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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXIV LISTOPAD 1982

BOLESŁAW HOW ORKA
POZNAŃ — BIBLIOTEKA AKADEMII MEDYCZNEJ

ł  PROBLEMATYKI KIEROWANIA
BIBLIOTEKĄ ( I I )

ZASADY KIEROWANIA
PRACĄ PODWŁADNYCH
Centralizacja i decentralizacja

Terminy te, związane raczej z makro- 
organizacjami, dotyczą także problematyki 
kierowania ludźmi. W ujęciu c e n t r a l i 
s t y c z n y m  — z punktu widzenia orga
nizacji pracy — tworzymy komórki opar
te na wspólnocie wykonywanych zadań. 
Ułatwia to specjalizację, zapewnia oszczę
dność operacji oraz rozwój ognisk specja
lizacji w obrębie organizacji, ale jedno
cześnie wpływa na tworzenie się nieporę
cznej struktury władzy o kształcie pira
midy. Podejmowanie decyzji kierowni
czych koncentruje się u szczytu tej pira
midy, przekazywanie przez kolejne szcze
ble stiruktury ulega zniekształceniu. Szty
wne, nie skonsultowane decyzje utrudnia
ją lub wręcz uniemożliwiają elastyczne 
dostosowanie się do swoistych warunków 
lokalnych. Kierownicy podległych komó
rek orgainizacyjnych odpowiadają tylko za 
ścisłe wykonywanie zleconych zadań. Ha
muje to ich inicjatywę, źle wpływa na tok 
pracy.

D e c e n t r a l i z a c j a  daje określoną 
samodzielność, pozwala na dostosowanie 
wewnętrznej struktury komórki organiza
cyjnej do jej charakteru, warunków loka
lowych, potrzeb terenu. W układzie zde
centralizowanym zwierzchnik ogranicza 
się do ustalenia wskaźników i ramowych 
wytycznych, pozostawiając zadanie uszcze
gółowienia dyspozycji kierownikom ko
mórek hierarchicznie niższych.

Trudno jest sobie wyobrazić, aby Mini
sterstwo Kultury i Sztuki decydowało o 
tym, jak szczegółowo podzielić środki fi

nansowe na zakupy materiałów bibliotecz
nych dla poszczególnych bibliotek publicz
nych, równo, opierając się na mechanicz
nych wskaźnikach, np. wskaźniku liczby 
ludności, i idąc dalej decydowało nawet, 
na co środki te mają być wydatkowane, 
co byłoby typowe dla cenralistycznego 
sposobu zarządzania. W warunkach za
rządzania zdecentralizowanego poszczegól
nym bibliotekom gminnym pozostawia się 
prawo kształtowania polityki zakupów, 
gromadzenia materiałów bibliotecznych od
powiednio do potrzeb użytkowników (a 
ostatnio, niestety, także możliwości zaku
pu).

W ramach tego zagadnienia należy wy
jaśnić także, czym wyraża się zasada cen
tralizmu demoikratycznego. Polega ona na 
konieczności dostosowania działalności in
stytucji do ogólnych zasad planowych, 
przy pozostawieniu poszczególnym jed
nostkom organizacyjnym moźbwie jak 
największej samodzielności w doborze 
środków i sposobów wykonania.

Jednolitość kierownictwa
Zasada jednolitości kierownictwa za

kłada, że każdy podwładny otrzymuje po
lecenia tylko od jednego przełożonego 
i tylko temu przełożonemu zdaje sprawę 
z ich wykonania. W sprzeczności z tą za
sadą znajduje się np. postępowanie dyrek
tora biblioteki, który wydaje polecenia 
szeregowym pracownikom z pominięciem 
bezpośredniego zwierzchnika — kierow
nika oddziału czy sekcji. Może to dopro
wadzić do sytuacji, w której pracownik 
otrzyma w jednej sprawie dwie różniące 
się od siebie dyspozycje, a bezpośredni 
przełożony nie będzie wiedział, co robi 
jego podwładny, jakie otrzymał zadania.

Indywidualizacja
Zwierzchnik musi sobie zdawać sprawę 

z tego, że jego podwładni to pracownicy 
o niejednolitych kwalifikacjach i o różnych 
cechach osobowości. Dyrektor biblioteki 
musi indywidualizować swoje postępowa -
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nie wobec kierowników oddziałów, kie
rownicy oddziałów — wobec poszczegól
nych pracowników. Zasada indywiduali
zacji odnosi się tak do oceny wykonanych 
prac, jak i do sposobu przekazywania po
leceń.

Ograniczanie interwencji
Kierownik, który wszystko chce wie

dzieć, o wszystkim decydować, rozprasza 
się, zajmuje droibiazgami, nie ma czasu 
na załatwianie spraw zasadniczych, naj
ważniejszych. Niezbędna jest mu więc 
umiejętność wybierania problemów, które 
powinien sam rozstrzygać. Najwięcej in
terwencji powinien podejmować w związ
ku z wykonywaniem funkcji nadzoru, źle 
jest natomiast, jeżeli interwencje należą 
do jego stałego kalendarza działań, są pla
nowane, z góry założone. Interwencje po
winny spełniać wyłącznie rolę mobiliza
cyjną, mieć charakter doraźny — np. na
leży je podejmować na skutek słusznych 
skarg użytkowników, wpisów do książki 
skarg i wniosków, informacji biblioteka
rzy itp.

Ekonomizacja
Problem ten jest bardzo ważny dla kie

rowników samodzielnych jednostek orga
nizacyjnych, a więc również dla dyrekto
rów bibliotek publicznych. Racjonalna 
działalność ekonomiczna polega na uwz
ględnianiu czynników ekonomicznych (po
jętych bardzo szeroko, a nie tylko jako 
proste oszczędności) przy wyborze opty
malnego rozwiązania. Ekonomiczne dzia
łanie polega m. in. na podejmowaniu de
cyzji o zakupie drogiego sprzętu tylko 
wtedy, gdy będzie on potrzebny i w pełni 
wykorzystany. Decyzją nieekonomiczną bę
dzie np. zakupienie automatu do powiela
nia kart katalogowych dla małej bibliote
ki, w której potrzebne są zaledwie po 
dwie karty katalogowe.

Do ekonomizacji działalności możemy 
dojść drogami bezpośrednimi — przez ana
lizę ekonomiczną stanu obecnego i sytua
cji zamierzonej, a także drogami pośred
nimi, np. przez właściwe oddziaływanie na 
podwładnych, wykorzystywanie ich indy
widualnych umiejętności, przez dbałość o 
warunki pracy, o kwalifikacje personelu.

Dążenie do postępu
W działalności każdej instytucji potrze

bny jest postęp. Jego systematyczne sty
mulowanie jest obowiązkiem kierownic
twa jednostki organizacyjnej. Aktywna 
działalność na rzecz postępu wymaga 
przyjęcia następujących założeń:

a) wszystko, co się robi, można robić 
lepiej,

b) wszystko, czym się pracuje, można 
usprawnić,

c) jeżeli coś uważa się za celowe, trzeba 
to przeforsować.

Zwierzchnik ma obowiązek stwarzania 
klimatu, w którym rodzić się będą nowe 
pomysły, w którym pracownicy będą zgła
szać innowacje. Dążenie do postępu wy
raża się często przez dążność do reorga
nizacji. Trzeba przy tym pamiętać, że 
każda reorganizacja ma określony nega
tywny wpływ na działalność zakładu („sta
ła reorganizacja to dezorganizacja” — 
Tadeusz Kotarbiński). Dopiero po wdroże
niu się pracowników w nowy system pra
cy produktywność wzrasta do poprzednie
go poziomu, a przekroczyć go może do
piero po upływie pewnego czasu.

Zdarza się, i to nawet często, że po
stęp napotyka na opory pracowników. 
Czasami trzeba poświęcić, bardzo dużo 
energii na ich przezwyciężenie czy to dro
gą perswazji, czy też stopniowego wpro
wadzania nowości po okresie prób i szko
lenia.

Jedną z podstawowych zasad kierowa
nia musi być zawsze dążenie do postępu 
organizacyjnego i ekonomicznego. Rodzące 
się w związku z tym decyzje powinny 
być przemyślane, skonsultowane, a nastę
pnie konsekwentnie wdrażane.

Korzystanie z rady podwładnych

Dyrektorem biblioteki powinien być do
brze przygotowany do sprawowania fun
kcji zwierzchnika wykwalifikowany fa
chowiec — bibliotekarz. Nie znaczy to, 
że musi on być pracownikiem najlepiej 
zorientowanym we wszystkich problemach 
swojego zawodu i swojego zakładu, we 
wszystkich szczegółach jego działalności, 
że musi być wybitnym fachowcem — bi- 
bliotekoznawcą. Lepiej niż dyrektor zo
rientowani w szczegółach muszą być kie
rownicy oddziałów, dlatego celowe jest 
korzystanie w określonych sytuacjach z 
ich rad, wysłuchiwanie ich opinii. Także 
kierownicy hierarchicznie niższych szcze
bli powinni wysłuchać opinii swoich pod
władnych, liczyć się z ich zdaniem. W 
sprawach pracowniczych należy zapoznać 
się z opiniami przedstawicieli organizacji 
politycznych, związków zawodowych, sto
warzyszeń fachowych. Konieczny jest też 
właściwy stosunek do organów kolegial
nych działających przy bibliotece, takich 
jak kolegia biblioteczne, komisje lub rady 
biblioteczne, złożonych w części lub w 
całości z fachowców — bibliotekarzy. 
Rozsądny dyrektor ceni niezależność opinii 
współpracowników, właściwie wykorzystu
je opinie „opozycji zakładowej”. Głosy 
krytyczne skłaniają go do rozwagi, bardzo 
często pozwalają na znalezienie najsłusz
niejszego rozwiązania trudnego problemu.

Właściwe podejście do podwładnych

Zwierzchnikowi nie wolno podrywać 
autorytetu pośrednich kierowników w 
oczach ich podwładnych. Ewentualne 
uwagi, czy oceny krytyczne należy przed
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stawiać „w cztery oczy”, względnie na 
odprawach kierowników. Wytykając błędy 
nie wolno nam ranić osobistej godności 
krytykowanego pracownika. Obrazić moż
na podwładnego m. in. tłumacząc mu rze
czy dla niego oczywiste, wyrażając wątpli
wości, czy potrafi załatwić określoną spra
wę, traktując go jak niedoświadczonego 
nowicjusza. Także nowy, niedoświadczony 
jeszcze pracownik powinien być potrak
towany odpowiednio, z należytym szacun
kiem.

Wyrazem szacunku dla zespołu współ
pracującego z dyrektorem biblioteki jest 
dobre przygotowanie się do posiedzenia 
kolegium bibliotecznego, a także uważne 
wysłuchiwanie uwag jego członków. Ko
nieczna jest także dyrektorowi umiejęt
ność właściwego redagowania krytycznych 
uwag dotyczących pracy poszczególnych 
komórek organizacyjnych biblioteki, a 
także kierowników tych komórek.

Czynności kierownicze

Wyróżniamy trzy szczeble kierownictwa:
1. kierownictwo zwierzchnie, wykony

wane w bibliotece przez jej dyrektora,
2. kierownictwo pośrednie, wykonywane 

przez osoby, które pomagają dyrektorowi 
zarządzać większym zakładem, tzn. przez 
zastępców dyrektora; kierownikami poś
rednimi są także kierownicy dużych od
działów w bibliotece, dużych bibliotek za
kładowych (np. kierownicy bibliotek wy
działów szkoły wyższej zatrudniających 
większą liczbę osób), dużych filii biblio
tek publicznych itp.,

3. bezpośredni nadzór nad wykonaw
stwem, nad pracą, realizowany przez kie
rowników mniejszych komórek organiza
cyjnych, mniejszych oddziałów, mniejszych 
bibliotek zakładowych, filii bibliotecznych 
o małej obsadzie osobowej, przez osoby 
łączące swoją osobistą pracę — bezpośred
nio na rzecz użytkowników, na rzecz za
kładu — z wykonywaniem funkcjii kie
rowniczych, kontrolnych.

Podział na te trzy szczeble nie jest ostry; 
w niektórych bibliotekach po prostu za
ciera się, zwłaszcza jeśli dotyczy kierow
nictwa pośredniego i osób wykonujących 
zadania bezpośredniego nadzoru nad pracą 
poszczególnych pracowników.

Na działania osób zajmujących stano
wiska kierownicze składają się następu
jące czynności:

1. ustalenie celu działania,
2. analiza sytuacji wyjściowej,
3. planowanie,
4. organizowanie,
5. wykonawstwo,
6. kontrolowanie.

Ustalenie celu działania

Zakres działania każdej instytucji okreś
lony jest jakimś aktem prawnym. Może 
to być ustawa (np. Ustawa z dnia 9 kwiet

nia 1968 r. o bibliotekach), rozporządzenie 
wykonawcze lub zarządzenie naczeilnego 
organu administracji państwowej (np. 
Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższe
go z dnia 18 marca 1961 r. w sprawie 
struktury organizacyjnej i zasad działa
nia biblioteki głównej szkoły wyższej...), 
statut biblioteki (np. statut gminnej bib
lioteki publicznej zatwierdzony przez na
czelnika gminy, zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 103 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
30 listopada 1973 r. w sprawie wzorcowe
go statutu gminnej biblioteki publicznej), 
regulamin organizacyjny (np. nadany bib
liotece głównej szkoły wyższej przez rek
tora uczelni).

Z zakresu działania biblioteki wynikają 
jej cele stałe (np. zapewnienie pomocy 
dydaktycznych, m. in. podręczników 
i skryptów dla studentów uczelni). Z 
określonego celu stałego wyrastają cele 
doraźne, szczegółowe, np. z zadania orga
nizowania sieci bibliotecznej na terenie 
szkoły wyższej wynika cel szczegółowy: 
zorganizowanie biblioteki zakładowej w 
konkretnym instytucie, w konkretnej ka
tedrze.

Zadaniem zwierzchnika — szefa pra
cowników zakładu — jest działanie w kie
runku wykonywania podstawowych celów 
instytucji, którą zarządza. Wykonując swo
je obowiązki wytycza on stałe zadania wy
cinkowe, pośrednie, których pełna reali
zacja stanowi cel podstawowy. Zadania te 
zostają przekazane do wykonania pracow
nikom poszczególnych komórek organiza
cyjnych — kierownikom na hierarchicz
nie niższych szczeblach; ci z kolei wyko
nują te zadania osobiście bądź zlecają wy
konanie podległym pracownikom.

Analiza sytuacji wyjściowej

Właściwe określenie zadań pośrednich 
prowadzących do zrealizowania podstawo
wego celu zakładu wymaga od osoby nim 
kierującej przeprowadzenia analizy sytua
cji, w jakiej zakład działa i będzie dzia
łać. Na sytuację tę składają się siły i środ
ki pozostające w dyspozycji instytucji 
oraz warunki, w jakich instytucja musi 
działać.

Przeprowadzając analizę sił i środków, 
którymi dysponuje biblioteka, dyrektor 
jej musi przede wszystkim określić:

— jaką liczbą pracowników dysponuje, 
jaki jest fachowy poziom kadry biblioite- 
karskiej, a w związku z tym, jakie są re
alizacyjne możliwości pracowników, jaki 
jest podział organizacyjny zakładu, jak 
przedstawiają się inne warunki do wyko
nania zadań biblioteki,

— jakie są zasoby materiałów biblio
tecznych, determinujące możliwości za
spokojenia potrzeb użytkowników,

— jak przedstawiają się techniczne wa
runki działalności biblioteki — jej sytua
cja lokalowa, wyposażenie itp.
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— jakie są środowiskowe (lokalne) uwa
runkowania działalności biblioteki,

— jakie są spodziewane potrzeby użyt
kowników.

Wyciągając wniosiki z tej analizy dy
rektor musi określić, jakimi drogami, w 
jaki sposób, korzystając z pracy zespołu 
zatrudnionych w zakładzie bibliotekarzy, 
a także i innych pracowników, dysponując 
wiadomym zbiorem materiałów bibliotecz
nych, pracując w określonych warunkach, 
dla określonego użytkownika, biblioteka 
będzie mogła najlepiej wykonać swoje za
dania.

Planowanie

Ustalony przez dyrektora biblioteki spo
sób wykonywania jej zadań pozwala na 
sformułowanie elementów planu działania 
zakładu, planu systematycznego wykony
wania zadań biblioteki. Określone elemen
ty planu działania stanowią podstawę 
opracowania zakresów zadań poszczegól
nych komórek organizacyjnych biblioteki 
oraz zakresów czynności poszczególnych 
bibliotekarzy i innych pracowników dzia
łalności podstawowej.

Opracowany przez dyrektora biblioteki 
przydział zadań dla poszczególnych ko
mórek organizacyjnych stanowi dokument 
wiążący określony zespół pracowników na 
dłuższy okres, do momentu reorganizacji, 
która podjęta zostanie np. w związku z 
nowymi zadaniami zakładu bądź w opar
ciu o nowsze, bogatsze doświadczenia kie
rownictwa biblioteki, dyrektora, rady lub 
komisji bibliotecznej albo kolegium bib
lioteki.

