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Szanowni Pañstwo!

Monograficzny numer
,,Problemów Oœwiaty i Wychowa-
nia” zosta³ przygotowany przez Pu-
bliczn¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹ w
Lesznie z okazji obchodów Œwiato-
wego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Auto-
rskich. Czytanie, wydawa³oby siê
jest wyj¹tkowo potrzebne i przydat-
ne w ró¿nych aspektach naszego ¿y-
cia od szko³y poczynaj¹c, ale czy tak
jest? Smutne statystyki alarmuj¹, ¿e
Polacy coraz mniej czytaj¹, bo czyni
to spoœród nas ok. 40 % ( co naj-
mniej 1 ksi¹¿kê na rok). Specjaliœci
dowodz¹, ¿e ten niski poziom czytel-
nictwa to ,,zas³uga'' z³ego systemu
kszta³cenia i nauczania, bo od kiedy
wprowadzono do programów na-
uczania opracowanie fragmentów
lektur i omawiania ich pod k¹tem
przydatnoœci w egzaminach, docho-
dzi do zaniechania czytania ksi¹¿ek.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e z tej grupy
prawie 40 % czytaj¹cych w ogóle -
przeciêtny Polak kupuje w ksiêgar-
niach 12 ksi¹¿ek rocznie. Z tej grupy
te¿ coraz wiêcej ludzi odwiedza bib-
lioteki. S¹ to przede wszystkim stu-
denci, uczniowie i pracownicy
naukowi oraz ci, którzy po prostu
lubi¹ czytaæ. Tyle ogólnopolskie
statystyki o przeciêtnym czytaj¹cym
naszym rodaku a nasza biblioteczna
rzeczywistoœæ? Niestety,
nie wchodz¹c nawet w
szczegó³owe sprawozda-
nia - zauwa¿alny jest spa-
dek czytelników i to wœród
nauczycieli, którzy nie-
gdyœ nale¿eli do g³ównej
grupy naszych u¿ytkowni-
ków.

Chwalebn¹ rolê
w rozwoju czytelnictwa w
Polsce odgrywa Fundacja
,,ABCXXI. Ca³a Polska
czyta dzieciom'', przeko-
nuj¹c doros³ych o konie-
cznoœci czytania dzieciom
codziennie co najmniej
przez 20 minut.

Najnowsz¹ akcj¹
promuj¹c¹ czytelnictwo
od najm³odszych lat jest
projekt pod patronatem
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

i Narodowego Centrum Kultury w woje-
wództwach podlaskim, podkarpackim,
œwiêtokrzyskim i warmiñsko-mazurskim
obdarowywania matek wychodz¹cych ze
szpitala z noworodkami wyprawk¹ pod
nazw¹ ,,Pierwsza Ksi¹¿ka Mojego Dziec-
ka''. Zawarto w niej wiersze dla dzieci i
rady dla rodziców. Do³¹czona jest tu
p³yta DVD ko³ysanek dla dzieci.
Ta ,,kropla'' w morzu potrzeb i mo¿liwo-
œci dotyczy na razie województw, w któ-
rych odnotowuje siê najni¿szy wskaŸnik
czytaj¹cych osób. W przysz³oœci
,,Pierwsz¹ Ksi¹¿kê Mojego Dziecka''
maj¹ otrzymywaæ rodzice wszystkich
nowonarodzonych dzieci. I chocia¿ pro-
jekt ten budzi równie¿ kontrowersje co do
wyboru utworów, ilustracji czy nawet
idei – jest te¿ pewnym pomys³em na upo-
wszechnienie czytania, co jest szczegól-
nie wa¿ne w odniesieniu do
najm³odszych. Naturalnie, ogromna rola
w tym zakresie nale¿y równie¿ do nauczy-
cieli, o czym warto pamiêtaæ w kontek-
œcie ostatnich pomys³ów ró¿nych
ministerialnych urzêdników, chc¹cych
pozbawiaæ szko³y bibliotek i ³¹czyæ bib-
lioteki publiczne ze szkolnymi. I dobrze
siê sta³o, ¿e oddolny spo³eczny sprzeciw
zablokowa³ wydanie decyzji.
Póki co - to zachêcam do lektury naszego
czasopisma...

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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23 kwietnia – Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki

i Praw Autorskich
Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor CDN ds. PBP
CDN w Lesznie

„Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie” – Umberto Eco.
„Kto siê o m¹droœæ ubiega, ten ksiêgi mi³owaæ winien
nad srebro i z³oto” – Jan Amos Komeñski.

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich to ustano-
wione w 1995 roku przez UNESCO doroczne œwiêto
maj¹ce na celu promocjê czytelnictwa, edytorstwa i
ochronê w³asnoœci intelektualnej prawem autorskim.
W Hiszpanii Dzieñ Ksi¹¿ki jest œwiêtem oficjalnym ju¿
od roku 1930. Od 1964 tradycja ta kultywowana jest we
wszystkich krajach hiszpañskojêzycznych. Obecnie
Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich celebrowa-
ny jest na ca³ym globie – od Nowej Zelandii po Kanadê.
W roku 2013, po raz siódmy, bêdziemy go obchodziæ
równie¿ w Polsce.
Leszczyñskie obchody Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
w 2013 r. zorganizowa³o Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesz-
nie we wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w
Lesznie oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
Oddzia³em w Lesznie.
23 kwietnia 2013 r. odby³a siê konferencja dla nauczy-
cieli bibliotekarzy i bibliotekarzy. Zebrani wys³uchali
wyst¹pieñ:
1. El¿biety Krygowskiej-Butlewskiej, Mila – Wydaw. i
Edukacja  z Poznania - „Przez okno ilustracji”.
2. dr. Micha³a Janeczka z Biblioteki PWSZ w Lesznie -
„Czy starodruki s¹ nadal cenne?”

3. Iwony Gubañskiej z CDN w Lesznie - „Tuwim dla
wszystkich – i ma³ych, i du¿ych”.
4. Leszka Zaleœnego z CDN w Lesznie - „Prawo w kon-
tekœcie bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
M³odzie¿ z ZSE w Lesznie pod kierunkiem p. Alicji Bo-
rtel zaprezentowa³a poezjê Juliana Tuwima.

Konferencji towarzyszy³y:
ü prezentacja wydawnictw: MBP w Lesznie, PWSZ w

Lesznie, SBP, WSH w Lesznie (w siedzibie CDN w
Lesznie),

ü wystawy przygotowane przez CDN – PBP poœwiêco-
ne ksi¹¿ce, Obliczom ksi¹¿ki, a tak¿e Julianowi Tu-
wimowi (w siedzibie CDN w Lesznie)

ü wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera ze zbiorów
Wydaw. G&P (w siedzibie MBP w Lesznie),

ü warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci pt. „Ptaszki,
Ptaki, Ptaszyd³a”, które poprowadzi³a p. El¿bieta
Krygowska-Butlewska w Galerii Za Rega³ami w
MBP w Lesznie.

Dla uczestnicz¹cych nauczycieli bibliotekarzy i biblio-
tekarzy przygotowano szereg cennych materia³ów me-
todycznych do pracy z czytelnikiem.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom i
wspó³organizatorom konferencji.
Szczególne podziêkowania sk³adamy sponsorom, któ-
rymi byli:
- Wydzia³ Promocji  i Rozwoju Urzêdu Miasta Leszna
-  firma Pewna Grupa Sp. z o.o. z Koszalina
Koordynatorkami konferencji by³y Ewa Staniszewska
i Ewa Œliwiñska

Relacja z konferencji na www.telewizjaleszno.pl
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Czy starodruki nadal
s¹ cenne?

dr Micha³ Janeczek
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Lesznie

Terminem „starodruk” okre-
œla siê wszystko to, co utrwalone zo-
sta³o na papierze przy pomocy prasy
drukarskiej, pocz¹wszy od momentu
wynalezienia ruchomej czcionki
przez Jana Gutenberga, drukarza z
Moguncji, w 1455 roku – do 1800
roku w³¹cznie. A zatem najm³odsze
ksi¹¿ki okreœlane mianem „staro-
druk” maj¹ 213 lat. Ju¿ sam fakt owej
„dawnoœci” powoduje, ¿e pisma dru-
kowane nabieraj¹ specjalnej wartoœci.
Niezale¿nie od tego, jak¹ treœæ dru-
karz przela³ na papier, staje siê on
cenny sam w sobie. Oczywiœcie im
druk jest starszy, tym wy¿sz¹ cenê
gotowi jesteœmy zañ zap³aciæ. Gdyby ktoœ w naszych
czasach odkry³ najstarsz¹ ksi¹¿kê t³oczon¹ na zie-
miach polskich i nawet gdyby by³a to jedna kartka,
zawieraj¹ca zupe³nie banaln¹ treœæ, co wiêcej – gdyby
nawet zawiera³a kilka wulgaryzmów w jêzyku pol-
skim – to bylibyœmy sk³onni zap³aciæ za ni¹ krocie.

Niniejsze rozwa¿ania trzeba zacz¹æ od próby
ustalenia wartoœci materialnej starej ksi¹¿ki w chwili
jej powstania, warto bowiem mieæ punkt odniesienia
dla dzisiejszych cen. Wiadomo dobrze, ¿e jednym z
powodów i skutków wynalezienia druku by³o obni¿e-
nie kosztów zwi¹zanych z wytworzeniem ksi¹¿ki. W
œredniowieczu za ksi¹¿kê rêkopiœmienn¹ jej w³aœci-
ciel móg³ za¿¹daæ kilku wsi lub niewielkie miastecz-
ko. Pozwoliæ na ni¹ mogli sobie tylko najmo¿niejsi.
Ksi¹¿ka drukowana, a wiêc taka, która ukazywa³a siê
w du¿ej liczbie kopii, si³¹ rzeczy musia³a potanieæ.
Nie znalaz³em danych o cenach ksi¹¿ki w epoce rene-
sansu czy baroku, wiadomo natomiast, jak
kszta³towa³y siê ceny w epoce ostatniego króla Polski
Stanis³awa Augusta. Przede wszystkim by³y one doœæ
stabilne i wynika³y z prawa konkurencji. Oto kilka

przyk³adów zaczerpniêtych ze S³ownika literatury
polskiego oœwiecenia (Wroc³aw 2006, s. 83). Najtañ-
sze by³y zbiorki poezji, i tak: Bajki i przypowieœci Ig-

nacego Krasickiego kosztowa³y 2 i pó³ z³otego,
Satyry – 3 z³ote, Antymonachomachia – 2 z³ote, Bajki
Franciszka Dionizego KniaŸnina – tylko z³otówkê,
natomiast 2-tomowe Erotyki z 1779 roku w zale¿no-
œci od rodzaju papieru – 9 lub 10 z³otych. Wydania
utworów dramatycznych kosztowa³y ok. 2 – 3
z³otych. Równie¿ powieœci nie nale¿a³y do kosztow-
nych zakupów: Miko³aja Doœwiadczyñskiego przypa-
dki czy Pan Podstoli – obie napisane przez Ksiêcia
Biskupa Warmiñskiego – kosztowa³y po 4 z³ote. Ale
ju¿ na przyk³ad 6-tomowe wydanie Don Kichota Mi-
guela de Cervantesa z 1786 roku wyceniane by³o w
zale¿noœci od rodzaju papieru – na 30 i 36 z³otych.

