
C h o d z i  m i  o  t o ,  a b y  j ę z y k  g i ę t k i  P o w i e d z i a ł  w s z y s t k o ,  C o  P o m y ś l i  g ł o w a . 

NR 1/2019
EDUMYŚLI

Zbiory specjalne, 
historyczne  
i muzealne  
w bibliotece  
wobec tradycji  
i nowoczesności

str. 6

Miasteczko  
wielkich ludzi 
4

Przygotowanie 
rocznicowej  
uroczystości	
12

„Mur	niezłoMny”		
18



www.edukacja.mtp.pl

Patronat honorowy

Kolegium Rektorów 
Miasta Poznania

Organizatorzy

www.targi.odnpoznan.pl



SpiS treści

MiaSteczko  
wielkich ludzi 
dr Piotr Molenda 4
zbiory Specjalne, 
hiStoryczne  
i Muzealne  
w bibliotece  
wobec tradycji  
i nowoczeSności 
dr bogumiła celer  6
przygotowanie 
rocznicowej  
uroczyStości:  
polSkie drogi  
do niepodległości 
krzysztof pietrzykowski 12
„Mur niezłoMny” 
dr Małgorzata juda-Mieloch 18
nikt nie jeSt idealny 
konrad baworowski 24
architektura 
średniowiecza   
– Myślografia 
ewa kowalczyk-wiśniewska 25
„teatr Mój  
widzę ogroMny” 
włodzimierz garsztka 26

Szanowni pańStwo  
dyrektorzy Szkół,  
Szanowni nauczyciele

EDUMYŚLI – czasopismo środowiska  
edukacyjnego południowej wielkopolski

Redakcja:
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
tel. 62 767 63 01
e-mail: redakcja@odn.kalisz.pl

Redaktor naczelny: 
Wojciech Kos

zastępca redaktora naczelnego: 
Bogumiła Celer

druk:
ODN Kalisz

zespół autorów: 
Anna Bobińska, Agnieszka Ciekalska,
Agnieszka Ewiak, Danuta Iwona Grzanka,
Małgorzata Juda–Mieloch, Henryka Karolewska,
Ewa Kowalczyk–Wiśniewska, Sylwia Melka,
Piotr Molenda, Piotr Sadowski, Elżbieta Steczek-Czerniawska, 
Jarosław Wujkowski, Aldona Zimna, Sylwia Zimoch.

Czytacie Państwo pierwszy numer kwartalnika  
„edUmyśli”. 

To zaszczyt dla mnie, że za jego pośrednictwem mogę 
skierować do Państwa kilka słów. Kwartalnik  powstał 
i został wydany z myślą o Was, nauczycielach i dyrekto-
rach szkół południowej Wielkopolski. 

Pragnę, abyście Państwo dzięki lekturze tego czaso-
pisma mieli możliwość wzbogacenia swojego warsztatu 
pracy, umiejętności, a być może i wiedzy pedagogiczno-
-psychologicznej. 

W moim zamyśle i z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli 
konsultantów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ka-
liszu jest, aby pismo informowało o tym, co dzieje się 
w naszym województwie w zakresie edukacji. Pragnę 
Państwa także zawiadomić, że Departament Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wspólnie 
ze wszystkimi placówkami oświatowymi planuje w poło-
wie tego roku rozpocząć wydawanie półrocznika poświę-
conego sprawom oświaty całego województwa. 

Cieszę się, że z kaliskim ODN-em blisko współpracują 
pracownicy Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskie-
go w Kaliszu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształce-
nia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, gdyż kształcenie 
zawodowe, branżowe coraz bardziej zyskuje na znacze-
niu.

Mam nadzieję, że lektura pierwszego numeru „Edumy-
śli” zachęci Państwa także do spisania własnych reflek-
sji, stworzenia ciekawych scenariuszy lekcyjnych. Łamy 
„Edumyśli” są otwarte na Państwa uwagi i spostrzeżenia. 
Chciałabym, aby spośród Państwa, czynnych nauczycieli 
szkół wszystkich typów, swoje miejsce do publikowania 
artykułów znaleźli tutaj wszyscy ci, którzy chcą dyskuto-
wać na temat polskiej edukacji. 

Życzę wszystkim Państwu sukcesów w życiu zawo-
dowym, pomyślności i serdeczności w życiu rodzinnym 
oraz tego, aby otaczali Was ludzie dobra, profesjonaliści 
i przyjaciele. Redakcji czasopisma składam gratulacje 
i życzenia, aby wena twórcza zawsze Wam towarzyszyła 
i oby szuflady redakcyjne były zawsze pełne dobrych 
i merytorycznych tekstów, a głowy członków Zespołu 
Redakcyjnego pełne pomysłów.



Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego



Miasteczko  
wielkich ludzi
Trudno uwierzyć, że miasteczko to niegdyś 
nazywano wielkim. Piętrowa zabudowa 
centrum, wąskie uliczki zdają się nie potwierdzać 
szesnastowiecznego określenia: Magna Civitas 
Cosminiensis. Dopiero przy wyjeździe w kierunku 
Krotoszyna dostrzec można wysoką wieżę  zamkową, 
która od XIV stulecia poświadcza metrykę miasta 
i niezwykłe historie ludzi z nim związanych.

Piotr Molenda



 eduMyśli     1/2019        5

Niewątpliwie jedną z naj-

głośniejszych postaci 

jest Maćko Borkowic, który otrzy-

mał gród nad Orlą od króla Kazi-

mierza, zwanego przez potomnych 

Wielkim. Maćko szybko piął się po 

szczeblach kariery: poręczał pokój 

z Krzyżakami w Kaliszu w 1343 r., 

był wojewodą i starostą poznań-

skim. Kiedy utracił prestiżowy 

urząd, a ograniczenia w handlu 

z Wrocławiem uderzyły w Koźmin, 

stanął na czele konfederacji. Spi-

skowcy zastrzegali wprawdzie, że 

nie występują przeciwko królowi, 

jednak w rzeczywistości krytykowa-

li politykę wewnętrzną monarchy. 

Kiedy król uspokoił wzburzone 

nastroje, Maćko wziął ,,sprawy 

w swoje ręce”. Najpierw targnął się 

ze wspólnikami na życie wojewody 

kaliskiego, Beniamina z Uzarzewa, 

później dawał schronienie rabu-

siom, których powinien był karać. 

Nie dość tego – stał się nawet ich 

doradcą. Wezwany przed oblicze 

królewskie do Sieradza, ponownie 

się pokajał i uzyskał przebacze-

nie. Powróciwszy do Koźmina ani 

myślał dotrzymywać obietnicy 

i dalej rabował budząc powszechne 

oburzenie. Kiedy ponownie zjawił 

się przed królem, tym razem w Kali-

szu, został pojmany. Skazano go na 

powolną śmierć w lochach zamku 

Olszyn, opodal Częstochowy. Nie 

łamano go kołem, nie ćwiartowano. 

Pozwolono w spokoju i samotności 

dożywać dni, tyle że bez jedzenia. 

A oto co pisze J. Długosz: „dla 

nasycenia przepastnego głodu, jak 

długo mógł pożerał własne ciało 

z rąk i innych miejsc”. Sprawiedli-

wości nie uniknął,  zdaniem auto-

ra, i Maćkowy syn – Przybysław, 

którego zatłukli w Rozdrażewie 

mieszkańcy, zdesperowani licznymi 

grabieżami. 

Kiedy król Kazimierz dożywał 

swoich dni, w grodzie nad Orlą 

przyszedł na świat Łukasz z Wiel-

kiego Koźmina, późniejszy uczo-

ny. Znamy go m.in. jako rektora 

Akademii Krakowskiej,  uważany 

jest także za autora polskich 

kazań, które znalazły się w jednym 

z najstarszych zabytków polskiego 

piśmiennictwa – „Kazaniach gnieź-

nieńskich”. Pierwszoplanową po-

stacią był również Benedykt z Koź-

mina, uczony żyjący w XVI wieku, 

nazywany polskim Erazmem. 

Zasłynął m.in. jako twórca fundacji 

dla biblioteki krakowskiego uni-

wersytetu. A stało się to za spra-

wą testamentu, w którym Radzie 

Miejskiej Krakowa przekazał 1000 

zł na wieczny wyderkaf. Oznaczało 

to, że rajcowie aż do czasu zwróce-

nia długu musieli spłacać corocz-

nie 50 zł renty wykupnej. Umowa 

wygasała dopiero przy jednorazo-

wym uiszczeniu całości pożyczonej 

sumy, co w tym wypadku oznaczało 

trwający dwa wieki systematyczny 

dopływ gotówki na zakup książek. 

Warto wspomnieć jeszcze o jednym 

uczonym doby renesansu – Janie 

z Koźmina. Zasłynął on przede 

wszystkim jako czołowy działacz 

reformacji, a wcześniej kaznodzieja 

i bibliotekarz Zygmunta Augusta 

na Litwie. Zbytnie zaangażowanie 

w religijne nowinki napytało mu 

sporo biedy. W 1551 r. pozwany 

został przed sąd biskupi i odtąd już 

trudno śledzić dalsze jego losy.

A jak wyglądały dzieje miej-

scowości, która w 1232 r. została 

przekazana templariuszom? Histo-

rycy uważają, że miasto lokowano 

na prawie magdeburskim w II poł. 

XIII w. – zatem dość wcześnie. 

W XIV w. miejscowość otrzymał 

wspomniany wcześniej Maćko 

Borkowic, już wtedy był tu zamek 

obronny, później przebudowany. 

W kolejnych latach miasto stało 

się liczącym się ośrodkiem gdyż na 

wyprawę malborską wysłano 20 

zbrojnych. Szczególnie pomyślny 

był dla tutejszych mieszkańców 

dr Piotr Molenda
Nauczyciel konsultant w Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli w Kaliszu, historyk. 
Specjalizuje się w tematyce historii regio-
nalnej. Autor licznych publikacji nauko-
wych z zakresu historii i mnemotechnik. 
Nauczyciel dyplomowany w Zespole 
Szkół nr 9 w Kaliszu.
e-mail: piotr.molenda@odn.kalisz.pl

wiek XVI, kiedy to Koźmin uważa-

no za jedno z najbogatszych miast 

Wielkopolski. Mieszczanie bogacili 

się m.in. na handlu bydłem i sukien-

nictwie. W tym czasie odnowiono 

szereg przywilejów miejskich, 

a zamek przebudowano na okazałą 

rezydencję. 

Kolejne stulecia nie były już tak 

łaskawe. Jak pisze w swej kronice 

o wydarzeniach z 1745 r. Jan Józef 

Baniuszkiewicz:… w samym nowym 

Koźminie wiatr wszystkie stodoły 

z gruntu powybijał… drzewa poza 

miasto powyrzucał. Zaś kościół św. 

Krzyża z fundamentu rozrzucił, 

kościół św. Ducha mocno zrujno-

wał. Jakby nie było dość dotychcza-

sowych klęsk, dziesięć lat później 

miasto dotyka gradobicie. 

W okresie zaborów dali się 

poznać koźminianie z jak najlepszej 

strony. Silna partyzantka w okre-

sie wiosny ludów, walka o prawa 

języka polskiego (strajk szkolny) 

czy wreszcie bohaterska postawa 

mieszkańców w okresie powsta-

nia wielkopolskiego. Koźminianie 

od lat kultywują pamięć o historii 

miasta. W zamkowej wieży mieści 

się czynne w środy i jedną niedzielę 

miesiąca Muzeum Ziemi Koźmiń-

skiej. W sali prezentującej rozwój 

miasta podziwiać można namalo-

waną w tym roku panoramę szes-

nastowiecznego Magna Civitas  

Cosminiensis. Wśród zabytków Koź-

mina wspomnieć należy największy 

i najlepiej zachowany cmentarz 

żydowski w Wielkopolsce oraz 

interesujący kościół św. Wawrzyńca 

znajdujący się naprzeciwko zamku 

i ośmiokątnej wieży. 





