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O D  R E D A K T O R A

Drodzy Czytelnicy,
wydanie kolejnego numeru „Bliżej Biblioteki” zbiega się z pięcioleciem pracy redak-

cji, zaczynamy więc kolejny etap naszego istnienia. Zdecydowaliśmy się w związku z tym na 
zmianę formatu pisma oraz nieznaczny lifting szaty graficznej. Liczymy, że przyjmiecie te 
zmiany z aprobatą. 
Ten mały jubileusz to okazja do podziękowań. W pierwszej kolejności należy podziękować 
Autorom, tym stale współpracującym z pismem i tym nowym, którzy nawiązują z nami 
współpracę. 
Czasopismo to nie tylko artykuły i wypełnione kartki papieru – to przede wszystkim ludzie 
– zespół redakcyjny odpowiedzialny za wartość merytoryczną pisma. Serdecznie wszystkim 
członkom zespołu dziękuję za wkład pracy i zaangażowanie.
Szczególne słowa podziękowania składam na ręce Rady Redakcyjnej, która przez pięć lat 
wspierała tę ideę. Parafrazując słowa z artykułu prof. Krzysztofa Walczaka, otwierające-
go pierwszy numer pisma, bądźcie razem z nami, „Bliżej Biblioteki”, bliżej czytelnika, bli-
żej książki. Mamy nadzieję, że swoim autorytetem i doświadczeniem będą Państwo nadal 
wspierać nas w naszej redakcyjnej pracy.
Pismo od początku dedykowane jest bibliotekarzom Wielkopolski południowo-wschodniej, 
ale ma też wymiar ogólnopolski – prócz tematów związanych z Wielkopolską publikuje-
my również zagadnienia ogólne, teksty bibliotekarzy z innych regionów. Jesteśmy otwarci,  
w ten sposób chcemy poznawać doświadczenia, problemy innych bibliotekarzy, inspirować 
się ich działalnością. 
Dziękuję za słowa zachęty i poparcia, za głosy, że pismo jest potrzebne, ciekawe, inspirują-
ce. Jest to zasługą zespołu utalentowanych ludzi, którzy chcą wraz ze mną realizować ważne 
projekty. Wierzę, że wspólnie zapiszemy karty kolejnych numerów. 
Zapraszając Państwa do zapoznania się z artykułami, w tym jubileuszowym numerze, życzę 
owocnej lektury. 
Numer otwiera artykuł Jadwigi Miluskiej, która nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Przegląd zabaw literackich w inspirujący sposób prezentuje Mał-
gorzata Juda-Mieloch. Doświadczeniem prowadzenia pisma szkolnego dzieli sie z nami Grzegorz 
Brodacki. W jednym z artykułów Róży Pomiecińskiej możemy odbyć podróż szlakiem po-
mników książki na świecie. Pokaz multimedialny o tej tematyce został zaprezentowany przez 
Marcina Mikołajczyka i Ewę Obałę na marcowym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Książki  
w Kaliszu. Beata Kurek odkrywa tym razem w Bibliotece Jagiellońskiej nieznany dziewięt-
nastowieczny pamiętnik młodego kaliszanina. W kolejnych artykułach przedstawione zo-
stały sylwetki: introligatora Franciszka Bernarda Dąbrowskiego, aktora Mariana Lenka 
oraz artystów Jana Marcina Szancera, Adama Młodzianowskiego i Jerzego Jarnuszkiewi-
cza. Dwaj ostatni graficy obdarzali się uczuciem przyjaźni, którą wynieśli jeszcze z ławy 
szkolnej. Jak pisze Bogna Jakubowska w przedmowie do katalogu „Temparamenty. Adam 
Młodzianowski, Jerzy Jarnuszkiewicz [16 exlibrisów]” są to „dwie różne osobowości, wę-
drujące własnymi ścieżkami, których łączy miejsce pochodzenia Kalisz oraz zamiłowanie 
do ekslibrisu.” 
Serdecznie polecam także dział Sprawozdania i relacje, Przegląd wydawnictw o regionie 
oraz wspomnienie o Bożenie Woś. 

        DR BOGUMIŁA CELER
        REDAKTOR NACZELNA
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■ Jadwiga Miluśka-Stasiak
   
   Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

W 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę
– upamiętnienie żołnierzy sprzed 100 lat 
przez bibliotekarzy z Opatówka

Kilka lat temu pisałam o bibliotekarzach jako strażnikach dziedzictwa i tożsamości 
lokalnej. Tym razem chciałabym przedstawić konkretne działanie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej im. Braci Gillerów w Opatówku związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Jakkolwiek o zasłużonych postaciach powinniśmy pamiętać zawsze, jednak 
pewne święta, czy rocznice, szczególnie obligują do przypomnienia zasłużonych ludzi i wy-
darzeń historycznych. 

W czasie I wojny światowej Polacy podzieleni przez zaborców byli wcielani do wszyst-
kich armii zaborczych i nieraz dochodziło do sytuacji, gdy bliscy ludzie musieli walczyć 
przeciw sobie. Marzenia Polaków o niepodległości były wykorzystywane przez zaborców, by 
zyskać dodatkowego, bitnego żołnierza. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polacy 
stanęli przed nowym zagrożeniem ze strony bolszewickiej Rosji. Wielkim wysiłkiem całego  
narodu niepodległość została uratowana. Potem przyszły czasy okupacji hitlerowskiej, gdy 
patriotyczna przeszłość uczestników tamtych wydarzeń mogła być dla nich zagrożeniem, 
a następnie lata powojenne, gdy czasy odzyskiwania niepodległości przedstawiano mętnie 
lub kłamliwe. Żołnierzy polskich z czasów I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 
1919-1920 przypomniano sobie dopiero po 1989 roku. W 70. rocznicę bitwy warszawskiej 
ich uczestnicy otrzymali podziękowania od władz organizacji kombatanckich, których frag-
ment cytuję poniżej:

W publikacjach historycznych o latach 1914-1921 pojawiają się nazwiska polityków, do-
wódców wojskowych, strategów i różnych ważnych postaci. Zanika pamięć o zwykłych żoł-
nierzach, bez których niemożliwe byłyby żadne działania wojenne. Wykazy strat w ludziach 
z tamtych czasów są niepełne2, a weterani nie dożyli dzisiejszych czasów.

Odrzucając dawne uprzedzenia, jak i niewłaściwe oceny, czcimy 
dziś każdy czyn bojowy motywowany walką z obcym najeźdźcą. 
Obchody 70. rocznicy tej wojny mają przypomnieć wszystkim 
Polakom przebieg wydarzeń, jak i czyny ludzi, którzy z bronią  
w ręku stanęli w obronie zagrożonej Ojczyzny1.
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Bibliotekarze z Opatówka podjęli się odszukania nazwisk 
uczestników I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 
1919-1920 r. pochodzących z gminy Opatówek lub z nią związa-
nych. Apel do opatowian spotkał się z odzewem i do biblioteki 
wpływają informacje o byłych żołnierzach. Wiele rodzin ma trud-
ności z udokumentowaniem służby wojskowej swoich przodków. 
Na początku okupacji hitlerowskiej dla bezpieczeństwa byłych 
żołnierzy i ich rodzin palono dokumentację i fotografie, niszczo-
no odznaczenia. Zdarzało się jednak, że weteran dla uspokojenia 
rodziny zakopywał swój wojenny medal, a później w tajemnicy 
odkopywał go i chował na strychu. Do dziś pozostała w rodzinach, 
i to nie wszystkich, wiedza, że któryś z przodków walczył o niepod-
ległość Polski. Część dokumentów jednak się zachowała. Udało się 
zgromadzić fotografie niektórych żołnierzy, czasami z niewielkimi 
dopiskami, z których można wywnioskować, w jakich formacjach 
i kiedy walczyli. Zachowały się nieliczne listy i kartki z frontu oraz 
odznaczenia. Szczególnie wartościowe są zachowane książeczki 
wojskowe z tamtych czasów oraz inne dokumenty. Cenny okazał 
się także wywiad przeprowadzony przez Jadwigę Miluśką w la-
tach osiemdziesiątych z Wawrzyńcem Ślusarzem – uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej. Pewne informacje o ochotnikach 
z Opatówka zostały zawarte w przedwojennej kronice harcerskiej 
prowadzonej przez Antoniego Trzęsałę. Wielu ochotników wywo-
dziło się z organizacji społecznych, w tym z harcerstwa. Niektórzy 
byli niepełnoletni i ukrywali swój wiek. Na cmentarzu parafial-
nym w Opatówku znajdują się groby uczestników wojny. Napisy 
na nagrobkach także posłużyły jako źródło wiedzy. Na grobie po-
ległego pod Radzyminem Jana Klibra, którego szczątki 
rodzina przeniosła do Opatówka, zachował się napis:

Służył jako kapral w 29 pułku 
strzelców kaniowskich 
broniąc ojczyzny przed nawałą 
bolszewicką. 
Zginał w bitwie pod Radzyminem.

Wawrzyniec Ślusarz  
w galowym mundurze I Pułku 
Ułanów 1919 r.
Ze zbiorów wnuczki  
Ewy Żarneckiej

Żołnierze 66 pułku piechoty kaszubskiej 
Adam Jaskuła z Michałowa i Jan Stasiak  

z Opatówka. Ze zbiorów syna Jana Stasiaka
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W wykazie przygotowywanym przez Bibliotekę znajdują się dwaj żołnierze z Opatówka, 
kawalerowie orderu Virtuti Militari – Piotr Szadkowski i Tadeusz Wiewiórkowski. Infor-
macje o ich służbie i okolicznościach bohaterskich czynów zostały pozyskane z Centralnego 
Archiwum Wojskowego.

Zebrane materiały posłużą do sporządzenia wykazu żołnierzy, do którego zostaną do-
łączone informacje z ksiąg metrykalnych, informacje od rodzin czy znajomych, skany foto-
grafii i dokumentów, a także krótkie noty o formacjach wojskowych, w których służyli pobo-
rowi i ochotnicy z gminy Opatówek. W niektórych przypadkach, z braku innych informacji, 
a jedynie rodzinnego podania, wymienione będzie tylko nazwisko uczestnika.

Zdaję sobie sprawę, że wykaz nie będzie pełny, gdyż nie ma obecnie możliwości dotar-
cia do informacji o wszystkich żołnierzach, którzy zostali powołani do wojska lub wstąpili 
o niego jako ochotnicy. Będzie to jedynie przyczynek do dalszych badań. 

Mam nadzieję, że przypominając nazwiska żołnierzy walczących o niepodległość nasze-
go kraju przyczynimy się do zachowania pamięci o nich i uczulimy ich potomków, a szcze-
gólnie młodzież, na poszanowanie pamiątek i tradycji rodzinnej.

Przypisy
1. Z podziękowania dla Wawrzyńca Ślusarza ze strony prezesa Zarządu Wojewódzkiego  Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych gen. bryg. Edwarda Pastuszka. Kserokopia w zbiorach 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
2. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Wojskowe Biuro Historyczne. Warszawa 
1934.

Order Virtuti Militari 
Piotra Szadkowskiego. 

Ze zbiorów Mieczysławy Jaskuły
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■ Małgorzata Juda-Mieloch
    
    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Zabawy literackie 
w służbie kompetencji przyszłości

NIECO INSPIRUJĄCEJ TEORII
W niezwykle inspirującym artykule Jana Fazlagicia „Rynek pracy i kompetencje przy-

szłości” („Personel Plus” 2018, nr 2, s. 83-86) wskazówki do pracy znajdzie nie tylko spe-
cjalista HR w korporacji, ale także – o ile zechce – nauczyciel, w tym szczególnie nauczyciel 
języka polskiego.

Wyliczając czynniki wpływające na zmiany na rynku pracy przyszłości, autor porządku-
je także umiejętności pożądane w przyszłości. Jeśli współczesnym nauczycielom bliska jest 
łacińska sentencja Non scholae, sed vitae discimus, wykaz ten powinien stać się punktem 
refleksji metodycznej. 

Lp. Umiejętność Wyjaśnienie

1. Odnajdywanie sensu Umiejętność nie tylko zbierania, ale 
także przetwarzania i interpretacji in-
formacji

2. Inteligencja społeczna Predyspozycja do dostosowywania swo-
jego zachowania do otoczenia w celu 
realizacji celów

3. Adaptacja i elastyczność Zdolność do szybkiego przystosowywa-
nia się do nowych okoliczności

4. Kompetencje międzykulturowe Akceptacja ludzi innych kultur, potrze-
ba uczenia się ich. Znajomość języków 
obcych

5. Myślenie komputacyjne Umiejętność szacowania wyników, 
diagnozowania sytuacji nierealnych lub 
błędnych

6. Kompetencje medialne Umiejętność sprawnego korzystania 
z nowych mediów, w tym wartościowa-
nia treści obecnych w sieci
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7. Międzydyscyplinarność Twórcze wykorzystywanie umiejętno-
ści z różnych, pozornie niezwiązanych 
dziedzin

8. Projektowanie Planowanie przestrzeni i czasu pracy 
w celu zwiększenia jej efektywności 
i kreatywności

9. Radzenie sobie z przeładowa-
niem kognitywnym

Umiejętność filtrowania  informacji: 
zauważania ważnych i pomijania nie-
istotnych

10. Umiejętność współpracy w ze-
społach wirtualnych

Gotowość do pracy z ludźmi znanymi 
tylko z sieci

Jak widać, większość z tych umiejętności można kształtować w ramach tradycyjnej edu-
kacji polonistycznej i czytelniczej, z pewnością jednak należy podjąć trud rozwiązań nie-
standardowych. Nowa podstawa programowa – jeśli chcieć ją czytać w perspektywie tu 
zarysowanej – daje taką możliwość.

Jednym z takich rozwiązań jest aranżowanie na zajęciach zabaw językowych i literac-
kich. Ich walory dydaktyczne są rozmaite, ale w kontekście wymienionych przez Jana Fa-
zlagicia umiejętności przyszłości szczególną uwagę warto zwrócić na umiejętność radzenia 
sobie z przeładowaniem kognitywnym. Zabawy literackie bowiem nakładają na ucznia – 
oprócz aranżowania sytuacji sprzyjających kreatywności – konieczność wyboru informacji, 
które pozwolą zbudować własny, oryginalny tekst, jednak z zachowaniem restrykcji wyni-
kających z zasad wybranej zabawy, na przykład mogą to być cechy żartobliwego gatunku 
literackiego. W podstawie programowej dla szkół podstawowych w treściach kształcenia na 
języku polskim w dziale „Samokształcenie” zapisano: rozwijanie umiejętności samodziel-
nego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

Należy zauważyć, że taka propozycja to zupełnie inna forma działań twórczych niż reali-
zowanie tematu literackiego bez podania żadnych ograniczeń i ram – twórczość językowa 
i literacka nie musi bowiem być rozumiana jako aktywność zupełnie dowolna, ewentualnie 
ograniczona tematem wypowiedzi. W zabawach literackich – odwrotnie. Dowolny temat 
należy zrealizować w rygorystycznie narzuconej formie, co sprzyja namysłowi nad wybo-
rem informacji, a także nad precyzyjnym doborem słów i ich formy.

Świat współczesnej informacji jest światem informacji zaszumionej, światem potężnego 
nadmiaru informacji utrudniającym wyodrębnienie informacji prawdziwych i istotnych. 
Konsekwencją poznawczą jest przeciążenie informacyjne, nazywane eksplozją czy też bom-
bą informacyjną. Zjawisko potopu informacji narasta od połowy XX wieku i ciągle przybiera 
na sile w związku z wykładniczym przyrostem informacji w sieci. Dla użytkownika języka 
objawia się jako „szum informacyjny” – nierównowaga między ilością dostarczanej infor-
macji a możliwością jej samodzielnego przetworzenia, co owocuje pojawieniem się tzw. 
stresu informacyjnego (infostresu). Sprawność językowa jest podstawowym narzędziem 
w radzeniu sobie z przeładowaniem kognitywnym (czyli w umiejętności – jak to określił 
Jan Fazlagić – filtrowania i ignorowania pewnych informacji). Oczywiście można ją ćwi-
czyć, realizując standardowe treści z podstawy programowej: pisząc streszczenia, tworząc 
plany odtwórcze czy lokalizując słowa kluczowe, można jednak – poprzez zabawy literackie 
– czynić to inaczej.
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Do zabaw literackich zakorzenionych w tradycji literackiej (poprzez działania twórcze 
Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Michała Rusinka, Joan-
nę Szczęsną i innych) należą biografioły, moskaliki, geografioły, lepieje, odwódki, pocztów-
ki niebanalne, limeryki, haiku czy opowiadania „sześć słów”.

KILKA INSPIRUJĄCYCH PRZYKŁADÓW
Biografioły – krótkie rymowane, żartobliwe wiersze o tematyce biograficznej; inna na-
zwa to clerithew – od drugiego imienia Edmunda Clerihewa Bentleya (1875-1956) – autora 
pierwszego biografiołu:

John Milton
Tak się raz objadł serem typu Stilton,
Że, czując wstręt w ogóle do nabiału,
Pisał „Raj utracony” dalej, lecz pomału.

Cechy gatunkowe:
• Tekst ma cztery wersy koniecznie nierównej długości.
• Zwykle pierwsza linijka jest najkrótsza, a ostatnia najdłuższa.
• Pierwszy wers zawiera nazwisko postaci historycznej.
• Nazwisko tworzy nieoczekiwany rym z zakończeniem linijki drugiej.
• Uruchamia absurdalny ciąg skojarzeń.
• Całość ma układ rymów aabb.

Przykład literacki:
NAPOLEON
Bonapartego
Na upadłego
Mogłyby wręcz przeoczyć historii annały,
Taki był mały.
Stanisław Barańczak

Moskaliki – krótkie, rymowane i dowcipne wierszyki będące parodią fragmentu „Polone-
za Kościuszki” Rajnolda Suchodolskiego z 1831 roku:

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia dla Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę 
Przed kościołem Karmelitów.

Cechy gatunkowe:
• W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania Kto powiedział, że... 

lub podobnego, umieszcza się jakąś opinię, najczęściej zawierającą w sobie nazwę 
narodu czy plemienia.

• W trzeciej – groźbę dla tego, kto będzie ją wygłaszał.
• W czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana (zazwyczaj jest to kościół 

albo inny budynek kościelny).
• Układ rymów – abab.



A R T Y K U Ł Y

10 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (10/11)

Przykład literacki:
Kto powiedział, że Hiszpanie
noszą czasem jakieś buty,
uzębionym być przestanie
pod dzwonnicą świętej Ruty.
Wisława Szymborska

Geografioły – zabawne, rymowane teksty wierszowane o tematyce geograficznej.

Przykład literacki:
NORWEGIA
Na podstawie doświadczeń własnych Poeta ostrzega
Każdego, kto ma zamiar rodowitego Norwega
Częstować informacją, że czar Norwegii polega
Na fiordzie:
Za coś takiego Norweg, choć flegmatyk, daje po mordzie.
Stanisław Barańczak

Lepieje – żartobliwe, rymowane, dwuwersowe  przestrogi kulinarne. Ich pochodzenie opi-
suje Wisława Szymborska: „W pewnej podmiejskiej gospodzie podano mi kartę, w której 
przy pozycji «flaki» ktoś dopisał drżącą ręką: «okropne». Pomyślałam, że na tym poprze-
stać nie wolno. Nawet w najlepszej restauracji zdarzy się czasem jakieś paskudztwo. Trzeba 
następnych gości jakoś przed nim ostrzec. Krótki wierszyk, łatwo wpadający w ucho, najle-
piej się do tego nadaje” (Rymowanki dla dużych dzieci).

Przykład literacki:
Lepiej mieć życiorys brzydki,
Niż tutejsze jadać frytki.
Wisława Szymborska

Odwódki – żartobliwe, rymowane, jednowersowe przestrogi dotyczące spożywania 
alkoholu.

Przykłady literackie:

Od wina wszędzie łysina.
  ***
Od porto powrót z eskortą.
  ***
Od absyntu zanik talyntu.
Wisława Szymborska

Pocztówki niebanalne – niebanalne, żartobliwe, ale także erudycyjne życzenia, pozdro-
wienia, na przykład z wakacji: „wcale nie jest powiedziane, że okazjonalna korespondencja 
musi mieć formę: «Serdeczne pozdrowienia z wakacji»” (Michał Rusinek, Limeryki i inne 
wariacje).
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Przykład literacki:
Z KRETY
Tu heksametrem szumi morze,
Słońce przesadza o tej porze
Roku, do tego dmą wichury,
A widok zasłaniają góry,
Trochę jak Gorce, tylko mniejsze.
Nie. Nasze Gorce są ładniejsze.
Ruiny tu są zrujnowane,
A koty ciut zmityzowane.
Wokół klasztory: męskie, żeńskie.
Nijakich – nie ma. To kreteńskie.
Michał Rusinek

Limeryki (ang. limerick, od miasta Limerick w Irlandii) – miniaturki liryczna; nonsen-
sowne, groteskowe, wierszyki o skodyfikowanej budowie. Pod względem treści są rymowa-
ną anegdotą o stałym układzie narracji.

Cechy gatunkowe:
• Pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych.
• Układ rymów aabba.
• W pierwszym wersie: wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja.
• W wersie drugim zawiązanie akcji.
• Krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku.
• Wers ostatni: zaskakujące, najlepiej absurdalne i obsceniczne rozwiązanie.

Przykład literacki:
Pewna rozwódka raz w Belfaście
się zakochała w pedaraście,
który miał za nic jej zaloty.
choć się zlewała wodą „Coty”,
a w twarz wcierała różne maście.
Michał Rusinek

Haiku – miniatura poetycka wywodząca się z tradycji poezji japońskiej. Polska nazwa ga-
tunkowa: okruch. „Haiku to forma protestu przeciw swoistemu nadmiarowi informacji” 
(Aleksandra Olędzka-Frybesowa)

Cechy gatunkowe:
•	 Krótki wiersz (od jednej linijki do pięciu).
•	 Tekst pozbawiony rymów.
•	 Prostym językiem rejestrujący myśli, obrazy, skojarzenia.
•	 Tekst na podstawie obserwacji rzeczywistości buduje subtelny nastrój refleksji.
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Przykład literacki:

Bezdzietna kobieta
Ile ma czułości
Dla lalek.
Ransetsu (1653-1797)
Tłum. Czesław Miłosz

Opowiadanie „sześć słów” – legenda głosi, że w latach 20. ubiegłego wieku, podczas 
jednego ze spotkań z zaprzyjaźnionymi pisarzami, Hemingway przechwalał się, iż potrafi 
napisać pełną historię zawartą jedynie w sześciu słowach. Zaproponował zakład: każdy miał 
wyłożyć po 10 dolarów, a jeśli Hemingway przegra, to wypłaci równowartość puli z własnej 
kieszeni. Przyjaciele zgodzili się, licząc na łatwy zarobek (10 dolarów w owym czasie było 
niemałą kwotą). Hemingway zapisał coś na serwetce i puścił ją w obieg: sześć słów zawiera-
jących w sobie historię, którą czytelnik mógł dopowiedzieć sobie sam:

Na sprzedaż: dziecięce buciki, nigdy nienoszone.

PERSPEKTYWY METODYCZNE
Oczywiście przedstawiony przegląd zabaw literackich jest z natury rzeczy wybiórczy 

i subiektywny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wymyślać inne, mniej zakorzenione w tra-
dycji zabawy językowe i literackie, na przykład pisanie maleńkich opowiadań złożonych 
ze słów, które nie zawierają liter z polskimi znakami diakrytycznymi lub dwuznaków czy 
wymyślanie tekstów do memów biograficznych: „Studiuj za granicą. Bądź jak Jan [Kocha-
nowski]”. Wszystkie je można wykorzystywać jako bardzo ciekawy, dlatego aktywizujący 
punkt wyjścia realizacji lektur obowiązkowych. Albo właśnie przeciwnie – wydłużyć oma-
wianie tekstów ze spisu poprzez działania twórcze (Czy nie można poświęcić chwili na pisa-
nie odwódek po omówieniu fraszki „O doktorze Hiszpanie”?). Warto organizować je w cza-
sie nieco luźniejszych, dlatego trudnych organizacyjnie lekcji (końcówka czerwca, wyjazdy 
uczniów na wycieczki czy zawody). Można wytworzone teksty publikować na łamach szkol-
nych gazetek. Można organizować jednorazowe lub cykliczne („Haiku miesiąca”) szkolne 
konkursy literackie. Uważny czytelnik podstawy programowej z pewnością wykorzysta mo-
skaliki przy omówieniu kwestii stereotypów narodowych. Moc metodyczna biografiołów 
może okazać się przydatna przy zapoznawaniu uczniów z biografiami ważnych twórców 
(kontekst biograficzny jest ważny przy omawianiu lektur już w szkole podstawowej). 

Wszystkich Państwa zainteresowanych przedstawioną tematyką zapraszam do udzia-
łu w prowadzonym przeze mnie szkoleniu "Zabawy literackie" w Ośrodku Doskonalenia  
Nauczycieli w Kaliszu. 
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■ Róża Pomiecińska
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Preferencje nauczycieli-bibliotekarzy 
odnośnie tematyki spotkań w ramach Sieci 
Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-
Bibliotekarzy w Książnicy Pedagogicznej  
w Kaliszu 
– raport z badań

WSTĘP
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych do zadań tychże pla-
cówek należy m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół. Biblioteki poprzez 
swoją pracę mają wspomagać placówki oświatowe w działaniach: dydaktycznych, wycho-
wawczych, opiekuńczych oraz informacyjno-komunikacyjnych przy udziale i wykorzysta-
niu technologii informatycznych.

Publiczne biblioteki pedagogiczne zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem muszą 
także wspomagać pracę nauczycieli-bibliotekarzy pracujących w szkołach. Pomoc, jakiej 
w tym zakresie mogą udzielić bibliotekarze wiąże się zazwyczaj z doradztwem w organi-
zacji i prowadzeniu bibliotek szkolnych. Służąc radą i swoim doświadczeniem starają się 
pomóc w prowadzeniu właściwej dokumentacji, pozyskiwaniu środków na zakup księgo-
zbioru i doposażenie biblioteki czy wreszcie w zakresie samokształcenia i doskonalenia 
kompetencji bibliotekarzy1. Książnica Pedagogiczna w Kaliszu od 2015 roku prowadzi 
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-Bibliotekarzy z powiatu kaliskiego i oko-
lic, pragnąc przez to wspomóc ich pracę, a co za tym idzie działania placówek oświatowo- 
wychowawczych  w środowisku lokalnym. Podczas spotkań sieci bibliotekarze szkolni po-
znają księgozbiór i periodyki dostępne w Książnicy, dostarczające wiedzę na różne tema-
ty. Mają także doskonałą okazję, aby podczas spotkań wymienić się doświadczeniami, jak 
również poszerzyć swoje kompetencje. Ze względu na szeroki zakres działań i bardzo zróż-
nicowane potrzeby bibliotekarzy warto jest poznać ich zainteresowania i priorytety w tym 
zakresie2.

W tym celu podczas VII spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-
-Bibliotekarzy  w Książnicy Pedagogicznej przeprowadzono ankietę odnośnie preferencji 
nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie tematyki kolejnych spotkań sieci. Celem ankiety było 
nie tylko rozpoznanie potrzeb nauczycieli szkolnych w zakresie samokształcenia i poszerza-
nia kompetencji, ale także dostosowanie charakteru i treści spotkań do ich zainteresowań 
i oczekiwań.
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METODOLOGIA BADAŃ
Badaniami objęto pracowników bibliotek szkolnych biorących udział w spotkaniach sie-

ci, a także bibliotekarzy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.  Kwestionariusz ankiety składał się 
z czterech pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego, gdzie każdy nauczyciel-bibliote-
karz mógł zaproponować temat kolejnego spotkania. Na ankietę odpowiedziały 24 osoby, wśród 
których zdecydowaną większość stanowili bibliotekarze szkolni, będący na różnych etapach roz-
woju zawodowego, pracujący z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach oświatowych.

WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANKIETY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Propozycja tematu spotkania nr 1

Jak widać z powyższego wykresu prawie 46% ankietowanych wyraża chęć udziału w spotka-
niu na temat wykorzystania zasobów bibliotek cyfrowych w pracy nauczyciela. Około 17% ankie-
towanych nie widzi potrzeby organizacji takiego spotkania, natomiast prawie 38% respondentów  
biorących udział w ankiecie nie zaznaczyło odpowiedzi.

Propozycja tematu spotkania nr 2
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Druga propozycja tematu dotyczyła zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka. Chęć 
udziału w takim spotkaniu wyraziło nieco ponad 58% respondentów,17% było przeciwnych, 
natomiast pozostała część ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Propozycja tematu spotkania nr 3

Trzecia propozycja odnosiła się do mediów społecznościowych i informacji, jakie może-
my z nich czerpać, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych czytelników. Chęć udziału w ta-
kim spotkaniu zadeklarowało prawie 67% ankietowanych, nieco ponad 8% respondentów 
nie widzi potrzeby takiego spotkania, a 25% nie ma zdania na ten temat.

Propozycja tematu spotkania nr 4

Literatura dla dzieci i młodzieży wobec kultury popularnej to czwarta propozycja te-
matu spotkania, w którym to chęć udziału wyraziło nieco ponad 70% respondentów. Około 
30% ankietowanych  nie udzieliło żadnej odpowiedzi odnoszącej się do tej propozycji. Żad-
na też z osób biorących udział w ankiecie nie była przeciwna organizacji takiego spotkania.

Ostatnie piąte pytanie było pytaniem otwartym, gdzie każdy mógł podać własną propo-
zycje tematu kolejnego spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-Biblio-
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tekarzy organizowanego przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu. Wśród propozycji pojawi-
ły się takie zagadnienia jak: mnemotechniki, popularyzacja czytelnictwa wśród różnych grup 
społecznych, m.in. nauczycieli czy emerytów, a także bajkoterapia czy praca z czytelnikiem 
trudnym i niepełnosprawnym w bibliotece. Jak zatem widać wachlarz zagadnień jest bardzo 
szeroki, a zaproponowane tematy godne uwagi.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY
Podsumowując przeprowadzoną ankietę należy stwierdzić, iż wśród czterech pro-

pozycji tematów na kolejne spotkania sieci na pierwszym miejscu plasuje się to doty-
czące literatury dla dzieci i młodzieży wobec kultury popularnej. Chęć udziału w nim 
wyraziło prawie 71% ankietowanych. Drugie miejsce w przeprowadzonej ankiecie za-
jął temat również bardzo blisko związany z wpływem kultury popularnej, a co za 
tym idzie mediów społecznościowych na kształtowanie się naszych potrzeb, również 
tych czytelniczych. Blisko 67% respondentów wyraża chęć udziału w warsztatach  
z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w pracy nauczyciela bibliotekarza. Jed-
nakże warto także zaznaczyć, iż pozostałe propozycje również cieszyły się  zainteresowaniem 
wśród nauczycieli-bibliotekarzy z terenu Kalisza i okolic. Jeśli zaś chodzi o „własne” propo-
zycje tematu w znaczącej części przeważają te dotyczące popularyzacji czytelnictwa wśród 
różnych grup społecznych, co stanowi jedno z głównych zadań, z jakimi borykają się współ-
cześni bibliotekarze.

ZAKOŃCZENIE
Dzisiejsze społeczeństwo zyskało miano społeczeństwa informacyjnego, w którym in-

formacje, kultura popularna, a przede wszystkim wszechobecny Internet zalewają nas róż-
nego rodzaju szumem informacyjnym. Młodzież i dzieci, które od najmłodszych lat ulegają 
wpływowi szeroko rozumianych mass-mediów zmuszone są do umiejętnego posługiwania 
się informacją i jej selekcji. Być może właśnie dlatego nauczyciele bibliotekarze pracujący 
w szkołach na terenie Kalisza i okolic pragną wykorzystać zasoby kultury popularnej i por-
tali społecznościowych do zainteresowania współczesnej młodzieży literaturą dla nich prze-
znaczoną. Pragną poprzez poszerzenie swoich kompetencji wykorzystać przejawy kultury 
popularnej do popularyzacji czytelnictwa, które jak dowodzą badania Biblioteki Narodowej 
kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Bowiem jak wynika z badań tylko 38% Polaków 
deklaruje, iż w 2017 roku przeczytało jedną książkę. Jak zatem widać warto jest pracować 
nad popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup społecznych. 
Aby to zrobić współcześni bibliotekarze właśnie podczas takich spotkań, jak sieci współ-
pracy powinni poszerzać swoje kompetencje i wymieniać się doświadczeniami z zakresu 
wykorzystania portali społecznościowych i kultury popularnej w swojej pracy3.

Wyniki przeprowadzonej ankiety dowodzą, iż sami zainteresowani odczuwają potrzebę 
kształcenia i uzupełniania swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii i za-
sobów Internetu w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dla których wspo-
mniana już wielokrotnie kultura popularna  i media społecznościowe są tak ważne. 
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2018].Dz. U. 2013 poz. 369. Dostępny w World Wide Web: < http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc Details.xsp?i-
d=WDU20130000369>.
2. Kronika Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, tom 6, s. 59.
3. Biblioteka Narodowa [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018 [dostęp 4 maja 2018]. 38% Polaków czyta 
książki – czytelnictwo 2017. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bn.org.pl/o-nas/dla-mediow>.
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■ Jerzy Duda
   
   Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego  
   z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie

Bliżej biblioteki – korespondencja 
instytucji związanych z książką

                             
Bibliofilatelia, moja kolekcja na którą do niedawna składały się przede wszystkim 

znaki pocztowe o motywach związanych z książką w najszerszym tego wyrazu znaczeniu, 
poszerza się od pewnego czasu o nowe walory, które zaliczane są do dokumentów, a nawet 
do przedmiotów bibliograficznych. Są nimi wydawnictwa pocztowe i współpocztowe 
również druki firmowe, formularze, koperty z nadrukami firmowymi wydawane nie przez 
pocztę, ale przez instytucje związane z książką. Są to tak zwane walory pozapocztowe. 
Zaliczam je do mojej kolekcji tylko wtedy kiedy przeszły drogę pocztową, a więc zostały 
opłacone zgodnie z taryfą pocztową,  przyjęte przez urząd pocztowy oraz dostarczone do 
adresata, aby w końcu trafić do mojej kolekcji. Stopniowe rozszerzanie zakresu bibliofilatelii 
wzięło się z przeświadczenia, że znaki pocztowe mogą stanowić materiał pomocniczy 
w bibliologii czyli nauce o książce. Inspiracją do takiego ujęcia zagadnienia było dzieło 
Teoria bibliografii w zarysie napisane  przez wybitnego polskiego bibliologa  Stefana Vrtel-
Wierczyńskiego i wydane w 1951 roku. Znalazłem tam zapis mówiący o tym, że znaczki 
pocztowe są zaliczane do grupy obiektów określanych mianem dokumentów, wśród 
których są również dyplomy, karty do gry, ekslibrisy, etykiety, pieczęcie i numizmaty. Jest 
to grupa obiektów i przedmiotów stanowiących materiał przejściowy pomiędzy bibliologią, 
jako nauką o książce, a dokumentologią  czyli nauką o dokumencie. Obie te dziedziny 
niektórzy teoretycy nauki o książce łączyli ze sobą i określali jako biblio- i dokumentologię. 
Szczególnym przypadkiem dokumentu są tzw. całości pocztowe, a więc przesyłki listowe 
z użyciem kopert na których poza informacjami  dotyczącymi nadawcy, adresata oraz 
potwierdzenia  opłaty za usługę pocztową w postaci również znaczka pocztowego znajdują 
się naklejki, odbitki pieczęci, stempli, a także odręczne adnotacje przedstawicieli poczty. 
Poza przesyłką listową do usług realizowanych  przez pocztę zalicza się również przesyłki 
w postaci kartek pocztowych, druków bezadresowych, przesyłek  reklamowych, paczek 
pocztowych, przesyłek dworcowych  oraz emitowanie znaków pocztowych z dystrybucją 
i handlem.

Z dokumentem wiąże się również pojęcie „przedmiotu bibliograficznego” odnoszącego 
się do książki wąsko i szeroko rozumianej. Rozważania autora skupiały się na trzech 
kategoriach to jest na: 1. książce właściwej czyli książce w ścisłym tego słowa znaczeniu; 
2. książce w obszerniejszym znaczeniu tego wyrazu do której zaliczono obiekty nie 
spełniające w całej rozciągłości warunków książki albo spełniające je tylko częściowo 
(nuty, ikonografia, druki, afisze, programy, luźne rysunki, księgi buchalteryjne itp.) oraz  
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3 obiekty do „których albo w ogóle nie przewiduje się ujęcia technicznego w formie książki 
albo przewiduje się je zupełnie wyjątkowo zależnie od okoliczności. Do tej grupy zaliczono 
m. in. znaczki pocztowe, druki pocztowe i pozapocztowe, etykiety itp. 

Z punktu widzenia poczty drukiem nazywana jest przesyłka zawierająca treść drukowaną 
lub odbitą mechanicznie oznaczoną jako „druk”. Druk nadawany jest w otwartej kopercie, 
pod opaską, albo jako karta z opłatą taryfową zależna od wagi. Szczególnym przypadkiem 
jest tzw. druk bezadresowy. Jest to druk reklamowy, dopuszczony tylko w obrocie krajowym, 
mający zamiast adresu określony krąg odbiorców, którym te druki mogą być doręczone 
przez pocztę np. lekarzy, biblioteki. Przykłady druków podane są na fot. 1-4. 

Na fot. 1a awers druku o wymiarach 15,1 x 10,5 cm z adresem z opłatą znaczkiem 
pocztowym z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego (znaczek z numerem katalogowym Fi 226) 
o nominale 20 groszy. Druk został wysłany z urzędu pocztowego Warszawa 1 w dniu 15 III 
1933 roku. Pełną informację na temat samego druku  mamy  na rewersie (fot. 1b). Okazuje 
się, że jest to druk wydany przez Bibliotekę Boya w Warszawie mieszczącą się przy ulicy 
Smolnej 11. Druk służył do korespondencji  z adresatem wyjaśniającej zaistniałą pomyłkę. 
Korespondencję kończy odbitka pieczęci bibliotecznej oraz podpis (nierozpoznany).

Kolejne przykłady „druku” prezentowane są na fotografiach 2 a,b. Awers jednej  
z nich (fot. 2a) bogaty jest w informacje. Przede wszystkim  wyraźnie zostało oznaczone 
drukiem, że jest to „druk”. Podana została  informacja na temat nadawcy, którym była 
Biblioteka Arcydzieł Literatury mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Sienkiewicza 1. Druk 
ofrankowany znaczkiem za 5 groszy (Fi. 246) i wysłany z urzędu pocztowego Warszawa 1 dnia 
12 XII 1930 roku. Znaczek skasowany stemplem mechanicznym (frankaturą mechaniczną) 
z nakładką tekstową. Na rewersie (fot. 2b) znalazł się wydrukowany tekst  informacyjny 
dotyczący odbioru  zeszytu „Dekameronu”. 

Fotografie 3a,b prezentują druk będący w posiadaniu Zakładu  Narodowego im. 
Ossolińskich we Lwowie i służący do bieżącej korespondencji bibliotecznej. Druk ma 
typowy format 15,1 x 9,8 cm i jest ozdobiony na awersie ramką oraz winietą  Zakładu 
Ossolińskich (fot.3a).  Na rewersie  drukowane podziękowanie za dzieła przekazane do 
biblioteki z facsimile podpisu dyrektora Zakładu (fot.3b). Druk wysłany został do adresata 
z urzędu pocztowego Lwów 1 w dniu 2 VIII 1935 roku i ofrankowany znaczkiem pocztowym 
z widokiem  statku M/S Piłsudski (Fi. 282). 

