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za Wami kilka miesięcy wytężonej pracy. Już niebawem 
odbędzie się klasyfikacja śródroczna i zakończymy pierw-
szy semestr roku szkolnego 2019/2020. Mam nadzieję, 
że w czasie nadchodzących ferii zimowych nabiorą Pań-
stwo sił i energii do pracy na następne miesiące.

W tym numerze „Edumyśli”  znajdziecie Państwo 
szereg ciekawych artykułów i felietonów oraz praktycz-
nych porad.

„Edumyśli” otwiera drugi z cyklu artykułów o Połu-
dniowej Wielkopolsce, tym razem poświęcony dziejom 
Dobrzycy, a zwłaszcza wybitnym postaciom związanym 
z nią oraz losom tamtejszego pałacu autorstwa dr. Piotra 
Molendy.

Rozpoczynamy też nowy cykl „Dzieci i młodzież w cy-
berprzestrzeni – zagrożenia i przeciwdziałania zagroże-
niom”. Tematyka cyklu dotyczy nie tylko dzieci i młodzie-
ży, ale jest swoistym vademecum zachowań w sieci dla 
wszystkich jej użytkowników. Pierwszy artykuł tego cyklu 
zawiera praktyczne rady, co robić, aby zwiększyć bezpie-
czeństwo w sieci.

Aldona Zimna swój artykuł poświęciła współpracy 
pomiędzy Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu a szkołami i placówkami oświatowymi naszego 
miasta i subregionu. Prezentuje w nim najważniejsze 
przedsięwzięcia w tym zakresie.

27 grudnia br. to początek 101 rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego. Dr Małgorzata Juda-Mieloch 
przedstawiła w swoim artykule obraz powstania wielko-
polskiego w literaturze pięknej.

O tym, jak wykorzystywać materiał ilustracyjny w na-
uczaniu i jak ważną rolę pełni on podczas przyswajania tek-
stu literackiego w procesie nauczania, pisze Jolanta Leszka.

W tym numerze znajdziecie Państwo także materiał 
dydaktyczny, jak tworzyć gry w Pythonie (Adam Jurkie-
wicz) a także okraszoną fotografiami relację z 30-lecia 
CDN w Koninie. Rangę i wzrastającą popularność infogra-
fik pokazuje Ewa Kowalczyk-Wiśniewska ilustrując nimi 
niektóre artykuły.

Kończąc swój wstęp polecam Państwu kolejny odcinek 
wspomnień Włodzimierza Garsztki o Teatrze na Widoku 
i nie tylko oraz próbę recenzji przedstawienia teatralne-
go „Kalisz – Jerusza Szalom” Macieja Michalskiego.

Życzę Państwu szczęśliwego nowego 2020 roku i za-
praszam do współpracy przy tworzeniu naszego pisma.



Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
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Pałac  
w cieniu platana
W połowie drogi między Pleszewem a Koźminem przykuwa uwagę 
przejezdnych niewielka miejscowość. Zabudowa tu zwarta – jakże odmienna od 
okolicznych wsi. W centrum charakterystyczny czworoboczny rynek. Tu właśnie 
znajduje się drewniany kościółek z II poł. XVIII w. oraz zajazd z interesującą 
sienią przejazdową. Najciekawszy zabytek, pałac położony w rozległym parku, 
usytuowany jest na peryferiach. Właśnie z tą rezydencją związanych jest szereg 
interesujących wątków, zwłaszcza że zarówno pałac jak i park w ostatnich latach 
znacznie wypiękniały.

Piotr Molenda

Dobrzyca, miejscowość licząca dziś nieco ponad 

3 tys. mieszkańców lokowana została ok. 1440 r. 

Aż po koniec wieku XVII stanowiła własność Dobrzyckich 

herbu Leszczyc, po czym została zakupiona przez miecz-

nika kaliskiego Aleksandra Gorzeńskiego. Interesująca to 

była postać. Ojciec ośmiorga dzieci, przeżywając śmierć 

żony, zdecydował się w 1726 r. wstąpić do stanu du-

chownego. Przez ponad 20 lat administrował dobrzycką 

parafią, pełniąc jednocześnie ważne funkcje w struktu-

rach kościelnych. W 1729 r. wszedł do kapituły gnieźnień-

skiej, później został powołany na stanowisko wikariusza 

generalnego i oficjała gnieźnieńskiego. Nieprzerwanie 

też angażował się w działalność polityczną.  

Dla rozważań o tutejszej historii niezwykle istotny jest 

schyłek XVIII stulecia. Zachowany dziś wygląd śród-

mieścia Dobrzycy jest wynikiem odbudowy miasta po 

wielkim pożarze z 1777 r. Po upadku insurekcji kościusz-

kowskiej powrócił na stałe do rodzinnej miejscowości Au-

gustyn Gorzeński, poprzednio zamieszkujący na Zamku 

Królewskim w Warszawie. Dzięki rozległym kontaktom 

byłego adiutanta królewskiego, współtwórcy Konstytucji 

3 maja, w krótkim czasie Dobrzyca zmienia swój charak-
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ter. Nowy gospodarz buduje tu rezydencję zaprojekto-

waną przez Stanisława Zawadzkiego. Obiekt powstał na 

planie masońskiej węgielnicy i składa się z dwóch piętro-

wych skrzydeł zbiegających się pod kątem prostym. Miej-

sce styku obu części budynku przyozdobiono wspaniałym 

czterokolumnowym portykiem, do którego prowadzą 

okazałe schody. Historyczny charakter budowli udało się 

przywrócić dzięki starannej rewaloryzacji. W pałacu znaj-

dują się wspaniałe malowidła ścienne Antoniego Smu-

glewicza. Uroku dodają wystrojowi również sztukaterie, 

wykonane przez tych samych włoskich artystów (m. in. 

Bianco), którzy zdobili warszawskie Łazienki.

Rezydencja Gorzeńskich, za czasów Augustyna, to nie 

tylko pałac bogaty w dzieła sztuki, lecz również pawilony 

nawiązujące do budowli antycznych – monopter i minia-

tura Panteonu. A wszystko to staranie rozplanowane 

w rozległym parku założonym przez ogrodnika Giencza. 

W projektowaniu rezydencji nawiązującej do symboliki 

masońskiej brał zresztą udział hrabia Augustyn. Masone-

rią interesował się również jeden z ostatnich właścicieli 

Dobrzycy hr. Zygmunt Czarnecki, który zgromadził tu 

drugi co do wielkości zbiór masoników polskich. 

Wspaniałe dzieła sztuki sprowadzone przez Augustyna 

Gorzeńskiego zniknęły z Dobrzycy niedługo po śmierci 

generała. Spadkobiercą majątku został Kazimierz Turno 

– napoleoński generał, który przeżył swego darczyńcę 

niewiele ponad rok, pozostawiając żonę z gromadką dzieci. 

Zadłużonej schedy po Gorzeńskich nie udało się długo 

utrzymać Helenie Rogalińskiej, wdowie po Turno. W 1835 r. 

zlicytowane dobra przechodzą w ręce niemieckiego barona 

Fryderyka von Kottwitza, a pałac traci kolejne co cenniej-

sze dzieła sztuki. Po drugiej wojnie światowej aż po czasy 

nam najbliższe często zmieniali się użytkownicy rezydencji. 

Czegóż tu nie było? Magazyny, biblioteka, szkoła, klub 

a w piwnicach nawet... pieczarkarnia! Dopiero pod koniec 

lat 80. rozpoczęto gruntowny remont, który po kilkunastu 

latach zmienił oblicze całego założenia pałacowo-parko-

wego. Przez lata w rezydencji mieścił się  oddział Muzeum 

Narodowego w Poznaniu. Później troszczył się o Dobrzycę 

wojewoda kaliski, pleszewscy samorządowcy. Ostatnim 

gospodarzem jest od 2002 r. Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. Ważnym wydarzeniem dla 

historii całego założenia było przekształcenie wcześniejsze-

go muzeum w placówkę pod nazwą: Muzeum Ziemiaństwa 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Otoczony pięknym 

i zadbanym parkiem teren przyciąga uwagę. Wśród pomni-

ków przyrody szczególne miejsce zajmuje znajdujący się 

opodal bramy wjazdowej imponujący platan klonolistny. 

Dodajmy, że jest to największe tego typu drzewo w Euro-

pie, grubość pnia wysokiego na 24 m drzewa sięga niemal 

10 m. Ciekawym pomnikiem przyrody jest ponoć najpięk-

niejszy w Polsce klon polny, o metryce sięgającej drugiej 

połowy XVIII stulecia.    

Patriotyczne postawy polskich właścicieli Dobrzycy 

znalazły wielu naśladowców wśród miejscowej społecz-

ności. Dodajmy jeszcze, że Augustyn Gorzeński, który 

przyjaźnił się z J. Wybickim, był także jedną z trzech osób 

oddelegowanych do oficjalnego powitania Napoleona 

w Poznaniu w 1806 r. Przez cały wiek XIX trwa tu opór 

przeciw zakusom zaborcy. Przewodzą patriotycznym 

działaniom głównie okoliczni księża: Kociński, Karol 

Bobowski (był również tajnym misjonarzem). Wśród 

licznych organizacji społecznych i gospodarczych two-

rzonych wówczas w Dobrzycy szczególne znaczenie 

miało Towarzystwo Przemysłowców utworzone w 1897 r. 

przez proboszcza Stanisława Nizińskiego. Celem orga-

nizacji było wspieranie polskiego rzemiosła, działalność 

szkoleniowa, organizacja spotkań kultywujących polską 

tradycję i kulturę. 

Dobrzyczan nie omijały również kataklizmy. Wspomi-

naliśmy już o wielkim pożarze miasta z 1777 r. Kolejna 

apokalipsa – epidemia cholery – miała tu miejsce w 1852 r. 

Wtedy nazywano Dobrzycę miastem umarłych, w ciągu kil-

ku tygodni zmarło tu ponad 200 osób, pomimo wysiłków 

znanego lekarza dr. Święcickiego z Poznania. 

Wspominając Dobrzycę nie sposób pominąć dwóch 

ważnych postaci związanych z tym rejonem – Samuela ze 

Skrzypny Twardowskiego (urodzonego w Lutyni) baroko-

wego poety i Stanisława Mikołajczyka premiera związa-

nego z obozem londyńskim, który musiał opuścić ojczy-

znę w obawie przed komunistami. Pozostawił po sobie 

posłanie „Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski”. 

Zostańcie wierni wierze swoich ojców i tradycji wolnościo-

wej Narodu Polskiego. Po ponad 40 latach od wyjazdu 

premiera, stanął w Dobrzycy obelisk upamiętniający po-

stać wybitnego męża stanu. Postać Premiera wspominana 

jest corocznie na początku grudnia podczas cyklicznych 

Zaduszek Mikołajczykowskich.

Piękny pałac i park coraz częściej stają się magnesem przy-

ciągającym zarówno uczestników imprez kulturalnych, jak 

i wielu turystów. A dzieje się w tutejszym Muzeum Ziemiań-

stwa sporo: lekcje muzealne, wystawy, spotkania, koncerty.

Odwiedzając Dobrzycę warto jednak pamiętać i o cie-

kawej historii miejscowości, z którą związanych było 

szereg ważnych postaci jakże istotnych dla kształtowania 

nie tylko Małej Ojczyzny.
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Dzieci i młodzież  
w cyberprzestrzeni. 
Zagrożenia  
i przeciwdziałania 
zagrożeniom

W latach 90. XX wieku, od upowszechnienia się internetu, rozpoczęła się era 
uzależnień nowego typu związanych z innymi patologicznymi zachowaniami, 
np. gry, hazard, cyberseks, zakupoholizm. Od początku XXI wieku do wcześniej 
wymienionych doszedł fonoholizm.

Jarosław Wujkowski

część I
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Z uzależnieniem od teleinformacji mamy do 

czynienia przynajmniej od lat 80. ubiegłe-

go stulecia, zwłaszcza od wprowadzenia (w USA 

i w innych wysoko rozwiniętych krajach świata) 

kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych (zwłaszcza 

reklamy, seriali filmowych, sitcomów, konkursów) 

i wreszcie telewizji tematycznej. W latach 90. XX 

wieku, od upowszechnienia się internetu, rozpo-

częła się era uzależnień nowego typu związanych 

z innymi patologicznymi zachowaniami, np. gry, 

hazard, cyberseks, zakupoholizm. Od początku XXI 

wieku do wcześniej wymienionych doszedł fono-

holizm.