Bogumiła Celer

Zbiory specjalne, 
historyczne  
i muzealne  
w bibliotece  
wobec tradycji  
i nowoczesności 



 eduMyśli     1/2019        7

Charakteryzując dzi-

siejsze zasoby Książ-

nicy, nie sposób nie nawiązać do 

jej historii i specyfiki. Książnica 

Pedagogiczna im. Alfonsa Par-

czewskiego założona w 1949 r. jest 

biblioteką o specyficznym charak-

terze. Z jednej strony jest placów-

ką pedagogiczną, której misja to 

zaspokajanie potrzeb bibliotecz-

no-informacyjnych, przede wszyst-

kim kształcących się i doskonalą-

cych nauczycieli oraz studentów 

przygotowujących się do zawodu 

pedagoga. Z drugiej strony Książ-

nica pełni funkcję biblioteki o cha-

rakterze regionalnym i naukowym, 

funkcjonuje w mieście liczącym 

blisko 100 tys. mieszkańców, reali-

zuje wiele działań adresowanych 

do całego środowiska. Zadaniem 

biblioteki jest, obok gromadzenia 

książek, czasopism i innych druków 

przeznaczonych dla studentów 

i nauczycieli, udostępnianie regio-

nalnego piśmiennictwa, tworzenie 

warsztatu do badań regionalnych 

i bibliologicznych oraz inspirowa-

nie, organizowanie i prowadzenie 

prac naukowych w zakresie kultury 

piśmienniczej Kalisza.

Mimo że nie udało się z przy-

czyn niezależnych od biblioteki 

uzyskać statusu biblioteki nauko-

wej, od lat pełni ona taka funkcję 

w regionie. Zasługa to bardzo 

dobrej kadry bibliotekarskiej, 

do jakiej placówka ma szczęście 

przez cały czas swego istnienia 

i działania, co zawsze podkreślał 

były dyrektor, prof. K. Walczak. 

Naukowy charakter kaliskiej 

biblioteki pedagogicznej nie jest 

ewenementem, warto tutaj przy-

wołać dla przykładu Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Krako-

wie, która ze względu na posia-

dane kolekcje historyczne uznana 

została formalnie za bibliotekę 

naukową. Jakie możliwości (także 

pozyskiwania funduszy na badania 

W ostatnich latach mówiąc o zadaniach 
i celach biblioteki pedagogicznej, nacisk 
kładzie się przede wszystkim na organizowanie 
i prowadzenie wspomagania szkół i placówek. 
Biblioteki pedagogiczne od 2013 r. stopniowo 
modyfikowały i wdrażały nowe działania 
w zakresie procesowego wspomagania pracy 
szkół oraz organizowania sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli. Warto jednak 
przypomnieć, iż pierwszy punkt zapisany 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie szczegółowych zasad działania 
Publicznych Bibliotek Pedagogicznych mówi, iż 
podstawowym i głównym zadaniem biblioteki 
pedagogicznej (ale też każdej innej) jest przede 
wszystkim gromadzenie, opracowywanie, 
ochrona, przechowywanie i udostępnianie 
zbiorów. Aby biblioteka mogła w pełni 
i właściwie prowadzić działalność informacyjną, 
kulturalną i edukacyjną jest zobligowana do 
gromadzenia nie tylko książek i czasopism, 
ale również dokumentów zaliczanych do 
zbiorów specjalnych. Autorka artykułu z racji 
pełnionego stanowiska omówi znaczenie 
zbiorów specjalnych, historycznych i muzealnych 
gromadzonych w Książnicy, które decydują 
o niepowtarzalności tej biblioteki. 
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i rozwój biblioteki) daje fakt po-

siadania statusu biblioteki nauko-

wej to temat na inny artykuł. 

charakteryStyka 
zaSobu
Zbiory biblioteki to nie tylko 

współczesna literatura pedago-

giczno-psychologiczna, socjolo-

giczna oraz biografie, poradniki, 

beletrystyka, ale także kolekcje 

księgozbiorów historycznych in-

teresujących ze względu na swoją 

historię i zawartość. Większość 

z tych księgozbiorów została 

już rozpoznana i opracowana 

w formie drukowanych katalo-

gów. Wymienić należy chociażby 

Księgozbiór Gimnazjum Żeńskiego 

im. Anny Jagiellonki, Księgozbiór 

Liceum Pedagogicznego w Kroto-

szynie, księgozbiór Kaliskiego To-

warzystwa Lekarskiego. Na swego 

badacza oczekuje księgozbiór 

historyczny Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego, który przetrwał 

czasy okupacji dzięki temu, że 

został zamurowany przez nauczy-

ciela Zygmunta Tischera. Warto 

o tym wspomnieć, aby podkreślić 

wagę księgozbiorów, dla ochrony 

których ludzie tacy jak Tischer 

ryzykowali życiem. Przetrwały one 

dziesięciolecia, a dzisiaj, w dobie 

tzw. nowoczesności, że jedną 

nieprzemyślaną decyzją „lądują na 

śmietniku”. 

Biblioteka ma skończoną po-

jemność, warunki magazynowe 

mimo, podejmowanych starań 

i kolejnych projektów rozbudo-

wy, nie poprawiają się od wielu 

lat. Zakup nowych książek jest 

niezbędny dla funkcjonowania 

placówki i spełniania oczekiwań 

czytelników. Potrzebna też jest 

selekcja. Nie pozbywamy się 

jednak istotnych tytułów (nie-

kiedy redukujemy jedynie liczbę 

egzemplarzy danego tytułu). 

Książki przeznaczone do selekcji 

nie są niszczone, lecz przekazywa-

ne innym bibliotekom i zakładom 

naukowym. Nie chcemy dopuścić 

do „barbarzyńskiej melioracji”, 

niszczenia księgozbioru. Takie 

działania są kwestionowaniem 

„sensu heroicznych czynów 

wielkich Patriotów, którzy ponad 

własne życie przedłożyli rato-

wanie polskiego piśmiennictwa 

z płomieni.”

Znaczące miejsce w zbiorach 

Książnicy zajmują podręczniki 

szkolne, których gromadzenie za-

początkowane zostało jeszcze 

w latach 50. XX w. Egzemplarze 

podręczników wpływają do zaso-

bów w formie zakupów lub darów, 

często przekazywane są przez sa-

mych nauczycieli. Zbiór ten został 

także naukowo opracowany przez 

bibliotekarzy, efektem prac jest 

wydany w 2010 r. katalog „Daw-

ne polskie podręczniki szkolne 

w zbiorach Książnicy Pedagogicz-

nej w Kaliszu”. Warto chociażby 

wspomnieć, że wśród tej kolekcji 

znalazły się także dziewiętnasto-

wieczne edycje podręczników do 

geometrii, geografii, religii, logiki, 

gramatyki czy języka łacińskiego, 

astronomii. 

Zbiory biblioteki obejmują kil-

ka historycznych kolekcji książ-

kowych, ale również dokumenty 

specjalne o różnym stopniu war-

tości poznawczej i zabytkowej. 

Czym są zbiory specjalne? Takie 

pytanie stawiamy zawsze uczniom 

rozpoczynając każde lekcje biblio-

teczne. Ze względu na specyfikę 

tych zbiorów wielu młodych ludzi, 

ale także dorosłych, ma na ich 

temat niewielką wiedzę. Sama 

nazwa „zbiory specjalne” brzmi 

dość zagadkowo (być może dla-

tego lekcje i pokazy tych zbiorów 

cieszą się zawsze dużym zainte-

resowaniem). Zbiory specjalne 

traktowane są jako grupa doku-

mentów bibliotecznych wyłączo-

nych z ogólnego zasobu zbiorów 

bibliotecznych ze względu na 

odrębne cechy formalne. Są to za-

tem materiały biblioteczne, które 

wymagają innego traktowania niż 

druki i nie zawsze są książkami. 

Najbardziej charakterystyczny-

mi cechami zbiorów specjalnych 

są: ich postać, specjalne meto-

dy opracowania bibliotecznego 

(rozumianego jako gromadzenie, 

katalogowanie, magazynowanie 

i udostępnianie), a także unikato-

wy i zabytkowy charakter.

Dział zbiorów specjal-

nych Książnicy Pedagogicznej 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

gromadzi rękopisy, starodruki, 

kartografię, zbiory graficzne, 

pocztówki, fotografie, muzykalia, 

mikrofilmy, przeźrocza, zbiory fa-

lerystyczne, płyty gramofonowe, 

taśmy, kasety wideo, płyty CD/

DVD. Zbiory zabytkowe przecho-

wywane są przede wszystkim ze 

świadomością, że należy je uchro-

nić od zniszczenia i zapomnienia. 

Pozyskiwanie zbiorów w dość 

ograniczonym zakresie wynika 

zarówno z powodu prioryteto-

wych potrzeb całej instytucji, jak 

i ograniczonej dostępności oraz 

stosunkowo wysokiej ceny mate-

riałów, które mogłyby znaleźć się 

w kręgu zainteresowań działu. 

Jednak sporadycznie udaje się 

dokonać zakupów na aukcjach lub 

od prywatnych kolekcjonerów. Bi-

blioteka przywiązuje dużą uwagę 

do gromadzenia calisianów, czyli 

dokumentów związanych z regio-

nem kaliskim oraz dokumentów 

o charakterze oświatowym. 

Różne są drogi ich pozyskiwa-

nia: darowizny, depozyty, zakup, 

wymiana. Tak się składa, że często 

najcenniejsze dokumenty, które 

trafiły do biblioteki są darowizna-

mi lub depozytami. To oznacza, że 

darczyńcy, czy też depozytariusze 

traktują bibliotekę jako instytucję 
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Dział Zbiorów Specjalnych podej-

muje działania związane z popula-

ryzacją zbiorów.

Informujemy o zbiorach przede 

wszystkim poprzez stronę inter-

netową. W zakładce Dział Zbiorów 

Specjalnych znajdują się infor-

macje ogólne, jak i opis poszcze-

gólnych zbiorów, oraz oferta 

edukacyjna działu. Na stronie jest 

również dostęp do katalogu online 

zbiorów specjalnych, obok opisu 

katalogowego znajduję się ikono-

graficzne przedstawienie danego 

dokumentu. Zbiory są również po-

pularyzowane za pomocą wystaw 

tradycyjnych, jedną z ostatnich 

tego typu ekspozycji była wystawa 

zatytułowana „Czy mnie jeszcze 

pamiętasz.... Okładki płyt gramo-

fonowych ze zbiorów Książnicy”, 

czy też wystawa poświęcona 

kaliszaninowi Adamowi Młodzia-

nowskiemu w nawiązaniu do 100. 

rocznicy urodzin artysty. Prezento-

waliśmy grafiki artysty zgromadzo-

ne w Dziale Zbiorów Specjalnych. 

Kilka lat temu zainicjowaliśmy 

także wystawy wirtualne, które 

tworzone są za pomocą bezpłat-

nego kreatora do tworzenia stron 

internetowych wix.pl . 

Inną formą prezentowania zbio-

rów są cykliczne posty dotyczące 

zbiorów specjalnych na profilu 

biblioteki na Facebooku. Prezen-

tujemy także filmy o zbiorach spe-

cjalnych, kolekcjach historycznych 

i muzealnych. Profil ma służyć 

przede wszystkim promowaniu 

działań bibliotecznych, populary-

zacji kultury czytania. 

Książnica podjęła również ini-

cjatywę cyfryzacji zbiorów peda-

gogicznych. Kilka lat temu nawią-

zano współpracę z Pedagogiczną 

Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, 

która zamieszcza wykonywane 

w książnicy kopie rzadkich druków 

oświatowych z naszych zbiorów. 