Nadzwyczaj interesującym drukiem jest pokazana na fot. 4a,b pocztówka, 
z równoczesnym potwierdzeniem, że jest to „druk”. Wydana przez Bibliotekę Domu 
Polskiego Ignacego Płażewskiego mieszczącą się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
31, w formacie nieco mniejszym od  prezentowanych wcześniej (14, 2 x  8,8 cm)  jest 
bardzo rozbudowana tekstowo. Na awersie poza ilustrowanym nadrukiem firmowym 
umieszczono również wydrukowaną  informację dla korespondentów, że „na listy bez 
opłaconej odpowiedzi nie odpowiadamy” (fot.4a). Natomiast  rewers  wzbudza ogólne 
zainteresowanie każdego korespondenta z powodu całostronicowego drukowanego tekstu 
i jego kompozycji, a także odręcznych dopisków (fot. 4b). W ramce wydrukowano informację 
o tym, że ważne są tylko słowa podkreślone, natomiast pozostałą część strony wypełnia 
druk lakonicznych informacji, odpowiedzi i propozycji dotyczących działalności Biblioteki 
Domu Polskiego. Gdzieniegdzie pozostawione są wolne miejsca do uzupełnienia informacji 
przez korespondenta np. „Wysłaliśmy pocztą Nr. Nr...” albo „prosimy o odnowienie 
prenumeraty, należy się od W.P. zł... gr,...”.  A więc zamiast rozpisywać się w oddzielnym 
piśmie, czy na kartce pocztowej  wystarczyło podkreślić odpowiedni fragment tekstu wraz 
z uzupełnieniem informacji we wskazanym miejscu. Strona została tak skomponowana, 
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Fot. 1a Fot. 1b

Fot. 2a Fot. 2b

Fot. 3bFot. 3a

Fot. 4a Fot. 4b
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Fot. 5a Fot. 5b

Fot. 6 Fot. 7

Fot. 9Fot. 8

Fot. 10 Fot. 11
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że brakowało miejsca na dodatkowe, nieprzewidziane zapiski, a także na opieczętowanie 
firmową pieczątką. Jest to jeden z przykładów tak zaproponowanej formy korespondencji, 
którą  powszechniej wykorzystywano np. w zamówieniach księgarskich. 

Do druków zaliczają się również pocztówki oraz karty korespondencyjne  wydawane 
przez różne biblioteki. Na fot. 5 a,b prezentowana jest pocztówka wydawana przez 
firmę Trzaska, Evert i Michalski Sp. Akc. mieszcząca się w Warszawie przy Krakowskim 
Przedmieściu 13. Pocztówka (fot. 5a) ma na awersie ciekawą ilustrację symbolizującą  
Bibliotekę Wiedzy, a na rewersie drukowany tekst handlowy dotyczący prenumeraty (fot. 
5b). Pocztówka została wysłana z Warszawy dnia 27 I 1934 roku, ale zwrócona do nadawcy, 
o czym świadczy odręczny zapis na rewersie. Pocztówka  jest interesująca dla kolekcjonera 
datowników mechanicznych (frankatur mechanicznych), ponieważ  wykorzystano do opłaty 
frankaturę  z firmy Trzaska, Evert i Michalski.  

Biblioteka Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich używała do korespondencji 
również kart korespondencyjnych o skromnym druku bez ozdobników, z wydrukowaną na 
rewersie nazwą firmy (fot. 6). Korespondencja pisana była odręcznie.

Do równie interesujących przedmiotów bibliograficznych należą firmowe koperty 
z nadrukami zarówno firmowymi, jak i związanymi z działalnością wydawniczą, a nawet 
okazjonalnymi związanymi z książką. Do takich przedmiotów zaliczyć trzeba koperty 
Biblioteki Seminarium Duchownego w Pińsku (fot. 7), Biblioteki Narodowej w Warszawie 
(fot. 8), Redakcji „Przewodnika Bibliograficznego” we Lwowie (fot. 9) czy Komitetu 
Organizacyjnego III Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Wilnie (fot. 10). 

Na szczególną uwagę zasługują natomiast druki, karty korespondencyjne, formularze 
stosowane przez  znane lub mniej znane drukarnie. Przykładem jest tutaj karta 
korespondencyjna Drukarni i Sterotypii W.L. Anczyca i Spółki w Krakowie  wysłana  
z Krakowa do Lwowa dnia 7 IV 1900 roku. 

Wymienione wcześniej „przedmioty bibliograficzne”, a także inne jeszcze materiały 
jak np. zamówienia księgarskie, druki reklamowe, widokówki z korespondencją, odcinki 
z przekazów względnie blankietów nadawczych mogą stanowić dokumenty pomocnicze 
w badaniach nad polskimi bibliotekami, książką, czytelnictwem szczególnie od drugiej 
połowy XIX wieku. Z punktu widzenia nauki o książce i bibliotece te przedmioty i dokumenty 
pozwalają m. in.:

- identyfikować zarówno instytucję, jak i odbiorcę bowiem na wielu dokumentach   
 znajdują się  podpisy ludzi zasłużonych dla książki,

- śledzić obrót książki,
- analizować przemiany zachodzące  w treści i  formie  reklamy książek,
- oceniać i analizować wszelkie  zmiany zachodzące w produkcji książki.
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■ Marcin Galant
   
   Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Konkurs „Strona Internetowa bez 
Barier” i konferencja  „Włączenie 
Cyfrowe – dostępna Polska”

PRZEBIEG KONKURSU
Była to IX jego edycja. Witryny oceniane były w następujących kategoriach: 
1. Strony publiczne (serwisy do 100 oraz powyżej 100 podstron).
2. Strony niepubliczne (serwisy do 100 oraz powyżej 100 podstron).
3. Najlepsi z Najlepszych.
4. Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności, w której 

wystartowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka.
Etap pierwszy obejmował przyjmowanie zgłoszeń. W drugim etapie eksperci ds. 

dostępności dokonali selekcji. Sprawdzali m.in.: nagłówki, etykiety, alternatywne 
teksty, obecność wyszukiwarki i mapy strony, tytuły, dodatkowe ułatwienia. Pozytywna 
weryfikacja naszej witryny oznaczała udział w kolejnych fazach oceny. Trzeci etap polegał 
na przebadaniu stron wybranych w poprzednim etapie. Przeprowadzona została analiza 
dostępności serwisów internetowych zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni 
i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Badanie 
obejmowało trzy strony: główną, podstronę typu Aktualności oraz podstronę typu Kontakt. 
Przeprowadziło je dwóch ekspertów z zakresu programowania i dostępności. W czwartym 
etapie audyt przeprowadzili użytkownicy z niepełnosprawnością: konsultant niewidomy, 
niedowidzący i głuchy.1

W poprzednim artykule „Nowa strona internetowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu” omówiłem 
proces powstawania i wdrożenia witryny przyjaznej osobom 
z niepełnosprawnościami. Tym razem strona przeszła test 
przeprowadzany przez ekspertów oraz niepełnosprawnych. Był nim 
udział w organizowanym przez Fundację Widzialni konkursie „Strona 
Internetowa bez Barier”. Choć nie udało się go wygrać, w wyniku 
selekcji witryna znalazła się w gronie finalistów.
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KONFERENCJA
Piątym i ostatnim etapem była konferencja „Włączenie Cyfrowe – dostępna Polska” 

w Sali Kolumnowej Sejmu RP.2 Odbyła się 16 kwietnia 2018. Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Adama Asnyka reprezentowali: Adam Borowiak – dyrektor oraz Marcin Galant – 
operator strony. W kategorii stron opartych na szablonach Polskiej Akademii Dostępności, 
do której została ona zgłoszona, zwycięzcą została witryna Fundacji Kulawa Warszawa. 

Warto podkreślić, że w gronie finalistów (którzy nie zdobyli głównych nagród) południowa 
Wielkopolska była dość licznie reprezentowana. W tej samej kategorii Marcin Galant 
ponadto kandydował ze swoją autorską witryną „Turystyka komunikacyjna”, doceniona 
została również strona kaliskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. W kategorii 
stron publicznych do 100 podstron znalazł się serwis Urzędu Miejskiego w Zdunach, 
a powyżej 100 podstron Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.3 Przekrój branż 
finalistów był szeroki (m.in. banki, fundacje, koleje), miło więc zakomunikować, że w tym 
gronie pojawiła się też biblioteka.

Rozstrzygnięcie nie było jedynym wydarzeniem konferencji. Zaprezentowany został 
doroczny Raport Dostępności 2018.4 Inny punkt programu to wystąpienie zatytułowane 
„Dostępność Plus – przyjazna Polska”. Ogłoszono także zwycięzcę konkursu „Lider Cyfrowej 
Dostępności”, a spotkanie zakończył panel dyskusyjny „Dostępna Polska 2025. Realne 
wyzwanie czy niespełnione marzenie?”.

Nasza obecna strona internetowa funkcjonuje już trzeci rok. Została wdrożona nie tylko 
dla samego unowocześnienia wyglądu, ale także z myślą o czytelnikach zmagających się 
np. z problemami ze wzrokiem, stąd takie funkcje jak wersja kontrastowa i powiększanie 
czcionek.

Przypisy
1. http://konkurs.widzialni.org/p,62,regulamin-konkursu, dostęp z 18.05.2018.
2. http://www.widzialni.org/konferencja-wlaczenie-cyfrowe-dostepna-polska,new,mg,6,346, dostęp z 18.05.2018
3. http://konkurs.widzialni.org/strona-glowna, dostęp z 18.05.2018.
4. http://www.widzialni.org/wyniki-raportu-dostepnosci-2018,new,mg,6,348, dostęp z 18.05.2018.

Statuetki dla laureatów
Fot.: http://www.widzialni.org/konkurs-

strona-internetowa-bez-barier,new,mg,6,347 
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■ Róża Pomiecińska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wybrane pomniki książki 
w Polsce i na świecie

Wisława Szymborska wypowiadając słowa: Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła1 – doskonale wiedziała, jak wielka moc drzemie w książkach i za-
wartych w nich historiach. Sięgając po książkę jedni z nas szukają wiedzy o otaczającym świe-
cie, inni pomocy w trudnych chwilach, a jeszcze inni zabawy i wytchnienia. Historie opisane 
w książkach pozwalają nam zrozumieć samych siebie i stają się odbiciem naszej duszy. Pozwa-
lają nam również zajrzeć w głąb siebie – na chwile zatrzymać się wśród pędzącego dookoła 
świata i ludzi. W dzisiejszych czasach książka oprócz tego, że towarzyszy nam na co dzień, 
doczekała się również wielu pomników. Stanowią one nie tylko atrakcję turystyczną, ale także 
kryją w sobie niezwykłe historie. Stają się symbolem ważnych wydarzeń w dziejach społecz-
ności lokalnej  i całego narodu.

W artykule omówione zostaną wybrane przez autorkę pomniki książki w Polsce i na 
świecie związane z ludźmi dla których książka, a tym samym słowo pisane było jednym 
z najważniejszych elementów w życiu. Jedną z inspiracji do powstania artykułu był tekst 
prof. Ewy Andrysiak pt. „Pomniki książki nie tylko w Kaliszu”, opublikowany na łamach 
czasopisma „Akapit” w 2009 roku. Opisując pomniki książki znajdujące się w Kaliszu, 
Lesku, Strykowie i Wrocławiu, E. Andrysiak, prekursorka badań nad historią pomników 
książki, słusznie zauważyła, iż pomnik książki w Kaliszu choć skromny – ma niezwykłą wy-
mowę i historię2.

Zanim przejdziemy do dokładniejszego omówienia historii wybranych pomników książ-
ki, warto choć w kilku zdaniach przybliżyć definicję samego pojęcia „pomnik” i roli jaką 
ma spełniać. Pozwoli to lepiej zrozumieć symbolikę stawianych dziś pomników, także tych 
stawianych książkom. Jak czytamy w Wielkiej Encyklopedii PWN pomnik to: dzieło rzeź-
biarskie lub architektoniczno-rzeźbiarskie wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zda-
rzenia historycznego, w formie posągu lub grupy rzeźb, kolumny, obelisku, budowli, cza-
sem sztucznie usypanego wzgórza (...) lub naturalnego głazu3. Podobną definicję podaje 
również Uniwersalny Słownik Języka Polskiego4. Obie definicje zwracają uwagę na bardzo 
ważny aspekt i rolę pomników w dzisiejszym świecie. Powstają one dla upamiętnienia waż-
nych wydarzeń historycznych i osób, które  niejednokrotnie całe swoje życie poświeciły wal-
ce o dobro innych, czy też zasłużyły się w dziejach lokalnych społeczności.

Pomnik książki w Kaliszu powstał w 1978 roku, jest przykładem pomnika upamięt-
niającego ważne wydarzenie historyczne związane z książką, które miało miejsce podczas  
II wojny światowej. Jak podają źródła, już w czasie I wojny światowej, w sierpniu 1914 
roku, kiedy Prusacy burzyli Kalisz, miał miejsce pierwszy akt zbrodni przeciwko książce. 
Kalisz został wówczas spalony, a zasoby kaliskich bibliotek mocno uszczuplone. Miejscowa 
ludność, a w szczególności osoby blisko związane z książką dołożyły wielu starań, aby na 
nowo pobudzić do życia ruch bibliofilski w Kaliszu. Udało się też pomnożyć zbiory biblio-
tek publicznych, szkolnych i towarzystw. Starania te brutalnie przerwała II wojna światowa 
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i decyzja o zasypaniu starej fosy miejskiej książkami. Na dnie kanału zostały bezpowrotnie 
stracone cenne księgozbiory kaliskich bibliotek, jak również księgozbiory prywatne, między 
innymi Alfonsa Parczewskiego – dzisiejszego patrona Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu5. 
Wobec tak okrutnego barbarzyństwa dokonanego na książkach staraniem Federacji To-
warzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej dnia 11 maja 1978 roku odsłonięto pomnik książki 
w Kaliszu. Projektantem pomnika został artysta grafik Władysław Kościelniak, a wykonaw-
cą – rzeźbiarz Jerzy Sobociński. Usytuowany wśród zieleni na plantach przy ulicy Babinej 
pomnik przedstawia karty otwartej książki, na których widnieje napis: Tu w zasypanym 
korycie rzeki Prosny, hitlerowcy zniszczyli dziesiątki tysięcy książek ze zbiorów kaliskich 
bibliotek publicznych. Napis ten po dziś przypomina nam, jak ogromną stratę ponieśliśmy 
tracąc tak cenne woluminy6.

 W roku 1998 we Wrocławiu zostaje odsłonięty kolejny pomnik książki zwany też Po-
wodzianką, którego twórcą jest rzeźbiarz Stanisław Wysocki. Powodzianka usytuowana na 
Moście Uniwersyteckim nieopodal gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego7  tak-
że kryje w sobie niezwykłą historię. Przedstawiona na pomniku kobieta dźwigająca książ-
ki oddaje hołd wolontariuszom, którzy podczas powodzi tysiąclecia zabezpieczali miasto 
i jego zabytki przed zniszczeniem. Podczas powodzi, która nawiedziła Polskę w 1997 roku 
zadbano także o zabezpieczenie cennych zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego, którym to zagrażała płynąca obok rzeka. Wysiłek nieznanych nam dzisiaj z imie-
nia i nazwiska wolontariuszy zaowocował ocaleniem najcenniejszych zabytków miasta 
i cennych woluminów. Kolejny pomnik książki, o którym warto wspomnieć choćby w kil-
ku zdaniach został odsłonięty 18 września 2011 roku w Piszu. Składa się z dwóch części. 
Pierwsza z nich poświęcona jest Melchiorowi Wańkowiczowi i jego podróży po Prusach 
Wschodnich, odbytej wraz z czternastoletnią córką. Pisarz ukazany jest w pozycji stoją-
cej przy kajaku „Kuwaka” na którym to odbył ową podróż. Drugą część pomnika stanowi 
wykonana z szarego granitu książka pt. „Na tropach Smętka” oraz tablica z trasą podró-
ży Wańkowicza. Pomnik znajduje się w Piszu po obu stronach rzeki Pisy, a jego autorem 
jest Andrzej Renes8. Dzierżoniów to kolejne miejsce na mapie Polski, które od lutego tego 
roku może poszczycić się pomnikiem książki. Powstał on z okazji 70-lecia Miejsko-Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. Kamienna książka umieszczona na wysokim 
cokole przed budynkiem książnicy wskazuje czytelnikom drogę do świata wiedzy, fanta-
zji i wyobraźni zawartej w książkach różnych autorów zgromadzonych w dzierżoniowskiej 
bibliotece. Twórcą pomnika jest artystka-plastyczka Kamila Kryst9. Spoglądając na mapę 
świata, również możemy odnaleźć ciekawe pomniki książki kryjące w sobie niezwykłe hi-
storie. Stanowią one nierzadko wspaniałe monumentalne dzieła, jak choćby ten znajdujący 
się  w Berlinie. Ponad 12-metrowy stos książek stanowi ogromne wyzwanie dla  najtrwal-
szych czytelników, którzy przychodząc do biblioteki wspinają sie po szczeblach wiedzy. Po-
mnik jest jednym z sześciu elementów tzw. „Walk of ideas”  zaprojektowanym przez studio Scholz  
& Friends. Powstał dla upamiętnienia wielkiego czynu, jakiego dokonał Johanes Gutenberg 
mianowicie wynalezienia druku10. 

Warto zaznaczyć, iż w Berlinie znajduje się także Pomnik Spalonych Książek. Zapro-
jektowany przez izraelskiego artystę Michę Ullmana postawiony został na placu Bebel-
platz. Powstał dla upamiętnienia, podobnie, jak to miało miejsce w Kaliszu, niezwykłego 
okrucieństwa, jakiego dopuścili się naziści na książce. W roku 1933 spalili kilkadziesiąt ty-
sięcy książek, które nie były zgodne z ich ideologią i przekonaniami. Na liście zakazanych 
autorów znalazły się takie nazwiska, jak m. in. Ernest Hemingway czy Izaak Babel. Pomnik 
Spalonych Książek to puste półki przykryte taflą szkła i choć milczące, to do dziś przekazują 
nam prawdy życiowe i treści, zawarte w tych tysiącach spalonych woluminów11. Atlanta to 
kolejne miejsce na mapie świata, które warto odwiedzić, bowiem i tam znajduje się przepięk-
ny pomnik ofiarowany książce. Wzniesiony w kształcie łuku tryumfalnego przedstawia studen-
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tów wspinających się po schodach z książek, a tym samym szczeblach wiedzy do zgłębienia. 
Motto na pomniku głosi: „Żaden cel nie jest zbyt wysoki, jeśli wspinamy się z ostrożnością  
i zaufaniem”, zwracając naszą uwagę na fakt, iż książka to nierzadko najlepszy przyjaciel czło-
wieka, który pomoże nam osiągnąć każdy cel, nawet ten najtrudniejszy12. „Drzewo wiedzy” – 
rzeźba wykonana z brązu to następny pomnik oddający hołd książkom. Jego twórcą jest Joe  
A. Tyler. Pomnik znajduje się  u stóp wzgórza Catalina przy wejściu do Biblioteki Publicznej 
w Oro Halley w Arizonie. Przedstawia otwartą księgę, z której wyrasta drzewo pełne wiedzy 
na różne tematy, podobnie jak ma to miejsce w różnego rodzaju książkach13. Kolejnym po-
mnikiem, o którym warto wspomnieć jest ten znajdujący się w Oviedo w Hiszpanii noszący 
nazwę: „Książki które nas jednoczą” artysty Eduardo Úrculo. Przedstawia trzy księgi po-
kryte kapeluszem, być może chroniącym je przed zniszczeniem. Pomnik jest godny uwagi 
dlatego, że książki bardzo często, tak jak już wcześniej wspomniano, są tym elementem, 
który jednoczy rodzinę, naród czy lokalne społeczności. Sprawiają, że dzięki nim patrzymy 
na świat i ludzi zupełnie inaczej – być może z większą życzliwością i serdecznością14. 

Pomników książki w Polsce i na świecie jest coraz więcej i ogromnie cieszy fakt, że 
z roku na rok ich przybywa. Niniejszy tekst jest tylko małym przyczynkiem do zgłębiania 
tematu historii pomników książki na całym świecie. Niech będą dla nas i kolejnych poko-
leń dowodem na to, jak toczyła się historia książki. Niech będą również wspaniałą atrakcją 
turystyczną, którą podczas dalekich podróży po zakamarkach świata z przyjemnością bę-
dziemy podziwiać.
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■ Grzegorz Brodacki

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

150 numerów 
„Kuriera Zamkowego”–
pisma szkolnego ZSP Nr 2 w Sieradzu. 
Refleksje opiekuna gazetki szkolnej

UWAGI OGÓLNE
Szkoły prowadzą działalność obowiązkową (dydaktyczno-wychowawczą) oraz 

działalność nadobowiązkową. Do tej drugiej sfery ich funkcjonowania należy m. in. prasa 
szkolna. O jej poziomie decydują dwa główne elementy: uczniowie i opiekunowie gazetek. 
I uczniom, i opiekunowi musi się przede wszystkim  „chcieć”.  Często w gazetkach szkolnych 
swą aktywnością twórczą wykazują się nie uczniowie tzw. najlepsi, lecz przeciętni, co  nie 
oznacza, że gorsi1. Bywa też, że i opiekun podchodzi do niej na pewnym „luzie”, jako że jest 
to dla niego forma aktywności nadobowiązkowej. I nawet jeśli z sympatią odnosi się do 
poczynań uczniowskich na tym polu, wcale nie musi to oznaczać, że opieka nad gazetką 
szkolną jest dla niego ważna.

Rola opiekuna gazetki szkolnej nabiera tym większego znaczenia, im dłuższy jest  w szkole 
żywot pisma o danym tytule. Gdy gazetka wydawana jest np. przez 20 i więcej lat, ma ciągle 
ten sam tytuł, tego samego opiekuna, to przecież co kilka lat zmienia się jej skład redakcyjny. 
Gdy przyjrzymy się gazetce wydawanej w szkole średniej, w której funkcjonują czteroletnie 
technika, to widzimy, że skład redakcji zmienia się minimum pięć razy.  W rzeczywistości 
jednak tak nie jest. Uczniowie z klas maturalnych zwykle się wycofują  z pracy w piśmie 
szkolnym, co roku do składu redakcji dołączają nowi redaktorzy,  a uczniowie ze starszych 
klas częstokroć się wykruszają. Tak więc z perspektywy pisma szkolnego, które ukazuje się 
ponad 20 lat, jedynym jego stałym „filarem” może okazać się opiekun – a więc nauczyciel.

Przychodzi mu koordynować pracę młodzieży z różnych roczników, o różnych 
umiejętnościach warsztatowych i chęciach do pracy. Poziom pisma jest więc różny  
w poszczególnych latach. Opiekun kieruje pracą młodych redaktorów, podsuwa od czasu do 
czasu pomysły, kontroluje ich prace, nanosi niezbędne poprawki, ale przecież za uczniów 
nie pisze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by i on od czasu do czasu coś zamieścił od 
siebie, jak też i inni nauczyciele. Współpracując przez wiele lat z młodzieżą, sam zdobywa 
nowe doświadczenia zawodowe i refleksje – ma więc czym się dzielić z innymi. Nie bez 
znaczenia dla pisma jest ponadto stosunek do niego dyrekcji i całej społeczności szkolnej.

Jakość pracy szkoły i jej funkcjonowanie prezentuje na bieżąco dokumentacja 
prowadzona przez dyrektora w ciągu całego roku szkolnego. Jest ona podstawą oceny 
placówki oświatowej, ma charakter sformalizowany. Lecz oprócz niej każda szkoła ma 
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dziś stronę internetową, która w sposób przyjazny przybliża ją za pomocą tekstu i obrazu  
osobom zainteresowanym. Większość szkół prowadzi nadal tradycyjne kroniki, nad którymi 
czuwają wyznaczeni nauczyciele. Ostatnim (i najmłodszym) źródłem informacji o szkole 
jest gazetka. Ukazuje ona życie placówki w sposób najbardziej spontaniczny, swobodny, 
zróżnicowany, choć ma ona formalnie opiekuna, którego akceptuje dyrektor szkoły.

„Poszczególne numery szkolnego pisma tworzą obraz szkoły, są traktowane jako jej 
wizytówka. Dojrzałość dyrekcji wyraża się w zrezygnowaniu z cenzury: w przestrzeganiu 
prawa uczniów do zamieszczania takich artykułów, nad którymi oni z własnej inicjatywy 
chętnie pracują i potrafią uzasadnić celowość ich drukowania. Bowiem tematyka artykułów  
w szkolnym piśmie świadczy o dojrzałości uczniów. Różnorodność i zmienność poruszanych 
zagadnień odzwierciedlają dynamiczność życia uczniowskiego. I wskazują na potrzebę 
przyznania rozwijającemu się dziecku prawa do zaufania. Taka postawa jest zgodna  
z Korczakowskim prawem dziecka do szacunku”2.

„Jaki gazetka szkolna przynosi pożytek? Ogromny. Uczy sumiennego spełniania 
dobrowolnie przyjętych zobowiązań, uczy planowej pracy opartej na zrzeszonym wysiłku 
ludzi, uczy śmiałości w wypowiadaniu swych przekonań, uczy przyzwoitego sporu  
w argumentach, a nie w kłótni, wprowadza jawność, gdzie bez gazety buszuje plotka  
i obmowa, ośmiela nieśmiałych, uciera nosa zbyt pewnym siebie”3.

Przemiany lat 90. uwolniły swobodę wypowiedzi uczniowskiej i w konsekwencji 
przyniosły gwałtowny i nieskrępowany rozwój prasy szkolnej. Zjawisko to jest m. in. jednym 
z przejawów demokratyzacji życia publicznego w Polsce po 1989 r. Rozwój prasy szkolnej 
trwa do chwili obecnej i staje się coraz bardziej interesujący także dla badań naukowych4.

O GAZETCE
Gazetka szkolna pojawiła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu  

w roku szkolnym 1994/1995. Jej opiekunką była wówczas Ewa Jaśkiewicz, nauczycielka 
języka polskiego. W Kronice szkoły, w listopadzie 1995 r., odnajdujemy następującą 
informację:

„W wielu szkołach, także w naszej, wydawana jest gazetka szkolna. Jednak do tej pory 
nie miała ona tytułu. Postanowiono więc zorganizować konkurs na tytuł gazetki szkolnej. 
Konkurs wygrała Żanetta Marzuchowska z kl. 4A LA, która zaproponowała tytuł „Kurier 
Zamkowy”.

Zorganizowano też konkurs na najlepszy tekst literacki. Teksty zostały opublikowane  
w gazetce szkolnej, a zwycięzcami okazali się: Karol Marciniak z kl. 2E – za wiersz pt. Ul oraz 
Marlena Ignaciuk z kl. 1F za prozę”. 10 listopada 1995 r., w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Wydarzenie to stało się 
także okazją do obchodów 30-lecia funkcjonowania szkoły w budynku przy ul. Zamkowej 
15. Z Kroniki szkoły dowiadujemy się, że „redakcja gazetki szkolnej wydała specjalny numer 
„Kuriera Zamkowego”, w którym umieszczone są interesujące wywiady, m. in. z p. Ireną 
Maciuszonek, p. dyr. Ignacją Budą oraz informacje na temat historii naszej szkoły”.

Kolejny, zachowany do dziś, numer „Kuriera Zamkowego” ukazał się 14 października 
1996 r. Po nim, w roku szkolnym 1996/1997 wydano jeszcze dwa numery. Opiekę nad 
pismem w dalszym ciągu sprawowała Ewa Jaśkiewicz.

Warto zwrócić uwagę, że logo „Kuriera Zamkowego” towarzyszy pismu od pierwszego 
numeru do dziś. Jego autorką jest Katarzyna Jaworska, nauczycielka matematyki, 
obecnie wicedyrektor szkoły. W kolejnym roku szkolnym „Kurier Zamkowy” nie ukazywał 
się i wydawało się, że pismo podzieli los kilku wcześniejszych efemeryd5. Pismo zaczęło 
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ponownie wychodzić w roku szkolnym 1998/1999. Miało wówczas bodaj najambitniejszą 
redaktor naczelną – Agnieszkę Sowę. Poza bieżącą pracą redakcyjną Agnieszka nawiązała 
współpracę z sieradzką prasą lokalną. Dzięki jej staraniom ukazały się pierwsze artykuły 
o „Kurierze Zamkowym”: najpierw w „Nad Wartą” (nr 12 z 24 III 1999), później w „Echu” 
(nr 4 z 26 I 2000). Objęcie redakcji przez Agnieszkę Sowę, Marlenę Marciniak, Dorotę Lipę 
i Magdalenę Łakomą zaowocowało ożywieniem pracy redakcyjnej.

„Kurier Zamkowy” – czytamy we wspomnianym artykule z „Echa” – „wydawany jest  
w formie miesięcznika osiągającego średni nakład 60 egzemplarzy. Znaleźć tu można liczne 
wywiady z „belframi”, które ujawniają ich prawdziwe oblicze, opowieści o perypetiach 
„szkolnej braci”, ciekawe dowcipy oraz slogany spisywane ze szkolnych ławek. Strony 
zatytułowane „Życzenia – pozdrowienia” – jakby coś na kształt „Hyde Parku” – dają 
możliwość uważnego prześledzenia związku Zosi z 2TH i Jarka z 4F. Są też liczne konkursy, 
które cieszą się raczej nikłym powodzeniem. Dziewczyny jednak nie poddają się i nadal 
męczą nimi swych rówieśników”.

Opiekunem pisma od września 1998 r. został Grzegorz Brodacki, z którym początkowo 
współpracowała Jadwiga Podsiadła, nauczycielka biologii, sprawując pieczę nad stroną 
techniczną gazetki. Gdy jesienią 1998 r. przyszła do mnie Agnieszka Sowa z koleżankami 
i zwróciła się z propozycją, bym został opiekunem „Kuriera Zamkowego”, byłem trochę 
zaskoczony. Postanowiłem porozmawiać z ich wychowawczynią. Ta uspokoiła mnie, 
wyrażając opinię, że dziewczyny są na tyle ambitne, że wszystko bądź prawie wszystko 
zrobią same. Tak też było. Gdy Agnieszka i jej koleżanki ukończyły szkołę, kolejne redakcje 
wymagały już z mojej strony większej „interwencji”.

Słowo „kurier” poniekąd zaciążyło nad charakterem pisma. W kolejnych numerach 
odnajdujemy wiele informacji z życia szkoły. Pismo to jest więc także dokumentem życia 
społecznego. Ten jego aspekt sprawił, że gdy  wiosną 2000 r. podczas prywatnej rozmowy  
z ówczesną redakcją „Echa” zaproponowałem, by raz na rok, w wakacje, na łamach 
sieradzkiego tygodnika ukazywały się roczne „sprawozdania” z „Kuriera Zamkowego”, 
pomysł ten przez redaktorów „Echa” został przyjęty z zainteresowaniem. Odtąd co roku,  
w czasie wakacji, na łamach tygodnika „Echo” ukazywał się obszerny artykuł zredagowany 
na bazie naszych tekstów redakcyjnych. Nosił on tytuł Rok szkolny przy ulicy Zamkowej. 
Składał się z 10 części. Każda z nich poświęcona była najważniejszym wydarzeniom jednego 
miesiąca (np. września). Z roku na rok nasze artykuły w „Echu” stawały się coraz dłuższe  
i dojrzalsze. Latem 2004 r. zajęły dwie strony (po jednej stronie w dwóch kolejnych 
numerach), a latem 2005 r. – zajęły trzy strony (po jednej w trzech kolejnych numerach). 
Było to możliwe m. in. dzięki powiększeniu rozmiarów pisma (do wiosny 2003 roku strona 
„Kuriera” miała rozmiary A5, obecnie – A4), a także zwiększeniu częstotliwości wydawania 
gazetki („Kurier” jest w istocie miesięcznikiem). Obok bieżących informacji, w „Kurierze” 
znajdziemy wywiady z nauczycielami (zwykle nowo zatrudnionymi) i uczniami, informacje 
o sukcesach uczniów, informacje okolicznościowe poświęcone Marii Dąbrowskiej – 
patronce szkoły, rocznicom ogólnopolskim, literackim, świętom i zwyczajom świątecznym, 
wymianie polsko-niemieckiej pomiędzy naszą szkołą a partnerską Julius Springer 
Schule w Heidelbergu, działającym  w szkole Stypendium „Pokolenie JP2”, informacje 
o różnorodnych poczynaniach nauczycieli i biblioteki szkolnej, Towarzystwa Wspierania 
Inicjatyw „Zamkowa 15”, Szkolnego Wolontariatu i innych inicjatyw pozalekcyjnych, 
poezję uczniowską, humor, kącik kulinarny, „Kurier Sportowy” czy „Galerię Karykatur”. 
Popularyzacji czytelnictwa służy od kilku lat kolumna o tytule Rok z książką, na łamach 
której odnajdziemy wypowiedzi uczniowskie  o ulubionych bądź przeczytanych ostatnio 
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książkach. „Kurier Zamkowy” prezentował również najważniejsze wydarzenia literackie 
w kraju i za granicą, pamiętał o znanych osobowościach ze świata kultury. Informuje 
także o wydarzeniach, które często umykają szkolnej „zbiorowej pamięci”: o wyjściach 
poszczególnych klas do teatru, jednodniowych wycieczkach, udziale młodzieży 
w inicjatywach lokalnych itp. Zdarza się, że tych wiadomości poszukują po pewnym czasie 
opiekunowie szkolnej kroniki i sięgają do gazetki. Niestety, w opinii opiekuna gazetki, zbyt 
skromna jest w niej obecność plastycznych umiejętności uczniów. Równocześnie z roku 
na rok wzrastało zainteresowanie „Kurierem Zamkowym” środowiska lokalnego. W latach 
1996-2013 na łamach pracy lokalnej „Kurier Zamkowy” był obecny 84 razy. Redaktorzy 
poszczególnych pism informowali o gazetce szkolnej 7 razy, a na łamach prasy lokalnej 
zamieszczono 55 tekstów uczniowskich, 10 opiekuna i 2 innych nauczycieli. Współpraca 
z prasą lokalną dość nieoczekiwanie wygasła w latach kolejnych. Przyczyn tego należy 
doszukiwać się po stronie lokalnych mediów.

JASNE CHWILE
20 kwietnia 2006 r. miały miejsce uroczyste obchody z okazji dziesięciu lat ukazywania się 

„Kuriera Zamkowego”. Wzięło w nich udział szerokie grono redaktorów  i współpracowników 
pisma, redaktorzy innych sieradzkich gazetek szkolnych, ich opiekunowie oraz nauczyciele 
i uczniowie. Gośćmi honorowymi byli: Krystyna Brodowska – dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Sławomir Kołodziejczyk reprezentował tygodnik sieradzki 
„Echo”, Mirosław Pisarkiewicz – dwumiesięcznik pedagogiczny „Szkolne Wieści”, a Janusz 
Ziarnik – kwartalnik „Na Sieradzkich Szlakach”. Dzięki życzliwości dyrektora szkoły, pani 
Magdaleny Marciniak, i wielu innych osób  w styczniu 2008 r. ukazało się wydawnictwo 
pamiątkowe pt. Dziesięć lat „Kuriera Zamkowego”. Pisma szkolnego ZSP Nr 2 w Sieradzu. 
Zaprezentowano w nim historię gazetki szkolnej, cykl artykułów pt. Rok szkolny przy 
ul. Zamkowej z lat 1999-2006, redaktorów  i współpracowników pisma, kartę opisu 
bibliograficznego oraz 36 karykatur nauczycieli  z Galerii Karykatur.

Kolejna okazja do podsumowań pojawiła się w kwietniu 2012 r. Ukazał się wówczas 
setny numer gazetki szkolnej. W numerze tym, o charakterze retrospektywnym, znajdują 
się: wykaz redaktorów naczelnych, fotografie poszczególnych redaktorów oraz próba 
bibliografii zawartości czasopisma, obejmująca: wykaz artykułów z „Kuriera Zamkowego” 
i o „Kurierze Zamkowym” w sieradzkiej prasie lokalnej, wykaz redaktorów ze wskazaniem 
numerów pisma z ich artykułami, podobny wykaz nauczycieli współpracujących z gazetką, 
poezję uczniowską i rysunki uczniowskie na łamach pisma oraz kartę opisu bibliograficznego 
czasopisma szkolnego. W numerze tym znajduje się także wypowiedź opiekuna i dwa jego 
zdjęcia wraz z redaktorkami. Setny numer „Kuriera Zamkowego” może więc stanowić pewną 
propozycję prezentacji zawartości czasopisma szkolnego dla innych placówek oświatowych6. 
Podobny charakter ma także 150. numer szkolnego pisma.

KOŃCZĄC
Ilekroć pojawiam się w Bibliotece Jagiellońskiej, czeka tam na mnie „WUJ” – 

„Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Numer styczniowy z 2018 r. przywitał 
mnie na stronie tytułowej radosną dla miesięcznika wiadomością: „Wojtek Bojanowski, 
były reporter „WUJ-a”, Dziennikarzem Roku!!!”7 Cześnik Raptusiewicz, w tym miejscu 
dyskretnie mi podpowiada: „Znaj proporcjum, mocium panie” – w istocie „Kurier Zamkowy” 
mieści się w szerokim przedziale przeciętnych gazetek szkolnych. Czy w gazetce tej w ciągu 
przeszło dwudziestu lat pojawiły się wyjątkowe jednostki? Na pewno była nią wspomniana 
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już Agnieszka Sowa, która wraz z koleżankami z klasy postawiła pismo „na nogi”, nadała 
mu nowy kształt, a po maturze pozostawiła opiekuna z sympatycznym „kłopotem”. 
W kolejnych latach jednostką wyjątkową był Patryk Pałucki, uczeń liceum profilowanego 
przy ZSP Nr 2 w Sieradzu. „To człowiek, który nie zna słowa „niemożliwe”. Dla niego coś 
takiego nie istnieje.  I nigdy nie istniało. To człowiek, który się nie boi. To człowiek, który 
walczy do końca.  I który docenia wiedzę. Dużo czyta, drąży, dopytuje” – tak o Wojciechu 
Bojanowskim mówiła Małgorzata Majewska, wykładowczyni dziennikarza8. Powyższe 
słowa mógłbym i ja wypowiedzieć o Patryku. Mimo poważnych problemów zdrowotnych 
był pogodny, optymistycznie spoglądał  w przyszłość, kochał życie. Chętnie angażował się 
w różne inicjatywy klasowe i szkolne,  w roku szkolnym 2006/2007 kierował „Kurierem 
Zamkowym”. Po ukończeniu szkoły pracował i jednocześnie studiował na Uniwersytecie 
Łódzkim. Nagle odszedł. Stało się to  20 XII 2013 roku. Moja współpraca z Patrykiem układała 
się znakomicie. Był niezawodny, miał wiele pomysłów, wpływał aktywizująco na pozostałych 
członków redakcji. Czasem zastanawiałem się, jak to jest, że osoby ciężko chorujące potrafią 
w życiu więcej osiągnąć od osób zdrowych? Patryk był przykładem takiej właśnie osoby, dla 
której choroba nie była barierą, by osiągać różnej miary sukcesy. Podziwiał Roberta Kubicę. 
Zastanawiałem się: jak to możliwe, że mając poważne problemy ze zdrowiem, można 
pasjonować się sportem tak ekstremalnie niebezpiecznym? Nie mam wątpliwości, że jeżeli 
Wojciech Bojanowski został Dziennikarzem Roku 2017, to i Patryk mógł nim kiedyś zostać.
Od kwietnia 2014 roku najbardziej zasłużeni dla „Kuriera Zamkowego” absolwenci szkoły 
otrzymują skromną nagrodę pieniężną dyrektora szkoły im. Patryka Pałuckiego.

Artykuł w „WUJ-u” poświęcony Wojciechowi Bojanowskiemu nosi tytuł: Czeka nas 
renesans dziennikarstwa. Nie chodzi o dziennikarstwo szkolne czy studenckie, bo tu 
renesans już nastąpił. Szkoły są ogólnie przyjaźnie nastawione do młodych adeptów pióra. 
„Piłka jest, oczywiście, po ich stronie” – trzeba tylko chcieć „chcieć”. Jestem przekonany, że 
obecne młode pióra staną się za jakiś czas gwarantem renesansu dziennikarstwa w „świecie 
dorosłych”. Powinno im się więc tym bardziej „chcieć”, byśmy w przyszłości mieli do 
czynienia z dziennikarstwem na poziomie, jakiego oczekujemy.