Stosunkowo drogie by³y wydawnictwa
encyklopedyczne. Za Zbiór potrzebniejszych wiado-
moœci w 2 tomach trzeba by³o zap³aciæ u drukarza 54
z³ote, a za 3-tomowy Dykcjonarzyk geograficzny
Laurence’a Echarda w przek³adzie i opracowaniu
Franciszka Siarczyñskiego – 36 z³otych. Jeszcze wy-
¿sze by³y ceny ksi¹¿ek zagranicznych z uwagi na ko-
sztowny transport. 4-tomowy S³ownik w oprawie
skórzanej Micha³a Abrahama Trotza mia³ w 1784



5

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 2/2013

roku wartoœæ rynkow¹ ustalon¹ na 116 z³otych. Mi-
cha³ Gröll w 1774 roku oferowa³ genewskie wydanie
pism Woltera w 34 tomach ze sztychami wed³ug Hu-
berta Gravelota za 666 z³otych. Ten sam ksiêgarz wa-
rszawski chcia³ za 52-tomow¹ Encyklopediê Denisa
Diderota (czyli fundamentalne dzie³o tej epoki) wy-
dan¹ w Yverdon a¿ 1456 z³otych. Najdro¿sze by³y
pomnikowe wydawnictwa albumowe. 2088 z³otych
trzeba by³o wysup³aæ, aby nabyæ u Grölla Historie des
oiseaux Georgesa Louisa Buffona z podkoloryzowa-
nymi miedziorytami, choæ to samo dzie³o, drukowane
u Grölla w 1775 roku, kosztowa³o ju¿ 500 z³otych
mniej. Niektóre ksi¹¿ki, jak literatura dewocyjna, ka-
zania, utwory panegiryczne i okolicznoœciowe, roz-
dawane by³y za darmo. Dla porównania: para kur
kosztowa³a 2 z³, para gêsi – 3 z³ote, korzec ¿ytniej

m¹ki (korzec to dawna miara objêtoœci – wówczas ok.
120 litrów) – 18 z³otych, krowa – 60 z³otych; trzewiki
dla dziecka kosztowa³y 2 z³ote, dla cz³owieka do-
ros³ego – 4 z³ote, a porz¹dne buty z cholewami – 10
z³otych. I jeszcze tylko zarobki: w 1780 roku bur-
mistrz Leszna zarabia³ 200 z³otych rocznie, rajcy – po
100 z³otych, pisarz magistracki – 800 z³otych, pisarz
³awy – 400 z³otych.

W zwi¹zku z powy¿szym widaæ, ¿e ceny
ksi¹¿ek raczej do niskich nie nale¿a³y, ale te¿ na pew-
no nie przekracza³y mo¿liwoœci finansowych przeciê-
tnie zamo¿nych obywateli. Z pewnoœci¹ ich wartoœæ
materialna do naszych czasów wzros³a kilkukrotnie.
Nawet owe mierne druki panegiryczne, które stano-
wi¹ najwiêkszy odsetek ksi¹¿ek drukowanych w da-
wnej Polsce, maj¹ swoj¹ cenê rynkow¹. Na cenê
ksi¹¿ki dawnej wp³ywaj¹ nastêpuj¹ce czynniki: wiek
(generalna zasada: im starsza, tym dro¿sza), stan za-
chowania (generalna zasada: im mniej zniszczeñ, tym

cena wy¿sza), iloœæ egzemplarzy (generalna zasada:
im mniej pozosta³o egzemplarzy, tym cenniejsze siê
staj¹), rodzaj oprawy (generalna zasada: jeœli jest z
epoki, to cena w górê), znaczenie dla kultury (genera-
lna zasada: ksi¹¿ki prze³omowe, pierwsze wydania,
wybitne autorstwo – to wszystko podbija cenê), jêzyk
publikacji (generalna zasada dla Polski: druki w jêzy-
ku narodowym s¹ bardziej cenione ni¿ pisane po ³aci-
nie i niemiecku, których po prostu by³o wiele), szata
edytorska (generalna zasada: za teksty starannie wy-
dane, na ³adnym papierze, bogato ilustrowane trzeba
zap³aciæ wiêcej), proweniencja (generalna zasada:
ksi¹¿ki ze znanych kolekcji królów, wielkich bibliofi-
lów bêd¹ mia³y znacznie wy¿sz¹ cenê ni¿ te same eg-
zemplarze, które nie mia³y znanych w³aœcicieli).

Przyjrzyjmy siê z bliska niektórym czynni-
kom; najpierw wiek ksi¹¿ki. Oczywiœcie najdro¿sze

bêd¹ ksi¹¿ki najstarsze, czyli inku-
nabu³y. Mianem tym, zaczerpniê-
tym z jêzyka ³aciñskiego –
„incunabula” znaczy „powijaki” –
okreœla siê ksi¹¿ki wydrukowane w
latach 1455 – 1500. To pierwsze,
czêsto jeszcze nieporadne
przyk³ady „czarnej sztuki”, ale bar-
dzo cenne ze wzglêdu na ich histo-
ryczny wymiar. Na ziemiach
polskich w XV wieku dzia³a³o 5
drukarñ, których ³¹czny dorobek
reprezentuj¹ 32 znane publikacje.
Zdarzaj¹ siê naprawdê drogie
ksi¹¿ki; znalaz³em na Ebay-u ofer-
tê kupna ksi¹¿ki Liber chronica-
rum autorstwa Hartmanna Schedla,
wydanej przez Antona Kobergera
w 1493 roku – cena 44 900 euro.

Nie ma wielu ksi¹¿ek w cenie luksusowego samocho-
du, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e inkunabu³y w dobrym sta-
nie poni¿ej 50 000 z³otych „nie chodz¹”.

Jeœli chodzi o stan zachowania, to zdarzaj¹
siê naprawdê wspania³e ksi¹¿ki, lecz fatalnie zacho-
wane. Natrafi³em w Archiwum Pañstwowym w Po-
znaniu na piêkn¹ ksi¹¿kê Sebastiana Münstera pt.
Cosmographia, która niestety nie ma pocz¹tku i koñ-
ca (karty zosta³y wydarte). Ksi¹¿ka mia³a w XVI wie-
ku co najmniej siedem wydañ, a w XVII – jeszcze
dwa lub trzy, co oznacza, ¿e w swoim czasie ucho-
dzi³a za bardzo istotne kompendium wiedzy. Pomimo
eleganckiej szaty edytorskiej, nieŸle zachowanej
oprawy, wieku ustalonego w toku badañ na ok. 430
lat, znaczenia dla kultury itd. cena ksi¹¿ki w³aœnie za
ten istotny defekt powêdruje w dó³.

Na wartoœæ ksi¹¿ki wp³yw ma zabytkowa opra-
wa. Im g³êbiej w przesz³oœæ, tym czêœciej spotykamy siê
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z oprawami skórzanymi, z t³oczeniami na ok³adkach i
grzbiecie, z pasami do zapinania ksi¹¿ki. W pewnym
stopniu wartoœæ starodruku obni¿a ta przyczyna, ¿e
oprawa pochodzi z czasów wspó³czesnych, nawet jeœli
zosta³a solidnie wykonana. Oto przyk³ad: od kilku mie-
siêcy ktoœ usi³uje sprzedaæ na Allegro pierwsze wydanie
Zegara monarchów autorstwa hiszpañskiego biskupa
Antoniego de Guevary w t³umaczeniu Antoniego Fe-
liksa Roszkowskiego. Rzecz ukaza³a siê w Lesznie w
1751 roku. Zegar monarchów oprawiony zosta³ we
wspó³czesny produkt introligatorski, co gorsza pier-
wsze dwie karty i cztery ostatnie s¹ w reprodukcji. A
cena (1999 z³otych) – jak s¹dzê adekwatna do warto-
œci dzie³a – nie jest w stanie przyci¹gn¹æ ¿adnego na-
bywcy. Uwa¿am, ¿e gdyby dzie³o by³o kompletne i
mia³o oryginaln¹ oprawê skórzan¹, to i za 3000
z³otych znalaz³by siê kupiec.

Bardzo wa¿nym czynnikiem, podwy-
¿szaj¹cym wartoœæ dzie³a, jest jego znaczenie dla kul-
tury. Ksi¹¿ki prze³omowe, pierwsze wydania,
wybitne autorstwo – to wszystko decyduje o tym, ¿e
taki druk wyceniany bywa na znacznie wy¿sze kwoty
ani¿eli analogiczna publikacja, która nie wywar³a
wiêkszego wp³ywu na kulturê ówczesnej Europy. Z
tego w³aœnie powodu pierwsze wydanie De revolutio-
nibus Orbium coelestium libri sex autorstwa Miko³aja
Kopernika, wydane przez Johanna Petreiusa w Nory-
mberdze w 1543 roku w nak³adzie 400, mo¿e 500 eg-
zemplarzy, uchodzi za najdro¿sz¹ drukowan¹ ksi¹¿kê
na œwiecie. Pamiêtam jak kilka lat temu w Wiadomo-
œciach, choæ nie mogê sobie przypomnieæ przy jakiej
okazji, spekulowano na temat wartoœci tego rozpo-
wszechniaj¹cego teoriê heliocentryczn¹ dzie³a; zapa-
miêta³em jednak, ¿e mowa by³a o milionie z³otych.
NieŸle, jak na ksi¹¿kê wydrukowan¹ w formacie in
quarto o objêtoœci oko³o 200 kart.

Nie wszystkie znaki w³asnoœciowe spra-
wiaj¹, ¿e wartoœæ materialna starodruku roœnie, nie-
mniej proweniencja, czyli ustalenie, z jakiej kolekcji
dzie³o pochodzi, mo¿e wp³yn¹æ dodatnio na osta-
teczn¹ cenê. W Archiwum Pañstwowym w Poznaniu
znajduj¹ siê dwa druki, które niegdyœ nale¿a³y do bar-
dzo znanych osobistoœci. Pierwszym jest Speculum
Saxonum Miko³aja Jaskiera z dawnej kolekcji hetma-
na Jana Zamoyskiego, tego samego, który w 1580
roku za³o¿y³ miasto Zamoœæ i który ufundowa³ Aka-
demiê Zamojsk¹. Drugim drukiem jest Historia Polo-
nica Jana D³ugosza; ksiêga ta pochodzi z prywatnej
kolekcji Juliana Ursyna Niemcewicza, tego samego,
który napisa³ w 1791 roku znakomit¹ komediê Po-
wrót pos³a. Ka¿da biblioteka chcia³aby mieæ w swo-
ich zbiorach ksi¹¿kê, któr¹ dotyka³ hetman Jan
Zamoyski lub ogl¹daæ druk, który niegdyœ ogl¹da³ Ju-
lian Ursyn Niemcewicz. Nietrudno zgadn¹æ, ¿e za ta-
kie publikacje trzeba wy³o¿yæ trochê wiêcej grosza.

Wartoœæ materialna nie jest jedyn¹, jak¹ na-
le¿y braæ pod uwagê przy ocenie starych druków. Jest
przecie¿ jeszcze wartoœæ niematerialna, któr¹ Uni-

wersalny s³ownik jêzyka polskiego (t. 4, Warszawa
2003, s. 353) definiuje jako coœ, co przypisujemy rze-
czom np. ze wzglêdu na ich u¿ytecznoœæ lub mo¿li-
woœæ wywo³ywania pozytywnych uczuæ. Zgodnie z
tym wyodrêbnimy wartoœæ historyczn¹, pami¹tkow¹,
artystyczn¹, literack¹, intelektualn¹, naukow¹, po-
znawcz¹, ideow¹, estetyczn¹, nieprzemijaj¹c¹, szcze-
góln¹, a tak¿e w¹tpliw¹.