Warto także wspomnieć, iż 

zamierzamy stworzyć internetowy 

blog Działu Zbiorów Specjalnych 

Książnicy, na wzór blogów innych 

bibliotek (wzorem jest niezwy-

kle inspirujący blog Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie 

tzw. BuwLOG). Byłoby to miej-

sce, gdzie w szerszym zakresie 

można by prezentować działa-

nia i zbiory działu. Chcielibyśmy 

stworzyć przyjazną przestrzeń, 

gdzie w przystępny i atrakcyjny 

sposób opisywalibyśmy biblio-

teczną rzeczywistość, prezento-

wali ciekawostki z naszych zbio-

rów, komentowali interesujące 

wydarzenia biblioteczne. Jest to 

jednak zadanie bardzo angażujące 

i pochłaniające czas. 

Ponadto w dziale organizowane 

są wystawki nowych nabytków, 

przygotowywane są zestawienia 

bibliograficzne filmów eduka-

cyjnych. Opracowana została 

w formie elektronicznej i druko-

wanej oferta edukacyjna, realizo-

wana z powodzeniem od kilku lat. 

Obecnie Dział Zbiorów Specjal-

nych w swojej ofercie edukacyjnej 

proponuje cykl lekcji dotyczących 

wybitnych postaci związanych 

z Kaliszem w świetle przechowy-

wanych materiałów, tj.: 

• Władysław Kościelniak. Życie – 

dzieło – pasje

• Eligiusz Kor Walczak (1913-2000). 

Autor baśni i legend kaliskich

• Natalia Gałczyńska (1908-1976). 

Polska pisarka, autorka książek 

dla dzieci i młodzieży

Zbiory specjalne są wykorzy-

stywane podczas lekcji biblio-

tecznych dla uczniów różnych 

kategorii wiekowych. Oferujemy 

zajęcia edukacyjne o następującej 

tematyce: 

• Odkrywamy skarby biblioteki: 

specyfika zbiorów specjalnych 

Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu; 

zaufania publicznego, której moż-

na powierzyć największe dobra 

kultury i nauki. Warto o tę przez 

lata wypracowaną opinię dbać 

i podtrzymywać. 

Wymiana krajowa i zagranicz-

na to kolejna forma pozyskiwania 

zbiorów. W latach 2013-2015 uzy-

skano tą drogą, w wyniku współ-

pracy z Rosyjską Biblioteką Naro-

dową w Petersburgu, dotychczas 

niedostępne w Polsce cyfrowe ko-

pie roczników „Kaliszanina”, jed-

nego z najważniejszych tytułów 

XIX-wiecznej prasy kaliskiej.

Dział Zbiorów Specjalnych gro-

madzi i przechowuje także spuści-

zny, kolekcje regionalne instytu-

cji, ludzi nauki, oświaty i kultury, 

które wykorzystywane są jako 

materiał edukacyjny, ekspozycyj-

ny i naukowy, stanowiąc bezcenne 

źródło historyczne. W ostatnich 

latach biblioteka wzbogaciła się 

o kolejne interesujące pojedyncze 

nabytki, czy też zespoły kolekcji/

spuścizn archiwalnych (Władysła-

wa Kościelniaka, Kiry Gałczyńskiej, 

rodziny Wiłkomirskich). Materiały 

przekazywane w darze, czy też 

jako depozyty, mają często duże 

znaczenie historyczne, są unikato-

wymi świadectwami życia społecz-

nego, które warto zabezpieczyć 

tak, aby korzystały z nich także 

przyszłe pokolenia.

jak prezentujeMy 
zbiory Specjalne 
w dobie 
nowoczeSności? 
jak docieraMy z ofertą 
do czytelników?
Z tradycją w nowoczesność. 

Jednym z istotnych celów nowo-

czesnych instytucji kultury jest 

nie tylko ochrona dziedzictwa 

narodowego, ale także zapewnie-

nie dostępu czy też popularyzacja 

zbiorów przy wykorzystaniu no-

woczesnych narzędzi wirtualnych. 
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• „Kaliszanin: gazeta miasta Kali-

sza” z Petersburga do kaliskiej 

biblioteki;

• Szkolnej ławy czar: prezentacja 

zbiorów Książnicy związanych 

z dziejami szkolnictwa; lekcja 

kaligrafii;

• Dokumenty życia społecznego 

w zbiorach Książnicy Pedago-

gicznej w Kaliszu; 

• Relikt przeszłości czy rarytas: 

płyty gramofonowe w zbio-

rach Książnicy Pedagogicznej 

w Kaliszu; 

• Kolekcje historyczne w zbio-

rach Książnicy Pedagogicznej 

w Kaliszu.

Prezentacja najciekawszych 

zbiorów pozwala wprowadzić 

dzieci i młodzież w świat polskiej 

tradycji, kształtować postawę 

szacunku dla polskiego dziedzic-

twa kulturowego, łączyć pokole-

nia. Szczególną ciekawość wśród 

uczniów wzbudzają lekcje kaligra-

fii, pamiątki kultury materialnej 

oświaty (dawne zeszyty szkolne, 

podręczniki, przedwojenne gazet-

ki szkolne, przybory, fotografie 

przedstawiające uczniów w szkol-

nych mundurkach).

Kolejną formą docierania 

z ofertą działu do czytelników 

i prezentowania zbiorów specjal-

nych jest zamieszczanie artyku-

łów na łamach wydawanego przez 

bibliotekę, a zainicjowanego 

w Dziale Zbiorów Specjalnych 

czasopisma „Bliżej Biblioteki”. Na-

wiązując do tradycji, pismo uka-

zuje się w wersji drukowanej (dla 

czytelników, dla których słowo 

drukowane ma duże znaczenie) 

oraz w wersji elektronicznej (dla 

zwolenników tego typu wydaw-

nictw). Czasopismo ukazuje się od 

2013 r. Cieszy się zainteresowa-

niem potencjalnych autorów oraz 

czytelników, co jest dużym suk-

cesem biblioteki. Mamy nadzieję, 

że zaplanowane środki finansowe 

pozwolą utrzymać pismo na wyso-

kim poziomie edytorskim (dobry 

papier, kolorowe ilustracje). 

Publikowane były także kata-

logi wystaw zbiorów specjalnych, 

szczególnym osiągnięciem był 

katalog „Motyw sakralny w biblio-

tece z kolekcji Książnicy Pedago-

gicznej w Kaliszu”. 

Dział Zbiorów Specjalnych przy-

gotowuje także niewielkie formy 

wydawnicze: foldery promujące 

zbiory, zaproszenia, plakaty, 

foldery do wystaw. Ze względów 

finansowych przygotowywane 

były one zbyt rzadko. Niestety bu-

dżet biblioteki nie pozwolił na wy-

druk wspomnianych materiałów 

promocyjnych w nakładzie, który 

umożliwiłby dotarcie do większej 

liczby potencjalnych czytelników. 

Staramy się patrzeć szerzej 

i prezentować nasze zbiory nie 

tylko w przestrzeni regionalnej, 

ale także na forum ogólnopol-

skim, przygotowując referaty 

tematycznie nawiązujące do zbio-

rów specjalnych, historycznych 

i muzealnych oraz prezentując je 

na konferencjach o charakterze 

ogólnopolskim i międzynaro-

dowym. Popularyzujemy zbiory 

pisząc artykuły naukowe lub też 

popularnonaukowe publikowane 

w pracach zbiorowych i czasopi-

smach branżowych. Nie sposób 

wymienić wszystkich wystąpień, 

artykułów. W ostatnich latach 

prezentowana była na krakow-

skiej konferencji „Ekslibris: znak 

własnościowy – dzieło sztuki” 

m.in. coraz bogatsza kolekcja 

ekslibrisów, pracownia W. Kościel-

niaka, czy też kolekcja rodziny 

Wiłkomirskich podczas warszaw-

skiej konferencji zorganizowanej 

przez bibliotekarzy muzycznych, 

zatytułowanej „Archiwa muzycz-

ne i spuścizny kompozytorskie 

w zbiorach bibliotek polskich” 

(2016). 

wykorzyStanie 
zbiorów Specjalnych 
kSiążnicy 
w badaniach 
regionalnych

Warto na zakończenie podkre-

ślić, iż zbiory specjalne często 

uzupełniają warsztat do badań 

nad historią Kalisza. Chętnie 

wykorzystywanym rodzajem 

dokumentów w badaniach re-

gionalnych są dokumenty ikono-

graficzne. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, iż ostatnią podzi-

wianą przez kaliszan plenerową 

wystawę „Zamkowa: od rynku 

do cerkwi”, opracowaną przez 

Annę Tabakę (projekt Kurs na 

Śródmieście) otwierała niezwykła 

fotografia ze zbiorów specjalnych 

Książnicy przedstawiająca wi-

dok na ulicę Zamkową od strony 

rynku. Fotograf prawdopodobnie 

uchwycił pogrzeb Pawła Rybniko-

wa w 1885 r., rosyjskiego etnogra-

fa i urzędnika, w latach 1867-1885 

wicegubernatora guberni kaliskiej 

Królestwa Polskiego.

W regionalnych publikacjach 

często wykorzystywane są pocz-

tówki ze zbiorów Książnicy. 

Zasoby ikonograficzne Książnicy 

ilustrują książki z serii „Kalisza-

nie” wydawanej przez Kaliskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nie 

tylko regionalni badacze kierują 

zapytania do działu, realizowane 

są również kwerendy zagraniczne. 

Jedna z kart pocztowych przed-

stawiająca zniszczenie Kalisza 

w sierpniu 1914 r. została wyko-

rzystana w artykule „A Belgium 

of Our Own: The Sack of Russian 

Kalisz”, August 1914 autorstwa 

prof. Laury Engelstein z Uniwersy-

tetu w Yale. Ulotne kartki stały się 

nie tylko środkiem koresponden-

cji, ale również bogatym źródłem 

wiedzy, swoistym dokumentem 

historycznym, społecznym i oby-

czajowym.
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Zainteresowanie materiałami 

dotyczącymi I wojny światowej 

w związku z 100. rocznicą znisz-

czenia Kalisza w sierpniu 1914 r., 

zaowocowało pozyskaniem do 

zbiorów Książnicy kilku cennych 

materiałów. Między innymi w for-

mie daru trafił do biblioteki album 

Kalisz podczas wojny – in der 

Kriegszeit 1914. W wyniku współ-

pracy Działu Zbiorów Specjalnych 

z Biblioteką Narodową w Finlandii 

Książnica wzbogaciła się o ko-

pie nieznanych dotąd publikacji 

z 1914 r. opisujących katastrofę 

kaliską. Zwieńczeniem podjętych 

prac jest publikacja wydana przez 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk, zbierająca wybrane mate-

riały źródłowe, ukazujące znisz-

czenie Kalisza w relacjach bezpo-

średnich uczestników. Zdobyte 

materiały są wykorzystywane 

przez historyków, regionalistów, 

uzupełniając historyczny obraz 

najstarszego polskiego miasta.

zakończenie
Wartość historyczna i edukacyjna 

zbiorów specjalnych uzasadnia ich 

wyjątkowe traktowanie. Ze wzglę-

du na swoje specyficzne cechy 

zewnętrzne wymagają one specjal-

nego sposobu przechowywania. 

Mapy oraz plakaty ze względu na 

format powinny być przechowywa-

ne w szafach z szufladami (w tzw. 

„szufladowcach”). Marzeniem działu 

jest konserwacja szczególnie cen-

nych i zabytkowych dokumentów, 

zakup odpowiedniej szafy do prze-

chowywania wielkoformatowych 

materiałów oraz pudeł ochronnych. 

Warto wspomnieć o warunkach 

lokalowych, tj. pomieszczeniach, 

w których zgromadzone są obecnie 

zbiory specjalne. Po likwidacji Na-

uczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych decyzją ówczesnego dy-

rektora, dział zyskał dwa pomiesz-

czenia z klimatyzacją, w efekcie 

warunki przechowywania zbiorów 

znacznie się poprawiły.