Podpisany przez pracownika zakres 
czynności to dokument zawierający dy
rektywy obowiązujące go przez dłuższy 
czas, z zasady przez kilka lat, często przez 
cały okres pracy w określonym oddziale, 
na określonym stanowisku. Bibliotekarz 
nowo zaangażowany, np. do Oddziału 
Opracowania, po wstępnym przeszkoleniu 
zajmie się opracowywaniem alfabetycz
nym nabytków biblioteki — będzie to jego 
podstawowe zadanie. Jednakże każdy pra
cownik, obok swoich stałych, systematycz
nie wykonywanych zadań, otrzymywać 
będzie od swojego zwierzchnika zadania 
doraźne, dyspozycje krótkoterminowe, po
dyktowane bieżącymi, aktualnymi zada
niami biblioteki — na następny dzień, na 
kilka dni, na tydzień... Znajduje to zwy
kle wyraz w zakresie czynności („Wyko
nywanie innych doraźnych zadań zleco
nych przez kierownika oddziału”).

Jak z powyższego wynika, czynności 
zwierzchnika polegają na planowaniu za
dań, które podwładni mają wykonać, na 
wyznaczaniu celów stałych i doraźnych, 
które mają osiągnąć. Planując zadania, 
zlecając określone czynności podwładnym, 
zwierzchnik powinien stosować zasadę 
wyznaczania właściwych zadań właściwym 
osobom. Musi więc dobrze orientować się.

do jakich prac poszczególni pracownicy 
są przygotowani, w jakich dziedzinach 
są specjalistami, w końcu ■— jakie prace 
lubią wykonywać.

To rozeznanie jest elementem czynności 
kierowniczej — analizy sytuacji wyjścio
wej. Dokonując przydziału pracowników 
do filii biblioteki publicznej na terenie 
większego miasta, warto także uwzględnić 
powiązania koleżeńskie, odległość miejsca 
zamieszkania pracownika od placówki, a 
czasami nawet nie uzasadnioną bliżej chęć 
zmiany miejsca pracy.

Dyrektor biblioteki powinien zawsze do
ceniać znaczenie nieformalnych więzów 
łączących pracovznikôw, wykorzystywać je 
dla poprawy atmosfery pracy, zwiększenia 
wydajności, lepszego wykonania zadań, a 
także wykazywać zrozumienie dla ewen
tualnie ujawniających się sympatii, wy
ciągać wnioski z tych zjawisk. Zwierz
chnik powinien zawsze dążyć do tego, aby 
podlegli mu pracownicy byli możliwie jak 
najbardziej zadowoleni z pracy, powinien 
w miarę możliwości uwzględniać ich po
stulaty i wnioski, jeśli tylko nie występu
ją przyczyny, które uzasadniałyby ewen
tualną odmowę.

Organizowanie

Na zorganizowanie pracy składają się 
dw’ie grupy czynności:

Pierwsza to przygotowanie pracowników 
do pracy, tak aby mogli, umieli i chcieli 
wykonać wyznaczone im zadania. Pracow
nik musi otrzymać niezbędne narzędzia 
pracy, musi mieć stworzone warunki, zgo
dne z obowiązującymi przepisami bezpie
czeństwa i higieny. Stanowisko pracy musi 
być właściwie przygotowane i dostatecznie 
wyposażone, tak aby pracownik mógł wy
konać swoje zadania, mógł efektywnie pra
cować. Celowe jest uprzednie sprawdzenie 
jego umiejętności zawodowych; należy 
ewentualnie dodatkowo go przeszkolić, nie 
wolno wpaść jednak w przesadę, zniechę
cić, .znudzić, nie wolno obrazić pracownika.

Pracownik musi być przekonany, że jego 
praca ima sens, że jest potrzebna, że bez 
jego udziału zadanie instytucji nie będzie 
wykonane w pełni, właściwie; musi być 
przygotowany psychicznie do wykonywa
nia zleconych mu funkcji (motywacja psy
chologiczna). Jednocześnie pracownik po
winien zdawać sobie sprawę z tego, że je
żeli nie dołoży starań, nie wykona dobrze 
swoich zadań, dopuści się zaniedbań czy 
jakiegoś przewinienia — wyciągnięte zo
staną wobec niego konsekwencje, zwie
rzchnik będzie miał obowiązek wymierze
nia mu 'Sprawiedliwej kary.

Zwierzchnik odpowiada za stworzenie 
właściwej atmosfery w zakładzie. Musi pa
miętać o tym, że dobry pracownik nie 
może działać w bałaganie, nie lubi nie
porządku, chaosu. Pracownik powinien 
otrzymywać jasne i zdecydowane polece
nia, musi być traktowany poważnie. Zwierz



chnik ma obowiązek wykazać zrozumienie 
dla jego kioipotów, dla jego osobistych 
trudności, ma także obowiązek wyrażenia 
uznania dla jego stairań. Nie wolno mu 
również dopuścić do zatarcia się dystansu 
między nim a podległym personelem — 
warunkuje to utrzymanie właściwej dy
scypliny w zakładzie.

Drugą grupę czynności zwierzchnika 
stanowi przygotowanie środków material
nych i warunlków do pracy. W bibliotece 
na działania te składa się przystosowanie 
pomieszczeń, odpowiednie ich umeblowa
nie i wyposażenie, a przede wszystkim po
zyskanie po.trzebnych materiałów bibliote
cznych — podstawowego tworzywa dzia
łalności zakładu. Stwarzanie warunków 
do pracy to także dbałość o higienę, o czy
stość i estetykę pomieszczeń.

Te dwie grupy czynności składają się 
na właściwe zorganizowanie pracy. 
Zwierzchnik musi również wykazać umie
jętność doraźnego organizowania działań, 
być przygotowanym do wdrożenia odpo
wiedniego trybu postępowania w sytuac
jach nie przewidzianych, awaryjnych, ko
nieczności wykonania zadań nietypowych 
itp.

Wykonawstwo

Czynności kierownicze obejmują orga
nizowanie pracy własnej zwierzchnika 
orąz kierowanie pracą podwładnych.

Organizując działania podwładnych 
zwierzchnik reżyseruje cały tok pracy za
kładu, decyduje o rozpoczęciu pracy, o 
wprowadzeniu ewentualnych zmian w 
utartych procedurach, w sposobach postę
powania, w doltychczasowej organizacji 
zadań, kieruje pracą bieżąco i decyduje 
o jej zaikońozeniuL

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy 
przez instytucję nie jest tylko zabiegiem 
formalnym; poprzedzić ją musi sprawdze
nie gotowości ludzi i przygotowanie ma
teriałów. Praca rozpoczęta powinna prze
biegać w sposób ciągły, nieprzerwany, bez 
zakłóceń, w waiunikach umożliwiających 
staranne wykonanie. Każdy bibliotekarz 
zda je sobie sprawę z tego, że np, otwarcie 
wypożyczalni muszą codziennie poprzedzić 
prace przygotowawcze, że nie można wy
konywać ich wtedy, gdy czytelnicy są już 
na terenie placówki, oczekują na załatwie
nie; obsługa użytkowników po -otwarciu 
wypożyczaikii powinna przebiegać bez 
przerw i bez zakłóceń.

W toku codziennej działalności zakładu 
zwierzchnik śledzi tok pracy, zapoznaje 
się z bieżącymi sprawozdaniami podporzą
dkowanych mu hierarchicznie kierowni
ków. Nie powinien on ingerować, jeżeli 
wszystko przebiega zgodnie z planem, 
zgodnie z jego oczekiwaniami — zadaniem 
jego jest nadzorowanie toku czynności 
i wykazywanie gotowości do interwencji, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W bibliotece ingerencja dyrektora np. w

pracę Oddziału Opracowania powinna 
ograniczyć się do przypadków, kiedy 
stwierdzi nadmierne spiętrzenie pracy, po
wstanie zaległości, względnie kiedy otrzy
ma sygnały świadczące o nieprawidłowej 
pracy tej komórki. Nieuzasadniona inter
wencja, „wtrącanie się” do pracy oddziału 
jest bezcelowe i wręcz szkodliwe, pod
waża autorytet kierownika oddziału, prze
szkadza w systematycznym i dobrym wy
konaniu zadań. Rolą dyrektora jest koor
dynowanie pracy pomiędzy oddziałami, 
dzialaauie na rzecz harmonijnej pracy za
kładu. Dyrektor musi być stale „widocz
ny” w bibliotece, pracownicy muszą od
czuwać jego obecność, wiedzieć, że pracę 
ich darzy on uwagą, troszczy się o jej 
właściwy przebieg, że jest gotów do in
terwencji.

Dobry zwierzchnik nie powinien wy
glądać na zapracowanego. Działania jego 
powinny charakteryzować się dobrą orga
nizacją, umiejętnością podejmowania czyn
ności interwencyjnych, udzielania wyjaś
nień, rad itp.

Zdarza się, że praca zakładu odbiega od 
wyznaczonego planu, występują zakłóce
nia, awarie. W takich sytuacjach zwierz
chnik musi podejmować właściwe decyzje, 
które zlikwidują powstałe nieprawidłowo
ści, decydować o zmianach, reorganiza
cjach. Do tego typu decyzji zaliczymy np. 
polecenie dyrektora biblioteki, aby pra
cownik komórki zajmującej się gromadze
niem zbiorów przez określony czas pełnił 
dyżury w czytelni, jeśli tam wystąpiły 
zakłócenia spowodowane absencją choro
bową.

Podejmując decyzję o zakończeniu pra
cy zwierzchnik ma m. in. obowiązek za
dbać o właściwe zabezpieczenie pomiesz
czeń i znajdujących się w nich materia
łów. W bibliotece sprawą bardzo ważną 
jest takie zorganizowanie pracy, aby w 
wyniku zamknięcia biblioteki nie spowo
dować niepożądanych zakłóceń w pracy 
czytelników. Np. nie wolno dopuścić do 
tego, aby wykorzystywane przez nich ak
tualnie w czytelni materiały biblioteczne 
wróciły do magazynu, zostały wypożyczo
ne lub prewencyjnie udostępnione innemu 
czytelnikowi; należy stwarzać warunki, 
aby czytelnik następnego dnia bez kłopo
tów i straty czasu mógł kontynuować swo
ją pracę.

Zamknięciu biblioteki muszą także to
warzyszyć oikreślone stałe czynności (wy
łączenie energii elektrycznej, zabezpiecze
nie kluczy itp.). Obowiązkiem dyrektora 
jest wydanie odpowiednich decyzji, in
strukcji, a następnie dopilnowanie, aby 
ustalone przez niego zadania poszczegól
nych pracowników wykonane były właś
ciwie.

Kontrolowanie

Zadaniem zwierzchnika jest stałe prze
prowadzanie kontroli — zarówno kontroli
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systematycznych, jak i doraźnych. W bib
liotece dyrektor dokonuje kontroli syste
matycznej, sprawdzając codziennie listę 
obecności; uzyskuje na tej podstawie in
formację, jak przedstawia się obsada 
poszczególnych stanowisk pracy, i wyciąga 
z niej praktyczne wnioski, np. której ko
mórce organizacyjnej należy udzielić po
mocy ze w,zględu na mogące powstać tru 
dności, „wąskie gardła” itp. Dyrektor bib
lioteki dokonuje także systematycznych 
analiz kart pracy, sprawozdań z działal
ności placówek filialnych i in. — stanowi 
to czynnik wspierający jego decyzje.

Kon trolla doraźna — to najczęściej oso
biste sprawdzenie stanu działalności za
kładu. Dyrektor biblioteki wykonuje czyn
ności kontrolne w czasie wizytacji po
szczególnych stanowisk pracy.

Jedną z ważniejszych form kontroli sy
stematycznej w bibliotece jest skontrum 
— porównanie stanu faktycznego z zapi
sami w księgach inwentarzowych lub w 
innych dokumentach. W mniejszych bib
liotekach, w określonych przepisamii ter
minach przeprowadza się pełne skontrum; 
w dużych — skontra wyrywkowe, stano
wiące element „kontroli zbiorów”.

Wyniki skontrum są cemiym materia
łem dla dyrektora, pozwalają mu na 
zorientowanie się w stanie zbiorów, na 
wyciągnięcie wniosków, sformułowanie 
opinii o pracy poszczególnych placówek, 
bibliotek zakładowych i filii.

Inne są zadania kontrolne dyrektora 
biblioteki, inne kierownika oddziału, sek
cji, filii, biblioteki zakładowej. W planie 
pracy dyrektora pierwsze miejsce zajmują 
problemy zwiiązane z kontrolą systematy
czną, analiza otrzymywanych dokumen
tów, sprawozdań, a także skarg i wnios

ków. Kontrola doraźna przeprowadzana 
przez dyrektora powinna być wynikiem 
wniosków, które wyciągnął on analizując 
przedkładane mu materiały.

Kierownicy komórek organizacyjnych 
zobowiązani są do nadzorowania i kontro
lowania prac w toku, przy jednoczesnym 
osobistym wykonywaniu obowiązków wy
nikających z ich zakresu czynności oraz 
z planu pracy oddziału czy sekcji. Prze
prowadzona przez nich kontrola łączy się 
Z obowiązkiem reagowania na przejawy 
niedbałego wykonywania zadań służbo
wych, ale też i właściwej oceny, gdy 
stwierdzają, że podległy im pracownik 
wyróżnia się w pracy, wykonuje ją lepiej 
i staranniej. Reagować należy oczywiście 
także na uwagi czytelników, użytkowni
ków zakładu.

Wykonując zadania kontrolne trzeba pa
miętać, że bywają pracownicy, którzy kon
trolę przyjmują jako obrazę. Najwłaściw
szą reakcją na tego rodzaju zachowanie 
się powinno być stwierdzenie zwierzchni
ka, że powodem kontroli jest nie brak za
ufania, ale przywiązywanie dużego zna
czenia do jego odcinka pracy, zamiar lep
szego poznania jego zakresu czynności, 
docenienia jego umiejętności fachowych, 
chęć pogłębienia własnej (zwierzchnika) 
wiedzy. Zdarzają się też pracownicy, któ
rzy lubią, kiedy obserwuje się ich pracę, 
mówi się o jej pozytywnych wynikach — 
przekazane im wyrazy uznania, pochwały 
są bodźcami do jeszcze lepszej pracy.

Kontrolowanie to najważniejsze zadanie 
zwierzchnika. Ma ono sens tylko wówczas, 
gdy wyniki kontroli zostaną szczegółowo 
przeanalizowane, a wyciągnięte z nich 
wnioski wpłyną na poprawę pracy w za
kładzie.

B ib lio te k a  P o ls k a  
w  P a ryżu

W gmachu wzniesionym w XVII wieku 
na Wyspie św. Ludwika w Paryżu, u brze
gu Sekwany, mieści się Biblioteka Polska. 
Placówka ta założona została w latach 
trzydziestych XIX wieku z inicjatywy 
wybitnych przedstawicieli emigracji poli- 
stopadowej; księcia Adama Czartoryskie
go, Karola Kniaziewicza, Adama Mickie
wicza, Juliana Ursyna Niemcewicza i Ka
rola Sienkiewicza.

Biblioteka Polska należy do Polskiego 
Towarzystwa Historyczno-Literackiego, 
którego pierwszym prezesem był książę 
Czartoryski, a w gronie członków znaleźli 
się m.in.: Adam Mickiewicz, Cyprian Nor
wid, Maurycy Mochnacki, Joachim Lele

wel, Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, 
Karol Kniaziewicz, Józef Dwernicki, Józef 
Bem i Henryk Dembiński. Pierwszym dy
rektorem Biblioteki Polskiej był Karol 
Sienkiewicz, a pod koniec XIX wieku kie
rował nią najstarszy syn Adama Mickie
wicza, Władysław.

Dyrektorowi Władysławowi Mickiewi
czowi Biblioteka zawdzięcza wiele książek, 
rękopisów, obrazów i rycin związanych z 
osobą i twórczością Adama Mickiewicza. 
Zbiory te stanowiły podstawę do zorgani
zowania Muzeum Adama Mickiewicza.

Po wkroczeniu w r. 1940 do Paryża ar
mii niemieckiej. Bibliotekę Polską zam
knięto, a jej zbiory wywieziono do Nie
miec. Niektóre zbiory wróciły do Bibliote
ki Polskiej w r. 1947, a część ich, związana 
przede wszystkim z Muzeum Adama Mic
kiewicza, znalazła się — po kilkuletniej 
wędrówce przez Niemcy i Związek Ra
dziecki — w Warszawie, gdzie stała się
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zaczątkiem istniejącego tu Muzeum Lite
ratury im. Adama Mickiewicza.

Obecnie Biblioteka Polska w Paryżu 
jest placówką utrzymującą się z darów 
i zapomóg osób prywatnych oraz organiza
cji, korzysta także z pomocy finansowej 
i poparcia rządu francuskiego — ma ona 
bowiem charakter publiczny, korzystają z 
niej mieszkańcy Paryża.

Nadzóir nad Biblioteką Polską sprawuje 
Rada Towarzystwa Historyczno-Literac
kiego, którego skład w wyniku wyborów 
w r. 1979 przedstawia się następująco: 
prof. Eugeniusz Zaleski (prezes), płk Ma
rian Czarnecki (wiceprezes), dr Jerzy Mond 
(sekretarz generalny), red. Maciej Moraw
ski (zastępca sekretarza), Anna-Maria 
Rozwadowska (skarbnik), inż. Józef Han- 
delsman (dyrektor Biblioteki Polskiej), 
prof. Henryk Adamczewski (prezes Wspól
noty Polsko-Francuskiej), ksiądz prałat 
Zbigniew Bernacki, ambasador Jean Laicy 
oraz Hubert d’Ornano i Leszek Talko.