Dla regionalistów zajmuj¹cy siê dziejami
ksi¹¿ki na obszarze po³udniowo-zachodniej Wielko-
polski prawdziwym skarbem bêd¹ starodruki wydane
przez oficyny w Lesznie, Wschowie, Bojanowie, Ra-
wiczu i Szlichtyngowej. Nawet jednokartkowe ob-
wieszczenia lokalnych urzêdników czy pisane po
³acinie utwory panegiryczne mog¹ mieæ szczególn¹
wartoœæ. Zapewne ich cena antykwaryczna
kszta³towa³aby siê na poziomie 100 z³otych, dla bada-
czy z Pomorza czy Ma³opolski by³yby to bezwarto-
œciowe naukowo kartki, lecz s¹ one cenne w³aœnie dla
nas, mieszkañców Wielkopolski, bo stanowi¹ œwia-
dectwo tego, ¿e tu siê coœ dzia³o, ¿e tu kwit³a specyfi-
czna kultura pogranicza œl¹sko-wielkopolskiego. Tu
nie ma jednej obiektywnej wartoœci, bo dla historyka
prawa cenne bêd¹ dawne edykty, reskrypty, uniwer-
sa³y, obwieszczenia, konstytucje; dla historyka litera-
tury cenne bêd¹ powieœci, tomiki wierszy, dramaty,
drukowane listy; dla historyka medycyny cenne bêd¹
„apteczki domowe”, traktaty lekarskie, opisy doœwia-
dczeñ, projekty eksperymentów; dla historyków
oœwiaty cenne bêd¹ popisy szkolne, podrêczniki, akty
zwi¹zane z Komisj¹ Edukacji Narodowej, traktaty
dotycz¹ce edukacji. Warto mieæ to na uwadze, bo sta-
rodruki, jakie by nie by³y, s¹ naszym dziedzictwem.
Aby mia³y zagwarantowany w³aœciwy byt, aby mog³y
¿yæ poprzez czytelnictwo, powinny byæ przechowy-
wane w tych samych miastach, w których powsta³y.
Bo tylko wtedy jest szansa, ¿e ktoœ do nich siêgnie.

I na koniec taka jeszcze uwaga: podobno w
czasach kryzysu dzie³a sztuki zyskuj¹ na wartoœci,
staj¹c siê form¹ lokaty kapita³u. Dotyczy to tak¿e za-
bytkowej ksi¹¿ki, choæ – zdaniem autora tego tekstu –
nie w takim samym stopniu, jak inne wytwory ludz-
kiego intelektu. Nie zaobserwowa³em po roku 2008
jakiegoœ znacz¹cego wzrostu cen starodruków. Byæ
mo¿e jedn¹ z przyczyn jest to, ¿e jest ich po prostu
du¿o. Wbrew powszechnemu mniemaniu ksi¹¿ka
sprzed 1800 roku nie jest czymœ rzadkim. Najwiêksz¹
kolekcjê starych druków posiada biblioteka Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego – ponad 300 000. Inne du¿e bi-
blioteki, jak Narodowa, Ossolineum, Jagielloñska,
Kórnicka, Gdañska, Uniwersytetu Warszawskiego
te¿ posiadaj¹ oko³o 100 000 ksi¹¿ek wchodz¹cych do
zasobu zbiorów specjalnych. A zatem w samej tylko
Polsce na pewno jest powy¿ej miliona starych dru-
ków. I jeœli w wiêkszoœci nie s¹ to rzeczy cenne pod
wzglêdem materialnym, to zawsze powinniœmy pa-
miêtaæ o ich wartoœci niematerialnej.
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El¿bieta Krygowska-Butlewska
Mila – Wydawnictwo i Edukacja
Poznañ

Tytu³owe okno ma dla mnie podwójne
znaczenie. Po pierwsze to czêsto powtarzaj¹cy
siê motyw moich ilustracji. Po drugie ilustracja
przy pierwszym kontakcie z ksi¹¿k¹ powinna,
wed³ug mojego za³o¿enia, zaprosiæ osobê
ogl¹daj¹c¹ w g³¹b obrazu, a nastêpnie do wnê-
trza ksi¹¿ki. Obraz mo¿e zachêciæ dziecko i oso-
bê doros³¹ do zagl¹dniêcia do œrodka, oraz
przeczytania ksi¹¿ki. Swoim nastrojem ilustra-
cja zapowiada klimat i treœæ tekstu literackiego.
Chcia³abym, aby dziecko nie czytaj¹ce samo-
dzielnie, znajdowa³o w ksi¹¿kach z moimi ilu-
stracjami pole do wêdrówki, zabawy i w³asnego
odczuwania obrazu. Tak¹ rolê maj¹ spe³niaæ ilu-
stracje w ksi¹¿kach z mojej autorskiej serii
„Pere³ki Mili”. Seria oparta jest na piêknych te-
kstach literackim takich mistrzyñ pióra jak Lilia-
na Bardijewska „Bajka o kopciuszku” (Bia³y
Kruk 2009), Zofia Beszczyñska „Sk¹d siê bior¹ wilki?”,
Joanna Papuziñska „Krasnoludki Pucybutki” (Bia³y
Kruk 2012), Joanna Kulmowa „Mysz jak nie mysz”,
Wanda Chotomska „Miot³a i ptak”.
Ilustracje w formie witra¿owych okien w ksi¹¿ce „Kie-
dy s³ychaæ ptaki” i okna - obrazy w „Pami¹tkach Babu-
ni” Emilii Waœniowskiej, nasunê³y mi tytu³ wyk³adu.
Okno w œcianie lasu na wyklejce najnowszej ksi¹¿ki
Zofii Beszczyñskiej „Ptasia Jaga” otwiera prezentacjê
ilustracji.

Ksi¹¿ka jest czêsto pierwszym, a czasem jedy-
nym, kontaktem dziecka z dzie³em sztuki. Dlatego wy-
dawcy œwiadomi i ambitni graficy tak wielk¹ rolê
przywi¹zuj¹ do artystycznej formy ksi¹¿ki. Piêkna
ksi¹¿ka jest jak okno, znów tytu³owe okno, przez które
zagl¹da siê do galerii sztuki lub do muzeum. Czytelnicy
podziwaæ mog¹ twórców realistycznie przedsta-
wiaj¹cych œwiat i tych, którzy w sposób nowoczesny,
bardzo nowatorski, interpretuj¹ zawart¹ w ksi¹¿ce treœæ.

Wa¿ne jest, aby daæ szansê dzieciom, ich rodzicom i na-
uczycielom, na spotkania z ró¿norodnymi ksi¹¿kami.
Trzeba zadbaæ o szerok¹ ofertê ksi¹¿ek dla dzieci w bib-
liotece i ksiêgarni. Warto oswajaæ m³odego czytelnika z

ró¿nymi stylami ilustracji, aby nie mia³o w przysz³oœci
problemu z odbiorem sztuki, równie¿ dzie³ jego czasów
- sztuki XXI wieku.

Osobny, bardzo wa¿ny rozdzia³ dotycz¹cy
ksi¹¿ki, to ksi¹¿ka obrazkowa - przez niektórych nazy-
wana obrazow¹ - tzw. picturebook. S¹ to ksi¹¿ki, w któ-
rych obraz jest równie wa¿ny lub wa¿niejszy ni¿ tekst.
W Polsce dopiero stawiaj¹ca pierwsze kroki, ksi¹¿ka
obrazowa istnieje od lat na œwiecie. Koreañczycy np. s¹
zdania, ¿e dziêki tym ksi¹¿kom m³ode pokolenie ma
szansê uczyæ siê kreatywnego myœlenia, tak potrzebne-
go w osi¹ganiu sukcesów. Od lat Iwona Chmielewska,
artystka z Torunia, projektuje dla koreañskich dzieci
picturebooki.

Autorka mówi o nich: - Nie s¹ to ksi¹¿ki ilu-
strowane, ani ksi¹¿ki z obrazkami, ani te¿ infantylne
„ksi¹¿eczki” dla dzieci. To ksi¹¿ki bez okreœlonej kate-
gorii wiekowej, których koncepcja artystyczna porusza
zarówno dzieci, jak i doros³ych. Ksi¹¿ki pomyœlane s¹
jako „ksi¹¿ki na ca³e ¿ycie”, s¹ zaproszeniem czytelni-
ków do wspó³udzia³u w dyskursie na najwa¿niejsze,
spo³eczne, czasem trudne i nie podejmowane w
ksi¹¿kach dla dzieci tematy. Krótkie, g³êboko przemy-
œlane teksty wraz z pe³nym metafor i niedopowiedzeñ
obrazem stanowi¹ rodzaj poezji wizualnej, swoistego
„ikonolingwistycznego” przekazu.

W tym roku Iwona Chmielewska otrzyma³a
„oskara w œwiecie ksi¹¿ki” - Bologna Ragazzi Award
2013. To ju¿ druga g³ówna nagroda dla tej artystki na
boloñskich targach ksi¹¿ki dla dzieci. Tym razem juro-
rzy przyznali polskiej ilustratorce g³ówn¹ nagrodê w ka-

Przez okno ilustracji
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tegorii fikcja za autorsk¹ ksi¹¿kê pt. „Oczy”, wydan¹ w
Korei. Na szczêœcie w Polsce w ostatnim roku ukaza³y
siê dwie ksi¹¿ki tej niezwyk³ej autorki, „Pamiêtnik Blu-
mki” (Media Rodzina) i „K³opot” (Wytwórnia). Pole-
cam pochylenie siê z dzieæmi nad tymi ksi¹¿kami i
rozmowê z nimi po przeczytaniu. Ksi¹¿kê obrazow¹
„K³opot” czyta siê chwilê, gdy¿ na ka¿dej rozk³adówce
jest jedno zdanie, ale treœæ zapada w czytelniku na bar-
dzo d³ugo. Wzrusza doros³ych i dzieci. „K³opot” jest
wspania³¹ podpowiedzi¹ dla nauczycieli i bibliotekarzy
do zorganizowanie, warsztatów plastycznych, w któ-
rych plama, œlad ¿elazka, zainspiruje dzieci do wyczaro-
wania swoich obrazów.

W doborze ksi¹¿ek warto
zagl¹dn¹æ na strony internetowe, które
prezentuj¹ i komentuj¹ nagrodzone, ar-
tystycznie piêkne ksi¹¿ki. S¹ to strony:
IBBY, Qlturki, Rymsa, Polskiej ilustra-
cji, PTWK, Wydawcy. Przedstawiane
s¹ tam ksi¹¿ki ilustrowane przez takich
mistrzów ilustracji jak Pawe³ Pawlak,
Piotr F¹frowicz czy ze starszego poko-
lenia Janusz Stanny, Stasys Eidrigevi-
cius, Józef Wilkoñ. Mo¿na te¿
przeczytaæ wywiady z Gra¿k¹ Lange,
która kszta³ci na Akademii Warsza-
wskiej m³ode pokolenie projektantów
ksi¹¿ki, z Iwon¹ Chmielewsk¹, niezwy-
kle wra¿liw¹ i twórcz¹ artystk¹, z Krystyn¹ Lipk¹ Sztar-
ba³³o, która w tym roku otrzyma³a Medal IBBY za
ca³okszta³t twórczoœci. (Polecam blog Zorro, czy blog
Poza Rozk³adem).
Fragmenty wywiadów:
Krystyna Lipka Sztarba³³o:
A wiêc mogê tylko powiedzieæ o czym marzê: o formie otwartej

bêd¹cej zaproszeniem, któremu siê trudno oprzeæ, o wypowie-

dzi, w której czytamy zarówno tekst jak i obraz, o tekœcie, który

na ka¿dej stronie nie ma wiêcej ni¿ 6 linijek, a mówi tyle co

ca³y rozdzia³, o ilustracjach, które za ka¿dym odwróceniem

strony zaskakuj¹, o tematach, których nikt jeszcze nie omawia³

w taki sposób, o ksi¹¿ce, która ros³aby razem z dzieckiem, o

tym, ¿eby ksi¹¿ka wywo³ywa³a potrzebê dzielenia siê emocjami

i szukania wiedzy z przy-jemnoœci¹, o ksi¹¿kach, przy których

w czasie wspólnego czytania doros³y i dziecko staj¹ siê partne-

rami.