Na te wszystkie zjawiska uzależnień nakładała 

się stopniowo przestępczość internetowa i wreszcie 

cyberterroryzm i wojna hybrydowa.

Inny problem to portale społecznościowe i bez-

pieczeństwo danych osobowych oraz darknet.

Oczywiście nie odniosę się do wszystkich proble-

mów, dlatego zainteresowanych tą tematyką odsy-

łam do bibliografii.

Jeszcze nie tak dawno mówiono o pewnej odręb-

ności świata realnego i świata cyfrowego. Dzisiaj 

z uwagi na powszechność dostępu do cyberprze-

strzeni, jakość i różnorodność narzędzi, oprogramo-

wania i przede wszystkim złożoność funkcjonowania 

społeczeństw w dobie cyfrowego sterowania rzeczy-

wistością mówimy o pełnej symbiozie życia w rzeczy-

wistości realnej i cyfrowej.

Od kiedy możemy kontrolować za pomocą techno-

logii informatycznych zwykły odkurzacz i lodówkę, 

od inteligentnego domu po inteligentne miasta, na 

globalnych systemach nawigacji satelitarnej kończąc 

nie można mówić o odrębności tych światów.

Technologie cyfrowe oczywiście poprawiają ja-

kość naszego życia, ale stanowią równolegle bardzo 

poważne zagrożenie dla użytkowników netu, a na 

szczególne niebezpieczeństwo podatne są dzieci 

i młodzież oraz osoby nie będące tzw. native inter-

netuser.

Jedno z najbardziej skrajnych stanowisk przeciw-

ko internetowi prezentuje Werner Herzog w swoim 

filmie „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci” 

(film dostępny w sieci NETFLIX).

Autor wywodzi niebezpieczeństwo dla ludzi 

choćby od tego, że podczas transmisji pierwszej 

wiadomości mailowej (1969) z powodu usterki kom-

putera została ona nadana błędnie. Zamiast komu-

nikatu „Log in” do adresata dotarło tylko „Lo”. Stąd 

tytuł filmu i jednocześnie symbol – Herzog widzi 

w tym zdarzenie symboliczne, które w kontekście 

różnych wypowiedzi rodzi pytanie najpoważniejsze: 

Czy internet, cyberprzestrzeń i sztuczna inteli-

gencja nie są zagrożeniem dla istnienia gatunku 

ludzkiego?

Cykl artykułów, który otwieramy w bieżącym nu-

merze „Edumyśli” będzie odnosił się między innymi 

do tych zagrożeń, zapobiegania im oraz profilaktyki 

uzależnień.

CZEGO NA PEWNO NIE POWINNIŚMY 
ROBIĆ W SIECI
Z reguły to sam użytkownik komputera naraża swoją 

prywatność i bezpieczeństwo. Często nie zdajemy 

sobie sprawy z tego, co może być niebezpieczne. 

1. Nie logujemy się z sieci Tor (przeglądarki in-
ternetowej Tor) do wcześniej założonych kont
Jest to absolutnie zabronione. Z założenia każ-

de konto zabezpieczone jest hasłem i wszystkie 

informacje dotyczące logowania zapisywane są na 

serwerze. Jeśli więc zalogujemy się na nasze kon-

to, korzystając z sieci Tor, będzie można powiązać 

nasz nowy adres IP z nami jako użytkownikiem 

konta. Zyskamy tylko poczucie fałszywego bezpie-

czeństwa.

2. Nie logujemy się na konta z dostępem do 
pieniędzy przez sieć/przeglądarkę interneto-
wą Tor
Jeśli tego typu konta są ogólnie jawne dla usługo-

dawców, którzy świadczą nam daną usługę.

Musimy być odpowiednio zweryfikowani, zanim 

otworzymy rachunek bankowy czy też potwierdzimy 

konto PayPal. Dlatego też nie ma sensu ukrywać 

swojej obecności w internecie i logować się do 

tego typu usług, korzystając z Tora. Możemy rów-

nież przysporzyć sobie kłopotów, ponieważ banki 

w ramach zabezpieczenia mogą blokować konta, do 

których następują logowania z różnych adresów IP 

w różnych krajach.

3. Nie zmieniamy typu wykorzystywanej sieci 
w trakcie trwania jednej sesji
Gdy wykorzystujemy sieć/przeglądarkę Tor przez na 

przykład godzinę i stwierdzimy, że pracuje ona zbyt 

wolno, a chcemy obejrzeć jakiś materiał, choćby 

film, szybciej, nie otwieramy zwykłej przeglądar-

ki i nie przeglądamy zasobów przy jednocześnie 

aktywnej przeglądarce Tor. Przez takie działanie 

bardzo łatwo powiązać adresy IP i czasy dostępu do 

serwerów. Powinniśmy całkowicie zamknąć prze-
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glądarkę Tor i dopiero wtedy korzystać normalnie 

z internetu

4. Szyfrowanie danych
Nie przesyłamy wrażliwych danych bez ich zaszy-

frowania. Nie wiemy, kto może nas szpiegować, 

być może nikt, a być może jakaś zorganizowana 

grupa. Faktem jednak jest, że wszelkiego rodza-

ju wrażliwe bądź szczególnie ważne informacje, 

nigdy nie powinny być przesyłane przez inter-

net bez wcześniejszego zaszyfrowania. Jeśli nie 

zamierzamy korzystać ze specjalnych narzędzi 

do szyfrowania, powinniśmy przynajmniej spa-

kować przesyłane pliki do archiwum i zabezpie-

czyć je hasłem. Nie jest to idealne rozwiązanie, 

ale szybkie, a jeśli ustawimy odpowiednio silne 

hasło, będzie ono nie do złamania dla zwykłych 

atakujących.

Najłatwiej skorzystać z programu 7 Zip i wybrać 

metodę szyfrowania AES-256, która zapewnia wy-

soki poziom bezpieczeństwa.

5. Nie otwieramy nieznanych linków i plików
Otrzymany na przykład w e-mailu link może otwie-

rać prawdziwą stronę internetową, ale może też 

być to pułapka prowadząca do zainfekowanej 

witryny, która wykorzystując specjalne skrypty, 

przechwyci naszą przeglądarkę lub zainstaluje 

programy typu malware/ransomeware. Podobne 

zagrożenie zawsze istnieje, gdy otwieramy niezna-

ne pliki, które otrzymaliśmy drogą mailową lub 

sami pobraliśmy z podejrzanych stron. Wirusy mogą 

być ukryte nie tylko w aplikacjach, ale również 

w plikach muzycznych, zdjęciach, dokumentach. 

Jeśli zależy nam na ochronie, powinniśmy zainsta-

lować program antywirusowy, który ochroni nas 

przed tego typu zagrożeniami, jeśli już przypad-

kiem otworzyliśmy zły link.

6. Nie podajemy informacji na nasz temat 
online
Jeśli zależy nam na anonimowości, nie możemy na 

stronach internetowych podawać dotyczących nas 
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informacji. Takie dane, jak wiek, data urodzenia, 

dane dotyczące rodziny, miejsce zamieszkania, 

ulubione zwierzę, drużyna, piosenka, zespół, prze-

zwisko, hobby i inne tego typu, z pozoru wydają 

się mało szkodliwe. Jednak na przykład często, gdy 

chcemy odzyskać hasło do jakiejś usługi, musimy 

podać właśnie takie informacje. Jeśli więc opubli-

kujemy je w serwisie społecznościowym lub innym 

publicznym portalu, atakujący mogą do nich dotrzeć 

i je wykorzystać.

7. Nie stosujemy słabych haseł
Informacje osobiste mogą także wykorzystywać 

generatory do łamania haseł. Wystarczy znać kilka 

podstawowych danych i już można złamać hasło 

większości mniej doświadczonych użytkowników. 

Bardzo dużo osób używa jako hasła na przykład swo-

jego imienia i roku urodzenia lub ulubionej drużyny 

piłkarskiej.

Pamiętajmy, że musimy zabezpieczać nasze konta 

silnymi hasłami, które nie będą podatne na tego 

typu „społecznościowe” ataki. Silne hasło powinno 

mieć przynajmniej 12 znaków, na które składać się 

powinny przynajmniej: jedna duża litera, cyfra i znak 

specjalny.

Obowiązkiem szkoły jest z jednej strony stosowanie 

zdobyczy nowoczesnej techniki i technologii, a z dru-

giej przygotowanie do ich mądrego i efektywnego 

wykorzystania. Komputer jest pomocny w kształce-

niu w szkołach masowych, a także w nauczaniu indy-

widualnym, szczególnie niepełnosprawnych. Specjal-

ne programy oraz gry edukacyjne umożliwiają naukę 

w trakcie atrakcyjnej zabawy, indywidualizują tempo 

uczenia się, wydłużają czas pełnej koncentracji na-

wet o 100%.

Wraz z obniżaniem się ceny i dostępnością na 

rynku rośnie udział osób korzystających z kompu-

tera codziennie. Wśród dzieci i młodzieży kom-

puter cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 

Można śmiało powiedzieć, że w ostatnich latach 

to właśnie on zawładnął życiem i wyobraźnią 

wielu z nich. Komputerowy świat jest barwny, 

pełen ekspresji i  dynamiki, wzbogacony muzyką 

a jednocześnie daje szansę dominowania nad 

rzeczywistością, tu można kierować zdarzenia-

mi, działać, odnosić sukcesy. Komputer staje 

się kimś bliskim, tak jak kolega, a nawet więcej, 

jest mądry, nieomylny – mądrzejszy od nauczy-

ciela, który stresuje i stawia wymagania, a także 

bystrzejszy od rodziców, którzy pouczają i ciągle 

mają pretensje.

Badania statystyczne wyraźnie pokazują, że ok. 

80% badanych ma codzienny kontakt z kompute-

rem (na ogół w domu), z czego 2/3 od 1 do 3 godzin 

dziennie, a 1/3 ponad 3 godziny dziennie.

Rodzice chętnie kupują dzieciom komputer 

w przekonaniu, że jest narzędziem ułatwiającym 

naukę, poznanie świata, a wiedza i umiejętności, 

które w ten sposób nabędą, to inwestycja w przy-

szłość.

Najczęściej rodzice wiedzą, że ich dzieci zbyt 

dużo czasu spędzają przed komputerem, ale praw-

dopodobnie wielu z nich niezbyt dobrze orientuje 

się w specyfice tego środka przekazu.

Niekontrolowany dostęp do komputera i interne-

tu może stanowić zagrożenia, na które coraz częściej 

zwraca się uwagę rodziców i nauczycieli. Lekarze od 

dawna ostrzegają przed skutkami wielogodzinnego 

przebywania przed monitorem komputera zagraża-

jącymi wszechstronnemu i prawidłowemu rozwojowi 

młodego pokolenia. O tym dowiecie się w następnej 

części cyklu.

Koniec części pierwszej.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz. 369) wprowadziło nowe zadania dla bibliotek 
pedagogicznych, do których należy przede wszystkim organizowanie 
i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz bibliotek 
szkolnych. Działania te nie są obce tego typu bibliotekom, ponieważ rolę 
wspierającą oświatę każda z nich sprawuje od zawsze. Obecnie ważne jest 
wypracowanie takiego systemu działań, który wpływać będzie na rozwój 
i poprawę jakości pracy szkół i placówek oświatowych. 

Jednym z zadań bibliotek pedagogicznych jest 

skuteczne wspomaganie pracy szkół i placówek 

poprzez realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz wykorzystywanie technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych. Filarami systemu wsparcia 

szkół są trzy placówki oświatowe: biblioteka pedago-

giczna, ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna. Ważną umiejętnością 

instytucji wspomagających pracę szkół jest dobór właści-

wej oferty edukacyjnej i dopasowanie jej do rzeczywistych 

potrzeb placówki. Zgodnie z nowymi wytycznymi biblio-

teki pedagogiczne zajęły się organizacją i prowadzeniem 

sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy 

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu 

doskonalenia swojej pracy i wymiany doświadczeń. Wyżej 

wymienione formy pracy bibliotek pedagogicznych do-

tyczących zakresu wspomagania szkół i placówek oświa-

towych od 2016 roku stały się obligatoryjną formą pracy 

bibliotekarzy pracujących w bibliotekach pedagogicznych. 