Ważną funkcję spełnia Komitet Lokalny 
Biblioteki Polskiej, któremu przewodniczy 
prof. Henri Mazeaud. Komitet kontroluje 
działalność Biblioteki, zarządza nią oraz 
reprezentuje jej interesy wobec władz 
francuskich.

Podstawowe znaczenie dla działalności 
naukowej i oświatowej Biblioteki mają jej 
zbioiry. W roku 1980 Biblioteka Polska w 
Paryżu posiadała około 200 tys. druków, 
około 2600 rękopisów, blisko 25 tys. rysun
ków i rycin, około 8 tys. map, atlasów i 
rzeźb, około 90 tys. broszur i druków ulot-
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nych, a także dużą kolekcję afiszów, foto
grafii i medali. Zgromadzono tu cenne 
zbiory prasy polskiej XVIII i XIX wieku 
(np. roczniki „Czasu”, „Kuriera Poznań
skiego”, „Kuriera Warszawskiego” i lwow
skiego „Słowa Polskiego”).

Znajdują się tu największe polskie ar
chiwa emigracyjne z okresu niewoli (m.in. 
dokumenty związane z „Wiosną Ludów”). 
Biblioteka Polska posiada cenne dokumen
ty jej fundatorów: Juliana Ursyna Niem
cewicza i Karola Kniaziewicza oraz ma
teriały archiwalne Józefa Bema.

Do bardzo cennych zbiorów należy po- 
rozbiorowe archiwum Sejmu Powstańcze
go wraz ze słynnym aktem detronizacji 
cara Mikołaja I z 25 stycznia 1831 r., pod
pisanym przez wszystkich posłów. Dużą 
wartość historyczną mają dokumenty i li
sty odręczne królów polskich, diariusze 
sejmowe. W dziale listów Biblioteka Pol
ska zgromadziła m.in. listy króla Henryka 
III Walezego, króla Jana III Sobieskiego, 
Fryderyka Chopina, Kazimierza Pułaskie
go, Tadeusza Kościuszki, Wiktora Hugo, 
księcia Ludwika Napoleona (późniejszego 
cesarza Napoleona III), Henryka Sienkie
wicza, Marii Konopnickiej, Władysława 
Reymonta, Cypriana Norwida, Stefana Że
romskiego.

Zbiór książek i starych druków wzbo
gacają trzy najwcześniejsze wydania dzie
ła Mikołaja Kopernika De reuolutionibus
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orbium coelestium (wydania z Norymber- 
gi, Bazylei i Amsterdamu), rzadkie wy
dania Biblii polskiej księdza Jakuba Wuj
ka, dzieła księdza Piotra Skargi.

Dostęp do zbiorów Biblioteki Polskiej 
umożliwia czytelnia, otwarta codziennie 
(od 14 do 18, a w soboty od 9 do 12), z 
której korzysta, pomimo szczupłości loka
lu, kilka tysięcy osób rocznie.

Biblioteka udziela informacji bibliogra
ficznych i innych na miejscu, a także ko
respondencyjnie. Z informacji tych ko
rzystają najczęściej pracownicy nauki oraz 
instytucje i organizacje naukowe.

Na górnych piętrach gmachu zajmowa
nego przecz Bibliotekę Polską mieści się 
Muzeum Adama Mickiewicza, założone 
przez syna poety, Władysława. Oprócz 
rękopisów zgromadzono tu pierwodruki 
dzieł Adama Mickiewicza, a także pa
miątki po wieszczu. Katalog rękopisów 
muzeum zawiera ponad tysiąc pozycji, w 
tym m.in. rękopis Pana Tadeusza. W mu
zeum znajdują się pamiątki rodzinne 
Adama i całej rodziny Mickiewiczów, 
pierwsze wydania dzieł poety, list i wiersz 
J.W. Goethego, wielle portretów oraz do
kumenty związane z działalnością dzien
nikarską i polityczną wieszcza.

W gmachu stanowiącym siedzibę Biblio
teki Polskiej znajdują się ponadto bardzo 
cenne zbiory arty^yczne Towarzystwa 
Historyczno-Diterackiego. Są to wybitne 
dzieła malarstwa polskiego od końca 
X V ni wieku do początku XX w., m.in. 
obrazy Piotra Michałowskiego, Henryka 
Rodakowskiego, Artura Grottgera, Woj
ciecha Gersona, Juliusza Kossaka, 
Henryka Siemiradzkiego, Stanisława

Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego, 
Józefa Pankiewicza oraz Olgi Boznańskiej, 
która przez wiele lat była związana z To
warzystwem Historyczno-Literackim (jej 
zwłoki spoczywają na polskim cmentarzu 
w Montmorency).

W dniu 18 czerwca 1981 r. miałem oka
zję zwiedzenia Biblioteki Polskiej w Pa
ryżu oraz Muzeum Adama Mickiewicza. 
Oglądanie tak cennych pamiątek z naszej 
historii należy do doniosłych przeżyć. W 
czasie mojej wizyty w tej placówce prze
prowadzono doroczne „agrégation” — eg
zamin konkursowy dla pracowników na
ukowych specjalizujących się w proble
matyce polskiej. Zwycięzcy tych konkur
sów mają możliwość wykonywania prac 
naukowych, oświatowych i innych — w 
zakresie historii, literatury i kultury pol
skiej.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, 
że zarówno Biblioteka Polska, jak i To
warzystwo Historyczno-Literackie znaj
dują duże poparcie wśród pracowników 
naukowych Uniwersytetu Paryskiego, któ
rzy przejawiają sympatię do Polski i jej 
bogatej tradycji historycznej. Do Biblio
teki Polskiej w Paryżu napływają bardzo 
cenne dary wzbogacające jej zbiory oraz 
środki finansowe wspierające działalność 
tej placówki.

Biblioteka Polska śledzi bardzo uważ
nie nasz dorobek naukowy, głównie w za
kresie humanistyki, a także bieżącą pro
dukcję wydawniczą. Prowadzi także wy
mianę wydawnictw z polskimi placówka
mi naukowymi.

Lucjan Biliński

MARIAN WALCZAK
JAROCIN

Słabe strony
dydaktyki
bibliotekarskiej

Spośród wielu słabości kształcenia i do
skonalenia zawodowego bibliotekarzy dla 
sieci ogólnokrajowej, zwłaszcza kształce
nia pracowników działalności podstawo
wej w bibliotekach publicznych, należy 
także wymienić problem przygotowania 
metodycznego wykładowców przedmiotów 
zawodowych i pomocniczych w szkołach 
bibliotekarskich.

Gdy w wielu innych dziedzinach i dys
cyplinach metodyka nauczania stanowi

v/cale już rozbudowaną gałąź wiedzy — 
i to zarówno teoretyczną, jak i praktycz
ną — to w bibliotekarstwie jest ona wciąż 
w stadium początkowym, w stadium eks
perymentu, bądź najzwyczajniej oipdera się 
na intuicji osób nauczających.

Przygotowanie nauczycieli przedmiotów 
bibliotekarskich pod względem metodycz
nym przebiega raczej w oparciu o samo
kształcenie niż o jednoznaczne założenia, 
o sprawdzone przez praktykę metody i 
techniki nauczania. Bowiem niestety dy
daktyka bibliotekarstwa nie wypracowała 
sobie jeszcze bardzo potrzebnej swojej 
własnej, specyficznej metodyki nauczania.

Jest to stan dość żenujący na tle bar
dzo wielu, nawet mniej ważnych ze spo
łecznego punktu widzenia, dyscyplin i 
kierunków kształcenia. Wszelakie zaś 
próby metodycznych rozwiązań w dydak
tyce bibliotekarskiej są rozproszone i wy
magają skoordynowanego działania w ce
lu wypracowania jednolitej, przejrzystej, 
opartej na teoretycznych i praktycznych
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badaniach naukowych metodyki naucza
nia przedmiotów bibliotekarskich. Oczy
wiście, nie jest to sprawa prosta i nie 
można jej załatwić w krótkim czasie. Wy- 
daje się jednak, że z praktycznego punk
tu widzenia warto by odejść w badaniach 
naukowych od aspektu historycznego (tak 
jest w ponoć 90% wszystkich badań na
ukowych, prowadzonych w polskich pla
cówkach bibliotekoznawczych) na rzecz 
tej bardzo potrzebnej problematyki.

Na tle tego problemu ośmielam się za
prezentować kilka uwag o słabych stro
nach przygotowania zawodowego do peł
nienia funkcji wykładowcy w szkole bi
bliotekarskiej. Jest ich zapewne mniej 
niż stron pozytywnych, ale o tych nie ma 
potrzeby mówić.

Już w czasach Komisji Edukacji Naro
dowej sekretarz Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych i autor Powinności nau
czyciela, Grzegorz Piramowicz, podkre
ślał olbrzymią rolę należytego przygoto
wania kandydatów do zawodu nauczyciel
skiego. Duży nacisk kładł na staranny 
ich dobór, na ich kwalifikacje moralne i 
intelektualne. Uważał też, że bardzo isto
tny jest dokładnie opracowany program 
kształcenia pedagogicznego. Ponadto za 
niesłychanie ważny element uważał umie
jętne łączenie teorii z praktyką.

Sprawa zatem należytego przygotowa
nia nauczycieli do pełnienia roli wykła
dowców jest równie stara jak kształto
wanie się tego zawodu w służbie publicz
nej.

Jednym z objawów pewnej nienormal
ności w zakresie fachowego kształcenia 
bibliotekarzy jest brak jakichkolwiek wy
magań i przepisów dotyczących wykła
dowców. Chodzi oczywiście o wymogi 
merytoryczne. Istnieją bowiem ogólne 
przepisy odnośnie praw i obowiązków na
uczycieli akademickich, nie istnieją na
tomiast żadne odnośnie samych nauczy
cieli przedmiotów bibliotekarskich. W re
sorcie oświaty i wychowania zawsze ist
niał system wizytatorów bądź metodyków 
poszczególnych przedmiotów. W odniesie
niu do tych, którzy kształcą biblioteka
rzy, nigdy taka „instytucja” nie powsta
ła. Praktycznie jest więc niemożliwością 
rzetelna ocena merytoryczna określonego 
nauczyciela bibliotekarza.

Nie ma także żadnego ośrodka meto
dycznego, który by sprawował funkcję 
opiekuńczą nad wykładowcami szkół bi
bliotekarskich. Taką rolę winna spełniać 
komórka do spraw kształcenia i doskona
lenia Instytutu Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej, lecz od wielu lat 
nie czuje się jej obecności w dydaktyce 
bibliotekarskiej.

Wykładowców uzyskuje się najczęściej 
spośród czynnych bibliotekarzy. Obecnie 
żaden kurs specjalistyczny dla bibliotek 
publicznych nie mógłby się odbyć bez u- 
działu czynnych pracowników bibliotek, 
odrywanych od swojego warsztatu pracy.

Jest to konieczność. Wydaje się jednak, 
że potrzebne byłoby przeszkolenie kurso
we, pod kątem metodyki nauczania osób 
w'ykorzystywanych do dydaktyki biblio
tekarskiej. Podobnie wykładowcom spoza 
świata bibliotekarskiego, zapraszanym na 
przedmioty niebiblioteczne, przydałyby się 
okresowe spotkania w celu przedyskuto
wania z nimi metod ujmowania tematów 
z punktu widzenia potrzeb bibliotekar
stwa.

Wciąż niewystarczająco opracowuje się 
i wydaje materiały metodyczne i pomoc
nicze do prowadzenia wykładów i ćwi
czeń. W ostatnich latach dużo dobrego w 
tej mierze zrobiono w Centrum Ustawicz
nego Kształcenia Bibliotekarzy, lecz ma
teriały CUKB nie zaspokajają jeszcze za
potrzebowania. Rozszerzenie kompetentnej 
działalności w tym zakresie jest sprawą 
pierwszorzędnej wagi dla kształcenia i 
doskonalenia bibliotekarzy w Polsce.

Brakuje ponadto podręczników ogól
nych, monograficznych, materiałów ins- 
trukcyjnych czy nawet wydzielonego cza
sopisma metodycznego dla nauczycieli bi
bliotekarstwa, a sprawa to istotna.

W komórkach zajmujących się szkole
niem wewnętrznym bibliotekarzy, w dzia
łach instrukcyjno-metodycznych woje
wódzkich bibliotek publicznych, komple
ty materiałów dotyczących metodyki na
uczania powinny być obowiązkowe. Po
dobnie obowiązkowe powinno być ich po
znanie przez osoby odpowiedzialne za 
szkolenie.

Nauczycielem bibliotekarstwa może zo
stać każdy, kto spełnia wymagania for
malne, to znaczy posiada odpowiednie 
wykształcenie. Jeżeli zaś już ktoś pracu
je w charakterze nauczyciela, automaty
cznie niejako staje w sytuacji uniemoż
liwiającej jego zwolnienie, bo — jak do
tąd — nikt nie prowadzi badań wyników 
nauczania. Nie ma ku temu zresztą wy
pracowanych form, metod, brak też kom
petentnych osób do przeprowadzenia ta
kich badań, z prawnego punktu widzenia. 
Tymczasem o skuteczności pracy nauczy
ciela winny świadczyć właśnie badania 
jej wyników. Pozwoliłoby to na udoku
mentowaną ocenę pracy nauczycieli bi
bliotekarstwa, a nie opieranie jej na wy
łącznie intuicyjnych odczuciach.

Już w momencie przyjmowania absol
wenta wyższych uczelni na nauczyciela 
bibliotekarstwa winno się przeprowadzić 
odpowiedni test psychotechniczny, ocenia
jący przydatność kandydata do podjęcia 
pracy w tym zawodzie. Może w ten spo
sób można by uniknąć dość dużej wciąż 
przypadkowości w tej profesji.

O wartości nauczyciela zawodu decy
duje nie tylko suma jego wiadomości te
oretycznych i umiejętności praktycznych, 
lecz również — i to w bardzo poważnej 
mierze — jego stosunek do pracy, wyni
kający z cech charakteru i usposobienia, 
zarówno wrodzonych, jak i dających się
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nabyć w drodze systematycznej pracy 
nad sobą. Postawę kandydata winny wy
kazać odpowiednie badania psychotech
niczne. Przy pewnym nadmiarze rąk do 
:pracy na polu dydaktyki trzeba wybie
rać najlepszych pod każdym względem, 
gdyż od nich następnie zależeć będzie po
ziom przyszłych szeregowych pracowni
ków bibliotek.

W miarę powracania do normalnych 
warunków w naszym kraju należy sze
rzej umożliwiać nauczycielom przedmio
tów bibliotekarskich poznawanie szkol
nictwa zawodowego bibliotekarskiego 
oraz organizacji bibliotekarstwa, zwłasz
cza publicznego, za granicą. Musi to bo
wiem być grupa osób posiadających jak 
najszersze rozeznanie we wszystkim co 
najlepsze w bibliotekarskiej dydaktyce.

Zagadnieniem osobnym, samym w so
bie, jest problem pomocy dydaktycznych 
dla nauczania przedmiotów bibliotekar
skich. Od trzydziestu z górą lat nie mo
że powstać wzorcowy gabinet dydaktyki 
bibliotekarskiej, nie mówiąc już o insty
tucji, która zajęłaby się produkcją i dys
trybucją tych pomocy. Dla dobra jakości 
kadr bibliotecznych sprawa ta winna jed
nak znaleźć kiedyś rozwiązanie.

Nagminną cechą naszego szkolnictwa 
bibliotekarskiego jest nauczanie werbal
ne. Poza nielicznymi wyjątkami jest to 
sprawa nieomal powszechna. W bibliote
karstwie, jak i w wielu innych zawodach, 
należy umiejętnie łączyć teorię z prakty
ką. Temu celowi powinny służyć biblio
teki traktowane jako naturalne warszta
ty pracy.

Ważna jest także sprawa dobrego po
znania problematyki bibliotecznej przez 
samych nauczycieli. Jak sądzę, zasada 
winna być taka, iż bez co najmniej rocz
nej praktyki w bibliotece nie powinno się

przyjmować do zawodu nauczycielskiego. 
Ponadto przynajmniej raz na pięć lat na
uczyciel przedmiotu bibliotekarskiego po
winien być przez swoją szkołę skierowany 
na pół roku do pracy w bibliotece. Oczy
wiście taka praktyka powinna łączyć się 
z wykładanymi przedmiotami. I tak np. 
nauczycielowi bibliografii i informacji 
naukowej pomocna będzie praktyka w 
dziale informacyjno-bibliograficznym, na
uczycielowi metodyki pracy — w dziale 
udostępniania itd. Pozwoliłoby to na ści
ślejsze wiązanie teorii z praktyką pod
czas zajęć dydaktycznych. Brak kontak
tu z żywymi organizmami bibliotecznymi 
prowadzi z biegiem czasu do pewnego 
wyalienowania się z praktyki, nie mó
wiąc już o tym, że wielu nauczycieli bi
bliotekarstwa pamięta biblioteki tylko z 
praktyk studenckich.