Przypisy
1. Śmiało można uogólnić opinię Elżbiety Jurskiej, odnosząc ją także do uczniów szkoły średniej, że efekty ich 
„pracy mogą być zadziwiające i zaskakujące dla nauczyciela. Zdarza się bowiem, i nie należy to wcale do rzadkości, 
że najciekawsze teksty wychodzą spod piór uczniów uznawanych za słabych, mających duże trudności z ortografią, 
składnią i stylem wypowiedzi”. (E. Jurska, Samodzielne próby pisarskie uczniów i gazetki szkolne w kształceniu 
ich sprawności językowej, „Język polski w szkole dla klas IV-VIII”, 1996/97, nr 5, s. 62).
2.  I. Kotwicka, Refleksje mad szkolną gazetką, „Nowa Szkoła” 1994, nr 4, s. 253.
3. J. Korczak: O gazetce szkolnej, [w]: Pisma wybrane, t. 3, wprowadzenie i wybór A. Lewin, Warszawa 1978, s. 208.
4.  Np. G. Sowiński, Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły, „Polonistyka” 1996, nr 9, s. 580-588 oraz   
P. Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka, Szczecin 2015.
5. „Gazeta Szkolna” (1991), „Zamczysko” (1991), „Super wolna gazetka szkolna” (1994).
6. Z numerem tym można się zapoznać na stronie internetowej ZSP Nr 2 w Sieradzu w zakładce: Czasopisma; jest 
to numer 6 w roku szkolnym 2011/2012.
7.  Szerzej na ten temat w artykule Adriana Burtana, Czeka nas renesans dziennikarstwa, „Pismo Studentów 
WUJ – Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 4 (262), s. 12-13.
8. Tamże, s. 13.



listopad  2018 35

■ Beata Kurek
   
    Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Pamiętniki mej młodości 
– dziennik młodego kaliszanina 

Podczas poszukiwań materiałów do artykułu na temat historii Kalisza, trafiłam na 
rękopis podarowany 12 maja 1969 roku Bibliotece Jagiellońskiej przez Irenę Krzyżanowską. 
Oprawiony w granatowe płótno, zdobiony tłoczeniami i pozłacanym napisem tomik, 
przyciągnął moją uwagę. Również kwiecista papierowa wyklejka zachęcała do zapoznania 
się z zamkniętą w nim treścią.

Jest to dzieło anonimowe. Znamy tylko imię autora: Bronisław. Umieścił je bowiem 
w cytowanym przez siebie liście do Ojca2. Prawdopodobne nazwisko to Kobyliński, taki 
podpis widnieje bowiem na karcie ochronnej pamiętnika, nie wynika to jednak z treści 
wspomnień. Opisywane wydarzenia dotyczą wspomnień młodego studenta prawa, 
urodzonego w 1840 roku w Kaliszu. Poruszane tematy to lata dziecięce, szkoła średnia 
w Warszawie, studia w Petersburgu i życie polskich studentów w II połowie XIX wieku. 
Rękopis ma 168 kart, z czego  zapisanych jest 161.

Swoje wspomnienia zaczyna Bronisław od opisania miasta rodzinnego, Kalisza.

Jeśli kiedy na te sny pamięci
Wzrok Twój upadnie i spocznie przez chwilkę,
A pierwsze słowo do dalszych zachęci,
I poznasz serce, co uczuło tyle
Złącz się westchnieniem z tą falą młodości
Która mię niosła przez Niebo miłości1.
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Gniazdem moim jest ów starożytny Kalisz ognisko Wielkopolski, co pamięta i kolebkę mej 
Ojczyzny i grób naszych starożytnych dziejów. Przecięty kilku odnogami Prosny, leży w dolinie 
i wszystkie jego ulice albo wybiegają ku niej, albo też są położone nad okrętami Prosny. Usypane 
nad jej brzegami wały ocienione są miłem miejscem do przechadzki Kaliszan. Kalisz przetrwał 
rozliczne klęski: szczególniej też ogień i wojna nieustannie go nieszczyły. Wskutek ognia zgorzało 
Stare Miasto, gdzie dziś znajduje się wieś tegoż imienia, a i miasto obecne często wskutek 
ognia niszczało3. Ale za to zabudował się Kalisz murowanymi domami, których dziś bardzo wiele 
spostrzec można.  
Dziejowe karty Kalisza ciągłemi są wojnami zapisane. Najstraszniejszą dlań była wojna Szwedzka 
za Augusta II 1706 r. Wojska rosyjskie popierając Augusta przeciw Leszczyńskiemu, pobiły 
na głowę Szwedów przy wsi Zawady, dzisiaj Zawodzie i zajęły Kalisz. Dotąd dochowały się 
wspomnienia o tej bitwie, widać jeszcze znaki czworoboku w polu i ogromne mogiły, które 
lud tameczny Szwedzkiemi  górami nazywa. Od czasu do czasu wykopują z nich zardzewiały 
oręż. Wtedy to Kalisz mocno ucierpiał, bo trzy czwarte części miasta z Kościołem śgo Mikołaja 
zgorzały. Niedługo potem, po wyjściu wojsk rosyjskich, zostawione przez nich morowe 
powietrze prawie całą ludność wygubiło. Tak więc Kalisz jest jedynem może miastem w dziejach 
którego widzimy wszystkie nieszczęsne koleje, jakie nasz kraj i naród przechodził. Dzisiejsza 
ludność miasta wynosi około 13000. oprócz Polaków znajduje się tu wielu żydów żyjących 
zwykłym sobie zarobkiem i Niemców osiadłych tu za rządów Pruskich. Niemcy pozakładali 
różne wyrobnie, spomiędzy tych najwięcej kwitną wyrobnie sukna.
Kalisz obecnie posiada pięć kościołów prawowiernych, jeden luterski i jeden Rosyjski. 
Najstarożytniejszym jest kościół i Klasztor X.X. Franciszkanów, założony przez Bolesława 
Pobożnego Xięcia Kaliskiego, dalej idzie Kościół śgo Mikołaja Kanoników regularnych, odnowiony 
po pogorzeli 1706 r., także dawnych sięgający czasów, na koniec Fara czyli Kościół P. Maryi w XV 
wieku założony4, a w nowszych czasach odbudowany, po zawaleniu się starego w 1783 r. Kalisz 
ma ładne okolice, które są zwykle letnią przechadzką jego mieszkańców, jako to: Szczypiorno, 
Nosków, Majków, Winiary, Rypinek i inne.
W owym Kaliszu przyszedłem na świat w dniu 31 grudnia 1840 roku. Nie pamiętam matki, 
bom ją czteroletnim dzieckiem utracił i zostałem sierota… O! Biada temu, kto matkę młodo 
utracił, kto żył tylko ciągle zagrobowem westchnieniem bez nadziei na macierzyńską opiekę! … 
Dla niego młodość będzie życiem jednego kwiatu, co swobodny wolnem oddycha powietrzem 
a przecież nie wybujał, bo wystawiony na wichry i burze. Biada temu, kto nie ma komu trosk 
swych i smutku powierzyć, komu nikt boleści nie osłodzi i łzy nie obetrze… Dla niego często 
ziemia jest bezbarwną pustynią, na której rzadko listek pociechy, a nigdy ochłody nie znajdzie.
I ja także byłem sierotą. Ojciec mój, Urzędnik Rządu Gubernialnego Kaliskiego, po złączeniu 
tegoż z Warszawskim, był zmuszony wyjechać do Warszawy; trudno było wdowcowi samotnemu 
zabierać mnie z sobą – zostałem więc na wychowaniu u rodziców mej matki.
Tu to przebiegł pierwszy okres mego życia. Moi nowi rodzice byli to ludzie dobrzy, pieczołowici, 
kochali mnie jako żyjący przypominek córki ulubionej i starali mi się dogadzać we wszystkiem. 
Nie wywarli jednak na mnie żadnego znaczącego wpływu, od samego początku zacząłem się 
rozwijać samodzielnie, własnym rozsądkiem i zdaniem, którego żadna obca siła przeważnie 
nie krępowała. Nie dziw więc, żem z upływem lat nabył pewniej stałości, hartu, które 
Ojciec mój nazywał uporem, a u których ja widzę tylko samodzielność. Czy to w zabawach 
z rówieśnikami, czy to w jakim bądź kierunku umysłowym lub nieumysłowym, nigdy nie dałem 
sobą zbyt powodować, starałem się zawsze wydobyć ze swojem Ja, i jeżeli nie zwyciężyć to też 
przynajmniej nie upaść. Nazywano mnie krnąbrnym, poczytywano mi to za wielką wadę, ale 
nie wiem, czy można dziecku mieć za złe, że go prze naprzód siła ducha pragnącego objawu, 
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że dziecko z wczesna objawia zawód samodzielności, która później, na świecie jest mu tak 
potrzebną? Prawda, że w świecie samodzielność wywiera czasem i zły wpływ na bieg wypadków, 
prawda, że tam, gdzie wszyscy chcą być samodzielnymi, tam nikt nie posiądzie swobody działania, 
ale spójrzmy na tych ludzi chwiejnych, niespostanowionych, zawadzających, że tak powiem, czyż 
zgadniem jaką oni korzyść społeczeństwu przynoszą? Żadnej zapewne – oni jej tylko zawadzają. 
Ale jeżeli nas zapytają o przyczynę, powiemy śmiało, że ich słaba znamiona jest bezpośrednim 
skutkiem złego wychowania. Mówią, że dziecko trzeba ciągle prowadzić na pasku, bo dziecko 
nie ma doświadczenia – a jakiż jest sposób nabycia tego doświadczenia, czyż nie zrzucenie 
owego paska. Nauka słowna nie zrodzi doświadczenia, bo słowo pozostaje zwykle martwym 
słowem i chyba wtenczas korzyść przyniesie, gdy go promień czynu ogrzeje! Ten tylko, kto 
własnemi siłami przebrnął przez przepaść, zdolny jest pochwycić wawrzyn, co się tam w dali 
zieleni! Rodzice powinni tylko czuwać nad dziećmi i dostarczać środków żywotnych, ale nie 
wzbraniać im samodzielności, bo dziecko zafukane i przyzwyczajone do stąpania podłóg cudzej 
woli, nie będzie potem zdolne bez opieki walczyć z burzą swego życia. Wszakże mamy przykłady 
dziejowe, że wojsko trzymane pod rózgą, wtedy tylko błyszczy na polu bitwy, dopóki widzi groźną 
rękę swego wodza; gdy wodza nie stanie, łatwo traci ducha i idzie w rozsypkę. A przeciwnie 
tam gdzie każdy żołnierz wierzy, że jest koniecznym członkiem wojska przeznaczonego do 
obrony Ojczyzny, gdzie każdy członek wojska, czuje że winien być szlachetną cząstką ogółu, 
tam i bez wodza, bez przewodnika nastąpi zwycięstwo, bo tam każdy jest wodzem i każdy 
żołnierzem. Podobnie rzecz się ma ze wszystkiemi ludźmi, tylko samodzielność może wyrobić 
ludzi z czerstwem zdaniem i rozsądkiem; ona tylko zdolna wydać z swego łona geniusza, 
działalność i bohaterstwo. Najpierwsi geniusze dziejowi, jak Alexander, Cezar, Napoleon z łona 
samodzielności powstali, a świat dopóty do doskonałości nie dojdzie, dopóki samodzielność 
krepowaną będzie. Rozpisałem się tyle o samodzielności, bo bronię jej jak drogiego skarbu, gdyż 
przez nią tylko człowiek może stanąć w pełni swego duchowego objawu i uszczknąć kwiatu 
zawieszonego nad poziomem. Bronię jej, bo przez to odkrywam główną drogę mego życia.
U owych przybranych Rodziców czas upływał mi szybko, ale jednostajnie. Nie pamiętam 
nic takiego, coby kiedy większe na mnie wywarło wrażenie; zdaje się, że nic podobnego nie 
zaszło, kiedym o tym wspomnień nie zachował. Na zabawach, na igraszkach przepędzałem 
z rówieśnikami wiosnowe godziny życia, to w domu, to nad brzegami szumiącej Prosny, w której 
pluskałem się jak ryba, to na łączce pośród drzew cienistych. Pamiętam kilkurazowy przyjazd 
i odjazd Ojca, od których zaczynałem zawsze nowe liczenie czasu. Pamiętam ten odgłos trąbki 
pocztowskiej, co mi sprawiał radość lub smutek; lecz potem wszystko wracało do dawnego 
– znów biegałem, pływałem, bawiłem się, albo też stroiłem ołtarzyki i szyłem ornaty. A… 
przypominam to pierwsze dziecinne marzenie – stan Xięży był ciągle główną moją myślą, roiłem 
sobie przyszłość w murach klasztoru, wyobrażałem sobie szczęście w szarej kapturowej sukni 
i paciorkach za pasem. Dlatego też lubiłem bardzo odprawiać nabożeństwa, lubiłem służyć do 
mszy, za co często dostawało się od księdza jaki obrazek, usłyszało jakąś pochwałę i zachętę. 
Podobno większość dzieci zawsze o tym marzy… Nic dziwnego. Dzieci uważając wszystko,co się 
wokół nich dzieje, najwięcej zwracają uwagę na zewnętrzność i cała ich myśl, całe zastanawianie 
się pierwiastkowe polega na wrażeniach, co ich więcej na wstępie uderzy, o tem więcej myślą 
i mówią. A że suknia Xięża najwięcej się od pospolitych wyróżnia, że śpiewy, śluby, pogrzeby, 
święcenia i inne zewnętrzności najwięcej się dzieciom mogą podobać, największy więc czują 
one pociąg do Xięży i Xiężego stanu. Dziwna rzecz że i potem, gdy już co innegoś zajmować się 
mogło, ciągle mi stan Xięży kołował i dopiero w szesnastym roku zupełnie się z pamięci wycofał.
W szóstym roku życia zacząłem się uczyć. Nauka bawiła mię z początku, następnie uczyłem  się 
już więcej z przyzwyczajenia, niż z ochoty. Pamięć miałem dość dobrą, pojęcie także, łatwo się 
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więc nauczyłem czytać, pisać i trochę rachunku. Były też i zachęty stosowne do wieku, zawsze 
jednak uczyłem się więcej dlatego, aby prędzej odejść do zabawy, niż z rzeczywistego popędu do 
nauki.  A że mi wszystko z łatwością przychodziło, nauka więc nie była dla mnie ciężarem i nie 
stała się uprzykrzeniem. Nie obarczano mię też wcale. Skorom się naznaczonej cząstki nauczył, 
zamykano oczy na moje psoty i bieganki i prawie całodzienne próżniactwo. Lubiłem słuchać 
opowiadań, powiastek, a później, bardzo polubił książeczki podobnej treści. Podobny popęd 
do czytania powiastek u dzieci, przeradza się później w niepohamowany pociąg do powieści 
miłosnych. Na mnie się to także wykazało.
I cóż powiem jeszcze o tym wstępie do życia?… Nic zdaje się więcej nie pamiętam. Chwila 
biegła za chwilą, a biegła szybko. Kończyłem rok dziewiąty. Okazała się potrzeba oddania mnie 
do uczelni. W Kaliszu wtedy uczelni Rządowych nie było, chciał mnie więc Ojciec wziąć już 
do siebie i w Warszawie do nich wyprawić. Co to było płaczu, to narzekania! Trudno się było 
rozstać z Kaliszem. A tu jeszcze dzieci straszyły, że w uczelni biją, że tam jeść nie dają i inne 
przykrości wyrządzają. Ale powoli chęć ujrzenia Warszawy i Ojca przemogła inne i lubo ze 
strachem i smutkiem musiałem wyjeżdżać. Dziaduś mnie odprowadził na pocztę, uściskał - może 
nie przeczuwał, że to raz ostatni – i wyprawił mnie w podróż pod opieką kilku znajomych 
mu osób. Było to w październiku 1849 r. Chłodnawo już było; przez całą podróż nie dano mi 
wyjrzeć z powozu; rozmyślałem więc smutny o niedawno porzuconych przybranych Rodzicach, 
dzieciach i zabawkach, to znowu odgadywałem tą straszną Warszawę, to przypominałem sobie 
Ojca – a tymczasem przyjechałem do Łowicza. Tu nowe widowisko mnie czekało. Ujrzałem 
parojazd. Mocno mię on zadziwił  i jakkolwiek już dawno o nim słyszałem, przecież nie mogłem 
się przyzwyczaić do jazdy bez koni. Było więc o czem myśleć do samej Warszawy.
Przyjechałem wreszcie na miejsce. Moje opiekunki zawiozły mnie do siebie. Przyszedł niedługo 
i Ojciec; poskoczyłem go uściskać – uściskał mię także i wkrótce odwiózł do domu. Było znów 
wiele do opowiadania, do radości, bo nastąpiły nowe zabawki i przechadzki po Warszawie, która 
mi się oczywiście wydała całym światem. Porównywałem ją z Kaliszem: tam w pół godziny mogłem 
zajść na koniec miasta, tu często mnie nogi zabolały nim przeszedłem jedną ulicę i podobało mi 
się wszystko, bawiło mnie wszystko – zawsze jednak Kalisz żywo mi się przedstawiał w pamięci 
i więcej do siebie przyciągał. Ani szeroka Wisła, ani domy okazałe, ani różne cacka i nowostki 
nie tyle mię pociągały do siebie, co ukochana Prosna ze swemi drewnianemi mościkami, 
co  ocienione drzewami łączki lub z daleka malująca się wieżyca Fary5. Przecież powoli do 
wszystkiego człek się może przyzwyczaić; i ja też przywykłem do Warszawy, tym bardziej, gdy 
znalazłem przedmioty bardziej mnie do siebie przyciągnąć mogące6.

 
Po raz pierwszy Bronisław wraca do Kalisza w 1850 roku i to w bardzo przykrych 

okolicznościach: W przechodzie do klasy IVej byłem w Kaliszu dni kilkanaście – odwiedziłem 
osamotnioną Babkę. Dziadek bowiem w 1850 roku zakończył swe życie. Natomiast jedyny syn 
ich Felix wrócił z zagranicy i mieszkał wówczas przy matce, rojąc nadzieje na przyszłość. Kalisz 
przedstawił mi się niezmiennym od owego czasu, w którym go porzuciłem, kilka tylko minionych 
wspomnień, kilka mogił więcej pomnożyło jego dzieje. I znowu go rzuciłem, aby na nowo wziąć 
książkę do ręki7.

Pod dwóch latach w Warszawie, które autor pamiętnika spędzał na nauce, został 
wysłany podczas wakacji do Ciechocinka8. Towarzyszem podróży i pobytu wypoczynkowego 
był nauczyciel łaciny Albert Kitliński. Ciechocinek oczarował chłopca małymi chatkami 
i kwiecistymi łąkami. Jak wspomina od czasu wyjazdu z Kalisza, "była to moja pierwsza 
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podróż. Przyjemnie ją spędziłem"9. Dodaje też szczegółowy opis codziennych czynności, 
dzięki czemu dowiadujemy się, że pobyt w uzdrowisku polegał na popijaniu słonych wód 
i spacerach po każdej wzniesionej szklance. Następnie śniadanie, wspólne czytanie lub 
rozmowy do południa. O dwunastej obiad, po którym nauczyciel udawał się na drzemkę, 
a młody kaliszanin biegał po okolicznych gajach. Około szóstej popołudniu przechadzka 
w której brali udział obaj wczasowicze. Następnie kolacja i wypoczynek nocny.

Pobyt w Ciechocinku panowie urozmaicali sobie zwiedzając tężnie i odbywając gorące 
słone kąpiele. Beztroski czas zakończył się  20 lipca 1852, kiedy to Kitliński został nagle 
wezwany do Warszawy.

Dalszy czas przebiegał chłopcu na nauce w Warszawie, a po trzech latach nadszedł 
czas egzaminów. Zbliżył się czerwiec 1855 r. przeszedłem ostateczne wypytywania i ukończyłem 
Uczelnię pięcioklasową. Roiłem sobie nową podróż do Kalisza, ale nastąpiła nowa praca. Trudno było 
skończyć na pięciu klasach. Ojciec miał zamiar przenieść mnie do Uczelni Gubernialnej dla kończenia 
dalszych nauk. Zamknąłem się więc na cały lipiec w domu, obracając czas na przygotowanie się do 
nowego wypytywania10. – w efekcie młody kaliszanin został przyjęty do klasy VI.

O ile nauka nie sprawiała Bronisławowi trudności, o tyle życie rodzinne przyprawiało 
go o nieustanne troski. Wczesna śmierć matki, pobyt bez ojca w Kaliszu, a potem wyrwanie 
z rodzinnego gniazda i przeprowadzka do Warszawy do domu w którym panowała macocha. 
Jak wynika z dziennika, nie była to łatwa relacja. Druga żona miała swoje dzieci i nie 
chciała opiekować się chłopcem. Zazdrość o pierworodnego oraz troska o dobro własnego 
potomstwa, zatruwała rodzinne stosunki.

Czas w Warszawie upływał równie szybko na nauce, jak ten w Kaliszu przepędzony na 
zabawie. Po skończonej szkole młody adept miał zamiar wstąpić do służby krajowej12, ale 
wcześniej zapragnął odetchnąć świeżym powietrzem i spędzić trochę czasu na ulubionej 
kaliskiej ziemi, aby wciągnąć w pierś młodzieńczą nowe ożywcze soki na przyszłe, 
nieznane, być może burzliwe życie.

Wśród takich okoliczności ukończyłem klasę szóstą i po raz drugi wyjechałem  w Kaliskie. 
Teraz mając już swobodną głowę mogłem pobyć dłużej na świeżym powietrzu, abym nabrał 
więcej siły i chęci do nauk w ostatnim roku naukowym.
Miesiąc przeszło czasu przepędziłem w Kaliszu na przechadzkach i zabawach; czas miło 
i szybko uciekał, w końcu trzeba się było wrócić na uczelne ławy z nadzieją ostatecznego 
ich pocznienia. Jakkolwiek miałem chęć do pracy, dziś jednak miałem już przedmiot, którym 
szczególniej lubiłem się zajmować, a tym przedmiotem były dzieje11.

Nigdym jeszcze nie wydalał się z Warszawy z tak promiennem czołem, z tak rozjaśnionem 
okiem, z tak pełną odwagi piersią. Jakaś nadzieja wstąpiła mi w serce; byłem wtenczas tak silny, 
że stawiłbym czoła wszystkim pociskom losu.  A o ile duch mój był silnym o tyle słabiało ciało. 
Przed odjazdem chorowałem cały tydzień na nogi i dotąd jeszcze chorując miałem nadzieję 
podróżą się do reszty wyleczyć. Deszcz padał ulewny, wiatr dął przeraźliwy, ja szydziłem 
z gniewu przyrody, a jednakże chciałem mieć skrzydła wichru, aby co prędzej stanąć w Kaliszu. 
Cóż mię tam przyciągało? Czyż oczekiwało szczęście, czy też przeznaczenie gnało na spełnienie 
swych smutnych widoków? To pytanie wcale nie zaszło mi w myśli. Jechałem bez celu, chciałem 
jednak co prędzej stanąć na miejscu, aby cokolwiek swobodniej wypocząć.
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Przybyłem do Kalisza w początku lipca 1857 r. Lato w pełni swego blasku przybrało miasto 
w świetne szaty – zielonymi wstęgami czoło mu zwieńczyło. Oddychałem rodzinnem powietrzem, 
wciągałem pełną piersią wietrzyk nadprośniański, dnie całe trawiłem na przechadzce po 
cienistych wałach i okolicach Kalisza. A wszystko wydawało mi się jakby nowym, umyślnie dla 
mnie stworzonym światem, jakby jedenem urzeczywistnionym marzeniem. Snać ludzkie uczucie 
ma wielki wpływ na przyjmowanie wrażeń… Gdy wesołe usposobienie zaigra nam w duszy, 
radzi byśmy aby uśmiech wszystkie twarze rozweselał, aby nawet martwe przedmioty dzieliły 
stan naszych uczuć; przeciwnie – gdy smutek spadnie nam na piersi jak grobowy kamień na 
trumnę, wszystko nas gniewa, wszystko smuci i ludzie i otaczające nas przedmioty przykrość 
nam sprawiają. I jakże tu nie przyznać potęgi i wpływu ducha ludzkiego, kiedy we wszystkim 
berło jego naznacza swe piętno, wprzód nim je myśli ogarną.
Spędzałem więc czas swobodnie bez troski o przyszłość, bez obawy o jutro. Nic mi wtedy 
nie brakowało do szczęścia, a przecież nieraz przyszedłszy do domu siedziałem zadumany… 
O czem wtedy dumałem nie pamiętam, bo ileż to wtedy marzeń przesunęło się po myśli, 
a wszystkie biegły oderwane nie wiążąc się z sobą, choć jedno goniło za drugiem!… Wiem tylko, 
że często na przechadzce śledziłem z zazdrością szczęśliwe pary rozmawiające półgłosem lub 
wzrokiem, tak dokładnie malującem to, co się w ich duszy działo. Czemuż ich śledziłem – cóż 
oni mnie obchodzić mogli – czegóż im zazdrościłem? Może swobody? - nie, wszak i ja byłem 
swobodny, uśmiechała mi się przyszłość, nieznana, ale złocona nadzieją; ja im chyba zazdrościłem 
tych wyrazów szczęścia, które tak często zamieniali, tych wzajemnych spojrzeń, co tak sobie 
odpowiadały rozkosznie… A ja? … mnie nikt nie umiał pojąć, nikt zrozumieć, nikt odpowiedzieć 
mojej duszy! Marzyłem o szczęściu nieznanem, dalekiem, tak oddalonem ode mnie, że zdawało 
mi się niepodobieństwem go dosięgnąć. Na wspomnienie bolesnego zawodu, przebudzenia się 
ze snu nadziei, łza mi się nieraz zakręciła w oku, a każdą łzę połykałem spiesznie, aby jej przed 
ludźmi nie okazywać, przymuszałem się do uśmiechu, chciałem być wesołym.
Wśród takiego szczęścia i smętku łez pomięszanych z uśmiechem, przechadzek i dumania 
przepędziłem trzy miesiące w Kaliszu. Daleki od żałowania tak długiego pobytu, nie byłem 
jednak smutny z odjazdu. Babka moja, u której przebywałem, żyła samotnie, a jakkolwiek czułem 
do niej przywiązania trochę, nie smutno u niej było. Słabowita, wiekowa, znękana, szukała tej ulgi, 
którą jej tylko osoby przeszłością żyjące przynieść mogły – wspomnienie lat młodszych, łza nad 
grobem lub pamięcią zmarłych dzieci, westchnienie za ubiegłą przeszłością składało jej życie. Ja 
zaś, co cały przyszłością żyłem, pamięcią ledwie stojąc w obecności, nie mogłem być w dźwięczni 
z jej obecnym życiem. Z cichego domku nad szumiącą Prosną wybiegały me myśli na skrzydłach 
miecenia – wiatr śledził ich bieg niknący w oddali, a ja pragnąłem podążyć za wiatrem.
Tak więc wyjechałem z Kalisza z zamiarem udania się jakem mówił do służby krajowej i ustalenia 
sobie przyszłości. Tymczasem przeznaczenie stworzyło mi przyszłość zupełnie odmienną13.

To prawda. Spragnione miłości młodzieńcze serce znalazło obiekt swoich westchnień, 
tam gdzie już dawniej bywało, u ojca swojej macochy. U Pana Jabłońskiego, burmistrza 
miasta Stoga, bywał autor pamiętnika już wcześniej, za każdym razem spędzając kilka dni 
lub tygodni na zabawach z jego dziećmi: Marylą i Władysławem. Pierwszy raz spotkali się 
kiedy Bronisław miał dziesięć lat, a im był starszy tym milej wspominał chwile spędzone 
w towarzystwie córki burmistrza. W 1857 roku przerodziło się to głębszy afekt, a młodzieńcze 
zauroczenie wpłynęło na sposób postrzegania świata przez młodego kaliszanina. Już nie 
podróż do rodzinnych stron była najważniejsza, a wizyta u Jabłońskich.
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Z nową radością i nadzieją wydalałem się z Warszawy. Zamiarem mojej podróży było 
ujrzenie Marylki, ale zarazem pożegnanie Jej na czas długi. Pan Jabłoński wskutek owej 
sprawy o rozwalenie bożnicy14 został przeniesiony na Burmistrza do Pamięcina, niewielkiego 
miasteczka o dwie mile oddalonego od Kalisza. Musiałem więc jechać przez Kalisz. Jakkolwiek 
zawsze drogiem było dla mnie to miasto rodzinne, ale w obecnej chwili widziałem jedną 
tylko gwiazdę w jedno mię tylko przyciągającą miejsce.
Przybyłem do Kalisz, zabawiłem tam dni kilka i pożegnawszy Babkę i znajomych pojechałem 
do Pamięcina. Tak byłem niecierpliwy, że lotem ptaka pragnąłem przebiec dwie mile15.

Nareszcie wyjechaliśmy parojazdem, a potem omnibusem do Kalisza. Kalisz wypiękniał 
w moich oczach; brzegi Prosny otoczono wałami, urządzono na nich ładne przechadzki, 
dodano mu trochę blasku; ale zarazem przypomniał on mi, że to już czwarta osoba z naszej 
rodziny wstąpiła do jego grobów. Nie było już Babki, z którą nie spodziewałem się tak 
wcześnie rozłączyć; do Wuja zajeżdżać nie wypadało, stanęliśmy więc w zajeździe16.

O Boże, Boże zsyłasz mi czasem róże piękne i woniejące, ale z mnóstwem kolców 
krwawiących – i całe życie moje to tylko wieniec z szczęścia i boleści… Kochać i cierpieć, to 
napis ognisty na widnokręgu mego życia, na ciemnym widnokręgu, na którym choć gwiazda 
błyśnie kiedy, wnet spiesznie zasuwa się pod poziomy… Ale cóż uczynię nieszczęśliwy?... 
To było przeznaczenie moje… Marylo! Ja Cię widzę jeszcze, Twój wyobrazek przyciskam 
do piersi i łzami go skrapiam; niech ta łza, co na te martwe, a jednak drogie mi rysy upada, 
odbije się w Twoim sercu – a będę znowu szczęśliwy, nadzieją słodząc swe losy… Żegnam 
cię moje miasto rodzinne i tobie jeszcze myśl ostatnią poświęcam; za godzin kilka twoje 
mury będą dla mnie tylko wspomnieniem17.

Westchnienia miłosne młodego kaliszanina, oczarowanego urokiem i wdziękiem 
pięknej panny zajmują wiele stron w dzienniku. Ze wspomnień autora pamiętnika 
wynika, że było to uczucie odwzajemnione. Niestety jako młody człowiek będący 
w trakcie zdobywania wykształcenia, nie przedstawiał się jako poważny kandydat 
na męża. Był zbyt młody i dopiero zaczynał kształtować swoją przyszłość. Po 
wakacjach w 1858 roku udał się do Petersburga, gdzie przez cztery lata miał 
uczyć się w tamtejszej szkole. Rozterki sercowe wprawiały go w pewnego rodzaju 
melancholię, ale na uzdrowienie pękniętego serca pomagało skupienie się na nauce. 
Jak wynika z pamiętnika Bronisław widział się z Marylką ponownie we wrześniu 
1859 roku, ale wizyta ta skończyła się jeszcze większym smutkiem.

Dalsze części pamiętnika w większości skupiają się na opisach Petersburga, 
przyjaciół ze szkoły prawniczej, charakterystyce zajęć i prowadzących je profesorów. 
O Kaliszu, mieście rodzinnym znajdują się w nim jeszcze tylko dwie notatki. Obie 
dotyczą pobytu na przełomie sierpnia i września 1859 roku, związanego ze sprawami 
spadkowymi po śmierci Babci. Podróż sprowokowana tak przykrą okolicznością 
nie obyła się bez trudności, wynikających z kłopotów zdrowotnych Ojca, przez co 
opóźniła się o wiele dni.

Sprawy spadkowe okazały się być bardziej  skomplikowane niż na to wyglądało, 
pobyt się przeciągnął, a śmierć kolejnej osoby w rodzinie i ostateczne rozstanie 
z piękną Marylą przyprawiły młodego kaliszanina o smutek. Popadł w głęboką 
melancholię.
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Pamiętnik mej młodości to wciągająca lektura. Pisana barwnym i żywym językiem, 
z powieści wspomnieniowej (dzieciństwo) przechodząc w romans (Marylka) i powieść 
historyczną (życie studenckie w Petersburu). Kalisz, miasto rodzinne autora odgrywa w tej 
historii ważną rolę. Jest miejscem urodzenia, beztroskich zabaw oraz wykształcenia młodego 
charakteru dającego podwaliny pod przyszły kręgosłup moralny. Tutaj pozostały groby 
bliskich osób (matki, babki i dziadka). Wspomnienia są więc słodkie i gorzkie jednocześnie. 
Wielka szkoda, że historia ta urywa się nagle i nie można poznać dalszych losów młodego 
kaliszanina. Jednak i ten mały fragment daje niezwykłą przyjemność czytającemu, wraz 
z każdą obracaną kartką i nowym słowem.

Przypisy
1. Pamiętnik mej młodości, BJ sygn. Rkp. 9759 I , s. 2.
2. List z 16 kwietnia 1860 roku napisany przez Bronisława do Ojca z okazji jego imienin.
3.Wielkie pożary w Kaliszu miały miejsce między innymi w 1537, 1693, 1706, 1792, 1852 roku. Również potop 
szwedzki, wojna północna i siedmioletnia, poprzez dokonane podczas nich podpalenia oraz grabieże, przyniosły 
miastu bolesne straty. Zob. Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 138-139, 148, 160, 320.
4. Kolegiata Najświętszej Marii Panny została wybudowana w 1353 roku jako budynek murowany, na miejsce 
drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zob. S. Kulawiak, Kalisz. Najstarsze miasto 
w Polsce, Kalisz 2001, s. 5.
5. Chodzi o Kościół Najświętszej Marii Panny.
6. Pamiętnik mej młodości, BJ sygn. Rkp. 9759 I, s. 3a-8.
7. Tamże, s. 12b.
8. Z lat 1828-1829 pochodzą pierwsze doniesienia na temat zabiegów leczniczych wodami mineralnymi  
w Ciechocinku, natomiast za formalną datę otwarcia uzdrowiska uważa się rok 1836. Do czasu kiedy przebywał 
tam młody kaliszanin infrastruktura Ciechocinka uległa znacznej rozbudowie, powstała między innymi poczta, 
apteka, hotel, sklepy z żywnością, drogi dojazdowe, ulice, pijalnia wód, estrada koncertowa i galeria spacerowa  
z kaplicą. Zob. Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, red. S. Kubiak, Włocławek 2001, s. 28-31.   
9. Pamiętnik mej młodości, BJ sygn. Rkp. 9759 I, s. 10.
10. Tamże, s. 12b.
11. Tamże, s. 14.
12. Tamże, s. 18.
13. Pamiętnik mej młodości, BJ sygn. Rkp. 9759 I, s. 18-19a.
14. Chodziło o zburzenie bożnicy żydowskiej przez ludność niemiecką.
15. Pamiętnik mej młodości, BJ sygn. Rkp. 9759 I, s. 28-29.
16. Tamże, s. 77.
17. Tamże,  s. 86a.
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kaliska kolekcja ekslibrisów 
Jerzego Jarnuszkiewicza

Ustanowienie przez Radę Miasta Kalisza roku 2018 Rokiem Adama Asnyka dało 
asumpt do zwrócenia uwagi na kaliszanina Jerzego Jarnuszkiewicza, autora pomnika, 
przedstawiającego poetę. Pomnik powstał w ramach obchodów 1800-lecia Kalisza w 1960 
roku. Stanął na plantach, w pobliżu szkoły, do której uczęszczał poeta. Artysta wyrzeźbił 
Asnyka siedzącego na niskim postumencie, trochę pochylonego i jakby znużonego. 

Autorkę zaciekawiło, co jeszcze z twórczości artysty, oprócz pomnika, zachowało się 
w Kaliszu. Kwerenda przeprowadzona w kaliskich instytucjach pozwoliła dotrzeć do 
niewielkiej kolekcji ekslibrisów, które znajdują się w Muzeum Okręgowym oraz w Książnicy 
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego. Warto w tym miejscu dodać, iż prace wybitnego artysty 
przechowywane są ponadto w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu 
i Krakowie, w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sportu, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. 

JERZY JARNUSZKIEWICZ 
POLSKI RZEŹBIARZ, ARTYSTA GRAFIK, MEDALIER
Jerzy Jarnuszkiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy drugiej połowy XX 

wieku, urodził się 27 lutego 1919 roku w Kaliszu w rodzinie rzemieślniczej. Zmarł 14 lipca 
2005 roku w Warszawie. Jego ojciec Mieczysław Jarnuszkiewicz h. Lubicz był ślusarzem-
giserem, tworzył piękne kapliczki i przedmioty kultu sakralnego, był autorem podręcznika 
o technikach blacharskich. Należał do Bractwa Strzelców Kurkowych, uprawiał sport, 
posiadał szarfę z wyhaftowanych napisem „Szosowy Mistrz Kalisza - 1926”1. Matką 
była Stanisława Spodenkiewicz. Rodzina była liczna, Jarnuszkiewicz miał trzech braci: 
najstarszego Zygmunta i młodszych Wojciecha i Krystyna oraz dwie siostry: Barbarę 
i Urszulę2. Jarnuszkiewiczowie byli dobrze sytuowani, ojciec prowadził dwa sklepy, posiadał 
dwa czy trzy domy, warsztat blacharski, gdzie wyrabiano przedmioty artystyczne. Niestety 
w latach Wielkiego Kryzysu stracili swój majątek i opuścili Kalisz. Jerzy od dzieciństwa 
wiedział, że chce być rzeźbiarzem, przejawiał zdolności artystyczne, rysował, rzeźbił, lepił 
z plasteliny. Kilka lat po uzyskaniu małej matury rozpoczął studia w Krakowie w Instytucie 
Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Franciszka Kalfasa i prof. Karola Homolacsa. 
W 1939 roku ukończył Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych w Warszawie. W latach 1947-
1950 kontynuował naukę na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
u Tadeusza Breyera i Franciszka Strynkiewicza. Wygrał wówczas konkurs na rzeźbę na 
Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Wyrzeźbił monumentalną 
pietę żołnierza obejmującego umierającego kolegę, była to jedna z jego najciekawszych prac 
z tamtych lat. Urzędnik ówczesnego Ministerstwa Kultury nie chciał wręczyć mu nagrody, 
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mówił: „Taki młody i już nagroda? Nie należy mu się.” Jarnuszkiewicz nigdy nie rzeźbił 
wodzów rewolucji, bohaterski Lenin w mieszczańskiej marynarce go śmieszył, ale była 
sfera, która nie mogła budzić zastrzeżeń: wojna i śmierć. „Marzyłem wówczas o tematach 
heroicznych” – wspominał – „zawierających doświadczenie spraw ostatecznych, czyli 
właśnie śmierci, śmierci na wojnie”3. Od 1950 do lat 80. XX w. prowadził w warszawskiej 
ASP pracownię rzeźby, pracował na macierzystej uczelni początkowo jako adiunkt, od 
1956 – docent, od 1969 – profesor nadzwyczajny, od 1980 – profesor zwyczajny. W latach 
1966-1969 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Należał do najbardziej cenionych 
pedagogów w dziejach polskiej rzeźby nowoczesnej, znany z niekonwencjonalnych metod 
nauczania. W 1985 roku przeszedł na emeryturę. 

W 1946 roku Jarnuszkiewicz zaprojektował rzeźbę „Dziecko – bohater”, za którą 
otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków 
konkursie na rzeźbę upamiętniającą powstanie. Dzieło zostało wykorzystane w 1983 roku 
jako model pomnika Małego Powstańca, który odsłonięto uroczyście w trakcie obchodów 
15-lecia nadania Chorągwi Warszawskiej ZHP imienia Bohaterów Warszawy. Autor 
zadedykował go warszawskim harcerzom. Już w latach 60. XX w. swe najwybitniejsze dzieła 
zaczął poświęcać tematyce religijnej, projektując m.in. monumentalny krucyfiks w kościele 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast 30 maja 1983 roku odsłonięto, na 
dziedzińcu KUL jedną z najpiękniejszych, wykonaną przez niego rzeźbę pomnikową 
Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jarnuszkiewicz jest także współautorem 
Międzynarodowego Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu-Brzezince, rzeźb w Elblągu, 
Ravnem (Słowenia). Tworzył także z metalu geometryczne ażurowe rzeźby o ogromnych 
rozmiarach, ustawiane w przestrzeni miejskiej. Były to rzeźby z zespawanych odpadków: 
haków, ostrzy, bagnetów, łańcuchów, części urządzeń, kompozycji abstrakcyjnych, m.in. 
„Okien”, „Rytmów”, „Żagli”. Zajmował się również medalierstwem i grafiką artystyczną.

