedzial-
na za konkurs na lapbooka Aldona Zimna. Wszystkie biblioteki otrzymały pakiety książek, 
a uczniowie upominki. Spotkaniu towarzyszył występ wokalny uczennicy jednej z biorących 
udział w projekcie szkół - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu, Alicji Dymar-
czyk. Po zakończeniu ofi cjalnej części podsumowania, zaprosiliśmy na poczęstunek, który 
został ufundowany przez Bu’a Caffe.
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■ Anna Wojtynka
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Książnica Pedagogiczna 
na Festiwalu Profesjonalistów 

W  dniach  5-6  kwietnia  2019  r. 
Książnica wzięła udział w Festiwalu Pro-
fesjonalistów, który odbywał się na Hali 
Arena  w  Kaliszu.  Impreza  skierowa-
na  była  głównie  do  absolwentów  szkół 
podstawowych  i  średnich,  planujących 
dalszą  ścieżkę  edukacyjną,  ze  szczegól-
nym  uwzględnieniem  kierunków  tech-
nicznych.  Udział  w wydarzeniu  był  dla 
młodych  ludzi okazją do poznania wio-
dących  kaliskich  fi rm  produkcyjnych 
zatrudniających  inżynierów,  techników 
oraz fachowców z wykształceniem zawo-
dowym. Podczas  festiwalu  swoje  oferty 
zaprezentowały  też  szkoły  i  placów-
ki kształcenia zawodowego, a także takie  instytucje  jak Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu, wydawnictwo Martel i Książnica Pedagogiczna.

Dla osób odwiedzających stoisko biblioteki przygotowaliśmy szczegółową ofertę Książ-
nicy, z kolorowymi, przyciągającymi wzrok zestawieniami bibliografi cznymi i zakładkami 
do książek. Informowaliśmy o organizowanych przez nas konkursach i innych akcjach. Na 
stoisku znalazł się także regał z książkami, dzięki czemu uczestnicy imprezy mogli zapo-
znać się z profi lem naszych zbiorów. Zainteresowani mogli rozwiązać przygotowany przez 
nas quiz literacki oraz spróbować swoich sił w kaligrafi i. Atrakcją była także gra targowa 
pt. „Poznajemy Książnicę”. W czasie trwania festiwalu uczestnicy gry szukali ukrytych na 
terenie całej hali wskazówek pomocnych w prawidłowym rozwiązaniu testu. 

Na zakończenie wszystkie osoby biorące udział w grze otrzymały dyplomy gratulacyj-
ne podpisane przez członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską, 
a także pamiątkowe gadżety ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.
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■ Aldona Zimna, Róża Pomiecińska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Zespół do spraw wspomagania szkół 
i placówek oświatowych – sprawozdanie 
z pierwszego okresu działalności

W  drugim  półroczu  roku  szkolnego  2018/2019  w  Książnicy  Pedagogicznej  został 
powołany Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych. W skład zespołu wchodzią 
dwie bibliotekarki: Aldona Zimna oraz Róża Pomiecińska, które pracują także w działach: 
Udostępniania  Zbiorów  oraz  w  Dziale  Informacyjno-Bibliografi cznym.  Zespół  przede 
wszystkim  służy  nauczycielom,  pedagogom,  bibliotekarzom,  pozostałym  pracownikom 
oświaty oraz uczniom i innym czytelnikom Książnicy.

Wymiernym  efektem  działalności  Zespołu  jest  fakt  nawiązania  bliskiej  współpracy 
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym 
w  Kaliszu,  organizowanie  otwartych  zajęć  dla  studentów  zarówno  w  Książnicy  jak  i  na 
Uniwersytecie  oraz  lekcji  obserwacyjnych.  Finalnym  rezultatem  działań  skierowanych 
dla społeczności uniwersyteckiej  jest podpisanie  listu  intencyjnego o bliskiej współpracy 
pomiędzy obiema instytucjami. W następnym roku akademickim Zespół zamierza w ramach 
prowadzonego  projektu  „Poznajemy  Książnicę  Pedagogiczną”  nawiązać  współpracę 
z  Państwową  Wyższą  Szkołą  Zawodową  im.  Prezydenta  Stanisława  Wojciechowskiego 
w  Kaliszu  i  dotrzeć  do  szerokiego  grona  studentów  ww.  uczelni  oraz  innych  instytucji 
oświatowych i szkół nie objętych współpracą.

W ramach projektu „Poznajemy Książnicę Pedagogiczną” Zespół nawiązał współpracę 
z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Interlis, której owocem są przeprowadzane 
zajęcia dla studentów studiów podyplomowych kierunku: Bibliotekoznawstwo z informacją 
naukową i biblioterapią. Wspieramy również Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 
poprzez  przygotowywanie  zestawień  bibliografi cznych  na  konkretne  tematy  szkoleń 
przeprowadzanych  w  wyżej  wymienionym  ośrodku.  Pilotażowo  Zespół  brał  udział 
w  szkoleniach  oraz  pracy  sieci,  których  uczestników  wspierał  tematycznie  dostępną 
literaturą  ze  zbiorów  Książnicy  Pedagogicznej.  Przeprowadził  prelekcję  dla  słuchaczy 
Studium  Doskonalenia  Menadżerów  Oświaty  kierunku:  Organizacja  i  zarządzanie 
„Menedżer w oświacie”. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia oraz prelekcje dla rad 
pedagogicznych  w  szkołach  podstawowych. W  kolejnym  roku  szkolnym  Zespół  planuje 
uczestniczyć  w  radach  pedagogicznych  szkół  średnich,  oraz  kontynuować  prelekcje 
w  szkołach  podstawowych. Odbyły  się  liczne  lekcje  biblioteczne  dla  uczniów wszystkich 
typów szkół i przedszkoli oraz szkolenia biblioteczne dla kaliskich licealistów, które będą 
kontynuowane w nowym roku szkolnym.
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Wspomagając  prace  dwóch  szkół  (Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy 
nr 1 w Kaliszu oraz Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu im. Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919),  które  zgłosiły  się  z  zapotrzebowaniem  pomocy  metodyczno-dydaktycznej 
w  przeprowadzeniu  projektów  edukacyjnych:  „Kryształ  Wartości”  oraz  innowacji 
pedagogicznej „Szkolnej ławy czar – przygoda z kaligrafi ą i książką”, bibliotekarze Książnicy 
przeprowadzili  zajęcia  propagujące  czytelnictwo,  książkę  i  wartości  moralne  w  ramach 
obowiązującej tematyki dla uczniów tychże szkół.

Zespół wspierając środowisko szkolne tj. głównie nauczycieli i rodziców zorganizował 
pod  kierunkiem  wicedyrektor  Beaty  Sysiak  trzy  spotkania  z  cyklu  „Kierunek  Zdrowie”  
o  następującej  tematyce:  „Cukrzyca  u  dzieci  i  młodzieży  –  objawy,  rodzaje,  leczenie”, 
Jakich nauczycieli potrzebują dzieci?”, „Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne” oraz 
spotkania otwarte dla rodziców.

W nowym roku szkolnym zaproponowane zostaną nauczycielom obok już działających 
sieci współpracy i samokształcenia w Książnicy (bibliotekarzy i regionalistów) kolejne sieci, 
tj.: nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców i opiekunów świetlic 
oraz nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Statystycznie  w  II  półroczu  roku  szkolnego  2018/2019  Zespół  dotarł  do  ponad  500 
nauczycieli,  wykładowców  i  studentów  kierunków  pedagogicznych.  W  przeprowadzonych 
przez Zespół zajęciach, warsztatach i lekcjach bibliotecznych uczestniczyło ponad 800 uczniów 
szkół  podstawowych  i  przedszkoli.  Dla  blisko  300  licealistów  przeprowadzono  prelekcje 
i szkolenia biblioteczne. W otwartych spotkaniach zorganizowanych przez Zespół dla wszystkich 
zainteresowanych czytelników Książnicy i nie tylko, uczestniczyło około 150 osób.

Spotkanie z cyklu „Kierunek Zdrowie”
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■ Marcin Mikołajczyk
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Relacja z cyklu 
„Spotkajmy sie w bibliotece”

W 2019 r., w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu zainicjowa-
no cykl spotkań popularnonaukowych pod nazwą „Spotkajmy się w Bibliotece”. W zamie-
rzeniu organizatorów prelekcje skierowane są dla szerokiego grona odbiorców, i skupiać 
mają się nie tylko na dziejach Kalisza ale również szeroko pojętego subregionu kaliskiego 
oraz całego kraju.

Inauguracja cyklu odbyła się 6  lu-
tego 2019 r. Wykład poświęcony Marii 
Dąbrowskiej w 130. rocznicę urodzin 
wygłosiła  Mariola  Pryzwan,  polonist-
ka,  bibliotekarka,  biografi stka.  Od  1987 
r. zawodowo związana z Pedagogiczną 
Biblioteką  Wojewódzką  im.  Komisji 
Edukacji Narodowej w Warszawie, jest  
autorką  biografi i  literackich,  muzycz-
nych  i  aktorskich: Marii Dąbrowskiej, 
Haliny  Poświatowskiej,  Marii  Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej,  Władysława 
Broniewskiego, Marii Kownackiej oraz 
Anny  German,  Anny  Jantar,  Zbignie-
wa  Cybulskiego,  Ireny  Jarockiej.  Wy-
kład zgromadził w bibliotece słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia, 
bibliotekarzy,  przedstawicieli  Szkoły 
Podstawowej  nr  4  im. Marii Dąbrow-
skiej  w  Kaliszu,  oraz  środowisko  lite-
rackie  Kalisza.  Prelegentka  przybliży-
ła słuchaczom nieznane i często pomijane w ofi cjalnych biografi ach wątki z życia pisarki. 
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać nagrania wypowiedzi Marii Dąbrowskiej na temat ro-
dzinnego miasta. W ramach spotkania bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej przygotowali 
wystawę, na którą składały się książki autorstwa Marioli Pryzwan oraz pozycje dotyczące 
życia i twórczości Marii Dąbrowskiej.

Gościem kolejnego spotkania z cyklu był Jan Czarnek – absolwent Katolickiego Uni-
wersytetu Katolickiego, autor około 300 artykułów drukowanych w prasie krajowej i zagra-

                                   Spotkanie z Mariolą Pryzwan
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nicznej oraz książek „Z dziejów Goszczanowa i okolicy” Goszczanów-Kalisz 2004, „W służ-
bie Bogu i bliźniemu. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczanowie” Goszczanów 
2012 (wspólnie z Karolem Paterskim). Prelegent na podstawie kwerend przeprowadzonych 
w Oddziale  IPN w Łodzi przedstawił postać  i działalność Władysława Sobczaka ps.  „Ja-
rzębina” dowódcy Samodzielnego Oddziału Powstańczego walczącego na  terenie Konina 
i w powiecie tureckim, który zginął w lipcu 1951 r. Po skończonym spotkaniu Jan Czarnek 
przekazał do zbiorów publikację gmin województwa łódzkiego „Niepodległa Polska. 100. 
rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018 Łódzkie”.

Kolejny wykład w cyklu, poświęcony był z racji przypadającego w 2019 r. Roku kompo-
zytora, Stanisławowi Moniuszce. Prelekcję Drogi, dróżki Stanisława Moniuszki wygłosiła 
Katarzyna Wieczorek, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w latach 
2001-2004 solistka Teatru Muzycznego „Orfeusz”, współpracuje także z Filharmonią Kali-
ską, a szczególnie z kwartetem smyczkowym „Folusz”, wykonując głównie muzykę operet-
kową i musicalową. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową zarówno w kra-
ju, jak i za granicą, od 2004 r. jest  nauczycielem śpiewu solowego w Państwowej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. W trakcie wykładu,  licznie zgromadzeni 
słuchacze mogli dowiedzieć się o skali trudności z jakimi muszą się zmierzyć przy wykony-
wania utworów S. Moniuszki orkiestry i soliści, o mitach narosłych wokół postaci i twórczo-
ści kompozytora czy historii powstania polskiej opery narodowej Halka. Na zakończenie 
wysłuchano kilku kompozycji bohatera spotkania. Wykład zorganizowano przy współpracy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.

                                   Spotkanie z Katarzyną Wieczorek
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■ Henryka Karolewska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Cykl spotkań 
„Znani/nieznani Wielkopolanie – ocalić 
od zapomnienia”

„Znani/nieznani Wielkopolanie – ocalić od zapomnienia” to kolejny cykl spotkań w ka-
liskiej Książnicy Pedagogicznej popularyzujących wiedzę o znanych i mniej znanych oso-
bach, które zaznaczyły swoją obecność w kulturze, edukacji, życiu społecznym, gospodar-
czym, politycznym, sportowym itd. Wielkopolski. 