W placówkach tych powstały działy lub zespoły, które 

stricte zajmują się tym zakresem pracy. To pozwala w spo-

sób profesjonalny i właściwy wspierać środowisko szkolne 

oraz przygotowywać i proponować szeroki wachlarz 

oferty edukacyjnej skierowanej zarówno dla nauczycieli, 

uczniów, studentów oraz rodziców.

W organizowaniu procesu wspomagania nie można 

pominąć już posiadanego zasobu bibliotecznego, który 

stanowią zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, multi-

media), należy tu zauważyć, iż trzon księgozbioru biblio-

tek pedagogicznych stanowi księgozbiór składający się 

z literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicz-

nej, z poradników, podręczników książek dydaktycznych, 

którego niezmienną rolą jest wspieranie pracy pedago-

gicznej nauczyciela oraz jego doskonalenia zawodowego. 

Ponadto integralną częścią każdej biblioteki pedagogicz-

nej jest także działalność informacyjno-bibliograficzna, 

tworzenie kartoteki zagadnieniowej. prowadzenie strony 

internetowej biblioteki, administrowanie strony biblioteki 

na portalu społecznościowym Facebook. 

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego 

w Kaliszu inspiruje i promuje edukację czytelniczą i me-

dialną, prowadzi zajęcia biblioteczne dla uczniów różnych 

typów szkół zgodnie z ofertą edukacyjną i podstawą 

programową kształcenia ogólnego. Organizuje stałe 

imprezy biblioteczno-czytelnicze typu: Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci, Narodowe Czytanie, Dzień Głośnego Czytania, 

akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom”,  „Uwolnij książkę”, obchody Tygodnia 

Bibliotek i Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkol-

nych, Nocy Bibliotek.

Budowa systemu wspomagania szkół i placówek oświa-

towych jest dużym wyzwaniem dla wszystkich bibliotek 

pedagogicznych. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczew-

skiego w Kaliszu wraz z sześcioma filiami, posiadając 

bogate zasoby w postaci księgozbioru, zbioru czasopism, 

multimediów, zabytkowych zbiorów specjalnych oraz 

doświadczonej i fachowej kadry, zadanie to realizuje 
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współpracując ze środowiskiem oświatowym Kalisza i re-

gionu. Wspiera i współpracuje zarówno z przedszkolami, 

szkołami podstawowymi, szkołami średnimi, uczelniami 

wyższymi oraz pozostałymi placówkami oświatowymi. 

Kryterium i skala sukcesu realizowanych i zamierzonych 

działań, wynikać będzie nie tylko od przygotowania 

i zaangażowania samych bibliotekarzy Książnicy, ale także 

od dyrektorów i nauczycieli, którzy w tych działaniach już 

dostrzegli, bądź dostrzegą, szansę rozwoju pracy szkoły, 

czy placówki oświatowej. Wykorzystując potencjał i ofertę 

Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, bibliotekarze szkolni, 

pedagodzy, nauczyciele – przedmiotowcy, pracownicy 

świetlic i przedszkoli mogą poszerzyć atrakcyjność zajęć 

edukacyjnych oraz podnieść jakość pracy zawodowej.

 Kaliska Książnica organizuje szkolenia biblioteczne, 

seminaria, konferencje, zajęcia edukacyjne, spotkania 

cykliczne, imprezy tematyczne, czytelnicze, wystawy 

i oprowadzania kuratorskie. W swojej ofercie edukacyjnej 

przygotowanej dla uczniów wszystkich poziomów kształ-

cenia polecamy m.in. zajęcia: „CzytaMY w Bibliotece”, 

„Historia książki, od papirusu do e-booka”, „Migająca bi-

blioteka”, „Jak powstaje czasopismo”, „Poznajemy tajniki 

pracy biblioteki”, „Z jakich podręczników uczyli się wasi 

pradziadkowie? Dawne podręczniki szkolne w zbiorach 

Książnicy Pedagogicznej”, „Kochasz książki – zostań…”, 

„Kaliszanin: gazeta miasta Kalisza. Z Petersburga do 

kaliskiej biblioteki”. Z kompleksową, aktualną ofertą 

edukacyjną można zapoznać się na stronie internetowej 

Książnicy: www.kp.kalisz.pl wchodząc w zakładkę wspo-

maganie. Dużą popularnością cieszą się prowadzone 

przez dział zbiorów specjalnych warsztaty z kaligrafii, 

podczas których uczestnicy mierzą się z próbą pisania 

piórem lub stalówką. Książnica prowadzi ponadto rozbu-

dowaną działalność wystawienniczą, ukierunkowaną na 

promocję biblioteki i edukację młodego pokolenia. Zalicza 

się także do grona bibliotek pedagogicznych w Polsce, 

które prowadzą działalność wydawniczą. Książnica kaliska 

wydaje własne czasopismo branżowe „Bliżej Biblioteki”, 

a jej pracownicy przygotowują teksty do różnych wydaw-

nictw w kraju. Dumą biblioteki jest Pracownia Władysła-

wa Kościelniaka – znanego artysty Kalisza. Opiekę nad 

pracownią i zbiorami sprawuje kierownik działu zbiorów 

specjalnych. „Perełką edukacyjną” tego działu są również 

ekspozycje stałe: „Szkolnej Ławy Czar” i „Z bibliotecznego 

lamusa” oraz kolekcje historyczne m.in.: Eligiusza Kor-

-Walczaka, Kiry Gałczyńskiej, rodziny Wiłkomirskich, Anny 

i Ryszarda Templewiczów, Technikum Budowy Fortepia-

nów. Dział zbiorów specjalnych gromadzi i przechowuje 

spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty i kultury, które są 

wykorzystywane jako materiał edukacyjny, ekspozycyjny 

i naukowy, stanowiąc bezcenne źródło historyczne. Wy-

mieniając te formy działalności Książnicy kierujemy apel 

do wszystkich szkół i placówek, bardzo chętnie przyjmie-

my każdy rekwizyt szkolny do naszych ekspozycji. Zapew-

niamy, iż z wielką pieczołowitością będziemy przechować 

i kultywować szkolny charakter ekspozycji, które niewąt-

pliwie już dziś stanowią edukacyjno-historyczny wymiar 

dla obecnych i przyszłych pokoleń. Książnica pedagogicz-

na w Kaliszu wspierając środowisko szkolne organizuje 

lub współorganizuje wraz ze zgłaszającymi się szkołami 

różnego typu projekty edukacyjne, konkursy, akcje propa-

gujące czytelnictwo. W mijającym roku szkolnym zostały 

przeprowadzone m.in. projekty: „Kryształ wartości”, 

„Szkolnej ławy czar – przygoda z kaligrafią i książką”, „Ak-

tywna Biblioteka”, „Poznajemy Książnicę Pedagogiczną”. 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 biblioteka ma zamiar 

kontynuować niektóre z ww. projektów oraz zainaugu-

rować nowe, np.: „Krąg zaczytanych przedszkoli”, „Jak 

wyzwolić kreatywność uczniów pracując metodą Teatru 

Kamishibai”, „Piramida Wartości”. 

Bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej wychodząc na-

przeciw potrzebom nauczycieli organizują spotkania z cy-

klu: „Spotkajmy się w bibliotece”, „Znani/nieznani Wielko-

polanie”, tematyczne seminaria np. #biblioteka i książka, 

warsztaty m.in. „Kierunek Zdrowie”. Priorytet stanowią 

jednak prowadzone sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli, bezpośrednie konsultacje, poradnictwo biblio-

graficzne oraz szkolenia dla rad pedagogicznych doty-

czące wykorzystywania zasobów biblioteki. Bliżej można 

zapoznać się z wymienionymi działaniami przeglądając 

stronę internetową biblioteki i zakładkę wspomaganie. 

Obecnie w naszej siedzibie działają dwie sieci: sieć nauczy-

cieli bibliotekarzy i sieć dziedzictwa kulturowego regionu 

kaliskiego. W nowym roku szkolnym zapraszamy do nowo 

organizowanych sieci skupiających nauczycieli edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ciekawą formą 

wsparcia nauczycieli przez bibliotekę jest Punkt Biblio-
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wynikający z bogatego i różnorodnego zasobu biblio-

tecznego oraz doświadczonej i profesjonalnej kadry. 

W skład kaliskiej biblioteki wchodzi siedem działów, 

w których pracuje 30. osobowa kadra. Są to następujące 

działy: dział gromadzenia, uzupełniania i opracowywania 

zbiorów, dział udostępniania zbiorów, dział informacyj-

no-bibliograficzny, dział zbiorów specjalnych, dział ma-

gazynów i konserwacji zbiorów, dział ekonomiczny, dział 

administracyjny. Ponadto Książnica posiada sześć filii: 

w Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Kępnie, Ostrzeszo-

wie, Pleszewie i Krotoszynie.

PBP Książnica Pedagogiczna im A. Parczewskiego 

w Kaliszu niewątpliwie może stać się partnerem każdego 

typu szkoły w ramach wspomagania szkół i placówek 

oświatowych. Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, 

bibliotekarzy szkolnych do współpracy, możemy wspól-

nie wypracować zorganizowany i skuteczny plan działań 

między instytucjami ukierunkowany na potrzeby kadry 

pedagogicznej danej szkoły, uczniów i rodziców. W Książ-

nicy działa Zespół wspomagania szkół i placówek oświa-

towych, który zajmuje się współpracą ze środowiskiem 

oświatowym. Zapraszamy do kontaktu: tel. (62) 757 13 

21 wew. 42 oraz e-mail: wspomaganie@kp.kalisz.pl 

Opis zdjęć:

1. Kącik Małego Czytelnika, utworzony dla dzieci użyt-
kowników biblioteki.

2. Fragment pracowni W. Kościelniaka

3. Uczestnicy Konferencji (Nie)zwykłe Kobiety. Zaska-
kujące, Odważne, Wybitne, Intrygujące.
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teczny. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowi-

ska nauczycielskiego. W ramach propagowania czytelnic-

twa Książnica zaprasza wszystkie szkoły do korzystania 

ze zbiorów za pośrednictwem Punktu Bibliotecznego. 

W ramach punktu szkoła otrzymuje pakiet składający się 

z 50 książek z zakresu literatury pedagogicznej, psycholo-

gicznej, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów 

oraz beletrystyki i 10 płyt multimedialnych. Książki wy-

brane przez szkolnego bibliotekarza, bądź pracowników 

Książnicy zostają udostępnione nieodpłatnie nauczycie-

lom w bibliotece szkolnej na okres 3 miesięcy. Punktem 

z ramienia szkoły opiekuje się bibliotekarz szkolny lub wy-

znaczony przez dyrektora placówki nauczyciel. Biblioteka 

poleca nauczycielom również usługę IBUK Libra, wirtualną 

czytelnię Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym 

dostępem do publikacji z różnych dziedzin, oraz Academi-

cę, cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych.

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego wspie-

rając szkoły i placówki oświatowe współpracuje także ze 

środowiskiem lokalnym, różnymi organizacjami i stowarzy-

szeniami. Wymienić tu należy m.in. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku „Calisia”, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, czy Ośrodek 

Psychoterapii i Wspierania Rozwoju Osobistego Harmonia 

w Kaliszu.

Książnica Pedagogiczna poszerzając swoje usługi 

zarówno dla potencjalnego czytelnika, jak i wyróżnionego 

klienta, jakim jest bezsprzecznie nauczyciel, musi dbać 

przede wszystkim o udostępnianie i promocję posiada-

nych zasobów bibliotecznych oraz digitalizację i ochronę 

zbiorów. Ponadto współpracując równolegle ze środowi-

skiem oświatowym i lokalnym pełni rolę edukacyjnego 

vademecum – gromadząc, opracowując i udostępniając 

niezbędną wiedzę przydatną konkretnej placówce oświa-

towej lub osobie przyczynia się do osiągania zamierzonych 

celów i wymiernych efektów jej pracy.

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu jest prężnie dzia-

łająca placówką, jej zakres działań jest bardzo szeroki, 
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dr Małgorzata Juda-Mieloch

„O, roku słodki” – 
– obraz powstania 
wielkopolskiego 
w literaturze  
pięknej
Poszerzony i uzupełniony tekst prelekcji 
wygłoszonej 24 listopada 2018 roku podczas sesji 
popularnonaukowej z okazji 100. rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego w ostrowskim Forum 
Synagoga. Sesję „Powstanie wielkopolskie w regionie 
ostrowskim” zorganizowało Ostrowskie Towarzystwo 
Genealogiczne, a poprowadził prezes Marian 
Franciszek Nowak. Zaprezentowany przez nauczyciela 
konsultanta ODN Kalisz Małgorzatę Judę-Mieloch 
wykład był jedną z 13 prelekcji przygotowanych 
w ramach konferencji, której pokłosie ukaże się 
drukiem w 13 i 14 numerze „Rocznika OTG”.