Gra¿ka Lange:
¯enuje mnie, jak siê pisze i projektuje dla dzieci. Nie uznajê

ocenzurowanego obrazu œwiata. Infantylizacja i zak³amanie w

ksi¹¿kach dla dzieci s¹ grzechem najwiêkszym. Kiedy by³am

dzieckiem, czyta³am i ogl¹da³am ró¿ne rzeczy, nie wszystko ro-

zumia³am, ale jakoœ mi nie zaszkodzi³o, wprost przeciwnie -

ciekawi³o i wabi³o.

- Hipokryzja panuje. Protekcjonalny sposób traktowania, bo

siê wie lepiej, bo chce siê oszczêdziæ? Ale czego? I te zmiêkcze-

nia wszystkie!

Te nadmiernie weso³e uœmiechy. I ¿eby to by³o schodzenie do

poziomu dziecka, to jest schodzenie poni¿ej wszelkiego pozio-

mu! Mo¿e nale¿y zacz¹æ wspinaæ siê do poziomu dziecka!

Iwona Chmielewska:
- Czy koreañska œcie¿ka zmieni³a Pani postrzeganie sztuki?Po-

wiem o najbli¿szej mi sztuce dla dziecka, która tak naprawdê

jest te¿ sztuk¹ dla ka¿dego.

Bo sztuka dla doros³ych odpowiednio podana dziecku jest rów-

nie¿ sztuk¹ dla niego. To temat w Polsce pogardzany, nie wy-

stêpuj¹cy w dyskursie spo³ecznym ani w mediach, podobnie

jak ca³a wysoka kultura.

Józef Wilkoñ:
U¿ycie z³otego jest sprawdzonym sposobem wi¹zania harmo-

nii innych kolorów, a tak¿e wprowadzania pewnej magiczno-

œci, odœwiêtnoœci. Tak by³o i za gotyku, we

freskach, mozai-kach, tak jest i przy ikonach.

Chcia³em niejako „podbiæ”, uwydatniæ cie-

mnoœæ nocy w d¿ungli u¿yciem z³ota. Podo-

bnego zabiegu u¿y³em w „Siedmiu

ksiê¿ycach” Wandy Chotomskiej, ksi¹¿ce z

wierszami o nocy.

Wp³yw Chagalla na mnie by³ istotny. Myœlê

g³ównie o zabiegach wprowadzaj¹cych nadre-

alnoœæ, poetycznoœæ do obrazu.

Ciœnienie bycia za wszelk¹ cenê nowoczes-

nym, tworzenia eksperymentów nie jest ju¿ tak

mocne, przeminê³o. Przyjdzie czas stosowania

innych kryteriów, powróc¹ stare formy, pojê-

cia takie jak realizm zostan¹ zrehabilitowane.

Ju¿ tak siê dzieje.

Janusz Stanny:
Wydaje mi siê, ¿e dziœ m³odzi boj¹ siê dydaktyki i czegoœ, co

jest ³adne. Wiem, ¿e to nieprecyzyjne doœæ. Oni chyba s¹dz¹, ¿e

maj¹ do czynienia z szalenie wykszta³conym plastycznie dziec-

kiem.

A takich dzieci jest bardzo ma³o. Najwa¿niejsze to staraæ siê

mówiæ do dziecka jako tako rozumia³ym jêzykiem. Ale ci

m³odzi sami siê w tym zorientuj¹.

Te rozmowy z mistrzami ilustracji mog¹ staæ siê
pocz¹tkiem dyskusji, indywidualnych przemyœleñ oraz
zachêt¹ do glêbszego poznania ich twórczoœci.
Warto te¿ zagl¹daæ na strony ma³ych, ambitnych, czêsto
niszowych wydawnictw: Dwie Siostry, Wytwórnia,
Czerwony Konik, Tatarak, Format, EneDueRabe, Mila.
Warto pytaæ w ksiêgarniach o nagrodzone ksi¹¿ki np. o
polsk¹ „Najpiêkniejsz¹ ksi¹¿kê roku”, czy ksi¹¿ki wpi-
sane na listê „Bia³ych Kruków” w Monachium, gdzie
corocznie 3 lub 4 tytu³y z Polski staj¹ w rzêdzie z innymi
piêknymi ksi¹¿kami wybranymi z ca³ego œwiata.

http://www.wformat.com/

http://www.czerwonykonik.pl/

http://www.eneduerabe.eu/

http://www.wytwornia.com/

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/

http://www.wydawnictwomila.pl/

http://tatarak.com/pl/
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Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

UCHWA£A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem

Juliana Tuwima

W 2013 roku przypadaj¹ szeœædziesi¹ta rocz-
nica œmierci i stulecie poetyckiego debiutu
Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowi¹
okazjê do oddania ho³du temu wielkiemu Po-
ecie, który kszta³towa³ jêzyk, wyobraŸniê i
spo³eczn¹ wra¿liwoœæ wielu pokoleñ Pola-
ków, ucz¹c ich zarazem poczucia humoru i
ukazuj¹c optymizm codziennego ¿ycia.
Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla do-
ros³ych i dzieci, s³ów piosenek, tekstów dla kabaretów,
rewii, operetek, ale tak¿e redaktor i t³umacz poezji
obcojêzycznej. Wspó³za³o¿yciel grupy poetyckiej
„Skamander” i sta³y wspó³pracownik „Wiadomoœci Li-
terackich”, jeden z najpopularniejszych poetów dwu-
dziestolecia miêdzywojennego, którego twórczoœæ
wp³ynê³a na nastêpne pokolenia.
Poezja Juliana Tuwima jest jedn¹ z najwa¿niejszych w
XX wieku propozycji uprawiania sztuki s³owa. Bogata i
ró¿norodna twórczoœæ autora „Kwiatów polskich” sta-
nowi ¿ywotn¹ i atrakcyjn¹ propozycjê dla odbiorców w
ka¿dym wieku.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczegó-
lnym znaczeniu dorobku Poety dla dziedzictwa narodo-
wego, og³asza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

MARSZA£EK SEJMU
/-/ Ewa Kopacz

Pisa³ Kochanowski, Mickiewicz i Skarga,
Pisa³  Norwid, pisa³ S³owacki i Rej:
A ¿adnego nigdy nie trapi³a skarga,
¯e jest biedna mowa, ¿e zbyt ma³o Jej…

I nigdy od razu nie zabrak³o s³ów im,
Ka¿dy rad by³ z tego, ¿e i tyle ma …
A¿ tu siê po latach zjawia … Julian Tuwim…
Resztê Ty mi wybacz, Polska Mowo ma!

Tak narodzi³ siê Tuwim – jak widaæ równie skromny,
jaki i przekonany o wielkoœci swojego talentu, wszak to
on sam sytuuje siê  poœród wielkich nazwisk
Talentu, którego nie odmawiali mu jednak inni; Tadeusz
Ró¿ewicz napisa³:

wymieraj¹ pewne gatunki
motyli ptaków
poetów
o imionach dziwnych i piêknych
Miriam Staff Leœmian
Tuwim Lechoñ Jastrun

Norwid
nasze sieci s¹ puste
wiersze wydobyte z dna
milcz¹
rozsypuj¹ siê

Jaki by³?
On sam postrzega³ swój los (przede wszystkim swój los
poetycki) jako rzecz ambiwalentn¹, nieustannie sprze-
czaj¹ce siê ze sob¹ przeciwstawne impulsy. Tê obserwa-
cjê zawdziêczamy Arturowi Sandauerowi, który
pedantycznie wyliczy³ sprzecznoœci: ¯yd – Polak, kaba-
reciarz – metafizyk, witalista – ogarniêty obsesj¹ œmier-
ci.
Przepiêknie i niezwykle m¹drze fenomen Tuwima okre-
œli³ Piotr Matywiecki we Wstêpie do swojej ksi¹¿ki pt.
„Twarz Tuwima”:
Tuwim to „rozum p³omienny” – w ka¿dej chwili ¿ycia
bywa³ egzaltowanym m³odzieñcem i starym mêdrcem.

Tuwim dla wszystkich
- i ma³ych, i du¿ych
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Tak, mêdrcem, chocia¿ niektórzy mówili, ¿e obdarowa-
ny jest niezas³u¿on¹ ³ask¹ talentu, nad miarê swojego
rozumu. Nosi³ w sobie dziedzictwo polskoœci, ¿ydostwa,
kultury rosyjskiej. Nade wszystko by³ Poet¹.

Urodzi³ siê 13 wrzeœnia 1894 r. w £odzi. W rodzinnym
mieœcie ukoñczy³ gimnazjum. Studiowa³ prawo i filozo-
fiê na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów
wspó³pracowa³ z pismem „Pro arte et studio” oraz ka-
baretem „Pod Pikadorem”. Tuwim by³ wspó³za³o¿ycie-
lem grupy poetyckiej „Skamander”.
Okres dwudziestolecia miêdzywojennego poeta spêdzi³
w Warszawie. Publikowa³ w „Szpilkach” i „Cyruliku
Warszawskim”. By³ kierownikiem literackim warsza-
wskich kabaretów: „Qui pro Quo” (1919 -1932), „Ban-
da” (1932-34).
W czasie II wojny œwiatowej Julian Tuwim przebywa³
w Rumunii, potem we Francji, Portugalii i Brazylii. Od
1942 roku mieszka³ w Nowym Jorku. Do Polski wróci³
w 1946 roku. W latach 1947 -1950 by³ kierownikiem ar-
tystycznym Teatru Nowego w £odzi.
To tylko zarys bogatej dzia³alnoœci Juliana Tuwima.