Nasuwa się także wniosek ostatni: w 
związku ze znacznymi uprawnieniami 
dla nauczycieli, które wprowadziła nowa 
Karta Nauczyciela, należałoby zastanowić 
się nad weryfikacją kadr nauczycielskich, 
a przy okazji dokonać oceny stanu sił 
nauczających bibliotekarstwa. Warto by 
także ogłaszać konkursy na nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów bibliotekar
skich, a wybitnym praktykom propono
wać podejmowanie pracy dydaktycznej. 
Przydałby się także system nagradzania 
i premiowania nauczycieli wybitnych w 
bibliotekarstwie.

Wszystko to na pewno po jakimś okre
sie zaczęłoby owocować w postaci lepiej 
przygotowanych kadr działalności podsta
wowej w bibliotekach. Chcielibyśmy bo
wiem doczekać się czasów, w których 
zawód bibliotekarza będzie otoczony sza
cunkiem i uzyska wysoki prestiż społecz
ny. Zacząć jednak trzeba od nauczycieli 
tego zawodu.

MARIA SZARPATOWSKA. 
MARIA KORZESTAŃSKA
TORUŃ — SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

JAN KOCHANOWSKI
WIECZÓR POEZJI

NARRATOR I:

Jan Kochanowski — znakomity pol
ski poeta nazywany „ojcem poezji 
polskiej” urodził się 450 Hat temu, w 
roku 1530. Dla uczczenia jego zasług

, , -rok 1980 ogłoszony był „Rokiem Ko- 
. : ! chanowskiego”.

Twórczość Jana Kochanowskiego 
szybko zdobyła powszechne uznanie.

Zdawano sobie sprawę, że pojawił się 
w Polsce prawdziwy poeta, mający 
wszelkie dane, aby literaturę w języ
ku ojczystym wznieść na wyżyny. Ko
chanowski dowiódł, że w języku pol
skim wypowiedzieć można tak samo 
pięknie wszystko, co do tej pory wy
powiadano w języku łacińskim.

„Praszki” pisał Kochanowski przez 
wiele lat. Przewijają się w nich wspo
mnienia o ulubionych miejscach, o 
znanych ludziach, o przyjaciołach, 
o własnych nastrojach, sympatiach, 
poglądach na karierę, na szczęście, na 
cele, o które warto walczyć.

NARRATOR II:

Jest piękny, letni dzień. Upał dos
kwiera, ale w cieniu sławnej czamo-
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leskiej lipy panuje miły chłód. Nic 
dziwnego, że gościnny gospodarz Czar
nolasu fraszką „Na lipę” zaprasza 
przyjaciół do tego właśnie miejsca, 
gdzie sam najchętniej pracuje i od
poczywa.

RECYTATOR:

Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, 
a odpoczni sobie!

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrze
kam ja tobie.

Choć się najwyssej wzbije, a proste 
promienie

Ściągną pod swoje drzewa rozstrze
lane cienie.

Tu za wżdy chłodne wiatry z pola 
za wiewają.

Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie 
narzekają.

Z mego wonnego kwiatu pracowite 
pszczoły

Biorą miód, który potym szlachci 
pańskie stoły.

A ja swym cichym szeptem sprawić 
umiem snadnie.

Ze człowiekowi łacno słodki sen 
przypadnie.

Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz 
mię pan tak kładzie

Jako szczep najpłodniejszy w hespe- 
ryskim sadzie.

RECYTATOR:

Na dom w Czarnolesie

Panie, to moja praca, a zdarzenie 
Twoje;

Raczyż błogosławieństwo dać do 
końca swoje!

Inszy niechaj pałace marmurowe 
mają

I szczerym złotogłowem ściany obi
jają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym 
• gnieździć ojczystym,

A ty mię zdrowiem opatrz i sumie
niem czystym.

Pożywieniem ućciwym, ludzką ży
czliwością,

obyczajmi znośnymi, nieprzykrą sta
rością.

RECYTATOR:

Na Konrata

Milczycie w obiad, mój panie Kon- 
racie;

Czy tylko na chleb gębę swą cho
wacie?

RECYTATOR:

o  Staszku

Gdy co nie g’rzeczy usłyszy mój 
Staszek,

To mi wnet każę przypisać do
fraszek.

Bracie, by się to wszytko pisać
miało.

Już by mi dawno papieru nie
zstało.

RECYTATOR:

Na nabożną

Jeśli nie grzeszysz, jako mi
powiadasz.

Czego się, miła, tak często
spowiadasz?

RECYTATOR:

Do Baltazara

Nie dziw, źeć głowa, Baltazarze,
chora;

Siedziałeś wedle głupiego doktora. 
RECYTATOR:

Na pijanego

Nie darmo Bakcha z rogami malują. 
Bo pijanego i dzieci poczują.
Niech głowa, niech mu służą

dobrze nogi —
Sama postawa ukazuje rogi.

RECYTATOR:

o  doktorze Hiszpanie

„Nasz dobry doktor spać się od nas 
bierze,

Ani chce z nami doczekać
wieczerze.”

„Dajcie mu pokój! najdziem go w 
pościeli,

A sami przedsię bywajmy weseli!” 
„Już po wieczerzy, pódżmy do

Hiszpana!”
„Ba, wierę, pódżmy, ale nie bez

dzbana”.
„Puszczaj, doktorze, towarzyszu

miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. 
„Jedna nie wadzi, daj ci Boże

zdrowie!”
„By jeno jedna” — doktor na to

powie.
Gd jednej przyszło aż więc do

dziewiąci,
A doktorowi mózg się w głowie 

mąci.
„Trudny — powiada — mój rząd 

z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstaję

pijany".
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RECYTATOR:

Na młodość

Jakoby też rok bez wiosny mieć 
chcieli,

Którzy chcą, żeby młodzi nie
szaleli.

RECYTATOR:

Na Piotra

Nie przeto pytam, Piętrzę, gdzie się 
chcesz przechodzić,

Abych się miał na jedną drogę
z tobą zgodzić.

Ale gdziekolwiek ty chcesz, to mnie 
tam nie w drogę,

Bo twego kiepstwa słuchać już dalej 
nie mogę.

RECYTATOR:

Na starość

Biedna starości, wszyscy cię
żądamy,

A kiedy przyjdziesz, to zaś
narzekamy.

RECYTATOR:
Do Stanisława

Powiedz mi, gdzie się chowasz,
bracie Stanisławie,

Bom Cię tak długo szukał, ażem 
ustał prawie;

Jakożeś mię był prosił na obiad do 
siebie,

Takżem cię ani widział i jadam 
bez ciebie.

RECYTATOR:

o  Koźle

Kozieł, kto go zna, piwszy do
północy.

Nie mógł do domu trafić o swej 
mocy;

Ujźrzawszy kogoś: „Słuchaj, panie 
młody,

Pros,zę cię, nie wiesz ty mojej
gospody?”

A ten: „Niech cię znam, tedy się 
dowiewa”.

„Jam — pry — jest Kozieł”. „Idźże 
spać do chlewa!”

RECYTATOR:

Na gospodarza

Posadziłeś mię wprawdzie nie
najgorzej,

Aleby trzeba mięsa dawać sporzej; 
Przed tobą widzę półmisków

niemało.

A mnie się ledwie polewki dostało. 
Diabłu się godzi takowa biesiada! 
Gościem czy świadkiem ja twego

obiada!
RECYTATOR:

Na zdrowie

Szlachetne zdrowie.
Nikt się nie dowie.
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
2e nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie.
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody.
Mieś ca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale —
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klijnocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Uiłubuj sobie!

NORRATOR:

Mniej osobisty charakter mają 
„Pieśni”, które wydane zostały dopie
ro pośmiertnie. Treść ich dotyczy 
wielu bardzo różnych tematów. W 
jednych Kochanowski wyraża . podziw 
dla wielkości i wspaniałości Boga, w 
innych przemawia jako obywatel i pa
triota zatroskany o losy kraju lub 
chwali piękno ukochanej wsi i ciepło 
rodzinnego życia.

RECYTATOR:

Gzego chcesz od nas. Panie, za Twe 
hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym 
nie masz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy 
pełno Ciebie,

I w otchłaniach, i w morzu, na
ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo 
to wszytko Twoje,

Cokolwiek na tym świecie człowiek 
mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, 
wyznawamy.

Bo nad to przystojniejszej ofiary 
nie mamy.

Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś 
niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś
uhaftował;
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Tyś fundament założył nieobeszłej 
ziemi

I przykryłeś jej nagość zioly
rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach 
morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć 
się boi;

Rzeki wód nieprzebranych wielką 
hojność mają.

Biały dzień, a noc ciemna swoje 
czasy znają.

{Pieśń XXV, Księgi wtóre)

RECYTATOR:

Tobie bądź chwała. Panie wszego 
świata,

Żeś nam doczekać dał Nowego
Lata.

Daj, byśmy się i sami odnowili. 
Grzech porzuciwszy, w nienawiści

żyli!

Łaska Twa święta niechaj będzie 
z nami.

Bo nic dobrego nie uczynim sami! 
Mnóż w nas nadzieję, przyspórz

prawej wiary,
Niech uważamy Twe prawdziwe

dary!

Użycz pokoju nam i świętej zgody. 
Niech się nas boją pogańskie narody, 
A Ty nais nie chciej odstępować

Panie,
I owszem, racz nam dopomagać na 

nie!

Błogosław ziemi z Twej
szczodrobliwości,

Niechaj nam dawa dostatek
żywności.

Uchowaj głodu i powietrza złego. 
Daj wszytko dobre z miłosierdzia 

swego!

RECYTATOR:

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie 2:achodzi, 
A po złej chwili piękny dzień

przychodzi.
Patrzaj teraz na lasy.
Jako prze zimne czasy
Wszystkę swą krasę drzewa utraciły, 
A śniegi pola wysoko przykryły.

Po chwili wiosna przyjdzie.
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,
A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, 
W rozliczne barwy znowu się

odzie je.
Nic wiecznego na świecie;
Radość się z troską plecie,
A kiedy jedna weźmie moc

nawiętszą.

Wtenczas masz ujżrzeć odmianę
najprędszą.

{Pieśń IX, Księgi wtóre)

NARRATOR:

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, 
A ludzką sprawiedliwość w ręku

trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść

poruczono
I zwierzchności nad stadem bożym 

zwier zono:

Miejcie to przed oczyma zawżdy
swojemi,

2eście miejsce zasiedli boże na
ziemi,

Z którego macie nie tak swe
własne rzeczy

Jako wszytek ludzki mieć rodzaj 
na pieczy.

{Pieśń XIV, Księgi wtóre)

RECYTATOR:

Przeto chciejmy wziąć przed się
myśli godne siebie,

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne 
w niebie;

Służmy poczciwej sławie, a jako kto 
może.

Niech ku pożytku dobra spólnego 
pomoże.

Komu dowcipu równo z wymową 
dostaje.

Niech szczepi między ludźmi dobre 
obyczaje;

Niechaj czyni porządek, rozterkom 
zabiega.

Praw ojczystych i pięknej swobody 
przestrzega.

(Pieśń XIX, Księgi wtóre)
RECYTATOR:

Skujmy talerze na talery, skujmy, 
A żołnierzowi pieniądze gotujmy. 
Inszy to darmo po drogach miotali, 
A my nie damy, bychmy w cale

trwali?
Dajmy; a naprzód dajmy! Sami

.siebie
Ku gwałtowniejszej chowajmy

potrzebie.
Tarczej niż piersi pierwej

nastawiają,
Pozno puklerza przebici macają.

RECYTATOR:

Cieszy mię ten rym: „Polak mądr po 
szkodzie”

Lecz jeśli prawda i z tego nas
zbodzie,

Nową przypowieść Polak sobie
kupi.
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Że i przed szkodą, i po szkodzie 
głupi.

(Pieśń V, Księgi wtóre)

RECYTATOR:

Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpdewa.
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.

Tam goście, tam i domowi 
Sypali się ku ogniowi;
Bąki za raz troje grały 
A sady się sprzeciwiały.

Siedli wszyscy na murawie;
Potym wstało sześć par prawie 
Dziewek jednako ubranych 
I belicą przepasanych.

Wszytki śpiewać nauczone,
W tańcu także niezganione;
Więc koleją zaczynały,
A pierwszej tak począć dały:

Siostry, ogień napalono.
I placu nam postąpiono;
Czemu sobie rąk nie damy,
A społem nie zaśpiewamy?

Piękna nocy, życz pogody.
Broń wiatrów i nagłej wody;
Dziś przyszedł czas, że na dworze 
Mamy czekać rannej zorze.

Tak to matki nam podały.
Samy także z drugich miały.
Że na dzień świętego Jana 
Zawżdy sobótka palana.

(Pieśń świętojańska o Sobótce) 

RECYTATOR:

Wsi spokojna, wsi wesoła.
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki 
Może wspomnieć za raz wszytki?

Człowiek w twej pieczy uczciwie 
Bez wszelakiej lichwy żywię; 
Pobożne jego staranie 
I bezpieczne nabywanie.
Oracz pługiem zarznie w ziemię; 
Stąd i siebie, i swe plemię,
Stąd roczną czeladź i wszytek 
Opatruje swój dobytek.

Jemu sady obradzają.
Jemu pszczoły miód dawają;
Nań przychodzi z owiec wełna 
I nagroda jagniąt pełna.
On łąki, on pola kosi,
A do gumna wszytko nosi.
Skoro też siew odprawdemy.
Komin wkoło obsiądziemy.

(Pieśń świętojańska o Sobótce — Panna 
XII)

W Życiu i twórczości Jana Kocha
nowskiego Czarnolas zapisał się szcze
gólnie. Tu poeta osiadł na stałe po 
zawarciu małżeństwa. Tu rodziły się 
jego dzieci, tu zmarła ukochana Ur- 
szulka, której poeta poświęcił „Treny”

NARRATOR:

RECYTATOR:

Tren VII

Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne
ubiory

Mojej namilszej córy!
Po co me smutne oczy za sobą

ciągniecie.
Żalu mi przydaj ecie?

Już ona członeczków swych wami
nie odizieje —

Nie masz, nie masz nadzieje!
Ujął ją sen żelazny, twardy

nieprzespany...
Już letniczek pisany 

I uploteczki wniwecz, i paski
złocone.

Matczyne dary płonę.
Nie do takiej łożnice, moja dtziewko

droga.
Miała cię mać uboga 

Doprowadzić! Nie takąć dać
obiecowała

Wyprawę, jakąć dala!
Giezłeczkoć tylko dała, a lichą

tkaneczkę;
Ociec ziemi brełeczkę 

W główki włożył. — Niestętyż,
i posag, i ona

W jednej skrzynce zamkniona!
RECYTATOR:

Tren VIII
Wielkieś mi uczyniła pustki w

domu nxÂm,
Moja droga Orszulo, tym

zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie

było:
Jedną maluczką duszą tak wiele 

ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki 

śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy 

pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się

frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy 

psować.
To tego, to owego wdzięcznie

obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem 

zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere

pustki w domu.
Nie masz zabawki, nie masz

rozśmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka

ujmuje.
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A serce swej pociechy darmo
upatruje.

RECYTATOR:

Tren XIII

Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty 
mnie była

Albo nie umierała lub się nie
rodziła!

Małe pociechy płacę wielkim żalem 
swoim

Za tym nieodpowiednim
pożegnaniem twoim.

Omyliłaś mię jako nocny sen
znikomy.

Który wielkością złota cieszy zmysł 
łakomy,

Potym nagle uciecze, a temu na
jawi

Z onych skarbów jeno chęć a żądzę 
zostawi.

Takeś ty mnie, Orszulo droga,
uczyniła:

Wielkieś nadzieje w moim sercu 
roznieciła,

Potymeś mię, smutnego, nagle
odbieżała,

I wszytki moje z sobą pociechy
zabrała.

Wzięłaś mi, zgoła mówiąc, dusze 
połowicę;

Ostatek przy mnie został na wieczną 
tęsknicę.

Tu mi kamień, murarze, ciosany 
połóżcie,

A na nim tę nieszczęsną pamiątkę 
wydróżcie:

„Orszula Kochanowska tu leży,
kochanie

Ojcowe albo raczej płacz
i narzekanie.

Opakeś to, niebaczna śmierci,
udziałała:

Nie jać onej, ale mnie ona płakać 
miała”.

NARRATOR;

Twórczość Kochanowskiego obejmo
wała szeroki zakres tematów î rodza
jów literackich.

Był nie tylko wielkim poetą, ale 
i nieprzeciętnym człowiekiem. Świa
domy wartości swych utworów, w jed
nym z nich, pt. „Muza”, napisał:

RECYTATOR;

„Jednak mam tę nadzieję, że
przedsię za laty

Nie będą moje czułe nocy bez
zapłaty;

A co mi za żywota ujmie czas
dzisiejsizy.

To po śmierci nagrodzi z lichwą
wiek późniejszy”.

NARRATOR:

Te słowa Kochanowskiego spełniły 
się. Społeczeństwo, w którym żył 
i tworzył, oceniło go bardzo wysoko, 
a i my po dziś dzień spłacamy Janowi 
z Czarnolasu dług wdzięczności.

RECYTATOR:

Lipy — Leopold Staff

Odkąd dla Muz i własnej poważnej 
igraszki,

W chłodnym cieniu ochronnej lipy 
czarnoleskiej.