NIEZRĘCZNA SYTUACJA
Poruszanie tematyki powstania wielkopolskiego w literaturze 

pięknej, i to w roku szlachetnej – podwójnie złotej – rocznicy, 

a do tego w ramach konferencji historycznej, jest obarczone 

wielkim ryzykiem. W chwilach czcigodnych jubileuszy wypa-

da – i tak zresztą chciałoby się z całego serca – wygłosić liczne 

apoteozy i hymny pochwalne, a przynajmniej przypomnieć 

ważne, ciekawe i piękne teksty literackie. Tymczasem kwestia 

obrazu powstania wielkopolskiego w literaturze pięknej 

wygląda… niepięknie, co stawia prelegenta w niezręcznej 

sytuacji.

Trzeba by przede wszystkim wymienić przyczyny takiego 

stanu rzeczy.

Po pierwsze, o ile historiografia i literatura faktu, to znaczy 

pamiętnikarstwo, powstania wielkopolskiego są stosunkowo 

liczne, nie mówiąc już o historycznej literaturze przedmiotu, 

o tyle literatura piękna poświęcona tej tematyce jest na tym 

tle uboga i do tego źle opracowana.

Po kolejne, do nielicznej reprezentacji tekstów dochodzi 

kwestia ich wartości literackiej: są one nie tylko mało znane, 

ale przede wszystkim – artystycznie słabe. Słabe nie z po-

wodu podejmowanej tematyki, lecz przez nieudolny sposób 

jej opracowania. Tu można jednak dodać zastrzeżenie nieco 

osłabiające sformułowany przed chwilą zarzut. Otóż istnie-

ją kryteria oceny literaturoznawczej dwojakiego rodzaju. 

W uproszczeniu – po pierwsze, literaturoznawstwo szuka 

cech, które sprawiają, że dzieło jest arcydziełem, to znaczy ma 

zobiektywizowaną wartość literacką niezależnie od czasu. To 

tak zwane kryteria diachroniczne. Po drugie zaś, istnieje ocena 

synchroniczna, czyli próbująca odtworzyć, czy teksty odpowia-

dały potrzebom ich współczesnych odbiorców. Historyk prof. 

Janusz Karwat jest przekonany, że „im bardziej cofamy się 

w czasie w kierunku powstania, tym recepcja powieści, poezji 

i innych gatunków była większa”1, zatem zwraca uwagę, że 

w ocenie synchronicznej utwory te mają dużą wartość. Należy 

z tą opinią zgodzić się całkowicie. I może dodać spostrzeżenie, 

że tematyka powstania wielkopolskiego odżywa średnio co 

10 lat z okazji okrągłych rocznic – wystarczy prześledzić daty 

pierwszych wydań tych nielicznych utworów. Setna rocznica – 

należy się tego spodziewać – przyniesie plon jeszcze obfitszy 

niż poprzednie. A może przyniesie także arcydzieło.

Dodatkową okolicznością wyjaśniającą słabość tekstów, 

o których mowa, jest fakt, że ówcześnie Wielkopolska nie 

wydała pisarzy wielkiej miary, jak to stało się w Małopolsce 

i Królestwie. Sami powstańcy wielkopolscy nie byli zawodowo 

związani z literaturą. Dominowali wśród nich robotnicy rolni 

i przemysłowi, rzemieślnicy i młodzież. To także z tego powo-

du literackiego pokłosia powstania wielkopolskiego zupełnie 

nie można zestawiać z pokłosiem powstania listopadowego 

i styczniowego2. Być może wielka literatura polska powstaje 

jedynie z klęski. Jedynym kanonicznym nazwiskiem pojawia-

jącym się w kontekście literatury o powstaniu wielkopolskim 

jest Stefan Żeromski. I od razu trzeba dodać, że pojawia się 

tutaj ze swoim bodaj najsłabszym, najbardziej niedopracowa-

nym utworem.

DOTYCHCZASOWE OPRACOWANIA
W zasadzie problematykę powstania wielkopolskiego 

w literaturze pięknej omówił dość drobiazgowo, choć w kilku 

miejscach – jak już wspomniałam – w niepełny sposób, prof. 

Janusz Karwat w artykule opublikowanym w „Studia Euro-

paea Gnesnensia” w roku 2015. Karwat obficie korzystał 

z 17 lat wcześniej opublikowanego na łamach „Powstańca 

Wielkopolskiego” artykułu Mariana Olszewskiego, nieco uzu-

pełniając swój przegląd. Opracowanie Karwata, choć omawia 

literaturę piękną, jest pisane z perspektywy historyka. Trzeba 

powiedzieć, że choć autor formułuje ostre sądy wartościujące 

katalogowane utwory – w zasadzie jest dla nich łaskawy. W ni-

niejszej prelekcji powtarzam uporządkowania dokonane przez 

Olszewskiego i Karwata, dokonując uzupełnień.

Kolejne nowości wydawnicze nieuwzględnione w przy-

wołanych opracowaniach są związane z trwającymi właśnie 

w całej Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce obchodami 

rocznicowymi. Jest więc za wcześnie na dokonywanie syntezy 

tematu. Można natomiast kilka nowych tekstów i przedsię-

wzięć literackich wzmiankować, co uczynię pod koniec swoje-

go wystąpienia.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
W TWÓRCZOŚCI EPICKIEJ 
I DRAMATYCZNEJ
Za pioniera powieściopisarstwa powstańczego prof. Karwat 

niesłusznie uważa Macieja Wierzbińskiego, który pisał pod 

pseudonimem Roman Rabe. Jednak nie wolno zapomnieć 

o rzeczywistym pierwszym utworze o powstaniu wielkopol-

skim. To nowela „Staśka” ze zbioru Czesławy Wolniewiczów-
ny pt. „Ze strun rozedrganych” wydanego już w 1919 roku.

Maciej Wierzbiński w 1925 roku wydał książkę „Wolność” 

z podtytułem „Powieść z czasów odrodzenia Wielkopol-

ski”. Dwa lata później utwór ten nieco wzbogacił i połączył 

z bliskimi tematycznie fragmentami innych nowel i wydał 

nową książkę pod tytułem „Syn kresów”. Jej akcja toczy się 

na północy Wielkopolski. Autor należycie połączył zaangażo-

wanie bohatera w powstanie z wątkiem miłosnym. Walorem 

książki jest także znajomość realiów powstańczych, ponieważ 

Wierzbiński był powstańcem, więc pisał, czerpiąc z własnych 

obserwacji. Jednak „zachowania i dialogi bohaterów przedsta-

wił płytko i wedle przestarzałych stereotypów powieściowych. 

Styl Wierzbińskiego jest pełen językowych wybujałości. W usta 

postaci wkłada autor słowa gwałtownych pasji. Opisy rażą 

nieporadnością pisarską i naiwnością” – jak ocenia przywoły-

wany przez Karwata Marian Olszewski3. Widać doświadczenie 
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publicystyczne nie wystarczyło Wierzbińskiemu, aby unieść 

ciężar prozy artystycznej.

W trybie uzupełnień w tym miejscu należy wymienić także 

zapowiadany na początku mojego referatu utwór Stefa-
na Żeromskiego „Wiatr od morza” z 1922 roku. To zbiór 

utworów prozą. Ni to powieść, ni to zbiór nowel, w których 

Żeromski ukazuje w wybranych epizodach dzieje Pomorza 

od czasów zamierzchłych aż po swoją współczesność. Ele-

mentem wiążącym osiemnaście hybrydycznych fragmentów 

jest mitologiczna postać Smętka. W tej nużącej i bardzo 

nierównej literacko książce w trzystronicowym fragmencie 

pt. „Czekaj” pojawia się wątek powstania wielkopolskiego. 

Wzmiankowany jest też Ostrów:

Oto oni, dwaj oficerowie niemieccy, prowadzą narodową wojnę 

z Prusakami! Dawno ją – do licha! – piastowali w duszach. Idą na 

Nakło! Idą na północ! Ku morzu! W ciągu kilku dni opanowana 

jest Września, Gniezno, Biedrusko, Śrem, Śmigiel, Wągrowiec, 

Krotoszyn, Kościan, Jarocin, Ostrów, Mogilno, Żnin, Rogoźno. 

Całe Księstwo uchwyciło się hasła danego z Poznania. Czekano 

na nie cierpliwie, z utęsknieniem, z zapartym oddechem. Cóż 

dziwnego, że rozbrajanie Niemców dokonało się wszędzie jak 

jeden odruch wydanej po prusku żelaznej komendy. Sprawa była 

prosta, gdzie garnizon składał się z polskiej większości. Gdzie, jak 

w Gnieźnieńskiem, Niemcy przeważali, trzeba było na zdziecho-

wieckim polu walkę staczać i dopiero po walnym zwycięstwie 

władzę polską wdrażać.4

Wspomnienia w formie także niezbyt udanej powieści napisał 

powstaniec kłecki Wacław Noskowiak. W 1935 roku wyszła 

drukiem jego publikacja „Naprzód wiara! Opowieść powstań-

ca o walkach powstańczych w latach 1918/19”. Autor prze-

kazał tu swoje spojrzenie na tamte dni, rekonstruując własny 

stan uczuć. Karwat słusznie diagnozuje prymitywny styl po-

wieści, co wyklucza ten utwór z kręgu tekstów wartościowych.

Dopiero lata 60. XX wieku przyniosły długo oczekiwany 

utwór o walorach literackich. To „Pogranicze” Eugeniusza 
Paukszty. Książka była pięciokrotnie wznawiana i przynio-

sła autorowi dużą popularność. Karwat referuje, że „akcja 

powieści toczy się na Ziemi Babimojskiej, która decyzją 

konferencji paryskiej nie weszła w skład II Rzeczypospolitej. 

Autor wykorzystał rozmowy z żyjącymi wówczas bohatera-

mi zdarzeń, przeanalizował mnóstwo dokumentów, listów 

i wspomnień. Z wielokrotnych pobytów na Babimojszczyź-

nie zaczerpnął klimat patriotycznych nastrojów ludności”5. 

Dzięki talentowi pisarskiemu, poetyckiej wyobraźni oraz 

malarskim wizjom autora powstała wartościowa, realistycz-

na w konwencji powieść. W latach 70. Paukszta przygotowy-

wał jeszcze jedną obszerną powieść historyczną o powstaniu, 

jednak przedwczesna i nagła śmierć (w 1979 roku) uniemożli-

wiła mu dokończenie przedsięwzięcia.

W roku 1969 ukazała się ambitna powieść Mariana Turwi-
da (M. Kaczmarka) „Dwie strony drogi”. Wznowienie powieści 

w 1983 roku świadczy o jej jako takiej wartości. Jej akcję 

osnuto wokół środowiska rodzinnego autora, który pokazał 

wzmaganie się postaw patriotycznych i dążeń niepodległo-

ściowych bohaterów. Turwid powstanie osadził we Wrześni, 

rozpoczynając od słynnego strajku szkolnego tamtejszych 

dzieci. Walorem tego utworu jest autentyzm postaci, co wska-

zuje zarówno przywoływany już Olszewski, jak i Karwat.

Motyw powstania jest obecny w świetnej prozie auto-

biograficznej Arkadego Fiedlera, znanego dziś wszystkim 

podróżnika, reportażysty, autora „Dywizjonu 303”, który stał 

się inspiracją dla filmu w reżyserii Denisa Denicia „Dywizjon 

303. Historia prawdziwa”. W powieści „Mój ojciec i dęby” 

w ostatnim piątym rozdziale Fiedler poświęcił sporo miejsca 

pierwszej wojnie światowej, przygotowaniom do powstania 

oraz samemu powstaniu. Podał wiele szczegółów związanych 

z ukrywaniem dezerterów z armii pruskiej, gromadzeniem 

broni, konspiracyjnymi naradami, jakie odbywały się w miesz-

kaniu Fiedlerów przy ul. Długiej 11 w Poznaniu. Jeśli trzeba 

by rekomendować jakiś utwór do kanonu szkolnych lektur 

obowiązkowych małego Wielkopolanina, to właśnie ten tekst 

mógłby spełnić swoją funkcję6. Nie tylko poprzez podjętą 

tematykę powstania wielkopolskiego, ale także poprzez 

niezwykły opis dzieciństwa i młodości, kiedy ważną rolę w roz-

woju pełnią ciekawi ludzie – prawdziwe autorytety, a także 

relacja z rodzicami oraz umiłowanie przyrody. Opisy wielko-

polskiej natury zachwycają znawstwem detalu botanicznego 

i zoologicznego oraz wrażliwością poetycką.