Pierwsze z takich spotkań, zorganizowane w ramach współpracy Książnicy Pedagogicz-
nej  z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  „Calisia”,  odbyło  się  15  stycznia 2019  r. Prelekcję 
poświęconą  bohaterom  wojennym  z  gminy  Opatówek  wygłosiła  Jadwiga  Miluśka-Sta-
siak  –  bibliotekarka,  regionalistka,  związana  zawodowo  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną 
im. Braci Gillerów w Opatówku, współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, czło-
nek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kali-
szu. Wykład oparła na swej najnowszej książce pt. „Walczyli o Niepodległą Polskę” poświę-
conej  lokalnym bohaterom – żołnierzom biorącym udział w  I wojnie  światowej  i wojnie 
polsko-rosyjskiej 1919-1920, pochodzącym z gminy Opatówek. Fascynujących materiałów 
w postaci zdjęć,  listów z frontu, odznaczeń, wspomnień i  innych pamiątek po przodkach 
dostarczyli do miejscowej biblioteki mieszkańcy gminy. Na potrzeby spotkania prelegentka 
wybrała ze swego okolicznościowego opracowania kilkadziesiąt spośród ponad 90 biogra-
mów żołnierzy  ziemi opatóweckiej walczących w  latach  1914-1920. Omawiając niepubli-
kowane dotąd fotografi e i pamiątki z archiwów rodzinnych żołnierzy przywołała najpierw 
epizody z sierpnia 1914 r.: ucieczkę urzędników carskich z Kalisza, wkraczanie Prusaków 
do miasta, ich bestialstwo wobec kaliszan i falę uciekających przez Opatówek bezbronnych 
mieszkańców,  wreszcie  pojawienie  się  pierwszych  żołnierzy  niemieckich  w  Opatówku. 
J. Miluśka-Stasiak odtwarzała ze zgromadzonego archiwum wspomnień szlak bojowy mło-
dych opatowian, podkreślała ich męstwo w obu wojnach i często tragiczne losy. Nie brak 
było opowieści o dramatycznych ucieczkach z niewoli, zachowanych pamiątkach i rodzin-
nych tajemnicach. 

Na kolejne spotkanie z omawianego cyklu, w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. zaprosze-
nie do książnicy przyjęła dr Joanna Jurgała-Jureczka – historyk literatury, autorka takich 
książek  jak:  „Zofi a Kossak. Opowieść biografi czna”,  „Kobiety Kossaków”  i powieści  „Sie-
dem spódnic Alicji”. Od wielu lat zajmuje się zawodowo pisarstwem, szczególnie historią 
rodziny Kossaków. W podróż do świata Kossaków znana z radia i telewizji pisarka zabrała 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia, bibliotekarzy, nauczycieli, regionalistów 
i fanów. Wspominała, że jej przygoda ze znakomitym rodem zaczęła się przed 25 laty, gdy 
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była świadkiem odnalezienia w adaptowanych ruinach dworu Kossaków w Górkach uzna-
nego za zaginiony obrazu spowinowaconego z nimi Witkacego. Później J. Jurgała-Jureczka 
została dyrektorką Muzeum Zofi i Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, a w 1999 r. 
obroniła poświęconą  jej pracę doktorską. Pisarka z humorem komentowała pokazywane 
fotografi e, dzieliła się odkryciami ze swej najnowszej książki „Kossakowie. Biały mazur”. 
pokazującej „kossakowski rozmach i namiętność”. Przypomniała, że Z. Kossak miała dużą 
szansę na Nagrodę Nobla za „Krzyżowców”, że jej ”Bez oręża” było bestsellerem w Ame-
ryce, a Hollywood planowało sfi lmowanie książki. Nawiązując do związków rodziny Kos-
saków z Wielkopolską biografi stka wspomniała wieś Siąszyce  i dwór należący kiedyś do 
rodu Gałczyńskich herbu Sokola, w którym w 1855 r. Zofi a Gałczyńska, córka Wojciecha 
poślubiła malarza Juliusza Kossaka i jej niedawno znaleziony sztambuch. Ich wnuczką była 
Jadwiga, późniejsza żona Witkacego, genialnego artysty, ale jak podkreślała prelegentka, 
męża zbyt „nowoczesnego”. Przywołała też postacie Anieli Gałczyńskiej, losy Zofi i Kossak-
-Romańskiej, a także wypadek na polowaniu, którego sprawcą był Juliusz Kossak. 

Spotkaniu  towarzyszyły wystawy:  „Joanna Jurgała-Jureczka  i  jej książki” oraz  „Zna-
mienity  ród  Kossaków  w  zbiorach  Książnicy  Pedagogicznej  w  Kaliszu”.  Podczas  wizyty 
w kaliskiej bibliotece Joanna Jurgała-Jureczka zwiedziła Dział Zbiorów Specjalnych oraz 
pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka.  

Od prawej: dr Joanna Jurgała-Jureczka, Róża Pomiecińska – inicjatorka spotkania
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■ Aldona Zimna
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Biblioteczne rocznice 
Kilka wspomnień z jubileuszowych obchodów 
70-lecia Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Rok  2019  dla Książnicy  Pedagogicznej  im. Alfonsa  Parczewskiego w Kaliszu  to  czas 
wyjątkowy. W okresie  tym biblioteka obchodziła  jubileusz 70-lecia działalności, 25-lecia 
nadania imienia Alfonsa Parczewskiego oraz 170-lecia urodzin patrona. Cały rok obfi tował 
w różnego typu wydarzenia związane z obchodami wymienionych rocznic. 

Pierwszym jubileuszowym akcentem było przeprowadzenie podczas Festiwalu Profe-
sjonalistów – targów edukacyjnych w dniach 5-6 marca w Hali Arena w Kaliszu – Jubi-
leuszowej Gry Targowej zatytułowanej  „Poznajemy Książnicę Pedagogiczną”. Gra cieszy-
ła  się  sporą popularnością wśród odwiedzającej nasze stanowisko młodzieży, przybliżyła 
uczniom historię i charakter działalności biblioteki. 

Kolejnym wydarzeniem nawiązującym do jubileuszu była konferencja pt. „(Nie)zwykłe 
kobiety. Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące” poświęcona prezentacji sylwetek zna-
nych i mniej znanych historycznie postaci kobiet związanych z Kaliszem. W nawiązaniu do 
obchodów jubileuszu 70-lecia Książnicy podczas konferencji odbył się wernisaż specjalnie 
wybranych 70 ekslibrisów z kolekcji biblioteki dedykowanych kobietom. Owocem tego wy-
darzenia jest wydany w 70 egzemplarzach (po jednym na każdy rok działalności Książnicy) 
katalog autorstwa dr Bogumiły Celer. Wystawę poświęconą pamięci Bożeny Woś można 
było oglądać w Książnicy do końca kwietnia 2019 r. Katalog wystawy dostępny jest również 
w wersji on-line. Zainteresowanym polecamy obszerne sprawozdanie z konferencji „(Nie)
zwykłe kobiety. Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące”, które ukazało się w branżo-
wym czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1(28),2019, autorstwa dr 
B. Celer oraz relację Henryki Karolewskiej w bieżącym numerze „Bliżej Biblioteki”.

Warto także zaznaczyć że w roku jubileuszowym miały miejsce także ważne wydarzenia 
związane  z  rozbudową biblioteki.  Pierwszym była  konferencja  prasowa poświęcona  roz-
budowie, która miała miejsce 12 marca 2019 r. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marzena 
Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal – dyrektor De-
partamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Jarosław Paszyn – właściciel fi rmy Locum M. Paszyn Spółka Komandytowa – autor projek-
tu, Roman Pułkownik współwłaściciel – przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Ogólnego spółka z o. o., Krzysztof Kaczmarczyk – Invest-Dominium – inspektor 
nadzoru budowlanego inwestycji oraz Jolanta Nowosielska – dyrektor Publicznej Bibliote-
ki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego – inwestor. Podczas spo-
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Pracownicy Książnicy z Marzeną Wodzińską – członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
i Dorotą Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego podczas jubileuszowej gali

tkania Marzena Wodzińska mówiła: Od dłuższego czasu planowaliśmy rozbudowę Książ-
nicy Pedagogicznej w Kaliszu.(…) Zmiana siedziby biblioteki wiązała się z koniecznością 
przygotowania pomieszczeń magazynowych, które pomieszczą bogaty księgozbiór oraz 
zapewnią jak najlepszą obsługę czytelników. W chwili obecnej, dzięki fi nansowaniu ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego możemy przystą-
pić do fi nalizacji inwestycji. Łączna wartość nakładów to blisko 10,5 mln. Bardzo mnie 
cieszy, że w Kaliszu powstanie nowoczesna biblioteka, na miarę XXI wieku, spełniająca 
oczekiwania mieszkańców, począwszy od najmłodszych dzieci po seniorów. Natomiast 
Jolanta Nowosielska – dyrektor Książnicy – dopowiedziała, iż Książnica Pedagogiczna to 
nie wyłącznie wypożyczalnia książek, ale bogata oferta edukacyjna, kulturalna, zbiorów 
specjalnych, a także miejsce spotkań lokalnej społeczności. Wieloletni i niewątpliwie naj-
bardziej  zasłużony  były  dyrektor  kaliskiej  biblioteki  pedagogicznej,  prof. Krzysztof Wal-
czak, podsumował swoim wpisem na internetowym profi lu Książnicy ten dzień, w następu-
jący sposób: To wielki dzień dla Książnicy i jej pracowników. Dziękuję Panu Marszałkowi 
Markowi Woźniakowi i Pani Marzenie Wodzińskiej za tę decyzję, dzięki której największa 
biblioteka Kalisza otrzyma znakomite warunki działania. Rok jubileuszowy to czas kiedy 
pracownicy Książnicy chcą publicznie serdecznie podziękować dyrektorowi za te ważne sło-
wa. Dziękujemy za lata współpracy, za przychylność i za rozwój kaliskiej Książnicy Pedago-
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gicznej, a także rozwój każdego z nas. Kolejne pokolenia bibliotekarzy mających to szczęście 
pracować z Panem, wybitnym bibliotekarzem, pedagogiem i dyrektorem, dziękują dziś po 
raz kolejny za pełen profesjonalizm i bibliotekarski optymizm w pracy zawodowej.

W kwietniu, miesiącu obfi tującym w wydarzenia poświęcone książce i prawom autor-
skim oraz poezji Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych ogłosił konkurs infor-
matyczno-plastyczny  zatytułowany  „E-kartka na Dzień Bibliotekarza w 70-lecie Książni-
cy Pedagogicznej”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII 
i klas III gimnazjum oraz szkół średnich, w tym również do uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie z Kalisza i powiatu kaliskiego. 
W Dniu Bibliotekarza,  8 maja  2019  r.,  po  obradach  komisja  konkursowa wyłoniła  zwy-
cięzców konkursu. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Marcin Płotek 
ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Droszewie. Komisja konkursowa przyznała 
także wyróżnienie dla Gabrieli Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów 
w Kaliszu. W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężył Marcin Adamski z Liceum Pla-
stycznego im. T. Kulisiewicza w Kaliszu, wyróżnienie otrzymała Weronika Koziarek rów-
nież z Liceum Plastycznego. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu informa-
tyczno-plastycznego odbyło się 7 czerwca. Datę tę wybrano nieprzypadkowo, ponieważ jest 
to dzień akcji propagującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”. Sponsorem nagród 
została „Galeria Tęcza” Kalisz Retail Sp. z o. o.

W maju 2019 r. została także po raz pierwszy zaprezentowana wystawa jubileuszowa, 
„70 lat PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu – wystawa monogra-
fi czna”, której kuratorem była dr B. Celer. Ta wyjątkowa ekspozycja wystawiennicza gościła 
w różnych zakątkach naszego miasta ukazując działalność biblioteki, jej twórców oraz ran-
gę,  jaką zdobyła na przestrzeni 70  lat. Na pierwsze miejsce ekspozycji wystawy wybrano 
Ratusz Miejski, gdzie przez miesiąc pracownicy Ratusza, na czele z włodarzami miasta oraz 
odwiedzający ratusz kaliszanie, mieli okazję zapoznać się z działalnością i historią biblioteki 
pedagogicznej. Następnie wystawa został zamontowana w Centrum Kultury i Sztuki w Kali-
szu, w Galerii Foyer. Kolejnym miejscem, gdzie na krótko zagościła jubileuszowa ekspozycja 
była Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego w Kaliszu. Następnie wystawa zagościła na okres dwóch miesięcy 
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu  im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Później wystawa wróciła do siedziby biblioteki, by wzbogacić jubileuszową 
galę w dniu 22 listopada 2019 r. w kompleksie restauracyjnym Margo. 

Ważnym dniem dla kaliskiej Książnicy  jest  także dzień  14 maja  i  rok  1994,  kiedy  to 
Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu (obecnie Publicznej Bibliotece Pedago-
gicznej Książnicy Pedagogicznej) nadano imię Alfonsa Parczewskiego. Właśnie w tym roku, 
2019, mija 25 lat od tego wydarzenia. Jesteśmy dumni z tak znamienitego patrona, zasłu-
żonego obywatela Kalisza.