Wyśpiewałeś na lutni swej pieśni 
i fraszki.

Pogodną sztuką z rymem wiążąc 
rym królewski.

Od czterech wdzięcznych wieków 
i dla wiec;znej chwały.

Złotej jak miód natchniony w tym 
pisanym dzbanie.

Wszystkie kwitnące słodko lipy w 
Polsce całej

Pachną imieniem twoim
Kochanowski Janie!

KONSPEKT LEKCJI BIBLIOTECZNEJ
DLA UCZNIÓW KL. VII -  VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat: Walory turystyczne i zabytkowe 
województwa ciechanowskiego.
Typ lekcji: Lekcja będzie wprowadzeniem

w postaci teoretycznego przy
gotowania się do wycieczki po 
Ziemi Ciechanowskiej nastę
pującą trasą:
Ciechanów — Glinojeck —

Malużyn — Młock — Ojrzeń 
— Sońsk — Gołotczyzna — 
Pałuki — Opinogóra — Kras
ne — Grudusk — Szlmierz — 
Ciechanów.

Cele lekcji:
1. p o z n a w c z y Przybliżenie wia-
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domości o miejscowościach leżących na 
trasie wycieczki, bliższe zapoznanie z 
obiektami godnymi uwagi zwiedzających, 
poznanie pamiątek po wielu gnanych po
staciach, których życie i działalność zwią
zane były z pobytem na szlaku naszej wę
drówki.

2. k s z t a ł c ą c y  — Doskonalenie umie
jętności posługiwania się mapą, przewod
nikami turystycznymi, wydawnictwami in
formacyjnymi i encyklopedycznymi. Wy
rabianie nawyku wcześniejszego przygo
towywania się do wycieczki celem póź
niejszego świadomego w niej uczestnictwa.

3. w y c h o w a w c z y  — Budzenie uczuć 
patriotycznych do ojczystego kraju po
przez ukazywanie jego piękna, zabytków 
i współczesnych osiągnięć, a także poprzez 
bezpośrednie obcowanie i żywy konltakt 
z miejscami, w których przebywali wy
bitni, zasłużeni Polacy. Wdrażanie do po
żytecznego, kulturalnego spędzenia czasu 
wolnego i aktywnego wypoczynku.
Czas lekcji: 45—60 minut.
Materiały pomocnicze do lekcji:

Dla upoglądowienia lekcji niezbędne 
jest wykorzystanie w niej ściennej mapy 
województwa ciechanowskiego oraz umie
szczonych w poszczególnych pozycjach 
bibliograficznych szczegółowych mapek, 
ilustracji, fotogr; fii miejscowości i obiek
tów znajdującycJ się na trasie wycieczki. 
Można także wykorzystać dostępne zesta
wy widokówek, foldery itp.

Wskazanym byłoby prezentowanie wy
mienionych materiałów nie tylko w bez
pośredni sposób, lecz także przy pomocy 
epidiaskopu, co w znacznym stopniu ua- 
trakcyjini lekcję biblioteczną.
Plan lekcji:
1. Podanie tematu, zapoznanie z celami 

lekcji, krótkie wprowadzenie w pro
blematykę (5 min.).

2. Podzielenie uczniów na zespoły. Roz
danie kartek ćwiczebnych i samodziel
na praca w grupach <20 min.).

3. Głośne odczytanie przygotowanych 
przez zespoły informacji (25 min.).

4. Podsumowanie lekcji przez prowadzą
cego ,ze szczególnym podkreśleniem ce
lowości wcześniejszego przygotowania 
się do wycieczki.

5. Zaprezentowanie przez uczniów wy
korzystanych w lekcji pozycji biblio
graficznych (5 min.).

Wprowadzenie
Stefan Gołębiowski

Do Ziemi Zamkowej
Ziemio ciechanowska, przedmurze 
mazowieckiej tarczy odwieczne, 
przez ciebie sięga w średniowiecze 
gotyk zamku na Farskiej Górze. 
Toporów blask — rycerze toczą 
pojedynek: Roitgier ze Zbyszkiem 
na śmierć i życie, przemoc ż mocą.

cios zadany krzyżackiej pysze. 
Ziarnek z góry schodzi do nizin, 
jakby pragnął ludu być bliżej, 
zamek warowny kraju dolin — 
mury widoczne jak na dtoni: 
z dwóch wieży wyrósł, grał na

alarm
w książąt stolicy, nie pozwalał, 
by wtargnęła najeźdźcy stopa, 
i choć padał, jeszcze się oiparł, 
niezłomny jak narodu wola.
Do niego biegną łąki, pola, 
które zbożem, cukrowiem słyną 
w biegu kołysane Łydynią.
To ziemi ciechanowskiej duma, 
w 'której bieg dziejów nie obumarł, 
sława nie przebrzmiała oręża 
w tej, co nie zginęła. Zwycięża 
na polu chwały nawet klęska 
zatrzaśnięta w murach męczeństwa. 
Z Opinogóry blask — latarnia 
czasów zaborczych mrok rozgarnia 
i romantyzmem świeci w stronę 
pozytywizmu Krzewnią wspomnień. 
Po nich słyszę, jak biją młoty 
stare i nowe od Nowotki. 
Wyzwolenie do ruin weszło, 
drugiej Polski nadchodzi era: 
zamek zamyka się na przyszłość, 
zamek na przyszłość się otwiera.

Wiersz, który usłyszeliśmy, napisał 
współczesny poeta Ziemi Ciechanowskiej, 
znany działacz społeczny Bieżunia, zasłu
żony dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w tej miejscowości, długoletni pedagog, 
tłumacz poezji Horacego — Stefan Gołę
biowski.

Jak wszyscy odczuliśmy, poeta przema
wia w wierszu słowami głębokiego patrio
tyzmu i umiłowania Ziemi Ciechanowskiej 
Ukazuje piękno przyrody tego regionu 
Polski, podkreśla urok najważniejszych 
jego zabytków i obiektów, przypomina o 
niektórych postaciach z nim związanych 
i wreszcie zachęca do zwiedzania tej Zie
mi. Pamiętając, że na młodzieży szkolnej 
na terenie województwa ciechanowskiego 
spoczywa moralny, wypływający nie tylko 
z nakazu szkolnych programów, obowiązek 
poznania historii, dziejów kultury i mar
tyrologii swej najbliższej okolicy, nasza 
biblioteka proponuje wam na dzisiejszych 
zajęciach odbycie teoretycznej wycieczki 
po Ziemi Ciechanowskiej odpowiednio do
braną trasą (określić i wskazać trasę na 
mapie).

Na szlaku wędrówki poznamy bliżej śla
dy i dokumenty przeszłości i współczesno
ści, przekonamy się, jaką wartość stano
wią dla hiistorii i kultury istniejące gro
dziska, stara architektura, pamiątki po 
wielkich twórcach czy bohaterach, i wresz
cie uświadomimy sobie wkład współczes
nej epoki, a także wielkość naszej odpo
wiedzialności za losy tej ziemi.

Tak przygotowani i zaopatrzeni w nie
zbędne teoretyczne wiadomości możemy 
udać się na autentyczną wycieczkę w celu
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zwiedzenia bliskiego nam krajobrazu cie
chanowskiego.

A zatem w drogę! 

Kartki ćwiczebne (pytania)

I

1. W oparciu o informacje zawarte w 
broszurce Przemysława Pilicha „Nad 
Wkrą, Łydynią i Soną” (str. 17) powiedz, 
z którego roku pochodzi pierwsza wzmian
ka o Ciechanowie.

2. W „Małej Encyklopedii Powszechnej 
PWN” odszukaj hasło „Ciechanów”, określ 
wiek, w którym gród uzyskał prawa miej
skie.

3. Z ww pozycji Przemysława Pilicha 
(str. 7—20) wypisz, jakie zabytki znaj
dują się w Ciechanowie. Określ, z jakiego 
pochodzą okresu.

II

Odszukaj w pojzycji „Zamek Książąt Ma- 
zo.wieckich w Ciechanowie” odpowiedzi na 
pytania:

1. Dlaczego do zamku w Ciechanowie 
odnosimy się jako do miejsca pamięci na
rodowej (str. 30).

2. Na jakim terenie zbudowano zamek 
ciechanowski? (str. 5).

3. W którym roku przekazano zarrfé'k 
we władanie królowej Bonie? (str. 14).

III

Posługując się pozycją „Województwo 
ciechanowslde” Mazowieckiego Ośrodka 
Badań Naukowych przygotuj odpowiedzi 
na następujące polecenia:

1. Określ daty, w których Ciechanów 
uzyskał dwukrotnie status miasta woje
wódzkiego (str. 10—14).

2. Wymień nazwy ciechanowskich szkół, 
które przygotowują kadry dla resortu kul
tury i szkolnictwa zawodowego (str. 17).

3. Wymień największe zakłady przemy
słowe w Ciechanowie (str. 14—16).

IV

W książce Janusza Żmudzińskiego „Ma
zowsze Ciechanowskie i Mławskie” prze
czytaj fragment ze str. 126—127 i odpo
wiedz na pytania:

1. Gdzie leży wieś Glinojeck i jaka jest 
data jej powstania?

2. W którym roku uruchomiono w Gli
nojecku cukrownię „Izabelin”?

3. Jakie wydarzenia upamiętniają tabli
ce pamiątkowe wmurowane na budynku 
hotelu robotniczego i cukrowni?

V

Na podstawie fragmenitu z „Przewodni
ka po Ziemi Ciechanowskiej” Roberta 
Bartołda (str. 77) wykonaj polecenia:

1. O-kreśl położenie wsi Malużyn i Młock.
2. Wymień walory turystyczne i zabyt

kowe Malużyna.
3. Sformułuj odpowiedź, dlaczego warto 

pojechać do Młocka.

VI

Na podstawie informacji w książce Ja 
nusza Żmudzińskiego „Mazowsze Ciecha
nowskie i Mławskie” przygotuj odpowie
dzi na następujące pytania:

1. Na jakiej trasie i w jakiej odległości 
od Ciechanowa leży gminna wieś Ojrzeń?

2. Jakie zabytki zachowały się w Ojrze
niu?

3. Na czym polegają związki Brunona 
Kicińskiego z Ojrzeniem?
Określ bliżej tę sylwetkę.

VII
W „Przewodniku po Ziemi Ciechanow

skiej” Roberta Bartołda odszukaj i prze
czytaj informacje o miejscowościach: Soń
sk i Gołotczyzna (str. 59—62 i 98—99) oraz 
przygotuj odpowiedzi na polecenia:

1. Wymień szkoły, które znajdują się na 
terenie wsi Gołotczyzna. Opowiedz histo
rię miejscowych szkół rolniczych.

2. Powiedz, jakie zabytki, obiekty 
i miejsca pamięci narodowej na terenie 
zespołu wsi Sońsk-Gołotczyzna są godne 
zwiedzenia?

3. Odpowiedz kim był, w jakich latach 
żył, w tym ile lat swego życia spędził w 
Gołotczyźnie Aleksander Świętochowski?

VIII
Na podstawie „Tygodnika Ciechanow

skiego” nr 22 z 31 maja 1980 r. (art. „Z 
wizytą w Krzewni” — str. 3) wykonaj po
lecenia:

1. Wyjaśnij nazwę Krzewnia i powiedz, 
jakie utwory napisał A. Świętochowski w 
tym domu.

2. Powiedz, jak uczczono 25-lecie pracy 
publicystycznej A. Świętochowskiego.

3. Określ charakter zbiorów Muzeum 
Pozytywizmu zorganizowanego obecnie w 
„Krzewni”.

IX

Weź książkę „Mazowsze Ciechanowskie 
i Mławskie” Janusza Żmudzińskiego. Prze
czytaj fragment ze str. 142 i odpowiedz:

1. Od czego wywodzi się nazwa wsi Pa
łuki i kiedy powstała ta miejscowość?

2. Kiedy przebywał w Pałukach cesarz 
Napoleon Bonaparte?

3. Jakiego odkrycia dokonano we wsi w 
roku 1942?

X
Na podstawie książki Janusza Królika 

pt. „Opinogóra” odpowiedz na następujące 
pytania:
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1. z  którego wieku pochodzi pierwsza 
wzmianka (pisana) o Opinogórze? (str. 5).

2. W którym roku generał Wincenty 
Krasiński otrzymał Opinogórę? (str. 6).

3. Podaj datę utwoirzenia Muzeum Ro
mantyzmu w zamku opinogórskim oraz 
określ charakter jego zbiorów (str. 10).

XI

Weź książkę Janusza Królika „Opino
góra” i odpowiedz na pytania:

1. W jakich latach wystawiono obecny 
kościół w Opinogórze? Kto go projekto
wał? (str. 19).

2. Jakiego rodzaju drzewa rosną w par
ku otaczającym zamek w Opinogórze? (str. 
24).

3. Przeczytaj tekst zawarty na stroni
cach 28—31, wybierz anegdotę, która ci 
się najbardziej spodobała, i opowiedz ją.

XII

Przeczytaj fragment książki Edwarda 
Lewandowskiego pt. „Województwo cie
chanowskie” dotyczący Krasnego (str. 33 
—34) i odpowiedz na pytania:

1. Z którego roku pochodzą pierwsze 
wzmianki o gminnej wsi Krasne?

Czyją własnością była miejscowość 
w przeszłości?

2. Czego dowiedziałeś się o najcenniej
szych zabytkach Krasnego? (opowiedz sze
rzej o parku krajobrazowym i późnore- 
nesansowym kościele).

3. Jaka postać wybitnego działacza pol
skiego związana jest z Krasnem?

Podaj bliższe dane biograficzne o tej 
postaci w oparciu o „Encyklopedię Pow
szechną PWN” — t. 3.

XIII

Posługując się artykułem „Druga mło
dość wieży w Krasnem” („Tygodnik Cie
chanowski” nr 8 z 2 lutego 1980 r. str. 6) 
oraz rubryką „Kącik poezji” („Tygodnik 
Ciechanowski” nr 26 z 27 czarwca 1980 r., 
str. 8) wykonaj polecenia:

1. Odpowiedz, w jaki sposób społeczeń
stwo Krasnego uczciło 15 rocznicę śmierci 
Marcelego Nowotki.

2. Odpowiedz, jaki charakter będą mia
ły przygotowywane obecnie w wieży w 
Krasnem zbiory Muzeum Postępowych 
Ruchów Społecznych województwa cie
chanowskiego?

3. Odczytaj głośno wiersz „Moja miłość” 
i zapoznaj kolegów ze współczesnym po- 
etą Krasnego, autorem wiersza.

XIV

W oparciu o broszurę „Województwo 
ciechanowskie” E. Lewandowskiego (str. 
32—33) wykonaj polecenia:

1. Określ pcśłożenie gminnej wsi Gru
dusk.

2. Odpowiedz, o czym przypomina pa
miątkowy głaz u podnóża historycznego 
grodziska w Grudusku.

3. Wymień zabytki i obiekty godne poz
nania w Grudusku i na terenie gminy.

XV

Na podstawie książki „Nad Wkrą, Ły- 
dynią i Soną” Przemysława Pilicha (str. 
51) oraz legendy „Piękna Czcibora z Gru
duska” („Tygodnik Ciechanowski” nr 6 
z 9 lutego 1980 r., str. 6) wykonaj polece
nia:

1. Wyjaśnij legendarne pochodzenie naz
wy Szulmierz.

2. Wymień obiekty godne zwiedzenia w 
Szulmierzu.

3. Wymień utwory Stefana Żeromskiego 
związane w jakiś sposób z pobytem pisa
rza w tej miejscowości.

Odpowiedzi

I

1. Z 1065 r.
2. XIV wiek.
3. Kościół parafialny — XIV wiek, koś

ciół poauguśtiański — XIV wiek, ratusz 
neogotycki I poł. XIX wieku, zamek ksią
żąt mazowieckich — XIV wiek.

II

1. Zamek był miejscem licznych straceń. 
W r. 1915 na dziedzińcu zamkowym w 
każdą sobotę o świcie wieszano ludzi 
z wyroku cesarskiego sądu wojennego. W 
r. 1920 pod północną ścianą zamku roz
strzelano robotniczych działaczy rewolu
cyjnych miejscowego Komitetu Rewolu
cyjnego (Pamięć ich utrwalono tablicą pa
miątkową). W czasie okupacji hitlerow
skiej zamek był kilkakrotnie miejscem 
każni Polaków i Żydów (miejsce każni 
upamiętniono głazem pamiątkowym).

2. Zamek zbudowano dość daleko na 
północ od dawnego grodu, na sztucznie 
powiększonej kępie, pośród bagnistych 
rozlewisk rzeki Łydyni, które czyniły ten 
teren niedostępnym.

3. W roku 1547.

III

1. W r.l793 status miasta wojewódzkiego 
dla Ciechanowa potwierdza Sejm Gro
dzieński. Ponowny status miasto otrzymu
je Ustawą Sejmową z dnia 28 maja 1975 r.

2. Browar, cegielnia w Krubinie koło 
Ciechainowa, fabryka domów, Zakład Re
montowy Maszyn Budowlanych „Zremb”, 
Zakład Remontowy Obrabiarek, Zakład 
Narzędzi „Vis”, Zakład Stolarki Budowla
nej „Stolbud”.