W kolejnych dwóch powieściach, które wymienia w swoim 

artykule prof. Karwat, zostały zaakcentowane szczególnie 

historyczne (więc znów nie artystyczne) walory tych publikacji. 

Obie powieści wyszły drukiem w 1973 roku.

Autorem wartej wzmiankowania książki jest Wiesław 
Rogowski, który napisał powieść pt. „Owoc w dłonie”. Karwat 

za Olszewskim pisze, że po raz pierwszy w literaturze pięknej 

pojawił się temat zachowawczej postawy działaczy Naczelnej 

Rady Ludowej w Poznaniu na przełomie 1918 i 1919 roku. 

Fabuła jest oparta na licznych wspomnieniach powstańców. 

Jej walorem jest plastycznie odmalowany obraz zaskoczenia 

polityków powstaniem. Autor ukazał ich bezradność, brak 

odwagi, a nawet niechęć, jaką okazywali zwolennikom działań 

zbrojnych.

Z kolei Tadeusz Becela jako pierwszy umiejętnie wprowa-

dził wątek plebejski do literatury o powstaniu. W książce „Świt 

nad Wartą” ukazał bohaterów podążających do powstania, 

ale także zadających sobie pytanie o kształt przyszłej Polski, 

o program społeczny ludzi władzy oraz o relacje tych dwóch 

warstw społecznych.

Gerard Górnicki aż trzykrotnie sięgał do tematu powsta-

nia. W 1977 napisał dramat w trzech aktach „Poszli ci, którzy 
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powinni” – dramat rok później wystawiony w poznańskim 

Teatrze Polskim. „Akcja sztuki rozgrywa się w oparciu o realia 

gnieźnieńskie. Dialogi nasycone są ostrymi polemikami, które 

toczą się w gronie niższych dowódców. Autorowi udało się od-

tworzyć spontaniczny, żywiołowy i ludowy zarazem charakter 

Powstania”7. Z kolei jego powieść „Bitwa szalała do wieczora” 

oparta na podstawie długoletnich studiów stanowi panora-

miczne ujęcie powstania na północnym froncie walk – w Gnieź-

nie, Kłecu, Szubinie, Żninie i Rynarzewie. Autor „poprzez losy 

bohaterów, w znakomitej większości postaci historycznych 

[…], ukazał specyfikę tych walk: spontaniczność, rozpro-

szenie wysiłków, brak głównego wodza i jednolitej strategii 

w pierwszych dniach Powstania”8. Z kolei w powieści z 1994 

roku „Mściwój i Anna Maria” opisał wydarzenia powstańcze 

w okolicach Międzychodu i na froncie zachodnim.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W POEZJI
Istotną publikacją z omawianego zakresu jest wydana w 1978 

roku, a więc z okazji 60. rocznicy powstania, antologia Józefa 
Ratajczaka „Krople wrzącej krwi. Powstanie Wielkopolskie 

w poezji i pieśni”9. Antologia składa się z pięciu tematycznych 

części: „Strzępy poetyckich meldunków”, „W okopach wielkiej 

wojny”, „W hołdzie poległym”, „Z pieśni powstańczej”, „Gru-

dniowe etiudy” i gromadzi utwory, co do których wartości lite-

rackiej trzeba by powtórzyć uwagi zgłoszone już na wstępie.

Wśród poetów znajdziemy Romana Wilkanowicza, Jerzego 

i Witolda Hulewiczów, Emila Zegadłowicza, Zenona Kosidow-

skiego, Ryszarda Daneckiego, Franciszka Fenikowskiego, 

Jerzego Grupińskiego, Stanisława Hebanowskiego, Stanisława 

Helsztyńskiego, Lecha Łuczaka, Ewę Najwer (jedyną poetkę 

w antologii), Wincentego Różańskiego, Teodora Śmiłowskie-

go, Leonarda Turkowskiego i Eugeniusza Wachowiaka. Bardzo 

ważnym poetą z wymienionych jest Roman Wilkanowicz, zwa-

ny Bardem Powstania. Z jego wiersza pochodzi cytat, który 

stał się tytułem antologii Ratajczaka. Pisał Wilkanowicz:

Tobie Polsko, ta kropla krwi wrzącej,

Tobie Polsko, tych naszych serc bicie,

Tobie każdy cień myśli gorącej,

Tobie wszystko, na śmierć i na życie!10

Dla ostrowian z pewnością najważniejszy w antologii jest 

młodzieńczy wiersz Wojciecha Bąka z roku 1928 (znowu jubi-

leuszowy!) pierwotnie opublikowany w „Tęczy”11. To właśnie 

pobrzmiewający mickiewiczowską frazą „O, roku ów!” cytat 

z wiersza pod tytułem „Rok 1918” stał się z kolei częścią tema-

tu mojego dzisiejszego wystąpienia. O grudniowych wydarze-

niach dwudziestojednoletni Bąk pisał w zakończeniu utworu:

O, roku słodki, gdzie serca nasze rozkwitły zbolałe,

Roku, coś wrócił do życia przeszłości pijane widma –

Kto ciebie widział i przeżył, ten pozna rozkosz i chwałę,

Ten może płonąć w wspomnieniach, jak mirra 

i wonne kadzidło!12 

Jeśli pozostajemy w kręgu poezji, wydaje się, że zupełnie za-

pomniana jest dziś poezja powstańcza. Karwat słusznie pisze, 

że okazjonalnie wydobywa się ją ze starych druków, czasami 

z tomików poetyckich. Zwykle razi ona nieporadnym językiem 

i osobistą wylewnością autorów. Można jednak traktować ją 

jako piękną lirykę nastrojową tamtych czasów, która rejestruje 

zarówno ich klimat, jak i potrzeby autorów, zwłaszcza po-

wstańczego kręgu odbiorczego.

Za największego barda powstania wielkopolskiego trzeba 

uznać Romana Wilkanowicza. Zupełnie osobną kwestią jest 

jego bogaty życiorys, w tym także udział w kilku ważnych 

epizodach powstania. Niniejszy referat nie daje przestrzeni, 

by je omawiać, dlatego pozostańmy w kręgu jego twórczości 

powstańczej. Wilkanowicz ułożył śpiewnik „Pieśni żołnierskie”, 

by wśród powstańców upowszechniać polskie pieśni. Jednak 

główny nurt twórczości Wilkanowicza nawiązywał do jego 

przeżyć i przygotowań oraz przebiegu walk powstańczych. 

Opisywał powstanie szczerze i z gorących uczuciem. Najwięk-

szą wartość literacką ma książka „Bezimienni bohaterowie 

powstania wielkopolskiego”. Oddał tu wiernie wydarzenia 

z końca 1918 roku. Książka była bogato ilustrowana. W latach 

1928-1929 Wilkanowicz wydał jeszcze „Moje wspomnienia – 

ćwierć wieku życia kulturalnego Wielkopolski” oraz utwór dla 

młodzieży „Jak dzieci wypędziły Niemców”.

Wiersze o powstaniu pisał także Stanisław Rybka. Były 

one zdecydowanie słabsze artystycznie. Najcenniejsze są 

napisane latem 1919 roku. Muzykę do kilku z nich napisał 

Feliks Nowowiejski. Są to: „Pieśń Maryńczyków”, „Marsz 7 

Pułku Strzelców Wielkopolskich” i potem jeszcze „Marsylianka 

wielkopolska”. Z powodu konfabulacji, której się dopuścił przy 

scenariuszu filmu „Polska odrodzona”, twórczość opartą na 

mechanizmach konfabulacyjnych i autoprezentacyjnych zwa-

no wówczas „rybkowaniem”. Rybkowaniem można by nazwać 

literacki mit Republiki Ostrowskiej, przeciw której krucjatę 

historyczną, szczególnie w środowisku ostrowskim, prowadzi 

prof. Jerzy Pietrzak.

Autorem barwnych opowieści z życia powstańców był 

Adam Ulrych. Swoje teksty poetyckie i prozatorskie opierał 

na własnych wspomnieniach. Liryki publikował na łamach 

prasy weterańskiej. Największą wartość literacką ma książka 

„W marszu i bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich”.

Wart odnotowania jest także dorobek Ryszarda Danec-
kiego. Wiersze o tematyce powstańczej publikował na łamach 

„Powstańca Wielkopolskiego” i kwartalnika „Okolice Poetów”. 

W 90. rocznicę powstania opublikował tomik pt. „Witaj jasno-

ści” zawierający 28 wierszy. Niektóre z utworów zadedykował 

powstańcom i popularyzatorom tej tematyki.
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POZA WYKAZEM KARWATA
W wykazie prof. Karwata zabrakło ważnej dla ostrowskiej 

publiczności książki Kazimierza Radowicza „Noc sylwestrowa” 

wydanej w 1993 roku, a więc przed ćwierćwieczem. To powie-

ściowa wersja serialu „Republika Ostrowska”. Czytelnik rozpo-

zna w powieści realia Ostrowa, wiele ważnych dla historii miasta 

i okolic postaci, m.in. Stefana Rowińskiego, Wojciecha Lipskiego. 

Powieść zadedykowana „mojemu gimnazjum” jest hołdem 

oddanym szkole uczącej patriotyzmu – dawnemu Katolickiemu 

Gimnazjum Męskiemu. Ze względu na historyczne kontrower-

sje wokół Republiki Ostrowskiej powieść często jest przywo-

ływana jako przykład mijania się z prawdą historyczną. Pełni 

jednak bardzo ważną funkcję społeczną, mianowicie mitotwór-

czą. Ze względu na realistycznie przedstawiony opór młodzieży 

polskiej wobec polityki zaborczej powieść można porównać 

z „Syzyfowymi pracami” Stefana Żeromskiego, który ukazuje 

analogiczną sytuację młodzieży w zaborze rosyjskim. Ostrow-

skie „Syzyfowe prace”, przynajmniej we fragmentach, powinny 

być czytane przez młodzież w ramach edukacji lokalnej.

Podobnie powieść Andrzeja Twerdochliba „Najdłuższa woj-

na” powstała na podstawie wersji scenariusza filmu „Najdłuższa 

wojna nowoczesnej Europy” autora. Zarówno pomysł, jak i jego 

realizacja mają historię podobną do poprzedniej. „W 1975 roku 

Redakcja Filmowa Telewizji Polskiej zaproponowała mi – pisze 

autor – napisanie scenariusza tego filmu. Po długim namyśle 

i wahaniach rozpocząłem nad nim pracę. A potem Wydawnic-

two Poznańskie poprosiło o napisanie na podstawie scena-

riusza – powieści. Przystałem i na tę z kolei propozycję. Temat 

wydał mi się frapujący – sto przeszło lat historii Wielkopolski 

pod pruskim zaborem, sto lat walki o świadomość narodową, 

walki, której koncepcja wahała się od romantycznej po pozyty-

wistyczną i ta ostatnia zwyciężyła. Wielkopolanie stosunkowo 

szybko doszli do wniosku, że warunkiem przetrwania polskości 

w zaborze pruskim jest rozwój ekonomiczny Polaków – posia-

danie ziemi, istnienie w handlu, przemyśle i rzemiośle. I w tym 

kierunku poszły wysiłki ludzi świadomych, organizatorów życia 

publicznego. Filmowe i powieściowe burzliwe sto lat dziejów 

rodziny Frankowskich są fabularną egzemplifikacją słuszności 

postawy pozytywistycznej”.

AKTUALNA TWÓRCZOŚĆ ROCZNICOWA – 
2018
Z okazji setnej rocznicy powstania wielkopolskiego Wydawnic-

two Miejskie Posnania oraz Fundacja Rozwoju Miasta Pozna-

nia we współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości 

i Biblioteką Raczyńskich ogłosiło konkurs na powieść „Rozważ-

ni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat później”, którego zwycięz-

cą został Bartłomiej Marcinkowski i jego utwór „Hotel”.

Wydawca tak charakteryzuje nagrodzony utwór: „Grudzień 

1918 roku, do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, dając 

impuls wybuchowi powstania. Jednocześnie w mieście poja-

wiają się informacje o możliwym zamachu na życie pianisty. 