Miesiąc maj niestety kojarzyć się będzie także pracownikom biblioteki oraz jej czytelni-
kom z odejściem naszej drogiej koleżanki – Grażyny Karczewskiej, wieloletniej pracownicy 
działu udostępniania  zbiorów oraz działu magazynów  i  konserwacji  zbiorów. Przytoczyć 
tu należy wpis na profi lu Książnicy jednego z naszych czytelników – Macieja Błachowicza: 
Jako Państwa wieloletni czytelnik ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci pani, któ-
rej nazwiska i imienia nigdy nie znałem, a która zawsze z uśmiechem na twarzy przynosiła 
książki. To prawda, nie ma biblioteki bez książek, ale nie ma też biblioteki bez wspaniałych 
bibliotekarzy, bo to oni jak śp. Pani [Grażyna] tworzą atmosferę takich miejsc”.

W  sierpnia  2019  r.  Książnica  Pedagogiczna  rozpoczęła  cykl  postów  na  Facebooku, 
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zatytułowanych  „70 obiektów na 70-lecie Książnicy”, prezentujących cymelia  ze  zbiorów 
biblioteki. Wszystkie  eksponaty  są  równocześnie  prezentowane na blogu działu  zbiorów 
specjalnych (https://ksiaznica.wixsite.com/cymelia). Tam także można zapoznać się z róż-
nymi  ciekawostkami  z  życia działu. W  ten  sposób kierownik działu  zbiorów  specjalnych 
dr  B.  Celer  pragnie  przedstawić  różnorodność  i  potencjał  wystawienniczy  i  edukacyjny 
zbiorów historycznych Książnicy. Na blogu zostały zaprezentowane między  innymi  takie 
eksponaty i obiekty, jak: 
 najstarszy druku w zbiorach, czyli tzw. „Biblia gdańska” z 1632 r.,
 podręcznik do nauki gramatyki  łacińskiej, stanowiący najstarszy w zasobach biblio-

teki przykład  literatury tego typu. Ukazał się w 1755 r. nakładem kaliskiej drukarni 
jezuickiej,

 eksponaty (wybór) z kolekcji Kiry Gałczyńskiej (córki Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego). W bibliotekach przyjmuje się zasadę, że to właściciel spuścizny decyduje jakiej 
instytucji chce przekazać swoje materiały, a ta instytucja powinna tę wolę uszanować. 
Tak też stało się w przypadku kolekcji przekazanej do zbiorów Książnicy przez Kirę 
Gałczyńską w 2015 r. W skład kolekcji wchodzą oprócz wielu dokumentów, fotografi i, 
także cenne rodzinne pamiątki: maleńki naparstek ze srebra, płaska skarbonka rów-
nież ze srebra, którą Natalia Gałczyńska otrzymała od swego ojca, a także zabytkowa 
fi liżanka,

 roczniki „Kaliszanina”, XIX-wiecznej „Gazety miasta Kalisza i jego okolic”,
 rękopis zatytułowany „Szpital św. Trójcy w Kaliszu (z notat Adama Chodyńskiego)” 

datowany na rok 1896. Rękopis trafi ł do naszych zbiorów jako dar w 2009 r. Ofi aro-
dawcą był dr medycyny Zbigniew Kledecki,

 fotografi a z szufl ady, przedstawiająca Alinę Szapocznikow – artystkę, kaliszankę, któ-
rej zdjęcie pochodzi ze zbiorów zachowanych w pracowni Władysława Kościelniaka, 

 menu październikowej kolacji  z  1902 r.   –  to  jedno z  ciekawszych przykładów  tego 
rodzaju dokumentów w naszych zbiorach. Ważną część zbiorów specjalnych Książni-
cy stanowią bowiem dokumenty życia społecznego, a takim jest właśnie menu kolacji 
zorganizowanej z okazji otwarcia Domu Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu w paź-
dzierniku 1902 r. Menu wyszło spod prasy drukarskiej K. W. Hindemitha, zasłużonego 
dla miasta drukarza i wydawcy,

 ekslibrisy wykonane przez Jerzego Jarnuszkiewicza – kaliszanina z racji urodzenia, 
słynnego rzeźbiarza, autora pomnika Adama Asnyka w Kaliszu,

 najcenniejsze dokumenty dotyczące szkolnictwa kaliskiego z XIX i początków XX wie-
ku znajdujących się w dziale zbiorów specjalnych. Najstarszy prezentowany dokument 
– świadectwo szkolne spisane w języku rosyjskim i pochodzi z 1883 r.,

 paszport z Królestwa Prus (1893 rok), to kolejny ciekawy eksponat w dokumentach 
życia społecznego, wydany dla Frankowskiego (imię nieczytelne) z Bledzianowa (wsi 
wówczas w  powiecie  odolanowskim,  dziś w  ostrzeszowskim).  Paszport ważny  do  9 
stycznia 1895 r. został zadrukowany i zapisany w języku niemieckim i rosyjskim. Na 
dokumencie znajdują się pieczątki drukowane czarnym i fi oletowym tuszem z herbem 
Królestwa Prus oraz  z herbem Rosji. Na stronie 5 widnieje adnotacja,  że właściciel 
paszportu w grudniu 1896 r. przebywał w Kaliszu,

  eksponaty prezentowane z okazji Święta Niepodległości ze zbiorów specjalnych Książ-
nicy, poświęcone wolności, którą wywalczyli dla nas nasi przodkowie,
W  roku  jubileuszowym,  ważnym  wydarzeniem  dla  biblioteki  był  dzień  23  września 

2019 r. w trakcie którego odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego 
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pod budowę nowego  skrzydła Książnicy.  Inwestycja w  całości  jest  fi nansowana  ze  środ-
ków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 
bieżącego  roku,  natomiast  termin  zakończenia  rozbudowy  zaplanowany  jest  na  sierpień 
2020 r. W swoim wystąpieniu Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego powiedziała między innymi: „ W moim sercu zrodziło się jedno, aby Książnica 
Pedagogiczna wyglądała na miarę XXI wieku. KP musi być dostępna dla Kaliszan, dla 
całej południowej Wielopolski, dla wszystkich mieszkańców i stanowić dobre miejsce pra-
cy dla wszystkich bibliotekarzy”. Dwa egzemplarze aktu erekcyjnego podpisali: Marzena 
Wodzińska –  członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zbigniew Słodowy – Wi-
cestarosta Kaliski, Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza, Janusz Pęcherz 
–  Przewodniczący  Rady Miasta  Kalisza, Małgorzata  Paszyn  –  biuro  projektowe  Locum 
M. Paszyn, Stanisław Pułkownik – dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego sp. 
z o.o. oraz Jolanta Nowosielska – dyrektor PBP KP w Kaliszu. Zgodnie z tradycją tego typu 
wydarzeń  w tubie umieszczono 1 egzemplarz aktu erekcyjnego, winiety lokalnych tygodni-
ków: „Życie Kalisza”, „Ziemia Kaliska”, „7 dni Kalisza” oraz monety od 1 grosza do 5 złotych. 
Drugi egzemplarz przechowywany jest w siedzibie biblioteki.

  Dnia 5 października 2019  r. podczas organizowanej  już po  raz kolejny Nocy Bi-
bliotek w kaliskiej Książnicy w nawiązaniu do obchodzonego jubileuszu, została ponownie 
wśród odwiedzających bibliotekę przeprowadzona Gra Jubileuszowa zatytułowana „Pozna-
jemy Książnicę Pedagogiczną”. Na uczestników, którzy poprawnie rozwiązali grę czekały 
drobne upominki. Inauguracyjnym elementem Nocy Bibliotek w Książnicy był wernisaż in-
teresującej wystawy „Ślady pamięci, ślady przyjaźni w pracowni Władysława Kościelniaka. 
Wspominki o Tadeuszu Kulisiewiczu”. Wystawa zorganizowana została w Roku Tadeusza 
Kulisiewicza i z okazji jubileuszu 70-lecia Książnicy, a za jej projekt i realizację odpowie-
dzialna była dr B. Celer. 

Punktem kulminacyjnym uroczystych obchodów jubileuszowych 70-lecia działalności 
Książnicy był dzień 22 listopada 2019 r. Uroczystości odbyły się w kompleksie restauracyj-
nym Margo w Kaliszu. Na obchodach pojawili się zaproszeni goście z Kalisza i Wielkopol-
ski, m.in.: Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która 
jednocześnie objęła obchody jubileuszowe Honorowym Patronatem; Dorota Kinal – dyrek-
tor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Udział wzięli także: Prze-
wodniczący Rady Powiatu – Adam Kłysz, w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana 
Kinastowskiego – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki – Grażyna Dzie-
dziak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Witczak, dziekan Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. Piotr 
Łuszczykiewicz. Ponadto na uroczystościach pojawiło się wielu przedstawicieli środowisk 
oświatowych i  lokalnych, w tym m.in. dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji kultury, sztuki oraz 
zdrowia. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli dyrektorzy i wicedyrektorzy wielkopol-
skich jednostek edukacyjnych i organizacyjnych Samorządu Wielkopolskiego; Publicznych 
Bibliotek Pedagogicznych, Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, Ośrodków i Centrów Doskonalenia Nauczycieli, Centrów Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Nie zabrakło także dyrektorów kaliskich 
bibliotek, przedstawicieli  zaprzyjaźnionych stowarzyszeń  i  fundacji oraz grona uznanych 
sympatyków Książnicy  Pedagogicznej.  Przybyli  również  emerytowani  dyrektorzy, w  tym 
prof. Krzysztof Walczak, a także bibliotekarze, pracownicy biblioteki oraz kierownicy fi lii.
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Podczas gali w swoim wystąpieniu Marzena Wodzińska powiedziała: Dziś trudno sobie 
wyobrazić Kalisz bez Książnicy. Jest ona nie tylko skarbnicą spuścizny intelektualnej re-
gionu, ale miejscem spotkań nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty, historyków, 
pasjonatów czytania, a także studentów i wszystkich osób poszukujących dobrej książki 
i lektury.

Natomiast dyrektor Książnicy Pedagogicznej – J. Nowosielska podkreśliła jak ważną 
rolę dla Kalisza i powiatu pełni biblioteka i jej bogaty księgozbiór. Nowa Książnica Peda-
gogiczna w jeszcze większym stopniu będzie mogła zaspokajać oczekiwania czytelników, 
realizować zadania statutowe, prowadzić działalność kulturalno-oświatową.

W ofi cjalnej  części uroczystości  przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą 
historię placówki od początku powstania do współczesności. W rolę lektora wcieliła się na-
sza koleżanka, jednocześnie wicedyrektor biblioteki – Małgorzata Kołodziej. Podczas pro-
jekcji przedstawiono najistotniejsze fakty z 70-lecia działalności biblioteki, sylwetki kolej-
nych dyrektorów i pracujących bibliotekarzy, zmiany lokali oraz rozwój i charakter działań 
kaliskiej Książnicy.

Jubileuszowym obchodom towarzyszyły dwie wystawy. O  jednej  już wspomnieliśmy. 
Druga natomiast zatytułowana „Ekslibrisy  jubileuszowe Książnicy Pedagogicznej w Kali-
szu” przedstawiała zbiór ekslibrisów – ulubionej przez bibliotekarzy małej formy grafi cznej, 
wykonanej specjalnie na obchody jubileuszu biblioteki. Zaproszeni goście obdarowani zo-
stali reprodukcjami ekslibrisów. 

Jubileuszowej gali towarzyszyła także część artystyczna, podczas której wystąpili: Sła-
womir Olgierd Kram – baryton operowy oraz Jarosław Wiśniewski (saksofon). Całość po-
prowadziła Renata Brukiewicz.

Na zakończenie zebrani goście wraz z dyrekcją i pracownikami Książnicy wznieśli uro-
czysty toast, skosztowali jubileuszowego tortu, a następnie oddali się wspólnym ciekawym 
rozmowom oraz sentymentalnym, kuluarowym wspomnieniom. 

Warto przytoczyć słowa, które mogą posłużyć za podsumowanie jubileuszu. We wstępie 
do katalogu „Ekslibrisy Jubileuszowe Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Ka-
liszu”, dedykowanego „Obecnym i Byłym Pracownikom Książnicy” autorka pisała: Bibliote-
karskie obchody miały na celu podkreślenie roli bibliotek i bibliotekarzy w popularyzacji 
książki i czytelnictwa oraz krzewieniu kultury, a także integrację środowiska, w którym 
działa Książnica.

Bibliografi a
1. www.kp.kalisz.pl
2. profi l Książnicy na Facebooku.
3. Blog Działu zbiorów specjalnych Książnicy.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Na marginesie
jubileuszowych wystaw Książnicy

Gali  jubileuszowej  Książnicy  Pedagogicznej  w  Kaliszu  towarzyszyły  dwie  wystawy. 
Warto dopowiedzieć kilka słów o przygotowanych ekspozycjach. 