Zbiory specjalne Książnicy 

pozostają historycznie powiązane 

z kulturowym dziedzictwem regio-

nu. Kalisz był miastem szczególnym, 

terenem wielokulturowym, miej-

scem powstawania oraz ścierania 

się różnych prądów, idei i poglądów. 

Mieszkający tu ludzie wnieśli znacz-

ny wkład w rozwój polskiej a nawet 

ogólnoeuropejskie kultury, co 

potwierdza wiele zgromadzonych 

eksponatów.

Kończąc przegląd dokumentów 

i inicjatyw działu, należy zaznaczyć, 

że ma on pełnić wyłącznie rolę 

informacyjną. Działalność i zróżni-

cowane pod względem charakteru 

zbiory Książnicy Pedagogicznej 

w Kaliszu były wielokrotnie oma-

wiane na łamach literatury bibliolo-

gicznej. Przygotowywane są kolejne 

artykuły popularyzujące zbiory. Nie-

wątpliwie przechowywanie zbiorów 

specjalnych, historycznych i muzeal-

nych wpływa na podniesienie rangi 

Książnicy na tle ogólnopolskim.

Warto we współczesnym świe-

cie zdominowanym przez media 

wirtualne ciągle stawiać na nowo 

pytanie: dlaczego powinniśmy 

gromadzić i posiadać zbiory specjal-

ne? Z pewnością gromadzenie tego 

rodzaju zbiorów stwarza możliwość 

prowadzenia wartościowych badań, 

co jest istotnym warunkiem zacho-

wania tego, co nazywa się nauką 

w bibliotece, stwarza także możli-

wość oddziaływania dydaktycznego 

poprzez prowadzenie lekcji biblio-

tecznych z wykorzystaniem zbiorów 

specjalnych lub organizowania 

ekspozycji poszczególnych katego-

rii zbiorów. Dzieci poruszające się 

wśród eksponatów, unikatowych 

dokumentów, mogą z bliska przyj-

rzeć się obiektom wzbudzającym za-

interesowanie. Szczególnie silnych 

wrażeń poznawczych i estetycznych 

doznają najmłodsi, dla których prze-

znaczenie większości przedmiotów 

jest zagadkowe. 

Działania takie umożliwiają kon-

takt dzieci i młodzieży z unikatowy-

mi dokumentami. 

Bibliotekarze opiekujący się 

tymi zasobami zdają sobie sprawę 

z wagi i wyjątkowości powierzo-

nych ich opiece zbiorów i postulują 

kontynuację tradycyjnych zasad ich 

organizacji w bibliotekach (groma-

dzenie na dotychczasowych zasa-

dach, tworzenie zbiorów informacji, 

katalogów, konserwację). Doceniają 

także i starają się wykorzystywać 

nowe możliwości, jakie stwarzają 

nowoczesne narzędzia i techniki in-

formacyjne (popularyzacja zbiorów 

poprzez ich cyfryzację i opracowa-

nie komputerowe, nowe narzędzia 

pracy, itd.). W dziale zbiorów spe-

cjalnych staramy się łączyć tradycję 

z nowoczesnością oraz wpływać na 

kształtowanie kultury czytelniczej 

użytkowników Książnicy. 

Biblioteki służą przede wszystkim 

czytelnikom, biblioteki pedagogicz-

ne szczególnie nauczycielom, nie 

należy jednak zapominać, iż groma-

dząc Narodowy Zasób Biblioteczny 

są także zobowiązane do ochrony 

kulturowego dziedzictwa naro-

dowego. Książnica Pedagogiczna 

ma obowiązek wspierania nauki 

i dydaktyki, co należy rozumieć 

również jako tworzenie warsztatu 

pracy, nie tylko dla nauczycieli, ale 

także dla studentów i pracowników 

naukowych.
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Krzysztof Pietrzykowski

Przygotowanie 
rocznicowej  
uroczystości:  
Polskie drogi  
do niepodległości
Klasa: 
VII i VIII szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum

Przedmiot: 
projekt edukacyjny obejmujący treści programowe  
z historii, języka polskiego, plastyki w szkole 
podstawowej 

Czas przedstawienia: 
45 minut. Przy planowaniu prób i terminów spotkań 
należy kierować się umiejętnościami zespołu 
i indywidualnym wkładem pracy uczniów. 



cele ogólne:
• kształtowanie postaw patriotycz-

nych i wspólnotowych poprzez 

rozwijanie wrażliwości artystycz-

nej uczniów, 

• doskonalenie umiejętności pla-

nowania i współpracy w zespole 

oraz poczucia odpowiedzialności 

za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności inter-

pretacji tekstu i dzieła plastycz-

nego.

cele Szczegółowe: 
• utrwalenie wiadomości związa-

nych z symboliką narodową i wal-

ką Polaków o niepodległość, 

• dostrzeżenie znaczenia posta-

ci związanych z regionem w dzie-

le odbudowy niepodległego pań-

stwa,

• integracja zespołu poprzez 

wspólne działania mające na celu 

przygotowanie uroczystości, 

• przekład tekstu na działania te-

atralne,

• doskonalenie umiejętności anali-

zowania, interpretowania i przed-

stawiania określonych wydarzeń 

i postaw związanych z walką Po-

laków o niepodległość.

Metody: 
projekt, dyskusja, metody impre-

syjne i ekspresyjne (w tym techni-

ki dramowe)

forMy organizacyjne: 
przedstawienie

środki dydaktyczne: 
przygotowane przez uczniów stro-

je z epoki (ewentualnie wypoży-

czone), scenografia, prezentacja 

multimedialna lub film na temat 

wielowiekowego dorobku Rzeczy-

pospolitej, krótkie biografie wy-

branych postaci historycznych, fo-

tografie dzieł malarskich przed-

stawiających ważne wydarzenia 

z dziejów ojczystych 

bibliografia
• Bortnowski W., Kaliszanie. Kart-

ki z dziejów Królestwa Polskie-

go, Warszawa 1976.

• Majątki Wielkopolskie. Tom VI. Po-

wiat kaliski, oprac. S. Małyszko, 

Szreniawa 2000.

• Pietrzykowski K., Sto siedemdzie-

siąta rocznica śmierci Bonawen-

tury Niemojowskiego, w: „Opato-

wianin” 1 (123) 2005.

• Słownik biograficzny Wielkopol-

ski południowo-wschodniej – Zie-

mi Kaliskiej, red. H. Tadeusiewicz, 

t. 1, Kalisz 1998.

• Więckowska H., Opozycja liberal-

na w Królestwie Kongresowym 

1815–1830, Warszawa 1925.

Źródła internetowe
• http://ipsb.nina.gov.pl/a/biogra-

fia/bonawentura-niemojowski

• https://pl.wikisource.org/

wiki/Manifest_Tymczasowe-

go_Rz%C4%85du_Narodowe-

go_(1863) 

inforMacja  
o zajęciach
Przedstawienie syntetyzuje treści 

związane z walką Polaków o nie-

podległość od końca XVIII w. po 

wydarzenia w roku 1918. Na spo-

tkaniu organizacyjnym nauczy-

ciel proponuje wspólne przygoto-

wanie uroczystości 11 listopada. 

Praca rozpoczyna się od gier sko-

jarzeniowo – dramowych, które 

uświadomią uczniom, jakie możli-

wości ekspresji kryje ludzkie cia-

ło. Po zapoznaniu się ze scenariu-

szem nauczyciel informuje, że wi-

dowisko będzie przygotowywane 

metodą projektu. Następuje po-

dział zespołu na trzy grupy zada-

niowe: 

1. dekoratorzy i kostiumolodzy 

(przygotują stroje, rekwizyty…), 

2. historycy i graficy (opracują pre-

zentację multimedialną lub krót-

ki film ilustrujący osiągnięcia 

i triumfy Rzeczpospolitej na prze-

strzeni dziejów – od średniowie-

cza po czasy nowożytne) oraz 

3. aktorzy (zbudują „żywe obrazy” 

oraz zagrają w przedstawieniu).

Na drugim spotkaniu uczniowie 

z poszczególnych grup dzielą się 

pomysłami, proponują określone 

rozwiązania artystyczne. Jest to 

również doskonała okazja do dys-

kusji na temat znaczenia omawia-

nych wydarzeń w polskiej historii. 

Uzgodnione zostają również dni 

prób teatralnych oraz terminy wy-

konania prac. 

propozycja 
ćwiczeń oraz gier 
Skojarzeniowo – 
draMowych
1. Uczniowie siedzą w kole, nauczy-

ciel prosi, by kolejno wypowie-

dzieli jedno słowo, które kojarzy 

im się z określeniem niepodle-

głość. Należy zadbać o niepowta-

rzanie tych samych skojarzeń.

2. Rozgrzewka: uczniowie chodząc 

w równym tempie po sali, wy-

pełniają przestrzeń. Dobrze jest 

urozmaicać sposób poruszania 

się, np. podajemy hasło: piasek 

parzy Was w stopy, jesteście na 

lodowisku, nawierzchnia jest bar-

dzo kleista… 

Dodatkowo warto wprowadzić 

działanie przygotowujące do sto-

p-klatek (uczniowie na klaśnięcie 

zatrzymują się w bezruchu).

3. Tworzenie rzeźb i „żywych obra-

zów” – nauczyciel prosi, by ucznio-

wie w małych grupach 5-osobo-

wych spróbowali stworzyć z ciał 

ludzkich (z siebie) rzeźby, którym 

można nadać tytuły „Zniewolenie” 

i „Wolność”. Po zbudowaniu posą-

gów, niech spróbują je ożywić, by 

przejść od rzeźby „Zniewolenie” 

do „Wolności”.
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ScenariuSz 

polSkie drogi  
do niepodległości

SCENA I
Na scenę wchodzi piękna dziewczyna w strojnych 

szatach i koroną na głowie. Przechadza się i zasiada na 

tronie.

NARRATOR
Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Przez stulecia wzra-

stała, bogaciła się, budowała swoją pozycję w Europie. 

Film lub prezentacja ukazująca wielowiekowy doro-

bek państwa polskiego (do połowy XVII w.)

NARRATOR
Niestety od połowy XVII stulecia szczęście odwróci-

ło się od naszego kraju. Wyniszczające wojny, wzrost 

potęgi państw ościennych a także nasze zaniechania 

i przewinienia: prywata, skłonność do anarchii spra-

wiły, że Rosja, Prusy i Austria coraz śmielej zerkały 

w naszym kierunku. W 1772 roku państwa te dokona-

ły I rozbioru Rzeczpospolitej. Niestety kilkanaście lat 

później sytuacja powtórzyła się: doszło do II i III roz-

bioru, który położył kres naszej niepodległości.