Artysta uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju 
i za granicą. Był laureatem Nagrody Państwowej I stopnia (1950), Ministra Kultury i Sztuki 
I stopnia (1966), Ministerstwa Obrony Narodowej (1964), Nagrody im. Brata Alberta 
(1983), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1989).

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Jadwigą (1918-1986), krytykiem sztuki, miał 
syna Marcina, scenografa. Zapytany przez dziennikarkę Marcin tak mówił o ojcu: „Jest 
cudowny, wspaniały. Taki bezradny... Wszystko widzi prosto i jasno, jak dziecko. A przy 
tym żyje jak poeta, zawsze z nami, a jednak troszeczkę gdzie indziej”.4

Drugą żoną Jarnuszkiewicza była Anna Grocholska, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Rzeźbiarka odegrała ogromną rolę w ostatnich latach życia artysty.

TWÓRCA EKSLIBRISÓW
Jerzy Jarnuszkiewicz uważany był za mistrza ekslibrisów. W okresie okupacji w świat 

ekslibrisu wprowadził młodego artystę Jerzy Kram (1916-1995) – wybitny polonista, 
pedagog, kolekcjoner ekslibrisu i ekslibrisista. Andrzej Banach rekomendował go w roku 
1942 do Koła Miłośników Ekslibrisu i Grafiki w Warszawie, którego organizatorem był 
Tadeusz Cieślewski (syn). Był to krąg towarzyski spotykający się potajemnie w mieszkaniach, 
żeby „pokazywać sobie prace wielkości etykiety pudełka od zapałek”5. Od czerwca do 
października 1943 roku Jarnuszkiewicz wykonał dwadzieścia pięć ekslibrisów, wspomniała 
o tym Zuzanna Kramowa w szkicu „Ekslibrisy Jerzego Jarnuszkiewicza”, powielonym 
w kilkunastu egzemplarzach. Pod koniec roku 1944 artysta miał już w dorobku ponad 
czterdzieści ekslibrisów. Mówił o ekslibrisach, że „są jak ptaki wylatujące z dłoni”6. 



Jarnuszkiewicz pisał w liście do grafika Wojciecha Jakubowskiego: 

„Bardzo lubię robić exlibrisy, są jak ptaki wylatujące z moich dłoni. To 
moje hobby. Nieraz tak jestem zmęczony tym, co wydaje mi się moim 
zawodem, że chwilami myślę jakby to było dobrze rzucić to wszystko, 
pojechać gdzieś w spokojne miejsce i robić tylko exlibrisy. Tylko. 
Wydaje mi się, że byłbym wtedy ogromnie szczęśliwy. Dużo exlibrisów, 
całe masy. Różne. W różnych technikach dla różnych ludzi. Można by 
nimi scharakteryzować cały świat. Można nimi powiedzieć wszystko 
o człowieku7.”
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Wspomniany wybitny grafik T. Cieślewski (syn) był tak zafascynowany talentem 
Jarnuszkiewicza, iż podczas okupacji napisał rozprawę, konspiracyjny druk „Analiza 
estetyczna drzeworytowych ekslibrisów Jerzego Jarnuszkiewicza. Próba recenzji 
wzorcowej8”. Praca pozostawała w maszynopisie w niewielu odbitkach do roku 1946, 
kiedy to z inicjatywy Tadeusza Lesznera i z jego wstępem, została wydana w nakładzie 
stu egzemplarzy. Do 1963 roku artysta stworzył ponad dwieście ekslibrisów, stosując 
drzeworyt. W kolejnym roku powstał cykl ekslibrisów w technice suchej igły9. Tworzył także 
znaki na dwóch, a nawet trzech kliszach, kolorowe, wypukłe, reliefowe faktury10. W sumie 
wykonał 329 ekslibrisów, które zostały spisane przez Jacka Strzałkowskiego w pracy „Ptaki 
wylatujące z moich dłoni” (Łódź 2009). Ekslibrisy i inne prace graficzne Jarnuszkiewicza 
prezentowane były na wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, oraz na 
wystawach indywidualnych. W latach 1963, 1965, 1969 (srebrny medal) i 1973 (wyróżnienie 
honorowe oraz udział w jury) artysta brał udział w Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu 
Współczesnego w Malborku. Uczestniczył także w kongresach FISAE w Krakowie (1964), 
Como (Włochy, 1968), Budapeszcie (Węgry, 1970) i Frederikshavn (Dania, 1972). Ponadto 
na wystawach w Wołgogradzie (ZSRR, 1967), Wolfenbüttel (Niemcy, 1986), Toronto 
(Kanada, 1994), Karvina (Czechy, 2007)11. 

W dziesiątą rocznicę śmierci Jerzego Jarnuszkiewicza w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu 
zorganizowano wystawę prezentującą prace artysty: ekslibrisy, grafikę, rysunki oraz medale 
ze zbiorów Anny Grocholskiej-Jarnuszkiewiczowej, Mieczysława Bielenia i Barbary Klein-
Szymańskiej12. W trakcie aranżacji wystawy ukazała się książka Aleksandra Jackowskiego 
poświęcona Jarnuszkiewiczowi. Warto także wspomnieć, iż w przygotowaniu jest kolejna 
książka o artyście, autorstwa prof. Akademii Sztuk Pięknych Waldemara Baraniewskiego, 
historyka sztuki i znawcy twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza.

EKSLIBRISY JARNUSZKIEWICZA W KALISKICH PLACÓWKACH
Bibliotece bardzo często trudno jest wejść w posiadanie cennych nabytków, które 

wzbogaciłyby kolekcje specjalne. Interesujące materiały pojawiające się na aukcjach 
antykwarycznych osiągają coraz wyższe ceny, które przekraczają możliwości finansowe 
Książnicy. Przykładem jest kolekcja ponad 300 ekslibrisów, wśród nich ekslibrisy twórców 
pochodzących z Kalisza, wystawiona przez antykwariat Wójtowicz w Krakowie wyceniona 
na 2600 zł. Bibliotekarzom zbiorów specjalnych pozostaje liczyć na miłych darczyńców.

W początkach 2018 roku dział zbiorów specjalnych kaliskiej Książnicy otrzymał kolejną 
przesyłkę od zaprzyjaźnionego kolekcjonera Mieczysława Bielenia. Koperta zawierała dwa 
ekslibrisy autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Pierwszy wykonany w 1970 roku w technice 
drzeworytu dedykowany został Wandzie Kulczyckiej. Znak przedstawia postać półnagiej 
kobiety o bujnych długich włosach, bezwiednie wypuszczającej książkę z ręki. Adresatem 
drugiego ekslibrisu jest Wojciech Jakubowski, jeden z najwybitniejszych miedziorytników 
polskich, autor ponad tysiąca ekslibrisów, współorganizator i pierwszy komisarz 
Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym, uznawany 
za jednego z nestorów polskiej grafiki. Jarnuszkiewicz wykorzystał do stworzenia ekslibrisu 
suchą igłę. Ekslibrisy wykonane tą techniką artysta określał mianem „rzeźbiarskich”13, 
gdyż powstały z inspiracji rzeźbiarskich. Znak ma formę reliefu, czyli trójwymiarowego 
elementu, wyczuwalnego przez opuszki palców. Co ciekawe ekslibris został wydrukowany 
na prestiżowym, wysokiej jakości papierze Ingres d’ARCHES, o czym świadczy znak wodny. 
Papier produkowany jest od 1869 roku przez papiernię działającą w Arches, w francuskiej 
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miejscowości położonej w pobliżu Epinal. Początki papierni sięgają XV w. Unikatową jakość 
papieru doceniło wielu sławnych artystów, m.in.: Picasso, Chagal, czy Warhol. Głównym 
motywem omawianego znaku jest twarz człowieka. Oba ekslibrisy znajdujące się w zbiorach 
Książnicy ujawniają ulubiony motyw artysty, którym prawie zawsze był człowiek. 

Ekslibrisy autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza przechowywane są także w Muzeum 
Okręgowym w Kaliszu, jest to zbiór 21 księgoznaków dedykowanych m.in. pierwszej 
żonie Jadwidze Jarnuszkiewicz oraz drugiej Annie Grocholskiej, tu drzeworyt z 1970 roku 
z motywem religijnym. W drzeworycie zostały również wykonane pozostałe ekslibrisy 
przechowywane w muzeum, m.in. historyczki sztuki Władysławy Jaworskiej (1965) 
profesora dr. Jana Kossakowskiego (1969), cenionego chirurga, specjalisty chirurgii 
dziecięcej. Inny znak dedykowany został Aleksandrowi Gieysztorowi (1967, drzeworyt), 
z którym Jarnuszkiewicz miał zapewne kontakt w czasie okupacji, kiedy to profesor 
związał się ze środowiskiem miłośników książki i bibliofilów warszawskich, gromadząc 
wcale niemały zbiór rzadkich książek, grafik i ekslibrisów14. Z 1970 roku pochodzą dwa 
ekslibrisy dla Wandy Kulczyckiej, w 1976 roku powstał drzeworyt dwubarwny dedykowany 
Janowi Świderskiemu, aktorowi teatralnemu, filmowemu i telewizyjnemu. W muzealnym 
zbiorze odnajdziemy również ekslibrisy Jarnuszkiewicza dedykowane kolegom po fachu, 
duńskiemu twórcy ekslibrisów Frankowi Pedersenowi (1970), czy włoskiemu rzeźbiarzowi 
Pietrowi Cascella (1963). W 1964 roku Jarnuszkiewicz wykonał ekslibris dla wspomnianego  
etnografa, historyka i krytyka sztuki, antropologa kultury Aleksandra Jackowskiego. W 2015 
roku A. Jackowski składając hołd swemu przyjacielowi poświęcił mu jedną ze swych książek 
„Jerzy Jarnuszkiewicz. Rzeźby Medale Ekslibrisy”, którą zakończył znamiennymi słowami, 
mówiąc o artyście: „Był wielki, ale nie sądzę by o tym wiedział”15. 

Przypisy
1. A. Jackowski, Jerzy Jarnuszkiewicz. Rzeźby Medale Ekslibrisy, Warszawa 2015, s. 10. 
2. W. Baraniewski, Od kuratora, [w:] Jerzy Jarnuszkiewicz. Notatki z przestrzeni [katalog wystawy], Warszawa 
2017, s. 5.
3. Wysokie C - Jerzy Jarnuszkiewicz, [program telewizyjny], scenariusz i realizacja Małgorzata Ziętkiewicz http://www.
polsatnews.pl/wideo-program/wysokie-c-jerzy-jarnuszkiewicz_6685114/ 
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■ Bogumiła Celer
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  w Kaliszu

Niedostrzeżony jubileusz 

Adam Młodzianowski 

i jego prace w kaliskiej Książnicy

W 2017 roku minęła 100. rocznica urodzin Adama Młodzianowskiego, artysty pocho-
dzącego z Kalisza. Nawiązując do tego jubileuszu, w kolejnym roku Książnica Pedago-
giczna w Kaliszu zorganizowała wystawę zatytułowaną „Niedostrzeżony jubileusz. Adam 
Młodzianowski i jego twórczość w 100. rocznicę urodzin”. Zamiarem kuratorki wystawy 
było przypomnienie sylwetki artysty oraz prezentacja prac jego autorstwa przechowywa-
nych w bibliotece. 

Adam Młodzianowski należał do generacji plastyków, którzy inicjowali polskie powo-
jenne życie artystyczne. Był artystą wszechstronnym, tworzył ekslibrisy, plakaty, ilustracje, 
grafikę reklamową, projektował opakowania. Wykonywał scenografię muzealną i filmową, 
projektował wnętrza muzealne, uprawiał też malarstwo sztalugowe. Urodził się w Kaliszu 
w 1917 roku, był synem Tomasza i Marii ze Skórzewskich. Zmarł 14 kwietnia 1985 w Lon-
dynie. Rodzina prosiła aby na pogrzebie zamiast kwiatów składać dary na Medical Aid for 
Poland Fund1. Pozostawił żonę Marię Annę oraz syna Rafała (ur. 23 VI 1943)2.

Artysta dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Kaliszu. Po ukończeniu tu Państwo-
wego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, studiował w Państwowym Instytucie 
Sztuk Plastycznych w Krakowie. W czasie okupacji pobierał naukę u Tadeusza Gronow-
skiego, Tadeusza Cieślewskiego syna i Bonawentury Lenarta. W 1945 roku otrzymał sty-
pendium im. Tadeusza Czyżewskiego. W latach 1948-1949 był związany z grupą „Krąg”, 
a następnie z Grupą Dziewięciu Grafików (1952-1960). Podczas drugiej wystawy „Grupy 
Dziewięciu” w Krakowie artysta pokazał swój rodzinny Kalisz, prezentując grafikę z teki 
drzeworytów „Miasta Polskie”. Teka została opublikowana na zamówienie wydawnictwa 
„Książka i Wiedza” (1949), zawierała piętnaście plansz przedstawiających główne miasta 
polskie. Badaczka twórczości grafików należących do grupy, Małgorzata Ksenia Krzyża-
nowska, pisała: 

Te realistyczne w formie miejskie „portrety” stanowiły rodzaj apoteozy idealnego so-
crealistycznego miasta i przedstawiały panoramę, bądź przegląd, najważniejszych (często 
z politycznego punktu widzenia) i najbardziej charakterystycznych budowli danej miej-
scowości. (…) Jak się wydaje, oprócz zadań popularyzatorsko-edukacyjnych cykl miał 
wydźwięk propagandowy3. 
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Grafika dostępna jest w dziale zbiorów specjalnych ka-
liskiej Książnicy. 

„Grupa Dziewięciu” posługiwała się charakterystycz-
nym znakiem graficznym zamieszczanym na większości 
katalogów. Drzeworyt złożony w całości z czarnych liter 
zaprojektował Adam Młodzianowski. 

Artysta realizował się także jako pedagog, od 1947 
roku uczył teorii reklamy i liternictwa w Publicznej Śred-
niej Szkole Handlowej Żeńskiej w Krakowie, od 1953 
w Katedrze Rysunku Odręcznego na Wydziałach Poli-
technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Współpracował z oficynami: Wydawnictwem Literackim, 
Polskim Wydawnictwem Muzycznym, z Arkadami, „Naszą 
Księgarnią”. Był stałym współpracownikiem Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu. Wykonał projekty wnętrz zam-
ku w Baranowie (Muzeum Sztuki 1968), Muzeum Zamku 
w Pieskowej Skale (1970), Muzeum Zamku w Malborku 
(1970). Opracował też aranżację wnętrz Muzeum Karo-
la Szymanowskiego w zakopiańskiej willi „Atma”. Swoją 
twórczość prezentował na  wystawach indywidualnych, 
licznych wystawach międzynarodowych sztuki polskiej 
oraz około dwudziestu czterech wystawach krajowych4.

W 1981 roku, na cztery dni przed wprowadzeniem 
stanu wojennego, wyjechał do Londynu. Wystawiał swoje 
prace m.in. w Edynburgu, Londynie i Middlesbrough oraz 
publikował w tamtejszej polonijnej „Gazecie Niedzielnej”. 

Za swoją działalność artystyczną i popularyzatorską 
otrzymał szereg nagród, m.in.: Nagrodę Ziemi Krakow-
skiej (1950) oraz odznakę „Zasłużony dla Ziemi Krakow-
skiej”, pierwszą nagrodę za projekt znaczka Towarzystwa 
Przyjaźni Żołnierza Polskiego (1945), brązowy medal na 
Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisu w Paryżu (1962), 
brązowy medal na Quadriennale Małych Form Graficz-
nych w Czechosłowacji (1947). 

Adam Młodzianowski jako artysta realizował się w róż-
nych dziedzinach grafiki, jednak specyficznym sentymen-
tem otoczył sztukę książki. Projektował okładki książek, 
karty tytułowe, sygnety drukarskie i wydawnicze, zdob-
niki i inicjały. Od 1939 roku tworzył ekslibrisy, czyli zna-
ki książkowe, biblioteczne. Stosował głównie drzeworyt 
sztorcowy, czasami sięgał po fototypię, typografię i cynko-
typię kreskową. Od  1963  brał  udział  w  kolejnych trzech  
Biennale Współczesnego Polskiego Ekslibrisu w  Malbor-
ku (od  1965 – Międzynarodowe). 
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Uznawany był za wybitnego twórcę ekslibrisów, zapyta-
ny kiedyś, „dlaczego mając tak wiele absorbujących czas 
i wyobraźnię zajęć znajduje jeszcze chęć i na twórczość 
ekslibrisową, odpowiedział, że nie oddziela pracy nad „mi-
niaturami graficznymi” od innych rodzajów swojej sztuki. 
Więcej, że ekslibrisy wykonuje niejednokrotnie z więk-
szym zaangażowaniem uczuciowym, bowiem małego for-
matu klisza drzeworytnicza znacznie pozwala przenikać 
tajemnicę niespodzianki, jaką nosi w sobie każde zamie-
rzone dzieło sztuki5.

Wśród kilkudziesięciu ekslibrisów Młodzianowskiego 
przechowywanych w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu na 
szczególną uwagę zasługują świątki ekslibrisowe powstałe 
w 1966 roku. Dedykowane zostały Marii Krzywińskiej, dr 
Annie Lerperger, Antoniemu Broszowi, Janowi Łosiowi, 
Norbertowi Lippoczemu i Ewie Gronus. Artysta nie stro-
nił, podobnie jak pozostali członkowie Grupy Dziewięciu 
Grafików od tematyki religijnej. Jednak w przypadku Mło-
dzianowskiego prace o tym charakterze powstały przed lub 
też po zawiązaniu grupy. Tadeusz Chrzanowski w przed-
mowie do folderu zawierającego serię tych znaków pisał: 

Kolekcja pozostałych ekslibrisów Młodzianowskiego 
w zbiorach Książnicy liczy 20 prac. Pod względem tema-
tycznym rozpiętość jego ekslibrisów jest ogromna. Two-
rzył ekslibrisy liternicze, heraldyczne, stragistyczne, sym-
boliczno-zawodowe (dla lekarzy, drukarzy, prawników, 
pisarzy, aktorów, muzyków czy architektów). Nawiązy-
wał do pewnych zjawisk społecznych lub historycznych, 
przykładem jest znak upamiętniający obchody Tysiąclecia 
Państwa Polskiego,  wykonany dla Państwowego Przed-
siębiorstwa „Dom Książki” (1950-1990). Ekslibris został 
wykonany w 1966 roku przy użyciu dwóch technik: cynko-
typii kreskowej i drzeworytu poprzecznego. Motywem jego 

Matka Boża z Dzieciątkiem, Frasobliwy i Ukrzyżowa-
ny, jakiś zachwycony Franciszek i jakiś biskup, któremu 
wiek wytrącił legitymujący go atrybut: oto rzec by można 
archetypy świątkarskie. Artysta opowiada je koncentru-
jąc uwagę na fakturze, na tej miękkiej a pomarszczonej, 
zwartej, a rozbitej pęknięciami formie. Wydobywa z kloc-
ka te właśnie cechy, które charakteryzują prawdziwie sta-
rego, kapliczkowego świątka. I nic w tym dziwnego, skoro 
sam klocek z tegoż materiału pochodzi co portretowana 
w nim rzeźba. Ale trzeba było tę drzewność, jakby rzekł 
Leśmian, uchwycić, dojść do istoty, jakby rzekł Gombro-
wicz: klockowości. I sądzę, że się to Adamowi Młodzia-
nowskiemu w pełni udało6.
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ekslibrisów jest zarówno krajobraz, architektura, sceny rodzajowe, jak i akt kobiecy lub 
męski, czy też książka, atrybuty pisarskie. Nie ograniczał się tylko do tworzenia kompozycji 
w formie prostokątu czy kwadratu. Często wykorzystywał także koło lub elipsę.

Wśród ekslibrisów znalazły się znaki dedykowane prywatnym osobom ale też adreso-
wane dla instytucji, wydawnictw. Szczególną uwagę zwraca niewielkich rozmiarów znak 
(4,5x1,5 cm) wykonany dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 

Tadeusz Leszner tak pisał o twórczości ekslibrisowej Młodzianowskiego: 

Tematem wiodącym w twórczości artysty była jednak muzyka. Zapytany w jednym 
z wywiadów o swoje hobby, wymienił z entuzjazmem muzykę, szczególnie trzech kompo-
zytorów: Bacha, Brahmsa i Bartoka. Projektował szatę graficzną muzykaliów, wydawanych 
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Niektóre z projektów okładek, a także same druki 
znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej8. 

Adam Młodzianowski utrzymywał kontakty z kaliskim grafikiem Władysławem Ko-
ścielniakiem. W kolekcji Kościelniaka przechowywanej w Książnicy zachowała się kore-
spondencja pomiędzy artystami. Młodzianowski miło wspominał swój pobyt w rodzinnym 
mieście, w jednym z listów pisał: 

W 1973 r. zorganizowano w muzeum kaliskim wystawę prac Młodzianowskiego, artysta 
w kolejnym liście pisał do Kościelniaka: 

W dorobku Adama Młodzianowskiego osobne miejsce zajmowało tworzenie serii pocztó-
wek. Wraz z Stanisławem Töpferem zaprojektował pocztówki z widokami Polski, np. Warszawa 
1945, Gdańsk, Opole - zamek, Bałtyk - wybrzeże, Śląsk. Jest to cykl dwubarwnych drzeworytów.  
A. Młodzianowski tworzył także kartki świąteczne, czego przykładem są zachowane w Książnicy 
pojedyncze pocztówki.

Cieszę się na pobyt w Kaliszu i na wystawę, która mam nadzieję spotka się z przychyl-
nym przyjęciem środowiska artystycznego i społeczeństwa.

Jak zawsze miło wspominam pobyt w Kaliszu i widzenie się z tyloma sympatycznymi 
i życzliwymi ludźmi. Zawsze jest zbyt mało czasu, żeby widzieć się ze wszystkimi i zo-
baczyć wszystko. (…) Tak bardzo chciałem zobaczyć romańską patenę i kielich gotycki 
u św. Józefa. Proszę sobie wyobrazić, że nigdy ich nie widziałem na żywo. Znam z wy-
dawnictw, patena to prawdziwy cud! 

… w swym bogatym dorobku z zakresu znaku książkowego przejawia głębokie 
zrozumienie arkanów sztuki ekslibrisu. Jest subtelnym psychologiem, umiejącym 
zawsze podpatrzyć charakterystyczne, wyróżniające cechy osoby dla której tworzy 
znak. Wyobraźnię posiada żywą7.
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■ Marcin Mikołajczyk
   
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kaliski introligator 
Franciszek Bernard Dąbrowski 
we wspomnieniach wnuczki 
Anny Dobriak

Kaliskie introligatornie, posiadają stare tradycje, pierwsza wzmianka o przybyciu 
do miasta „buchbindera” Marcina Gemehoffa pochodzi z 1596 roku. Jednak, jak zauważa 
Krzysztof Walczak:

Do najbardziej znanych zakładów introligatorskich działających w Kaliszu w XIX w. 
należała introligatornia Józefa Goldbluma, który w 1871 roku przejął warsztat po Markusie 
Goldblumie. Przynajmniej od 1872 roku książki oprawiał „jedyny godny nazwy” introligato-
ra L. Wüstehube, który jednak w 1894 roku opuścił Kalisz i najprawdopodobniej przeniósł 
się do Łowicza. W latach 1874-1876 działała introligatornia pod „Czerwoną Księgą”, której 
właścicielem był E. Kobyłecki, chociaż początkowo prowadził pracownię wspólnie z Alojzym 
Pyszyńskim. W czerwcu 1875 roku zakład Kobyłeckiego przejął Ignacy Kwapiszewski, który 
pod koniec 1876 roku odsprzedał go Hugonowi Zimmerowi, sam zaś otworzył introligatornię 
przy Agenturze Spółki Kolportacyjno-Księgarskiej. W 1874 roku zamiar otwarcia Zakładu 
Introligatorsko-Artystyczno-Pozłotniczego w mieście ogłosił Florian Harnisz. Przynajmniej 
od połowy lipca 1875 roku działalność prowadziła Introligatornia Kobiet w Kaliszu. W 1889 
roku zakład introligatorski otworzył, przybyły z Warszawy Feliks Jaworski. W 1892 roku, 
powstała jedna z najbardziej znanych introligatorni kaliskich przełomu wieków – warsztat  
S. A. Lewandowicza, który obok oprawy książek oferował wyrób pudełek do aptek. Przy 
zakładzie właściciel prowadził również sklep materiałów piśmiennych i galanteryjnych. Od 
1880 roku działał w mieście Zakład Drukarsko-Litograficzny wraz z introligatornią, któ-
rego właścicielem był znany księgarz kaliski Bronisław Szczepankiewicz. Od 1 lipca 1895 
roku zakład przeszedł na własność Jakuba Kohna. Do 1914 roku w mieście introligatornie 
prowadzili również: Heimann Siwosch, I. M. Szare, M. Szajnffeld, S. Traube, I. Piotrowski, 
Gustaw Weissenburg oraz J. Sztorch. Od czerwca 1913 roku usługi introligatorskie wyko-

[kaliszanie] w XIX i XX w. nie mogą się pochwalić specjalnymi sukcesami, czy też 
przedstawicielami tej sztuki, na miarę warszawskich czy krakowskich mistrzów oprawy 
artystycznej. Domeną introligatorów kaliskich było rzemiosło – oprawy bez specjal-
nych ambicji twórczych, lecz poprawne i solidne, zwykle półskórek zdobiony złoconymi, 
względnie ślepymi tłoczeniami, rzadziej skóra, prawie nigdy pergamin i inne szlachetne 
surowce1.
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nywał Kantor Drukarski „Energia”. Pamiętać trzeba również, że pracami introligatorskimi 
zajmowali się więźniowie, odsiadujący wyrok w kaliskim więzieniu2.

Franciszek Bernard Dąbrowski swój zakład otworzył na początku 1899 roku. Wcześniej 
zapewne pobierał nauki i współpracował z L. Wüstehube. W lutym 1899 roku na łamach 
„Gazety Kaliskiej” donosił: 

W lipcu 1899 roku Skład Introligatorsko-Galanteryjny został przeniesiony do nowego 
i większego lokalu przy ul. Warszawskiej. W styczniu 1900 r. reklamował swój zakład:

Mam zaszczyt polecić swój nowo otworzony Zakład Introligatorski przy ul. Warszaw-
skiej, dom W-go Mamrota w oficynie, gdzie przyjmę wszelkie roboty w zakres in-
troligatorstwa wchodzące. Wybór materiałów znaczny, wykonanie wykwintne, ceny 
przystępne.
Z szacunkiem F. B. Dąbrowski
długoletni współpracownik firmy L. Wüstehube3.

Na parterze były 3 sklepy. Jeden z nich, najmniejszy, zajmował dziadek i prowadził 
tu sprzedaż materiałów piśmienniczych. W sklepie był mały ruch, może dlatego, że 
dziadek zaopatrywał się w towar wyprodukowany w solidnych firmach a więc droż-
szy a klienci szukali tańszych, choć gorszych artykułów. Przyzwyczajony do czynnego, 
pracowitego życia, dziadek męczył się bezczynnością, więc sam pełnił w swoim domu 
funkcję dozorcy, zamiatając posesję. Z tego powodu był przedmiotem prześladowania 
przez różnych wyrostków, którzy wołali na niego „najstarszy stróż w Kaliszu”. [...] 
Inteligencka młodzież uczęszczająca do gimnazjum i liceum im. Adama Asnyka, znając 
skądś przekonania dziadka, nie przepadającego za Piłsudskim, przychodziła do sklepu 
pytając o „Robotnika” organ partii PPS, co bardzo denerwowało dziadka6. 

Franciszek z żoną Agnieszką w latach 30. XX w. 
Zbiory Anny Dobriak

Franciszek z córką Bronisławą 
w Jerozolimie. Zbiory Anny Dobriak
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Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Ewę Andrysiak, wiemy że, w zakładzie  
F. B. Dąbrowskiego swoje książki oprawiał Alfons Parczewski. Jak wskazuje badaczka, 
oprawy, nie przedstawiały większej wartości artystycznej. Na wyróżnienie zasługuje jed-
nak oprawa starodruku Specimen historiae Poloniae criticae... Józefa Andrzeja Załuskiego 
(Varsaviae 1735) wykonana przez Dąbrowskiego, który oprawił starodruk w tłoczoną skórę 
ze złoconymi napisami na grzbiecie5.

W 1914 roku Franciszek Bernard stracił dom oraz warsztat introligatorski z zapasami 
materiałów do oprawy książek i bogaty wybór ram do obrazów. Po tej stracie nie próbował 
odtworzyć utraconego zakładu. Skoncentrował się na budowie nowego domu. Jak wspomi-
na jego wnuczka:

Franciszek Bernard Dąbrowski zmarł 4 sierpnia 1948 roku, pochowany został na Cmen-
tarzu Miejskim przy Rogatce.

Wiele niezwykle cennych i nieznanych informacji o życiu i działalności introligatora 
wnoszą wspomnienia jego wnuczki Anny Dobriak primo voto Łapniewskiej. Urodzona 
w 1924 roku w Kaliszu była córką Jana Ignaczaka, sekretarza Sądu Okręgowego w Kaliszu 
i Bronisławy, córki F. B. Dąbrowskiego i Agnieszki Klary z Mentzlów. W październiku 1977 
roku zawarła związek z Michałem Dobriakiem.
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3. Walczak K., Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta 1793-1945, Kalisz 1996.
4. Wańka D., Introligatorzy kaliscy w świetle „Kaliszanina” i „Gazety Kaliskiej” (1870-1914), w: Region i książka. 
Szkice z dziejów książki regionalnej, red. E. Andrysiak, E. Steczek-Czerniawskiej, Kalisz 2016, s. 227-235.

Tekst zamieszczony dzięki uprzejmości autorki.

WSPOMNIENIE
Franciszek Bernard Dąbrowski urodził się 20 sierpnia 1862 roku w Warsza-

wie. Jego rodzicami byli Franciszek Dąbrowski i Marianna Grabek. Pochodził z nie-
zamożnej rodziny. Zdobył wykształcenie w zawodzie introligatorskim osiągając 
dyplom mistrza. W 1890 roku zawarł związek małżeński z  Agnieszką Klarą Ment-
zel urodzoną 14 stycznia 1867 roku, córką Roberta Mentzla, sekretarza i kantora  
w parafii ewangelickiej w Kaliszu i Emilii Maurin.

Kupił dom przy ul. Warszawskiej nr 5 w Kaliszu, gdzie otworzył warsztat introliga-
torski, zatrudniając czeladników i ucząc zawodu terminatorów. Zakład był wyposażony 
w nowoczesne maszyny i zaopatrzony w pierwszorzędne materiały. Istniało w Kaliszu 
duże zapotrzebowanie na oprawę książek i obrazów, więc zakład miał wielu zamożnych 
klientów. Franciszek nabył drugi dom przy ul. Stawiszyńskiej. Starał się, by dzieci zdobyły 
konkretne zawody. Syn Bolesław studiował na Sorbonie w Paryżu i został inżynierem 
chemikiem. W latach 30. pracował w Tunisie i Algierze w tamtejszych zakładach jako 
szef produkcji.

W roku 1909 Franciszek odbył pielgrzymkę do Jerozolimy z piętnastoletnią córką 
Bronisławą. Przywiózł pamiątkową fotografię, na niej oboje w strojach arabskich, które 

Fachowy zakład oprawy obrazów, książek i wyrobu passe-partout F. B. Dąbrowskiego 
dawniej L. Wüstehube ulica Warszawska nr 56, obok poczty wykonywa wszelkie roboty 
w zakresie swojej specjalności wchodzące, odznaczające się gustem i wszechstronną 
kompetencją. Wielki wybór listew na ramy. Wykonanie szybkie, ceny nader umiarko-
wane4.



Dom i zakład introligatorski  
F. B. Dąbrowskiego (przed 1914 r.) na  
ul. Warszawskiej. Zbiory Anny Dobriak

Rodzina Franciszka Bernarda Dąbrowskiego i Agnieszki Klary. 
Od lewej: Tadeusz, Franciszek z córką Barbarą i Stanisław, 
siedzą (od lewej): Agnieszka, Zofia i Bronisława, stoją (od lewej): 
Bolesław i Władysława. Zdjęcie ze zbiorów Anny Dobriak
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były własnością fotografa, a uzupełnieniem stroju Franciszka była szabla. Franciszek ni-
gdy nie ukrywał się ze swoim patriotyzmem, wobec czego w czasie zaboru rosyjskiego 
jego dom był często rewidowany. W czasie jednej z rewizji w ręce rewidenta wpadła 
fotografia Franciszka z Jerozolimy. Przesłuchujący nie zwracając uwagi na wyjaśnienia, 
dopytywał się uparcie, gdzie Franciszek ukrył szablę. Podczas innej rewizji przeszukują-
cy Rosjanin pokaleczył olejny obraz religijny wiszący w mieszkaniu, spodziewając się, że 
w obrazie ukryte są zakazane przedmioty i materiały.

Kolejna rewizja mogła się zakończyć dramatycznie, ponieważ rewidujący wziął do 
ręki śpiewnik polskich pieśni narodowych gdzie pierwszą pieśnią był hymn „Boże coś 
Polskę”, ale po przeczytaniu pierwszego słowa odłożył ze słowami – „to modlitewnik!”

Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Kalisz został zbombardowa-
ny przez armię pruską. Armia rosyjska opuściła Kalisz bez walki. Jej miejsce za-
jęła armia pruska. W nocy z 3 na 4 sierpnia miała miejsce strzelanina powodo-
wana rzekomo przez Polaków. W odwecie Kalisz został zbombardowany na 
rozkaz majora Preuskera. Dom Franciszka został zniszczony, a w nim maszyny  
i materiały introligatorskie.

Po wojnie Franciszek nie kontynuował działalności w swym zawodzie. Za uzyskany 
kredyt i sprzedaż domu przy ul. Stawiszyńskiej wybudował nowy, trzypiętrowy dom na 
miejscu dwupiętrowego. Część posesji sięgała ul. Grodzkiej, gdzie rozpoczęto budowę 
domu, który nie został ukończony.

Ukończenie domu przy ul. Warszawskiej nr 5 (potem nr 20) nastąpiło w rekordo-
wym tempie, jak zresztą odbudowa całego miasta. Franciszek dbał o solidną jakość pracy 
budowniczych i materiałów. Spłacenie kredytu zaciągniętego na budowę spowodowało 
trudne warunki materialne rodziny. Poczta Polska w 1938 roku zaproponowała Fran-
ciszkowi Dąbrowskiemu kupno jego domu dla powiększenia powierzchni sąsiadującego 
z nim urzędu pocztowego. Oferowano jednak zbyt małą zapłatę w stosunku do wartości 
domu. Właściciel oceniał wartość nieruchomości na 250 tysięcy złotych, zaś Poczta była 
gotowa kupić całość za 125 tysięcy i transakcja nie doszła do skutku.

Przy ul. 3 Maja w Domu Katolickiej Młodzieży, wybudowanym przed wojną przez 
księdza Bekiera, przy wejściu jest wnęka zapełniona cegłami z nazwiskami darczyńców, 
którzy wspomogli materialnie dzieło księdza. Jest tam także cegła z nazwiskiem Fran-
ciszka Dąbrowskiego. Jest też cegła z nazwiskiem jego syna, Tadeusza Dąbrowskiego 
i mego ojca, Jana Ignaczaka. Wielu było tych, którzy przyczynili się do powstania tego 
domu.

Po wybuchu wojny w 1939 roku Franciszek wraz z innymi obywatelami miasta był 
więziony przez Niemców jako zakładnik.

Później Niemcy nakazali Dąbrowskim i ich rodzinie opuścić zajmowany dom. Ro-
dzina została wysiedlona do województwa lubelskiego w sierpniu 1940 roku.

Żona Franciszka, Agnieszka, nie chciała zgłosić swego niemieckiego pochodzenia, 
twierdząc że przyznaje się do „wczorajszych Niemców a nie do tych z III Rzeszy i jej 
zbrodniarzy”. Syn małżonków, Tadeusz Dąbrowski został zamordowany w Dachau, a ich 
zięć Henryk Wyrąbkiewicz, mąż Władysławy, zginął w Oświęcimiu.

Żyli w nędzy, w ruderze przy ul. Szopena. Agnieszka zmarła 28 czerwca 1941 roku, 
a Franciszek 04 sierpnia 1948 roku. Dom przy ul. Warszawskiej (później Świerczewskie-
go) nie wrócił do rodziny spadkobierców Franciszka Bernarda i Agnieszki. W roku 1959 
córka małżonków Dąbrowskich, Władysława, dochodząc praw własności otrzymała dla 
wszystkich żyjących i uprawnionych odszkodowanie w wysokości 42 tysięcy złotych.

Anna Dobriak
25 stycznia 2018 r.
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■ Maria Kubacka-Gorwecka
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Stanisław Wasylewski 
w Kaliszu 

Krótki okres dwudziestolecia międzywojennego przyniósł dla Kalisza sporo istotnych 
zjawisk w dziedzinie kultury. Miały one ścisły związek z ówczesną sytuacją społeczno-
polityczną oraz gospodarczą kraju. Po okresie uniesień związanych z odzyskaniem 
niepodległości po latach rozbiorów oraz eksplozji inicjatyw kulturotwórczych, aktywność 
kulturalna doznała wyraźnego osłabienia. Jedną z przyczyn był elitarny charakter różnych 
form życia kulturalnego. W tej sytuacji podjęto wysiłki nad stworzeniem własnych, 
demokratycznych form życia kulturalnego, dostępnych dla szerokiego grona mieszkańców. 
Do najpopularniejszych należały spotkania autorskie. 

Informacja zamieszczona w „ABC Kaliskim” w lutym 1939 roku, zainspirowała mnie 
do napisania poniższego artykułu. Okazuje się, że w dwudziestoleciu międzywojennym 
Stanisław Wasylewski cieszył się ogromną popularnością wśród czytelników. I można 
stwierdzić, iż jego, co prawda jednorazowa, krótka obecność była dla kaliszan ważnym 
wydarzeniem.  

Staraniem Zarządu Związku Legionistów, dnia 26 lutego 
1939 roku w sali kaliskiego Teatru Miejskiego odbył się „Poranek 
Autorski” z wybitnym literatem, eseistą, pasjonatem historii Polski 
i bibliofilem, Stanisławem Wasylewskim. Podczas spotkania, 
pisarz odczytał szereg wyjątków ze swoich prac już wydanych oraz 
urywki z przygotowywanej właśnie do druku powieści „Orzeł biały”. 
Spotkanie odbyło się przy udziale licznie zebranej publiczności, 
w tym dużej grupy młodzieży szkolnej, która w podziękowaniu za 
wyjątkowe spotkanie serdecznie oklaskiwała gościa1.

Życie Stanisława Wasylewskiego związane było głównie  
z Lwowem, Poznaniem i Opolem. Urodził się 18 grudnia 1885 
roku w Stanisławowie (Małopolska Wschodnia), jako syn 
inżyniera kolejnictwa – Bolesława i Jadwigi ze Starklów. Do szkoły 
powszechnej i gimnazjum uczęszczał we Lwowie i Stryju, gdzie 
w 1904 roku zdał egzamin maturalny. Następnie studiował polonistykę 
i historię na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1905-1910 był kolejno: 
wolontariuszem, stypendystą i asystentem Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. W 1914 roku został wybrany na członka Komisji Literackiej 
Polskiej Akademii Umiejętności. W sierpniu tego roku zgłosił się do 
Legionów Polskich, jednak po miesiącu został zwolniony ze względów 

Stanisław Wasylewski, 
zdjęcie portretowe. 

Ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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zdrowotnych. W latach 1915-1918 pełnił funkcję redaktora naczelnego 
lwowskiej „Gazety Porannej”. W okresie tym często wyjeżdżał za granicę, 
m.in. reportaże z frontu pod Verdun ogłosił w „Nowej Reformie” i „Gazecie 
Wieczornej”.  Do roku 1920 redagował także tygodnik satyryczno-polityczny 
„Szczutek”, jednocześnie wydawał pismo „Grześ”. Tygodnik dla dzieci od lat 
5-ciu do 80-ciu oraz żołnierski tygodnik popularno-satyryczny „Makolągwa”. 
Współpracował również z gazetą codzienną „Słowo Polskie”. We Lwowie 
mieszkał do 1927 roku.2

Po ślubie ze Stanisławą Nowacką-Stamirowską przeniósł się do 
Poznania. Początkowo był tam doradcą w Wydawnictwie Polskim Rudolfa 
Wegnera, w którym od 1928 roku redagował serię „Biblioteka Laureatów 
Nobla”. Współpracował z czasopismami poznańskimi m.in. „Tęczą” oraz 
z redakcjami rozgłośni radiowych Poznania i Warszawy. W 1932 roku obronił 
pracę doktorską z filozofii na Uniwersytecie Poznańskim. 

W 1937 roku otrzymał nagrodę literacką miasta Poznania za całokształt 
twórczości oraz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.3 Rok później otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. 
W latach trzydziestych jego zainteresowania skoncentrowały się na Śląsku 
Opolskim. Wielokrotnie odwiedzał ten region, a podróże zaowocowały 
publikacją książki „Na Śląsku Opolskim”. 

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, przedostał się do Lwowa, gdzie 
brał czynny udział w tamtejszym życiu kulturalnym. Zaczął pisać wspomnienia, przygotował 
spektakl poświęcony Adamowi Mickiewiczowi oraz nowe opracowanie inscenizacyjne 
„Krakowiaków i górali” Wojciecha Bogusławskiego wystawione w czerwcu 1941 roku. 
Działał w konspiracyjnej Radzie Narodowej podległej rządowi RP na uchodźstwie. W latach 
1941-44 na polecenie wywiadu Armii Krajowej współpracował z proniemiecką „Gazetą 
Lwowską” jako kierownik działu literacko-kulturalnego. Na początku września 1945 roku 
podczas I Walnego Zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich, został potępiony 
za współpracę z „Gazetą Lwowską” i oskarżony o kolaborację z okupantem. W grudniu 
następnego roku oczyszczony z zarzutów przez sąd krakowski, nie odzyskał jednak w pełni 
wiarygodności w środowisku literackim.4

Zwolniony z więzienia w 1947 roku przeniósł się na stałe do Opola. Objął tam stanowisko 
archiwisty i bibliotekarza w Komitecie Badań Wykopaliskowych. Prowadził wieczory 
literackie, współpracował z teatrem. Publikował wyłącznie pod pseudonimami: Little 
Boy, Sigma, St. W., (stw), Tel, Tenus, Tadeusz Szafraniec (tym ostatnim pseudonimem 
podpisywał felietony w „Słowie Polskim”). Zmarł 26 lipca 1953 roku w wyniku wylewu krwi 
do mózgu.

Niezaprzeczalnie był wielkim miłośnikiem książek, posiadał cenną bibliotekę domową 
założoną w 1918 roku, która pod koniec lat dwudziestych zawierała ponad 5 tys. woluminów 
obejmujących różne dziedziny naukowe. Przeważającą część zbiorów stanowiły pamiętniki 
polskie, zarówno wydane osobno, jak i w wycinkach z czasopismi wydawnictw zbiorowych. 
Wyjątkowo cenny jest zbiór sztambuchów5 polskich z czasów napoleońskich i romantyzmu 
(ok. 100 pozycji). Oprócz tego zbiory z dziedziny: historii kultury polskiej, historii miast, 
bibliografii i sztuki. Specjalność biblioteki stanowiły oprawy współczesne. Posiadał także 
bogaty zbiór autografów polskich (ok. 2 tys.). Warto wymienić listy: Adama Mickiewicza do 
Józefa Bohdana Zaleskiego z roku 1840, Zygmunta Krasińskiego do Juliusza Słowackiego 
czy Aleksandra Fredry z lat 1834-1949. Oprócz tego listy i autografy króla Stanisława 
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Augusta, ks. Marka, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Juliana 
Ursyna Niemcewicza czy generałów Bema, Dembińskiego, 
Kniaziewicza i wiele innych. Jego cenny zbiór rękopisów 
spłonął w czasie wojny we Lwowie w 1915 roku.6 Gdy wybuchła 
II wojna światowa, musiał opuścić Poznań, podczas ucieczki na 
wschód od Bugu do Lwowa, w którym stacjonowały wówczas 
wojska radzieckie. Stracił dorobek życia: bogatą bibliotekę, 
zbiory dzieł sztuki, materiały do książek, nad którymi pracował. 

Stanisław Wasylewski w większości swoich dzieł sięgał 
do przeszłości Polski, z której wydobywał bardzo sugestywne 
obrazy, wprowadzające czytelnika w atmosferę danej 
epoki, którą autor zawsze znał gruntownie. Jego twórczość 
charakteryzuje stosowanie przepięknej polszczyzny, lekki styl, 
czasami błyskotliwy, zawsze pełen dowcipu, niewykluczający 
wielkiego sentymentu. Najdrobniejszy jego utwór daje pełen 
obraz życia kulturalnego i jest zarazem najwymowniejszym 
odbiciem obyczajowości swego czasu. Zawarte w utworach 
fakty, oceny i trafne spostrzeżenia, oparte są o gruntowną 
wiedzę historyczną, którą zdobywał z benedyktyńską 

pracowitością podczas kompletowania źródeł i materiałów. Stworzył poczytne eseje 
i szkice historyczne poświęcone głównie polskiej kulturze obyczajowej i literackiej okresu 
oświecenia i romantyzmu.

 Wasylewski pisał barwnym, lekkim i przystępnym stylem. Posiadał wyjątkowy dar 
do wyszukiwania intrygujących faktów i ciekawostek. Jego opus vitae było „Życie polskie 
w XIX wieku”. Pracował nad tą książką blisko trzydzieści lat, jednak jej publikacji nie 
doczekał. Gdy w końcu dzieło ukazało się, zostało skrytykowane przez wielu naukowców. 
A szkoda, bo czyta się je niczym powieść obyczajową. W utworze jest sporo anegdot, no 
i porywa gawędziarski styl. Co więcej, to książka bardzo erudycyjna, mnóstwo w niej 
informacji dotyczących spraw ważnych i mniej istotnych czy całkiem drugorzędnych. 

 Dorobek literacki Stanisława Wasylewskiego jest imponujący, wydał ponad 
20 książek, nagrał 300 audycji radiowych, napisał blisko 400 czytanek dla młodzieży 
szkolnej i ok. 6 tys. artykułów i felietonów. Przez osiem powojennych lat nie ukazała 
się drukiem żadna jego książka, a artykuły prasowe pisał pod pseudonimem. W swoich 
dziełach mówił o narodowych powstaniach, wieszczach romantycznych, epoce wyzwolenia 
kobiet. Może warto dzisiaj sięgnąć do jego twórczości. W zbiorach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu znajdują się bogato ilustrowane publikacje jego 
autorstwa.   

Przypisy
1. Poranek autorski, "ABC Kaliskie" 1939, nr 58, s. 1.
2. Współcześni polscy pisarze i badacze Literatury. Słownik biobibliograficzny. T.9, Warszawa 2004, s. 60-65.
3. Odznaczenia w dniu Święta Niepodległości, "Gazeta Lwowska" 1937, nr 258, s. 3.
4. Współcześni polscy...
5. Niewielki, poręczny pamiętnik złożony z białych, związanych kartek.
6. B. Szulc-Golska, Wielkopolskie bibljoteki [!] prywatne, Poznań 1929, s. 10-11.
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■ Henryka Karolewska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  w Kaliszu

Marian Lenk
Tropem pewnej fotografii

Do kolekcji fotografii Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Par-
czewskiego w Kaliszu w lutym 2016 roku trafiła oprawiona w ramkę czarno-biała fotogra-
fia, stanowiąca interesujące źródło badań dla kaliskich regionalistów.

Portret w formacie 9x11 cm datowany odręcznie „1913 r.” przedstawia pięcioosobową ro-
dzinę. Na rewersie znalazła się współczesna adnotacja „Marian Lenk (1.9.1887-30.9.1944). 

Aktor i reżyser Marian Lenk był w sezonie 1937/1938 wicedyrektorem, a w kolejnym 
sezonie dyrektorem Teatru Miejskiego w Kaliszu. Autorzy opracowań na temat działalności 
artystycznej Lenka nie zajmowali się dokładniej jego biografią. Ewa Kłysz w biogramie za-
mieszczonym w Słowniku biograficznym Wielkopolski1 podaje jedynie, że rodzicami uro-
dzonego w Będzinie w łódzkiem Mariana byli nauczyciel Walerian Lenk i Antonina z domu 
Sosnowska. Aby zidentyfikować osoby na zdjęciu warto sięgnąć do kartoteki rodziny Len-
ków z dostępnego on-line spisu ludności Łodzi z lat 1916-19212. 

Fotografia ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu



Spis ludności Łodzi (1916-1921) kartoteka rodzinna Lenk Walerjan http://
www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/4.12/24822/skan/full/cWuI_fM-
-Nx9frnMxPczNvw  

„Kurier Warszawski” 1910 nr 247 dod. por. s. 2 z 7 września http://ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/publication?id=186743&tab=3
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Analizując zapisy można się domyśleć, że siedząca na pierwszym planie para to rodzice 
Mariana: Walerian miał w 1913 roku 53 lata, żona o rok mniej – tradycyjne ciemne ubrania 
dodają im powagi. Otaczają ich dzieci: stojąca z prawej dwudziestodwuletnia Stanisława, 
z lewej o pięć lat młodsza Aleksandra. W centrum przystojny, dwudziestosześcioletni Ma-
rian – czuje się przed obiektywem najswobodniej, gdyż już od 8 lat jest aktorem teatralnym. 
Po ukończeniu łódzkiego gimnazjum oraz krakowskiej Szkoły Dramatycznej M. Przybyło-
wicza (1905) wstąpił do łódzkiego teatru pod dyrekcją W. Glogera, a we wrześniu 1906 roku 
zaangażował się do teatru kaliskiego, gdzie doświadczony reżyser Jan Szymborski wyrobił 
w nim dyscyplinę i poczucie obowiązku. W następnym sezonie Lenk brał udział w tournée 
po Polsce i Rosji z zespołem M. Przybyłko-Potockiej. W 1910 roku ożenił się z dziewiętna-
stoletnią krakowską aktorką Bronisławą Janikowską, znaną z roli Isi w premierze „Wesela” 
(1901), mieli dwuletniego synka Czesława. 

Stara fotografia rodzi pytanie, czy i jak dzieciństwo i młodość ukształtowały Mariana 
Lenka? Jakie relacje panowały między członkami rodziny? Badaczom przychodzi tu z po-
mocą nieżyjąca już warszawska dziennikarka Janina Paradowska. Jej uwagę przyciągnęła 
w 1980 roku biografia siostry M. Lenka, Stanisławy. Poświęciła jej rozdział w książce o dzia-
łaczkach Stronnictwa Demokratycznego. Tekst zawiera błędy – wytrawna dziennikarka, 
podkreślając brak dokumentacji rodzinnej, na podstawie relacji przyjaciół swej bohaterki 
twierdzi, że była ona pierwszym dzieckiem państwa Lenków, notuje też, błędnie datowa-
ne, urodziny siostry Aleksandry3. Opisuje atmosferę domu rodzinnego i chęć zapewnienia 
dzieciom starannego wykształcenia kosztem skromnego życia. Walerian Lenk – społecznik 
i nauczyciel z powołania, starał się zaszczepić dzieciom konieczność bezinteresownej pra-
cy dla biednych. W jego ślady poszła starsza córka. Już w wieku dwunastu lat Stanisława 
pomagała ojcu w nauczaniu łódzkich robotników. Pieniądze zaoszczędzone na prowadze-
niu domu państwo Lenkowie przeznaczali na książki i zeszyty dla swych uczniów. Takie 
same zasady panowały w Gimnazjum im. E. Orzeszkowej, które ukończyła Stanisława oraz 
w Społecznym Gimnazjum Męskim, w którym podjęła pracę. 

Okazja do zrobienia omawianej wspólnej fotografii z pewnością była niecodzienna lecz 
nikt nie przypuszczał, że będzie to jedno z ostatnich spotkań państwa Lenków z dziećmi. Za 
rok wybuchła wojna, która zmieniła świat. 

Marian Lenk z rodziną w 1914 roku wysłany został przez Towarzystwo Oświatowe do 
Rosji w celu zorganizowania kółek teatralnych i oświatowych. Wtedy też Stanisława rozpo-
częła działalność społeczną w organizacjach kobiecych, sprawując opiekę nad rodzinami le-
gionistów. W 1916 roku została aresztowana przez Niemców, którzy podejrzewali ją o reda-
gowanie patriotycznych gazet i ulotek. Pracowała jako kantorzystka, później nauczycielka 
i poznała młodego urzędnika bankowego Hermana Aleta, katolika z rodziny ewangelickiej, 
którego wkrótce poślubiła. 

Wojenna bieda i głód przyczyniły się zapewne do przedwczesnej śmierci Waleriana 
Lenka w marcu 1918 roku Nie zobaczył już syna, który dopiero w 1919 roku wrócił do Polski 
i wysłany został z ramienia Rządu do Cieszyna w celu zorganizowania teatru plebiscytowe-
go. Jego najmłodsza siostra Aleksandra w 1920 roku została żoną o rok starszego łodzia-
nina, znanego legionisty, obrońcy Lwowa i doktora praw Wacława Lipińskiego, z którym 
zamieszkała na krakowskim Salwatorze. W tym samym roku urodził im się syn Jędrzej. 
Rok później zmarła matka Antonina Lenkowa. 

Stanisława nie miała szczęścia – już w 1931 roku straciła męża i na zawsze pozostała 
sama. Przyjaciele twierdzili, że w rozmowach z nią nie było nigdy miejsca dla spraw prywat-
nych, rodzinnych, „nie miała nikogo bliskiego”. Rodziną stali się dla niej współpracownicy. 
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Skromna, nieprzywiązująca wagi do własnego wyglądu poświęciła się 
wyłącznie pracy społecznej i politycznej, szczególnie walce z analfabety-
zmem. Coraz bardziej znana i ceniona, związała się z opozycyjnymi ugru-
powaniami lewicowymi: Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego, 
Ligą Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ligą Kobiet Polskich i Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego. W 1938 roku została współzałożycielką 
łódzkiego oddziału Klubu Demokratycznego, przekształconego w Stron-
nictwo Demokratyczne. Z jego ramienia przez wiele lat wybierano ją do 
Rady Miejskiej w Łodzi. 

Czy nie utrzymywała kontaktu z rodzeństwem? A może J. Paradow-
ska w 1980 roku nie chciała wiązać swej bohaterki z siostrą należącą do 
sanacyjnej elity – jako towarzyszka życia Wacława Lipińskiego uchodzą-
cego za wzór „piłsudczyka”, oficera, wykładowcy, wreszcie dyrektora In-
stytutu Badania Najnowszej Historii Polski w Warszawie. 

Marian Lenk pracował jako aktor i reżyser m. in. w Toruniu, Byd-
goszczy, Płocku, Wilnie oraz w Łodzi, a także jako spiker Rozgłośni 
Łódzkiej Polskiego Radia. 

Kiedy w 1936 roku na pierwszego dyrektora nowego kaliskiego te-
atru powołano wybitnego reżysera Iwona Galla szybko okazało się, że 
jego awangardowa wizja teatru odbiega od oczekiwań władz i publicz-
ności. W kolejnym sezonie dodano mu Mariana Lenka jako wspólnika. 
Mimo prób porozumienia miejscowa prasa nie szczędziła krytyki kolej-
nym kameralnym premierom Galla, sytuacja finansowa placówki była coraz gorsza, w koń-
cu kierownik artystyczny ustąpił, a ster przejął promowany przez krytyków Galla Lenk. 
Nowym dyrektorem został Marian Lenk. Żona pracowała w administracji teatru.

Żródło: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/
dlibra/doccontent?id=107

Przedstawienie „Bracia Lerche” 
Adama Asnyka w Teatrze Miejskim 
im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu w reżyserii i z udziałem  
M. Lenka. Ze zbiorów Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego
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Choć był przeciętnym aktorem i reżyserem „starej szkoły” jako lepszy niż Gall organiza-
tor i zręczny taktyk zyskał poparcie wpływowych kaliszan. Nie eksperymentował, nie draż-
nił „głębią intelektualną”, wybierał sztuki z bogatą scenografią, akcentami patriotycznymi 
i propagandowymi. Jednak celu nie osiągnął: „inteligencyjny” Kalisz premierami szybko się 
nudził, mniej wykształcona publika dalej zapełniała kina i ogródki rozrywkowe, nie teatr.  

Po wybuchu wojny w 1939 roku Stanisława Lenk-Aletowa prowadziła tajne komplety 
dla młodych łodzian, rozprowadzała ulotki i podziemną prasę. Udało jej się uniknąć aresz-
towania, ale niepewność i przeciążenie pracą doprowadziły do poważnej wady serca, wsku-
tek czego po 1945 roku pracowała tylko dorywczo, prowadząc wykłady z języka polskiego 
w Centralnej Szkole Partyjnej. Była zasłużoną działaczką zarządu łódzkiego i centralnego 
SD, radną m. Łodzi, aktywistką Ligi Kobiet. Nawet po uszkodzeniu kręgosłupa w wyniku 
wypadku samochodowego w 1955 roku nie przestała udzielać się w SD, gdzie nadano jej 
w 1958 roku „Godność Honorowego Członka Stronnictwa”. Zmarła 12 grudnia 1961 roku 
w wieku 70 lat w Łodzi, pozostając w pamięci przyjaciół jako „sama dobroć”. 

Wybory życiowe rodzeństwa Lenków sprawiły, że ich losy toczyły się odmiennie w prze-
łomowych latach obu wojen, a potem stalinizmu. 

Aleksandra Lipińska w 1939 roku z synami towarzyszyła mężowi, który objął stanowi-
sko szefa propagandy Dowództwa Obrony Warszawy, codziennie przemawiając przez radio 
do mieszkańców stolicy. 

W obawie przed aresztowaniem, Lipińscy wyjechali do Zakopanego, przedostali się na 
Słowację, później do Rumunii4. W marcu 1940 roku pułkownik przedostał się na Węgry 
z zamiarem udania się do Francji i wstąpienia do armii polskiej. Jako piłsudczyk, nie otrzy-
mał przydziału służbowego i pozostał przymusowo na Węgrzech, gdzie włączył się w życie 
polskiego uchodźstwa. Sprowadził tam też żonę z młodszym synem. Od lutego do maja 
1944 roku  był więziony na Pawiaku, ale uwolniono go po wpłaceniu przez rodzinę okupu. 

Po zakończeniu wojny Lipiński kontynuował działalność podziemną. Był sądzony wraz 
z innymi przywódcami Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej 
i WiN w głośnym procesie pokazowym (XII 1947). Drobny, bardzo schorowany, zachował 
postawę bohaterską, „jako Polak, jako obywatel i jako człowiek” nie przyznał się do winy. 
Został skazany na karę śmierci, którą następnie zamieniono na dożywocie. Torturowano go 
i prawdopodobnie zamordowano w więzieniu we Wronkach 4 kwietnia 1949 roku.

W publikowanych źródłach postaci Aleksandry Lipińskiej nie poświęca się większej 
uwagi. Wiadomo, że zmarła w Warszawie w 1979 roku w wieku 83 lat. 

Dyrektor M. Lenk, jak podaje Stanisław Kaszyński – wybitny znawca życia teatralnego 
Kalisza i Łodzi5, w czasie okupacji nie pracował, jego żona była zatrudniona w jakimś biurze 
elektrowni w Kaliszu. Jednak udzielał się w działającej w mieście konfraterni teatralnej, 
złożonej z fachowców i miłośników różnej profesji, wieku i narodowości. Zbierali się wszy-
scy wieczorami w mieszkaniu dziennikarki Sabiny Kazanowskiej przy ul. Mostowej 4. Czy-
tali i analizowali z myślą o wystawieniu po wojnie między innymi Hamleta Szekspira, Don 
Juana Moliera czy Nieboską komedię Krasińskiego. Inscenizacje takie mogłyby przyćmić 
niejedną czołową scenę! Jednak M. Lenk nie zdążył zrealizować ambitnych planów. Gdy 
otrzymał wezwanie do Urzędu Pracy (Arbeitsantu) zachorował na serce i zmarł 30 listopa-
da 1944 roku – na dwa miesiące przed wycofaniem się Niemców z Kalisza. Żona przeżyła 
go o 22 lata. 

Ponad stuletnią fotografię, która zainspirowała niniejszy tekst, umieszczoną w czarnej 
ramce, zapewne przechowywał któryś z członków rodziny Lenków. Kto jednak wykonał to 
zdjęcie? 
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Winieta opatrzona jest nazwą „U.S.A Photographic Studios” oraz adresami: Łódź  
Piotrkowska 18 oraz Kalisz ul. Warszawska. Zakład o takiej nazwie i lokalizacji był do tej 
pory nieznany kaliskim znawcom tematu, np. Annie Tabace i Andrzejowi Matusiakowi. 
Kwerenda w dostępnych źródłach i prasie kaliskiej też nie przyniosła rezultatu. 

Poproszona o pomoc pani kustosz Magdalena Skrejko z Biblioteki Muzeum Fotografii 
w Krakowie7 w książce „Spis polskich fotografów i firm fotograficznych działających w la-
tach 1839-1914”8 znalazła tylko jeden zakład pod nazwą „U.S.A.”, działający jednak w War-
szawie (właściciel FRANC M.). Wskazała za to inny trop: w „Historii fotografii w Łodzi” 
Jacka Strzałkowskiego jest informacja o zakładzie „American Photographer” z Piotrkow-
skiej 17-209. Czy skojarzenie jest właściwe potwierdzić mogą tylko dalsze badania lub… 
wiadomość od któregoś z kolekcjonerów. 

Przypisy
1. E. Kłysz, Lenk Marian, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej ziemi kaliskiej. T. 3 pod 
red. D. Wańki. Kalisz, 2007, s. 244-245.
2. Spis ludności Łodzi (1916-1921) kartoteka rodzinna Lenk Walerjan http://www.szukajwarchiwach.
pl/39/221/0/4.12/24822/skan/full/cWuI_fM-Nx9frnMxPczNvw. 
3. J. Paradowska, Wśród ludzi W: Życiorysy pisane wśród ludzi: kobiety-działaczki Stronnictwa Demokratycznego 
: [praca zbiorowa]. Warszawa 1980 s. 109-120.  
4. J. Pietrzak, Wśród uchodźców na Węgrzech i w podziemiu w kraju. Wojenne losy ppłk. Wacława Lipińskiego 
(1939-1945),  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1997,  nr 60, s. 101-123.
5. S. Kaszyński. Teatralia kaliskie. Z aktorskiego sztambucha. Wspomnienia Sylwii Dławichowskiej https://gene-
alodzy.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=41892. 
6. Autorka bardzo dziękuje pani kustosz za konsultację.
7. Spis polskich fotografów i firm fotograficznych działających w latach 1839-1914 pod red. J. Ihnatowiczowej 
i A. Piotrowskiego, Warszawa 1996.
8. J. Strzałkowski, Historia fotografii w Łodzi. Łódź, 1996,  s. 50, 125. 

„Życie Warszawy” 1979, nr 105, s. 6 
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■ Marianna Marciniak
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Jan Marcin Szancer (1902-1973) 
„Czarodziej wyobraźni”
W 115. rocznicę urodzin Artysty

115. rocznica urodzin to dobra okazja na uhonorowanie twórczości artysty. Zadania 
tego podjęła się pisząca te słowa, przygotowując wystawę poświęconą twórczości Jana 
Marcina Szancera. Osoby odwiedzające Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu mogły od grudnia 2017 do końca stycznia 2018 roku oglądać ją w holu głównym. 
Książnica posiada liczny zbiór książek, które graficznie opatrzył Szancer. Są to bajki i baśnie 
dla dzieci, książki dla młodzieży i dorosłych. Na wystawę wybrano te najpiękniejsze, 
najbardziej znane.

„…Bo ty będziesz ilustracje robił…” 

Z biografii Jana Marcina Szancera „Curriculum vitae”, dowiadujemy się, że pragnął 
zostać wybitnym malarzem, tworzyć wielkie dzieła malarskie. Jeden z profesorów na ASP 
wybitny rzeźbiarz, Ksawery Dunikowski, przepowiedział mu jednak przyszłość ilustratora, 
nie malarza, co początkowo rozgniewało młodego artystę, choć czas pokazał, że się nie mylił.

Współcześnie nieco zapomniany artysta, a przecież to właśnie on kształtował naszą 
wyobraźnię. Pokolenie naszych rodziców, dziadków wychowało się na zilustrowanych 
przez Szancera książkach. Baśniowe scenerie i postaci na zawsze wryły się w naszą pamięć, 
choć niestety często nie pamiętamy nazwiska człowieka, który je stworzył. Dla dorosłych 
wystawa „Jan Marcin Szancer (1902-1973) Czarodziej wyobraźni” stała się wyprawą 
w sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa. Dzieci spotkały się tu z najlepszymi tradycjami 
polskiej grafiki książkowej, która pomimo upływu czasu nie starzeje się.

Jan Marcin Szancer (12.11.1902-21.03.1973) 
Urodził się w Krakowie, pierwszych lekcji rysunku udzielał mu jeden z lokatorów 

mieszkających w kamienicy jego rodziców – ubożejący malarz i pedagog – Leonard 
Stroynowski. Okazał się staroświeckim, ale skutecznym pedagogiem. Nauczył młodego, 
aspirującego artystę zasad perspektywy i oddawania ludzkiej anatomii.

„Ilustrator dziecięcych marzeń”, „Czarodziej wyobraźni”, ”Mistrz polskich 
ilustratorów”, „Wyrwany z bajki”, „Ten Pan co malował androny”. To 
jedne z wielu określeń znakomitego ilustratora książek dla dzieci.
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Szancer to człowiek wielu profesji, można powiedzieć „człowiek renesansu” - malarz, 
grafik, rysownik, znakomity ilustrator książek dla dzieci, scenograf teatralny, filmowy 
i telewizyjny, aktor, pedagog. Jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
wykształcił liczne grono ilustratorów, grafików na stałe zapisanych na kartach polskiej 
sztuki. Kierownik artystyczny Państwowego Instytutu Wydawniczego, pierwszy szef 
artystyczny Telewizji Polskiej, współtwórca tygodnika dla dzieci: „Przygoda”, a od maja 
1945 roku kierownik artystyczny oraz twórca ilustracji na okładkach „Świerszczyka”. 
Współpracował również z czasopismem dla młodzieży „Płomyk”. Znawca teatru, muzyki 
i literatury. Od roku 1944 oznaczał swoje ilustracje sygnaturą JMS, charakterystyczny 
podpis widnieje na grafikach ponad trzystu książek.

Jego profesjonalizm i talent cenili Arct, Gebethner i Wolff, Kuthan. Zaczęło się 
od wydawania książek dla dzieci, długoterminowe plany zakładały publikowanie po 
zakończeniu wojny klasyki literatury polskiej i książek historycznych.  

Szancer znał i przyjaźnił się z wieloma wybitnymi twórcami. W kręgu jego znajomych 
byli W. Broniewski, E. Szelburg-Zarembina. Długoletnia współpraca i przyjaźń łączyła go 
z Janem Brzechwą, z którym pracował nad „Encyklopedią fantastyczną”, nieukończonym 
ostatecznie leksykonem fantastycznych postaci i zjawisk, znanych z literatury, baśni 
i legend.

Swoje przyjście na świat opisał żartobliwie w autobiografii „Curriculum Vitae”:
„Kiedy bocian, niosąc koszyczek z dzieckiem, przelatywał nad wieżami 
miasta, wychyliłem się i zawołałem z zachwytem: »Ach jak tu pięknie!«. 
Wtedy bocian upuścił mnie akurat nad domem przy ul. Szlak 53”.
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Ilustracje Jana Marcina Szancera towarzyszyły nam często w dzieciństwie. Bawiły, 
uczyły, pomagały budować wizje zaczarowanego świata bajek i wierszy. 

Artysta zilustrował ponad 240 książek dla dzieci, m.in.: „Akademię Pana Kleksa”, 
„Pinokio”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Brzechwa dzieciom”, „Lokomotywę”, 
„Dziadka do orzechów”, „Baśnie” Andersena. Ilustrował również książki dla dorosłych: 
bajki i satyry Ignacego Krasickiego, „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza oraz książki Edmunda Amicisa, Carlo Collodiego, Cervantesa, 
Haška, Aleksandra Puszkina, Jonathana Swifta, Marka Twaina. 

Otaczający go świat przyrody stał się inspiracją dla jego baśniowych interpretacji 
zjawisk estetycznych. W grafice ilustracyjnej stworzył specyficzną formę nazywaną 
„szancerowskim” stylem, a jej cechy charakterystyczne to:

· kolorystyka (w której dominują brązy), 
· odważna kompozycja (często z żabiej lub ptasiej perspektywy, co od ilustratora  
wymaga dużej sprawności technicznej), 
· sylwetki bohaterów (chude dziewczynki o ogromnych oczach),
· długonodzy chłopcy (ubrani w wąskie, często przykrótkie spodnie zazwyczaj 
w dużą, regularną kratkę),
· często w dekoracyjnych teatralnych pozach lub gestach,
· szczegóły historycznych kostiumów czy miejskich kamienic, 
· klimaty różnych epok.

Maria Dolna, była studentka Jana Marcina Szancera opowiada: 

Szancer był dwukrotnie żonaty. Z drugą małżonką, aktorką Zofią Sykulską, doczekał 
się córki, Małgorzaty. Stabilizację finansową zapewniła Szancerom wieloletnia praca Jana 
w redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Projektował grafiki, pisał felietony 
na temat kultury i życia codziennego oraz reportaże z podróży. Był współzałożycielem 
i redaktorem naczelnym wydawanego przed drugą wojną światową czasopisma kulturalno-
artystycznego „Gazeta Artystów”. Na ilustracjach Szancera można znaleźć jego najbliższych. 
Często dawał baśniowym postaciom twarze żony Zofii i córki Małgosi.

Szancer wyznał: „Będą mi więc wiersze Janka towarzyszyły przez lata okupacji jak 
uśmiech. Nawet w najtragiczniejszych momentach przychodziły mi na myśl znakomite, 
surrealistyczne pointy, wbijające się w pamięć jak przysłowia.”

Zawsze kochałem książki i jakiekolwiek były moje poszukiwania w różnych dziedzinach sztuki, 
gdzie tylko poniosła mnie fantazja czy zachcianka, zawsze jednak wracałem do tej głównej drogi, 
która biegła przez całe moje życie, do książki.(...) Jako dziecko czytałem najchętniej książki 
z obrazkami. Ale nie zawsze odpowiadały one mojej wyobraźni. – pisał artysta.

Musieliśmy wiele czytać i często odwiedzać biblioteki.(…) Szukaliśmy tam np. materiałów na 
temat mody panującej w XIX w.  Szancer kazał nam porównywać buty, które w tym czasie nosiły 
Francuzki, z dawnym obuwiem Polek. Wymagał bardzo szczegółowych rysunków.
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Uzupełnieniem wystawy w Książnicy była ekspozycja pocztówek 
świątecznych. Artysta był także twórcą karykaturalnych pocztówek 
i ulotek. Podobnie, jak książki ilustrowane przez Szancera, dawne 
pocztówki mają swoją magię, również przywołują wspomnienia 
z dzieciństwa. Z każdą kartką wiąże się jakaś ludzka historia i obraz 
epoki. W dobie komputerów, poczty elektronicznej, wysyłanie 
e-maili, SMS-ów i e-kartek powoduje, że nasze życzenia docierają 
do odbiorców w błyskawicznym tempie, bez względu na czas 
i przestrzeń. Dlatego powoli zanika tradycyjny zwyczaj wysyłania 
kart świątecznych, winszowania sobie i obdarowywania się nimi 
z różnych okazji. A szkoda, bo właśnie pocztówka artystyczna przez 
ponad sto lat była wyraźnie obecna w polskiej kulturze.

Pierwsza kartka pocztowa została wydrukowana w Austrii w 1869 
roku. Po upłynięciu 140 lat od jej wysłania, ten niezwykły wynalazek  
komunikacji niewerbalnej w dużym stopniu uległ zapomnieniu, 
a funkcja kartek z użytkowej przekształciła się w kolekcjonerską. 
Obecnie pocztówki są ważnym i cennym materiałem źródłowym 
dla badaczy przeszłości. Drukowane w różnych momentach 
historycznych, towarzyszące konkretnym okazjom i świętom kartki 
pocztowe cechuje duża różnorodność tematyczna.

Na wystawie prezentowanej w Książnicy obok kartek świątecznych 
Szancera, zobaczyć można było dzieła twórców tzw. Polskiej Szkoły 
Ilustracji: Janusza Grabiańskiego, Antoniego Uniechowskiego, 
Leonii Janeckiej, Alojzego Balcerzaka, Hanny Balickiej-Fribes, 
Zofii Fijałkowskiej, Bożeny Truchanowskiej-Majchrzak, Antoniego 
Boratyńskiego, Anny Stylo, Eugeniusza Steca, Julity Karwowskiej-
Wnuczak, Heleny Matuszewskiej, Danuty Imelińskiej, Ireny 
Czarneckiej, Krystyny Tarkowskiej-Gruszeckiej, Janusza Stannego, 
Hanny Gutsche, Marii Mackiewicz, Marii Orłowskiej-Gabryś, 
Waldemara Wnuczaka, Wandy Orlińskiej, Marii Uszackiej oraz Marii 
Schwartz-Schier. Każdy z tych artystów to wybitny polski ilustrator 
literatury dziecięcej. Wielu z nich to uczniowie Szancera. Na kartkach 
świątecznych odnajdujemy charakterystyczny, rozpoznawalny styl 
każdego z ilustratorów książki dziecięcej.

Na zakończenie warto podkreślić, iż Szancer był znakomitym 
pedagogiem. Traktował ludzi tak, jak sam chciał być traktowany. 
Cenił twórczą swobodę i oryginalność. 

Przypisy
1. J. M. Szancer, Curriculum vitae, Czytelnik, Warszawa 1969.
2. J. M. Szancer, Teatr cudów, Czytelnik, Warszawa 1972.
3. S. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945 - 1970, 
WSiP,  Warszawa 1982.
4. J. Brzechwa, Sto bajek, Czytelnik, Warszawa 1972.
5. Jan Marcin Szancer - rysunki, ilustracje, scenografia z lat 1945 - 1965, 
„Zachęta”, Warszawa 1965. (katalog).
6. Jan Brzechwa we wspomnieniach. „Płomyczek” 1986 nr 15 s. 10 - 11.
7. http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36000,1665488.html. 
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Konferencja 
„200 lat Ossolineum (1817-2017)”
– relacja

W dniach 18-20 października 2017 roku zorganizowana została we Wrocławiu trzy-
dniowa konferencja naukowa o charakterze międzynarodowym „200 lat Ossolineum”. Se-
sje wykładowe odbywały się w Sali im. Witolda Świdy w gmachu Wydziału Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Rok 2017 był dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rokiem Wielkiego Jubileuszu. 
Konferencja stanowiła jedno z kilku przedsięwzięć jubileuszowych. Obchody rocznico-
we, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczę-
ły się 5 czerwca otwarciem wystawy czasowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” oraz galą 
jubileuszową w Operze Wrocławskiej. Rangę uroczystości podniósł udział licznych gości 
reprezentujących władze państwowe, samorządowe, a także najważniejsze instytucje kul-
tury i nauki. Na uwagę zasługują rocznicowe publikacje, m.in. „Księga darczyńców Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich” zawierającą wybór 389 najważniejszych ofiarodawców 
indywidualnych i instytucjonalnych. Istotną pozycją jest „Skarbiec. 200 lat Ossolineum”, 
książka przygotowana przez Ośrodek „Karta” we współpracy z Zakładem oraz antologia 
„Jubileusze Ossolineum”. Ważnym osiągnięciem naukowym jest także „Katalog druków 
XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum”, opracowany we współpracy z Biblioteką 
im. Stefanyka we Lwowie.

Wygłoszone podczas październikowej konferencji referaty stworzyły możliwość przy-
pomnienia dorobku Zakładu, jego działalności bibliotecznej, muzealnej, wydawniczej, 
postaci z nim związanych. Ponadto zaprezentowana została różnorodna problematyka 
dotycząca innych polskich instytucji kulturalno-naukowych od końca XVIII w. do czasów 
współczesnych. W konferencji brali udział przedstawiciele polskich uczelni, bibliotek, mu-
zeów i archiwów. Na uwagę zasługuje także liczny udział przedstawicieli instytucji ukraiń-
skich. W sympozjum wzięły udział 82 osoby, wygłoszono 62 referaty zebrane w trzynastu 
sesjach tematycznych. 

Obrady otworzył Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO, który powitał  zgromadzonych  uczest-
ników  oraz  przedstawił  problematykę konferencji,  przypominał skomplikowaną  historię  
Zakładu  i  jego  zbiorów. Wśród kolejnych prelegentów znaleźli się m.in. Jerzy Zdrada 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Rady Kuratorów ZNiO, który zarysował 
obraz czasów, w których powstawało i funkcjonowało Ossolineum oraz ludzi je tworzących; 
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, który przedstawił począt-
ki Narodowego Zasobu Bibliotecznego sięgające lat 1977-1979, kiedy to trzy polskie biblio-
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teki: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i Ossolineum podjęły współpracę w celu 
utworzenia centralnej ewidencji najcenniejszych zbiorów piśmiennictwa narodowego i jed-
nolitego systemu informacji. Sesję wprowadzającą zakończył referat Zdzisława Pietrzyka, 
dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, który omówił wymianę personalną w latach 1848-1918 
pomiędzy Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Uniwersytecką we Lwowie oraz Ossolineum. 

W panelu „Wokół Ossolineum – Ossolineum dawniej ” omówiono m.in. klimat kultu-
ralno-społeczny  Lwowa  w  momencie  zakładania  Ossolineum, rozwój Ordynacji Przewor-
skiej Książąt Lubomirskich i Ordynacji Książąt Czartoryskich, sfery działalności publicz-
nej Henryka Lubomirskiego na szerokim tle wydarzeń historycznych i życia rodzinnego. 
Sesję „Wokół Ossolineum – Ossolineum dziś” rozpoczął referat M. Dworsatschka, który 
przedstawił historię  wirtualnego  scalania  zbiorów  ossolińskich. Współczesną działalność 
Zakładu, która oprócz pracy nad zbiorami obejmuje m.in. przedsięwzięcia kulturalne omó-
wiła Wiktoria Malicka, pełnomocnik Ossolineum we Lwowie. 

Następna część obrad w pierwszym dniu konferencji poświęcona była zbiorom biblio-
tecznym Zakładu. Przedstawiono działalność H. Lubomirskiego jako darczyńcy Ossoli-
neum na przykładzie starych druków ofiarowanych przez niego do Zakładu, zaprezento-
wano występujące na nich znaki własnościowe i biblioteczne. Kolejna prelegentka omówiła 
sposób gromadzenia zbiorów bibliotecznych, kupno i wymianę książek w bibliotece Osso-
lineum w pierwszej połowie XIX w., a także związaną z tym kwestię udostępniania zbiorów 
ossolińskich oraz sprawę kradzieży ponad 200 rzadkich i unikatowych druków polskich  
z XVI-XVII w. Słuchacze mogli także zapoznać się z cyrylickimi starymi drukami z kolekcji 
lwowskiej.
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W drugim dniu konferencji omówiono zbiory muzealne oraz Wydawnictwo Osso-
lineum. Wygłoszone referaty koncentrowały się m.in. na kolekcjach przedwojennych 
Muzeum Lubomirskich we Lwowie, przedstawiona została działalność wystawiennicza 
i edukacyjna Muzeum Pana Tadeusza w kontekście współczesnego rozwoju muzeów oraz 
rezultaty działania placówki oraz lwowskie wystawy. Sesję popołudniową zakończył referat 
Bogumiły Celer reprezentującej Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Referat poświęcony był muzeom oświatowym 
w przestrzeni publicznej, prelegentka syntetycznie  omówiła  specyfikę tego  typu  placówek  
oraz  zaprezentowała poszczególne muzea oświatowe, kładąc nacisk na ich historię, zbiory 
oraz dostępność, także w świecie wirtualnym. W drugiej części obrad omawiano kwestie 
edytorskie. Marta Pękalska przedstawiła funkcjonowanie oraz organizację Wydawnictwa 
Ossolineum w strukturach PAN. Kolejni prelegenci omówili produkcję wydawniczą Osso-
lineum w latach 1878-1918, wydawnictwa źródłowe z XIX i początków XX w. do dziejów 
książki prawniczej w Polsce, współpracę oraz wymianę idei pomiędzy środowiskiem sku-
pionym wokół „Biblioteki Warszawskiej” a Ossolineum. Małgorzata  Derkacz  z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego przedstawiła rezultaty analizy zawartości XIX-wiecznych czasopism 
naukowych wydawanych przez Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, Towarzystwo 
Naukowe Krakowskie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i ZNiO z punktu widzenia 
ich roli w popularyzacji nauki europejskiej i krajowej. 