Czy by³ szczêœliwy?
Przede wszystkim by³ nadwra¿liwy i naznaczony du-
chem czasu, a to zapewne utrudnia odczuwanie szczê-
œcia w pe³ni. W notatce z 1949 roku napisa³:
Mia³em 20 lat, gdy zaczê³a siê pierwsza wojna, a 45, gdy
wybuch³a druga wojna. Poœrodku „odby³o siê” æwieræ-
wiecze, które stanowi³o m³odoœæ. Up³ynê³a ona na
wspomnieniach z pierwszej wojny i na przewidywa-
niach drugiej; odg³osy jednej burzy i pomrukiwania na-
stêpnej wype³ni³y ¿ycie mojego pokolenia niepokojem,
poczuciem tymczasowoœci, niepewnoœci, zawieszenia w
niebezpiecznej pró¿ni. W ziemi le¿a³y jeszcze niewypa³y
artyleryjskie z lat 1914-1918, a ju¿ wêszyliœmy i wypa-
trywaliœmy pociski Luftwaffy.
Wziêci w dwa ognie chodziliœmy po ziemi zygzakiem,
czepiaj¹c siê byle jakich „idei”, „pr¹dów” i „kierun-
ków”, jak pijany p³otu…
Wtedy zaczê³a siê moja Choroba Czasu…
Lekarze nazwali j¹ chorob¹ przestrzeni.
Pewnie te¿ nie do koñca móg³ byæ szczêœliwy, bo prze-
cie¿ mia³ kompleks ocalonego z Zag³ady.
W chwili zag³ady ¯ydów musia³ uœwiadomiæ sobie
swoje skazanie ontologiczne. ¯e jest skazany, bo ¿yje.
I ¿e jest skazany, bo Ÿle ¿yje , Ÿle ¿y³ – obarczony win¹
ju¿ nie luksusu nawet, ale ¿ycia samego. Bo prze¿y³, co
by³o niezas³u¿onym przywilejem.
Potwierdza to list do J. Iwaszkiewicza:
…tyle we mnie kompleksów. Kompleksy „nieuczestni-
czenia”, „nieobecnoœci”, „bezpieczeñstwa”, „sytoœci”
– jeden wielki „kompleks ocalenia”, g³ównie z poczu-
ciem winy (?) i grzechu (?) w stosunku do zamordowa-
nych ¯ydów polskich. Myœlê, ¿e siê z tego otrz¹snê po
powrocie do kraju. W waszych oczach, zaraz po pier-
wszym spotkaniu, bêdzie wyrok. Pamiêtajcie!
-----------------------

Znamy Tuwima jako autora Lokomotywy, Ptasiego ra-
dia. Trzeba przyznaæ, ¿e to nie³atwa sztuka, a mo¿e na-
wet najtrudniejsza; pisaæ tak, by dziecko chcia³o
pos³uchaæ, zainteresowaæ siê, a nade wszystko poœmiaæ
siê.
WeŸmy pod uwagê chocia¿by Ptasie radio. Trafne ono-
matopeje, neologizmy s³owotwórcze – to w³aœnie dziêki
takim zabiegom jêzykowym – i ma³y, i doros³y odbiorca
zag³êbia siê w odg³osy  ptasiego  œwiata.
Na to wróbel zaterlika³:
Có¿ to znowu za muzyka?
Muszê zajrzeæ do s³ownika,
By zrozumieæ œpiew s³owika.
Æwir æwir œwirk!
Œwir œwir æwirk!
Tu nie teatr
Ani cyrk!
-----------------------
Znamy jego Zosiê Samosiê, Abecad³o, Lokomotywê itd.
itd.

To tak¿e autor pisz¹cy dla doros³ych, i to nie zawsze
ugrzecznionym jêzykiem.
Humorysta Tuwim potrafi³ pisaæ i tak:

Mi³oœæ mi da³eœ, m³odoœæ górn¹,
Dar ³adu i wysokie ¿¹dze.
I jeszcze na uciechê durniom,
Raczy³eœ daæ mi i pieni¹dze.
(Do losu)
------------------------
A zreszt¹... ma³o¿ to bywa
Na œwiecie ró¿nych wypadków?
Mo¿e siê jednak zmienimy?
Adieu, Madame. B¹dŸ szczêœliwa,
Kiedy siê znów zobaczymy?
P.S.
Uk³ony dla piêknych poœladków

(List do kobiety)

Œwietny znawca ludzkiej natury pokusi³ siê o zdefi-
niowanie niektórych pojêæ.
Znajomy
Znajomy jest to cz³owiek, któremu poda³o siê kiedyœ rêkê,
wymieniaj¹c przy tym swoje nazwisko z ewentualnym
oœwiadczeniem »Bardzo mi przyjemnie«. Poczynaj¹c od
tej chwili, znajomy zaczyna korzystaæ ze znajomoœci,
k³ania siê nam na ulicy i jest zdania, ¿e zna nas »osobi-
œcie«. Przedtem zna³ tylko »z widzenia«. Znajomi bywaj¹
wy³¹cznie starzy i dobrzy. Nie s³ysza³em nigdy, aby kto
powiedzia³: »Jest to mój m³ody, wzglêdnie z³y, znajomy«.
Tuwimowskie s¹ te¿ powiedzonka:
ü ¯yj tak, aby twoim znajomym zrobi³o siê nudno, gdy

umrzesz.
ü Marzenia kobiety, mieæ stopê w¹ziutk¹ i ¿yæ na szero-

kiej.
ü Para, woda w natchnieniu.
ü Rodzynka, stroskane winogrono,
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ü Kupiæ wszystkie charaktery za tyle, ile s¹ naprawdê
warte, a sprzedaæ za tyle ile siê ceni¹. Co za fortuna .

ü Plan, coœ co potem wygl¹da absolutnie inaczej.
ü Aby siê poznaæ z najdalsz¹ rodzin¹, wystarczy siê

wzbogaciæ.
ü Synonim jest to s³owo, którego pisarz u¿ywa, gdy nie

wie, jak siê pisze s³owo w³aœciwe.
ü Sprz¹tanie mieszkania: przenoszenie kurzu z jednego

miejsca na drugie.
ü W mowie pewnych ludzi s³ychaæ b³êdy ortograficzne.
ü Mi³oœæ ci wszystko wybaczy.
ü Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedli-

woœæ, sprawiedliwoœæ.

Jêzyk Tuwima, czasami zabawny, czasami ironiczny,
kolokwialny, a nawet brutalny, jest oczywiœcie œwiado-
mym wyborem twórcy, wyrazem jego stosunku do rze-
czywistoœci.
Wiersz Mieszkañcy poeta napisa³ w miêdzywojniu.

Od rana be³kot. Be³koc¹, bredz¹,
¯e deszcz, ¿e drogo, ¿e to, ¿e tamto.
Trochê pochodz¹, trochê posiedz¹,
I wszystko widmo. I wszystko fantom.

I oto id¹, zapiêci szczelnie,
Patrz¹ na prawo, patrz¹ na lewo.
A patrz¹c - widz¹ wszystko oddzielnie
¯e dom... ¿e Stasiek... ¿e koñ... ¿e drzewo...

To nie przesz³oœæ. Tuwimowscy mieszkañcy maj¹ siê
nadal dobrze.

Tuwim – autor tekstów kabaretowych.
Zapewne wiêkszoœæ z nas zna Œlusarza w znakomitym
wykonaniu Jana Kobuszewskiego.
W ³azience coœ siê zatka³o, rura chrapa³a przeraŸliwie,
a¿ do przeci¹g³ego wycia, woda kapa³a ciurkiem. Po
wypróbowaniu kilku domowych œrodków zaradczych
(d³ubanie w rurze szczoteczk¹ do zêbów, dmuchanie w
otwór, ustna perswazja etc.) - sprowadzi³em œlusarza
Œlusarz by³ chudy, wysoki, z siw¹ szczecin¹ na twarzy, w
okularach na ostrym nosie. Patrzy³ spode ³ba wielkiemi
niebieskiemi oczyma, jakimœ za³zawionym wzrokiem.
Wszed³ do ³azienki, pokrêci³ krany na wszystkie strony,
stukn¹³ m³otkiem w rurê i powiedzia³:
- Ferszlus trzeba roztrajbowaæ.
Szybka ta diagnoza zaimponowa³a mi wprawdzie, nie
mrugn¹³em jednak i zapyta³em:
- A dlaczego?
Œlusarz by³ zaskoczony moj¹ ciekawoœci¹, ale po pier-
wszym odruchu zdziwienia, które wyrazi³o siê w spoj-
rzeniu sponad okularów, chrz¹kn¹³ i rzek³:
- Bo droselklapa tandetnie zblindowana i ryksztosuje.

Tuwim – liryk
A mo¿e byœmy tak najmilsza,
wpadli na dzieñ do Tomaszowa?
Mo¿e tam jeszcze zmierzchem z³otym

ta sama cisza trwa wrzeœniowa...
W tym bia³ym domu, w tym pokoju
gdzie cudze meble postawiono,
musimy skoñczyæ nasz¹ dawn¹
rozmowê, smutnie nie skoñczon¹.
-----------------------------------

Autor tekstów piosenek
Mimozami jesieñ siê zaczyna,
z³otawa, krucha i mi³a,
To ty, to ty jesteœ ta dziewczyna,
która do mnie na ulicê wychodzi³a.

Od twoich listów pachnia³o w sieni,
gdym wraca³ zdyszany ze szko³y,
a po ulicach w lekkiej jesieni
fruwa³y za mn¹ jasne anio³y.

Cudowne Wspomnienie.  To równie¿ Tuwim.
----------------------
On musi do nas – doros³ych i dzieci - przemówiæ sam,
a ju¿ na pewno w roku 2013.
Tuwim dla wszystkich – i ma³ych, i du¿ych.
Tuwim powa¿ny, Tuwim ¿artowniœ.
Krótko przed œmierci¹ w kawiarni na papierowej serwe-
tce zanotowa³ pomys³ do wiersza:
Dla oszczêdnoœci zgaœcie œwiat³oœæ wiekuist¹, gdyby mi
kiedyœ mia³a zaœwieciæ.

Julian Tuwim zmar³ 27 grudnia 1953 roku w Zako-
panem.
Wspominany ju¿ przeze mnie Piotr Matywiecki, z któ-
rego ksi¹¿ki (Twarz Tuwima, Warszawa 2008) poz-
na³am prawdziwe oblicze Tuwima, przytoczy³ s³owa
napisane niegdyœ przez samego poetê, s³owa, które
wspó³graj¹ z moj¹ wczeœniejsz¹ sugesti¹:
S¹ dwa sposoby uœwiadomienia sobie oblicza poety. Je-
den to zbudowanie syntetycznej formu³y, wyprowadzo-
nej z takich rzekomo realnych danych, jak naród, epoka,
biografia, pokrewieñstwa historyczno- literackie,
wp³ywy, zale¿noœci itd. Taka formu³a wskazuje nam
najczêœciej na tzw. miejsce poety w literaturze.
Sposób drugi – to tylko zas³uchanie w jego s³owa i zapa-
trzenie w cieñ – z takim uczuciem, jakby przed nim i po
nim ¿adnej na œwiecie poezji, a zw³aszcza historii litera-
tury nie by³o.

I owego zas³uchania w s³owo Tuwima oraz zapatrzenia
w jego  cieñ   – Pañstwu i sobie ¿yczê.

Zamyœli³em siê wtedy – na chwilê,
Tak  po prostu , nad wszystkim, nad ca³em.
I tyle lat minê³o, i rzeczy tyle,
A ja jeszcze jakoœ nie przesta³em.

I niech tak zostanie.
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Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor CDN ds. PBP
CDN w Lesznie

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 642, ze zm.) - Rozdzia³ 7 -
Biblioteki szkolne i pedagogiczne.

Art. 22. 1. Biblioteki szkolne oraz
biblioteki innych placówek syste-
mu oœwiaty s³u¿¹ realizacji progra-
mów nauczania i wychowania,
edukacji kulturalnej i informacyj-
nej dzieci i m³odzie¿y oraz
kszta³ceniu i doskonaleniu na-
uczycieli. W tym celu w ka¿dej
szkole publicznej jest prowadzona
biblioteka szkolna.
2. Biblioteki pedagogiczne prowadz¹ dzia³alnoœæ
s³u¿¹c¹ potrzebom oœwiaty i wychowania, w tym
kszta³cenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.
3. Zasady organizowania i dzia³alnoœci bibliotek szkol-
nych i pedagogicznych okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
Art. 13. 1. Organizator mo¿e dokonaæ po³¹czenia, po-
dzia³u lub likwidacji biblioteki.
2. Organizator jest obowi¹zany na 6 miesiêcy przed
dniem wydania aktu o po³¹czeniu, podziale lub likwida-
cji biblioteki podaæ do publicznej wiadomoœci informa-
cjê o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.
Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ zmiany statutu bibliote-
ki w czêœci dotycz¹cej zakresu dzia³ania i lokalizacji filii
oraz oddzia³ów.
4. Po³¹czenie, podzia³ lub likwidacja biblioteki
wchodz¹cej w sk³ad ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
nastêpuje po zasiêgniêciu przez organizatora opinii jed-
nostki sprawuj¹cej nadzór merytoryczny nad dzia³alno-
œci¹ biblioteki. Przepis ten stosuje siê odpowiednio do
filii bibliotecznych.
5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje siê do bibliotek
wchodz¹cych w sk³ad innej jednostki organizacyjnej.
6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje siê do bibliotek szkol-
nych i pedagogicznych.