Pierwsza  z  wystaw  prezentowała,  jak  biblioteka  zmieniała  się  wraz  z  upływem  czasu 
oraz jak urastała do rangi jednej z najlepszych bibliotek pedagogicznych. Wystawa powstała 
w oparciu o fotografi e obrazujące działalność biblioteki w minionym 70-leciu. Kuratorka wy-
stawy skupiła się na pokazaniu historii placówki oraz obecnej działalności. Na planszach za-
mieszczono sylwetki ludzi, którzy tworzyli bibliotekę: byłych dyrektorów oraz bibliotekarzy, 
którzy swoją postawą i zaangażowaniem zapracowali na miano zasłużonych. Kolejne plansze 
prezentowały historię  i współczesność biblioteki, pokazany został budynek biblioteki. Pre-
zentowane były także wybrane wystawy, konferencje i sesje organizowane bądź też współor-
ganizowane przez bibliotekę począwszy od 1977 r. Szczególne miejsce na wystawie zajmowali 
darczyńcy. Bibliotekarze bardzo doceniają ich hojność, bo to dzięki nim powiększamy zbio-
ry naszej biblioteki o cenne materiały. Biblioteka zaprezentowała również to czym może się 
pochwalić,  czyli wydawnictwa biblioteki  (w wyborze) oraz cymelia ze zbiorów specjalnych 
i księgozbiór historyczny. Pokazane na wystawie materiały stanowią pewien wycinek historii 
biblioteki oraz jej bogatego księgozbioru. Głównym celem ekspozycji była próba przybliżenia 
przeszłości biblioteki. Plansze zamykające wystawę odnosiły się do sytuacji obecnej i bogatej 
działalności Książnicy obejmującej realizację projektów edukacyjnych, konkursów, akcji czy-
telniczych, wspomaganie szkół  i placówek oświatowych oraz współpracę ze środowiskiem. 
Ostatnia plansza nawiązywała do budowy nowego skrzydła biblioteki.

Druga wystawa poświęcona była  ekslibrisom wykonanym z okazji  obchodzonego  ju-
bileuszu. Książnica od wielu lat popularyzuje sztukę ekslibrisową poprzez organizację cy-
klicznych  wystaw  prezentujących  ekslibrisy  gromadzone  przez  bibliotekę,  promujących 
twórczość Władysława Kościelniaka, Czesława Wosia, czy też kolekcje ekslibrisów wielu in-
nych artystów. W nawiązaniu do pięknych tradycji bibliotekarze postanowili uczcić jubile-
usz Książnicy wystawą ekslibrisów wykonanych z tej okazji. W związku z tym do wybranych 
grafi ków z całego kraju oraz kilku z zagranicy kuratorka wystawy skierowała zaproszenie do 
wykonania jubileuszowego ekslibrisu. Pozytywny odzew napłynął od 16 artystów z 6 krajów 
(Argentyny, Czech, Niemiec, Norwegii, Polski i Słowenii). Wśród nich znaleźli się: 

Rajmund Aszkowski (Polska)
Ryszard Bandosz (Polska)
Juliusz Batura (Polska)
Ryszard Bednarz (Polska)
Marcin Cziomer (Polska)
Egbert Herfurth (Niemcy)
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dr Zbigniew Jóźwik (Polska)
Zbigniew Kubeczka (Czechy)
Torill Elisabeth Larsen (Norwegia)
Joanna Makuch-Folwarska (Polska)
Cristina Gladys Muñoz (Argentyna)
Zbigniew Osenkowski (Polska)
Arpad Šalamon (Słowenia)
Mauricio Schvarzman (Argentyna)
Jerzy Waygart (Polska)
Sylwia Wojewoda (Polska) 

Grafi cy nadesłali łącznie 20 prac wykonanych głównie w klasycznej technice linorytu, 
ale także wykorzystali techniki mieszane takie, jak: sucha igła, akwaforta, mezzotinta, pla-
stikoryt, rysunek piórkiem, są też projekty wygenerowane komputerowo. 

Tematyka ekslibrisów jest różnorodna, dominującym motywem jest oczywiście książ-
ka, grafi cy nawiązali także do postaci patrona biblioteki Alfonsa Parczewskiego oraz do hi-
storii miasta Kalisza i innych budynków wyróżniających się w jego architekturze. 

Niektórzy z grafi ków oprócz ekslibrisów wykonanych specjalnie na jubileusz nadesłali 
także inne znaki swojego autorstwa. Kolekcja ekslibrisów gromadzonych w bibliotece po-
większyła się w ten sposób o księgoznaki sygnowane przez Ryszarda Bednarza, Zbigniewa 
Jóźwika, czy Arpada Šalamona1.

Przypisy
Celer B., Esklibrisy jubileuszowe Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Kalisz 2019. s. 7-13. 

Autor ekslibrisu – Jerzy Waygart (Polska)
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Autor ekslibrisu – Zbigniew Kubeczka (Czechy)
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■ Marcin Mikołajczyk
                        Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Książki regionalne 
w naszych bibliotekach

Rok  2018  obfi tował  w  Kaliszu  w  wiele  rocznic,  jubileuszy 
i wydarzeń, czego wymiernym skutkiem było pojawienie się na regałach 
bibliotecznych nowych calisianów. Każdy miłośnik swojej małej ojczyzny 
powinien  znaleźć  wśród  nich  pozycje,  które  go  zainteresują,  a  może 
i przyczynią się do dalszych poszukiwań i badań.

Ubiegły rok to czas jubileuszu 100-lecia dwóch zasłużonych dla miasta 
szkół – Szkoły Dwojga Imion (Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum 
im. Anny Jagiellonki, obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika) oraz działalności edukacyjnej w mieście sióstr nazaretanek. 
„Szkoła  dwojga  imion”  pod  redakcją  Krzysztofa  Walczaka  to  druga, 
poszerzona  edycja  monografi i  szkoły  sprzed  dziewiętnastu  lat.  Trzy 
pierwsze rozdziały w stosunku do pierwszego wydania zostały zmienione 
w  minimalnym  stopniu.  Zasadniczych  zmian  dokonano  w  rozdziale 
omawiającym  współczesne  dzieje  placówki.  Cenną  część  monografi i 
stanowią spisy nauczycieli, pracowników i uczniów gimnazjum i liceum 
na przestrzeni ponad stu pięćdziesięciu lat. W stosunku do pierwszego 
wydania  książki  dodano  informację  o  kolejnych  kilku  rocznikach 
absolwentek, co było możliwe dzięki pozyskaniu z Narodowej Biblioteki 
Rosji  w  Petersburgu  brakujących  w  polskich  zbiorach  roczników 
„Kaliszanina”  i  dotarciu  do  nieudostępnianych  roczników  „Gazety 
Kaliskiej”. Włączono do wykazu absolwentów z lat 1999-2018. Autorami 
poszczególnych rozdziałów są: Elżbieta Steczek-Czerniawska, Krzysztof 
Walczak,  Ewa  Andrysiak,  Sławomir  Przygodzki,  Anna  Roth,  Monika 
Sobczak-Waliś oraz Agnieszka Sitko. 

Z kolei kaliski Nazaret dla uczczenia swojego jubileuszu wydał swoistą 
trylogię książkową, na którą składają się pozycje: „Czas wielkich spraw. 
Wojenne  losy  kaliskich Nazaretanek”,  „Życia  jest  wciąż  tak  dużo.  Sto 
lat kaliskich Nazaretanek” autorstwa siostry Ruth Jadwigi Kawy CSFN 
oraz „Opowieść o kaliskich reformatach i ich dniu codziennym”, której 
autorem jest Jerzy Aleksander Splitt. Pierwsza publikacja przypomina 
lata  II  wojny  światowej,  która  przerwała  działalność  szkoły.  Rozdział 
pierwszy  „Oddać  się  Bogu  bez  zastrzeżeń”  przybliża  losy  nazaretanek 
i konwentu od września 1939 r. do sierpnia 1945 r., cytując np. nieznane 
dokumenty  i  relacje świadków z Gaukinderheim Kalisch czyli ośrodka 
przymusowej germanizacji polskich dzieci. Rozdział drugi „Pożegnania 
i  powroty”  opowiada  o  siostrach  i  osobach  związanych  z  kaliskim 
klasztorem,  które  nie  przeżyły  wojny  lub  skazane  były  na  tułaczkę. 



129grudzień 2019

Tematem kolejnej części są wydarzenia z lat 1918-1939 oraz powojenne 
i współczesne  dzieje  klasztoru  i  ściśle  z  nim  związanej  szkoły.  Praca 
J.A.  Splitta  przybliża  czytelnikowi  trzy  stulecia  bytności 
w  nadprośniańskim  grodzie  konwentu  reformatów.  W  trzech 
rozdziałach  autor  opisuje  początki  zakonu,  życie  codzienne 
i  najważniejsze  wydarzenia  z  dziejów  kaliskich  zakonników. 
Niezwykle  cennymi  dodatkami  są  zamieszczone  na  końcu  książki 
spisy  liczby  zakonników  kaliskiego  konwentu  w  latach  1631-1873, 
liczby zakonników, gwardianów kaliskiego konwentu oraz zakonników 
reformackich  pochowanych  w  krypcie  grobowej  pod  prezbiterium. 
Wartość trzech tomów, opartych m.in. na nieznanych dotąd kronikach 
i  wspomnieniach,  napisanych  żywym,  barwnym  językiem  podnoszą 
ilustracje. 

Światło  dzienne  ujrzała  długo  oczekiwana  przez  wszystkich 
miłośników muzyki w Kaliszu praca Mirosława Przędzika pt. „Muzyczny 
Kalisz  1870-1914”.  Ponad  400-stronicowa,  bogato  ilustrowana 
publikacja jest efektem wieloletniej, benedyktyńskiej pracy badawczej 
autora  nad  życiem  muzyczno-obyczajowym  Kalisza  lat  1870-1914, 
relacjonowanym na łamach „Kaliszanina” i „Gazety Kaliskiej”. Wydawcą 
książki jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
redakcji podjęła się Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki Głównej, projekt grafi czny  i przygotowanie do 
druku zawdzięczamy Wiesławie i Krzysztofowi Oleksiakom.

Z  okazji  przypadającej  w  2018  r.  180.  rocznicy  urodzin  Adama 
Asnyka  ukazały  się  dwie  książki  upamiętniające  życie  i  działalność 
poety.  Pierwsza,  autorstwa  Anety  Kolańczyk  „Adam  Asnyk  (1838-
1897).  Poeta,  działacz  polityczny  i  społeczny”,  wydana  przez 
Kaliskie  Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk,  w  ukazującej  się  od  2010  r. 
popularnonaukowej  serii  wydawniczej  „Kaliszanie”.  Pozycja 
dotycząca  poety  jest  16.  z  tej  serii.  Druga  to  bibliofi lska  edycja 
pierwodruku wiersza poety, pt. „Rodzinnemu miastu”, zamieszczonego 
w 14 numerze „Kaliszanina” z 1870 r. Edycja została wydana z inicjatywy 
prezes  bibliofi lów  kaliskich  zrzeszonych  w  Towarzystwie  Przyjaciół 
Książki prof. Ewy Andrysiak oraz władz miasta Kalisza. Dodać należy, 
że nakład tej ręcznie zszywanej książeczki to 300 egzemplarzy ręcznie 
numerowanych, a przedmowę napisała Aneta Kolańczyk.

Ukazał  się  dziewiąty  już  tom  „Kaliskiego  kalejdoskopu 
przewodnickiego  2017-2018”  autorstwa  Piotra  Sobolewskiego. 
Opracowanie  przedstawia  miejsca,  do  jakich  dotarli  miłośnicy 
regionaliów  pod  przewodnictwem  autora  i  innych  członków  Koła 
Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK im. Adama Chodyńskiego 
w okresie od maja 2017 do września 2018 r. Skierowana do szerokiego 
grona  odbiorców  publikacja  zawiera  opis  23  atrakcyjnych  pod 
względem krajoznawczym obiektów oraz zagadnień z dziejów miasta 
i powiatu.

Dzieje kaliskiego sportu wzbogacone zostały kolejną pozycją z serii 
„Kaliska Biblioteka Sportowa”. Tym razem na półki biblioteczne trafi ła 
pozycja autorstwa Zbigniewa Kościelaka pt. „Kaliski supermaratończyk. 
Opowieść o niezwykłym sportowcu Andrzeju Jabłońskim”. Na łamach 
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książki każdy zainteresowany sportem i bieganiem może prześledzić życie 
i karierę Andrzeja Jabłońskiego, (ur. 1936) sportowca, który zaliczył ponad 
170 długodystansowych biegów, startował w 33 Biegach Ptolemeusza, 32 
razy w  Supermaratonie  Calisia  i  w  100-kilometrowych  biegach w  Belgii 
i  Szwajcarii,  przebiegł  22  Warszawskie  Maratony  Pokoju,  wziął  udział 
w dwóch biegach 24-godzinnych, startował w 135 maratonach w Berlinie, 
Londynie  czy  w  Nowym  Jorku.  Dziesięciokrotnie  zdobył  tytuł  mistrza 
Polski weteranów w maratonie w kategorii 50. 60. i 70-latków. Znany był 
przede wszystkim z dwóch wielkich biegów – z Kalisza do Heerhugowaard 
i z Kalisza do Watykanu.