Ostatni dzień konferencji poświęcono różnym kwestiom związanym z Ossolineum, oso-
bom zasłużonym dla bibliotek i muzeów, kolekcjonerom oraz mecenasom, a także lwow-
skim instytucjom kultury do 1945 roku. Bożena Koredczuk omówiła współpracę Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego z Ossolineum 
w latach 1956-2016. Przedstawiony został referat Ewy Andrysiak z Uniwersytetu Łódzkie-
go o drukach związanych z Kaliszem w zbiorach ZNiO. Krzysztof Walczak omówił XIX-
-wieczne polskie podręczniki do nauki historii w zbiorach Ossolineum, koncentrując się na 
ich materiale typograficznym. W kolejnych wystąpieniach zreferowane zostały badania nad 
sylwetkami osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz przedstawiono lwowskie instytucje 
kultury takie, jak: Biblioteka Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich, czy Muzeum 
Przemysłu Artystycznego.

Nie sposób w krótkim sprawozdaniu omówić wszystkich wygłoszonych referatów. 
Obecnie przygotowywany jest tom konferencyjny z poszerzonymi tekstami wystąpień.

Jubileuszowe logo pochodzi ze strony internetowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
https://ossolineum.pl/index.php/gala-jubileuszowa/
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Konferencja
„Ekslibris: znak własnościowy – dzieło 
sztuki” – relacja

Dnia 15 listopada 2017 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
Instytut Nauk o Informacji gościł międzynarodowe grono badaczy na konferencji „Ekslibris: 
znak własnościowy – dzieło sztuki”. Sympozjum objęli patronatem honorowym Jacek Krupa 
– Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W spotkaniu wzięło udział 
26 referentów. Obecni byli przedstawiciele ośrodków akademickich, międzynarodowych 
stowarzyszeń ekslibrisowych, bibliofilskich, jak również pracownicy bibliotek oraz 
muzeów. Konferencja wpisała się w jubileuszowe obchody uczczenia powstania w Polsce 
najstarszych drzeworytniczych ekslibrisów z 1516 i 1517 r., wykonanych dla biskupa Macieja 
Drzewickiego. 

Bogaty w wystąpienia program sesji podzielony został na 4 sekcje tematyczne: „Ekslibris 
na świecie”, „Teoria i odkrycia”, „Twórczość, „Kolekcjonowanie”. W pierwszej sekcji swoje 
referaty przedstawili goście z zagranicy. Słuchacze zapoznali się z historią sztuki ekslibrisu 
w Turcji, z motywami na ekslibrisie ukraińskim XX w. , z ekslibrisami mającymi związek 
z Węgrami przechowywanymi w Dziale Zbiorów Rzadkich w Bibliotece im. M. I. Rudomino. 
Referat zatytułowany „100 lat fińskiej literatury o ekslibrisie” przedstawiła Ylönen Olli 
(FISAE - Fédération Internationale des Sociétés d’Amateurs d’Ex-Libris oraz Uniwersytet 
w Tampere). Autorem pierwszej fińskiej książki na temat ekslibrisu był bibliotekarz Arne 
Jörgensen. Książka ukazała się w 1916 r. Referentka omówiła rozwój literatury fińskiej 
na temat ekslibrisu, a także dzieje kolekcjonowania ekslibrisów oraz historię towarzystw 
miłośników ekslibrisów działających w Finlandii. 

Ponadto uczestnicy konferencji otrzymali do wglądu wyłożone zagraniczne referaty 
osób, które nie mogły przybyć: prof. Marziy Zhaksygarina (Kazachstan) - „O ekslibrisach 
poświęconych moim polskim przyjaciołom”, prof. Maryany Besaha (Ukraina) - „Twórczość 
Iwana Ostafijczuka: grafika małych form, cechy artystyczne ekslibrisów i kartek 
okolicznościowych”, prof. dr hab. Galiny Kowalczuk (Ukraina) „Nowy katalog ekslibrisów”, 
dr Tsvety Petrovey (Bułgaria) „Ekslibris komputerowy w Bułgarii”, Mirosława Zbigniewa 
Wojalskiego (Warszawa) „27 lat działalności Widzewskiej Galerii Ekslibrisu w Łodzi”, 
prof. Romana Yatsiv (Ukraina) „Ukraiński ekslibris lat 1920-1930: symbioza lwowskiego 
art deco”, Iriny Żuravlovey i Maryny Bobrovey (Ukraina) „O czym opowiedział ekslibris: 
zbiór książek z Centralnej Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego 
imienia W. N. Karazina”.
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W sekcji „Teoria i praktyka” zainteresowanie wzbudził referat Krzysztofa Marka Bąka 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Ekslibris – miraż semantyczny”. Prelegent zadał 
podstawowe pytanie: czym jest dzisiaj ekslibris? Podkreślił w swoim wystąpieniu, iż w dobie 
ponowoczesności, kiedy wiele tradycyjnych norm ulega przewartościowaniu, należy 
odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest i czy w ogóle istnieje ekslibris ponowoczesny? 
W jednym z kolejnych wystąpień zaprezentowane zostały ekslibrisy i literatura 
ekslibrisologiczna w dorobku naukowym i kolekcjonerstwie Janusza Dunina (1931-2007). 
Rolę drukarzy w procesie kształtowania się tradycji europejskiego ekslibrisu XV-XVI 
wieku omówił Arkadiusz Wagner z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Równie 
interesujące były kolejne dwa referaty wygłoszone przez reprezentantów Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referenci przedstawili słuchaczom księgi uważane 
dotychczas za zaginione, a odnalezione podczas prac prowadzonych w ramach projektu 
grantowego „Inwentaryzacja zasobu biblioteki katedralnej w Gnieźnie”. 

Popołudniową sesję otworzył referat „Czarnonabiałym – ekslibris” Łukasza Cywickiego. 
Artysta reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski podzielił się swoimi refleksjami o tworzeniu 
ekslibrisów. Tematem tworzonych przez niego ekslibrisów stała się postać, inspiracji 
szukał początkowo wśród najbliższego otoczenia, wokół członków rodziny i przyjaciół. 
Artysta przyznał, iż tworzenie ekslibrisów nie jest prostym zadaniem. Tworząc, zadawał 
sobie pytania: co powie „właściciel” pracy, która została mu dedykowana? Czy dostrzeże 
w niej podobieństwo? Czy mu się spodoba? Czy trafił w sedno jego charakteru i potrafił je 
właściwie wydobyć, pokazać to, co w nim najważniejsze?  

Kolejny prelegent w wystąpieniu „Artysta i ekslibris. Samorealizacja lub romans” 
próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórzy artyści uprawiają ekslibris a inni nie. 
Funkcjonowanie ekslibrisu na początku XX w. w Warszawie przybliżył Piotr Czyż z Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Zwrócił uwagę na zmianę stosunku do ekslibrisu, jaka nastąpiła 
w XX w. W znakach własnościowych coraz częściej zaczęto dostrzegać piękno i nadawano 
im cechy grafiki artystycznej. Księgoznaki zaczęły być wykonywane przez działających 
w Warszawie artystów, takich jak Ignacy Łopieński, Feliks Jabłczyński, Adam Półtawski czy 
Józef Tom. Ekslibris zdobywał coraz większe uznanie wśród bibliofilów, historyków książki 
oraz kolekcjonerów grafiki. Zaczęto organizować ważne przedsięwzięcia popularyzujące 
sztukę ekslibrisową, np. konkurs na ekslibris hr. Tomasza Potockiego (1914), czy też 
konkurs na ekslibris Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1916). Małgorzata Lebda 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawiła trendy w projektowaniu 
ekslibrisu cyfrowego. Dwie kolejne prelegentki, Agnieszka Górska i Anna Kraus, omówiły 
wybrane przykłady ekslibrisów na kartach książek w zbiorach Biblioteki Politechniki 
Krakowskiej. Rozważania nad różnorodnymi funkcjami rycin heraldycznych Jana Ziarnki 
w szeroko pojętej kulturze książki zaprezentowała Małgorzata Biłozór-Salwa z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. Obecnie znane są cztery ryciny heraldyczne autorstwa 
Ziarnki. Oprócz powszechnie znanych ekslibrisów Piotra Daniłowicza i Jana Karola 
Chodkiewicza oraz Jakuba Sobieskiego, artysta wykonał także drzeworytniczą anamorfozę 
z herbem Guilleme’a Du Vaire’a. Część dotyczącą twórczości zakończyła swoim referatem 
Agnieszka Fluda-Krokos z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawiając 
działalność i kolekcję ekslibrisów Antoniego Brosza, krakowskiego bibliofila i kolekcjonera, 
literata i redaktora Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Szczególną uwagę słuchaczy 
prelegentka zwróciła na ekslibrisy, których motywem byli bohaterowie słynnej powieści 
Cervantesa – błędny rycerz Don Kichot i jego giermek Sancho Pansa. 
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Ważną część konferencji stanowiła problematyka kolekcjonowania. Bogumiła 
Celer zaprezentowała kolekcję ekslibrisów w zasobach Książnicy Pedagogicznej im.  
A. Parczewskiego w Kaliszu. Zbiór księgoznaków systematycznie powiększa się od 1980 
roku przede wszystkim dzięki darczyńcom. Małe formy graficzne są nie tylko gromadzone, 
ale również popularyzowane za pośrednictwem wystaw, czy też publikacji. Prelegentka 
przedstawiła kolekcje ekslibrisów autorstwa polskich i zagranicznych twórców. Szczególną 
uwagę zwróciła na twórczość grafików związanych z Kaliszem i regionem (Władysława 
Kościelniaka, Czesława Wosia, Heleny Sawickiej, Adama Młodzianowskiego). Omówiona 
została także działalność edukacyjno-kulturalna Książnicy związana z popularyzacją 
ekslibrisów.

Kolekcję ekslibrisów ks. Leona Formanowicza w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie zaprezentował Piotr Pokora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Kolejny prelegent, Marcin Romeyko-Hurko z Muzeum Narodowego w Warszawie, swój 
referat „Grafika, sztuka książki i druku jako motyw w ekslibrisie przełomu XIX/XX wieku 
w Kolekcji Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie” poświęcił 
prezentacji i analizie wybranych przykładów ekslibrisów artystów europejskich i polskich. 
Przedmiotem referatu Katarzyny Podniesińskiej były ekslibrisy znawców i kolekcjonerów 
numizmatyki przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem księgoznaków pochodzących z XIX i początków XX wieku. Ostatni referat 
podczas konferencji wygłosił Paweł Sysa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Przedstawił inicjatywę emisji znaczków pocztowych Poczty Polskiej z okazji 500-lecia 
polskiego ekslibrisu. 

W czasie przerw uczestnicy obrad mogli zapoznać się z wystawą ekslibrisów ze 
zbiorów Kaspra Świerzowskiego. Kolekcjoner zaprezentował wybrane grafiki Tyrsusa 
Wenhrynowicza, Jana Stańdy, Jerzego Napieracza, Adama Młodzianowskiego, Stanisława 
Jakubowskiego, Wiktora Langnera, Witolda Chomicza, Władysława Bieleckiego, Janusza 
Benedyktowicza i Jerzego Bandury. 

Wydanie referatów drukiem pozwoli na zapoznanie się z prezentowaną tematyką 
ekslibrisologiczną szerszemu gronu badaczy, wzbogaci wiedzę o kolekcjach ekslibrisów.
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■ Ewa Obała
                Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Bibliotekarze z Kalisza 

w Polskim Towarzystwie Bibliologicznym  
we Wrocławiu

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dnia 18 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie naukowe, zorganizowane przez Oddział 
Wrocławski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Działalność stowarzyszenia skupia 
się na naukowych badaniach nad książką we wszystkich jej aspektach, ponadto PTB prowadzi 
działalność wydawniczą, organizuje konwersatoria, konferencje, opracowuje ekspertyzy oraz 
podnosi poziom wiedzy, etyki i kwalifikacji zawodowych członków, a poprzez to ma znaczący 
wpływ na całe środowisko pracowników książki. To ogólnokrajowe towarzystwo posiada 
w swoich szeregach wybitne osobistości, by wymienić tylko: prof. Krzysztofa Migonia, prof. 
Annę Żbikowską-Migoń oraz prezes oddziału PTB prof. Małgorzatę Korczyńską-Derkacz 
z Wrocławia, prof. Ewę Andrysiak i prof. Krzysztofa Walczaka z Kalisza, prof. Hannę 
Tadeusiewicz z Łodzi, czy prof. Andrzeja Mężyńskiego, prof. Janusza Kosteckiego i mgr 
Hannę Łaskarzewską z Warszawy. 

Tematem spotkania było „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego biblioteka 
– w 30. lecie działalności”, które przedstawił członek PTB i prezes KTPN prof.  
K. Walczak, a wystąpieniu towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa Ewy Obały. 
Profesor zapoznał słuchaczy z historią stowarzyszenia, jego działalnością oraz ideą, 
jaka mu przyświeca, czyli wspieranie badań naukowych, krzewienie i upowszechnianie 
nauki, oświaty i kultury, działanie na rzecz ochrony zabytków oraz wspieranie młodych 
naukowców. Zaznaczył również, że kaliskie towarzystwo w 30-lecie istnienia liczy  
7 członków honorowych, 166 rzeczywistych i 10 wspierających, a jego działalność jest 
widoczna w mieście, regionie, kraju a nawet zagranicą. KTPN organizuje konferencje, w tym 
międzynarodowe, a członkowie reprezentujący stowarzyszenie biorą udział w sympozjach, 
wystawach, promocjach książek i spotkaniach naukowych. Angażują się również w pracy 
na rzecz ochrony zabytków w tym kaliskich cmentarzy, a także wiele publikują. Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi. Prezes 
towarzystwa wchodzi w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. 

Mówiąc o towarzystwie trzeba też wspomnieć o ważnej części jego pracy, czyli 
działalności wydawniczej i jego bibliotece. Pod auspicjami KTPN wyszło już ponad 200 
publikacji naukowych i popularno-naukowych omawiających tematy związane z Kaliszem 
i ziemią kaliską. Towarzystwo wydaje trzy czasopisma, w tym dwa punktowane, a są to: 
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 6 punktów i Studia Kaliskie –  
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2 punkty, znajdujące się w indeksowanych bazach czasopism (łącznie 
z Polonią Maior Orientalis) POL-index, BazHum, ARIANTA, Index 
Copernicus. Wśród ważniejszych książek wydanych przez KTPN 
warto wymienić: Bibliografię historii Kalisza, Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej, Czasopisma kaliskie XIX 
i początków XX w. Studium bibliologiczne, Książka i ludzie książki 
w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Katastrofa kaliska 1914. 
Materiały źródłowe (wybór), Zabytkowe cmentarze przy Rogatce 
w Kaliszu, seria „Kaliszanie” i seria „Katalogi i bibliografie” 
oraz nagrodzone Pogarda dla zawodu litość dla człowieka, czy  
Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w swym dorobku chlubi 
się też dobrze wyposażoną Biblioteką, będącą w depozycie Książnicy 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, dzięki 
której księgozbiór jest udostępniany czytelnikom. Księgozbiór 
przechowywany jest w oddzielnym budynku przy siedzibie 
towarzystwa, posiada około 15 tys. książek dziewiętnastowiecznych, 
dwudziestowiecznych i najnowszych wydawnictw, z czego dużą 
część stanowią regionalia. Każda książka wydana przez towarzystwo 
trafia także do księgozbioru biblioteki, dlatego niejednokrotnie 
zbiory te były wykorzystywane do organizowania wystaw. 

Na koniec trzeba zaznaczyć, że wydawnictwa 
KTPN cenione przez naukowców, regionalistów, 
historyków, bibliologów, mieszkańców Kalisza 
i regionu oraz wielu innych zainteresowanych, są 
rozpowszechniane nie tylko w formie wypożyczeń, 
ale też poprzez wysyłane egzemplarze obowiązkowe, 
kiermasze oraz sprzedaż bezpośrednią i wysyłkową. 
Trafiają do rąk czytelników na całym świecie, dlatego 
nic dziwnego, że wzbudziły  zainteresowanie wśród 
członków PTB, którzy oglądali z zainteresowaniem 
edycje przywiezione przez prelegenta. 

W spotkaniu brali również udział bibliotekarze 
z Kalisza, członkowie KTPN. Reprezentantką 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Asnyka  była E. Obała, a Książnicy Pedagogicznej 
im. Alfonsa Parczewskiego dr Bogumiła Celer 
i Marcin Mikołajczyk. Wyrazili oni chęć nawiązania współpracy 
i wstąpienia do księgoznawczego towarzystwa naukowego o zasięgu 
ogólnokrajowym. Zostali bardzo pozytywnie zarekomendowani 
przez prof. K. Walczaka. W spotkaniu uczestniczyła również prof. 
Ewa Andrysiak, wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk.
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■ Monika Sobczak-Waliś
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

XII Bałtycka Konferencja 
Zarządzanie i Organizacja Bibliotek 
„Mobilna biblioteka – mobilne technologie – 
mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy”

W dniach 10-11 maja 2018 roku w gościnnych progach gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych odbyła się dwunasta edycja Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja 
Bibliotek zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański oraz Komisję Zarządzania  
i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tym roku prelegentom i słuchaczom 
przyświecało hasło Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - 
mobilni czytelnicy.

W czasie dwudniowych obrad, które otworzyli prof. UG dr hab. Maja Wojciechowska,  
dr Mariusz Wrona, dyrektor Biblioteki ASP w Gdańsku oraz dr hab. Adam Kamiński, 
prorektor gdańskiej ASP, uczestnicy reprezentujący środowisko bibliotekarskie z terenu 
całego kraju (m.in. Łodzi, Poznania, Lublina, Warszawy, Krakowa, Wrocławia oraz 
Torunia) wysłuchali ponad czterdziestu wystąpień naukowych zogniskowanych wokół 
szeroko rozumianego zagadnienia mobilności. Mówiono zatem o technologiach mobilnych 
skierowanych do najmłodszych czytelników, współpracy polskich bibliotek z instytucjami 
międzynarodowymi wyznaczającymi najbardziej aktualne trendy w bibliotekach, wyzwaniach 
stojących przed współczesnymi bibliotekarzami, wykorzystaniu urządzeń mobilnych  
w dostępie czytelników do biblioteki, zagrożeniach związanych z „uwolnieniem” zawodu 
bibliotekarza, a także możliwościach i formach udostępniania dotąd nieudostępnianego 
księgozbioru. Wykład wprowadzający Rola mobilności i cyfryzacji życia w kreowaniu 
współczesnych obiektów kultury wygłosił dr hab. Jan Sikora podkreślając iż w czasach 
współczesnych, które charakteryzuje cyfryzacja życia społecznego, konsumpcjonizm, 
mnogość informacji oraz szybkość jej przepływania, nastąpiło przewartościowanie 
tradycyjnego sposobu funkcjonowania bibliotek.

W sesji I prowadzonej przez prof. dr. hab. Wiesława Babika z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
organizatorzy przewidzieli sześć referatów. Doktor Anna Wałek z Biblioteki Politechniki 
Gdańskiej, w wystąpieniu Razem, czy osobno - polskie biblioteki akademickie  
w strukturach międzynarodowych stowarzyszeń bibliotekarskich w kontekście rozwoju 
idei Otwartej Nauki omówiła stopień zaangażowania bibliotek akademickich w prace 
takich organizacji międzynarodowych jak LIBER, IATUL, czy SPARC. Dr Grzegorz 
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Gmiterek przedstawił wyniki badań wybranych narzędzi mobilnych m.in. responsywnych 
stron internetowych umożliwiających użytkownikom łatwy dostęp do danych wchodzących 
w skład katalogów bibliotek. Z kolei dr Marcin Karwowski zaprezentował wyniki analizy 
schematów organizacyjnych wojewódzkich bibliotek publicznych pod kątem posiadanych 
działów, ilości samodzielnych stanowisk oraz rodzajów struktur podległości. Doktor Agata 
Walczak-Niewiadomska z Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego 
scharakteryzowała technologie mobilne stworzone z myślą o dzieciach po które sięgnąć mogą 
również bibliotekarze w pracy z najmłodszymi czytelnikami. O pomyśle zorganizowania,  
a także działalności Obwoźnej Czytelni Komiksów opowiedział Aleksander Gniot z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu, która posiada skądinąd największą w Polsce kolekcję sztuki 
komiksowej.

Sesję II prowadzoną przez Lidię Szczygłowską, dyrektora ds. Systemów Komputerowych 
Biblioteki Politechniki Częstochowskiej, otworzył dr Zbigniew Gruszka z Katedry 
Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, który swoje rozważania skupił wokół 
tematu Finansowania bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją 
czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 r. Z analizy 
dokonanej przez prelegenta wynika, iż nie we wszystkich ośrodkach budżety obywatelskie 
są wykorzystywane do pozyskiwania środków służących realizacji zadań bibliotecznych. 
W tej części uczestnicy wysłuchali także referatów Kariny Olesiak z Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Model biznesowy Canvas efektywną metodą 
planowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej, 

Fot. Bartosz Żukowski
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Kariny Fedynyszyn Rola mobilnych form komunikacji na odległość w nawiązywaniu  
i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych, Marty 
Stąporek oraz Krystyny Wiatr z Biblioteki Politechniki Krakowskiej Bot - narzędzie 
wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty, Michała 
Żytomirskiego z Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego Wstęp do 
badań związanych z analizą śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych 
polskich bibliotek uniwersyteckich, dr. Rafała Mielczarka oraz Witolda Pokropa z Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego Propaganda czy chaos informacyjny. Opinie przedstawicieli 
kultury książki o wiarygodności treści publikowanych w prasie drukowanej i elektronicznej 
oraz na internetowych portalach, a także Moniki Scharmach reprezentującej Bibliotekę 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Serwis elektroniczny uczelni mobilnym narzędziem 
współczesnej biblioteki w przestrzeni wirtualnej.

Na III i ostatnią tego dnia sesję złożyły się cztery wystąpienia. Dr inż. Magdalena Seta 
z Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przybliżyła 
temat poświęcony wykorzystaniu urządzeń mobilnych w dostępie czytelników do 
biblioteki posiłkując się przykładem multiwyszukiwarki PRIMO oraz strony internetowej 
Biblioteki Głównej SGGW. Barbara Chmielewska z Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie zaprezentowała temat E-rozproszenie. Publikacje Open Access w internecie 
wyzwaniem dla biblioteki, a Łukasza Boeske z Biblioteki Politechniki Poznańskiej  
w referacie Biblioteka się dzieje. Rzecz o nieuniknionych zmianach w funkcjonowaniu 
współczesnego bibliotekarstwa podjął się odpowiedzi m.in. na pytanie o przyszłość 
tradycyjnej formy wydawania książek. Zalety i wady wypływające z deregulacji ustawy  
o zawodzie bibliotekarza omówił dr Marek P. Urbański posiłkując się doświadczeniami 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach. Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama 
Asnyka w Kaliszu reprezentowała Monika Sobczak-Waliś z wystąpieniem Kształtowanie 
postaw czytelniczych wśród więźniów na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu podkreślając, iż mobilność to nie tylko nowoczesne 
technologie, ale także wyjście z ofertą kulturalną poza mury biblioteki również do tych, 
którzy dostęp do kultury mają ograniczony, czy to z powodu wieku, stanu zdrowia, czy też 
okoliczności życiowych. Pierwszy dzień obrad zakończył recital organowy w wykonaniu  
dr M. Wrony oraz spacer po gdańskiej starówce.

W piątek na uczestników czekały aż cztery sesje (dwie z nich toczyły się równolegle). 
W porannej, prowadzonej przez dr. Mariusza Wronę, swoje wystąpienia wygłosili prof. UŁ 
dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska (Mobilność w udostępnianiu dawniej i dziś), Lidia 
Szczygłowska (Ewolucja bibliotek akademickich), Katarzyna Jarczewska-Walendziak 
oraz Julita Niedźwiecka-Ambroziak (Bibliotekarz wielozadaniowy – analiza ofert pracy 
dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych), Jadwiga Witek (Mobilne ekstensje  
w systemie komunikacji wizualnej biblioteki akademickiej), Zofia Tatarek (Jak oni 
to robią? Czyli współpraca zagranicznych bibliotek z podmiotami kulturalnymi, 
społecznymi i gospodarczymi) oraz Grażyna Piotrowicz (Polska biblioteka akademicka  
w dobie mobilności. Studium przypadku).

W najobszerniejszej popołudniowej sesji prowadzonej przez dr. Zbigniewa Gruszkę  
z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. nadzw. dr hab. Stanisławę Kurek-Kokocińską 
uczestnicy mogli wysłuchać, aż czternastu referatów. W tym m.in. dr Anny Walczak, 
która na przykładzie zbiorów specjalnych gdańskiej biblioteki PAN omówiła zasady ich 
wypożyczania na zewnątrz, Iwony Fryzowskiej-Chrobot, która zaprezentowała wachlarz 
usług on line z jakich mogą skorzystać użytkownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej  
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w Warszawie. Zbliżoną tematykę zaproponowały także Marzena Błach z Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie omawiając temat Udostępnianie materiałów 
własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
w ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych, Mariola Nawrocka oraz Magdalena 
Wiederek-McRobb z Biblioteki Głównej WAT w Warszawie w referacie Zdalne formy 
świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych wojskowych bibliotek 
akademickich w Polsce, a także Kamila Kokot z Biblioteki Politechniki Gdańskiej Mobilność 
niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Zagadnienie 
selekcji wydawnictw ciągłych na przykładzie działań Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie przedstawiła Bernadetta Gągulska. Duże zainteresowanie 
wzbudził referat Moniki Cieniewskiej oraz Anny Nobis-Fechner reprezentujących Dział 
Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, którego 
serwis Wypożyczeń On-line oferuje czytelnikom nie tylko możliwość wypożyczenia 
książek w formatach cyfrowych, ale umożliwia także odsłuchanie ścieżki dźwiękowej filmu  
z audiodeskrypcją, czy zapoznanie się z bieżącymi informacjami z kraju oraz świata. Warto  
w tym miejscu podkreślić, iż stworzony w 2007 r. serwis był pierwszym w Europie, a być może 
i na świecie. Zagadnieniu otwartości i dostępności księgozbiorów bibliotek archiwalnych 
dla użytkowników swój referat poświęciła Zofia Jakóbczak z Archiwum Państwowego  
w Lublinie.

Na szóstą i ostatnią sesję prowadzoną przez prof. UG dr hab. Maję Wojciechowską 
złożyły się trzy wystąpienia. Sylwetkę i dorobek Antoniego Knota historyka, bibliotekarza, 
działacza społecznego oraz dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 
1945–1963 przybliżył dr Stefan Kubów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Korzyści jakie może 
dać bibliotekom uczestnictwo w programie Erasmus Plus omówiła Urszula Szybowska  
z Biblioteki Politechniki Gdańskiej, zaś odpowiedzi na pytania dotyczące ewolucji relacji 
czytelnik-bibliotekarz w kontekście zmieniających się oczekiwań tych pierwszych próbowała 
udzielić Alicja Toboła w wystąpieniu Czy to się uda?.

Konferencji towarzyszyły warsztaty Metaprogramy - sposób na lepsze zrozumienie 
czytelników, pracowników i siebie prowadzone przez dr. Marcina Karwowskiego oraz 
Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych prowadzone 
przez dr Izabelę Mrochen. Swoją ofertę zaprezentowały również Wydawnictwo Poznańskie, 
firma Elibron oraz De Gruyte.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników na kolejną odsłonę konferencji  
w 2019 roku, która będzie przebiegała pod hasłem Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, 
pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju.



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

84 Bliżej Biblioteki  nr 1/2 (10/11)

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

„Profilaktyka konserwatorska
zbiorów bibliotecznych” 
– relacja ze szkolenia

„Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych”, pod takim tytułem w dniach 
16-17 maja 2018 roku w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się szkolenie 
przeznaczone dla bibliotekarzy, pracowników magazynów bibliotecznych, archiwów pań-
stwowych.

Szkolenie miało rozbudowaną formułę i dotyczyło wielu ważnych aspektów profilak-
tyki konserwatorskiej. Rozpoczęło się wykładem dotyczącym udostępniania zbiorów; na 
co należy uważać przy wypożyczaniu książek, które egzemplarze mogą być udostępniane 
bezpośrednio czytelnikom. Następnie słuchacze zapoznali się z rodzajami materiałów wy-
korzystywanych do produkcji książek czyli np. na jakim papierze kiedyś były pisane lub 
drukowane książki, z czego robiono oprawy (nierzadko bogato zdobione), jakich spoiw 
używano do składania woluminów (głównie były to kleje naturalne lub specjalne wiąza-
nia grzbietu książki). Kolejny wykład przeprowadzony w Pracowni Konserwacji Zbiorów 
Bibliotecznych dotyczył czynników fizykochemicznych działających na zbiory. Czynnikami 
tymi są m.in.: wilgotność w pomieszczeniu, gdzie przechowywane są zbiory, temperatura 
czy wpływ promieni słonecznych na eksponowanie zbiorów. Jednym z czynników, który 
najbardziej szkodzi  zbiorom jest promieniowanie ultrafioletowe. To działanie powoduje 
miejscowy wzrost temperatury i szybko przyczynia się do przesuszenia materiałów pocho-
dzenia organicznego, głównie włókien lnu, bawełny, konopii. Szkodliwym czynnikiem dla 
zbiorów jest kurz. Zawiera on bowiem duże ilości zarodników mikroorganizmów. Także 
dymy, pyły przemysłowe, spaliny powodują powstawanie niekorzystnych dla zbiorów róż-
norakich reakcji chemicznych lub przyspieszają ich przebieg. Do nich należy zaliczyć m.in.: 
tworzenie się kwasu siarkowego, a także rozkładanie cząsteczek celulozy (następujące w pa-
pierze), kolagenu (występujące w skórze), oraz różnych składników farb i atramentów. 

Słuchacze mogli się także zapoznać z zasadami poprawnego przechowywania 
woluminów, w tym np. prawidłowym ustawieniem regałów. W Zakładzie-Laboratorium 
Konserwatorskim Zbiorów Bibliotecznych przedstawiona została profilaktyka inaczej 
– konserwacja prewentywna, czyli zapobiegawcza. Stanowi ona kompleksową ochro-
nę zbiorów. To zespół wielodyscyplinarnych działań i różnych środków stosowanych dla 
utrzymania zbiorów w dobrym stanie zachowania, które czasem są  poza strefą zabiegów 
estetycznych. Do profilaktyki stosowanej w Bibliotece Narodowej należy zapewnienie 
obiektom między innymi czystości mikrobiologicznej (wykonywanie badań i przeglądów 
mikrobiologicznych, stosowanie zasady dezynfekowania wszystkich nowo wprowadzanych 
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obiektów z rynku pozawydawniczego), właściwego sposobu ich przechowywania, stałego 
monitoringu stanu zachowania szczególnie obiektów skarbcowych, zbiorów tradycyjnych 
oraz wykonanych na nośnikach fotograficznych, filmowych i audiowizualnych, ogranicza-
nie udostępniania oryginałów poprzez udostępnianie dokumentów zastępczych. Kolejne, 
praktyczne, zajęcia dotyczyły metod dezynfekcji a także liofilizacji. To proces umożliwiający 
osuszanie zalanych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych poprzez sublimację. Warunkiem 
uzyskania pożądanego efektu jest głębokie mrożenie zalanego materiału (w temperaturze 
około -25°C). 

Drugi dzień szkolenia rozpoczął wykład na temat dokumentacji mikroskopowej oraz 
materiałoznawstwa i technologii nowszych zbiorów Biblioteki Narodowej a także przyczyn 
zniszczeń, jakim ulegają nowsze zbiory. Zaliczamy do nich np. niewłaściwe sposoby napra-
wy książek przez czytelników, używanie popularnej taśmy klejącej czy np. klejów zrobio-
nych nie na bazie naturalnych składników. 

Praktyczna część dotyczyła wyboru i przygotowania materiałów przeznaczonych do od-
kwaszania. Problem kwaśnego papieru dotyczy wszystkich bibliotek, gdyż w każdej znaj-
dują się zbiory pochodzące z okresu, kiedy do produkcji papieru używano siarczanu glinu. 
Jego obecność w papierze powoduje negatywne skutki w jego strukturze już od momentu 
wyprodukowania, jednakże zmiany te prze wiele lat nie są zauważalne dla oka ludzkiego. 
Podstawową zasadę masowego odkwaszania stanowi neutralizowanie zawartych w papie-
rze kwasów metodami chemicznymi. Zadaniem wszystkich metod jest polepszenie odpor-
ności papieru na proces starzenia się. Określenie „masowe odkwaszanie” oznacza jedynie 
fakt – że odkwaszaniu poddaje się większą ilość książek. 

Słuchacze zostali zapoznani z bogatą ofertą, która jest proponowana bibliotekom w całej 
Polsce, a są to m.in. usługi w zakresie osuszania zbiorów bibliotecznych, badań mikrobiolo-
gicznych i pomiaru kwasowości papieru, a także wystawiania ekspertyz konserwatorskich do-
tyczących stanu zachowania zbiorów, warunków przechowywania i zaleceń konserwatorskich.  

Szkolenie zakończyło zwiedzanie gmachu Biblioteki Narodowej.
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■ Paulina Pacyna-Dawid
    Liceum Ogólnokształcące Nr 1      
    im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Z Misiem Uszatkiem 
w przedszkolu!
 

W ramach trwającej od kilku lat współpracy Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Kępnie z Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Kępnie, związanej 
z ogólnopolską akcją Cała Polska Czyta Dzieciom w tym roku nauczyciel bibliotekarz 
postanowił połączyć wizytę młodzieży w przedszkolu z obchodami Dnia Pluszowego Misia 
przypadającymi na 25 listopada.

Wybór lektury do tegorocznego czytania również nie był przypadkowy - wiązał się ze 
szczególnym świętem. Miś Uszatek w 2017 roku obchodzi swoje 60. urodziny! Z tej to okazji 
ukazało się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia specjalne wydanie wszystkich przygód 
Misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego, opatrzone dodatkowo ilustracjami 
Zbigniewa Rychlickiego.

Dnia 23 XI 2017 roku uczennice klasy o profilu humanistycznym: Julia Hanke, Natalia 
Hoja i Maja Królak wraz z opiekunem udały się z wizytą do zaprzyjaźnionego przedszkola. 
Tam przeczytały pięć historii poświęconych Misiowi Uszatkowi z serii „Gromadka Misia 
Uszatka”. Wybrane przygody Misia rozgrywają się w przedszkolu i dotyczą utrwalania 
prawidłowych zachowań.

Dzieci 3-, 4- i 5-letnie, po wysłuchaniu historii o przygodach bohatera i jego przyjaciół, 
wzięły udział w zainicjowanej przez nauczyciela bibliotekarza rozmowie. Przygotował 
on wraz z młodzieżą kolorowe plansze, na których znajdowały się zdjęcia dzieci, które  
w przedszkolu mierzyły się z różnymi sytuacjami.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w dyskusji, wykazując się sporą wiedzą na temat 
prawidłowych zachowań. Podawały ich liczne przykłady, odwołując się często do usłyszanych 
przed chwilą historii. Jest to dowodem na aktualność opowiadań Czesława Janczarskiego, 
których bohaterem jest Miś z oklapniętym uszkiem! 
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Tytuł opowiadania, do 
którego nawiązywała 

plansza

Sytuacja 
przedstawiona          

na planszy

Tematy      
 zainicjowanej rozmowy

„Pierwszy dzień  
w przedszkolu”

Płaczące dziecko, 
które przytula 
ukochaną zabawkę. 
W tle widać bawiące 
się dzieci, a także 
wychodzących  
z przedszkolnej sali 
rodziców

Dlaczego dziecko płacze?                        
Jak należy je pocieszyć? Co 
powinny zrobić inne dzieci, widząc 
taką sytuację?

„Nowi znajomi” Regał  
z ułożonymi 
we wzorowym 
porządku książkami  
i zabawkami. 
Obok regału widać 
porozrzucane klocki

O czym trzeba pamiętać 
po zakończonej zabawie?                            
W jaki sposób należy dbać  
o książki i zabawki?   

„Proszę wytrzeć nogi!” Wycieraczka, 
obok której stoją 
zabłocone kalosze.  
W tle widać 
stopy dziecka 
wbiegającego do 
przedszkolnej sali  
w skarpetkach

O czym trzeba pamiętać przed 
wejściem do przedszkola?                        
Co należy ze sobą zabrać na spacer 
w razie niepogody, żeby się nie 
przeziębić?

„Nie chcę kaszy!” Dzieci siedzące  
w przedszkolnej sali 
przy stole podczas 
podwieczorku  
i jedzące jabłka

O czym trzeba pamiętać przed 
i po jedzeniu?  Jak należy się 
zachowywać podczas posiłków 
przy stole? Co trzeba jeść, aby być 
zdrowym?

„„Dziwne sprawy” Dziecko, które chce 
wyrzucić  
w przedszkolnej sali 
papierek.  
W tle widoczne są 
kosze przeznaczone 
do segregacji 
odpadów

Co należy robić ze śmieciami?                          
Dlaczego nie wolno palić śmieci  
w piecu? Na czym polega segregacja 
śmieci?
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■ Paulina Pacyna-Dawid
    Liceum Ogólnokształcące Nr 1       
    im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego  
Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego  
w Kępnie 

czyta 
warszawskie 
legendy 
w przedszkolu 

Dnia 8 czerwca 2018 roku w ramach obchodów XVII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom uczennice klasy realizującej język polski w zakresie rozszerzonym 
odwiedziły dzieci z grupy III w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie. 

Już drugi raz w tym roku szkolnym młodzież tej klasy włączyła się w realizację 
ogólnopolskiej akcji promującej czytanie najmłodszym pn. Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Tym razem przeczytano „Legendy polskie dla dzieci w obrazkach” autorstwa Nikoli 
Kucharskiej wydane przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia – ich bohaterami byli Wars  
i Sawa oraz Bazyliszek. 

Legendy Kucharskiej mają formę kolorowego komiksu, który niewątpliwie pobudza 
wyobraźnię dzieci. Tekst został zredukowany do minimum, jednak wybrane legendy 
dostępne są także w formie krótkich historii zamieszczonych w książce oddzielnie. Autorka 
daje możliwość indywidualnej interpretacji historii, którą ogranicza jedynie wyobraźnia 
opowiadającego. 

Czytaniu legend w przedszkolu towarzyszyły rozmowy na temat stolicy Polski – 
Warszawy. Wybór takiego tematu podyktowany był tegorocznymi obchodami 100-lecia 
niepodległości.
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■ Aldona Zimna
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

III Nowe Ogólnopolskie
Forum Bibliotek Pedagogicznych 
- sprawozdanie

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Krakowie odbyło się III Nowe Forum Bibliotek 
Pedagogicznych – organizatorem konferencji pod hasłem Kreowanie wizerunku biblioteki 
pedagogicznej była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

Gości honorowych, przedstawicieli środowiska naukowego i oświatowego, prelegentów 
oraz uczestników konferencji: bibliotekarzy, bibliologów, specjalistów dziedzin pokrewnych 
i nauczycieli, powitała dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie Anna Piotrowska. 
Każdego uczestnika konferencji witał krakowski Lajkonik, który, jak głosi tradycja „na 
szczęście” hojnie obdzielał uderzeniami buławy. 