Tworzenie obrazu: do Rzeczpospolitej zbliżają się 

trzy czarne postacie z powrozami, osaczają ją z każ-

dej strony, krążą, zacieśniają złowrogą pętlę coraz bar-

dziej, zrzucają koronę z głowy i ciskają na kolana, dum-

nie triumfując… 

SCENA II

NARRATOR
Upadek kraju – choć bolesny – nie zachwiał wia-

rą narodu w odbudowę niepodległej Polski. Już dwa 

lata po zniewoleniu polskie wojsko uformowało się 

we Włoszech. Generał Napoleon Bonaparte prowadził 

tam kampanię przeciwko Austrii – jednemu z zaborców 

Polski…

Tworzenie obrazu: Reggio (Włochy). Ruch uliczny, 

stragany, biegają dzieci. Maszerują polscy żołnierze. Na 

ulicę wychodzi Józef Wybicki, który wzruszony, ze złą-

czonymi na piersi rękoma obraca się za odchodzący-

mi żołnierzami. Postać zatrzymuje się w stop-klatce. Na 

ekranie pojawia się fotografia Józefa Wybickiego a nar-

rator czyta krótki biogram. Po odczytaniu biogramu po-

stać „gra dalej”. Na ulicy pojawia się Jan Henryk Dą-

browski.

wybiCki
Janie! Janie!!! Spójrz tylko na nich! Jeszcze Polska 

nie umarła, oni mają ją w sercach. Na miły Bóg, jestem 

taki wzruszony!

dĄbRowski
Tylko dziś dołączyło 12 następnych. Duch w na-

rodzie nie umarł, Józefie. Wielu młodych polskich 

emigrantów zmierza do Reggio. Niebawem sformuje-

my drugi Legion. Napoleon nam sprzyja, będziemy bić 

Austriaka. Jeszcze Polska nie umarła!

wybiCki
Jeszcze Polska nie umarła! Jeszcze Polska nie umar-

ła! Muszę to zapisać, Janie. Idę do siebie. (odchodzi) 

Marsz, marsz Dąbrowski… 

SCENA III

NARRATOR
Legiony Dąbrowskiego i wojny napoleońskie nie 

przyniosły upragnionej wolności. Większość ziem pol-

skich znalazła się pod panowaniem rosyjskim. W 1815 

roku car utworzył autonomiczne Królestwo Polskie 

i nadał mu konstytucję. Niestety, ani Aleksander I, 

ani jego następcy nie chcieli jej przestrzegać. Wręcz 

przeciwnie, dążyli do ograniczenia narodowych praw 

Polaków. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy protesto-

wali bracia Wincenty i Bonawentura Niemojowscy. Szy-

kanowani przez władze carskie Niemojowscy odegrali 

istotną rolę w trakcie powstania listopadowego…

W gabinecie za biurkiem siedzi Wincenty Niemojow-

ski i gęsim piórem pisze list. Ktoś puka do drzwi. Wcho-

dzi Bonawentura Niemojowski. Zdejmuje płaszcz, kape-

lusz i wita się serdecznie z bratem.

wiNCeNty
Wejść!

boNaweNtURa
Witaj bracie! (stop-klatka; odczytanie biogramu) Sły-

szałeś? Rozpoczęło się powstanie! Warszawa opano-

wana, lada moment zbierze się Sejm! Bracie, będziem 

Polakami!!! 
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wiNCeNty
Pamiętaj, drogi Bonusiu, że droga do niepodległości 

daleka, a wśród posłów wielu mężów niezdecydo-

wanych, gotowych pertraktować z carem i pójść na 

układy. Nasza w tym rola, żeby do tego nie doszło, 

a powstanie trzeba okrzyknąć narodowym.

boNaweNtURa
Młodzież pięknie się spisała! Lud Warszawy do nich 

dołączył, przegoniono Konstantego, Arsenał zdobyty 

i w stolicy zapanowała atmosfera wolności!!! Byłeś dziś 

na ulicy?!

wiNCeNty
(wstaje i przechadza się po gabinecie) Piękne jest 

to, co mówisz bracie, ale do wolności jeszcze daleko. 

Zobaczymy, jak na sprawy zapatruje się nasza genera-

licja. Znając Mikołaja Romanowa, myślę, że zażąda bez-

warunkowej kapitulacji. Najbliższe tygodnie będą kry-

tyczne dla przyszłości powstania – pamiętaj!!!

boNaweNtURa
Trzeba poczynić nowe zaciągi! W Kaliskiem szlachta 

grosza nie pożałuje… Sam już stosowną kwotę na ten 

cel zabezpieczyłem. Nie inaczej będzie w innych wo-

jewództwach. Listy trzeba rozsyłać w sprawie dostaw 

broni z Francji i Anglii. Jest tyle do zrobienia…

wiNCeNty
Widzę, że służbę Rzeczpospolitej traktujesz jako 

wartość nadrzędną

boNaweNtURa
Wincenty pamiętasz??? Nasz ojciec, Feliks, sejmu 

rozbiorowego nie podpisał. Nasi przodkowie od stuleci 

wiernie Polsce służą, jakże mogłoby być inaczej?

wiNCeNty
Wiem. Już dobrze. Skoro się palisz do powstańczej 

roboty, jedź do generała Umińskiego i rozeznaj nastro-

je. Co planują? Jak widzą przyszłą kampanię? W zarod-

ku gaś defetyzm i ducha pertraktacji.

boNaweNtURa
Jadę! Bywaj bracie zdrów!!! Będziem Polakami – pa-

miętaj!!! 

wiNCeNty
Bywaj zdrów! (sentymentalnie) Obyś miał rację, mój 

braciszku! 

(stop-klatka, odczytanie notki biograficznej)

Tworzenie obrazu: więźniowie zakuci w kajdany 

(wśród nich Wincenty Niemojowski), w łachmanach wę-

drują pod eskortą kozaków na Syberię. Słychać świst lo-

dowatego rosyjskiego wiatru. Kondukt schodzi ze sceny 

i wychodzi tylnymi drzwiami za publicznością. 

NARRATOR
W ten sposób tysiące Polaków płaciło za niepokor-

ny gen wolności, który kazał się bić w nierównej wal-

ce z europejskimi tyranami. Wincenty Niemojowski nie 

doszedł na miejsce zsyłki. Zmarł podczas drogi w Mo-

skwie w 1834 roku. Jego brat Bonawentura na wieść 

o śmierci brata zachorował i zmarł niespełna rok póź-

niej na „miłość Ojczyzny”. Świadkowie jego agonii 

wspominali, że w gorączce zamawiał po kilka tysięcy 

sztuk broni dla walczącej Warszawy…

Trzydzieści lat później Polacy ponownie starli się 

z wrogiem w nierównej walce. W 1863 roku wybuchło 

powstanie styczniowe.

SCENA IV
Tworzenie obrazu: grupka chłopów stoi i w ożywiony 

sposób dyskutuje. Słychać tętent koni, przybywa dwóch 

szlacheckich emisariuszy powstańczych. Wśród nich 

Edmund Taczanowski.

wysłaNNik
Hej ludzie! A przybywajcie tu. Razem włościanie! Bli-

żej, nie bójcie się! Kto żyw we wiosce niechaj bieży, 

a żwawo! (stop-klatka, odczytanie notki biograficznej 

E. Taczanowskiego). Słyszeliście zapewne, że powsta-

nie narodowe przeciw Moskalowi wybuchło. Powstań-

cze władze wydały odezwę. (rozwija zwój dokumen-

tu i czyta). Wszyscy Polacy jak jeden mąż winni w wal-

ce o niepodległość wziąć udział. Rząd powstańczy każ-

demu kmieciowi, który udział w walce weźmie, obiecu-

je nadać ziemię na własność. 

kmieĆ
Azali to prawda? Panowie szlachta już nieraz obiecy-

wali niestworzone rzeczy i nic z tego nie wynikało.

wysłaNNik
Dziś nie ma szlachty, chłopów, mieszczan ani du-

chownych – jest jeden polski naród. Ciemiężony i prze-

śladowany. Zali wy naprawdę chcecie w chałupach po-

zostać? Co dzieciom i wnukom będziesz jeden z dru-

gim opowiadał? Żeś tchórz i wieczny pachoł?
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kmieĆ 2
Nooo tego się po nas nie pokaże!

wysłaNNik
A zatem bracia… Komu ojczyzna miła, komu jej oca-

lenie na sercu leży, niechaj pochwyci kosy, widły, cepy 

i hajże na wroga! Hajże na wroga!!!

kmieCie
Na wroga!!! Aaaaaa!!! 

(wybiegają z kosami i widłami)

SCENA V

NARRATOR
Z zaborcami walczyliśmy na wszelkie możliwe sposo-

by, nie tylko militarnie. Po upadku powstania stycznio-

wego wielu Polaków skoncentrowało się na działaniach 

zmierzających do podniesienia poziomu gospodarki, 

edukacji i szeroko rozumianego życia społecznego…

Tworzenie obrazu: Zakład Hipolita Cegielskiego w Po-

znaniu. Robotnicy skręcają radła, pługi. Gwar, atmosfe-

ra wytężonej pracy. Do Cegielskiego podchodzi poten-

cjalny polski kupiec.

kUPieC
Szczęść Boże! Słyszałem, że dobre maszyny Waćpan 

sprzedajesz?

Cegielski
A owszem, proszę się rozejrzeć. Jest Pan zaintereso-

wany jakąś konkretną maszyną? 

stop-klatka, odczytanie notki biograficznej, po jej 

odczytaniu światła gasną, a aktorzy zaczynają znowu 

„grać”.

kUPieC
Potrzebuję maszyn wielu, nie jednej. Ale czy nie le-

piej u Niemca kupić? Tam jakość najwyższa…

Cegielski
Proszę Pana – jam Polak sam jeden. Dookoła same 

niemieckie warsztaty, a mimo wszystko wielu Pola-

ków… i Niemców u mnie się zaopatruje.

kUPieC
Aaaaa, bo może taniej trochę…

Cegielski
Taniej, ale i lepiej! Człowieku rzuć okiem na żelazne 

okucia, wszystko solidnie śrubami poskręcane – żadnej 

fuszerki tu nie znajdziesz! W polskim banku spółdziel-

czym pożyczkę na zakup dostaniesz. Myśl Polaku! Kupuj 

u Polaka – nie u ciemiężyciela!

kUPieC
Co racja to racja! Przekonał mnie Pan. Ile za pług, ra-

dło i brony?

Cegielski
400 marek.

kUPieC
Dobra cena – biorę! (podają sobie ręce, dobijając targu).

SCENA VI

NARRATOR
W II połowie 1918 roku polski Feniks rodził się z po-

piołów. Wiele dawnych ziem należących ongiś do Rzecz-

pospolitej pozostawało poza polską kontrolą. Nie ina-

czej było w Wielkopolsce, w której Niemcy wciąż czu-

li się mocni. Zmienia to dopiero wizyta bohatera naszej 

kolejnej sceny.

Tworzenie obrazu: poznański dworzec, rok 1918. Sły-

chać odgłosy wjeżdżającego pociągu. Wysiada z niego 

Ignacy Jan Paderewski. Tłum poznaniaków wykrzykuje:

PozNaNiaCy
Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolny Poznań!

Wiwat Maestro!

Niech żyje Ignacy Jan Paderewski!

Paderewski pozdrawia poznaniaków, wysoko w ręku 

trzyma cylinder, płaszcz opasa biały szal, stop-klatka, od-

czytanie notki biograficznej; Paderewski przechodzi za 

kurtyną. Po chwili ukazuje się na balkonie poznańskiego 

hotelu BAZAR. Wokół tłumy Polaków.

PadeRewski
Pozdrawiam Was od Polaków z całego świata, od Po-

laków z Ameryki i Europy. Pozdrawiam Was jako przed-

stawiciel Komitetu Narodowego Polskiego. Polska po 

wielu latach niewoli odbudowuje się. W Warszawie po-

wstał polski rząd, Józef Piłsudski sprawuje funkcję Na-

czelnika Państwa. Niech żyje Polska od morza do Tatr!!!
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PozNaNiaCy
Niech żyje Ignacy Jan Paderewski! Poznań do Polski! 

Wiwat Maestro!!! Poznań do Polski!!! Poznań do Polski!!!

SCENA VII

NARRATOR
Architektem odrodzonej w 1918 roku Polski był bez 

wątpienia Józef Piłsudski. Oto i on…

Na scenę wchodzi Józef Piłsudski. Opiera dłonie na 

szabli.

PiłsUdski
11 listopada 1918 roku był ukoronowaniem polskich 

snów i marzeń o wolności. Miałem ogromny przywilej 

tworzyć tę niepodległość. Nie działałem jednak sam. 