W zeszłym roku ukazało się drugie wydanie książki „Moje fascynacje. 
Mariola  Pryzwan  w  rozmowach  z  Agatą  Rokicką”.  W  publikacji  obok 
opowieści o Władysławie Broniewskim, Annie German, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej,  Zbigniewie  Cybulskim,  Halinie  Poświatowskiej,  Annie 
Jantar i Irenie Jarockiej można przeczytać o Marii Dąbrowskiej.

Dzięki  staraniom  Tomasza  Chlebby  ukazał  się  współczesny  album 
miasta pt.  „Kalisz wczoraj  i dziś”,  z  tekstem J. A. Splitta. Autorem zdjęć 
jest Piotr Diehl, praprawnuk autora najstarszych fotografi i Kalisza – Jana 
Wilhelma Diehla. 

W  obchody  Nadzwyczajnego  Roku  Świętego  Józefa  Kaliskiego 
(3  grudnia  2017  -  6  stycznia  2019)  wpisuje  się  książka  wydana  przez 
Fundację  Inicjatywa  dla  Opatówka  pt.  „Szulec.  Wieś  cudu  świętego 
Józefa”  autorstwa  Ewy  Martinek  –  mieszkanki  Szulca,  doktorantki  na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, archiwistki i nauczycielki. 
Autorka postawiła sobie za cel pokazanie, jak istotnym wydarzeniem było 
objawienie  św.  Józefa,  jak  wpłynęło  ono  na  wzrost  znaczenia  Świętego 
w Kaliszu i jego okolicach. Publikacja przedstawia obraz Szulca w drugiej 
połowie XVIII w., jego ówczesnych mieszkańców, ich życie codzienne czy 
wątki gospodarcze.

Praca zbiorowa „Druki niezależne w Polsce w  latach 1945-1990” pod 
redakcją Grażyny Schlender wydana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu, 
jest  pokłosiem  konferencji  naukowej  pt.  „Prasa  opozycyjna  w  Polsce 
w latach 1945-1990” zorganizowanej w 2017 r. przez Archiwum Państwowe 
w  Kaliszu,  Kaliskie  Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk  oraz  Państwową 
Wyższą  Szkołę  Zawodową  im.  Prezydenta  Stanisława Wojciechowskiego 
w  Kaliszu.  Publikacja  zawiera  13  artykułów  autorów  wywodzących  się 
ze  środowisk  naukowych  z  całej  Polski  –  uniwersytetów,  archiwów 
państwowych  oraz  Instytutu  Pamięci  Narodowej.  Teksty  poświęcono 
m.in.  zawartości,  technikom  wydawniczym,  kolekcjonowaniu  oraz  roli 
druków opozycyjnych wydawanych w Polsce w latach 1945-1990. Kolejne 
wydawnictwo Archiwum Państwowego w Kaliszu to śpiewnik pt. „Historia 
Polski  w  pieśni.  W  stulecie  odzyskania  niepodległości"  w  opracowaniu 
Grażyny  Schlender.  Publikacja  zawiera  38  chronologicznie  ułożonych 
pieśni  i  piosenek  patriotycznych,  żołnierskich,  ludowych  i  biesiadnych. 
Śpiewnik ilustrowany jest ekslibrisami pochodzącymi ze zbiorów Książnicy 
Pedagogicznej  im.  Alfonsa  Parczewskiego  w  Kaliszu  wykonanymi  przez 
znanych  i  cenionych  plastyków:  Władysława  Kościelniaka,  Czesława 
Wosia, Adama Młodzianowskiego,  Ireneusza Chmurzyńskiego, Ryszarda 
Bandosza, Jana Stańdy, Józefa Misztela, Rejmunda Lewandowskiego oraz 
Jana Hasso-Agopsowicza.
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Możemy  się  cieszyć  kilkoma  nowymi  wydawnictwami  Muzeum 
Okręgowego  Ziemi  Kaliskiej.  Uwagę  zwracają  trzy  albumy.  Pierwszy, 
pt.  „Kaliszanie  na  dawnej  fotografi i.  Fotografi e  ze  zbiorów  Muzeum 
Okręgowego  Ziemi  Kaliskiej”,  z  tekstem  Sylwii  Kucharskiej,  to  próba 
syntezy historii kaliskich zakładów fotografi cznych. Znaleźć w nim można 
fotografi e z szesnastu działających w mieście do 1914 r. atelier. „O kaliskich 
fortepianach. Fotografi e  i dokumenty ze  zbiorów Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej”, z tekstem Anny Roth, to swoista kronika fotografi czna 
historii kaliskich  twórców fortepianów. Z kolei album „Szczypiorno. Tu 
rodziła  się  niepodległość”,  autorstwa  Sylwii  Kucharskiej  i  Anny  Roth, 
to  historia  życia  internowanych  legionistów  zachowana  w  fotografi ach 
znajdujących się w zbiorach kaliskiego muzeum. Ważną publikacją  jest 
pozycja  autorstwa  Ewy  Andrzejewskiej  pt.  „Skarby  z  dawnej  zakrystii. 
Zabytkowe  szaty  liturgiczne  z  Sanktuarium  św.  Józefa  w  Kaliszu”, 
stanowiąca  katalog  do  wystawy  Skarby  dawnej  zakrystii.  Książka 
w  przystępny  sposób  przedstawia  najważniejsze  wyniki  wieloletnich 
dociekań autorki na temat zespołu szat  liturgicznych przechowywanych 
w  kaliskim  sanktuarium.  Kolejna  publikacja  jest  efektem  konferencji 
dotyczącej  wzornictwa  regionalnego.  Praca  pt.  „Twórcy/Wytwórcy/
Przetwórcy.  Wokół  problematyki  wzornictwa  regionalnego” pod 
redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Sylwii Kucharskiej, ukazuje w jaki 
sposób  kształtowało  się  i  zmieniało  wzornicze  dziedzictwo  kulturowe 
w  Wielkopolsce,  na  Górnym  Śląsku,  Śląsku  Opolskim,  Kujawach, 
Kaszubach  i Podlasiu. Przedmiotem zainteresowania autorek  jest  także 
fenomen  obecnej  fascynacji  wzornictwem  regionalnym.  Wszystkich 
zainteresowanych  dziejami  kaliskiej  Cepelii  odsyłamy  do  katalogu 
wystawy  autorstwa  Anny  Weroniki  Brzezińskiej  „Twórcy/Wytwórcy/
Przetwórcy.  Z  dziejów  kaliskiej  Cepelii”.  Kolejna  publikacja  "Wzornik 
południowej  Wielkopolski"  z  tekstem  Anny  Weroniki  Brzezińskiej 
i Sylwii Kucharskiej, stanowi swoisty lookbook odnoszący się do wzorów, 
deseni,  wykrojów,  kolorów  oraz  faktur  zabytków  kultury  tradycyjnej, 
jakie znajdują się w zbiorach kaliskiego muzeum. Wzornik ma za zadanie 
zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność regionalnego wzornictwa. 

Ubiegły  rok  pod  względem  wydawniczym  należał  do  udanych 
również  dla  Stowarzyszenia  Promocji  Sztuki  Łyżka  Mleka.  Ukazał  się 
piąty tom serii „Powrót do Karczewskiej” – „Ludzie spod Żagli” – debiut 
prozatorski  znanej  i  cenionej  poetki,  powieściopisarki  i  dramaturg 
Wandy  Karczewskiej.  Dzięki  staraniom  „Łyżki…”  nauczyciel,  poeta 
i  grafi k  Józef  Mazurkiewicz  opublikował  dwa  tomy:  „Notatnik  kaliski. 
Album wspomnień, obrazów i wierszy” oraz „Spacer po Kaliszu. Album 
rysunków i słów". Autor, urodzony w podkaliskim Trojanowie, długoletni 
obywatel  miasta  a  obecnie  mieszkaniec  Konina,  tęsknotę  za  miastem 
swojej młodości spróbował zapisać w rysunkach i słowach. 

Pojawiła się w końcu długo przez wszystkich oczekiwana publikacja 
„Wszystko dla Pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu” autorstwa znanej 
i cenionej historyk sztuki i regionalistki Anny Tabaki. Autorka w formie 
przewodnika  opowiada  alternatywną  historię,  której  osnowę  tworzą 
życiorysy  kobiet  związanych  z  Kaliszem  i  pobliskimi  miejscowościami 
– Wiery  Pietrownej  Awałow,  Janiny  Broniewskiej,  Marii  Dąbrowskiej, 
Marii Gałczyńskiej, Emilii Bohowiczowej, Fleidy Kubiak, Debory Gross-
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Schinagel, księżnej Jolanty, Wandy Karczewskiej, Marii Konopnickiej, 
Melanii Parczewskiej czy Kazimiery Wyganowskiej. Na uwagę zasługują 
ilustracje autorstwa Przemysława Dunaja.

Godnymi uwagi, dla każdego zainteresowanego swoją małą ojczyzną, 
są  cztery  pozycje  przedstawiające  dzieje:  Brzezia,  Siąszyc,  Kościelca 
i Opatówka. Autorka pierwszej, Agnieszka Słupianek poruszyła w swej 
pracy  pt.  „Dzieje  miejscowości  Brzezie  w  świetle  źródeł”,  problemy 
związane z genezą miejscowości, analizę źródeł pisanych i ustnych, jak 
również przynależność  terytorialną, genealogię, prawo własności oraz 
różne aspekty życia politycznego, religijnego, społecznego i kulturowego 
mieszkańców  swojej  rodzinnej  miejscowości.  Z  kolei  Emilia  Guźnik 
–  bibliotekarka  Miejskiej  Biblioteki  w  Koninie,  w  książce  „U  źródeł 
znamienitego  rodu  Kossaków”  podejmuje  próbę  pokazania  Siąszyc 
(gm. Rychwał)  jako miejsca,  skąd wziął początek  ród Kossaków, oraz 
odpowiedzi na pytanie na czym polegał malarski i literacki fenomen tej 
uzdolnionej rodziny. 

„Album  historyczny  pałacu  Kreutzów  w  Kościelcu”  autorstwa 
Makarego  Górzyńskiego  jest  efektem  wieloletniej  pracy  badacza.  Do 
rąk czytelników trafi ła solidna i obszerna praca poświęcona rezydencji 
Kreutzów,  jej  historii,  właścicielom,  architekturze  i  kompozycji 
ogrodowej,  ale  także  jej  współczesnym  przeistoczeniom.  Podkreślić 
należy, że wszystko to zilustrowane zostało znakomitymi fotografi ami. 

Gminna Biblioteka Publiczna  im. Braci Gillerów w Opatówku, na 
pamiątkę  stulecia  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę,  wydała 
książkę  Jadwigi  Miluśkiej-Stasiak  pt.  „Walczyli  o  niepodległą 
Polskę.  Żołnierze  wojny  polsko-bolszewickiej  1919-1920  r.,  I  wojny 
światowej  i  pierwszych  lat  niepodległości  Polski  związani  z  gminą 
Opatówek”. Publikacja przypomina i utrwala dzieje mieszkańców Ziemi 
Opatówieckiej, walczących o niezawisłość granic młodej ojczyzny.

Przegląd  calisianów  nie  byłby  pełny  bez  zaprezentowania 
wydawnictw  ciągłych.  Ukazał  się  18  numer  „Zeszytów  Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej” 
pod  redakcją  K.  Walczaka.  Tym  razem  periodyk,  chcąc  upamiętnić 
mijające  obchody  500-lecia  Reformacji,  w  całości  poświęcony  jest 
temu wyznaniu. Numer zawiera dwanaście artykułów przybliżających 
dzieje  ewangelicyzmu  w  naszym  regionie.  Przeczytać  w  nim  można 
o archiwaliach dotyczących kaliskiej parafi i  ewangelicko-augsburskiej 
w  zasobie  Archiwum  Państwowego  w  Kaliszu  (Edyta  Pietrzak), 
społeczności ewangelickiej zamieszkującej w XIX w. dobra zakrzyńskie 
(Monika Sobczak-Waliś, Grzegorz Waliś), dziejach parafi i ewangelicko-
augsburskiej  w  Sobiesękach  (Marcin  Mikołajczyk),  kaliskiej  parafi i 
ewangelicko-augsburskiej  na  łamach  „Zwiastuna  Ewangelicznego” 
(Marcin  Mikołajczyk),  Ewangelickim  Towarzystwie  Śpiewaczym 
w Kaliszu (Ewa Obała), wkładzie kaliskich ewangelików w rozwój kultury 
muzycznej  oraz  rzemiosła  i  przemysłu  budownictwa  instrumentów 
muzycznych (Krzysztof Rottermund), zamyśle pastora Karola Herzberga 
założenia  w  Kaliszu  Instytutu  Edukacyjnego  (Krzysztof  Walczak), 
znaczeniu  dla  kształcenia  kobiet  Zakładu  Naukowego  Żeńskiego 
Heleny  Semadeniowej  (Ewa  Andrysiak),  biografi styce  ewangelickiej 
w  świetle  wybranych  słowników  (Bogumiła  Celer),  działalności 
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pastora Adama Haberkanta na  ziemi  kaliskiej  (Krzysztof Walczak), 
działalności Alfonsa Parczewskiego na rzecz Kościoła Ewangelickiego 
(Ewa  Andrysiak,  Krzysztof  Walczak)  oraz  losach  kaliskiego  zboru 
baptystów  do  1939  r.  (Małgorzata  Kołodziej).  Osiemnasty  tom 
zawiera  tradycyjnie ponadto recenzje  i  sprawozdania, wspomnienia 
o zmarłych członkach KTPN oraz część „Z życia Towarzystwa”.