Pierwszego dnia obrady zostały podzielone na trzy sesje. Moderatorem I sesji została  
dr hab. prof. UP Grażyna Wrona z Instytutu Nauk o Informacj Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie. Pierwszy wykład otwierający konferencję Psychologia zmiany – 
o wyzwaniach, dylematach i nauce ze zmian, przedstawiła dr Joanna Heidtman, socjolog, 
trener biznesu, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. 
Prelegentka scharakteryzowała z perspektywy indywidualnej i społecznej psychologiczne 
aspekty zmian oraz próbę adaptacji do nich. Wskazała, iż człowiek z natury boi sie zmian, 
że potrzeba bezpieczeństwa jest zazwyczaj silniejsza niż potrzeba rozwoju. Natomiast 
Małgorzata Wojnarowska z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w referacie 
Kompetentny pracownik wizytówką placówki oświatowej zwróciła uwagę na kompetencje 
kadry zarządzającej, która poprzez motywowanie i docenianie pracowników współtworzy 
wizerunek biblioteki. Stwierdziła, iż najlepszą wizytówką instytucji jest profesjonalny 
pracownik oraz dobra atmosfera pracy. Kolejną prelegentką była dr Agnieszka Fluda-
Krokos z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która 
poddała analizie logo, jako jeden z elementów tworzących tożsamość biblioteki, wymieniając 
takie kryteria, jak: kształt, kolor, motyw/symbol, tekst, typ znaku. W prezentacji podała 
przykłady loga jako sprawdzonej marki biblioteki oraz loga negatywne, słabo identyfikujące 
się z konkretną biblioteką.

II sesję poprowadził dr hab. Andrzej Kaliszewski z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderator do pierwszego 
wystąpienia zaprosił Sylwię Czachorowską, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Olsztynie. Prelegentka streściła historię powstania pierwszych bibliotek 
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pedagogicznych oraz ich pracę jako służbę dla nauczycieli. Natomiast dr Dagmara Kawoń-
Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przedstawiła referat Istota profilu instytucji 
oświaty i kreowanie jej wizerunku w przestrzeni publicznej – studium przypadku, 
w którym szeroko omówiła działania opolskiej biblioteki pedagogicznej, które sukcesywnie 
wpłynęły na prestiż i podniesienie rangi placówki. Trzeci referat wygłosiła dr Lidia Ippoldt 
z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, przedstawiając sprawdzone przedsięwzięcia 
kierowane do różnych grup odbiorców, które wymiernie wpływają na zmianę wizerunku 
biblioteki w środowisku lokalnym. Ostatnim wystąpieniem w tej części obrad był krótki 
komunikat Macieja Wojnickiego z firmy LOFI Robot, który miał na celu zareklamowanie 
systemów do konstruowania robotów oraz przekonanie słuchaczy, iż robotykę można 
zmienić w twórczą zabawę zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Moderatorem III panelu obrad była dr Magdalena Wójcik z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym prelegentem 
sesji był Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Uczestnicy 
z zaciekawieniem zapoznali się z przykładami gier miejskich, które, jak udowadniał prelegent 
stanowią ważne narzędzie budowania marki biblioteki. Przekonywał, iż gry miejskie są 
jednocześnie świetną zabawą i doskonałym narzędziem edukacyjnym. Uzasadniał, iż 
organizowanie gier miejskich wraz z muzeami, kuratoriami, różnymi towarzystwami, 
czy szkołami, daje bibliotece wymierne korzyści, między innymi: rozpoznawalność 
w środowisku, możliwość rozwoju, nowe doświadczenia, pewność siebie. Biblioteka staje 
się ważnym partnerem dla nauczycieli oraz różnych placówek kulturalnych i oświatowych.

Z referatem Film i transmisja wideo jako narzędzia promocji biblioteki  wystąpiła 
Agnieszka Szefer-Trela reprezentująca firmę Ginger Trainings. Na wstępie zadała pytanie 
kim i jaki jest współczesny klient biblioteki. Odpowiadając na to pytanie, dobieramy takie 
środki komunikatu, aby dotarł on do jak największej liczby odbiorców. Zwróciła uwagę na 
znaczenie filmu i prowadzenia transmisji wideo oraz mediów społecznościowych głównie 
Facebooka. Prelegentka pochyliła się także nad tematem RODO, odpowiadając na kilka 
pytań nurtujących bibliotekarzy. Ostatni referat w pierwszym dniu obrad wygłosił dr 
Jan Argasiński z Zakładu Technologii Gier na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zobrazował współczesne technologie 
wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości między innymi w odniesieniu do bibliotek.

Obrady pierwszego dnia konferencji zakończyły się krótką dyskusją i podsumowaniem. 
Następnie organizatorzy zaprosili uczestników forum na kolację do stylowej restauracji 
przy ulicy Szczepańskiej oraz na spektakl do Teatru Szczęście.

W drugim dniu konferencji odbyły sie dwie sesje. Pierwszą poprowadził dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszą prelegentką 
była dr Katarzyna Sanak-Kosmowska reprezentująca Katedrę Marketingu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, która zaprezentowała referat Online marketing jako 
instrument kreowania wizerunku biblioteki. Następnie głos zabrały Beata Kania i Lidia 
Marzec, dyrektor i wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Prelegentki 
omówiły sens tworzenia spójnego wizerunku biblioteki, mówiły o systemie identyfikacji 
wizualnej, o promocji biblioteki w Internecie. Podały konkretne przykłady działań, które 
sprawdzają się w bibliotecznym marketingu. Sylwia Bąbik z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Warszawie omówiła znaczenie budowania pozytywnego wizerunku 
biblioteki pedagogicznej poprzez realizację innowacyjnych projektów, które wpisywane są 
w organizację lokalnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, czy kulturalnym. W swoim 
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wystąpieniu zwróciła także uwagę na wykorzystywanie metody projektu w polskiej 
edukacji. W czwartym referacie zatytułowanym Energetycznie, kulturowo i artystycznie 
– budowanie wizerunku poprzez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym na przykładzie doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Opolu Alicja Kisała przytoczyła przykłady dobrych praktyk i sprawdzonych działań, które 
ocieplają wizerunek biblioteki. Natomiast Magdalena Krasowska-Igras reprezentując firmę 
DIMPACT przedstawiła referat Biblioteka dobrze zaprojektowana, gdzie przedstawiła 
różne propozycje aranżacji biblioteki, np. w stylu skandynawskim. Zwróciła uwagę na 
elementy i detale, które sprawiają, iż biblioteka zostaje doceniona przez czytelnika, zarówno 
za jej profesjonalizm, jak i stworzony komfort pracy. 

Moderatorem ostatniego panelu była ponownie dr hab. prof. UP Grażyna Wrona. 
W tej części obrad z pierwszym referatem wystąpiła Elżbieta Mieczkowska, dyrektor 
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, która pochyliła się nad 
tematem dywersyfikacji bibliotek pedagogicznych oraz zwróciła uwagę na nauczycieli, 
najważniejszych użytkowników omawianych bibliotek. Drugi referat wygłosiła Katarzyna 
Kapek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Autorka przekonywała, iż 
wizerunek biblioteki zależy od każdego pracownika, że każdy z nich jest odpowiedzialny za to, 
jak postrzegana jest placówka w środowisku. Kolejny wykład przedstawiły Stefania Hrywna 
i Małgorzata Kucman z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. 
Prelegentki omówiły szereg działań, jakie podejmuje biblioteka na rzecz środowiska 
oświatowego i lokalnego. Podały ciekawe przykłady bogatej oferty edukacyjnej skierowanej 
zarówno do uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Ostatni referat zatytułowany Mentoring 
skuteczną formą komunikacji zaprezentowała Anna Walska-Golowska z Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Prelegentka dowodziła o sile mentoringu, który 
pozytywnie wpływa na relacje i współpracę pracowników, inspiruje do działań, pośrednio 
buduje markę placówki.

Sesja zakończyła się dyskusją, którą rozpoczęła Sylwia Czachorowska podejmując temat 
zmian w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo dotyczącym Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Uczestnicy konferencji wspólnie zgodzili się, iż tworzenie pozytywnego i atrakcyjnego 
wizerunku biblioteki pedagogicznej jest procesem ciągłym i trwałym. Istotną rolę w zakresie 
budowania marki biblioteki odgrywa profesjonalna kadra. Ponadto podnosząc standardy 
placówki poprzez jakość wyposażenia i aranżacji wnętrz stajemy się potencjalnym, ważnym 
partnerem realizującym edukacyjne i lokalne projekty. 

Na zakończenie organizatorzy, w tym Anna Piotrowska – dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im H. Kołłątaja w Krakowie podziękowała wszystkim uczestnikom 
i prelegentom za udział w konferencji oraz zaprosiła na kolejne Forum za rok.
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■ Marcin Galant
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Wyjazd szkoleniowy „Potencjał 
informacyjny bibliotek publicznych” 

oraz wystawa „Biblioteki w Polsce”

To pierwsze moje uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania wielkopolskich bibliotekarzy były serwisy informacyjne i wykorzystanie 
nowych technologii. W wyjeździe uczestniczyli pracownicy książnic z całego województwa 
wielkopolskiego.

Wśród odwiedzonych placówek znalazły się:
-  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu
-  Biblioteka Śląska w Katowicach
-  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
-  Biblioteka Miejska w Imielinie
-  Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
-  Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

Są to instytucje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Organizator umieścił 
w programie duże zautomatyzowane biblioteki, wykorzystujące nowoczesne technologie 
(windy z koszykami dowożące książki z odległych magazynów, zarówno w kierunkach góra 
– dół, jak i w poziomie; wrzutnie do zwrotu egzemplarzy bezpośrednio przez czytelników) 
oraz te mniejsze, lokalne, niewymagające tak bogatego wyposażenia. Do tych pierwszych 
można zaliczyć biblioteki mające duże grupy docelowe czytelników – obie placówki 
w Katowicach, do drugich np. w Imielinie. Ciekawie prezentuje się książnica w Ustroniu 
– choć wewnątrz niewielka, gdyż dzieli budynek z innymi instytucjami, to z zewnątrz 
przykuwa wzrok muralami nawiązującymi do bibliotek w Edynburgu i Dublinie. Inaczej 
wygląda sytuacja placówki w Częstochowie, która wymaga modernizacji.

Rozwiązania stosowane we wnętrzach bibliotek czasem przejawiają się nie tylko 
korzystaniem ze zdobyczy techniki, ale i oryginalnymi pomysłami aranżacji wnętrz. 
Wymienię tu pomysł zrealizowany w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej – gabinety pracy 
indywidualnej: Wojciecha Korfantego, Konstantego Wolnego, bł. ks. dr. Emila Szramka, 

W dniach 19–23 czerwca 2017 roku przebywałem na wyjeździe szkoleniowym, 
podczas którego zapoznałem się ze specyfiką funkcjonowania bibliotek 
województwa śląskiego oraz Wielunia. Organizatorem była Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
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Kazimierza Gołby i Feliksa Dłubka. Są to niewielkie pomieszczenia, w których zgromadzono 
specyficzny księgozbiór. 

Wśród wielu odwiedzonych miejscowości był Koszęcin. Tam siedzibę ma Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Nasz pobyt obejmował warsztaty z dykcji i teatralne 
oraz zwiedzanie pałacu.

Innego typu obiektem jest Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które również 
znalazło się w programie delegacji. W nim mogliśmy zobaczyć, jak zmieniały się techniki 
powstawania popularnych bajek.

Program wyjazdu ponadto obejmował także liczne atrakcje turystyczne. Było więc 
zwiedzanie m.in. Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach czy Muzeum 
Śląskiego w Katowicach. Poznaliśmy zamek w Pszczynie. W Istebnej zobaczyliśmy słynne 
koronki koniakowskie oraz usłyszeliśmy ciekawostki o nich, a także zasmakowaliśmy 
kwaśnicy. Odbyliśmy spacery z przewodnikiem po Katowicach, Bielsku-Białej i Cieszynie. 
W zawierciańskim Kromołowie zobaczyliśmy źródło Warty, a w Bobolicach odbudowany 
zamek. 

Mogliśmy przekonać się, że Górny Śląsk to nie tylko kopalnie węgla, ale też dużo 
terenów zielonych. Na poznanie wielu z tych atrakcji przydałoby się oczywiście więcej 
czasu, ale ten pobyt można potraktować jako zachętę do ponownego odwiedzenia miejsc 
już w charakterze turysty (np. połączeniami rozkładowymi) i uzupełnienia braków. 

Szkolenie pozwoliło mi porównać wyposażenie techniczne Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka, w której obsługuję wydarzenia kulturalne oraz prowadzę 
stronę internetową, z placówkami zlokalizowanymi w odległych miejscowościach. Moja 
instytucja nie używa wprawdzie tak nowoczesnych urządzeń jak wrzutnie, natomiast 
poprawa jest widoczna choćby w możliwościach obsługi spotkań autorskich. Nowo zakupiony 
(w miejsce przestarzałego i niesprawnego) zestaw nagłośnieniowy oferuje dużo większe 
możliwości, np. cztery mikrofony zamiast dwóch, co daje komfort w przypadku występu 
kilku osób oraz pytań od publiczności. Do tego trzeba dodać lepszą jakość dźwięku. Z kolei 
w codziennej pracy poprawa warunków widoczna jest dzięki modernizacji pomieszczeń 
Filii nr 3 i 9. Ta ostatnia została wyposażona w sprzęt do prezentacji multimedialnych

Wyjazd wzbogacił także moją kolekcję fotograficzną, która posłużyła do stworzenia 
wystawy „Biblioteki w Polsce” prezentowanej w październiku 2017 w Filii nr 3 przy ul. 
Krótkiej 3 w Kaliszu. Podróżując fotografuję rozmaite ciekawe miejsca, wśród nich także 
biblioteki. Jak wyglądają polskie książnice w innych miejscowościach? Czasem są okazałymi 
gmachami z bogatym wyposażeniem. Bywa, że mają siedziby w pałacach, ratuszach lub 
małych domkach. Zdarza się, iż dzielą pomieszczenia budynku z innymi instytucjami, 
a nawet zajmują jedynie partery bloków mieszkalnych.

Zamieszczone fotografie pochodziły z podróży na przestrzeni ok. 10 lat. Wystawa była 
dla zwiedzających okazją do wirtualnej wędrówki po polskich bibliotekach publicznych, 
pedagogicznych i uczelnianych.
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■ Monika Sobczak-Waliś
   
    Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Pokój terapeutyczny 
w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Asnyka w Kaliszu

W XXI w. działania biblioteki, chcącej określać się mianem nowoczesnej oraz kreatywnej, 
nie mogą ograniczać się li tylko do gromadzenia, opracowywania oraz udostępniania 
zbiorów.

Realizując projekty edukacyjno-kulturalne musimy sięgać po coraz to nowsze 
metody pracy służące nie tylko stworzeniu „czegoś ciekawszego”, ale przede wszystkim 
odpowiadającego zapotrzebowaniom użytkowników. Tym samym stajemy wobec dylematów - 
czy „świętą” przestrzeń biblioteki nadal czynić miejscem dla regałów z książkami, czy może 
już bardziej dla ludzi? Czy zakres świadczonych przez nas usług nie jest zbyt „skostniały”, 
a z drugiej strony jak daleko przesunąć granicę, by biblioteka wciąż pozostała biblioteką?

Czasy w których żyjemy (rozwój technologii informatycznych, spadek czytelnictwa 
„papierowych” książek i prasy) wymagają by na nowo zdefiniować rolę bibliotek 
publicznych, które powinny stawać się lokalnymi centrami kulturalnymi, łączącymi w sobie 
wiele funkcji tworząc tym samym jedną „nową i bogatszą przestrzeń”. Tak jak do kawiarni 
wkradają się regały z książkami, tak do bibliotek coraz częściej przenika styl życia oparty na 
wspólnym spędzaniu czasu – dzieci i seniorów, osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, 
miłośników gier komputerowych i „pożeraczy” książek. W bibliotekach coraz częściej się 
maluje, haftuje, lepi z gliny, gra w planszówki, a nawet słucha muzyki.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka poszukując kolejnych płaszczyzn do 
swojego działania skierowała uwagę w stronę dzieci z autyzmem, chorobą Aspergera oraz 
innymi zaburzeniami neurologicznymi. Po kilku miesiącach przygotowań, jako pierwsza 
w Polsce stworzyła w przestrzeni bibliotecznej pokój terapeutyczny, w którym najmłodsi 
czytelnicy wraz z rodzicami oraz opiekunami będą mogli spędzać czas wolny. Fachową 
opiekę oddano w ręce specjalistów w dziedzinie arteterapii oraz wykwalifikowanych 
bibliotekarzy. Lokalizacja pokoiku w filii nr 3 przy ul. Krótkiej nie jest bowiem przypadkowa. 
Kierownik placówki - Zenona Kubiak od lat z sukcesami współpracuje z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Kaliszu.

Oprócz codziennych zajęć dostosowanych do potrzeb dzieci, w pokoiku mają się 
odbywać spotkania z udziałem zaproszonych gości, wspólne warsztaty oraz pokazy. Jak 
podkreśliła dr Justyna Leszka, dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii w fundacji „Nowa 
Nadzieja”, inicjatywa ta jest tym cenniejsza, iż nie wyszli z nią rodzice, czy zainteresowane 
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tematem organizacje pozarządowe, ale instytucja, której 
misja jest bądź co bądź zgoła odmienną.

Uroczystość otwarcia zorganizowano 21 sierpnia 2018 
roku z udziałem władz miasta Kalisza, przedstawicieli 
samorządu województwa wielkopolskiego, terapeutów, 
a także bibliotekarzy.

Warto podkreślić, iż wyposażenie pokoiku począwszy 
od użytych kolorów, poprzez tkaniny, a na pomocach 
dydaktycznych kończąc zostało wcześniej skonsultowane 
z terapeutami pracującymi na co dzień z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami. Dzięki czemu jest to miejsce 
przytulne, przyjazne, a przede wszystkim bezpieczne. 
Korzystające z niego dzieci mają do dyspozycji całą gamę 
zabawek edukacyjnych, zaś na dorosłych czeka witryna ze 
specjalistyczną literaturą.

Partnerami i jednocześnie patronami projektu są 
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” 
oraz Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”. 
Książki i pomoce dydaktyczne zostały nieodpłatnie 
przekazane przez kaliskie Wydawnictwo MARTEL oraz 
sklep JUNIORA.PL z Lublina.

Uroczystość otwarcia. Fot. Marcin Galant

Wnętrze pokoiku terapeutycznego. Fot. Monika Sobczak-Waliś
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Z KRONIKI 
KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ  
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

■ Henryka Karolewska
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wystawa prac Mariana Ozdowskiego  

– relacja z wernisażu 

Dnia 9 lutego 2018 roku w holu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
odbył się wernisaż wystawy malarskiej Mariana Ozdowskiego. Współorganizatorem 
wystawy było Towarzystwo Miłośników Kalisza (malarz to wieloletni wiceprezes TMK), 
kuratorem – kierownik Działu Magazynów i Konserwacji Zbiorów Marcin Mikołajczyk. 
Marian Ozdowski to urodzony w 1934 roku absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
UAM w Poznaniu. Kaliszanin od lat siedemdziesiątych XX w. zajmuje się malarstwem 
akwarelowym, olejnym, plakatowym i rysunkiem. Jego ulubione tematy to pejzaż, martwa 
natura i architektura. W swoim dorobku ma ponad 2 tys. udokumentowanych obrazów 
olejnych, akwarel, rysunków tuszem, węglem, ołówkiem i kredkami. Brał udział w 30 
wystawach indywidualnych, 128 zbiorowych oraz 68 plenerach malarskich w Polsce i na 
Ukrainie. Prace artysty nabywają kolekcjonerzy prywatni z Polski, USA, Niemiec, Francji, 
Austrii, Holandii i Ukrainy. Malarz był wielokrotnie honorowany  m. in.: Medalem 
„Błękitnego Gryfa”, nagrodami Wojewody Wielkopolskiego, Komendanta Głównego Policji 
oraz Prezydenta Miasta Kalisza. M. Ozdowski jest członkiem: Związku Artystów Plastyków  
w Poznaniu, Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesja TAK-ART w Tychach, 
członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu. Od 
wielu lat wspiera akcje charytatywne na terenie całego kraju, przekazując swoje obrazy.

Na wystawie w książnicy wyeksponowano ponad 40 obrazów o tematyce kaliskiej. 
Wędrując po Kaliszu oczami malarza spoglądamy m.in. na budynek teatru nad rzeką, 
Rogatkę, Galerię „Wieża Ciśnień”, kościół św. Mikołaja czy cerkiew prawosławną na  
ul. Niecałej. Ozdowski przywraca pamięci nieistniejące już domek szwajcarski i oranżerię 
w parku, remizę Straży Ogniowej czy tzw. „Kozę” – areszt. Wernisaż cieszył się dużym 
zainteresowaniem – zwiedzający zapełnili hall książnicy, snuli wspomnienia. 
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Wystawie towarzyszył katalog zaprojektowany przez dr Bogumiłę Celer sfinansowany 
przez Towarzystwo Miłośników Kalisza. 

Obok prac Mariana Ozdowskiego odwiedzający Bibliotekę mogli podziwiać prace 
artystyczne, wykonane przez panie Grażynę Adamkiewicz i Marię Wolf z Sekcji Rękodzieła 
Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „CALISIA”.

Wystawę można było oglądać w bibliotece do końca marca. 
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■ Anna Wojtynka
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  w Kaliszu

Zimowa Akademia Zabawy 
Ferie w Książnicy

Z inicjatywy pracowników Książnicy Pedagogicznej w Ka-
liszu zrodził się pomysł zorganizowania półkolonii dla dzieci, 
które oferowałyby ciekawe i twórcze spędzenie ferii zimowych, 
a przy okazji promowały czytelnictwo i bibliotekę. W okresie 
12-23 lutego 2018 roku Książnica wraz z mieszczącym się w jej 
budynku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Kaliszu, zorganizowała dwa tygodniowe turnusy 
dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej, pn. „Zimowa Akademia 
Zabawy”. Zajęcia w ramach każdego z turnusów odbywały się co-
dziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:30-14:30.

Każdy dzień ferii zaczynał się czytaniem książek związanych 
z hasłem przewodnim dnia, któremu towarzyszyła tematyczna 
wystawka literatury. W poniedziałek było nim BIBLIOTEKA. Na 
pierwszych zajęciach codziennego cyklu „Czytanie jest fajne!”, 
dzieci poznały książeczkę pt. „Czytuś odkrywa tajemnice. Skąd się 
biorą książki?”, której bohaterem jest biblioteczna maskotka. Po 
wysłuchaniu przygód Czytusia, uczestnicy ferii malowali własne 
maskotki biblioteki i nadawali im imiona. Kolejne dni poświęco-
ne były tematom: BEZPIECZEŃSTWA, EKSPERYMENTOWA-
NIA, MODELOWANIA i PROGRAMOWANIA. Na podstawie 
przeczytanych bajek dzieci rozwiązywały krzyżówki, grały w sko-
jarzenia i bawiły się w zapamiętywanie. Po wysłuchaniu wierszy-
ka o bałwanku, który chciał zostać kucharzem, uczestnicy ferii 
stworzyli mapę mentalną prezentującą ich wyobrażenie o tym zawodzie. W ramach zajęć 
praktycznych, dzieci wcieliły się w stolarzy i z pomocą pracowników Książnicy, wykonały 
karmniki dla ptaków i pięknie je ozdobiły. Poznając pracę bibliotekarza, zobaczyły jak wy-
gląda proces opracowania i włączania książek do zbiorów biblioteki, po czym samodzielnie 
przyklejały na nich naklejki z kodem kreskowym i sygnaturą. Następnie rezerwowały książ-
ki za pomocą katalogu elektronicznego i odszukiwały zamówione przez siebie pozycje na 
półkach magazynów. Przy okazji miały możliwość odwiedzenia miejsc w bibliotece na co 
dzień niedostępnych dla czytelników – Działu Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania 
Zbiorów czy Działu Magazynów i Konserwacji Zbiorów, gdzie pod okiem jego pracownika 
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wykonały pudełka techniką origami i ciekawe zakładki do swoich książek, które zostały fa-
chowo zalaminowane. W ramach zajęć multimedialnych, obejrzały prezentację poświęco-
ną historii książki. Wśród innych oferowanych przez Książnicę atrakcji znalazły się zajęcia 
z kaligrafii, prowadzone przez Dział Zbiorów Specjalnych. Była to okazja do zapoznania się 
z gromadzonymi przez ten dział cennymi, historycznymi zbiorami, takimi jak starodruki, 
dziewiętnastowieczne rękopisy i grafika oraz różne przedmioty i materiały związane z daw-
nym szkolnictwem. Spędzony w tym miejscu czas umilały dźwięki muzyki z płyt gramofo-
nowych. Dzieci odwiedziły też odtworzoną w Książnicy pracownię artystyczną Władysława 
Kościelniaka, gdzie po przedstawieniu przez pracownika biblioteki sylwetki i twórczości 
artysty, z zainteresowaniem obejrzały pamiątki i profesjonalne przybory malarskie. Współ-
organizujące wypoczynek Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodo-
wego w Kaliszu zaproponowało kreatywne gry i zabawy, jak np. „Sherlock Holmes”, „Mały 
chemik”, „Zabawka marzeń” i „Konstrukcje” z udziałem zaproszonych gości.

Przez cały okres ferii pracujący rodzice i opiekunowie, mogli zostawić dzieci pod pieczą 
pracowników biblioteki już od godz. 7:30 i odebrać do 16:00.  Uczestnicy półkolonii mieli 
zapewnione posiłki, w postaci drugiego śniadania i obiadu. Osoby zaangażowane w opiekę 
nad dziećmi dbały też o ich aklimatyzację w bibliotece i w grupie rówieśników. Każdego 
dnia uczestnicy wybierali spośród siebie osoby wyróżniające się aktywnością, zachowaniem 
oraz pomocną postawą wobec innych, przyznając koleżankom i kolegom specjalne znaczki. 
Dzieci, które na koniec ferii zebrały najwięcej znaczków, otrzymywały dodatkową nagrodę 
i dyplom. Wszyscy uczestnicy półkolonii otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książko-
we. Nie zabrakło pożegnalnego tortu. 

Zajęcia kaligrafii w dziale zbiorów specjalnych
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Tydzień Bibliotek w Książnicy

Co roku w dniach 8-15 maja odbywa się, zainicjowany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogólnopolski program 
promowania czytelnictwa i bibliotek pn. Tydzień Bibliotek. 
Akcja została przeprowadzona po raz pierwszy w 2004 roku 
i odtąd na stałe wpisała się w kalendarz imprez wielu bibliotek. 
W związku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, tegorocznej edycji imprezy przyświecało 
hasło (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Towarzyszyły jej też ustano-
wione przez Zarząd Główny SBP, dwa konkursy: na plakat oraz 
na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2018.

Włączając się w obchody, bibliotekarze Książnicy zapropo-
nowali ofertę edukacyjną dla szkół, której celem było nie tylko 
zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, ale też samą biblio-
teką, jako miejscem ciekawym, w którym warto bywać. W tygo-
dniu poprzedzającym akcję, w wypożyczalni Książnicy powstała 
wystawa promująca Tydzień Bibliotek, poświęcona m.in. zna-
nym osobom, które były bibliotekarzami (a nie wszyscy o tym 
wiedzą), ciekawym gmachom bibliotecznym oraz literaturze 
dotyczącej bibliotekarstwa i bibliotek. 

Codziennie odbywały się zajęcia dla różnych grup szkolnych, w których wzięli udział 
uczniowie kilku szkół podstawowych z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego. W związku 
z tym, że dla większości z nich była to pierwsza wizyta w Książnicy, rozpoczynali ją od 
zwiedzania poszczególnych działów i zapoznania się z ich pracą. 

W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu wzięli 
udział w lekcji kaligrafii. Następnego dnia gościliśmy czwartoklasistów Szkoły Podstawowej 
im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, którzy spędzili w Książnicy całe przedpołudnie. Swoją 
wizytę rozpoczęli w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania Zbiorów poznając 
tajniki pracy biblioteki i śledząc drogę, jaką musi przebyć książka zanim trafi na półkę. Na-
stępnie odwiedzili Dział Zbiorów Specjalnych, gdzie obejrzeli eksponaty związane z dawną 
szkołą oraz najcenniejsze, niedostępne na co dzień zasoby Książnicy, jak np. starodruki, 
dziewiętnastowieczną prasę kaliską czy kolekcje starych pocztówek i fotografii. Kolejnym 
punktem wizyty było zwiedzanie pracowni artystycznej Władysława Kościelniaka, podczas 
którego uczniowie mieli okazję wysłuchać krótkiej prelekcji na temat życia i twórczości 
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artysty. W czytelni dzieci poznały ciekawe książki 
i czasopisma, wśród których największym zainte-
resowaniem cieszył się Międzynarodowy Słownik 
Webstera i wydawnictwa miniaturowe. Cieka-
wość wzbudził też czytnik mikrofilmów, na którym 
uczniowie mogli przejrzeć czasopismo „Kaliszanin”, 
oglądane przez nich wcześniej w Dziale Zbiorów 
Specjalnych, w wersji papierowej. W wypożyczalni 
mieli okazję poznać bibliotekę zarówno z perspek-
tywy czytelnika, jak i bibliotekarza. Z pomocą pra-
cownika Książnicy wyszukiwali i rezerwowali książ-
ki w systemie bibliotecznym SOWA, odszukiwali 
zamówione przez siebie pozycje na półkach maga-
zynu, a następnie wypożyczali. Kilka dni później  
(15 maja) uczestnikami tych samych zajęć byli 
uczniowie klas siódmych tej szkoły, którzy wzięli 
ponadto udział w lekcji kaligrafii. W trzecim dniu 
Tygodnia Bibliotek odbyły się zajęcia o tematyce re-
gionalnej pt. „Adam Asnyk w i o Kaliszu”, w których 
uczestniczyła młodzież ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korcza-
ka w Kaliszu. W piątek, 11 maja, w siedzibie Książni-
cy odbył się finał międzyszkolnego konkursu czytel-
niczego pn. „Szkolna Liga Czytelników”, w którego 
organizację włączyli się pracownicy wypożyczalni. 
Książnicę odwiedzili też uczniowie klasy czwartej ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. Dzieci wysłu-
chały prelekcji pt. „Z jakich podręczników uczyli się 
wasi pradziadkowie?” i ćwiczyły kaligrafię.

Zainteresowanie zaproponowaną w ramach 
Tygodnia Bibliotek ofertą edukacyjną, było na tyle 
duże, że ostatnie z zaplanowanych zajęć odbyły się 
już po zakończeniu obchodów. W warsztatach „Jak 
powstaje czasopismo?” wzięli udział uczniowie kla-
sy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu. 
Stała współpraca ze szkołami zaowocowała tym, 
że wielu nauczycieli od lat regularnie odwiedza 
Książnicę, przyprowadzając nowe pokolenia swo-
ich uczniów.
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Noc Bibliotek w Książnicy

W tym roku ogólnopolska akcja czytelnicza Noc Bibliotek odbyła się 9 czerwca. Towa-
rzyszyło jej hasło „RzeczpospoCzyta”, w ramach uczczenia jubileuszu 100-lecia niepodle-
głej Polski. Była to jej IV edycja, rekordowa pod względem liczby biorących w niej udział 
bibliotek, których zgłosiło się 1874. (Informacja ze strony organizatora: https://nocbiblio-
tek.org/)

Kaliska Książnica wzięła udział w akcji trzeci raz, zapraszając na imprezę pod hasłem 
„Kalisz: przyszłość – teraźniejszość – przeszłość”. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz. 
16:00. Zebranych powitały p.o. dyrektora Justyna Biegańska i zastępca dyrektora Beata 
Sysiak, po czym rozpoczęła się pierwsza część imprezy zatytułowana „Kalisz jutro…”, de-
dykowana najmłodszym uczestnikom. W ramach tego i następnego (pt. „Kalisz dziś…”) 
punktu programu, odbył się konkurs młodych talentów, podczas którego uczniowie szkół 
podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich prezentowali swoje pasje: muzyczne, 
teatralne, sportowe, modelarskie, plastyczne i inne. Obrazy i rysunki młodych artystów 
można było oglądać w bibliotece jeszcze przez kilka tygodni. Miało także miejsce rozstrzy-
gnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom „Szkolnej Ligi Czytelników”, międzysz-
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kolnego konkursu czytelniczego dla uczniów kaliskich szkół podstawowych. Na wszystkie 
dzieci czekały zajęcia plastyczne „Moje miasto i region za 100 lat”, podczas których rysowa-
ły, jak sobie wyobrażają swoje miasto w przyszłości. 

W międzyczasie dostępne były też inne atrakcje, wśród których zainteresowaniem naj-
młodszych cieszyło się malowanie twarzy w wykonaniu studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Calisia. Dział Zbiorów Specjalnych oferował ćwiczenia kaligrafii. Przy okazji można 
było obejrzeć eksponaty poświęcone dawnej szkole, zgromadzone na wystawie „Szkolnej 
ławy czar” oraz różne materiały dokumentujące pracę biblioteki od lat 70., z których po-
wstała ekspozycja „Z bibliotecznego lamusa”. Dostępna dla wszystkich chętnych była też 
pracownia artystyczna Władysława Kościelniaka – izba pamięci znanego i ceniona kali-
szanina, zgodnie z wolą samego artysty przekazana po jego śmierci pod opiekę Książnicy. 
Nocy towarzyszyła też akcja „Przynieś i zabierz książkę”.

O godzinie 19:30 rozpoczęła się ostatnia część imprezy, zatytułowana „Kalisz wczoraj…”. 
Zainaugurowało ją rozstrzygnięcie konkursu „Nauczycielskie Zaczytanie”, w którym wyłoni-
liśmy i nagrodziliśmy najaktywniejszych czytelniczo nauczycieli. Zaraz potem miał miejsce 
uroczysty wernisaż wystawy „Pasje artystyczne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 
Zaprezentowano na niej prace malarskie i fotografie studentów kaliskiego UTW. Ekspozycja 
była dostępna dla zwiedzających jeszcze przez miesiąc. Uczestnicy imprezy mogli też zapo-
znać się z pozostałymi wystawami czasowymi, przygotowanymi przez pracowników bibliote-
ki: „Czy mnie jeszcze pamiętasz? Płyty gramofonowe ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im.  
A. Parczewskiego w Kaliszu”, „Adam Młodzianowski i jego twórczość w 100. rocznicę 
urodzin” i „Kaliskim szlakiem A. Asnyka, M. Konopnickiej i M. Dąbrowskiej”. Po zmroku 
sekcja kabaretowa kaliskiego UTW zaprosiła na swój recital, w trakcie którego wykonała 
m.in. piosenkę pt. „Niepoczytalny bibliotekarz”. Ostatnim punktem Nocy w Książnicy były 
„wieczorne rozmowy nie tylko o książce i nie tylko przy kawie”, trwające aż do godz. 22:00, 
którym towarzyszyło nastrojowe brzmienie płyt winylowych. 
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AKTYWNA BIBLIOTEKA
Projekt współpracy Książnicy Pedagogicznej  
w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi

Od lat Książnica Pedagogiczna w Kaliszu wspiera pracę szkół organizując rozmaite zaję-
cia edukacyjne dla uczniów, wystawy o walorach edukacyjnych, szkolenia i konferencje dla 
nauczycieli (w szczególności bibliotekarzy), akcje czytelnicze, konkursy i projekty1. W ra-
mach wymogów nowego systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych przy Książ-
nicy powstała Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, która zrzesza 
bibliotekarzy szkolnych z Kalisza i powiatu kaliskiego. 

W celu zacieśnienia i pogłębienia istniejących kontaktów powstał cykliczny pro-
jekt współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi pn. „Aktywna Biblioteka”. Głównym 
zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk w zakresie aktywności bibliotek szkolnych, 
w tym obejmujących współpracę z Książnicą oraz budowanie partnerskiej współpracy 
Książnicy z bibliotekami szkolnymi i poszczególnych bibliotek między sobą. W ramach 
nagrody głównej przewidziano przyznanie wyróżniającej się bibliotece tytułu honorowego 
Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą).

Czas trwania pierwszej edycji projektu przypadł na drugi semestr roku szkolnego 
2017/2018. W okresie 26 lutego – 5 czerwca 2018 roku, biorący w nim udział bibliotekarze 
szkolni dokumentowali swoje działania zarówno w zakresie aktywności wewnątrzszkolnej 
jak i współpracy z innymi placówkami, różnymi stowarzyszeniami itp. Obligatoryjne było 
wykazanie liczby i wielkości procentowej uczniów i nauczycieli zapisanych oraz aktywnie 
korzystających z biblioteki szkolnej, a także liczby wypożyczeń. Bibliotekarze mieli też 
pochwalić się organizowanymi na terenie swojej szkoły konkursami, imprezami, akcjami 
czytelniczymi i prowadzonymi zajęciami. Brane pod uwagę były także takie aktywności bi-
bliotekarzy jak np. pełnienie funkcji opiekuna różnych szkolnych podmiotów organizacyj-
nych (Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, wolontariat itp.) oraz współpraca z inny-
mi instytucjami z uwzględnieniem Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Udział w tej części 
projektu wymagał, jak widać, tych samych działań, które bibliotekarze szkolni podejmują 
przygotowując statystyki na koniec roku szkolnego. Podczas spotkania towarzyszącego uro-
czystemu rozstrzygnięciu projektu, wielu z nich zauważyło, że dzięki swojemu udziałowi 
oszczędzili sobie czasu, przy okazji tworząc końcoworoczną statystykę. Dodatkowym za-
daniem do którego zobowiązani byli uczestnicy projektu, było przeprowadzenie w swoich 
szkołach konkursu czytelniczego dla uczniów, na zasadach określonych w regulaminie pro-
jektu oraz przesłanie dokumentacji. Konkurs polegać miał na zaprezentowaniu, w dowol-
nej formie, wybranej książki, w sposób zachęcający innych uczniów do jej przeczytania. 
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Warunkiem był wymóg, żeby dana książka nie była lekturą szkolną. Jak wynika z przesłanej 
dokumentacji, konkurs cieszył się dużą frekwencją we wszystkich bibliotekach biorących 
udział w projekcie. W niektórych z nich przybrał formę klasowych projektów czytelniczych. 
Dzieci wykazywały się inwencją wykonując plakaty czy reklamy ulubionych książek, ma-
lowały ich okładki (w przypadku młodszych uczestników), czytały najciekawsze fragmen-
ty. Biblioteki promowały prace konkursowe poprzez sukcesywne wywieszanie na gazetce 
szkolnej reklam książek z hasłem „Warto przeczytać”. Niektóre na stałe wpisały konkurs 
w program swojej pracy. 

W I edycji projektu zwycięską biblioteką, która otrzymała tytuł honorowy Máxima cum 
láude (Z najwyższą pochwałą), została biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 10 w Kali-
szu. Jury przyznało też dwa wyróżnienia: dla biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
3 w Kaliszu oraz biblioteki Zespołu Szkół w Szczytnikach. Kolejna edycja projektu rozpocz-
nie się w październiku 2018 roku.

Przypisy
1. Więcej o wspieraniu pracy szkół przez Książnicę w artykule M. Marciniak Książnica Pedagogiczna w Kaliszu jako 
instytucja wspierająca pracę szkół i doskonalenie zawodowe nauczycieli,  „Bliżej Biblioteki”, 2014, nr 1 (2), s. 6-9.