3. Państwowe Studium Kulturalno-Oś
wiatowe i Bibliotekarskie przygotowuje
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kadry dla resortu kultury, a Pedagogicz
na Szkoła Techniczna — nauczycieli dla 
szkół zawodowych.

IV

1. Glinojeck leży nad Wkrą — 24 km od 
Ciechanowa, Wieś ta wymieniona jest w 
dokumencie z r. 1403.

2. Cukrownia „Izabelin”, jedna z naj
większych w województwie, czynna jest 
od r. 1859.

3. Pamiątkowa tablica na budynku cu
krowni upamiętnia 7 pracowników zamor
dowanych przez hitlerowców. Tablica na 
budynku hotelu robotniczego przypomina, 
że robotnicy cukrowni brali czynny udział 
w powstaniu styczniowym 1863.

1. Maiużyn leży nad Wkrą, 22 km od 
Ciechanowa, Mlock położony jest 19 km 
od Ciechanowa przez Ojrzeń, 16 km przez 
Ościsłowo.

2. Ze względu na piękne położenie Ma- 
lużyn jest miejscowością wypoczynkową. 
Założono tu camping. Turyści spacerując 
wzdłuż rzeki Wkry mogą podziwiać resz
tki parku XIX-wiecznego, w którym za
chowało się wiele okazałych, pięknych sta
rych drzew. Ciekawym zabytldem jest koś
ciół drewniano-murowany oraz dzwon
nica zbudowana w r. 1655. W pobliżu 
znajduje się drewniany dwór z początków 
XIX w.

3. Tuż za wsią w stronę Ojrzenia przy 
młodym lesie rośnie potężny, szypułkowy 
dąb — pomnik przyrody. Obwód pnia wy
nosi 745 cm. Wiek — 700 lat. Opatrzony 
jest tabliczką objaśniającą i zwany „Upar
tym Mazurem”. Właśnie aby zobaczyć ten 
pomnik przyrody, warto zatrzyrnać się w 
Młocku.

VI

1. Ojrzeń położony jest 14 km od Cie
chanowa na trasie Ciechanów—Płońsk.

2. We wsi wśród resztek parku znajduje 
się murowany dwór klasycystyczny z I po
łowy XIX w.

3. Brunon Kiciński przebywał przez kil
kanaście lat we dworze w Ojrzeniu. Czło
wiek to wielce zasłużony dla polskiej kul
tury. Pisarz, poeta, piewca powstania li
stopadowego, tłumacz dzieł Homera, Owi
diusza, Wiktora Hugo, pierwszy tłumacz 
Marsylianki, założyciel „Kuriera Warszaw
skiego”.

VII

1. Szkoła dla Głuchoniemych, Technikum 
Rolnicze i Technikum Ochrony Roślin 
z internatem. Szkoły rolnicze wywodzą się 
ze: szkoły gospodarstwa domowego dla 
dziewcząt wiejskich, założonej w r. 1909 
przez Aleksandrę Bąkowską — ówczesną

właścicielkę Gołotczyzny, i męskiej szko
ły rolniczej, powstałej w r. 1910 r. z ini
cjatywy Aleksandra Świętochowskiego i z 
pomocą wsponmianej już A. Bąkowskiej. 
Szkołę męską Świętochowski nazwał 
Bratnem w myśl założenia, że każdy z jej 
wychowanków miał wyjść z niej jako — 
dla ziemi syn, dla ludu brat. Działalność 
szkół przerwała I wojna światowa. W r. 
1920 fundatorzy przekazali państwu na 
własność majątek, szkoły i budynki. W 
r, 1921 zostaje ponownie uruchomiona żeń
ska szkoła, a w r. 1924 — męska w Brat
nem. W latach 1959—1960 powstały nowe 
gmachy szkoły w Gołotczyźnie i utworzono 
w nich technika.

2. W Gołotczyźnie: Krzewnia ■— dom, w 
którym mieszkał przez długie lata A. 
Świętochowski (obecnie mieści się tu  Mu
zeum Pozytywizmu, gdzie przechowuje 
się pamiątki po pisarzu), Almawilla, w 
której zmarł pisarz, pomnik pisarza.
W Sońsku: dobrze zachowane wczesno
średniowieczne grodzisko, neogotycki koś
ciół (z r. 1905), grób Świętochowskiego na 
cmentarzu grzebalnym, groby pomordo
wanych w czasie okupacji działaczy lu
dowych, 2 tablice pamiątkowe umieszczo
ne na budynku szkoły podstawowej (1 — 
upamiętniająca zasługi porucznika Szcze
pana Dobosza zamordowanego przez Niem
ców (16 I 45 r.), 2 — przypominająca 
o cierpieniach więźniów miejscowego Kar
nego Obozu Pracy z okresu okupacji).

3. Pisarz, publicysta, jeden z głównych 
przedstawicieli polskiego pozytywizmu. 
Żył w latach 1849—1938. W Gołotczyźnie 
spędził 27 lat swego życia.

VIII

1. Dom w Gołotczyźnie, w którym mie
szkał Aleksander Świętochowski, nazywał 
się „Krzewnia”. Świętochowski chciał, aby 
stąd promieniowały jego hasła i idee. W 
,,Krzewni” napisał „Historię chłopów pol
skich”, „Genealogię teraźniejszości” oraz 
kilka powieści.

2. W 25-lecie pracy publicystycznej 
Świętochowski otrzymał wieniec laurowy 
ze srebra, który znajduje się obecnie w 
Muzeum.

3. W Muzeum Pozytywizmu gromadzone 
są pamiątki po Świętochowskim i z jego 
epoki. Wnętrze gabinetu pisarza utrzyma
ne jest w stylu, w jakim było za jego 
życia.

IX

1. Nazwa wioski wiąże się ze znanym 
w średniowieczu rodem Pałuków.

2. Cesarz Napoleon Bonaparte spędził 
noc z 26/27 grudnia w czasie kampanii 
1806 r. w nie istniejącym dziś dworze.

3. W r. 1942 w pobliżu kościoła odkryto 
cmentarzysko składające się z 17 grobów 
ciałopalnych częściowo pod brukami ka
miennymi z okresu wpływów rzymskich
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(lata 70—400), w których znajdowały się 
ciekawe rzymskie naczynia szklane, ozdo
by i broń.

X

1. Z końca XII wieku.
2. W roku 1811.
3. 20 maja 1961 r.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest 
jedyną tego typu placówką w kraju. Ek
spozycja muzeum nie ukazuje węzłowych 
problemów tego okresu, ogranicza się je
dynie do prezentacji gustów, upodobań 
i nastrojów epoki. Całość zbiorów podzie
lić można na trzy zasadnicze tematy. 
Pierwszy z nich tworzą obiekty związane 
z osobą Zygmunta Krasińskiego i ludźmi 
z jego otoczenia, drugi — pamiątki napo
leońskie, a trzeci — kolekcje drobiazgów 
z epoki romantyzmu.

XI

1. W latach 1874—1885 według projektu 
architekta warszawskiego, Wincentego Ra- 
kiewicza.

2. Pomimo dużych zniszczeń wojennych 
oraz długoletniego braku opieki i pielę-

.gnacji, drzewostan parku jest jeszcze do
bry i dostatecznie bogaty. Rośnie tu ponad 
półtora tysiąca drzew starych. Są to głów
nie klony, jesiony, kasztanowce, jawory, 
dęby, lipy, świerki i modrzewie. Nieco 
mniej jest brzóz, grabów, sosen i akacji. 
Z ciekawszych okazów warto wymienić 
trójiglicznię, lipę szerokolistną i plączą
cy jesion.

3. Odpowiedź dowolna.

XII

1. Z r. 1372. Od XVI w. miejscowość ro
dowa Krasińskich. W początkach bieżące
go stulecia Krasne przeszło w ręce Czar
toryskich i stanowiło posag Ludwiki Kra
sińskiej żony Adama Czartoryskiego. W 
r. 1939 Hitler podarował Krasne Erichowi 
Kochowi.

2. Do najcenniejszych zabytków w Kras- 
nem zaliczamy: park krajobrazowy, koś
ciół późnorenesansowy, pseudogotycką 
wieżę wodociągową.

3. Marceli Nowotko.

XIII

1. W ścianę pseudogotyckiej wieży wo
dociągowej wmurowano tablicę pamią
tkową.

2. Znajdują się tu pamiątki świadczące 
o tradycji zrywów rewolucyjnych ludu 
Mazowsza (obrazy o tematyce rewolucyj
nej, portrety wybitnych działaczy, inne 
dokumenty) oraz dotyczące życia i dzia
łalności Marcelego Nowotki.

3. Leon Kawecki — pracownik Oddziału 
Banku Spółdzielczego w Krasnem.

XIV

1. Grudusk leży w odległości 22 km. w 
kierunku północnym od Ciechanowa, na 
skrzyżowaniu dróg Ciechanów — Mława 
— Przasnysz — Gorzele,

2. Głaz upamiętnia jubileusz 900-lecia 
istnienia wsi.

3. W Grudusku: grodzisko, u podnóża 
głaz pamiątkowy i rzeźba ludowa — po
stać św. Jana Nepomucena; kościół neo
gotycki z cennym barokowym obrazem 
Matki Boskiej Gruduskiej z Dzieciątkiem 
z 2 poł. XVn w.; na cmentarzu obelisk 
i kwatera żołnierzy poległych w II wojnie 
światowej oraz pomnik poległych w r. 
1920; Izba Muzealna; czynna kolejka wą
skotorowa. Na trasie gminy Rzęgnowo — 
najwyższe wzniesienie na Północnym Ma
zowszu, dwa pomniki przyrody — głazy 
narzutowe (pod Stryj ewem granit różowy 
o obwodzie 1175 cm i w Żarnowie — gra
nit średnio ziarnisty różowy o obwodzie 
1412 cm i wysokości 2 m).

XV

1. Nazwa wsi Szulmierz według legendy 
pochodzi od słowiańskiego imienia mę
skiego — Sulimierz — oznaczającego tego, 
który był lepszy (suli) od innych w utrzy
maniu pokoju. Sulimierz był jednym z 
sześciu synów pięknej Czcibory z Grudu
ska.

2. Dworek z r. 1874, tablica pamiątkowa 
upamiętniająca pobyt Stefana Żeromskiego 
w Szulmierzu, pornnik pisarza odsłonięty 
w 40 rocznicę jego śmierci, pomnik przy
rody — potężny dąb zwany „Stefanem”.

3. Dzienniki, nowelka „Rozdziobią nas 
kruki, wrony”.
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A N D R Z E J  B U R S A
5 0  r o c z n ic a  u ro d z in

Andrzej Maria Leon Bursa urodził się 21 marca 1932 w Krakowie, w rodzinie 
nauczycielskiej. Był synem Feliksa Bursy i Marii z domu Kopycińskiej. Na młodego 
chłopca na pewno oddziaływała rodzinna tradycja uprawiania (twórczości poetyckiej 
i muzycznej. Po ukończeniu gimnazjum zapisuje się na Wydział Filozoficzno-Histo
ryczny (Sekcja Dziennikarska) Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale po miesiącu na 
skutek panującej tam wówczas atmosfery przenosi się na Wydział Filozoficzny, ze 
specjallizacją w języku bulgars'kdim. Po trzech latach, w marcu 1955, przerywa stu
dia i podejmuje je dopiero na miesiąc przed śmiercią, to znaczy w październiku 
1957 roku, W lutym 1952 zaślubia Ludwikę z domu Szemioth, w tym samym .roku 
rodzi się ich jedyny syn — Michał. Od grudnia 1954 do lata 1957 pracuje w redakcji 
„Dziennika Polskiego” w Krakowie, kolejno w działach: rolnym, reportażowym 
i kulturalnym. Praca ta, będąca podstawą utrzymania, chociaż nudząca go i po
gardzana, wywarła trwały wpływ na jego twórczość. Zmarł w wieku dwudziestu 
pięciu lat, 15 listopada 1957 roku, na skutek wrodzonego niedorozwoju aorty .(...). *

W 1959 r. otrzymał Nagrodę Listopada Poetyckiego za tom „Wiersze”, przyzna
waną corocznie iZ okazji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodej Poezji, za najciekawszy 
poetycld debiut książkowy.

Dorobek, który pozostawił po sobie Andrzej Bursa, świadczy sam za siebie (...). 
Osiem utworów dramatycznych, trzy powieści, około stu artykułów publicysty
cznych, opowiadania, wiersze — to dorobek u pisarza dwudziestopięcioletniego 
duży. Jego wartość artystyczna świadczy, że jest on także znaczący.

Bursa Andrzej: P o e z j e  w y b r a n e ;  wybór, wstęp i oprać. Stanisław Sta
nuch. — (Warszawa): Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. — 124, <8) s. — (Klub 
Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Redakcji „Nowej Wsi”, Ludo
wej Spółdzielni Wydawniczej, Biblioteka Poetów).

Bursa Andrzej: U t w o r y  w i e r s z e m  i p r o z ą .  Wybrał, oprać, i wstępem 
poprzedził Stanisław Stanuch. — Kraków: Wyda w. Literackie, 1979. — 470 s. tabl. 
12: U., portr., bibliogr.; 8°
Zawiera: Bibliografię publikacji prasowych, wydawniczych, realizacji sceniqznych. 

Bibliografię literatury o Andrzeju Bursie do 1967 r..
Bibliografię utworów poświęconych A. Bursie i z nim związanych do 
1967 r.

Bursa Andrzej: W ie r s z e .  — Kraków: Wydaw. Literackie, 1958. — s. 127, (1), 
portr.; 16°

Bursa Andrzej: Z a b i c i e  c i o t k i .  — Kraków: Wydaw. Literackie, 1981. — 
115, (1) s.; 16°. (Polskie Opowiadania Współczesne).

Opracowania
a) K s i ą ż k i

Pisarstwo Bursy jesit przedmiotem wielu szkiców krytycznych, wstępujące po
kolenia poetów znajdują w jego twórczości szereg insipirujących problemów. Ana
lizowana poezja nadal jest obiektem kontrowersyjnych sądów i ocen, wywołuje 
dyskusje i polemiki. I chyba właśnie te ostatnie fakty są najlepszym dowodem 
ważkości poetyckich propozycji Andrzeja Bursy, aktualności jego pisarstwa. **

Barańczak Stanisław: B u r s a  n i e z n a n y .  (W): Barańczak S. Ironia i har
monia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej. Warszawa 1973 s. 75—91.

Chrzanowski Maciej: T w ó r c z o ś ć  l i t e r a c k a  A n d r z e j a  B u r s y .  — 
Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. — 32 s., (1) k., portr. 
— Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Nauka dla Wszystkich, nr 282.

Kwiatkowski Jerzy: C z a r n a  p o e z j a .  i(W): Kwiatkowski J.: Klucze do wy
obraźni. Wyd. 2 poszerz. — Kraków 1973 s. 218—233.

Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1 Wyd. 2 rozsz. 
Bursa A.

Warszawa 1969 s. 38—39.

* — B ursa A.: U tw ory wierszem  i prozą. K raków  1979.
** — C hrzanow ski M.: Twórczość lite rack a  A ndrzeja B ursy. K raków  1978.
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Słownik współczesnych pisarzy polskich: seria II oprać, zespół pod red. Jadwigi 
Czachowskiej; (Zespół aut. Maria Brykalska i in,). — Warszawa 1977 s. 137—139: 
Bursa A.

b) A r t y k u ł y  (Wybór z lat 1970—1980).
Balcerzan Edward: S t a r a  p i o s e n k a  k r w i .  O poezji Andrzeja Bursy. 

„Twórczość” 1978 nr 7 s. 87—100.
Chi-zanowski Maciej: A n d r z e j  B u r s a  — p o e t a  m a r t w e j  p e r s p e k 

ty w y . „Student” 1974 nr 21 s. 8—9, il.
Chrzanowski M.: „ D z ie c i  s ą  m i l s z e  od d o r o s ł y c h  z w i e r z ę t a  

są  m i l s z e  do  d z ie c  i”. „Poezja” 1979 nr 6 s. 39—42
Chrzanowski M.: J e s z c z e  r a z  o B u r s i e .  Literatura i okolice. „Student” 

1977 nr 21 s. 12.
Chrzanowski M.: P o s z u k i w a n i e  A n d r z e j a  B u r s y .  „Magazyn Kultu

ralny” 1977 nr 3 s. 41—43, il.
Jucewicz Jerzy Adalbert: W s p o m n ie n ia  o A n d r z e j u  B u r s i e .  „Po

ezja” 1976 ni- 7/8 s. 165—168.
Karasek Krzysztof: Jack London kontra Pawka Korczagin czyli A n d r z e j a  

B u r s y  g ło s  w d y s k u s j i  o młodzieży. „Nowy Wyraz” 1973 nr 1/2 s. 64—75
Korek Janusz: „N ie  b ó j c i e  s ię  B u r s y ”. Rzecz o fińskim nożu. „Poglądy” 

1980 nr 10 s. 7—8, il.
Ligęza Wojciech: I r o n i a  p o e t y c k a  A n d r z e j a  B u r s y .  „Nowy Wyraz” 

Ï976 nr 12 s. 99—105.
Ossowski Jerzy S.: P o e t a  c i e r p i  za  m i l i o n y .  „Student” 1977 nr 22 s. 13
Pieszczachowicz Jan: W p o s z u k i w a n i u  b u n t o w n i k a .  „Miesięcznik Li

teracki” 1970 nr 2 s 69—73
Piskor Sylwester: „ W ie rs iz e ” A n d r z e j a  B u r s y .  „Poezja” 1974 nr 7/8 s. 