Swój  mały  jubileusz  obchodził  piąty  już  tom  „Polonia  Maior 
Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod redakcją 
Piotra  Gołdyna.  Na  tom  składa  się  piętnaście  artykułów,  pogrupowanych 
w trzech głównych działach i ułożonych chronologicznie. Dział Studia 
składa  się  z  tekstów  napisanych  przez  Rolanda  Prejsa  OFMCap 
(Bp  Aleksander  Bereśniewicz  wobec  klasztorów  w  Wielkopolsce 
wschodniej  (1883-1902)  ),  Wita  Brylińskiego  (Dzieje  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  w  Tuliszkowie  w  latach  1906-1945),  Aleksandra 
Smolińskiego (Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej. Przyczynek do dziejów 
szwadronów  wojewódzkich  formowanych  na  ziemiach  polskich 
od  końca  1918  r.  do marca  1919  r.), Oleha Razyhrayeva  (Więzienie 
karno-śledcze  w  Kaliszu  1918-1939. Wybrane  problemy), Mariusza 
Kaszyńskiego  (Oświata  i  kultura  w  gminie  Brudzew  w  okresie 
międzywojennym), Marka Adamczewskiego (Sztandar cechu malarzy 
i lakierników z Kalisza. Projekt z 1936 roku w dokumentacji Urzędu 
Wojewódzkiego  Łódzkiego),  Jarosława  Wąsowicza  SDB  (Ofi ary 
niemieckich  obozów  koncentracyjnych  spośród  duchowieństwa 
więzionego w obozie  internowania w Kazimierzu Biskupim), Piotra 
Gołdyna (Szkoły powszechne w gminie Kazimierz Biskupi w pierwszych 
latach po II wojnie światowej), oraz Dariusza Racinowskiego (Brdów 
w  życiu  Szczepana Zachariasza  Jabłońskiego OSPPE).  Z  kolei  dział 
Materiały  przynosi  nam  teksty  Krzysztofa  Sitnika OFM  (Inwentarz 
bernardyńskiego  klasztoru  i  kościoła  w  Kazimierzu  Biskupim  z  1819  r.) 
i  Marcina  Mikołajczyka  (Materiały  do  biografi i  księdza  Jerzego 
Bekiera w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires). 
W dziale Biografi e znajdujemy teksty Elizy Ptaszyńskiej  (Spóźniony 
przechodzeń  –  Karol  Wierusz-Kowalski  (1869-1953),  Katarzyny 
Dormus (Helena Witkowska (1870-1938) – nauczycielka, publicystka, 
popularyzatorka),  Jarosława  Durki  (Z  działalności  Stanisława 
Mańskowskiego  (1876-1937)  –  właściciela  majątku  w  Kazimierzu 
Biskupim),  a  także  Agaty  i  Krzysztofa  Żabierków  (Józef  Lewiński 
(1906-1944) – bohaterski żołnierz, uczestnik bitwy o Monte Cassino). 
Do działu Recenzji i omówień postanowili napisać Jarosław Wąsowicz 
SDB, Maria Radziszewska oraz Piotr Gołdyn. 

Szósty  tom  „Studiów  Kaliskich”,  którego  redaktorem 
jest  Jan  Frąszczak  stanowi  kolejną  publikację  o  charakterze 
interdyscyplinarnym  i  kontynuuje  zagadnienia,  które  złożyły  się  na 
treść  poprzednich  tomów.  Wydawnictwo  składa  się  z  czternastu 
artykułów  z  zakresu  ekonomii,  bezpieczeństwa,  zarządzania, 
rewitalizacji  i  fi nansowania  działalności  leczniczej.  Autorami 
poszczególnych  tekstów  są  przede wszystkim  pracownicy Wydziału 
Nauk  Społecznych  i  Humanistycznych  Państwowej  Wyższej 
Szkoły  Zawodowej  im.  Prezydenta  Stanisława  Wojciechowskiego 
w  Kaliszu.  Z  kolei  siódmy  tom  „Zeszytów  Kaliskiego  Towarzystwa 
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Genealogicznego Kalisia”, pod redakcją Jana Marczyńskiego pośrednio 
lub bezpośrednio nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Przeczytać możemy w nim opracowany przez Monikę 
Sobczak-Waliś  materiał  źródłowy  tyczący  się  rozbrojenia  żołnierzy 
niemieckich  i  przejęcia  przez  kaliszan  dworca  kolejowego.  Krzysztof 
Pierzchlewski w artykule Między Niemnem a Prosną przedstawił  losy 
swoich  przodków,  przybyłych  do  Kalisza  z  Wileńszczyzny.  Antonina 
Łuszczykiewicz podzieliła się wrażeniami ze swojej podróży do Szwajcarii. 
O  pokoleniu  swoich dziadków opowiada Marcin Bolesław Wacowski, 
z kolei Jadwiga Miluśka-Stasiak kontynuuje opowieść o dziejach swojej 
rodziny.  Andrzej  Grzegorek  przedstawia  kaliskie  wątki  w  genealogii 
Jarosława  Marka  Rymkiewicza,  a  w  kolejnym  tekście  mało  znaną 
i przynoszącą interesujące informacje na temat kaliskiego ziemiaństwa 
mowę  pogrzebową  wygłoszoną  przez  ks.  Stanisława  Zaborowicza  na 
pogrzebie Zofi i z hr. Szembeków Niemojowskiej. W artykule Żegnamy 
Cię, panie Horky! Henryka Ewa Karolewska kreśli biografi ę dyrygenta 
i  kierownika  chóru  Kaliskiego  Towarzystwa  Muzycznego  Józefa 
Horky’ego. Jan Marczyński przedstawia nowe fakty i ustalenia tyczące 
się  postaci  prezydenta  miasta  Kalisza  Bronisława  Bukowińskiego. 
W numerze każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z czwartą 
częścią  indeksacji  cmentarza Parafi alnego w Dębem, wykonaną przez 
Marię  Doktór.  Ostatni  tekst  autorstwa  Macieja  Błachowicza  dotyczy 
funkcjonowania cmentarza miejskiego w Kaliszu w latach 1807-1914, co 
warto podkreślić, autor wykorzystał tu spuściznę Adama Chodyńskiego 
przechowywaną w Archiwum Archidiecezjalnym we Włocławku. 

Tradycyjnie  pod  koniec  roku  ukazał  się  „Rocznik  Kaliski” 
t.  XLIV  pod  redakcją  Moniki  Sobczak-Waliś,  świętujący  50-lecie 
swojego  istnienia.  W  dziale  Rozprawy  i  Studia  znalazły  się  teksty 
Anety  Kolańczyk  (Opowieść  galicyjska,  czyli  życie  codzienne  Adama 
Asnyka), Marka Króla (Korespondencja Józefa Jaroszewskiego z wojny 
japońsko-rosyjskiej  dla  „Gazety  Kaliskiej”),  Ryszarda  Bienieckiego 
(Katastrofa  kaliska  w  prasie  polskiej  1914  roku),  Jerzego  Wypycha 
(Rola  Straży  Obywatelskiej  w  wyzwoleniu  Kalisza  11  listopada  1918 
roku), Krystiana Bedyńskiego (Żony naczelników kaliskiego więzienia 
(1921-1939), Marka Kozłowskiego  (Powstanie Klubu Rzeczypospolitej 
Samorządnej  „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”  w  Kaliszu 
w  1981  roku)  oraz  Stefana  Kowala  (Determinanty  rozwoju  Kalisza 
1918-2018).  Dział  Materiały  zawiera  trzy  teksty  autorstwa  Ryszarda 
Bienieckiego  (Powieść o Kaliszu dla młodzieży polonijnej), Grzegorza 
Walisia  (Materiały źródłowe do ruchu niepodległościowego w Kaliszu 
w okresie I wojny światowej) oraz Magdaleny Kąpielskiej, Aleksandra 
Lieberta  i  Anny Narewskiej  (Powstanie Wielkopolskie  na  pograniczu 
kalisko-ostrowskim).  Do  działu  Informacji  naukowej  komunikat 
przedstawiający  wyniki  badań  archeologicznych  prowadzonych 
w kościele św. Mikołaja w Grodzisku koło Pleszewa opracowali Leszek 
Ziąbka i Adam Kędzierski. Kronika przedstawia przegląd największych 
imprez  kulturalnych  i  naukowych w  Kaliszu  i  regionie.  Ostatni  dział 
tomu stanowią Recenzje. 

W  minionym  roku  ukazał  się  21  numer  „Asnykowca.  Biuletynu 
Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka 
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w  Kaliszu”,  poświęcony  Adamowi  Asnykowi.  Na  jego  łamach można 
przeczytać m.in. wspomnienia absolwenta z 1935 r. (Stanisław Krzysik), 
o  Adamie  Asnyku  w  Krakowie  (Aneta  Kolańczyk),  asnykowcach  na 
łamach  serii  wydawniczej  Kaliskiego  Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk 
"Kaliszanie"  (Krzysztof Walczak),  związkach Adama Asnyka z Heleną 
Modrzejewską (Andrzej Zmyślony), kaliskim parku (Zdzisław Małecki), 
historii witryny  internetowej  stowarzyszenia  (Marcin Galant),  teatrze 
na  Widoku  (Włodzimierz  Garsztka),  wspomnienie  Juliusza  Augusta 
Ulrycha w rocznicę 130 urodzin (Maria Kaczmarkiewicz), asnykowcach 
w  Poznaniu  w  1968  r.  (Krzysztof  Wacław  Dębski)  czy  fragment 
wspomnień Zbigniewa Białka zanotowany przez Zbigniewa Kościelaka. 
Autorką  bibliografi i  zawartości  tego  jedynego  absolwenckiego 
pisma  szkół  średnich  w  mieście  jest  Ewa  Andrysiak.  Jej  praca  pt. 
„Asnykowiec.  Biuletyn  Stowarzyszenia  Wychowanków  Gimnazjum 
i  Liceum  im.  Adama  Asnyka w  Kaliszu.  Bibliografi a  zawartości  nr  1, 
lipiec  1990  –  nr  20,  wrzesień  2016”  obejmuje  teksty  opublikowane 
w dwudziestu numerach „Asnykowca”, wydanych w latach 1990-2016. 
W ramach każdego numeru opisy uszeregowane zostały alfabetycznie 
według  tytułów artykułów. Bibliografi a uzupełniona została  indeksem 
osób,  wykazującym  zarówno  nazwiska  autorów  jak  i  osób,  będących 
przedmiotem  opracowania,  wymienionych  w  tytule  lub  w  adnotacji 
poszczególnych pozycji bibliografi cznych. 

W  2019  r.  ukazał  się  pierwszy  numer  „Edumyśli”  kwartalnika 
powstałego  z myślą  o  nauczycielach  i  dyrektorach  szkół  południowej 
Wielkopolski. Czasopismo wydawane jest przez  instytucje Samorządu 
Województwa  Wielkopolskiego  -  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli 
w Kaliszu we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego 
i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  i  Zawodowego 
w  Kaliszu.  W  pierwszym  numerze  swoje  teksty  zamieścili:  Piotr 
Molenda, Bogumiła Celer, Krzysztof Pietrzykowski, Małgorzata Juda-
Mieloch,  Konrad  Baworowski,  Ewa  Kowalczyk-Wiśniewska  oraz 
Włodzimierz Garsztka.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o książkach, których autorami 
są kaliszanie lub zostały opublikowane w miejscowych wydawnictwach. 
Do  takich  należy  tom  drugi  serii  wydawniczej  „Państwo-Religia. 
Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-
Wschodniej  w  XX  wieku”  pod  redakcją  Jarosława  Durki  wydany 
przez  Kaliskie  Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk.  Seria  skupia  się  na 
przedstawieniu postaw władz państwowych, partyjnych, instytucji oraz 
obywateli w kontekście  ich stosunków do religii  i  relacji z Kościołem. 
Tom  zawiera  jedenaście  opracowań,  poświęconych  tej  tematyce, 
zarówno  w  odniesieniu  do  Polski  jak  Ukrainy  i  Rumunii.  Damian 
Waszak – absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, w książce 
pt.  „Most  Mulwijski  312”  wszystkim  miłośnikom  historii  antycznej 
przedstawia w jasny i klarowny sposób jedną z najważniejszych bitew 
w  historii  świata  antycznego,  rozegraną  28  października  312  r.  na 
przedpolach Rzymu między Konstantynem a Maksencjuszem. Debiut 
w roli autorki wierszy dla dzieci książeczką pt. „Takie sobie bajeczki”, 
miała  przywoływana  już  w  tekście,  Aneta  Kolańczyk.  Obok  tekstów 
uwagę zwracają przepiękne ilustrację wykonane przez Annę Sitę.
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Dlaczego Alfons Parczewski 
jest patronem Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu?
W rozmowie z prof. Ewą Andrysiak 
i prof. Krzysztofem Walczakiem

Bogumiła Celer: Rok 2019 jest dla Książnicy wyjątkowy ze względu na obchody 
70-lecia działalności, ale nie tylko. Nasz jubileusz wiąże się także z 25-leciem 
nadania bibliotece imienia Alfonsa Parczewskiego oraz 170-leciem urodzin 
patrona. Z tej okazji chciałabym nakłonić Państwa do wspomnień. Czy mogę?