Jury i laureaci projektu
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 „Wielkopolsko, czy spadnie na nas  
wolność...?” (Ewa Najwer) 

Podsumowanie Konkursu 
na Projekt Multimedialny 
dotyczący Powstania Wielkopolskiego 

 
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu  w grudniu 2017 r. ogłosiła konkurs na projekt multimedial-
ny pt. „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?” (Ewa Najwer). Celem konkursu było 
rozpowszechnienie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego wśród młodzieży szkolnej 
i społeczności lokalnej, a także zaprezentowanie wkładu Wielkopolan w proces odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Dodatkowo organizatorom konkursu zależało na wzbu-
dzeniu wśród młodzieży postaw patriotycznych, jak również przynależności kulturalnej 
i regionalnej. Konkurs adresowany był do uczniów klas VII szkół podstawowych, oddzia-
łów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu projektu multimedialnego poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu,  
a w szczególności związanym z nim miejscom, postaciom i wybranym epizodom.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 266 uczniów z 52 szkół Województwa Wielkopol-
skiego. Przygotowane przez młodzież prace w pierwszym etapie konkursu oceniła komisja 
w składzie:

1. Róża Pomiecińska  (pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego);
2. Jerzy Wasilkowski (pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego);
3. Marcin Mikołajczyk (kierownik Działu Magazynów i Konserwacji Zbiorów).
Ostateczną decyzję o wyborze zwycięzców podjęła dyrekcja Książnicy. Podsumowa-

nie konkursu nastąpiło 19 stycznia 2018 roku podczas uroczystej gali w Centrum Kultury  
i Sztuki w Kaliszu. Nagrody laureatom wręczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Bardzo ważne jest to by znać własną historię regionalną. Ten konkurs 
to nie tylko historia ale też kształtowanie kompetencji osobistych, au-
toprezentacja i sztuka wystąpień – mówiła Marzena Wodzińska
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Najwyżej ocenione zostały prace uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie  
i Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Dysonans z II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki pod kierownictwem Izabeli Pietrzak oraz wystąpienie 
Pawła Pilarczyka - nauczyciela historii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana 
Paderewskiego wzbogaciły uroczystość.

Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się niezwykłą pomysłowością i znajomo-
ścią historii związanej z Powstaniem Wielkopolskim w swoim regionie. Ponadto przygoto-
wane przez uczestników konkursu prezentacje i montaże słowno-muzyczne wskazują na 
biegłe umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, tak ważną we współczesnej 
edukacji.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Bibliografia
1. https://www.calisia.pl/articles/uczniowie-z-wielkopolski-zmierzyli-sie-z-historia-gala-w-ckis-zdjecia.
2.  https://www.umww.pl/wielkopolsko-czy-spadnie-na-nas-wolnosc.

Marzena Wodzińska z laureatami konkursu
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■ Bogumiła Celer
    Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Konferencja
„Z Tradycją w Nowoczesność 
Czytelnictwo Wczoraj, Dziś, Jutro” 

W dniu 4 czerwca 2018 roku z inicjatywy Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu odbyła się konferencja, której hasło brzmiało: “Z tradycją w nowoczesność. 
Czytelnictwo wczoraj, dziś i jutro”. W czasie konferencji wiele uwagi poświęcono mediom 
społecznościowym. Ideą przewodnią sesji były wzajemne relacje między tradycyjną książką 
a innymi formami mediów. W programie obrad znalazły się trzy referaty prezentujące 
różnego typu badania czytelnictwa, omawiające wpływ mediów na kształtowanie kultury 
czytelniczej młodego pokolenia, poruszające problemy gromadzenia zbiorów specjalnych, 
historycznych i muzealnych w bibliotece pedagogicznej, oraz omawiające współczesną 
literaturę dla dzieci i młodzieży. Konferencja zgromadziła bibliotekarzy z Kalisza i powiatu 
kaliskiego. 

Wystąpieniom naukowym przewodniczył prof. Piotr Łuszczykiewicz, dziekan kaliskiego 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Obrady rozpoczął referat pt. „Co media społecznościowe mówią o naszych czytelnikach? 
Facebook, Youtube, blogi jako wsparcie w rozpoznaniu najważniejszych potrzeb i gustów 
młodych czytelników” dr. Michała Zająca (asystenta na Wydziale Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego). Prelegent dokonał prezentacji 
różnego typu badań czytelnictwa dzieci i młodzieży. Omówił koncepcję internetu 
społecznościowego, web 2.0. Główną tezą wykładu było stwierdzenie, iż wpisy dokonywane 
w mediach społecznościowych przez młodych użytkowników pozwalają na zidentyfikowanie 
prawdziwych opinii i potrzeb czytelniczych, mają nieocenioną wartość tak dla badaczy, jak 
i dla praktyków (w tym właśnie bibliotekarzy). Teza ta została zilustrowana przeglądem 
różnego typu serwisów internetowych (facebook, youtube, blogi) pod kątem pojawiających 
się  wątków związanych z opiniami o książkach, lekturze, autorach etc. 

Kolejny referat pt. „Zbiory specjalne, historyczne i muzealne w bibliotece wobec 
tradycji i nowoczesności (Przypadek Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu)” wygłosiła  
dr Bogumiła Celer, która przedstawiła zbiory specjalne gromadzone w Książnicy. Referentka 
podkreśliła, iż celem prezentowania cennych kolekcji jest inspirowanie czytelników 
do korzystania z zasobów biblioteki, a przede wszystkim zachęcanie zwłaszcza młodych 
odbiorców do twórczego poznawania polskiego dziedzictwa  kulturowego. Zwróciła 
uwagę na odrębność zbiorów specjalnych, ich wartość, rangę historyczną, artystyczną, 
edukacyjną. Dziś, w czasach komercjalizacji z jednej strony i upowszechniania cyfrowych 
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nośników z drugiej, to właśnie ten typ dokumentów decyduje o niepowtarzalności każdej 
z bibliotek. Warto przypominać ważną rolę bibliotek w przechowywaniu najcenniejszych 
i najrzadszych skarbów piśmiennictwa. Kolekcje historyczne są tą częścią zbiorów, która 
jest powodem do dumy każdego bibliotekarza oraz przedmiotem szczególnej jego troski.

Po przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Wiesławy Jędrzejczyk 
zatytułowanego „Wychowanie do wartości – współczesna literatura dla dzieci i młodzieży”. 
Redaktor naczelna i założycielka Wydawnictwa „Literatura” zaprezentowała bibliotekarzom 
serie wydawnicze „A to historia”, ”Zdarzyło się w Polsce”, „Wojny dorosłych – historie 
dzieci”. Ponadto słuchacze mogli zapoznać się z innymi seriami i książkami nagrodzonymi 
w różnych konkursach oraz z lekturami obowiązującymi w nowej podstawie programowej. 

Konferencji towarzyszył kiermasz książki Wydawnictwa „Literatura”.
Podjęta w czasie sesji różnorodna tematyka niewątpliwie skłoniła uczestników do 

refleksji nad kształtowaniem kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, uwrażliwianiem 
młodego pokolenia na wartości kulturowe i rozbudzaniem potrzeby stałego uczestnictwa 
w kulturze.

Uczestnicy konferencji
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■ Ewa Obała
             Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Książki regionalne  
w naszych bibliotekach

Regularnie w każdym numerze „Bliżej Biblioteki” dokonujemy 
przeglądu nowości wydawnictw regionalnych. Od poprzedniego 
numeru czasopisma do rąk czytelników trafiło sporo pozycji, w tym 
trzy książki o znanym podróżniku, który w ostatnim czasie jest coraz 
bardziej popularny, zwłaszcza dzięki obchodom Roku Stefana Szolca-
Rogozińskiego w Kaliszu (2017). Pierwsza ze wspomnianych publikacji to 
komiks w jęz. polskim i angielskim, wydany przez Urząd Miejski w Kaliszu 
i Biuro Komunikacji Społecznej, pt. „Stefan Szolc-Rogoziński. Rejs 
ku przygodzie”. By opis losów sławnego kaliszanina był przystępny 
dla młodszego czytelnika, książka opatrzona została rysunkami 
Adama Polkowskiego, a scenariusz opracowali oprócz rysownika, 
Maciej Klósak, Dariusz Skonieczko i Przemysław Kaczmarek. Kolejna 
publikacja, pt. „Stefan Szolc-Rogoziński. Zapomniany odkrywca 
Czarnego Lądu” z dopiskiem „Historia XIX-wiecznego polskiego 
podróżnika, który przekraczał granice marzeń” została napisana przez 
wspomnianych już wcześniej Macieja Klósaka i Dariusza Skonieczkę. 
Życie charyzmatycznego kaliszanina, ciekawego świata, odkrywcy 
Kamerunu, kochającego kobiety i śpiew, patrioty i niesamowitego 
człowieka przerodziło się w opowieść, którą na pewno warto przeczytać. 
Następna pozycja to wznowiona i uzupełniona o nowe fakty książeczka 
popularnonaukowa z serii „Kaliszanie”, nosząca tytuł „Stefan Szolc-
Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu” Michała 
Jarneckiego. Przedstawia ona również losy słynnego badacza Afryki, ale 
w inny sposób, trzymając się przede wszystkim faktów. Warto polecić 
również inne edycje, które wyszły w serii „Kaliszanie”, w tym tomik 
opisujący postać mistrza bokserskiego pt. „Tadeusz Grzelak (1929-
1996)” autorstwa Janusza Stabno. Bohater publikacji odniósł wiele 
zwycięstw, sięgając po tytuł mistrza okręgu, mistrza Polski, wicemistrza 
Europy, reprezentował również polskie barwy narodowe na Igrzyskach 
Olimpijskich, dochodząc tam do ćwierćfinału i zajmując ważne miejsce 
w historii polskiego boksu. Na jego cześć na kaliskim ringu co roku (od 
1997) organizowany jest turniej pięściarski. Kolejna edycja to „Felicja 
Łączkowska (1859-1932). Nauczycielka i działaczka społeczna” 
napisana przez Ewę Andrysiak i Henrykę Karolewską. Publikacja ta jest 
w tym cyklu wydawniczym wyjątkowa, ponieważ przedstawia pierwszą 
zasłużoną dla Kalisza kobietę. Felicja Łączkowska w czasie zaborów była 
aktywną działaczką społeczną i oświatową, emancypantką, prowadzącą 
w latach 1890-1914 w Kaliszu własną nielegalną pensję, a także stała się 
inicjatorką i długoletnią przewodniczącą „piątków literackich”. 
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Inne pozycje warte podkreślenia, to „Dziewiętnastowieczny 
Teatr Miejski w Kaliszu. Architektura i polityki 
kulturowe na peryferiach imperium” autorstwa Makarego 
Górzyńskiego i „Albert Nestrypke. Propagator architektury 
modernistycznej w Kaliszu” pióra Joanny Bruś. Obie te 
publikacje zostały nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę 
naukową poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r., w tym książka  
M. Górzyńskiego zdobyła pierwsze miejsce. Laureatka głównej nagrody 
została poświęcona losom budynku dziewiętnastowiecznego teatru, od 
powstania po jego zniszczenie. Obiekt ten pokazany został od strony 
projektu, jego charakteru architektonicznego, budowy gmachu i jego 
społecznego funkcjonowania. Jak stwierdził autor, budynek teatru 
w pełnej krasie otwarty w 1900 r., a spalony podczas zburzenia Kalisza 
w 1914 r. pełnił kluczową funkcję przestrzennej dominanty miasta na 
równi z kaliskim ratuszem. Druga wyróżniona książka to monografia 
o zasłużonym dla Kalisza architekcie, który w latach międzywojennych 
pełnił funkcję architekta powiatowego oraz zasiadał w komisji 
zatwierdzającej plany odbudowy Kalisza. Jemu to w dużej mierze 
możemy zawdzięczać proces odbudowy miasta.

Wydana została też piękna wersja albumowego katalogu pt. 
„Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej” autorstwa Ewy Andrzejewskiej, jako pokłosie 
wystawy „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa”. Unikatowa kolekcja 
sreber, stanowiąca zabytkowe zbiory znajdujące się w kaliskim muzeum, 
została fachowo opisana i opatrzona zdjęciami, przybliżając tym samym 
odbiorcy historię wyrobów złotniczych w Polsce z wyróżniającym się 
ośrodkiem kaliskim. Następny album zatytułowany „Kaliszanie-
Kaliszanom” opracowany został przez Tomasza Chlebbę. Składa się 
on z blisko 180 zdjęć wybranych spośród 600 fotografii uzyskanych 
w ramach akcji społecznej „Podziel się Swoją historią”, która miała za 
zadanie zebrać i upowszechnić zapisane w kadrze pamiątki rodzinne. 
Kolejne wydawnictwo to katalog „Kultura-makulatura. Ilustracje, 
plakaty, rysunki” wybitnego europejskiego artysty Cypriana 
Kościelniaka. Książka stanowi przegląd ponad czterdziestoletniej 
działalności grafika i przedstawia jego wybrane prace. Jak stwierdził 
mistrz, tytuł katalogu po angielsku brzmi lepiej „Gilitter to Litter”, co 
można byłoby przetłumaczyć jako „Od błyskotki do śmiecia”. Publikacja 
powstała dzięki ekspozycji zorganizowanej najpierw w Muzeum Plakatu 
w Wilanowie, później na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM 
w Kaliszu przy współpracy Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu. 

Z okazji jubileuszy opublikowanych zostało także kilka 
wydawnictw, m.in. książka „Polskie Towarzystwo Penitencjarne 
w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. 
Księga jubileuszowa 1991-2016” pod red. Józefa Nawója 
i Roberta Pokleka. Publikacja ta powstała, by upamiętnić 25-lecie 
założenia tego towarzystwa i podkreślić ścisły związek z Centralnym 
Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Inna ważna 
rocznica, jaka przypadła w ostatnim czasie, to 30-lecie Kaliskiego 
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Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a na uroczyste obchody tego prężnie 
działającego stowarzyszenia wydane zostały dwie książki: „Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Societas Scientiarum ac 
Litterarum Calisiensis (1987-2017)” w redakcji Bogumiły Celer oraz 
„Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1989-
2017. Bibliografia” w opracowaniu Ewy Andrysiak. Pierwsza z publikacji 
przedstawia rys historyczny towarzystwa opatrzony zdjęciami, druga zaś 
to bibliografia pokazująca dorobek wydawniczy towarzystwa, obejmujący 
blisko 200 edycji. Warto tu podkreślić, że KTPN jest największym 
wydawnictwem naukowym w Kaliszu i regionie, wzbogacającym 
księgozbiory biblioteczne o najlepsze treściowo i poprawnie edytorsko 
wydawane publikacje regionalne. Kolejny, tym razem druk bibliofilski 
wydany został z okazji obchodów 40-lecia działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Książki w Kaliszu pt. „Trójgłos o kalendarzach kaliskich. 
Adam Chodyński, Hieronim Łopaciński, Cezary Biernacki” 
w opracowaniu Ewy Andrysiak i Krzysztofa Walczaka. Jest to przedruk 
z „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16, a mowa w nim 
o kalendarzach mających znaczące miejsce w dziejach książki, o których 
na łamach „Kaliszanina” z lat 1870-1892 debatowali znani kaliszanie. 
Kolejne rocznicowe wydawnictwo powstało z okazji zjazdu wychowanków 
szkoły i 65-lecia istnienia koła absolwentów tejże wszechnicy. Jest to 
„Merkury 2. Jednodniówka XIII Zjazdu Absolwentów Szkół 
Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 9-10 czerwca 2018 r.” 
pod red. Ewy Andrysiak. Można w niej przeczytać m.in. o inicjatorze 
i fundatorze szkoły niedzielno-handlowej Dymitrze Simo Szymanowskim 
(aut. M. Mikołajczyk), o współzałożycielach szkoły Bronisławie i Oswaldzie 
Hindemithach (K. Walczak), o Towarzystwie Pomocy dla Niezamożnych 
Uczniów (E. Andrysiak) i działalności Stowarzyszenia Drobnych Kupców 
i Przemysłowców M. Kalisza (E. Obała) oraz wiele wspomnień o uczniach 
i wydarzeniach związanych ze szkołą i jej absolwentami. Następna 
jubileuszowa książka poświęcona została 100-leciu internowania 
legionistów Józefa Piłsudskiego w obozie jenieckim w Szczypiornie. Z tej 
okazji Archiwum Państwowe w Kaliszu opublikowało książkę pod red. 
Grażyny Schlender i opracowaną przez Grzegorza Walisia pt. „Materiały 
źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie 
w 1917 roku”. Publikacja stanowi wybór materiałów źródłowych, 
składających się z części tekstowej, podzielonej na cztery rozdziały: 
wspomnienia i relacje, korespondencja i druki urzędowe, korespondencja 
prywatna, artykuły i informacje prasowe oraz z części mającej charakter 
ilustracyjny.

Warto polecić również czasopisma ukazujące się regularnie 
i wzbogacające swoimi artykułami liczbę calisianów. W „Polonii Maior 
Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” T. IV, pod 
red. Piotra Gołdyna uwagę zwracają m.in. teksty: o kulturze muzycznej 
w kolegium jezuickim i bursie muzyków w Kaliszu (J. Konopczyńskiego), 
o cmentarzu parafialnym w Kokaninie (M. Mikołajczyka), o Ziemi Kaliskiej 
w dziele tworzenia „frontu wewnętrznego” podczas najazdu bolszewickiego 
na Polskę w 1920 roku (H. Lisiaka), czy o sprawozdaniu ze stanu szkolnictwa 
w Kaliszu za rok szkolny 1866/67 (K. Walczaka i E. Obały). Wychodzący od 
lat „Rocznik Kaliski” T. XLIII pod red. Moniki Sobczak-Waliś, ukazuje 
cały szereg kaliskich wiadomości w rozprawach, materiałach, informacji 
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naukowej, kronice i recenzjach. Tu też autorzy wiele miejsca poświęcili 
rocznicom obchodzonym w naszym mieście i regionie, takim jak m.in.: 
100-lecie internowania legionistów w Szczypiornie (E. Saganowska, 
a także T. Krokos), 100-lecie piłki nożnej w Kaliszu (M. Kurzajczyk), 
40-lecie pracy twórczej Czesława Wosia (B. Celer), 40-lecie Galerii Sztuki 
im. J. Tarasina w Kaliszu (J. Dudek), 77. rocznica zbrodni katyńskiej  
(R. Jezierski), jubileusz chóru „Kopernik” (A. Narewska), 30-lecie KTPN 
(B. Celer), 40-lecie TPK w Kaliszu (M. Mikołajczyk), czy świętowany 
Rok Stefana Szolca-Rogozińskiego (I. Cieślak). „Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Genealogicznego KALISIA” t. VI, pod red. Jana 
Marczyńskiego, stanowią interesujący materiał genealogiczny, mówiący 
o ludziach z Kalisza i okolic. Opisywane osoby, bądź rodziny są źródłem 
poznania nowych, nieznanych dotąd faktów, co powinno inspirować 
czytelnika do zbadania własnej genealogii. Autorzy artykułów to:  
E. Andrysiak, K. Bęcka, M. Błachowicz, J. Dembny, M. Doktór,  
M. Górzyński, J. Marczyński, J. Miluśka-Stasiak, E. Obała, M. Sobczak-Waliś,  
M. B. Wacowski. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk” T. 17, pt. „W kręgu badań nad sztuką i kulturą artystyczną 
(2)” pod red. Iwony Barańskiej, to kolejne ciekawe czasopismo 
podejmujące m.in. problematykę: ochrony zabytków (M. Błachowicz), 
dziejów greckich cerkwi w Kaliszu (M. Mikołajczyk), historii hotelarstwa 
do 1945 r. (J. Bruś), odkrycia poliptyku kaliskiego (I. Barańska), 
spojrzenia na witraże w katedrze (J. Delura), planów regulacyjnych 
miast (M. Górzyński), a także badań nad twórczością i sztuką:  
H. Wieniawskiego, M. V. Verevkiny, T. Kulisiewicza, A. Niekrasza  
(K. Rottermund, D. Płócienniczak, A. Tabaka, M. Guźniczak). Podaje też 
wiadomości o wystawie kościelnej z 1931 r. i rękopisach A. Chodyńskiego 
odnalezionych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. W tomie 
znajdują się również: recenzje, sprawozdania, sprawy towarzystwa i noty 
pośmiertne. „Studia Kaliskie = Studia Calisiensia” T. 5, pod red. 
Elżbiety Steczek-Czerniawskiej i redakcją tomu Jana Frąszczaka, są 
publikacją w której dominują autorzy będący pracownikami Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego 
w Kaliszu. Tom ten poświęcony został problematyce zarządzania 
i obejmuje wiele wątków, dotyczących gospodarki, rozwoju regionalnego, 
kierowania procesami miejskimi, rewitalizacji, rynku nieruchomości, 
logistyki, ochrony obiektów wojskowych itp. 

Kontynuując tematy naukowe, warto przedstawić jeszcze dwie 
nowe książki napisane przez kaliszan: „Gesty emblematyczne 
w międzykulturowej komunikacji niewerbalnej. Polsko-
grecko-brytyjskie studium porównawcze i gestownik”  Agnieszki 
Szczepaniak i „Sterowanie uczącym się mózgiem” pod red. Kornelii 
Rybickiej i Stanisława Plebańskiego. Pierwsza jest omówieniem jednego 
z aspektów komunikacji niewerbalnej, jakim są gesty emblematyczne, 
czyli przedstawia wybrane emblematy funkcjonujące w różnych kulturach 
i porównywane na przykładzie Polski, Grecji i Wielkiej Brytanii. Druga 
książka to pokłosie eksperymentu pedagogicznego, przeprowadzonego 
w III Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika w Kaliszu w roku 
szkolnym 2015/2016 pod opieką pracowników Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jest to praca autorstwa wielu osób, a dotyczy 
wykorzystania teorii Carola Dwecka dotyczącej „Sukcesu szkolnej edukacji 
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przy nastawieniu uczniów na rozwój”. Publikacja otrzymała pochlebną 
recenzję prof. dr. hab. Bolesława Niemierki.

Na uwagę zasługują także następne wydawnictwa, których twórcą 
jest Piotr Sobolewski – znany i lubiany przewodnik PTTK. Pierwsza 
to „Kaliski kalejdoskop przewodnicki `16”, zaopatrzony 
w kolorowe zdjęcia, omawiający miejsca i spotkania do których dotarli 
miłośnicy regionu, w ramach otwartych imprez krajoznawczych z cyklu 
„Kaliszobranie”. W ósmym już tomie omawiane są m.in. tematy: Noce 
i dnie Marii Dąbrowskiej w Russowie i Kaliszu, kaliskie harcerstwo, 
kolegium jezuickie, kaliskie hotele i lokale gastronomiczne, herb i hejnał 
miasta, Korpus Kadetów, historia szpitali i aptek, obiekty sportowo-
rekreacyjne, Opatówek generała Zajączka, czy opowieści z Tłokini, 
Słonecznej i Rożdżał. Książka „Sekrety Kalisza”, zachęcająca 
czytelnika do poznania historii tego miasta, w której autor przypomina 
wiele zdarzeń z przeszłości, dotyka ponurej historii kaliskiego więzienia, 
kankana w „Ogródku” Wypiszczyka, wołania z kościelnej wieży, jednej 
z muz Bogusławskiego, dziejów książek zasypanych w kaliskiej Babince, 
żłobka u jezuitów, czy pomnikowych osobliwości. Inną tematykę zawiera 
książka Marcina Mikołajczyka „Grecka wspólnota w Kaliszu”. 
Autor swoje zainteresowania badawcze koncentruje na mniejszościach 
narodowych i religijnych, z podkreśleniem przybyszów z Grecji. 
W publikacji tej zajął się wychodźstwem greckim na przestrzeni wieków 
w Polsce, Wielkopolsce i w Kaliszu w różnych przejawach tego zjawiska, 
począwszy od działalności zawodowej po współżycie z mieszkańcami 
naszego kraju. Można w niej znaleźć znane postacie tej narodowości, 
które mieszkały i pracowały w grodzie nad Prosną, a nawet spoczywają 
na tutejszym cmentarzu. Ukazało się również wydawnictwo opisujące 
dzieje części regionu kaliskiego pt. „Na skraju Puszczy Pyzdrskiej. 
Wsie parafii Lipe na przestrzeni wieków” pióra Stanisława 
Małyszki. Opisane są w nim dzieje Lipego i okolic sięgając drugiej połowy  
X wieku. Można też przeczytać o Lipskich z Lipego, o rodzinie 
senatorów, marszałków i artystów, o osadnikach olęderskich z XVIII w.  
itp. W książce jest dużo ciekawostek, odkryć, a nawet obalone niektóre 
miejscowe mity. Kolejne regionalia to zeszyty zatytułowane „Obrazki 
z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”, autorstwa Piotra 
Gołdyna. W trzeciej edycji tej serii mamy 25 opowieści przybliżających 
epizody z życia poszczególnych nauczycieli, uczniów oraz dziejów 
placówek oświatowych. W wydanych do tej pory częściach, znaleźć można 
siedemdziesiąt pięć podobnych opowieści z XX w. tworzących swoistą 
historię poszczególnych szkół i organizacji oświatowych, działających 
na terenie Wielkopolski wschodniej. Dalej w nowościach można znaleźć 
książkę Mikołaja Olejnika i Pawła Sz. Skworoda pt. „Kalisz 29 X 
1706. Niechciane zwycięstwo, wybaczona porażka”. Czytając ją, 
ma się wrażenie, że w niezwykłym tempie przewijają się przed oczami 
wydarzenia bitwy pod Kaliszem.   

Omawiając nowości trzeba przedstawić też autobiografię Wojciecha 
Bachora pt. „Między Fajum a Kaliszem. Fakty i myśli z mojego 
życia”. Autor opisuje swe losy począwszy od miejsca urodzenia, 
poprzez działalność samorządowca, pełniącego przez osiem lat funkcję 
prezydenta Kalisza (1990-1998), aż po współczesne czasy. Wszystko 
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to powiązane z wydarzeniami i ludźmi lokalnego środowiska oraz 
otaczającą go rodziną. Druga autobiografia autorstwa Gustawa Elbla 
łączy sprawy pracy zawodowej i społecznej autora z wydarzeniami 
i działalnością towarzystw i stowarzyszeń. Nosi ona tytuł „Zwykłe 
życie w Polsce po transformacji cd. książki Moja PRL” 
i zawiera wiele wiadomości o działalności Towarzystwa Miłośników 
Kalisza, Ligi Obrony Kraju, Koła Absolwentów Zespołu Szkół 
Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu, Stowarzyszenia im. Hanny 
Sutarzewicz oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To istne zespolenie 
przeżyć, wydarzeń, wycieczek, kontaktów, biogramów znajomych,  
przeradzające się w kronikę. 

Warto też sięgnąć po opowieść o ludzkich losach, napisaną 
dzięki inspiracji wspomnień, zachowanych w pamiętniku wojennym 
Elżbiety Krajewskiej. „Elitka. Młodość w dniach grozy” przez 
Jana Grzeszczaka. Biografia ta mówi o autorce zapisków rozpoczętych 
we wrześniu 1939 r. i jej rodzinie. Pochodziła ona z wielkopolskiego 
rodu ziemiańskiego ze Skoraczewa pod Jarocinem. Na skutek 
wybuchu drugiej wojny światowej ta zamożna rodzina skazana 
została na wojenną tułaczkę. Wśród wspominanych postaci pojawiają 
się nazwiska: Hemplów, Plucińskich, Lechnickich, Chrystowskich 
(z Tłokini pod Kaliszem) itp. Książkę można przeczytać również 
w wersji cyfrowej w Internecie. Ostatnie książki w tym zestawie, 
to powieści romantyczne pt. „Razem na zawsze” i „W cieniu 
kwitnących kasztanów” Włodzimierza Mikołajczyka. Autor już 
wydał kilka publikacji o takim charakterze, jak pisze – zafascynowany 
literaturą był od młodzieńczych lat, teraz pisząc realizuje swoje 
marzenia.

Na koniec słowo jeszcze o reprincie książki „Cuda y łaski za 
przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego 
Józefa Świętego…” i czasopiśmie katolickim. Przedruk książki 
z 1780 r. napisanej przez ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego, wydany 
został z okazji obchodzonego Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa 
Kaliskiego. Dzieło to powstało jako żarliwe świadectwo czci do św. 
Józefa i miało służyć propagowaniu kultu tego świętego. W książce 
opisane zostały cuda i łaski uzyskane za przyczyną św. Józefa, 
pochodzące z dwóch źródeł: materiałów z procesów komisji badających 
cudowność obrazu powołanych przez metropolitę gnieźnieńskiego 
oraz relacji świadków. Publikacja zawiera także kazania wygłoszone 
przez kaznodziejów z Kalisza i okolic.

Regularnie ukazuje się też czasopismo, przyciągające religijnymi 
tematami. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” 
wydawany pt. „Okno Wiary”, w przedostatnim  numerze obfituje 
w artykuły związane ze 100-leciem Objawień Fatimskich i innych 
jubileuszy Maryjnych, a ostatni poświęcony jest problematyce 
ojcostwa.  

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że przegląd najnowszych wydawnictw 
jest pewnego rodzaju wyborem, ponieważ nie da się przedstawić 
każdej kaliskiej, czy regionalnej książki, ale mamy nadzieję, że będzie 
pomocny w uzupełnianiu o nowe calisiana półek zarówno bibliotek 
publicznych, jak i domowych biblioteczek.  
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■ Bogumiła Celer
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  w Kaliszu

Z wdzięczności za pracę i pasję

O księdze pamiątkowej 
dedykowanej
prof. Krzysztofowi Walczakowi
słów kilka...

Wielkie uznanie i serdeczną wdzięczność wyraziła społeczność Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu dyrektorowi w jej historii wyjątkowemu, oryginalnemu 
i cenionemu. Pracownicy biblioteki podjęli decyzję o przygotowaniu księgi pamiątkowej. 
Praca nad księgą była wielkim wyzwaniem dla projektantki piszącej te słowa, ale też fascy-
nującą przygodą. Realizacja projektu, przeglądanie fotografii, przypominanie wspólnych 
inicjatyw, ważnych wydarzeń dostarczyło wielu wzruszających momentów.
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Uroczyste pożegnanie prof. Krzysztofa Walczaka i prof. Ewy Andrysiak odby-
ło się 26 września 2017 roku. W podziękowaniu za pracę, jaką prof. K. Walczak wy-
konał na rzecz biblioteki pracownicy złożyli na jego ręce księgę pamiątkową „Książ-
nica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Spojrzenie w przeszłość”. Po 
oficjalnych uroczystościach i przemowach spotkanie przybrało charakter towarzy-
ski. Niezwykle wzruszającym momentem było przeglądanie albumu przez profesora.  
Sądząc po jego reakcji ważnym elementem księgi były fotografie, ale też słowa zawarte  
w przedmowie. Przytoczmy je w całości: 

Prof. K. Walczak i prof. E. Andrysiak z pracownikami Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu
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"W prawie 70-letnich dziejach Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu prof. Krzysztof Walczak był naj-
dłużej pełniącym funkcję dyrektorem. Czas tej służby był impo-
nujący, przypadł na ciekawy okres transformacji, a także two-
rzenia się w Kaliszu środowiska naukowego i akademickiego. 
Wiązały się z tym rozmaite wyzwania i przedsięwzięcia, które 
zbudowały tożsamość i autorytet biblioteki w mieście i zaowo-
cowały powstaniem jednej z najlepszych bibliotek pedagogicz-
nych w kraju. Dzięki staraniom profesora kaliska książnica, mimo 
iż formalnie nie posiada statusu biblioteki naukowej, jest tak po-
strzegana. Od lat stanowi platformę współpracy różnych śro-
dowisk w regionie i kraju, służy potrzebom informacyjnym, na-
ukowym, edukacyjnym i kulturalnym społeczeństwa. Na trzystu 
stronach albumu zaprezentowano wybór wydarzeń związanych 
z działalnością Książnicy, a także wybór najcenniejszych obiek-
tów charakterystycznych dla poszczególnych zbiorów (książek, 
czasopism, rękopisów, starodruków, zbiorów ikonograficznych, 
kartograficznych, dokumentów życia społecznego). Odnotowa-
ne zostały jubileusze, konferencje, sesje, wystawy, których ini-
cjatorem, czy też uczestnikiem był prof. Krzysztof Walczak. Nie 
sposób było pominąć osiągnięć innych bibliotekarzy, ich sukcesy 
nie byłyby możliwe gdyby nie postawa profesora i inspirowanie 
do działania. 

Książka nie powstałaby gdyby nie pomoc kilku ważnych 
osób. Serdecznie dziękujemy za współpracę, życzliwość i wspar-
cie finansowe, które wypłynęło z inicjatywy Marcina Krymarysa 
(Drukarnia Dangraf). Podziękowania należą się także kolegom 
i koleżankom z biblioteki, którzy przyczynili się do opracowania 
albumu udostępniając fotografie ze swoich prywatnych zbiorów, 
udzielając wskazówek, wspierając mentalnie ideę. Księga pamiąt-
kowa niech będzie skromnym, pisanym pomnikiem dla uczczenia 
blisko 40 lat pracy prof. Krzysztofa Walczaka w Książnicy Peda-
gogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Pozostanie on w na-
szych sercach na zawsze jako osoba o niezwykłej charyzmie, 
zarażająca swoją pasją kolejne pokolenia bibliotekarzy. Dzięku-
jąc za to wszystko jednocześnie życzymy profesorowi przede 
wszystkim zdrowia, a także spełnienia w nowych przedsięwzię-
ciach, spotkania interesujących, dobrych i życzliwych ludzi. 

Liczymy, że nadal będzie nas wspierał swoją wiedzą, do-
świadczeniem, radą i sympatią.”

prof. K.Walczak, prof. E. Andrysiak
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Księga jest symboliczną prezentacją dokonań dydaktyczno-naukowych prof. Walczaka, 
przybliżeniem twórczych etapów jego życiowych ścieżek. Zawiera liczne stare fotografie na-
wiązujące do historii biblioteki. Często zniszczone, różnej jakości, mające jednak wartość 
historyczną i sentymentalną. Pierwsza część nosząca tytuł „Z Kroniki…” została poświęcona 
przybliżeniu najważniejszych wydarzeń począwszy od powołania w 1949 roku Pedagogicz-
nej Biblioteki Powiatowej w Kaliszu. W drugiej części zatytułowanej „Zbiory…” zaprezento-
wano najcenniejsze książki i inne dokumenty przechowywane w bibliotece. 

Treści zawarte w księdze stanowią z jednej strony rodzaj podsumowania wkładu profe-
sora w realizację misji Książnicy, z drugiej zaś mają charakter podziękowania za zaangażo-
wanie w działalność na rzecz biblioteki. 

Album jest swoistym rarytasem, został wydrukowany jedynie w dwóch egzemplarzach, 
jeden stanowi własność profesora, natomiast z drugim egzemplarzem wszyscy zaintereso-
wani mogą zapoznać się w dziale zbiorów specjalnych Książnicy. 

Jedna z kart Księgi

prof. K.Walczak, prof. E. Andrysiak
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■ Bogumiła Celer
   Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  w Kaliszu

Wspomnienie o Bożenie Woś

Mawia się, że życie jest księgą, której lektura zaczyna się w istocie od końca. W mo-
mencie, kiedy już wiemy, że życie nie napisze kolejnych rozdziałów zaczynamy czytać cudzą 
biografię z większym niż wcześniej zainteresowaniem, często rozpamiętując, że wcześniej 
nie poświęciliśmy danej osobie więcej uwagi, spotkań, rozmów. Chcielibyśmy przedłużyć 
Heideggerowskie „bycie-tu-oto”, przedłużyć tę obecność chociażby w naszej pamięci. 

W końcu marca, w wieku 73 lat, zmarła w Ostrowie Wielkopolskim Bożena Woś (1944-
2018). Dla środowiska nauczycielskiego to niepowetowana strata. To również ogromna 
strata dla bibliofilów. No i dla tych, którzy Ją znali. Była wybitną działaczką społeczną, na-
uczycielką, artystką i animatorką kulturalną, a także wielkim przyjacielem polskiego i mię-
dzynarodowego ekslibrisu. Człowiekiem o silnej potrzebie współpracy i pomagania tym, 
których należy wesprzeć, osobą ogromie skuteczną w działaniu.

Dla wielu, także dla piszącej te słowa, była po prostu „drogą panią Bożenką”. Miałam 
możliwość poznać się bliżej z „panią Bożenką” poprzez spotkania w Kaliskim Towarzystwie 
Przyjaciół Książki, które odbywały się w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Odwiedzała 
nas jako wierna towarzyszka swojego męża – Czesława Wosia, artysty grafika przynoszące-
go w darze do zbiorów specjalnych ekslibrisy. Była dla niego zawsze podporą, wsparciem 
i inspiracją.

Urodziła się w 1944 roku w Biskupicach Zabarycznych (powiat ostrzeszowski). Ukoń-
czyła Technikum Ekonomiczne w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie Studium Nauczy-
cielskie w Kaliszu oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, gdzie uzyskała tytuł magistra 
filologii polskiej. 

Pracę pedagogiczną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Lamkach. W latach 1966-
1972 była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 10. Od 1972 roku podjęła pracę w Zespole 
Szkół Gastronomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w 1985 roku została oddelegowana do 
pracy na stanowisku prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1994-
2000 była prezesem Zarządu Okręgu ZNP w Kaliszu oraz do 2014 roku członkiem Zarządu 
Głównego ZNP w Warszawie.  Od 2000 do 2014 roku pełniła funkcję wiceprezesa Okręgu 
Wielkopolskiego ZNP w Poznaniu. Od 1985 roku współtworzyła z mężem Międzynarodowe 
Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim oraz Międzyna-
rodową Wystawę Ekslibrisu Muzycznego, towarzyszącą Międzynarodowemu Festiwalowi 
„Chopin w barwach jesieni” w Antoninie i Ostrowie Wielkopolskim. Od 2004 roku była 
członkiem Rady Muzeum Miasta. Współorganizowała Ogólnopolski Przegląd Chórów Na-
uczycielskich.

Bożena Woś była także długoletnim samorządowcem. W latach 1994-1998 piastowała 
mandat radnej miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a przez kolejne trzy kadencje (1998-
2010) zasiadała w radzie powiatu ostrowskiego. W pracy samorządowej koncentrowała się 
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A może już tak jest, że lepiej nam  
w czyimś życiu, najbezpieczniej, najspo-
kojniej, zacisznie, ani martwić się o nic 
dla siebie nie musimy, ani pragnąć, ani 
żałować niczego, jak u Pana Boga za  

piecem, tyle tylko, że przybrani jesteśmy. 
Bo ze swojego coś wiecznie wypędza, 
w swoim tylko pustki i niespełnienia, 

w swoim strach ciągły, niezgoda, troski, 
w swoim nawet świadomość dokucza.
Szczęście, gdy możemy choćby tylko  

znaleźć się w czyimś życiu, przynajmniej 
wynieść z niego wspomnienia, jeśli nie 
nogą wstąpić, to choćby pamięcią, po 
kryjomu nawet, bez niczyjej wiedzy ani 
domysłu, nie zauważeni ani podpatrzeni. 

Może dzięki samej naszej obecności 
w czyimś życiu spełnia się po trosze 

i nasze życie. Bo czymże byłby człowiek 
ogołocony z radości innych, z ich  

pragnień, bólów, z ich myśli i niedocze-
kań, z ich potępienia czy nawet pogardy. 
Dzięki płomieniom nawet słoma może 
stać się ogniskiem. Dzięki innym nasze 
życie przedłużone zostaje o ich pamięć.

[Wiesław Myśliwski "Nagi Sad"]

głównie na sprawach edukacji i kultury. Podejmowała wiele 
inicjatyw, była współredaktorem książki poświęconej pierw-
szemu proboszczowi parafii św. Pawła Apostoła ks. prałato-
wi Czesławowi Majorkowi, pt. „Ksiądz Czesław Majorek nasz 
duszpasterz…”.

Została odznaczona Brązowym i Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką 
ZNP, Medalem „Zasłużony działacz ZNP”, Medalem „Za za-
sługi dla województwa wielkopolskiego” i „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”. Za całokształt działalności artystycznej otrzy-
mała wraz z mężem Laur Kultury, Filar Kultury oraz tytuł 
Ostrowianina Roku 2007.

Zmarła 26 marca 2018 roku, pochowana została w Ostrowie Wielkopolskim na cmen-
tarzu przy ul. Limanowskiego. 

W swojej dziedzinie była kimś absolutnie wyjątkowym. Życzliwość do ludzi i chęć 
niesienia pomocy to cechy osobowości Bożeny Woś z pewnością równie ważne, jak umie-
jętności zawodowe. W jednej ze swoich książek Wiesław Myśliwski pisał: „Dzięki innym 
nasze życie przedłużone zostaje o ich pamięć.” „Pani Bożenka” nie odeszła całkiem, żyje we 
wdzięcznej pamięci najbliższych, przyjaciół i wszystkich tych, którzy ją znali i szanowali. 
Na zawsze pozostanie w pamięci pracowników Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, w mojej 
pamięci. Akwaforta, którą otrzymałam od Państwa Wosiów stoi w moim domu na honoro-
wym miejscu. Ten podarunek sprawił, że poczułam się wyróżniona i dumna. 
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