Byłem ostatnim ogniwem w zbiorowym wysiłku poko-

leń Polaków walczących o ojczyznę na wielu możliwych 

frontach. W tamtym czasie, pomimo różnic w poglą-

dach między mną, Dmowskim, Paderewskim czy Wito-

sem, wszyscy czuliśmy, że bierzemy udział w wydarze-

niu epokowym. W obliczu odrodzenia ojczyzny każdy 

chciał służyć jej ze wszystkich sił, każdy najlepiej jak 

umiał… Drogie Panie! Mości Panowie! Mamy Niepodle-

głą Polskę! Do hymnu!!!

załącznik nr 1 – noty 
biograficzne

jÓzeF wybiCki – polski pisarz i polityk, z wykształ-

cenia prawnik. Wieloletni współpracownik oraz przyja-

ciel generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Uczestnik 

wojen napoleońskich. Podczas wizyty w obozie legio-

nów we Włoszech w 1797 roku napisał słowa Mazurka 

Dąbrowskiego – pieśni, która stała się później polskim 

hymnem narodowym.

boNaweNtURa Niemojowski – polski praw-

nik, polityk, poseł województwa kaliskiego na sejmy 

Królestwa Polskiego. Właściciel Marchwacza i gorący 

propagator postępowego rolnictwa. Aktywny w czasie 

powstania listopadowego. Był między innymi ostatnim 

prezesem Rządu Narodowego. Po upadku powstania 

wyemigrował do Francji, gdzie zmarł na wieść o śmier-

ci swojego brata Wincentego, zesłanego przez cara na 

Syberię.

wiNCeNty Niemojowski – polski działacz poli-

tyczny, krytyk literacki i tłumacz. Brat Bonawentury. 

Aktywny uczestnik sejmów doby Królestwa Polskiego 

a następnie powstania listopadowego. Za udział w nim 

skazany na katorgę. Zmarł w Moskwie podczas drogi 

na Syberię w 1834 roku.

edmUNd taCzaNowski – polski ziemianin, ge-

nerał z czasów powstania styczniowego. Jego oddział 

walczył aktywnie na terenie województwa kaliskiego. 

Toczył walki ze zmiennym szczęściem między innymi 

pod: Pyzdrami, Łaskiem czy Goszczanowem. Po upad-

ku powstania gen. Edmund Taczanowski wyemigrował 

na zachód Europy.

hiPolit Cegielski – polski nauczyciel, przemysło-

wiec, działacz społeczny, dziennikarz i polityk. Po tym, 

jak władze pruskie zablokowały jego pracę w zawodzie 

nauczyciela, otworzył w poznańskim „Bazarze” sklep 

z narzędziami rolniczymi, który następnie przekształcił 

w warsztat remontujący pługi i radła. Szybko rozwijają-

cy się zakład daje początek fabryce narzędzi i maszyn 

rolniczych. Osoba i działalność Hipolita Cegielskiego 

stały się symbolami pracy organicznej.

igNaCy jaN PadeRewski – polski pianista, 

kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu 

i polityk. Aktywny orędownik niepodległości Polski, 

uczestnik konferencji pokojowej w Wersalu. Powszech-

nie uznawany za jednego z ojców niepodległości 1918 

roku. W wolnej już Polsce pełnił funkcję premiera oraz 

ministra spraw zagranicznych.



Krzysztof Pietrzykowski
Magister historii, absolwent studiów podyplomowych w zakresie 
języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycz-
nego. Od 12 lat pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu. Organizator rocznicowych imprez na 
terenie gminy Szczytniki, popularyzował tematykę historyczną 
na łamach lokalnych czasopism: „Opatowianin” i „Wiadomości 
Szczytnickie”. Uczniowie Krzysztofa Pietrzykowskiego zajmowali 
wysokie lokaty w konkursach regionalnych. Za pracę dydaktyczną 
wyróżniony nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2016). Z 
zamiłowania historyk regionalista, zainteresowany m.in. dziejami 
rodziny Niemojowskich. 
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„Mur niezłomny” 
– pamiętnikarska relacja o tym, jak Polacy pielęgnowali 
postawę sprzeciwu wobec germanizacji

Przedmiot: 
język polski

Klasa: 
VII szkoły podstawowej i III gimnazjum 
(po omówieniu na lekcjach historii problematyki  
ziem polskich pod zaborami w II połowie XIX  
i na początku XX wieku)

Czas: 
2 x 45 minut

Małgorzata Juda-Mieloch
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cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności inter-

pretacji tekstu literackiego z wy-

korzystaniem kontekstów (głów-

nie historycznego),

• kształtowanie postawy zaintere-

sowania lokalną wspólnotą w jej 

wymiarze historycznym.

cele Szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności opisu 

i wyjaśniania metod polityki ger-

manizacyjnej wobec mieszkań-

ców Wielkopolski,

• analiza postaw sprzeciwu Pola-

ków wobec działań zaborcy, 

• doskonalenie umiejętności pracy 

z tekstem,

• doskonalenie umiejętności noto-

wania,

• poznanie sylwetki ks. Walente-

go Śmigielskiego i jego związków 

z historią regionu.

Metody: 
praca z tekstem, heureza, dyskusja

forMy organizacyjne: 
praca indywidualna, praca w pa-

rach, praca zbiorowa

środki dydaktyczne: 
fragment Wspomnień z kulturkamp-

fu ks. Walentego Śmigielskiego oraz 

wstęp do wydania książki – materiał 

ksero dla każdego ucznia

bibliografia
• Klimkiewicz W., Kardynał Ledó-

chowski na tle swej epoki 1822–

1902, t. 3, cz. 1: Na stolicy pryma-

sowskiej i w pruskim więzieniu; cz. 

2: Prymas-wygnaniec kardynałem 

kurialnym w Rzymie, oprac. Z. 

Zieliński, Poznań 1988.

• Mąka A., Zawiłe dzieje przygoto-

wań do budowy trzeciego kościo-

ła w Ostrowie Wielkopolskim, 

Ostrów Wielkopolski 2001. 

• Szatkowski H., Śmigielski Walenty 

(1849–1906), proboszcz w Ostro-

wie Wlkp., dziekan ostrowski, w: 

Księża społecznicy w Wielkopolsce 

1894–1919. Słownik biograficzny 

Ś-Ż, red. L. Wilczyński, H. Szatkow-

ski, Gniezno 2009, s. 20–24.

• Śmigielski W., Wspomnienia z kul-

turkampfu 1875-1878, pod red. 

M. Judy-Mieloch, Ostrów Wielko-

polski 2018.

• Trzeciakowski L., Kulturkampf 

w zaborze pruskim, Poznań 1970.

• Zieliński Z., Kulturkampf w archi-

diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 

w latach 1873–1887, Poznań 2011.

krótka inforMacja 
o lekcji
Lekcja stanowi propozycję dwugo-

dzinnych zajęć na bazie tekstu litera-

tury regionalnej. Pozwala na pogłę-

bienie i utrwalenie  wiedzy na temat 

kulturkampfu poprzez analizę działań 

księdza Walentego Śmigielskiego 

w okolicach Ostrowa Wielkopolskie-

go. Może też stanowić przygotowanie 

do omawiania lektury obowiązko-

wej – powieści Stefana Żeromskiego 

Syzyfowe prace, której akcja rozgrywa 

się w latach 1871–1881 w zaborze ro-

syjskim. Przygotowany omówieniem 

zagadnienia germanizacji uczeń lepiej 

zrozumie problematykę Syzyfowych 

prac – powieści, dla której analo-

giczna kwestia rusyfikacji stanowi 

konieczny kontekst interpretacyjny.

Choć zaproponowana lekcja 

w warstwie źródłowej (teksty) wykra-

cza poza podstawę programową ję-

zyka polskiego, realizuje jej zapisy na 

poziomie umiejętności i postaw, po-

zwala przybliżyć i zrozumieć procesy 

omawiane na lekcjach historii.

Zajęcia mogą  być ważnym źró-

dłem wiadomości o ks. Walentym 

Śmigielskim – kotłowskim „tajnym 

proboszczu”, budowniczym ostrow-

skiej fary oraz Domu Katolickiego, 

okazałej plebanii, a także cmentarza 

przy dzisiejszej ul. Limanowskiego. 
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przebieg zajęć
wprowadzenie
można sobie zadać pytanie, czy umiejętność wspólne-
go działania w czasie powstania wielkopolskiego była 
charakterystyczna, „wrodzona” dla Polaków. a może 
już wcześniej nauczyli się oni postawy „zgranego” 
sprzeciwu wobec pruskiego zaborcy. Niektórzy histo-
rycy źródeł tej postawy dopatrują się w wydarzeniach 
o wiele wcześniejszych. to czasy kulturkampfu. Przypo-
mnijcie, co to pojęcie oznacza. Uczyliście się o tym na 
lekcjach historii.

Uczniowie przypominają, czym był kulturkampf. Klu-

czowe jest, by umieli powiązać go z zaborem pruskim 

i germanizacją oraz działalnością kanclerza Bismarcka 

i jego walką z Kościołem. Jeśli uczniowie mają trudność 

w przywołaniu podstawowych informacji na temat kultur-

kampfu, nauczyciel w formie kilku zdań przypomina je.

w tym czasie na terenie naszej małej ojczyzny 
działali ludzie, którzy mocno sprzeciwiali się polityce 
bismarcka. jednym z nich był ks. walenty śmigielski – 
późniejszy budowniczy ostrowskiej fary (dziś konkate-
dry). Po latach napisał pamiętnik z tych czasów. jest to 
barwne świadectwo tych wydarzeń. zanim przejdziemy 
do odczytania fragmentu „wspomnień z kulturkamp-
fu”, zapiszemy temat lekcji i przeczytamy wstęp do tej 
książki, który dokładniej przybliży nam okoliczności 
wydarzeń. 

rozwinięcie

analiza tekstu źródłowego nr 1
Nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie w zeszytach 

temat dwugodzinnej lekcji: „Mur niezłomny” – pamięt-

nikarska relacja o tym, jak Polacy pielęgnowali postawę 

sprzeciwu wobec germanizacji.

jak rozumiecie określenie „mur niezłomny”?
Uczniowie udzielają odpowiedzi, a nauczyciel prowa-

dzi z klasą rozmowę wstępną, kierując ją ku wnioskom, 

że mur niezłomny jest to mur, którego nie da się przejść, 

mur mocny, chroniący to, co za nim, przed zagrożeniem. 

Aby mur był mocny, konieczne jest, by jego elementy (np. 

cegły) były równie mocne, a także by twarde było spoiwo. 

Można użyć tu pojęcia „symbol”.

Pod tematem lekcji uczniowie rysują mur: cegły powin-

ny być duże, aby można było na nich wpisywać nazwiska 

bohaterów relacji pamiętnikarskiej. W czasie lekcji będą 

tę ilustrację uzupełniać o kolejne rysunkowe informacje: 

przed murem sylwetka Bismarcka, za murem – elementy 

polskiego krajobrazu, krzyż, polska książka. Narysowany 

mur powinien mieć widoczne spoiwo.

Przeczytajcie tekst wstępu do książki ks. walentego 
śmigielskiego „wspomnienia z kulturkampfu” autor-
stwa ks. witolda klimkiewicza. Proszę nadać każdemu 
akapitowi tytuł, który oddaje jego treść.

Uczniowie zapisują punkt 1. notatki tekstowej oraz – na 

razie na brudno lub ołówkiem przy tekście – podpunkty, 

które stanowią nadane poszczególnym akapitom tytuły.

Przeczytajcie swoje propozycje tytułów akapitów.
Uczniowie odczytują punkty, a nauczyciel koryguje 

ewentualne błędy. Tłumaczy niejasności. Każdorazowo 

(przy dobrej i przy niepoprawnej odpowiedzi) prosi o wska-

zanie cytatu. Ostatecznie powstaje wspólna notatka:

Przykładowy zapis

I. Czym był kulturkampf?

1. Triumf Prus.

2. Walka Bismarcka z Kościołem.

3. Ciosy wymierzone Wielkopolsce.

4. Reakcja kardynała Ledóchowskiego.

5. Cel nowego prawa.

6. Reakcja biskupów na nowe prawa.

7. Kary dla arcybiskupa Ledóchowskiego.

8. Postawa polskich księży.

Na rysunek muru, także wokół niego, jeśli to po-
trzebne, wpiszcie słowa: kanclerz bismarck, minister 
Falk, arcybiskup ledóchowski, ks. śmigielski, Prusy, 
kościół katolicki, wielkopolska.