Krzysztof Walczak: Zbieg rocznic jest wyjątkowy, a zatem warto powspominać.

Ewa Andrysiak: Jubileusze stanowią świetną okazję zarówno do przypominania tego, co 
udało się zrobić ale może i tego, co nie zawsze okazywało się możliwe.
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BC: Pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to skąd pomysł nadania bibliotece 
imienia Alfonsa Parczewskiego. Jak do tego doszło? To była Pana inicjatywa 
Panie profesorze, prawda?

KW: Inicjatywa nadania bibliotece imienia była moja, choć została podjęta została jeszcze 
w połowie lat 70. ubiegłego wieku, kiedy jako najmłodszy w Polsce dyrektor biblioteki obją-
łem kierownictwo Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej, a później Wojewódzkiej w Kaliszu. 
Nie mogło jednak w tych latach być mowy o postaci Alfonsa Parczewskiego, ponieważ ten 
wybitny prawnik i działacz polityczny i społeczny reprezentował w swoim czasie centrum 
i prawicę ruchów niepodległościowych, nie zaś ugrupowania socjalistyczne. Tak więc pier-
wotnie  braliśmy pod uwagę Mariana Falskiego, autora znanego elementarza, związanego 
z Kuźnicą Grabowską (położoną na terenie ówczesnego województwa kaliskiego). Podję-
to już pewne przygotowania (np. wmurowano w ścianę budynku biblioteki przy ul. Nowy 
Świat <ówcześnie Franciszka Zubrzyckiego> 13 niewielką płytę upamiętniającą Falskiego), 
do nadania tego imienia jednak nie doszło ze względu na usunięcie mnie z funkcji dyrektora 
biblioteki podczas stanu wojennego. Po przełomie polityczno-społecznym 1990 r. i powro-
cie na stanowisko mogliśmy wrócić do idei patrona, wtedy jednak  można już było myśleć 
o postaci daleko mocniej związanej z Kaliszem, a zatem o Alfonsie Parczewskim.
Inicjatorem zabiegów o upamiętnienie tego wybitnego Polaka i kaliszanina był dr Szymon 
Molenda, później Parczewski zyskał wierną orędowniczkę w osobie prof. Ewy Andrysiak, 
autorki m.in. książek „Książka i ludzie książki w życiu i twórczości Alfonsa Parczewskiego 
(Kalisz 2005) oraz „Alfons Parczewski (1849-1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wi-
leńskiej”  (Kalisz 2010). Wsparciem było  także nieustające  zainteresowanie Parczewskim 
na Łużycach, gdzie dobrze pamięta się działalność kaliszanina na rzecz tego słowiańskie-
go  ludu. Potrzeba przypomnienia  życia  i wszechstronnej działalności  tej wybitnej posta-
ci posłużyła  idei nadania  imienia Alfonsa Parczewskiego Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Kaliszu, placówce z ambicjami naukowymi i znakomitymi zbiorami dawnymi 
i współczesnymi, gromadzonymi od 1949 r. po dzień dzisiejszy.

BC: Kronikarskie zapisy podają, że uroczystość nadanie imienia Książnicy 
miała miejsce 14 maja 1994 r., pojawili się na niej znamienici goście. Jak Pań-
stwo wspominają ten dzień? 

KW: Samą uroczystość poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, jak to bywa w takich 
przypadkach. Kwestią dla nas najistotniejszą był fakt uczestnictwa w uroczystości wnuczki 
Alfonsa Parczewskiego, Antoniny Meysztowicz wraz mężem Oskarem, najmłodszym synem 
i wnukami. Obecne były także władze województwa i miasta w osobach wojewody kaliskie-
go Eugeniusza Małeckiego oraz prezydenta miasta Kalisza Wojciecha Bachora, a ponieważ 
pełniłem w  tym  czasie  funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, można powie-
dzieć, że przedstawiciele władz stawili się in corpore.
Najistotniejszymi wydarzeniami owego dnia było złożenie kwiatów na grobie A. Parczew-
skiego, udział  w sympozjum poświęconemu patronowi, wreszcie odczytanie aktu nadania 
imienia przez wicekuratora oświaty Jerzego Wyczawskiego i odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej przy wejściu do budynku biblioteki.

EA: Najbardziej pamiętam chyba tłum ludzi w bibliotece, gdzie odczytany został akt nada-
nia imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Wtedy też po raz pierwszy spotkałam wnucz-
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kę Alfonsa Parczewskiego panią Antoninę Meysztowicz z mężem, Oskarem, z którą kontak-
ty utrzymywałam do jej śmierci w 2010 r. Na zaproszenie pani Meysztowiczowej wiele razy 
byłam w Zakopanem, tam też prowadziłyśmy długie rozmowy, a właściwie to pani Meysz-
towiczowa opowiadała o rodzinie Parczewskich. 
W  uroczystości  nadania  imienia  uczestniczył  też  syn  państwa  Meysztowiczów  Olgierd 
z żoną  i synami, wnuczka Amanda (córka najstarszego syna), a  także Antoni Parczewski 
z Bydgoszczy.

BC: Uroczystości towarzyszyło sympozjum popularno-naukowe „Alfons Par-
czewski – człowiek i dzieło”. Czy mogą Państwo przypomnieć nam nazwiska 
prelegentów i poruszane przez nich tematy?

EA: Na sympozjum zorganizowane przez ówczesną Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w roli prelegentów wystąpiły cztery osoby: Krzysztof 
Walczak  (wówczas dr) przedstawił  temat  „Alfons Parczewski – polityk, działacz  społeczny 
i kulturalny, kaliszanin”, dr Stanisław Maksymowicz – „Łużyce w życiu i twórczości Alfonsa 
Parczewskiego”, mgr Ewa Andrysiak – „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego” oraz mgr Danu-
ta Wańka – „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu – historia i dzień dzisiejszy”.

BC: Odsłonięto wówczas także tablicę pamiątkową na frontonie budynku bi-
blioteki. Kto był pomysłodawcą, autorem projektu i wykonawcą tablicy?

KW: Tablica była efektem zamysłu, by nadanie bibliotece imienia patrona uzyskało jakiś 
trwały, materialny i widoczny dla otoczenia kształt. Pomysł ten zrealizował wybitny rzeź-
biarz kaliski, autor wielu znakomitych dzieł m.in. pozostawionych w przestrzeni społecz-
nej Kalisza – Wiesław Andrzej Oźmina. Jest moim marzeniem, by zdjęta w chwili obecnej 
z dawnego budynku biblioteki płaskorzeźba znalazła swoje miejsce na ścianie obecnej sie-
dziby Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego.

BC: Przypomnijmy naszym czytelnikom, choć w paru słowach postać Alfonsa 
Parczewskiego. Pani profesor, czy Panią mogę o to poprosić, od lat bada Pani 
jego życie i twórczość?

EA: Parę słów o Parczewskim,  to prawie niemożliwe,  to  tak  jakby nie powiedzieć o nim 
nic, a przecież bogactwo podejmowanych przez kaliskiego prawnika działań oraz aktywny 
udział w życiu społecznym, politycznym i naukowym dziś jeszcze budzi podziw. Znaczenie 
w życiu Parczewskiego, poza Wodzieradami, gdzie przyszedł na świat, miały trzy miasta: 
Kalisz, w którym mieszkał i pracował ponad 40 lat, Warszawa i Wilno. W Kaliszu był adwo-
katem przysięgłym, poza tym działał w szeregu różnych stowarzyszeniach i organizacjach 
(fi nansowych, kulturalnych, oświatowych, prawniczych), wiele z nich sam zakładał i nimi 
kierował. Wymienić tu można Kaliskie Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Kredy-
towe Miejskie w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Muzyczne, Kasę Pożyczkową Przemysłow-
ców Kaliskich (później Towarzystwo Wzajemnego Kredytu), kaliski oddział Towarzystwa 
Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, kaliski oddział Tow. Prawniczego, kaliski od-
dział Polskiego Tow. Krajoznawczego, Kaliskie Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowe.
Był inicjatorem szeregu inicjatyw, m.in. wygłaszał odczyty, uczestniczył w organizacji straj-
ku  szkolnego  (1905),  wchodził  w  skład  delegacji  z  Królestwa  Polskiego  do  Petersburga 
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w sprawie języka polskiego w szkołach (1905), włączył się w organizację siedmioklasowej 
szkoły handlowej  z polskim  językiem wykładowym. Reprezentował, w  latach  1906-1914, 
ziemię kaliską w Dumie Państwowej w Petersburgu.
W roku 1875 rozpoczęło się zainteresowanie Parczewskiego Łużycami, które od tego czasu 
do  roku  1906 odwiedzał  co najmniej  raz do  roku. Odbył  też wiele wędrówek po Śląsku, 
Kaszubach i Pomorzu, co miało miejsce w latach 1880-1885, a ich efektem były działania, 
które podejmował na rzecz ludności polskiej narażonej na germanizację. 
W sierpniu 1914 r. Parczewski przeniósł się do Warszawy, powodem wyjazdu było zniszcze-
nie Kalisza przez wojska niemieckie. W Warszawie włączył się w tworzenie Wydziału Prawa 
i Nauk Państwowych reaktywowanego Uniwersytetu Warszawskiego, był jego dziekanem 
do maja 1919 r., a za zasługi na rzecz uczelni otrzymał godność profesora honorowego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Działał też w samorządzie Warszawy (VII 1916 – II 19919), był 
radnym i wiceprzewodniczącym rady Miejskiej. W roku 1918 reprezentował ziemię kaliską 
w Radzie Stanu Królestwa Polskiego.
Mając blisko 70 lat Parczewski w połowie 1919 r. przeniósł się do Wilna, gdzie podobnie 
jak wcześniej w Warszawie tworzył Wydział Prawa reaktywowanego Uniwersytetu Stefana 
Batorego, był  jego dziekanem w okresie od 1919 do 1922 r. W latach 1922/23  i 1923/24 
kaliszanin pełnił  funkcję rektora wileńskiej uczelni, następnie prorektora  (1924/25)  i do 
roku 1930 wykładowcy. W 1929 r. uhonorowany został przez Wszechnicę Wileńską tytułem 
doktora honoris causa a w 1930 tytułem profesora honorowego.  
Warto przypomnieć, że w 1906 r. Parczewski uczestniczył w założeniu Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk w Wilnie. Wiele lat później, od 1923 r. kierował III wydziałem tego towarzystwa, 
obejmującym fi lozofi ę, historię i nauki prawno-społeczne, a w roku 1927 został jego preze-
sem. Był założycielem Towarzystwa Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza (1921) i czaso-
pism prawniczych („Rocznik Prawniczy Wileński, „Wileński Przegląd Prawniczy”). Działał 
też w innych wileńskich stowarzyszeniach.  
 Parczewski był również autorem szeregu publikacji, m.in. pisał na tematy dotyczące Kali-
sza, Łużyc, czy prawa.
Nie można też zapomnieć, że Parczewski zgromadził liczący ponad 7000 woluminów księ-
gozbiór, w którym przeważały prace z zakresu prawa i historii, liczne były wydawnictwa do-
tyczące mniejszości narodowych m.in. Łużyc, Śląska, Kaszub, Mazur, była także literatura 
piękna  i historia  literatury, prace z zakresu  językoznawstwa, geografi i, etnografi i,  sztuki, 
kalendarze, wydawnictwa dotyczące różnych krajów i narodów np. Litwy i kresów wschod-
nich,  Anglii,  Bretanii  i  Gaskonii, Węgier,  Czech.  Zachowaną  do  dziś  część  księgozbioru 
przechowuje Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu (druki nowe i czasopi-
sma) i Biblioteka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (starodruki).
Alfons Parczewski zmarł w Wilnie, ale zgodnie z ostatnią wolą został pochowany w Kaliszu 
przy rodzicach i siostrze Melanii na cmentarzu katolickim przy ulicy Górnośląskiej.