2. Ustawa z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Art. 67. 1. Do realizacji zadañ statutowych szko³a publi-
czna powinna zapewniæ uczniom mo¿liwoœæ korzysta-
nia z:
2)   biblioteki;
3. Rozporz¹dzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczegól-
nych typach szkó³ (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) – za³. nr
2 i 4
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla
szkó³ podstawowych:

Jednym z najwa¿niejszych zadañ szko³y podstawowej
jest kszta³cenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem
polskim, w tym dba³oœæ o wzbogacanie zasobu s³ownic-
twa uczniów. Wype³nianie tego zadania nale¿y do obo-
wi¹zków ka¿dego nauczyciela.
Wa¿nym zadaniem szko³y podstawowej jest przygoto-
wanie uczniów do ¿ycia w spo³eczeñstwie informacyj-
nym. Nauczyciele powinni stwarzaæ uczniom warunki
do nabywania umiejêtnoœci wyszukiwania, porz¹dko-
wania i wykorzystywania informacji z ró¿nych Ÿróde³, z
zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacy-
jnych, na zajêciach z ró¿nych przedmiotów.
Realizacjê powy¿szych celów powinna wspomagaæ do-
brze wyposa¿ona biblioteka szkolna, dysponuj¹ca
aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci ksiêgozbioru,
jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele
wszystkich przedmiotów powinni odwo³ywaæ siê do za-
sobów biblioteki szkolnej i wspó³pracowaæ z nauczycie-

Prawo w kontekœcie bibliotek
szkolnych i pedagogicznych
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lami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokszta³cenia i œwiado-
mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywa-
nia informacji.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla gi-
mnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, których uko-
ñczenie umo¿liwia uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci
po zdaniu egzaminu maturalnego:

Jednym z najwa¿niejszych zadañ szko³y na III i IV eta-
pie edukacyjnym jest kontynuowanie kszta³cenia umie-
jêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem polskim, w tym
dba³oœci o wzbogacanie zasobu s³ownictwa uczniów.
Wype³nianie tego zadania nale¿y do obowi¹zków ka¿-
dego nauczyciela.
Wa¿nym zadaniem szko³y na III i IV etapie edukacyj-
nym jest przygotowanie uczniów do ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzaæ
uczniom warunki do nabywania umiejêtnoœci wyszuki-
wania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z
ró¿nych Ÿróde³, z zastosowaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, na zajêciach z ró¿nych przed-
miotów.
Realizacjê powy¿szych celów powinna wspomagaæ do-
brze wyposa¿ona biblioteka szkolna, dysponuj¹ca
aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci ksiêgozbioru,
jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele
wszystkich przedmiotów powinni odwo³ywaæ siê do za-
sobów biblioteki szkolnej i wspó³pracowaæ z nauczycie-
lami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokszta³cenia i œwiado-
mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywa-
nia informacji.
4. Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszko-
la oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.
624, ze zm.) – za³. nr 2 (§ 8), 3 (§ 10), 4 (§ 10), 5a (§ 11),
5b (§ 12), 5e (§ 11), 5f (§ 9).

Ramowy statut publicznej szko³y podstawowej
§ 8. 1. Statut szko³y okreœla szczegó³owo organizacjê bi-
blioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza,
zgodnie z potrzebami danej szko³y, w szczególnoœci z
uwzglêdnieniem zadañ w zakresie:
1) udostêpniania ksi¹¿ek i innych Ÿróde³ informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porz¹dkowa-
nia i wykorzystywania informacji z ró¿nych Ÿróde³ oraz
efektywnego pos³ugiwania siê technologi¹ informa-
cyjn¹,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zaintereso-
wañ uczniów oraz wyrabiania i pog³êbiania u uczniów
nawyku czytania i uczenia siê,
4) organizowania ró¿norodnych dzia³añ rozwijaj¹cych
wra¿liwoœæ kulturow¹ i spo³eczn¹.
2. Statut szko³y okreœla zasady wspó³pracy biblioteki
szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (pra-
wnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.
Identyczne zapisy znajduj¹ siê w wymienionych
za³¹cznikach.

5. Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z
dnia 28 kwietnia 2000 r. - II SA/Wr 991/98

Przepis art. 22 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach w zwi¹zku z art. 67 ust. 1 ustawy z 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty daje podstawê do przyjêcia,
¿e biblioteka szkolna jest pracowni¹ szko³y, a jej orga-
nizacja i stworzenie uczniom mo¿liwoœci korzystania z
niej s¹ obligatoryjne.
Art. 13 ustawy o bibliotekach daje uprawnienia orga-
nizatorowi biblioteki do dokonania jej po³¹czenia, po-
dzia³u lub likwidacji oraz nak³ada na niego obowi¹zki,
które musi wykonaæ, wydaj¹c akt o po³¹czeniu, podzia-
le lub likwidacji biblioteki. Przepis ten w ust. 6 stanowi,
¿e jego przepisów ust. 1-4 nie stosuje siê do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych. Przepis ten wy³¹cza zatem
mo¿liwoœæ objêcia aktem po³¹czenia, podzia³u lub lik-
widacji biblioteki szkolnej.
OwSS 2000/4/103/103
6. Obywatelski, niepolityczny protest przeciwko lik-
widacji bibliotek – STOP likwidacji bibliotek po-
par³o dot¹d ponad 55 tysiêcy obywateli.

http://stoplikwidacjibibliotek.pl

7. Naczelny S¹d Administracyjny orzek³ 16 stycznia
2013 r., ¿e szko³a nie mo¿e zleciæ prowadzenia bibliote-
ki szkolnej oœrodkowi kultury.
I OSK 2473/12
Sprawa dotyczy gimnazjum z Chmielnika (woj. œwiêto-
krzyskie). W 2011 r. dyrektor tej szko³y podpisa³ poro-
zumienie z dyrektorem Chmielnickiego Centrum
Kultury na prowadzenie w siedzibie gimnazjum biblio-
teki szkolnej i zajêæ œwietlicowych przez pracowników
Centrum.
Zakwestionowali to wczeœniej, kolejno:
1) kurator oœwiaty,
2) minister edukacji narodowej,
3) Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie - bi-
blioteka szkolna jest pracowni¹ szko³y i w takim razie
powinna byæ w budynku szko³y, mieæ odpowiednie wy-
posa¿enie s³u¿¹ce realizacji m.in. programu nauczania,
i byæ prowadzona przez nauczyciela-bibliotekarza.
W œwietle zastosowanego przez dyrektora szko³y roz-
wi¹zania zerwana zostanie wiêŸ podleg³oœci s³u¿bowej
dyrektora szko³y z bibliotekarzem realizuj¹cym zadania
wobec uczniów, przez co nie bêdzie mo¿liwy do realiza-
cji nadzór pedagogiczny.

Literatura:
1). Atamañczuk K. Biblioteki pedagogiczne we wspó³-
czesnym systemie oœwiaty i kultury. Poradnik Bibliote-
karza 2013, nr 4, s. 4-8.
2). Wasilewski J.  Protest STOP likwidacji bibliotek.
Biblioteka w Szkole 2013, nr 4, s. 3-4.
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Krystyna Chorostecka
nauczyciel bibliotekarz
CDN-PBP w Lesznie

W zwi¹zku z projektowan¹ jubileuszow¹ pub-
likacj¹ o naszej Bibliotece postanowi³am wyjaœniæ pew-
ne niezbadane dok³adnie fakty historyczne jej
powstania, chocia¿ w œwietle kronikarskich zapisów
zwyk³o siê uwa¿aæ, ¿e Biblioteka Pedagogiczna w Lesz-
nie powsta³a w styczniu 1952 r. Dokonano wówczas jej
rejestracji w Wydziale Oœwiaty Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Lesznie, natomiast przygotowania
organizacyjne trwa³y ju¿ od wrzeœnia 1951 r. Tymcza-
sem natrafi³am w bazach Biblioteki Narodowej w War-
szawie na opis bibliograficzny, który doprowadzi³ mnie
do nieoczekiwanego wyniku zwi¹zanego z przedwo-
jenn¹ bibliotek¹ pedagogiczn¹ w Lesznie.

Poni¿ej przedstawiam wyniki ró¿nych poszu-
kiwañ, które w pewien sposób przybli¿aj¹ genezê po-
wstania Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie, lecz
niestety nie wyjaœniaj¹ ostatecznie.
1. ,,Katalog Biblioteki Pedagogicznej Nauczycielstwa
Obwodu Szkolnego Leszczyñskiego w Lesznie” zosta³
odnaleziony w zbiorach Biblioteki Narodowej w War-
szawie pod sygnatur¹ 27.750 Mag.ZDK. Uzyskany z
BN skan skserowano i w tej chwili jesteœmy w posiada-
niu rzeczywistej postaci tego katalogu. Jest to publika-
cja wydana w Koœcianie w Drukarni Nak³adowej
(Gazeta Narodowa) w 1939 r., licz¹ca ³¹cznie 62 strony.
Z zapisków na egzemplarzu wynika, ¿e BN naby³a go
13.09.1971 r. z Ksiêgarni Antykwariatu Dom Ksi¹¿ki w
Poznaniu. Sk³ada siê z dwóch czêœci: Katalog Biblioteki
Pedagogicznej Nauczycielstwa Obwodu Szkolnego w
Lesznie oraz Depozyt Inspektoratu Szkolnego Leszczy-
ñskiego w Lesznie. Opisy zgromadzonych ksi¹¿ek s¹
u³o¿one alfabetycznie z podaniem sygnatury, autor-
stwa, tytu³u, roku wydania oraz iloœci stron w nastê-
puj¹cych dzia³ach:

I. Ksi¹¿ki treœci ogólnej (Bibliografia, encyklopedia,
s³owniki, informatory, jêzykoznawstwo)

II. Filozofia (filozofia ogólna, systemy filozoficzne,
psychologia, logika, etyka)
III. Nauki spo³eczne i prawne (I. Zagadnienia spo³ecz-
ne ogólne (socjologia, obyczaje, kwestia kobieca, opie-
ka spo³eczna, zagadnienia gospodarcze, spó³dzielczoœæ,
ekonomia, ustrój pañstwowy, prawo, samorz¹d, admini-
stracja, ludoznawstwo; II. Oœwiata pozaszkolna)
IV. Ustawodawstwo i przepisy szkolne.
V. Pedagogika i wychowanie (1. Pedagogika i wycho-
wanie ogólne. 2. Organizacje uczniowskie. 3.Wycho-
wanie fizyczne, sporty, gry)
VI. Dydaktyka i metodyka ogólna.
VII. Nauczanie poszczególnych przedmiotów (1. Na-
uczanie religii. 2. Nauczanie jêzyka polskiego. 3. Na-
uczanie innych jêzyków. 4. Nauczanie arytmetyki z
geometri¹. 5. Nauczanie historii. 6. Nauczanie geogra-
fii. 7. Nauczanie przyrody. 8. Nauczanie rysunków. 9.
Nauczanie zajêæ praktycznych. 10. Nauczanie œpiewu.
11. Nauczanie æwiczeñ cielesnych. 12. Nauczanie in-
nych przedmiotów)
VIII. Nauki œcis³e (matematyka, astronomia, przyroda
martwa i ¿ywa)
IX. Nauki stosowane (higiena, medycyna, rolnictwo,
technika, rzemios³o)
X. Sztuki piêkne (œpiew, muzyka, teatr, rzeŸba, archite-
ktura, malarstwo, fotografia)
XI. Literatura (1. Historia i krytyka literatury. 2. Bele-
trystyka, poezja, dramat. 3.Utwory sceniczne dla star-
szych i m³odzie¿y)
XII. Historia
XIII. Krajoznawstwo i geografia (etnografia, etnolo-
gia, podró¿nictwo)
XIV. Podrêczniki szkolne (1. Dla szkó³ powszechnych
i zawodowych typu ni¿szego. 2. Dla szkó³ ogólno-
kszta³c¹cych i zawodowych typu gimnazjalnego liceal-
nego).
XV. Czasopisma
XVI. Ró¿ne (2.oœwiata pozaszkolna).