27—30, il.
Śmigielski Zbigniew Wojciech: O n i e k t ó r y c h  ź r ó d ł a c h  l e g e n d y  

A n d r z e j a  B u r s y .  „Magazyn Kulturalny” 1977 nr 3 s. 44—46, il.

Nagroda imienia Andrzeja Bursy

Krakowska Grupa Literacka „Barbarus”, pragnąc uczcić pamięć poety, prozaika, 
dramaturga i dziennikarza Andrzeja Bursy, postanowiła w dziesiątą rocznicę śmierci 
zainaugurować z własnych funduszów nagrodę literacką. Nagroda ta winna być 
przyznawana autorom tomów poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, publicy
stycznych lub krytycznych odznaczających się nowatorstwem formalnym, postawą 
nonkonformistyczną oraz prawdziwymi wartościami artystycznymi...

Była ona przyznawana corocznie w dniu 15 listopada, będącym rocznicą śmier
ci Poety, którego pierwsze kroki literackie, tak wiele zapowiadające, związane 
były z naszym miastem — Krakowem. *

Nagrodę w latach 1967—1981 otrzymali:
B a r a n  Józef — za twórczość poetycką (dwukrotnie),
B a r a ń c z a k  Stanisław — za zbiór szkiców „Nieufni i zadufani”,
F a b e r  Wincenty — za tomik wierszy „W cieniu ognia”,
G i z e 1 a Jerzy — za twórczość poetycką,
K i j o n k a Tadeusz — za tom „Rzeźba w czarnym drzewie”,
K o r n h a u s e r  Julian — za całokształt twórczości,
K r a s n o d ę b s k i  Paweł — za tomik „Dużo słońca w szybach”,
L i p s k a  Ewa — za twórczość liryczną.
L i s o w s k i  Krzysztof — za twórczość poetycką „Próba obywatelstwa”, 
M o c z u l s k i  Leszek — za tomik „Nawracanie stracha na wróble”, 
P a s t u s z e k  Andrzej — za debiut prozatorski „Łowca gołębi”, 
S k w a r n i c k i  Marek — za twórczość poetycką ze szczególnym uwzględnie
niem wierszy „Rdza”,
S p r u s i ń s k i  Michał — za całokształt twórczości,
S t a b r o Stanisław — za tomik „Na inne glosy rozpiszę nasz głos”.
S z a r u g a  Leszek — za całokształt twórczości.
W o ja c z e k  Rafał — za całokształt twórczości (pośmiertna).

Oprać. Zdzisława Vogel 
Kraków
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w  ubiegłym roku szkolnym odbył się uroczysty apel podsumowujący czytelnic
two uczniów naszej szkoły. Klasa, która uzyskała najlepsze wyniki w czytelnictwie, 
otrzymała puchar przechodni, natomiast drugie i trzecie miejsce nagrodzone zostało 
dyplomami.

APEL POŚWIĘCONY CZYTELNICTWU

Najlepsi czytelnicy w poszczególnych klasach otrzymali po raz pierwszy odznaki 
„Książka moim przyjacielem”, przyznane podczas specjalnego zebrania aktywu bi
bliotecznego, na którym omówiono czytelnictwo uczniów oraz pracę poszczegóilnych 
sekcji bibliotecznych (sekcji łączników, propagandowej, dekoracyjno-porządkowej 
i introligatorskiej).
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Przy przyznawaniu odznaki brano pod uwagę nie tylko ilość, lecz również jakość 
przeczytanych książek, a ponadto pracę społeczną w bibliotece szkolnej, udział w 
imprezach organizowanych przez bibliotekę oraz pomoc w ich przygotowaniu. Odzna
kę „Książka moim przyjacielem” oitrzymali w efekcie zapaleni miłośnicy książek, 
którzy są całym sercem przekonani, że;

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem 
a pusite serce wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W 
martwotę domu wprowadza życie, a życiu sadaje sens. Książka wszystko potrafi” 

(Kornel Makuszyński).
Grażyna Jawor 

Wrocław — Szkoła Podst. Nr 24

Czy wsie podmiejskie
muszą być
„pustyniami czytelniczymi” ?

W gminach podmiejskich notujemy zwy
kle wskaźniki czytelnictwa znacznie niż
sze niż w gminach typowo rolniczych, bar
dziej odległych od miast. Kierownicy za
interesowanych bibliotek i instruktorzy 
tłumaczą izwykle ten fakt „przyczynami 
obiektywnymi”. I mają sporo racji. Pewna 
część mieszkańców wsi podmiejskich ko
rzysta z lepiej zaopatrzonych bibliotek 
miejskich — odnosi się to głównie do ucz

niów dojeżdżających do szkół podstawo
wych (zbiorczych) i średnich w miastach. 
Nie jest jednak tego rodzaju czytelników 
w bibliotekach miejskich zbyt dużo. W 
poważniejszym stopniu na czytelnictwo 
rzutuje, jak się zdaje, fakt, że gminy pod
miejskie są zamieszkane w znacznym 
stopniu przez chłoporóbotników i „chłopo- 
inteligentów”, którzy należą do grup 
społecznych najmniej czytających. I trud
no się temu dziwić biorąc pod uwagę 
fakt, że o ile „typowi” robotnicy poświę
cają na pracę zawodową — według wy
ników badań — ok. 1700 godzin rocznie, 
a chłopi ok. 2200, to chłoporobotnik pra
cuje — łącznie w zakładzie pracy i gos
podarstwie rolnym — średnio ok. 2700 go
dzin w roku. Po prostu chłoporobotnik 
poza pracą ma czas tylko na sen; mniej 
też czasu niż w przypadku innych grup 
społecznych mają na ,,luksus kultury” 
członkowie jego rodziny.

Tak więc zasadność wymienionych wy
żej przyczyn obiektywnych uznać trzeba,
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nie można jednak chyba usprawiedliwić 
tymi przyczynami zbyt wielkich dyspro
porcja. Brak na ten temat szczegółowych 
badań (w każdym razie ja się z nimi nie 
zetknąłem), ale ani zakres korzystania 
przez mieszkańców wsi z bibliotek miej
skich, ani odsetek ludności chłoporobotni- 
czej nie dają podstaw do przypuszczeń, że 
różnice w czytelnictwie powinny być bar
dzo znaczne. Jeśli więc spotkamy się z 
przypadkami (a są one niestety bardzo 
ozęste), że wskaźniki te są w gminach 
podmiejskich niższe, np. o 50%, niż prze
ciętna dla czytelnictwa na wsi w woje
wództwie, ito przyczyn należy szukać rów
nież w okolicznościach jak najbardziej su
biektywnych. Po prostu biblioteki miej
sko-gminne przeważnie gros uwagi i środ
ków materialnych poświęcają „miejskiej” 
ęzęści instytucji, choć często w mieście 
mieszka wcale nie przeważająca część 
meszkańców.

Analiza przeprowadzona przez WBP w 
Olsztynie rąz jeszcze potwierdziła starą 
prawdę, że na wyniki czytelnictwa rzutuie 
w decydującej mierze baza materialna: 
kompletność sieci bibliotecznej, stopień 
organizacyjny placówek bibliotecznych, 
zaopatrzenie filii i punktów bibliotecz
nych. Wyraźnie wynika to z porównań 
działalności konkretnych bibliotek. Np. 
Ostróda i Szczytno są miastami o zbliżo
nej wielkości i charakterze, oddziałują 
więc w podobny sposób na otaczające je 
gminy, a jednak intensywność czytelnic

twa w gminie Ostróda jest ponad dwu
krotnie wyższa (517 wypożyczeń na 100 
mieszkańców) niż w gminie Szczytno (236 
wypożyczeń).

W czym szukać przyczyn? Przyczyny 
są liczne i łatwo dostrzegalne. W gminie 
Ostróda objęto filiami i punktami wszy
stkie w zasadzie sołectwa i PGR-y, pod
czas gdy w gminie Szczytno ponad 1/3 
wsi nie ma żadnej placówki bibliotecz
nej. O ponad 1/3 są też podostródzkie filie 
i punkty zasobniejsze w ksiięgozbiory.

Równie wiele podobieństw możemy od
naleźć porównując miasteczka Olsztynek 
i Reszel (wielkość, usytuowanie w stosun
ku do oddziałujących na nie wiiększych 
ośrodków miejskich — Olsztyna i Kętrzy
na). I tu także wskaźniki obrazujące czy
telnictwo różnią się poważnie — w gmi
nie Olsztynek notujemy 339 wypożyczeń 
na 100 mieszkańców, a w gminie Reszel 
693. Przyczyny tego stanu rzeczy są i tu 
łatwo dostrzegalne: w gminie Reszel dzia
łają cztery filie biblioteczne, a w gminie 
Olsztynek tylko jedna, biblioteka reszel- 
ska zorganizowała punkty biblioteczne we 
wszystkich wsiach, a olsztynecka tylko w 
połowie, każdy reszelski punkt dysponuje 
księgozbiorem liczącym 375 wol., a olszty- 
neoki — 244.

Należy żywić nadzieję, że w ramach 
hasła ,,wszystko dla wsi” również biblio
teki miejsko-gminne więcej uwagi i ... pie
niędzy poświęcą wsi.

Jan Burakowski

usLiaU

Pismo grunt

Legenda i wezwanie
22 lipca 1942 S S-S turm bannfuhrer Herm an 

Hoefle o trzym uje rozkaz likw idacji getta. P re 
zes Ju d en ra tu , inż. Adam Czerniaków, od k tó 
rego zażądano, aby współdziałał, popełnia sa
m obójstwo. Od dnia 22 lipca policja gettow a 
dostarczała codziennie na plac przeładunkow y 
przy ul. S taw ki po 6 tysięcy ludzi — system a
tycznie, taśmowo, domami, blokam i domów i 
kw artałam i. Dnia 5 sierpnia żandarm eria w pad- 
ła do Domu [Sierot] przy ul. Śliskiej. Alle h e 
run ter!! Psy. Kolby. Wrzask. I w tedy w S ta 
rego D oktora coś wstąpiło. Uciszył wszystkich. 
Powiedział, że on — sam. Kazał stanąć dzieciom 
czwórkam i, w porządku, starsze na końcu, m a
łe na przedzie. On też na przedzie, trzym ając

za ręce dwoje najm łodszych. Personel na koń
cu: dziewięć osób. Kazał rozwinąć zielony sztan
dar Domu, ten  z koniczynką na szczę.ście. Z 
ulic spędzono ludzi, ulice były puste. Szli przez 
kam ienną W arszawę — ci zaś, k tórzy  mimo 
wszystko widzieli, n ierzadko dostaw ali szoku. 
Jeszcze n ik t nie szedł tak  na śm ierć. Z Um- 
schlagplatzu odchodziły tran sp o rty  do T reblinki, 
do gazu. Nie przeżył nikt, k to  mógłby opowie
dzieć, jak  um ierał D oktor Korczak z ostatnim i 
swoimi dziećmi. Może tak  w łaśnie jes t dobrze. 
Niech pozostanie na te j wym iecionej, śm ier
telnej ulicy — z dziećmi i sztandarem  nadziei.

Tak zakończył Tadeusz Żychiiewiicz swój 
szkic o „Januszu Korczaku” („Tygodnik 
Powszechny” nr 32 % 1977 r., przedruk w: 
„Doświiadczenia lat wojny i okupacji 1939 
—1945” pod red. W. Bartoszewskiego, 
„Znak” 1982, ss. 523-538), pisany u progu 
obchodzonego w 1978 r. Roku Korczakow
skiego.

Igor Newerly, bliski swego czasu współ
pracownik Korczaka, jego sekretarz, czło
wiek który wraz z innymi przyjaciółmi 
usiłował nakłonić Do-ktora do opuszczenia 
getta, w „Żywym wiązaniu” („Czytelnik” 
1978), książce wydanęj z racji tychże ob
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chodów, nawet datę wymarszu na Umsch
lagplatz opatruje znakiem zapytania — mo
że 5, a może 8 'sierpnia. Niewiadomo też, 
kiedy nastąpiła zagłada w Treblince — 
w ciągu paru najbliższych doi, w końcu 
sierpnia, czy na początku września 1942 r, 
W każdym razie stało się to na pewno 
jesionią, dokładnie przed 40 laty.

Czterdziśoi jeden lat temu, 14 sierpnia 
1941 r.. w głodowym bunkrze Oświęcimia 
poniósł męczeńską śmierć, przyspieszoną 
zasitrzyfciem fenolu w serce, ojciec Mak
symilian Mania Kolbe, franciszkanin z Nie
pokalanowa, noszący obozowy numer 
16670. 10 października 1982 r. o. Kolbe 
wszedł w poczet świętych. Aktu beatyfi
kacji dokonał papież — Polak, Jan 
Paweł II.

Doktor Janusz Korczak i ojciec Maksy
milian Kolbe — dwie postacie o których 
nie tylko z okazji wspomnianych rocznic 
zapominać nie wolno, a pisać nie jest 
łatwo... Trudność nie w braku odpowied
niej literatury czy dokumentacji (tych nie 
brakuje), lecz w poczuciu nieudolności 
przełożenia na słowa godności człowieczej, 
której byli oni uosobieniem. Obydwaj, 
przy wszystkich wyodrębniających ich róż
nicach, mają cechy uderzająco bliskie: 
żar serca i umysłu, upór we wcielaniu 
w czyn idei, której się poświięciłi, bezgra
niczne poczucie lojalności i solidarności 
z drugim człowiekiem, posunięte do gra
nicy rzucenia na szalę własnego życia. Są 
też podobieństwa innej natury — obydwaj 
byli wrogami szablonu, pustosłowia, ckli- 
wości, egzaltacji. U Korczaka nie rzadki 
jest sarkazm, sceptycyzm, autoironia, u o. 
Kolbe — rzeczowy obiektywizm, dla je
dnego i drugiego — charakterystyczna pro
stota i jasność wyrażania myśli. To rów
nież zobowiązuje do oszczędności słowa, 
chociaż mowa jest o ludziach wielkich, 
którzy urośli do rzędu symboli, stali się 
legendą i wezwaniem do kształtowania 
postawy moralnej, której zrąb wyłania 
się z listu Korczaka, pisanego w 1933 r. 
do przyjaciela:

Nadejdzie zrozum ienie, że uczucia decydują 
o obliczu św iata.

W 1978 r. z racji Roku Korczakowskiego 
ukazało się wiele publikacji przypomina
jących biografię Starego Doktora, jego do
robek literacki i myśl pedagogiczną. Po
lecam gorąco wspomniane już Żywe wią
zanie Newerlego, książkę wnikliwą, mą
drą, napisaną w prawdziwie Korczakow
skim duchu,

Henryk Goldszmit (ur. 1878 albo 1879 — 
zm, 1942), syn wzdętego warszawskiego 
adwokata i Cecylii z Gębickich, pochodził 
z od dawna zasymilowanej rodziny ży
dowskiej. Ukończył studia medyczne w 
Warszawie, uzupełniając je później w 
Berlinie, Paryżu i w Londynie. Jako zdol
ny lekarz-pediatra szybko zyskał zamożną 
klientelę, z której .zrezygnował na rzecz

pracy w szpitaliku dziecięcym przy ul. 
Siennej. Od wczesnej młodości czynny 
społecznie przez kilka lat współpracował 
ze Stefanią Sempołowską prowadząc pra
cę oświatową w sierocińcach, domach po
prawczych i domach dla dzieci anormal
nych. Pisać zaczął w 1900 r., przy czym 
pseudonim literacki — Janusz Korczak 
oraz drugi — Stary Doktor, pod którym 
wygłaszał pogadainki radiowe — stały się 
bardziej znane od prawdziwego nazwiska. 
Jego dorobek pisarski obejmuje około 30 
pozycji: dla dzieci (wśród nich takie be
stsellery jak „Bankructwo małego Dżeka” 
czy „Król Maciuś Pierwszy”) i o dzieciach 
(m. in. „Jak kochać dziecko” — daleko
wzroczny manifest wychowawczy). Mając 
dwie uprawiane z talentem profesje — 
medyczną i pisarską — podporządkował je 
trzeciej, której poświęcił się bez reszty: 
pracy opiekuńczo-wychowawczej w Na
szym Domu — sierocińcu dla dzieci pol
skich i (od 1911 r. do końca życia) w Do
mu Sierot dla dzieci żydowskich przy ul. 
Krochmalnej, od czasu utworzenia getta 
przeniesionym na ul. Śliską przy rogu 
Siennej. Wręcz niezmordowany w pracy 
wykładał też na kilku uczelniach peda
gogicznych, był biegłym w sądzie dla 
spraw dzieci i młodzieży, redagował co 
tydzień dziecięco-młodzieżową gazetę „Ma" 
ły Przegląd”. W obu swoich sierocińcach 
był w jednej osobie pedagogiem, leka
rzem, ojcem. Z powagą, szacunkiem, mi
łością dopomagał swoim chłopcom i dziew
czętom odnajdywać samych siebie, roz
budzał ich myśli i serca tak, aby zdolni 
byli sami realizować idee zawarte w uło
żonym przez Korczaka pożegnaniu wycho
wanków opuszczających dom opiekuńczy:

Nic wam nie dajem y. Nie dajem y Boga, bo 
Go sam i odszukać musicie we w łasnej duszy, 
w  sam otnym  w ysiłku. Nie dajem y Ojczyzny, 
bo ją  odnaleźć m usicie w łasną pracą serca i 
myśli. Nie dajem y m iłości człowieka, bo nie 
ma m iłości bez przebaczenia, a przebaczać — 
to mozół, to trud , k tó ry  każdy sam  m usi pod
jąć. D ajem y wam jedno: T ęsknotę za lepszym  
życiem, którego nie ma ale kiedyś będzie, za 
życiem P raw dy i Sprawiedliwości. Może ta  tę 
sknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i 
Miłości.