Nauczyciel sprawdza poprawność lokalizacji napisów, 

by była zgodna z przesłaniem tekstu.

W pierwszych trzech akapitach znajdźcie odpowiedź na 

pytanie, czego nie spodziewał się Bismarck. 

Uczniowie wskazują cytat: „Nie przewidywał, że pierw-

sze te pociski złączą w ścisłą i nierozerwalną całość paste-

rza i duchowieństwo z ludem całym”.

w świetle tego cytatu odpowiedzcie na pytanie, 
kogo jeszcze można by wpisać jako kolejne „cegiełki” 
w „murze niezłomnym”.

Kolejnymi elementami, „cegłami” muru, byli zwykli 

ludzie.

analiza tekstu źródłowego nr 2
Przeczytam teraz na głos fragment „wspomnień…” 
jednego z księży, którzy brali udział w tych wydarze-
niach. śledźcie tekst.

Po odczytaniu fragmentu nauczyciel rozdaje uczniom 

pytania do tekstu (można je także wyświetlić na ekranie). 

Uczniowie pracują w parach, odpowiadając w zeszytach na 

pytania. Tworzą w ten sposób punkt II notatki.

Przykładowy zapis
II. „Wspomnienia z kulturkampfu” ks. Walentego Śmi-

gielskiego
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1. W jaki sposób Prusacy chcieli przejąć kontrolę nad para-

fiami w Wielkopolsce, w tym przypadku w Kotłowie? 

• Prusacy przysyłali na parafie swoich proboszczów. To 

byli proboszczowie rządowi.

2. Jak ks. Walenty Śmigielski przygotowywał wiernych na 

tę sytuację?

• Ks. Walenty Śmigielski uczył wiernych, że księża rządo-

wi nie są legalni w Kościele, że rozbijają jego jedność 

i że grzechem jest korzystać z posługi takiego księdza.

3. Jak prości ludzie reagowali na to, że obce państwo 

odbiera im ich księdza?

• Ludzie sprzeciwiali się temu. Płakali, modlili się.

4. Wypisz ze wspomnień księdza Śmigielskiego najbar-

dziej wzruszający fragment (zdanie).

• „A kiedym z tabernakulum wyjął Najświętszy Sakra-

ment i spożywać począł komunikanty pozostałe, a rów-

nocześnie wieczną lampkę zgaszono, podniósł się taki 

okrzyk płaczu, że i najtwardsze, i najobojętniejsze serca 

zmiękczyć li przerazić by się musiały”.

podSuMowanie
Nauczyciel rozpoczyna krótką podsumowującą dysku-

sję.

Wróćmy do muru, który od początku towarzyszy naszej 

lekcji. Ustaliliśmy, że cegły symbolizują ludzi – Polaków, 

których znamy z nazwiska (jak arcybiskup Mieczysław 

Ledóchowski czy ksiądz Walenty Śmigielski), ale także 

wielu bezimiennych prostych Wielkopolan. Co w takim 

razie może symbolizować zaprawa murarska, która łączy 

poszczególne cegły?

Dyskusja powinna prowadzić do wniosku, że tym spo-

iwem były wiara i język ojczysty.

Praca domowa – zadanie do wyboru przez ucznia

1. Poszukaj śladów (pamiątek, miejsc z nim związanych) 

ks. Walentego Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopol-

skim. Wypisz je do zeszytu.

2. Notatkę rysunkową z lekcji wykonaj w formie plakatu, 

który urozmaicisz zdjęciami bohaterów. Skorzystaj z za-

sobów Internetu.

3. Odpowiedz na pytanie, czy gdyby dziś zaistniało podob-

ne zagrożenie, Polacy umieliby tak samo jak w przeszło-

ści wspólnie się mu przeciwstawić. Uzasadnij swoją od-

powiedź.

tekSty do pracy podczaS lekcji

tekst źródłowy nr 1
ks. witold klimkiewicz
Czym był kulturkampf?
(1) Rok 1870 był rokiem wielkiego triumfu dla Prus. 

Dziedziczny wróg – Francja doznał strasznego upoko-

rzenia, a w styczniu 1871 roku powstało w Niemczech 

cesarstwo z królem pruskim jako cesarzem niemieckim 

na czele. Tymczasem zaledwie przebrzmiał huk armat 

pod Paryżem, aliści w całych Niemczech usłyszano 

wojenne hasło: […] zniszczyć samodzielność i znieść 

odrębność Kościoła katolickiego.

(2) I zawrzała w całych Niemczech walka, w której po 

jednej stronie stało potężne państwo, kanclerz Bismarck 

wraz z gromadą masonów, a po drugiej stronie Kościół 

katolicki, czyli wierni zrzeszeni koło swych biskupów.

(3) Pierwsze ciosy wymierzył rząd pruski Wielkopol-

sce. Nie przewidywał, że pierwsze te pociski złączą w ści-

słą i nierozerwalną całość pasterza i duchowieństwo z lu-

dem całym. […] Tymczasem w listopadzie 1872 minister 

Falk wydał rozporządzenie, aby „od Wielkanocy 1873 roku 

w wyższych zakładach naukowych prowincji poznańskiej 

nauka religii była wykładana po niemiecku”.

(4) Arcybiskup Ledóchowski odwoływał się daremnie li-

stownie do rządu i do samego cesarza. Zabiegi jego nie 

odniosły skutku. Nakaz tedy okólnikiem z 23 lutego 1873 

roku, by wbrew owemu pruskiemu rozporządzeniu we 

wszystkich szkołach wyższych, począwszy od najniższej 

klasy aż do sekundy (mniej więcej dawna VI klasa gimna-

zjum) wykładano religię w języku ojczystym.

(5) Wszyscy wiedzieli, jaki był cel tych praw. Wkracza-

ły one w dziedzinę wiary i godziły w sam boski ustrój Ko-

ścioła, gdyż według nich nie może papież wykonywać wła-

dzy dyscyplinarnej w katolickich Niemczech, a więc już nie 

jest najwyższą głową w tej części powszechnego Kościoła. 

Po wtóre: dyscyplinarna władza Kościoła przelana jest na 

sąd cywilny, nowo utworzony trybunał dla spraw kościel-

nych, który to sąd ma wyrokować o nauce i o kulcie reli-

gijnym. Po trzecie: obsadzanie posad duchownych należy 

do Państwa, a wychowaniem, kształceniem i egzaminowa-

niem duchowieństwa ma zarządzać Państwo, które może 

składać z urzędu duszpasterzy czy profesorów religii sobie 

niewygodnych. Stąd wypływa, że Państwo jest zwierzchni-

kiem Kościoła i szafarzem władzy duchownej.

(6) Biskupi, nie mogąc dopuścić do takiego pogwałce-

nia odwiecznych praw Kościoła, założyli uroczysty protest 

przeciwko tzw. „prawom majowym”. Posypały się ciężkie 

prześladowania. Pierwsze pociski padły na archidiecezję 

gnieźnieńską i poznańską, gdzie rząd za jednym zamachem 

spodziewał się zgnieść katolików i Polaków. Zamknął więc 

w myśl ustaw majowych Seminarium Duchowne w Pozna-

niu (20 sierpnia 1873 roku). Klerycy musieli udawać się na 

studia do Rzymu, Innsbrucku, Pragi, a księża nieuznający 

praw majowych zapełniali więzienia za spełnianie czynności 

kapłańskich. Inni kryli się po strychach i lochach przed ocza-

mi żandarmów pruskich, w nocy tylko  ukradkiem czyniąc 

posługi duchowne albo też szli na tułaczkę.
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(7) Oczywiście, że i na arcybiskupa posypały się kary 

pieniężne, bo wbrew zakazowi praw majowych wizytował 

kościoły, bierzmował, jednym słowem wykonywał urząd 

pasterski otrzymany od Boga przez pośrednictwo papie-

ża, a nie od żadnego tam Bismarcka czy Falka. Grzywny 

nałożone na arcypasterza doszły wkrótce do ogromnej 

sumy 30 000 talarów. Zabrano mu przez egzekucję konie 

i powóz, potem meble tak, że arcybiskup, znękany i w do-

datku chory, zamieszkał w dwóch pokoikach opustoszałe-

go pałacu. 24 listopada 1873 roku zawezwał go naczelny 

prezes, by złożył urząd arcybiskupi. Na takie zuchwałe 

żądanie odpowiedział arcybiskup: „Urzędu arcybiskupie-

go i posłannictwa odebranego od samego Boga żadna 

świecka potęga zniweczyć nie zdoła. Nie może więc być 

mowy o złożeniu mnie z arcybiskupstwa przez jakikolwiek 

trybunał państwowy, i wszelkie tego rodzaju zakusy nie 

będą miały w oczach Boga, Kościoła i świata katolickiego 

żadnego znaczenia”.

(8) Tak nadszedł rok 1874, a w dniu 3 lutego nastąpiło 

uwięzienie arcybiskupa. Za arcybiskupem stanęło jak mur 

niezłomny całe duchowieństwo, z którego razem 185 księ-

ży dotknęła kaźń więzienia, a częściowo nawet wygnanie. 

Jedną z takich ofiar kulturkampfu był właśnie ks. Walen-

ty Śmigielski, autor niniejszych pamiętników, z których do-

wiadujemy się o losach ówczesnych sług Kościoła.

ks. Witold Klimkiewicz, Czym był kulturkampf? Słowo 

wstępne do wydania z 1937 roku, w: ks. Walenty Śmigiel-

ski, Wspomnienia z kulturkampfu 1875–1878, Ostrów 

Wielkopolski 2018, s. 7–11.

[na potrzeby lekcji zrezygnowano z obciążających tekst 

przypisów naukowych, odmiennie niż w oryginale po-

dzielono tekst na akapity].

tekst źródłowy nr 2
ks. walenty śmigielski
wspomnienia z kulturkampfu 1875–1878 (fragmenty)
Rok 1877

Zaraz na początku tego roku trwoga i przerażenie 

zdjęły serca wszystkich. Rozeszła się bowiem wieść, że 

w najbliższych dniach parafia otrzyma księdza proboszcza 

rządowego w osobie księdza Z. Nie chciałem początkowo 

tej wiadomości wierzyć, dopiero kiedy z wielu stron i to 

poważnych otrzymałem ostrzegające listy a potwierdzają-

ce tę smutną wiadomość, kiedy mi nawet dzień oznaczo-

no, w którym do Kotłowa ma przybyć, wtenczas wszelka 

wątpliwość ustać musiała.

Zabrałem się tedy wszelkimi siłami do przygotowania 

parafii na tę ewentualność i pouczenia jej, jak się ma przy 

samym akcie urzędowego wprowadzenia tego kapłana-

-odstępcy zachować, jakie jej dalsze względem niego 

zachowanie być winno. W pierwszą niedzielę po Nowym 

Roku ogłosiłem ludowi tę przerażającą wiadomość z am-

bony w kościele chynowskim. Płacz, lament i jęk ludu to-

warzyszyły moim słowom tak, że na chwilę przestać mówić 

musiałem, czekając na uciszenie się tego krzyku. Mówiłem 

o Kościele, o jedności Kościoła, o karach ciężkich, jakie 

spadają na głowę kapłana, który się od jedności Kościoła 

odrywa, który bez woli swego biskupa zarząd nad parafią 

od rządu odbiera – o wielkiej zbrodni i ciężkich grzechach 

tych, którzy by u takiego kapłana-odstępcy pomocy 

duchowej szukali i w ogóle z nim się wdawali – o ciężkim 

losie, jaki parafię czeka. W końcu oświadczyłem, że los 

ich smutny dzielić będę, że ich nie opuszczę, owszem 

że zostanę tak długo z nimi, dopóki Bogu miłosiernemu 

podobać się będzie.