W taki sam potraktowano opisy z drugiej czê-
œci, któr¹ stanowi depozyt Inspektoratu Szkolnego
Leszczyñskiego w Lesznie. Nie dokonano jeszcze
szczegó³owej analizy ksiêgoznawczej tego katalogu,

Przyczynek do historii
Publicznej Biblioteki

Pedagogicznej w Lesznie
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dlatego te¿ nie bêdê siê ju¿ odnosiæ do zgromadzonych
ksi¹¿ek.
2. W Archiwum Pañstwowym w Lesznie sprawdzono
dwa mog¹ce zawieraæ interesuj¹ce nas materia³y:
• Inwentarz zespo³u (zbioru) Inspektorat Szkolny w Le-

sznie z lat 1920-1939. Oprac. W. Micha³ek (1969).
Liczy on 18 jednostek archiwalnych. Zachowane akta
zawieraj¹: protoko³y z konferencji pracowników
pedagogicznych, Powiatowej Rady Szkolnej, miejs-
cowych rad szkolnych, oœwiaty pozaszkolnej. Nie
stwierdzono wzmianek o Bibliotece Pedagogicznej
Nauczycielstwa Obwodu Szkolnego Leszczyñskiego
w Lesznie.

• Inwentarz Starostwa Powiatowego w Lesznie lat
(1882) 1919-1939. Oprac. W. Micha³ek (1968).
Liczy 817 jednostek archiwalnych. Zawiera m.in.
Okólniki z Referatu Ogólnego z 1928-1937, zbiór
okólników z Referatu Organizacyjnego 1928-1929,
okólniki dotycz¹ce spraw organizacyjnych
1928-1935, sprawy organizacyjne. Równie¿ nie
stwierdzono œladów Biblioteki Pedagogicznej.

Pani Barbara Tomczyk, obs³uguj¹ca Pracow-
niê Naukow¹ w Archiwum podczas mojego przegl¹da-
nia tych inwentarzy przeszuka³a internetowe zasoby
archiwalne i znalaz³a wzmiankê o Bibliotece w Archi-
wum Pañstwowym w Poznaniu, podaj¹c mi sygnaturê.
3. W Archiwum Pañstwowym w Poznaniu w zespole
akt: Urz¹d Wojewódzki Poznañski 1919-1939 sygn.
296, jednostka archiwalna: Biblioteka Pedagogiczna
Nauczycielstwa Obwodu Szkolnego Leszczyñskiego w
Lesznie 1936-1939 sygn. 378 (53/296/0/2.7/378) za-
wiera korespondencjê pomiêdzy Bibliotek¹ Pedago-
giczn¹ Nauczycielstwa Obwodu Szkolnego Lesznie
(zwanej na u¿ytek tego sprawozdania Bibliotek¹) , In-
spektoratem Szkolnym w Lesznie oraz Urzêdem Woje-
wódzkim w Poznaniu.

Archiwalia rozpoczynaj¹ siê proœb¹ Biblioteki
z dnia 22 lutego 1937 r. o sprostowanie informacji, jaka
ukaza³a siê Monitorze Polskim z dnia 7 grudnia 1936 r.
I s¹ ju¿ kolejnym pismem w tej sprawie. W odpowiedzi
Biblioteka zosta³a poinformowana o potrzebie bezpo-
œredniego kontaktu z Redakcj¹ Monitora Polskiego. Ko-
lejne dokumenty przynosz¹ informacjê o koniecznoœci
likwidacji Biblioteki w zwi¹zku z „rozkomasowaniem”
Obwodowego Inspektoratu Szkolnego w Lesznie i
dzia³aniami, które musia³y zostaæ podjête: (podajê krót-
ki opis wraz dat¹ niektórych dokumentów):

ü 25.03.1938 r. - proœba Inspektoratu Szkolnego w Le-
sznie  o dokonanie zmian w Statucie Biblioteki;

ü 18.05.1938 r. - proœba Biblioteki o zatwierdzenie
zmian w Statucie Biblioteki;

ü 8.06.1938 r. – Inspektorat Szkolny w Lesznie przypo-
mina o proœbie Biblioteki;

ü 28.06.1938 r. - Urz¹d Wojewódzki do Biblioteki o ko-
niecznoœci wp³aty 20 z³ za og³oszenie w Monitorze
Polskim;

ü 10.07.1938 r. zawiadomienie o wpisaniu do Rejestru
Stowarzyszeñ i Zwi¹zków Poznañskiego Urzêdu
Wojewódzkiego zmian statutowych Biblioteki

ü 12.07.1938 r. Biblioteka informuje o dokonanej
wp³acie;

ü 3.02.1939 r. pismo Starosty Leszczyñskiego H.
Œwi¹tkowskiego o przes³aniu wyci¹gu z protoko³u,
zatwierdzaj¹cego likwidacjê Biblioteki;

ü 15.04.1939 r. pismo o likwidacji Biblioteki;

ü 9.05.1939 r. skreœlenie Biblioteki z Rejestru Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu;

ü 17.05.1939 r. informacja Biblioteki o podziale
maj¹tku Biblioteki.

Przegl¹d zachowanych archiwaliów nie wyjaœ-
ni³ genezy Biblioteki, ale uzyskane fakty i dane w pe-
wien sposób przybli¿aj¹ prawdopodobny przebieg
powo³ania Biblioteki jako instytucji (stowarzyszenia)
podleg³ej Inspektoratowi Szkolnemu Leszczyñskiemu
w Lesznie i utrzymuj¹cej siê ze sk³adek nauczycieli po-
szczególnych powiatów. Nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
celowoœci¹ dalszych poszukiwañ informacji zawartych
w Dzienniku Urzêdowym Kuratorium Okrêgu Szkolne-
go Poznañskiego z lat przedwojennych i ponownego
przejrzenia akt w Archiwum Pañstwowym w Lesznie.
W zbiorach naszej wspó³czesnej Biblioteki Pedagogicz-
nej w Lesznie nie znaleziono ksi¹¿ek ani czasopism,
które mia³yby znaki w³asnoœciowe tej biblioteki przed-
wojennej, a to zapewne oznacza, ¿e faktycznie ksiêgoz-
biór zosta³ rozdysponowany zgodnie z protoko³em, albo
te¿ zosta³ zniszczony przez Niemców w kontekœcie nie-
dalekiej wojny. Zastanawia tylko katalog, który trafi³ do
sprzeda¿y antykwarycznej a stamt¹d do Biblioteki Na-
rodowej. Zarówno sam katalog, jak i poznañskie archi-
walia stanowi¹ pewien postêp w przybli¿aniu dziejów
leszczyñskiej oœwiaty w okresie przedwojennym. Z wy-
drukiem katalogu oraz sfotografowanych archiwaliów
mo¿na siê zapoznaæ w Czytelni Biblioteki Pedagogicz-
nej w Lesznie.
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Ksi¹¿ki:
1. Autor - wydawca : poradnik prawa autorskiego / An-
drzej Karpowicz.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN,
1994. Sygnatura: 73033, 73214, 73252-Czyt. XI

2. Cytat w œwietle prawa autorskiego / Leszek Ma³ek.-
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. (Monografie
LEX) Sygnatura: 89341-Czyt.-XI

3. Informacja elektroniczna a prawo autorskie : mate-
ria³y z warsztatów - Warszawa 30 wrzeœnia - 1 paŸdzier-
nika 1999 / [oprac. tekstów i red. tomu Lucjan Biliñski].-
Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. (Propozycje i Mate-
ria³y ; 35) Sygnatura: 79546-Czyt.-III-A

4. Konwencje miêdzynarodowe w zakresie prawa auto-
rskiego i praw autorskich.-Kraków : Uniw. Jagielloñski -
Pañst. Wydaw. Naukowe, 1978. (Zeszyty Naukowe
Uniw. Jagielloñskiego ; 466) Sygnatura: 29370

5. Ochrona autorskich praw maj¹tkowych : [roszczenie
o wydanie korzyœci] / Jan B³eszyñski.- Warszawa: Pañst.
Wydaw. Naukowe, 1989. Sygnatura: 68311

6. Ochrona praw autorskich: orzecznictwo - plagiat mu-
zyczny - Droit moral - Konkursy o stworzenie dzie³a /
red. Jerzy Serda; Miêdzyuczelniany Inst. Wynalazczoœci
Intelektualnej.- Warszawa: Pañst. Wydaw. Naukowe,
1978. (Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci
Intelektualnej ; 17) Sygnatura: 33234

7. Prawo autorskie / Jan B³eszyñski.- Wyd. 2.- Warsza-
wa: Pañst. Wydaw. Naukowe, 1985. Sygnatura: 55922

8. Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem / red.
Barbara Porzecka.- Wyd. 8.- Warszawa: Wydaw. C. H.
Beck, cop. 2006. (Twoje Prawo) Sygnatura: 85433

9. Prawo autorskie i wynalazcze / Jan B³eszyñski, Mi-
cha³ Staszków.- Warszawa: Pañst. Wydaw. Naukowe,
1983. Sygnatura: 49727

10. Prawo autorskie w dzia³alnoœci bibliotekarskiej -
The Copyright in the library activity / Boles³aw Howor-
ka; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa:
Wydaw. SBP, 1997. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka; t. 23)
Sygnatura: 75488-Czyt.-III-A

11. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Boles³aw
Howorka.- Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, 2012. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka - Science,
Didactics, Practice; 131) Sygnatura: 89893-Czyt.-III-A

12. T³umaczenie i jego twórca w polskim prawie auto-
rskim / Jan B³eszyñski.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze,
1973. Sygnatura: 14668

13. Umowa wydawnicza: komentarz-przepisy w/g sta-
nu prawnego na dzieñ 1 paŸdziernika 1970 / Andrzej
Wiœniewski.- Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.
Sygnatura: 39402-Czyt.-III-K

14. Zagadnienia dokumentacji i informacji w œwietle
prawa autorskiego : praca zbiorowa / aut. Janusz Barta [i
in.].- Warszawa : Pañst. Wydaw. Naukowe, 1984. (Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ; 686)
Sygnatura: 52917

Artyku³y z czasopism:

1. AUTORSKIE prawa maj¹tkowe a praktyka ich stoso-
wania / Lucjan Biliñski // Poradnik Bibliotekarza. -
2008, nr 4, s. 12- 15

2. BIBLIOTEKA cyfrowa i prawo autorskie / Boles³aw
Howorka // Bibliotekarz. - 2006, nr 10, s. 7 - 11

3. BIBLIOTEKI uczelni oraz ich pracownicy wobec
prawa autorskiego / Boles³aw Howorka // Bibliotekarz. -
2010, nr 9, s. 7-10

4. CO WOLNO bibliotece? : o art. 28 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych / Boles³aw Howorka //
Bibliotekarz. - 2006, nr 3, s. 12-16

5. CZASOPISMA Open Access. Relacje - wydawca -
autor - czytelnik / Barbara Szczepañska // Przegl¹d Bib-
lioteczny. - 2008, z. 2, s. 240-246