BC: W Kaliszu, został pochowany, słusznie więc kaliszanie wpisują go w pan-
teon wielkich postaci związanych z ich miastem. Pani profesor jest Pani znaw-
czynią życia i twórczości A. Parczewskiego, został on uwieczniony w wielu ar-
tykułach i książkach Pani autorstwa, nie sposób tutaj powiedzieć o wszystkich. 
Czy może Pani podzielić się z nami refl eksją, które z nich dla Pani są szczegól-
nie ważne, mają szczególną wartość? 
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EA: Każdy temat związany z Parczewskim był nowym wyzwaniem. Myślę, że przypomnieć 
trzeba pierwszą publikację,  czyli wydaną w 1992  r. bibliografi ę Alfons Parczewski – ży-
cie i twórczość. Szczególne znaczenie miała  jednak praca Książka i ludzie książki w ży-
ciu i pracy Alfonsa Parczewskiego (Kalisz 2005), na podstawie której uzyskałam stopień 
naukowy doktora habilitowanego, a także tomik poświęcony Parczewskiemu, który ukazał 
się w serii „Kaliszanie” z numerem pierwszym (Kalisz 2010). Myślę, że  interesująca była 
edycja pt. W hołdzie wielkiemu Polakowi. Dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgo-
zbioru Alfonsa Parczewskiego (2009). O Parczewskim faktycznie pisałam wiele. Spuścizna 
po kaliszaninie zachowana w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie 
okazała się prawdziwą skarbnicą, dzięki której powstało szereg artykułów publikowanych 
na łamach wielu czasopism, np. na temat materiałów dotyczących Parczewskiego w zaso-
bie litewskiego archiwum (2004) czy korespondencji rodzinnej (2005). Także listy pisane 
do Parczewskiego przez Zygmunta Celichowskiego (2011), Cezarego Biernackiego (2008), 
Julię Dickstein (2010), czy Sławomira Czerwińskiego (2010) były tematem kolejnych ar-
tykułów.  Podstawę  tekstu  na  temat  czesko–polskich  kontaktów,  napisanego  wspólnie 
z dr Elżbietą Steczek-Czerniawską, stanowiły z kolei  listy Czecha Adolfa Czernego do ro-
dzeństwa  Parczewskich  (tekst  opublikowany  został  w  czasopiśmie  „Slovanský  přehled” 
2014). Trudno też pominąć artykuły na temat księgozbioru Parczewskiego (2001), jego gło-
su w sprawie utworzenia województwa kaliskiego w 1928 r. (2004/2005), czy opublikowa-
ne w pracach zbiorowych teksty dotyczące działalności w petersburskiej Dumie Państwo-
wej w latach 1906-1914 (Poznań 2010), związków Parczewskiego z Wilnem. (Bytom-Opole 
2017;  Bytom-Poznań  2018). Warto  też  odnotować  artykuł  poświęcony  książce  narodów 
słowiańskich w życiu i pracy Parczewskiego (Das Buch der slawichen Völker im Leben und 
Werk von Alfons Parczewski, “Opera Romanica” t. 16, 2015).

BC: Parczewski to wielki kaliszanin, postać stale godna podziwu i bliższego po-
znania. A czy na tym koniec, czy mogę zapytać o dalsze plany, czy Parczewski 
już całkowicie został przez Panią poznany? 

EA: Tak dobrze nie jest. Postać Parczewskiego bez wątpienia zasługuje na monografi ę obej-
mującą wszystkie aspekty jego działalności. Stąd z zainteresowaniem przyjęłam propozycję 
prof. K. Walczaka by wspólnie podjąć się tego przedsięwzięcia. 

BC: Nie możemy mówiąc o Parczewskim zapomnieć o jego siostrze – Melanii 
Parczewskiej. Mogą Państwo kilka słów także o niej nam powiedzieć. Znana 
głównie jako pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodo-
wa. Między nią a Alfonsem istniała niesamowita więź bratersko-siostrzana, 
czy nie mylę się?

EA: To prawda,  rodzeństwo  łączyła  szczególna więź. Może wynikało  to m.in.  z  tego,  że 
z sześciorga dzieci Aleksandry i Hipolita Parczewskich tylko Alfons i Melania przeżyli.
Myślę, że biografi a Melanii Parczewskiej jest równie interesująca jak jej brata, i co ciekawe 
może chyba bardziej znana była na Górnym Śląsku, gdzie po jej śmierci jedną z ulic i czytel-
nię w Chorzowie nazwano jej imieniem. 
Melania  aktywnie  uczestniczyła  w  życiu  społeczno-kulturalnym  Kalisza,  w  domu  przy 
ul. Babinej prowadziła tajne nauczanie języka polskiego i historii, potrafi ła zainteresować 
młodzież kaliską literaturą polską, zachęcić do czytania, imponowała uczniom bogatą biblio-
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teką. Byli uczestnicy tajnych wykładów oddali jej hołd w 1930 r., kiedy na gmachu Gimnazjum 
im. A. Asnyka wmurowano poświęconą jej tablicę pamiątkową. Podobnie jak brat działała 
w wielu stowarzyszeniach zarówno kulturalnych, narodowych jak i rzemieślniczych (Towa-
rzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Narodowe Kobiet Pol-
skich, które powstało z jej inicjatywy, Polska Macierz Szkolna, Stowarzyszeniu Rzemieślni-
ków Chrześcijan p.w. św. Józefa).
Z  pewnością  osobnego  omówienia  wymagałaby  jej  twórczość  literacka  i  publicystyczna, 
także tłumaczenia z czeskiego, łużyckiego i słowackiego.

BC: Nawiązując do jubileuszu 70-lecia Książnicy, na zakończenie, chcia-
łam Państwa poprosić o podzielenie się refl eksją. Jako osoby, które tworzy-
ły tę bibliotekę niemal od podstaw – można powiedzieć, że jest ona Waszym 
dzieckiem – jak Państwo patrzą na obecny jej kształt i dalszą działalność? 

KW: Rzeczywiście, objąłem bibliotekę w 1974 r., gdy zbiory liczyły nieco ponad 12 tys. wol., 
a personel składał się zaledwie z trzech osób. Gdy po czterdziestu trzech latach opuszczałem 
placówkę, zostawiłem w niej bardzo dobrą kadrę, m.in. ludzi ze stopniami naukowymi i bo-
gatym dorobkiem badawczym, znakomity księgozbiór, w tym najbogatsze w Kaliszu zbiory 
specjalne, wreszcie dorobek wydawniczy biblioteki, ze znakomitą „Bibliografi ą historii Ka-
lisza” i serią „Katalogi i Bibliografi e Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego” na 
czele. Cieszę się z licznych inicjatyw popularyzacyjnych, prowadzonych dzisiaj w Książnicy, 
mam jednak także nadzieję, że nie zostaną zaniechane te działania, które wyróżniały kaliską 
bibliotekę pośród  innych placówek pedagogicznych  i publicznych,  to  jest prace naukowe 
i wydawnicze. Jest też moją wielką radością, iż Książnica ma obecnie bardzo dobre warunki 
lokalowe, a moje wieloletnie starania o rozbudowę powierzchni magazynowych Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego docenił decydując się sfi nansować przebudowę hali, w której 
znajdzie się około 100 tys. wol. książek, pozostających do chwili obecnej poza siedzibą przy 
ul. Południowej.

EA: Biblioteka Pedagogiczna (dziś Książnica Pedagogiczna) to miejsce dla mnie szczególne, 
tu 1 września 1978 r. jako nauczyciel bibliotekarz rozpoczęłam pracę zawodową i zostałam 
w niej na blisko 40 lat. Choć w bibliotece byłam później kierownikiem działu gromadzenia 
i opracowania zbiorów, kierownikiem działu informacyjno-bibliografi cznego i wicedyrekto-
rem, to po 39 latach pracy odeszłam, mogłam w niej pozostać jako nauczyciel bibliotekarz. 
Dziś cieszę się, że biblioteka się rozbudowuje, co pozwoli na scalenie zbiorów pozostających 
poza główną siedzibą placówki.  Jednak  trochę  żal,  że  starania o pozyskanie  środków na 
rozbudowę, mimo posiadania bardzo dobrego projektu, nie powiodły się wcześniej, kiedy 
byłam jej pracownikiem. 

BC: Bardzo serdecznie dziękuję. Miło było spotkać się z Państwem i porozmawiać.

Fotografi e z Archiwum KP i zbiorów prywatnych prof. K. Walczaka 



S I LVA   RERUM

142 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (12/113)

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

Grażyna Karczewska – bibliotekarz
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.
Wspomnienie

25 maja 2019 r. w wieku 61 lat zmarła nasza serdeczna koleżanka Grażyna Karczewska 
(z  domu  Śniegula). W  Książnicy  Pedagogicznej  im.  A.  Parczewskiego  w  Kaliszu  została 
zatrudniona w lipcu 1995 r. jako pracownik obsługi. Następnie od września 2005 r. zaczęła 
pracę w wypożyczalni na stanowisku magazynier, potem młodszy bibliotekarz. W sumie 
z Książnicą Pedagogiczną  zawodowo  związana była  ponad 23  lata. Była  znana  i  lubiana 
zarówno wśród pracowników,  jak  i  czytelników. Choroba przyszła  niespodziewanie,  gdy 
Grażyna wybierała się już powoli na zasłużoną emeryturę. 

Grażyna Karczewska urodziła  się  7 maja  1958  r. w  Iwanowicach. Ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące  im.  Ludowego  Wojska  Polskiego  w  Błaszkach,  następnie  Policealne 
Studium  Budowlane  w  Kaliszu,  otrzymując  tytuł  technika  budowlanego.  Przez  ponad 
dwadzieścia lat pracy w Książnicy Pedagogicznej była rzetelnym i cenionym pracownikiem, 
a także bardzo lubianą przez współpracowników koleżanką. Jej wysoka kultura osobista, 
fachowość oraz tak bardzo doceniane współcześnie kompetencje miękkie przekładały się 
na  jakość  pracy  działów,  w  których  pracowała:  działu  udostępniania  zbiorów,  a  potem 
działu  magazynów  i  konserwacji  zbiorów.  Była  pracowita,  odpowiedzialna  i  życzliwa, 
za  co  doceniana  była wielokrotnie Nagrodą Dyrektora  oraz w  2017  r. Nagrodą  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Kochała  książki,  uwielbiała  czytać,  potrafi ła  polecić  niejednemu  czytelnikowi  dobrą 
książkę  czy  fi lm.  Była  osobą  „na  właściwym miejscu”,  pomimo  braku  bibliotekarskiego 
wykształcenia,  zdobywając doświadczenie,  z  nieodpartą  chęcią  pomocy  służyła  każdemu 
czytelnikowi,  stała  się  znakomitym,  oddanym  bibliotekarzem.  Zawodowo  z  Książnicą 
Pedagogiczną pożegnała się w marcu 2018 r.

Grażyna w domowym zaciszu z wielkim zapałem, a zarazem pieczołowitością oddawała 
się pracy w przydomowym ogródku warzywnym. Wśród bluszczy, pelargonii i aksamitek po 
prostu wypoczywała i nabierała sił. Jej drugą wielką pasją był sport, a szczególnie siatkówka, 
uwielbiała oglądać mecze w telewizji, czasami kibicowała podczas meczów na żywo. Była 
wtedy pełna radości i wigoru. 



143grudzień 2019

W życiu rodzinnym spełniała się jako kochająca małżonka i troskliwa matka, jako osoba 
dająca  poczucie  bezpieczeństwa  i  ostoi  swoim  bliskim.  Niezwykła  więź  łączyła  ją  także 
z siostrą, której oddanie, serdeczność i troskę odczuła szczególnie w ostatnich miesiącach 
swego życia.

Pochowana  została  28 maja  2019  r.  na  cmentarzu  parafi alnym w  Iwanowicach  pod 
Kaliszem. Zostawiła męża Andrzeja, syna Adama i córkę Joannę.

Kochana  Grażynko  na  zawsze  pozostaniesz  w  pamięci  swoich  koleżanek  i  kolegów 
z Książnicy Pedagogicznej  im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Będziemy Cię pamiętać  jako 
skromną, uśmiechniętą i serdeczną koleżankę. 

Żegnaliśmy się z Tobą we łzach, w strugach ulewnego deszczu, płakał cały świat...

Liczy się każda chwila, którą można 
spędzić z bliskimi – póki jeszcze są 
tutaj. Za chwilę będzie za późno. 
Tak mało czasu zostało. Za mało, za 
mało czasu, żeby z każdym poroz-
mawiać, żeby odpowiedzieć na całą 
tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te 
potrzeby, żeby zadbać o każdego, 
kto tego potrzebuje…
                    [Małgorzata Musierowicz]
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