Władze młodego państwa polskiego wysyłają z odsieczą 

porucznika Karola Skałeckiego, który ma uratować przyszłego 

premiera. Książka przenosi nas do ogarniętego powstaniem 

miasta, w realistyczny sposób opisując jego ulice i miesz-

kańców. Autor przybliża czytelnikowi sytuację polityczną 

i militarną, ukazując kontekst historyczny dochodzenia przez 

Rzeczpospolitą do niepodległości i genezę grudniowego zry-

wu poznaniaków”13. Marcinkowski głównym wątkiem powieści 

czyni jednak miłość i na tym znanym tradycji powieści histo-

rycznej chwycie kompozycyjnym opiera przebieg zdarzeń. 

Wydaje się jednak, że obraz miłości Karola Skałeckiego i Marty 

Maćkowiak grzeszy prezentyzmem, to znaczy jest przedsta-

wiona z perspektywy doświadczeń obyczajowo dużo później-

szych, dlatego prawda historyczna stoi w utworze w głębokiej 

sprzeczności z warstwą obyczajową. Ta dysharmonia stanowi 

o najpoważniejszym mankamencie powieści jako powieści 

historycznej, choć autor w „Posłowiu” daje wyraz, po pierw-

sze, świadomości faktu narracji prezentystycznej, i po drugie 

– upodrzędnienia wątku historycznego wobec miłosnego: 

„Każdego z bohaterów «Hotelu» spotkałem na swojej drodze, 

każdą z rozmów słyszałem lub sam prowadziłem. Kochałem 

albo chciałem kochać równie mocno jak Karol Skałecki. I po-

dobnie jak on czułem się samotny, zdradzony, ale też kochany. 

I te uczucia, tęsknoty i marzenia, w szczególności doświadczo-

ne osobiście, są jedynym powodem, dla którego napisałem tę 

książkę”14. Dla wielbicieli motywu powstania wielkopolskiego 

w literaturze pięknej nie jest to chyba wyznanie obiecujące.

Nakładem tego samego wydawnictwa ukazał się komiks 

dla dzieci „Dziś Powstanie” Tomasza Tomaszewskiego 

i Witolda Tkaczyka. Informacja wydawcy tak charakteryzuje 

publikację: „To opowieść o dwóch przyjaciołach, Antku i Fran-

ku, którzy zostali wciągnięci w wir zdarzeń rozgrywających 

się w Poznaniu i Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 roku. 

Chłopcy stają się świadkami wydarzeń, które zmieniły bieg hi-

storii Polski. Oglądają kres pierwszej wojny światowej i rozpad 

armii zaborczej, są obecni podczas przyjazdu Ignacego Jana 

Paderewskiego do Poznania, obserwują walki na ulicach mia-

sta. Pomagają rannym powstańcom, roznoszą listy i meldunki, 

a wreszcie uczestniczą w zwycięskiej bitwie o lotnisko Ławica. 

Komiks zawiera czterostronicowy aneks edukacyjny, opisujący 

przyczyny wybuchu i przebieg powstania”15.

Z kolei na zlecenie Samorządu Województwa Wielko-

polskiego zorganizowano konkurs pisarski na opowiadanie 

w trzech podkategoriach (obyczajowe, kryminalne lub sensa-

cyjne, z elementami reportażu) z powstaniem wielkopolskim 

w tle adresowany do mieszkańców województwa wielkopol-

skiego. Spośród nadesłanych 60 prac wybrano 18 tekstów, 

których autorzy wzięli udział w warsztatach pisarskich z Sylwią 

Chutnik, Przemysławem Semczukiem i Piotrem Bojarskim. 

Ograniczenie terenu zamieszkania oraz nagroda w postaci 
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bezpłatnych warsztatów w jasny sposób portretuje adresa-

tów propozycji konkursowej. Efektem pracy nad zgłoszonymi 

do warsztatów opowiadaniami stała się wydana w formie 

elektronicznej antologia opowiadań. Wydawnictwo Poznań-

skie tym razem objęło patronat nad przedsięwzięciem, które 

prowadziła szkoła pisania „Maszyna do pisania”.

***

Także w Ostrowie ukazał się utwór z motywem powstania 

wielkopolskiego. Aneta Franc napisała powieść „Wojna nie 

była kobietą”. Utwór zwraca uwagę ciekawym pomysłem. 

Otóż dzieje powstania wielkopolskiego poznajemy z perspek-

tywy kobiet: i to zarówno tych świadomych politycznie i wy-

kształconych, jak i prostych kobiet drżących o bezpieczeństwo 

swoich braci, mężów, ojców i synów, a także borykających się 

z codziennymi troskami czasu wojennego. W utworze autorka 

podjęła udaną próbę stylizacji gwarowej oraz oddania szcze-

gółów obyczajowych charakterystycznych dla wielkopolskiej 

wsi, miasteczka oraz miasta na początku XX wieku. Powieść 

„Wojna nie była kobietą” zyskała popularność szczególnie 

wśród czytelników rejonu ostrowskiego i raszkowskiego, bo-

wiem właśnie tu rozgrywa się akcja utworu. Walorem książki 

jest także odniesienie autorki do źródeł historycznych powsta-

nia wielkopolskiego w rejonie raszkowskim i ostrowskim.

W POSZUKIWANIU ARCYDZIEŁA
Kończąc przegląd motywu powstania wielkopolskiego w li-

teraturze pięknej, powtórzę wstępną diagnozę. Wydaje się, 

że czcigodna setna rocznica wybuchu jedynego skutecznego 

powstania w dziejach Polski, podobnie jak powstańcza czy tuż 

popowstaniowa twórczość sprzed wieku, a także rocznicowa 

sprzed pięćdziesięciu, dwudziestu pięciu lat, nie przyniosła 

polskiej literaturze arcydzieła. Być może powstaje ono w zaciszu 

jakiejś pracowni. Być może ujrzy światło dzienne i uświetni kolej-

ną okrągłą rocznicę. Na razie luka pozostaje niezapełniona.
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CZY POLUBIĘ, 
GDY NARYSUJĘ? 
Sztuka dostarcza satysfakcji duchowej,  
umożliwia uchwycenie i urzeczywistnienie wartości,  
które wyznaczają życie wewnętrzne człowieka.

Fryderyk Schiller

Jolanta Leszka
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Według encyklopedii ilustracja książkowa jest 

„plastyczną kompozycją związaną z treścią 

utworu literackiego, naukowego, wydarzenia, artykułu 

w czasopiśmie itp.; może być włączona do książki, czaso-

pisma i druku okolicznościowego (broszura, ulotka) albo 

też tworzyć tekę lub zespół luźnych plansz (serie)”.

W polonistycznym procesie dydaktycznym ilustracje 

można wykorzystywać między innymi do utrwalenia 

treści utworu literackiego przez wskazanie związku 

obrazu z tekstem. Mogą być podstawą do wielu ćwiczeń 

redakcyjnych, stylistycznych i słownikowych, zgodnie 

z podstawą programową języka polskiego. Ilustrację 

wykorzystujemy w różnoraki sposób, np. w przekładzie 

intersemiotycznym, reklamie książki czy powtórzeniu 

lektury. Jest to uzależnione od roli, jaką wyznaczamy jej 

w czasie opracowywania danego tekstu.

W procesie lekcyjnym poświęconym omawianiu 

tekstu z użyciem ilustracji zestawienie treści z ilustracją 

najczęściej występuje jako kolejna faza po przeczytaniu 

utworu, po wyjaśnieniu niezrozumiałych wyrazów i zwro-

tów pojawiających się w nim. Zestawienie treści lektury 

z ilustracją często poprzedzamy swobodnymi wypowie-

dziami uczniów na jej temat oraz sprawdzeniem poziomu 

zrozumienia treści przez uczniów. Możemy wtedy polecić 

uczniom wyszukiwanie i odczytywanie fragmentów do-

tyczących poszczególnych ilustracji, postaci czy sytuacji 

przedstawionych na ilustracji.

Ilustracja zawsze powinna liczyć się z tekstem, to 

znaczy szanować jego swoistość, ale jednocześnie żyje 

ona swoim życiem, nie tylko w planie wyrażania poprzez 

użycie specyficznych dla sztuki wizualnej form wyrazu, 

ale także w planie treści, np. poprzez reinterpretację 

utworu.

Ilustracja pełni ważne funkcje, m.in. informacyjną, mo-

tywacyjną, badawczą, ćwiczeniową i samokształceniową. 

Jest bardzo ważna w rozwoju dzieci i młodzieży. Wpływa 

na rozwój procesów i dyspozycji psychicznych, poszerza 

wiedzę, wprowadza w świat sztuki, wzbudza odczucia 

estetyczne. Wzbogaca przeżycia, dostarcza przyjemno-

ści, pozwala się odprężyć. Ułatwia proces poznawczy. 

Ponadto spełnia funkcje dydaktyczne, a niekiedy również 

funkcje kompensacyjne i terapeutyczne. To właśnie one 

powinny być wykorzystywane przez polonistę w procesie 

dydaktycznym.

Ilustracje książkowe uzupełniają treść zawartą w tek-

ście. Jednocześnie ułatwiają percepcję i potęgują prze-

życia związane z jego tematyką. Ilustracja jako obraz nie-

ruchomy pozwala na dłuższą koncentrację i dostrzeżenie 

szczegółów, które umykają np. w przypadku oglądania 

filmu animowanego i szybko zmieniających się kadrów.

Dodatkowo ilustracja prezentuje jedynie wybrany 

fragment tekstu, a więc pozostawia miejsce na jego 

interpretację i tworzenie ciągu dalszego. Dzięki temu 

przyczynia się do rozwoju kreatywności. 

Prezentowany przeze mnie cykl ilustracji lektur obo-

wiązkowych w klasach VII–VIII szkoły podstawowej po-

wstał jako praca końcowa mojej uczennicy. Mam zwyczaj, 

by uczniowie oprócz miłych wspomnień pozostawili po 

sobie pamiątkę w formie pomocy dydaktycznej. Ponie-

waż po pięciu latach wspólnej wędrówki poprzez eduka-

cję polonistyczną dobrze poznałam swoich uczniów, a za-

razem wychowanków, mogłam im zasugerować rodzaj 

wykonywanej przez nich pomocy. W przypadku Małgosi 

Łaskiej wykorzystałam jej zdolności plastyczne. Wykona-

ła „tekę” ilustracji do lektur obowiązkowych w klasach 

VII–VIII szkoły podstawowej, którą wykorzystałam jako 

pomoc przy powtarzaniu treści lektur. Na dobry począ-

tek zabawiliśmy się w zgaduj-zgadulę. Zadaniem uczniów 

było odgadnięcie tytułu i autora „narysowanej” lektury. 

Skupiliśmy się jednocześnie na charakterystycznych 

elementach ilustracji (symbolach) będących cechami 

szczególnymi lektur (np. mur – „Zemsta” czy dzban malin 

– „Balladyna”). Uczniowie pracowali również w gru-

pach, przygotowując wywiad z autorem wylosowanej 
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lektury. Miał on dotyczyć m.in. treści książki, genezy jej 

powstania, bohaterów, wydarzeń. Następnie uczniowie 

segregowali ilustracje na trzy grupy utworów według ich 

przynależności do rodzaju literackiego: liryki, epiki, dra-

matu. Ponieważ w zestawie brakuje ilustracji do utworu 

lirycznego, zadałam wykonanie rysunku do wybranego 

utworu lirycznego z kanonu lektur obowiązkowych. 

Uczniowie wymyślali również – zgodnie z zapisami nowej 

podstawy programowej – inne zakończenie wybranej lek-

tury. Utrudnieniem dla nich była konieczność uwzględ-

nienia treści ilustracji.

Materiał ilustracyjny jest bardzo dobrą podstawą do 

gry w skojarzenia, np. dopisywanie wyrazów związanych 

z daną lekturą bądź wymienianie. Możliwości wykorzy-

stania ilustracji jest bardzo wiele. Poniżej zgromadziłam 

niektóre propozycje.