W tych słowach odnajdujemy najważ
niejsze zasady, którym podporządkowana 
została Korczakowska myśl wychowawcza, 
kształtująca młode umysły i charaktery.

Zjazdy Korczakowskie, naukowe sym
pozja i traktaty były i są poświęcane dy
wagacjom nad użytecznością pewnych tez 
tej pedagogiki na dziś i jutro, jak też nad 
utopijnością innych. To pierwsze chętnie 
slię akcentuje, o drugim mówi się raczej 
przyciszonym głosem, bo przecież Korczak 
to legenda, to tabu... Przemilcza się więc 
nader kłopotliwe fakty, których Zychie- 
wicz we wspomnianym już felietonie nie 
obwija w bawełnę:
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Gdy jednak  — powiada — czytam  to, co K or
czak pisał o dzieciach i wychowaniu — zaczy
nam  się obawiać, że im prezy urządzać można, 
lecz ten  człowiek nie dostałby posady w żad
nym  zakładzie wychowawczym. I nie ma szko
ły, k tóra ścierpiałaby go w swoim gronie pe
dagogicznym. L ekarska przekora Korczaka jest 
bowiem niczym w porów naniu z jego orygi
nalnością wychowawczą. Uznawana przezeń h ie 
rarch ia w artości: rozwój fizyczny na równi z 
rozwojem  ku ltu ry  uczuć i życia em ocjonalnego, 
in te lek t na sam ym  końcu. Kto dziś na to przy
stanie. (...) Miał sym patię i słabość do trudnych  
dzieci. (...) Mówił «Nie jest wychowawcą, kto 
się oburza, kto się dąsa, kto ma żal do dziecka, 
że jest tym , czym jest, kim  się urodziło lub 
jak ie  doświadczenia je  wychowały». Kto dziś — 
w dobie produkcji taśm owej i u jednoliconej — 
ma czas i ochotę na indyw idualne K orczakow 
skie podejście? W dobie globalnego na całym 
świecie ła tan ia  au to ry te tów  któż by zrezygno
wał z dąsów, żalów, oburzenia?.

Igor Newerly ze swej strony dopowiada, 
że od Korczaka można się dużo nauczyć, 
ale trzeba się było urodzić Korczakiem, 
aby to co z pozoru nieprawdopodobne sta
ło się oczywiste, żeby „utopie” przeradza
ły się w tętniące treścią fakty. Rozwijając 
dalej temat współczesnego stosunku do 
dziedzictwa po Korczaku, Newerly pisze:

Ojcowie i m atki, narody, klasy społeczne nig
dy nie zrezygnują z przekazyw ania dzieciom 
ciężko zdobytych praw d i kłam stw , nie wy- 
rzekną się nakazów, wzorców, naginania. Za
tem  Korczakow ski ideał wychowania, by dzieci 
rosły swobodnie, nie urab iane w swoich od
czuw aniach i sądach, wolne w wyborze drogi 
— to przecież czysta utopia. Tak, ale w tej 
utopii jes t kazanie. «Jak często tw arda łapa 
wychowawcy sięga naiwnie po zaszczyt gry na 
lotnym  duchu dziecka...» Ano, powiedzmy so
bie, sięgało się, sięgało — i jakże tw ardą łapą! 
Żeby nie popełniać starych  błędów i wypaczeń 
w prak tyce wychowania ogólnego i politycz
nego, trzeba jednak  trochę zażyłości z u top ista
mi. Dobrze jes t — i na tym  polega przydatność 
rzeczy n ieprzydatnych — podnosić od czasu do 
czasu oczy ku  górnym  celom, wsłuchiwać się w 
rzeźwiący głos szlachetnej mowy ideałów.

I dalej:

Pedagogika i lite ra tu ra , porządkując spuściz
nę po Korczaku, posegregują ją  na rzeczy prze
starzałe, na rzeczy cenne obecnie albo dopiero 
teraz ak tualne i na nieprzydatne, choć godne 
uwagi utopie. K ultura adap tu je  całego K or
czaka. Dla niej nie to jest ważne, czego się 
można nauczyć od Korczaka, co w nim  jest do 
przyjęcia, a co do dyskusji. Ważny jes t k lim at 
m oralny jego dzieł i życia, siła odżywcza m y
ślenia w kategoriach hum anizm u, a to sp ra 
wia, że poprzez obcowanie z K orczakiem  moż
na stać się po p rostu  nieco lepszym  i pełn iej
szym człowiekiem.

Wydaje się, że tylko w ten sposób moż
na bez blichtru i udawania mówić o trwa
łej obecności Korczakowskich ideałów w 
naszym czasie. Pozorna oschłość i zma
terializowanie życia co raz to większą 
liczbę ludzi popycha do szukania nieza
chwianych autorytetów i wartości bar
dziej sycących od zabiegów wokół małej 
stabilizacji. Dlatego też myśl Korczakow
ska wciąż budzi żywe echo w całym świe
cie. Komitety Korczakowskie istnieją 
i działają w wielu krajach, m. in. — po
za Polską — w RFN, Izraelu, USA. Pol
ski PEN-Club od paru lat przyznawał sty
pendia im. Janusza Korczaka osobom pra
cującym piórem w duchu humanistycz
nych idei. Komitet Korczakowski w USA 
(Polskę reprezentują w nim Czesław Mi
łosz, Zbigniew Brzeziński, Władysław 
Bartoszewski) od 1980 r. przyznaje nagro
dę im. Korczaka za związane z jego peda
gogiką i psychologią dzieło o dzieciach 
i wychowaniu lub dzieło dla dzieci. To są 
tylko niektóre znaki szukania przez róż
nych ludzi pod różną szerokością geogra
ficzną dróg wyjścia z zagubienia i moral
nego chaosu i jest to niezaprzeczalne 
zwycięstwo szlachetnej myśli Starego Do
ktora.

☆

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe uro
dził się w 1894 r. w Zduńskiej Woli, w 
rodzinie rzemieślniczej (ojciec był właś
cicielem małego sklepiku spożywczego). 
Miał na imię Rajmund. W pobliskich Pa
bianicach ukończył 3-klasową szkołę han
dlową i zgodnie z życzeniem rodziców 
miał zostać ich pomocnikiem. Stało się 
inaczej: w 1905 r. przybyła do Pabianic 
misja franciszkańska ze Lwowa, przyjmu
jąca kandydatów do klasztornego gimnaz
jum. Rajmunda Kolbe przyjęto w poczet 
uczniów szkoły, którą ukończył w 1910 r., 
biorąc sobie zakonne imię Maksymilian. 
W 1912 r, skierowany na studia do Rzymu 
studiował na dwu fakultetach — filozofii 
i teo'logii. Do kraju wrócił po zakończe
niu pierwszej wojny światowej, rwąc się 
mimo ciężkiej choroby do działania. Jan 
Dobraczyński tak go charakteryzuje („Ską
piec Boży. Rzecz o Maksymilianie Maria 
Kolbe”, Niepokalanów 1946):

G ruźlik  od 1921 roku żyje ty lko z jednym  
płucem. Stale gorączkuje. Raz po raz już go 
w ypraw iają na drugi świat. Nosi w kieszeni 
hab itu  kilka śm iertelnych wyroków  m edycyny. 
Poryw a go praca, ale nie może go porwać do 
tego stopnia, aby zapom niał o cierpieniu. Wle
cze za sobą ten  swój «bodziec ciała», «anioła 
szatana», k tó ry  go bez przerw y policzkuje. 
Cierpi na gwałtowne trw ające po parę dni bóie 
żołądka. L atam i dokuczają m u odmrożone ręce. 
(...) A więc szaleńczą energię jego działania 
równoważyło n ieustanne cierpienie. Zrozumiemy 
może lepiej dlaczego tak  się ciągle spieszył. 
On — skąpiec Boży — wiedział dobrze, że nigdy 
wysiłek ludzki nie jes t za duży, nigdy czasu
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na pracę człowieka nie ma za wiele. Zwłaszcza 
gdy ma się aż tyle do zrobienia.

Z biegiem lat ojciec Maksymilian stał 
się twórcą i organizatorem wielkiego o- 
środka drukarsko-wydawniczego w Nie- 
pO'kalanowie k. Sochaczewa, służącego 
przede wiszystkim szerzeniu kultu Maryj
nego. Dila tego samego celu stworzył ja
poński odpowiednik Niepokalanowa w Na
gasaki, gdzie prowadził działalność misyj
ną w latach 1931—35. Wojna zastała go w 
Niepokalanowie. Aresztowany 17 lutego 
1941 r. do 28 maja przebywał na Pawiaku, 
Bkąd został wywieziony do Oświęcimia.

Ojciec Kolbe przeżył w obozie niespełna 
trzy miesiące. Nadszedł tragiczny dzień 
lipcowy, selekcja skazanych na śmierć, 
samoofiarowanie się za sierżanta WP 
Franciszka Gajowniczka i umieranie w gło
dowym bunkrze. Współwięzień z Oświęci
mia, Józef Stemler w krótkim wspomnie
niu („Wspomnienie o Ojcu Kolbe” w: 
„Doświadczenia lat wojny 1939—1945”) na
pisał:

W ybieranie zakładników  przez kom endanta 
obozu zawsze wywoływało dogłębny lęk i śm ier
telny strach. — Boże, żeby tylko nie mnie — 
huczało w głowie, serce zamierało, nogi drżały. 
Cynicznie uśm iechający się kom endant Fritsch 
św idrującym i oczami przebiegał szeregi s to ją
cych na baczność więźniów z bloku, w którym  
był uciekinier przed ucieczką, i upatryw ał ofia
ry na straszną, głodową śm ierć w bunkrze.

(Dodajmy, że „zakładników” na tym 
apelu wybierano za jednego więźnia zbie
głego z obozu).

I znów opowiada J. Stemler:
— o  m oje biedne dzieci, m oja żona — jęczał 

w ybrany robotnik  leśny, nazwiskiem Gajowni- 
czek, wychodząc z szeregu. A gdy Ojciec Kolbe 
w ystąpił z szeregu i powiedział w yraźnie: — 
Chcę pójść za niego — esesman osłupiał. To 
było ponad szablon. To się nigdy nie zdarzyło. 
Tego nie przewidywał regulam in. Tego nie prze
czuwał żaden więzień. Kom endant zgodził się. 
Apel vorbei...

Zwykle po wieczornym apelu na placu ape
lowym i w uliczkach między blokam i huczało 
jak  w ulu. Tego dnia więźniowie przeważnie 
milczeli. Rozmowy zaczęły się dopiero w sztu- 
bach. Przebieg był w  różnych grupach podob
ny, choć nie wszyscy więźniowie tak  biedowali 
jak  ogół. (...) Czy to możliwe? A więc znalazł 
się człowiek, Polak, k tó ry  — nie kaw ałek Chle
ba, nie kilka łyżek zupy z dna miski, lecz 
s w o j e  ż y c i e  oddaje, aby uratow ać życie 
drugiego więźnia, m ającego liczną rodzinę na 
u trzym aniu.

(...) — Był wyczerpany więzieniem i fizyczną 
pracą w obozie. Gorączkował, bo m iał zmiany

w płucach, ale z takim i zm ianami żyją ludzie, 
przez dziesiątki lat. Chorował od dawna, lecz 
zawsze był aktyw ny, czynny społecznie, głębo
ko wierzący. To był kapłan. Kom endant F ritsch  
w ybierał na zakładników  nie cherlaków, nie 
obozowych ,,m uzułm anów” , lecz ludzi siln ie j
szych i zdrowszych. Przypuśćm y, że Ojciec Kol
be był wśród tych  dziesięciu najsłabszy. Cóż 
się okazało? Inni po 2—3 dniach w bunkrze po 
m arli. A on żył. Modlił się i śpiewał. Aż roz
drażnieni esesmani wbili m u śm iercionośną szpi
lę w serce. I w tedy jeszcze się uśm iechał... Był 
to świątobliwy kapłan. Boży człowiek, dobry 
Polak.

I jeszcize fragment protokołu zeznań 
złożonych pod przysięgą 31 października 
1946 r. przez oświęcimiaka p. Brunona 
Borgowca:

Byłem więźniem obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu i m usiałem  czyścić cele śm ierci i 
również bunkier Ojca M aksym iliana Kolbe, 
franciszkanina. (...) Ciała innych więźniów za
stałem  leżące na posadzce, zbrudzone i o zroz
paczonych rysach. Wzrok O. Kolbe był zawsze 
dziwnie przenikliwy. SS-mani go znieść nie 
mogli i krzyczeli: ,,Schau auf die Erde, nicht 
au f uns!” („Patrz na ziemię nie na nas!”). Pew 
nego razu podziwiając jego męstwo za życia 
i zachowanie się, SS-mani mówili między sobą: 
„So einen, wie diesen Pfaffen, haben wir h ier 
noch nicht gehabt. Das muss ein ganz auserge
w öhnlicher Mensch sein” . (,,Takiego klechy jak  
ten  nie m ieliśm y tu  jeszcze. To musi być nad
zw yczajny człowiek”).

☆
W różnych czasach szukamy różnych 

wzorców. Są rodzaje bohaterstwa opro
mienione glorią bojowej sławy, pobudza
jące do szaleńczych niemal w odwadze 
czynów, i są «inne, błyszczące na podobień
stwo lampy wystawionej w oknie, aby 
wskazać drogę zbłąkanemu wędrowcowi 
czy latami morskiej — znaku ustawicz
nej troski człowieka o człowieka, symbolu 
pomocnej ręki, która w żadnych okolicz
nościach nie cofnie się, nie zdradzi, nie 
zawiedzie. W skomplikowanych ciężkich 
latach końca XX wieku ileż to oczu szuka 
takiego światła. Myśl tę ujął w przejmu
jące słowa Ojciec święty Jan Paweł II 
mówiąc podczas homilii wygłoszonej 7 
czerwca 1979 r. w Oświęcimiu:

...Wiadomo, że nieraz tu ta j bywałem, bardzo 
wiele razy! I wiele razy wchodziłem do celi 
śm ierci M aksym iliana Kolbego, wiele razy k lę 
kałem  pod m urem  zagłady i przechodziłem 
wśród rozwalonych krem atoriów  Brzezinki. — 
Nie mogłem tu ta j nie przybyć jako papież. (...) 
do tego szczególnego sanktuarium , w którym  
narodził się — mogę powiedzieć — patron  n a
szego trudnego stulecia...
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KOMUNIKAT
w sprawie prenumeraty czasopism w 1983 r.

Informujemy uprzejmie naszych Odbiorców, że, tak jak w roku bie
żącym prenumeratę ,,Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” w roku 
1983 prowadzić będzie wyłącznie RSW ,,Prasa-Książka-Ruch”.

1) dla osób p r a w n y c h  — instytucji i zakładów pracy;
— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódz

kich i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby od
działów RSW ,,Prasa-Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w 
tych oddziałach.

— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie 
nie ma oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach 
wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u do
ręczycieli.

2) dla osób f i z y c z n y c h  — indywidualnych:
— osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie 

ma oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch”, opłacają prenumeratę 
w urzędach poczt, i u doręczycieli,

— osoby fizyczne w miastach — siedzibach oddziałów RSW ,,Prasa- 
-Książka-Ruch”, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych, 
przy użyciu „blankietu wpłaty”, na rachunek bankowy: Centrali 
Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie, ul. Towarowa 20, 
nr konta NBP XV Oddział w Wwie Nr 1153-201045-139-11.

— „Bibliotekarz” — 180 zł prenumerata roczna, 90 zł prenumerata 
półroczna, 45 zł prenumerata kwartalna (6 numerów rocznie)

— „Poradnik Bibliotekarza” — 300 zł prenumerata roczna, 150 zł 
prenumerata półroczna, 75 zł prenumerata kwartalna (12 nume
rów rocznie).

3) Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Pra
sa-Książka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. 
Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warsza
wie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50%

ÿ dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających insty
tucji i zakładów pracy.
Termin przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę.

— do dnia 25 listopada na I kwratał, I półrocze oraz cały rok 1983
— do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 1983

★
Poszczególne bieżące i archiwalne numery można nabywać lub za

mawiać w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich, Konopczyńskiego 5/7, 00-953 Warszawa, tel. 27-08-47.

★
Jednocześnie komunikujemy, że w urzędach pocztowych zlokalizo

wanych w miastach i w siedzibach Oddziałów RSW „Prasa-Książka- 
-Ruch” znajdują się:
— „Informator o cenach prasy polskiej na rok 1983”
— plansze informujące prenumeratorów indywidualnych, na jakie kon

to bankowe należy dokonać przedpłaty na prenumeratę czasopisma 
1983 r.