Płacz i jęk ludu trwały bezustannie nie tylko podczas 

kazania, ale i w czasie Mszy Świętej. A kiedym z taberna-

kulum wyjął Najświętszy Sakrament i spożywać począł ko-

munikanty pozostałe, a równocześnie wieczną lampkę 

zgaszono, podniósł się taki okrzyk płaczu, że i najtward-

sze, i najobojętniejsze serca zmiękczyć li przerazić by się 

musiały.

Po ukończeniu Mszy Świętej odmówiłem z ludem róża-

niec, a poleciwszy całą parafią opiece Najdroższego Ser-

ca Jezusowego, pomodliliśmy się jeszcze za tym nieszczę-

snym kapłanem, błagając Boga o łaskę nawrócenia i zba-

wienne myśli dlań.

ks. Walenty Śmigielski, Wspomnienia z kulturkampfu, 

Ostrów Wielkopolski 2018, s. 87–88.



Małgorzata Juda-Mieloch
doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 
Nauczycielka języka polskiego z 20-letnim stażem, obecnie nauczy-
ciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 
specjalizuje się w tematyce z zakresu metodyki języka polskiego, 
motywowaniem uczniów do nauki, czytelnictwem dzieci i mło-
dzieży. Autorka wielu publikacji, Osobowość Ostrowskiej Kultury 
(2013, 2014). Nominowana do tytułu Ostrowianin Roku 2015. 
Zdobywczyni Lauru Kultury Starosty Ostrowskiego za „arystokra-
cję słowa” (2017).
e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
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JUBILEUsz 90-LECIa  
PUBLICznEJ BIBLIotEKI  
PEDagogICznEJ W PoznanIU

Głównym celem działania Biblioteki od 90 lat jest wspie-

ranie polskiego nauczyciela, polskiej oświaty i to jest 

niezmiennie właśnie te wartości są niezmiennie przeka-

zywane kolejnym pokoleniom nauczycieli bibliotekarzy. 

Pracują tutaj ludzie, dla których Biblioteka to coś więcej 

niż budynek z książkami, to ludzie, dla których nauczyciel 

to ktoś szczególny. Biblioteka to miejsce, które zaprasza 

do fascynującego świata, wzbogacającego, rozwijającego 

i uszlachetniającego człowieka. Organizatorem obchodów 

była Biblioteka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Elżbieta Leszczyńska 

– Wielkopolski Kurator Oświaty, Dorota Kinal – dyrek-

tor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu, 

dyrektorzy publicznych bibliotek pedagogicznych woje-

wództwa wielkopolskiego, dyrektorzy Centrów  i Ośrod-

ków Doskonalenia Nauczycieli, dyrektorzy Wielkopolskich 

Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowe-

go Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych 

w Cerekwicy Nowej, dyrektor Wielkopolskiego Samorzą-

dowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, 

dyrektorzy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego, a także dyrektorzy bibliotek 

pedagogicznych z Bydgoszczy, z Torunia,  z Rzeszowa, 

z Warszawy, z Zielonej Góry, dyrektorzy bibliotek poznań-

skich, przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Uroczystość  rozpoczął krótki film pt. Sentymentalną 

podróż. Następnie na scenie zagościła wspaniała muzyka 

w doskonałym wykonaniu artystów scen polskich. Wy-

stąpiła: Emilia Zielińska, Mariusz Adam Ruta, Mirosław 

Niewiadomski, w towarzystwie zespołu BOGNA BAND.

Na program uroczystości złożyły się wystąpienia: 

pani Danuta Wielbowicz dyrektora Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Poznaniu, pani Elżbiety Leszczyńskiej 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz pani Doroty Kinal 

dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.

Dyrektor Biblioteki wręczyła podziękowania pani Ku-

rator za opiekę merytoryczną oraz wspieranie Biblioteki 

w jej rozwoju, a także przedstawicielom organu prowadzą-

cego Bibliotekę, pracownikom i byłym dyrektorom Biblio-

teki, dyrektorom publicznych bibliotek pedagogicznych 

województwa wielkopolskiego.   

Placówka została uhonorowana Listami Gratulacyjnymi, 

kwiatami i prezentami. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa 90 lecie – karty 

pamięci.

Obchody Jubileuszu zakończyło spotkanie towarzyskie 

przy uroczystej kolacji i wspaniałym torcie. 



1 lutego 2019 roku w Sali Białej Hotelu „Bazar”, odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Jubileuszu 90-lecia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. 



Pomyłki są nieodzowną częścią życia 
zawodowego. Stąd też można wywnioskować, 
że każdy doświadczył w życiu sytuacji, która 
wprawiła w poczucie wstydu połączone ze 
złością. Jest to zupełnie naturalne, jednak ważne 
jest, w jaki sposób bierzemy za te sytuacje 
odpowiedzialność i w jaki sposób szukamy 
rozwiązania. Istnieje pewien spis punktów, które 
pomogą Ci naprawić błędy.

1. obMyślanie planu gry.

Nie zwlekaj z przyznaniem się do tego, że zawiniłeś. W takiej sytuacji 
pracodawca lub koledzy z pracy mogą stwierdzić, że Ci nie zależy. Jednak 
zanim przyznasz się do błędu, usiądź w spokoju, weź kilka głębokich od-
dechów i spójrz na sytuację z dystansu, co pozwoli Ci obmyślić plan roz-
wiązania problemu. Należy zdecydować, jakiej osobie chcesz wyjawić co 
się stało. Wybór tej odpowiedniej sprawi, że nie spotkają Cię zbyt duże 
konsekwencje lub pomoże Ci odzyskać zaufanie pracowników. 

2. wybacz Sobie i patrz w przySzłość.

Nie należy przesadnie obwiniać samego siebie, błędy to także część na-
uki. Nie jesteś ani pierwszą, ani ostatnią osobą, której coś w pracy się nie 
udało. Daj sobie chwilę wytchnienia, zastanów się w którym momencie 
popełniłeś błąd, by nie doszło do kolejnej takiej sytuacji. Idź z czystym 
sumieniem po swoje. 

3. ucz Się na właSnych błędach.

Warto przeanalizować co poszło nie tak przy podjęciu działania. Dzięki 
temu minimalizujesz możliwość wystąpienia podobnej sytuacji w przy-
szłości. Ponadto swoją postawą udowadniasz, że jesteś osobą odpowie-
dzialną i proaktywną.

4. błąd nie Może pozbawić cię pewności    
    Siebie.

Nie pozwól, by błąd, jaki Ci się przydarzył, był gwoździem do trumny Two-
jej kariery. I choć jego popełnienie może wzbudzić w Tobie wątpliwości, 
to nie dopuść, by nadszarpnął Twoją pewność siebie oraz nie pozbawił 
Cię motywacji do pracy. Mimo że przyznanie się do popełnionego błę-
du nie jest łatwe i wzbudza przykre uczucie, to ostatecznie i tak zostaje 
w przeszłości. Eksperci twierdzą, że liczy się sposób, w jaki radzisz sobie 
z istniejącym problemem i jakie było jego źródło. 


Opracowanie:

Konrad Baworowski 
P s y C h o l o g
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Rysunek przeżywa obecnie prawdziwy renesans. 

Coraz bardziej popularny staje się w przypadku ro-

bienia notatek. Notatki wizualne, myślenie wizual-

ne, myślografia, rysnotki – to tylko niektóre nazwy 

sposobu notowania, który sprzyja skutecznemu 

uczeniu się, zapamiętywaniu, rozwijaniu kreatyw-

ności. Chcemy zachęcić Państwa do tworzenia wła-

snych notatek wizualnych. Pozwolą one wzmocnić 

przekaz, uatrakcyjnić zajęcia. Pamiętajmy - ryso-

wać każdy może… Talent nie jest tu niezbędny. 

Potrzebna jest tylko kartka papieru, pisak i chęci. 

W kolejnych numerach naszego czasopisma 

znajdziecie Państwo przydatne porady i przykła-

dy. Zachęcamy do wspólnego rysowania. Jeśli 

chcielibyście Państwo podzielić się swoimi pomy-

słami, czekamy na rysunki. Najciekawsze postara-

my się opublikować.



Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
Nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej. 

Nauczyciel dyplomowany, uczy plastyki w Zespole Szkół 
w Piotrowie. Doradca metodyczny w zakresie plastyki 
w powiecie kaliskim. W latach 2012-2018 wykładow-
ca w Zakładzie Malarstwa i Teorii Sztuki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Komisarz Międzynarodowego  

Pleneru Malarskiego „Piękno Ziemi Blizanowskiej”  
od 2004 roku.

e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

 eduMyśli     1/2019        25



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

prolog

Kiedy po dwudziestu latach wróciłem do Kalisza, jako były 

absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asny-

ka, byłem już człowiekiem całkowicie innym od tego, który 

w grupie przyjaciół wałęsał się na słynnej dla nas wówczas 

trasie R – R, czyli ratusz – rogatka. Zaczynem odmienności 

była współpraca z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotow-

skiego. Tam w deszczowy październikowy dzień urodziłem 

się po raz drugi i były to narodziny dla teatru, który od 

tamtej pory zawładnął mym ciałem i umysłem. Uznałem, 

że muszę zanurzyć się w wodzie życia, które sprawia, że 

żyje się dwa razy – w poszarzałej realności i świetlistości 

teatralnej iluzji, która właśnie wznosi się ponad to wszyst-

ko, co w realnym świecie nie jest możliwe – bo taka jest 

podstawowa zasada teatru.

Zrozumiałem to, kiedy nocą wędrowałem po Wrocła-

wiu z moim serdecznym przyjacielem, Staszkiem Ścier-

skim (Stanleyem), który opowiadał mi o teatrze absolut-

nym, który nie jest możliwy, ponieważ przekracza to, co 

stanowi granicę pomiędzy świetlistością aktora i ciemno-

ścią człowieka. Staszek uważał, że tej granicy nie da się 

pokonać. Ostatecznie, Asnykowiec, Ryszard Cieślak, też 

tego nie pokonał. 

We wrześniu 1992 roku w wywiadzie radiowym po-

wiedziałem: „Teatr na Widoku” to miejsce, gdzie mogą 

spotkać się wszyscy, którzy stawiają pytania i szukają 

odpowiedzi, żyjąc w realności, jaka istnieje. Jest to teatr 

dla tych, którzy odczuwają niepohamowaną potrzebę 

tworzenia światów autonomicznych w imię realności, 

jaką mogłaby być. Spektakl, rzecz jasna, jest wartością 

samą w sobie, ale jest także – i to właśnie rzecz najważ-

niejsza – drogą, na którą za każdym razem wkraczamy, 

próbując odkrywać nowe obszary, tę ziemię bezludną, 

którą można zaludnić w istnieniu na pograniczu fikcji 

i realności”.  

Tej zasadzie pozostałem wierny do dzisiaj.

cdn...



Włodzimierz garsztka
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w 
Kaliszu
Matura 1969. 
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - polonista i teatrolog. 
W latach 1975 - 1981 współpracownik Teatru Laboratorium 
Jerzego Grotowskiego w przedsięwzięciach parateatralnych, 
skupiających ludzi z całego świata. Gdyby nie Jerzy Grotowski 
i jego zespół, nie byłoby mojej teatralnej pasji, bo kiedy staję na 
scenie, to jest to więcej niż jedno życie. 
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PORADNIK DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI  
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
W RAMACH PROJEKTU  
CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ 2020
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CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020

@ @

PORADNIK DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI  
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
W RAMACH PROJEKTU  
CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ 2020

LIGI  
PRZEDMIOTOWE

SEBA S TIAN PAC ZOS  
TOMA SZ POL AK 
BOGDAN AR A SZKIEWIC Z

POZNAŃ 2018

2

1

3

CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020

@ @

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