1. Zgaduj-zgadula. Których lektur dotyczą ilustracje?

2. Omów uwzględnione na ilustracji cechy szczególne 
lektur.

3. Napisz opowiadanie nawiązujące do wybranej ilu-
stracji.

4. Wymyśl inne zakończenie wybranej lektury, uwzględ-
niając ilustrację.

5. Narysuj ilustrację będącą drugą częścią wybranej 
przez ciebie.

6. Dorysuj brakującą część ilustracji (kserujemy z „białą 
plamą”).

7. Skojarzenia – dopisz jak najwięcej wyrazów dotyczą-
cych lektury przedstawionej na ilustracji.

8. Poszukaj obrazów lub rzeźb, które mogłyby nawiązy-
wać treścią do ilustracji inspirowanych lekturami.

9. Pokoloruj ilustracje w taki sposób, by oddały treść 
(atmosferę, przesłanie) danej lektury.

10. Wylosuj jedną ilustrację. Opowiedz wybraną przez 
siebie lekturę.

11. Praca w grupach. Grupy losują po jednej ilustracji 
i przygotowują wywiad z autorem wylosowanej lek-
tury na jej temat. 

12. Posegreguj ilustracje na trzy rodzaje literackie: 
epikę, lirykę i dramat (brak ilustracji do utworu lirycz-
nego, więc powinna zostać pusta).

13. Spróbuj dopasować ilustracje do innych lektur (np. 
ilustracja „Zemsty” do „Opowieści wigilijnej” – mur 
obojętności przebity przez Ebenezera Scrooge’a. 

14. Który fragment książki przedstawiony jest na ilustra-
cji?

15. Czym kierował się autor ilustracji, umieszczając na 
niej wybrane elementy?

16. Puzzle – podział na grupy.

17. Napisz artykuł do gazety mówiący o ukazaniu się 
nowej książki. Ilustracją do artykułu będzie rysunek. 
Pamiętaj o tytule i lidzie.  

Zalety ilustracji książkowej są tak bardzo ważne, iż 

powinny być wykorzystywane w całym procesie edu-

kacji. Informacje z niej czerpane są utrwalane w pa-

mięci, co z kolei przyczynia się do szybszej nauki. Ko-

rzystajmy więc z ilustracji, by pomóc naszym uczniom 

polubić lektury szkolne, które czasami z góry skazane 

są na niepowodzenie tylko dlatego, że uczniowie mu-

szą je przeczytać.



Jolanta Leszka 
jest uczestniczką sieci współpracy i samokształcenia dla nauczy-
cieli polonistów szkół podstawowych „Lektury w zreformowanej 
szkole”, której koordynatorem jest dr Małgorzata Juda-Mieloch. 
Zaprezentowany materiał jest jednym z wielu, które poloniści 
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Edukacja  
informatyczna 
przez zabawę
W dzisiejszych czasach ważną kwestią w edukacji jest zachęcenie 
ucznia do rozwiązania problemu. Dlatego warto stosować zadania 
skonstruowane tak, by dawały możliwie jak najwięcej zabawy; każdy 
przecież lubi się bawić, a szczególnie młodzież.

TWORZENIE GIER W PYTHONIE

Adam Jurkiewicz 

Wydaje mi się, że ciekawsza od nudnych 

obliczeń matematycznych jest propozycja 

zbudowania gry, w którą inni będą mogli grać. W ten 

sposób możemy dać szansę młodzieży pokazania swojej 

kreatywności, wiedzy i empatii.

W artykule będę chciał przedstawić Pygame Zero [1] – 

specjalną bibliotekę stworzoną z myślą o wykorzystaniu 

w edukacji, by nauczyciele mogli uczyć podstawowego 

programowania bez potrzeby pisania bardzo zawiłego 

kodu. W ten sposób można skupić się na przekazaniu 

sporej dawki wiedzy małym nakładem czasu, a także 

pokazać młodzieży szybkie efekty jej pracy.

OPROGRAMOWANIE – CZEGO UŻYWAĆ.
Biblioteka Pygame Zero powstała w roku 2015; bazuje 

na bibliotece Pygame [2], która powstała w roku 2000. 

Pygame Zero pozwala na znaczne skrócenie kodu w po-

równaniu z bazową biblioteką. Dzięki temu nawet skrypt, 

który nie zawiera nic (!), a więc jest dokładnie pusty, 

w Pygame Zero spowoduje wyświetlenie okna, które 

oczywiście będzie puste, ale zaistnieje. W standardowej 

bibliotece Pygame, aby wyświetlić puste okno, należy 

napisać przynajmniej 15 linijek kodu. [3]

Jednak nie ma róży bez kolców – problemem Pygame 

Zero jest fakt, że aby wykonać skrypt gry należy to każdora-

24    EDUMYŚLI  2/2019



zowo uczynić poprzez linię poleceń (np. CMD w Windows, 

Terminal w Mac czy Linux), wpisując z klawiatury polecenie:

pgr un skrypt.py

I tu na pomoc przychodzi bardzo ciekawy projekt 

programistyczny – Mu-Editor [4]. Jest to środowisko pro-

gramistyczne Python, oparte na Python 3.6 i QT, które 

zawiera kilka ciekawych rozwiązań, m.in. tryb tworzenia 

i uruchamiania skryptów napisanych w trybie Pygame 

Zero. Więcej i szerzej opisuję Mu-Editor na specjalnym 

blogu poświęconym pomocy nauczycielom informatyki 

klas 7-8 właśnie w Python. [5]

RYSOWANIE TŁA EKRANU – PROSTY KOD
Aby zilustrować, jak łatwo jest manipulować obrazem 

w bibliotece Pygame Zero, pokażę proces tworzenia tła 

gry i budowania okna, w którym gra się odbywa. Możemy 

sobie wyobrazić to jako treść jednej jednostki lekcyjnej, 

w trakcie której uczniowie zapoznają się z następującymi 

tematami zgodnymi z podstawą programową:

• uczeń rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz 

na zasoby w sieci

• uczeń ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szcze-

gólności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygod-

ności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia 

znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich

• uczeń stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia 

arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe

W tym przypadku uczniowie mogą pobrać tło z serwisu 

Pixabay [6], oferującego wiele zdjęć na licencji Creative 

Commons [7], które nadają się do wykorzystywania w edu-

kacji. Plik zapisują w odpowiednim katalogu, a w kodzie 

programu tylko wskazują jego nazwę – reszta jest realizo-

wana przez mechanizmy biblioteki. W samym programie 

definiują tylko szerokość i wysokość okna, które ma być 

wyświetlone. Ważne, aby było to zgodne z rozmiarami 

pliku, który ma być użyty jako tło.

W tym momencie należy zdefiniować jedną funkcję, 

która musi nazywać się update – to specyficzna funkcja, 

która jest automatycznie wykonywana przez Pygame 

Zero 60 razy na sekundę, a więc wystarczająco często, 

aby zapewnić płynne działanie logiki gry.

W tej funkcji uczeń wykonuje metody – a więc od razu 

zapoznajemy go z programowaniem zorientowanym 

obiektowo, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. 

Pierwszą metodą jest clear() – nietrudno się domyślić, do 

czego ona służy. Kolejną jest blit() – tutaj należy sięgnąć 

do dokumentacji Pygame Zero, aby dowiedzieć się, że 

służy ona do rysowania grafik w oknie gry – w tym przy-

padku będzie to tło.

Właściwie to już wszystko, co należy wykonać. Kilka 

linijek kodu programu, sporo informacji przekazanych 

uczniom, i efekt widoczny od razu – coś, co moim zda-

niem jest tu bardzo ważne.

PODSUMOWANIE
Aktualnie informatyka, a szczególnie programowa-

nie, jest dziedziną, która daje bardzo duże możliwości. 

Ważne, aby zaszczepiać w młodzieży dobre i przydatne 

wzorce programowania. Python jest w tym momencie 

bardzo dobrym językiem, wykorzystywanym m.in. przez:

• Google, np. w serwisie YouTube

• iRobot, do budowania inteligencji swoich produktów

• ESRI, do dostosowywania innych map GIS do swoich 

projektów

• Intel, Cisco, IBM oraz inne w testowaniu swoich urzą-

dzeń

• Pixar, do tworzenia animacji do filmów.

Aby urozmaicić zajęcia, jednocześnie nie odbiegając 

od podstawy programowej, warto rozważyć takie dodat-

ki jak Pygame Zero, które pozwalają wprowadzić naukę 

poprzez zabawę, a to chyba najlepszy sposób nauczania 

w dzisiejszych czasach. 
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„Nauczyciele  
Nauczycielom.  
Trzy dekady”.
Informacja o obchodach 30-lecia  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
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WKonińskim Domu Kultury miała miejsce 

uroczystość z okazji 30-lecia Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Gala odbywała się 

pod okolicznościowym hasłem „Nauczyciele Nauczy-

cielom. Trzy dekady”. 

Spotkanie uświetnili szacowni goście, wśród których 

znaleźli się parlamentarzyści i samorządowcy z Wiel-

kopolski, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy 

i przedstawiciele partnerskich placówek doskonalenia 

nauczycieli, jednostek oświatowych i instytucji prowa-

dzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskie-

go, jednostek samorządu terytorialnego i szkół. Galę 

poprowadził pan Marcin Szafrański. 

Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy, poświęcona 

pamięci ofiar agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 

Następnie dyrektor CDN w Koninie, Jarosław Jankow-

ski, zaprezentował osiągnięcia Ośrodka w ciągu 30 lat 

działalności. Ilustrację wystąpienia stanowił okoliczno-

ściowy film. 

Losy i historia CDN w Koninie wpisane zostały 

w ciąg przemian zachodzących w oświacie w ostat-

nich dziesięcioleciach. Wojewódzki Ośrodek Meto-

dyczny w Koninie, jako publiczną placówkę doskona-

lenia nauczycieli, utworzono Decyzją nr 39 Wojewody 

Konińskiego z dnia 1 czerwca 1989 r. Do końca 1998 r. 

organem prowadzącym i nadzorującym placówkę 

był Kurator Oświaty w Koninie. Od 1 stycznia 1999 r. 

– zgodnie z założeniami reformy administracyjnej 

kraju – Ośrodek stał się placówką samorządową, 

prowadzoną przez Samorząd Województwa Wiel-

kopolskiego i nadzorowaną przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. Zmianę przyniosły następne lata. 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. powołano zespół placówek 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (CDN), 

składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Koninie (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicz-

nej w Koninie (PBP) wraz z trzema filiami: w Kole, 

Słupcy i Turku.

Głos na temat historii i dorobku CDN zabrali również 

goście: Marzena Wodzińska - członek Zarządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal - dyrektor 

Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. Gratulowano 

jubilatom sukcesów i życzono, aby realizacja nowych 

zadań zaowocowała kolejnymi osiągnięciami, kreujący-

mi nową jakość w edukacji i stwarzającymi warunki do 

rozwoju oświaty w regionie. 

Uroczystość była okazją do wyróżnienia osób szcze-

gólnie zasłużonych dla CDN w Koninie, budujących 

atmosferę współpracy i wspierających realizację wielu 

projektów i przedsięwzięć. Okolicznościowe statuetki 

otrzymały panie: Marzena Wodzińska i Dorota Kinal, 

uhonorowane laudacją przez dyrektora CDN. Wyróżnio-

no samorządowców, prezesów instytucji i stowarzyszeń, 

dyrektorów szkół oraz placówek współpracujących 

na co dzień z Centrum. Odznaczono też zasłużonych 

pracowników. 

Tytuły i odznaczenia otrzymali:
• tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”: 

Jarosław Jankowski, Barbara Jaworowicz, Aldona 

Olesiak;

• odznakę honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina”: 

Jarosław Jankowski, Wioletta Poturała;

• Medal dra Jakuba Szymkiewicza: Iwona Hudańska, 

Jarosław Jankowski, Danuta Jaszczak, Małgorzata 

Pogodska;

• medal 75-lecia LOK „Za Zasługi” Piotr Gołdyn.

Nagrodami Dyrektora CDN doceniono wyróżniających 

się pracowników.

Zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu przygotowa-

nego przez młodych konińskich artystów Agatę Siecz-

kowską, Klaudię Wadelską, Dominika Zimnego, Ze-

spół Tańca CODA oraz Teacher’s Band Konin. Występy 

stworzyły wyjątkowy klimat i zapewniły uczestnikom 

jubileuszowego spotkania niezapominane przeżycia.
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Kalisz – Jerusza Szalom
Maciej Michalski

NIESKROMNE REFLEKSJE REALIZATORA

Według niektórych etymologów, nazwa „Jeruzalem” pochodzi od słów 
„jerusza” i „szalom”, czyli „spadek, odziedziczenie pokoju”. Jakby na przekór 
temu Jeruzalem często w swej historii spływało krwią, stało się symbolem 
upadku i triumfu, śmierci i życia, Golgoty i Zmartwychwstania. Dodajmy, że od 
wieków jest to miejsce święte dla trzech religii monoteistycznych: judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu. Także polski naród, mocno związany z katolicyzmem, 
nierzadko postrzegał swe klęski dziejowe przez pryzmat drogi krzyżowej 
i wierzył w odrodzenie. Warto zwrócić na to uwagę podczas kolejnych 
obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Mesjanizm w rodzimej 
kulturze odegrał bowiem ważną rolę i szczątkowo trwał jeszcze po XIX wieku, 
zwłaszcza w czasie II wojny światowej, dał także o sobie znać  
w stanie wojennym w 1981.
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Przedstawienie „Kalisz – jerusza szalom”, zreali-

zowane wg scenariusza Włodzimierza Garsztki, 

byłego aktora u Jerzego Grotowskiego, oraz tekstów 

wybranych przeze mnie, nawiązywało m.in. do historii 

Jerozolimy, tak znacząco wpływającej na losy świata.

Kolejny temat poruszony w przedstawieniu doty-

czył odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 

i związanej z tym zdarzeniem wojny światowej, u której 

zarania, w 1914, wojska pruskie ostrzałem artyleryj-

skim i podpaleniem zamieniły Kalisz w gruzowisko 

i zgliszcza. Trudno znaleźć powody tego barbarzyń-

stwa. W mieście nie toczyły się walki, a polska ludność 

nie wspierała wycofujących się Rosjan. Dlaczego więc 

do tego doszło? Nie jest odkrywcze, że w czasie dzia-

łań wojennych nienawiść połączona z agresją i często 

z niepohamowaną zemstą determinują zachowania 

wielu ludzi. Są jednak zbrodnie, których źródeł trze-

ba szukać nie tyle w słabościach ludzkiej natury, ale 

w cynicznym, wyrachowanym myśleniu. Zniszczenie 

jest zaplanowane i dokonane z premedytacją. Opraw-

ca osłabia wtedy nie tyle fizyczność, ile ducha danej 

społeczności. Upokarza człowieka, uderzając w jego 

dorobek życia, zamieniając w popiół to, czego dokonał. 

Bezwzględność i strach mają zmusić podbite narody 

do uległości. Takich zdarzeń w historii świata jest wiele 

i Kalisz nie jest tu miejscem wyjątkowym, raczej dołą-

czył do kilkudziesięciu innych miast okrutnie okaleczo-

nych ręką ludzką. Nie inaczej było z Jeruzalem. W 70 

roku po narodzinach Chrystusa Rzymianie dokonali 

rzezi na Żydach, a ich domy i świątynie spalono.  

W przypadku historii Kalisza trzeba wspomnieć 

o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce 

w latach siedemdziesiątych minionego stulecia, 

a mianowicie o kradzieży obrazu Rubensa „Zdjęcie 

z krzyża” z kościoła św. Mikołaja. Sprawcy, aby zatrzeć 

ślady przestępstwa, podłożyli we wnętrzu zabytkowej 

świątyni ogień.  

Te trzy tematy dominowały w przedstawieniu 

„Kalisz – jerusza szalom”, które przygotowane zosta-

ło przez Teatr na Widoku i Stowarzyszenie Teatralne 

„Mundi” działające w Klubie „Serbinów” KSM. Premiera 

odbyła się 5 października 2018 roku w plenerach gołu-

chowskiego parku oraz w salach zamkowych. Przebieg 

i kształt widowiska, choćby ze względu na przestrzeń, 

były dość nietypowe. Realizatorzy nawiązali do śre-

dniowiecznej sceny symultanicznej, wykorzystującej 

do gry tzw. mansjony. Najbardziej oryginalnie wyglą-

dało to w Anglii, gdzie połączono je z korowodami 

wozów, na których wystawiano poszczególne sceny. 

W Gołuchowie zorganizowano to nieco inaczej, bo do 

kolejnych miejsc przechodzili nie aktorzy, ale publicz-

ność. Łącznie odbyły się cztery odsłony. Pierwszą 

rozegrano przed zamkiem, w alejach parkowych. 

Tam nastąpił wybór Proroka – Mistrza,  a zarazem 

ofiary i symbolu ludzkiej bezsilności wobec przemocy 

i zdrady. Następnie widzowie przeszli na dziedzi-

niec, na którym przedstawiono scenę sądu. Później 

publiczność weszła do zamku. Wtedy teatralne 

zdarzenia toczyły się wokół treści obrazu Rubensa 

„Zdjęcie z krzyża”.  Ostatnia, czwarta odsłona roze-

grała się ponownie na dziedzińcu. Została utrzymana 

w całkowicie innej konwencji. Obserwatorzy zobaczyli 

bowiem scenę przygotowaną przez dzieci, nierzadko 

traktujące tragiczne historie jako osnowę zabawy. 

Główne role w spektaklu zagrali Jerzy Szukalski, 

kreujący cynicznego Prokuratora, wygłaszającego 

teksty zaczerpnięte z prozy Fiodora Dostojewskiego, 

i Włodzimierz Garsztka, który stworzył postać zrazu 

przegraną i bezbronną wobec niesprawiedliwości, 

ale mimo wszystko na końcu zwycięską i powracającą 

wraz z kolejnymi pokoleniami.    

Autorzy scenariusza wykorzystali w przedstawie-

niu nie tylko słowa autora „Biesów”, sięgnęli również 

po Księgę Psalmów z Biblii. Aby wskazać, z jakich 

korzeni wyrosła europejska cywilizacja, teksty te 

wygłaszane były w językach starogreckim, łacińskim 

oraz hebrajskim. W trakcie spektaklu tłumaczono je 

na polski.  

Oprócz dorosłych aktorów z Teatrów Mundi oraz 

Na Widoku do realizacji zaangażowano uczniów 

z kilku kaliskich liceów: I, II, III i IV, a także z Zespo-

łu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz ze Szkół 

Podstawowych nr 9 i 18. Muzykę opracował i zagrał 

na skrzypcach Piotr Michera, a scenografię i kostiumy 

przygotowała Anna Olczyk.  

Widowisko pokazano dwa razy o zmierzchu. Obej-

rzało je około dwustu osób, a ich opinie na temat 

spektaklu były niezwykle pochlebne, co zostało 

odnotowane przez lokalne media.  
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Włodzimierz Garsztka

Teatr mój  
widzę ogromny
O TEATRZE NA WIDOKU  
DZIAŁAJĄCYM PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCYM 
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KALISZU
OPOWIADAJĄ ZAŁOŻYCIELE —
WŁODZIMIERZ GARSZTKA, GRAŻYNA SAKOWICZ-GARSZTKA

AKT PIERWSZY 
POKOLENIE PIERWSZE 1992-1996 
OD „WRZASKU” DO „DA CAPO – AD 
INFINITUM”

To przedstawienie ciągle noszę w moim sercu, bo widzę, ile 

jest nienawiści w sercach moich rodaków idących do spowiedzi 

w zatęchłych konfesjonałach, w których nie ma przebaczenia – 

bo spowiednik nie pojął Pisma.

Dźwigam na sobie Krzyż.

Dlatego napisałem: Ludzie, którzy przybyli z niewiadomych 

stron, wnoszą różne przedmioty, przy pomocy których będą 

starali się zbudować wspólny dom. Drzwi, okna, stół, biały 

obrus, chleb, wizerunek Chrystusa – mają być opoką, na której 

powstanie nie ich dom. 

Zrozumieli, że to nie jest ich miejsce, w którym mogliby 

zbudować wymarzony dom. Dlatego znów muszą wyruszyć 

w drogę, która nie ma końca, dlatego wszyscy błądzą w teatrze 

tego świata za czarną kurtyną, która nie zapada, bo droga jest 

otwarta tym, którzy zbłądzili w teatrze tego świata.

Dźwigam na sobie Krzyże ze szkolnej tablicy rozpasanego 

stadła, bo nam to imponowało – bo taka jest prawda, a kto 

temu przeczy, ten kłamie. Ten, kto rzucił, tak zwaną jaskółką, 

w naszego profesora od matematyki i języka niemieckiego – 

z mojej strony – nie zasługuje na przebaczenie. Dla mnie wydał 

na siebie wyrok odrzucenia.

To o czym mówię, (piszę), nie jest bez związku z naszymi 

następnymi przedstawieniami, bo za każdym razem staraliśmy 

się, na ile to możliwe w teatrze jako iluzji, ale jednocześnie na 

pograniczu realności i fantastyki, powiedzieć coś ważnego, coś, 

co przetrwa w upływającym nieustannie czasie. 

Brnąc przez następne przedstawienia, których było wiele, ale 

wszystkie łączyło pytanie – skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz, 

co już zyskałeś i co jeszcze chcesz po sobie pozostawić? To było 

pytanie rozstrzygające, na które odpowiedzią była „Lekcja 3, czyli 

wygnani z raju”.  Dwie dziewczyny słowami z „Pieśni nad Pie-

śniami” opowiadały o utraconej miłości i odebranym im prawie 

do radości życia. Swój żal zanosiły w niebiosa. Myły swoje ciała wy-

dane na okrutną śmierć. W tym momencie było już oczywiste, że 

to wyraźne odwołanie do Auschwitz, miejsca, które nieustannie 

jest we mnie obecne – zarówno na jawie jak i w snach o okrucień-

stwach tego świata, którym jesteśmy współwinni.

Nazwany przeze mnie „czas obfitości” oznacza, że po czasie 

wielkiego teatralnego żarcia nastał czas głodu, wyrażający 

się w pytaniu – co dalej? Czułem się wówczas człowiekiem 

spełnionym w swoim niespełnieniu. To  oczywiście paradoks, 

ale życie każdego spośród nas jest nieustannym  paradoksem 

w realności dnia codziennego i iluzji teatralnej sceny, na której 

życie przezwycięża śmierć. Tytułowe „wygnanie z raju” okazało 

się wyzwaniem do wytyczenia nowej drogi Teatru na Widoku. 

Nie było wiadome, dokąd ona poprowadzi.

cdn...



Włodzimierz Garsztka
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - polonista i teatrolog. 
W latach 1975 – 1981 współpracownik Teatru Laboratorium 
Jerzego Grotowskiego w przedsięwzięciach parateatralnych, 
skupiających ludzi z całego świata. 
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PORADNIK DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI  
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
W RAMACH PROJEKTU  
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CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji  

ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600  

wielkopolskich szkół prowadzących  

kształcenie ogólne na poziomie  

podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie 

swoim działaniem 600 placówek  

z terenu Wielkopolski.



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdnkonin.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.leszno.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.pila.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odnpoznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 
www.cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Koninie 
www.cwrkdiz.konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Lesznie 
www.cwrkdiz.leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl

Placówki Oświatowe Prowadzone Przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Social Media
Ut a duciisto bearum qui te nesto est, acerferiores 
nest, nis dollessusdam.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego: 

- w Gnieźnie, ul. Mieszka I nr 27, www.medyk.gniezno.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farmaceuty-
czny

- w Koninie, ul. Przemysłowa 4, www.medyk.konin.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik 
Masażysta, Technik Elektroradiolog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Higienist-
ka Stomatologiczna

- w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 
www.msz-ostrow.cba.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik 
Masażysta, Technik Farmaceutyczny, Opiekunka Dziecięca, Higienistka Stomato-
logiczna, Asystentka Stomatologiczna, Technik Elektroradiolog

- Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, www.msz.poznan.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik 
Farmaceutyczny, Ortoptystka, Technik BHP,  Technik Elektroradiolog, Technik Elek-
troniki i Informatyki Medycznej

- Nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, www.wsck.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Dentystyczny, 
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Starszej, 
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Technik Masażysta, 
Terapeuta Zajęciowy

- w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 6, www.medyk-rawicz.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Technik Usług Kosmetycznych, Technik BHP, Opiekun Osoby Starszej, Terapeuta Za-
jęciowy, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun-
ka Dziecięca, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Technik Masażysta, Opiekun Me-
dyczny

- w Złotowie, ul. Szkolna 3, www.wsckziu-zlotow.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Archiwista, Technik Masażysta, Technik Usług Kos-
metycznych, Opiekunka Dziecięca

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, www.wscku-wrzesnia.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
-  Florysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Logistyk, Technik Administracji, 
Technik Archiwista, Technik Rachunkowości, Opiekun Medyczny, Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej, Technik Budownictwa

PLACÓWKI OŚWIATOWE  
PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI  
EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odn.kalisz.pl
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