6. DNI Prasy, Ksi¹¿ki, Biblioteki i Praw Autorskich w
naszej szkole / Ewa Dunin - Wilczyñska // Wszystko dla
Szko³y. - 2011, nr 9, s. 16-18

7. DOZWOLONY u¿ytek chronionych utworów / Bo-
les³aw Howorka // Bibliotekarz. - 2002, nr 9, s. 8-13

8. DOZWOLONY u¿ytek chronionych utworów w zno-
welizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych / Boles³aw Howorka // Bibliotekarz. - 2005, nr
2, s.15-23

9. DYREKTYWA w sprawie harmonizacji niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w spo³eczeñ-

PRAWO AUTORSKIE
(zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)
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stwie informacyjnym. : implikacje dla bibliotek / Barba-
ra Szczepañska // Bibliotekarz. - 2004, nr 2, s. 8-10

10. DZIE£A osierocone. Pal¹ce problemy, propozycje
rozwi¹zañ / Barbara Szczepañska // Bibliotekarz. -
2008, nr 4, s. 7-10

11. IFLA pod znakiem praw autorskich / Barbara Szcze-
pañska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 12 -14

12. INTERNET a prawa autorskie / Wojciech Chechel-
ski // Sedno. - 2010, nr 9, s.52- 53

13. JAK korzystaæ z cudzych tekstów w publikacjach /
Klemens Stró¿yñski // Nowa Szko³a. - 2006, nr 6, s. 4-7

14. KONKURSY organizowane przez biblioteki :
(aspekt cywilistyczny i autorskoprawny) / Rafa³ Golat //
Bibliotekarz. - 2004, nr 12, s. 15-18

15. KRADZIE¯ myœli, kradzie¿ s³ów / Klemens Stró¿y-
ñski // Nowa Szko³a. - 2006, nr 5, s. 12-15

16. KSI¥¯KOWE Œwiêtowanie / Danuta Badowska,
Ma³gorzata Ligaj. - Pomys³ na obchody œwiêta ksi¹¿ki i
biblioteki szkolnej w szkole podstawowej. // Biblioteka
w Szkole. - 2011, nr 2, s.11-12

17. NIEPE£NOSPRAWNI artyœci jako podmiot praw
autorskich / Anna Romaniuk // Szko³a Specjalna. - 2011,
nr 1, s.63-67

18. NOWE zasady odpowiedzialnoœci cywilnej z zakre-
su w³asnoœci intelektualnej / Rafa³ Golat // Bibliotekarz.
- 2007, nr 12, s. 21-22

19. O POWO£YWANIU siê na Ÿród³a : lekcja bibliote-
czna / Iwona W³odarska // Biblioteka - Szkolne Centrum
Informacji. - 2010, nr 5(17), s. 12-13

20. OBWIESZCZENIE Marsza³ka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie auto-
rskim i prawach pokrewnych. - Jako za³¹cznik ustawa. //
Dziennik Ustaw. - 2006, nr 90, poz.631

21. PODRÓ¯ po legendach i podaniach - literacka gra
czytelnicza : scenariusz imprezy z okazji Dnia Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich / Dorota Groja - Snakowska // Biblio-
teka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 13 - 15

22. POLSKIE prawo autorskie w szkole i bibliotece: (po
harmonizacji przepisów z dyrektywami Unii Europej-
skiej) / Boles³aw Howorka // Biblioteka w Szkole. -
2005, nr 3, s. 2-3

23. PRAWA autorskie do artyku³u w czasopiœmie na-
ukowym / Boles³aw Howorka // Bibliotekarz. - 2006, nr
5, s. 14-17

24. PRAWO autorskie : konspekt zajêæ / Jadwiga WoŸ-
niak. - Dla uczniów szko³y ponadgimnazjalnej. // Bib-
lioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-18

25. PRAWO autorskie a udostêpnianie ksi¹¿ek nauko-
wych i dydaktycznych / Lucjan Biliñski // Poradnik Bib-
liotekarza. - 2006, nr 1, s.  9 - 12

26. PRAWO autorskie nie musi byæ nudne / Karolina
Miozga, Jolanta Stelmach. - Impreza z okazji Œwiato-
wego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich (23 kwietnia). //
Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2,  s. 14-15

27. PRAWO autorskie w kontekœcie bibliotek tradycyj-
nych i cyfrowych / Jacek W³odarski // Biblioteka - Szko-
lne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 32-35

28. PRAWO autorskie w szkole, czyli publiczne odtwa-
rzanie i wykonywanie utworów / Dariusz Skrzyñski. -
Artyku³ przedstawia zasady publicznego odtwarzania i
wykonywania utworów na imprezach i uroczystoœciach
organizowanych przez szko³ê // Biblioteka w Szkole. -
2010, nr 3, s. 8-10

29. PRAWO autorskie w szkole, czyli... zasady korzy-
stania z wizerunku ró¿nych osób / Dariusz Skrzyñski //
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 5-8

30. PRAWO autorskie w szkole, czyli...legalne korzy-
stanie z programów komputerowych / Dariusz Skrzyñ-
ski. - Artyku³ omawia zasady legalnego wykorzys-
tywania programów komputerowych chronionych przez
prawo autorskie ( w szkole i poza ni¹) // Biblioteka w
Szkole. - 2010, nr 4, s. 8-11

31. PRAWO autorskie w szkole, czyli...objaœnienie pod-
stawowych pojêæ / Dariusz Skrzyñski // Biblioteka w
Szkole. - 2009, nr 12, s. 8-10

32. PRAWO autorskie w szkole, czyli...szczególne
uprawnienia instytucji oœwiatowych / Dariusz Skrzyñ-
ski. - Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotnia-
nia (kopiowania) przez instytucje oœwiatowe w celach
dydaktycznych. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s.
6-9

33. PRAWO autorskie w szkole, czyli...zasady eksploa-
tacji internetu / Dariusz Skrzyñski // Biblioteka w Szko-
le. - 2010, nr 5, s. 8-11

34. PRAWO autorskie w szkole, czyli...zasady udostêp-
niania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki
(tzw. przywilej biblioteczny) / Dariusz Skrzyñski // Bib-
lioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 10-12

35. PRAWO do nieodp³atnego korzystania z utworu w
zakresie w³asnego u¿ytku osobistego / Boles³aw Ho-
worka // Bibliotekarz. - 2005, nr 12, s. 11-18

36. STARE fotografie w kontekœcie prawa autorskiego /
Jacek W³odarski // Biblioteka – Szkolne Centrum Infor-
macji. - 2012, nr 2, s. 30-32

37. TRAKTAT Œwiatowej Organizacji W³asnoœci Inte-
lektualnej o Prawie Autorskim // Dziennik Ustaw. -
2005, nr 3, poz.12
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I. Bibliografia podmiotowa

1.Tuwim, Julian

Bal w operze / Julian Tuwim; oprac. Tadeusz Janusze-
wski.- Wyd.2.- Warszawa : Czytelnik, 1991.
Sygnatura: 71603, 71604

2. Tuwim, Julian

Cyganka oraz inne satyry i humoreski proz¹, teksty ka-
baretowe i aforyzmy / Julian Tuwim; wybra³ i oprac.
Tadeusz Januszewski.- Warszawa, Iskry, 2011. Sygna-
tura: 90396

3. Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin : fragmenty / Aleksander Puszkin;
t³. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Wa¿yk.- Wyd. 3.- Wa-
rszawa: Wydaw. “Wspó³praca”, 1988. Sygnatura:
65451

4.Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin: romans wierszem / Aleksander Pu-
szkin; t³. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Wa¿yk.- Wyd. 2
zmien.- Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich,

1970. (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; 35) Sygnatura:
15163

5.Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin: romans wierszem / Aleksander Pusz-
kin; t³. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Wa¿yk.- Kraków:
Wydaw. Literackie, 1977. Sygnatura: 28792, 28793

6.Tuwim, Julian

Juwenilia / Julian Tuwim. T. 1-2.- Warszawa: Czytelnik,
1990. (Pisma Zebrane) Sygnatura: 75147, 75148

7.Tuwim, Julian

Kwiaty polskie / Julian Tuwim.- Wyd.7.- Warszawa:
Czytelnik, 1977. Sygnatura: 28031

8.Tuwim, Julian

Kwiaty polskie / Julian Tuwim.- Wyd.9.- Warszawa: Pol.
Tow. Wydawców Ksi¹¿ek, 1983. Sygnatura: 51701

9.Tuwim, Julian

Listy do przyjació³ - pisarzy / Julian Tuwim; oprac. Tade-
usz Januszewski, Janusz Stradecki.- Warszawa: Czytel-
nik, 1979. Sygnatura: 36206, 36207

10.Tuwim, Julian

Opowiadania / Miko³aj Gogol; t³. [z jêz. ros.] Jerzy
Brzêczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski.- Wyd.
3.- Warszawa: Czytelnik, 1984. Sygnatura: 51016

JULIAN TUWIM
w zbiorach Publicznej Biblioteki

Pedagogicznej w Lesznie

38. TYDZIEÑ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich w szkole
ponadgimnazjalnej / Anna Jaroszkiewicz, Daria Jurek //
Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 20-21

39. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych // Dzien-
nik Ustaw. - 2004, nr 91, poz. 869

40. USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o
kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych // Dziennik
Ustaw. - 2010, nr 152,  poz.1016

41. USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektó-
rych innych ustaw // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 99,
poz.662

42. UWARUNKOWANIA prawne dzia³alnoœci repro-
graficznej prowadzonej przez biblioteki /Rafa³ Golat //
Bibliotekarz. - 2003, nr 3, s. 4-8

43. WSPÓ£CZESNE noœniki tekstu alternatyw¹ czy
wyzwaniem dla ksi¹¿ki drukowanej (na przyk³adzie
Ksi¹¿nicy Pomorskiej) cz. II / Alicja Klich // Poradnik
Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 15-18

44. WYKORZYSTANIE grafiki wed³ug zasad prawa
autorskiego / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole / Bi-
blioteka - centrum informacji. - 2011, nr 11, s. 9-10

45. ZASTRZE¯ENIA praw autorskich a kserowanie
materia³ów bibliotecznych / Rafa³ Golat // Bibliotekarz.
- 2009, nr 11, s. 28-29
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11.Tuwim, Julian

Opowieœci / Miko³aj Gogol ; t³. [z jêz. ros.] Jerzy
Wyszomirski, Julian Tuwim, Jerzy Brzêczkowski;
oprac. Bohdan Galster.- Wroc³aw: Zak³. Narodowy im.
Ossoliñskich, 1972. (Biblioteka Narodowa. Seria 2; nr
169) Sygnatura: 11839, 15152, 24271

12. Tuwim, Julian

Pegaz dêba: czyli panopticum poetyckie / Julian Tu-
wim.- Warszawa: Wydaw. „Iskry”, 2008. Sygnatura:
87164, 87237

13. Tuwim, Julian

Polska nowela fantastyczna / zebra³ Julian Tuwim.
T.1-2.- Wyd. 4.- Warszawa: Wydaw. Literackie, 1976.
(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej) Sygnatura:
20506-T.1, 20507-T.2

14. Tuwim, Julian

S³owo i cia³o / Julian Tuwim.- Warszawa: Wydaw.
„Iskry”, 1988. Sygnatura: 64357

15. Tuwim, Julian

W oparach absurdu / Antoni S³omiñski, Julian Tuwim.
- Warszawa: Wydaw. „Iskry”, 2008 Sygnatura: 90413

16. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim; oprac. Micha³
G³owiñski.- Wyd. 4 rozsz.- Wroc³aw: Zak³. Narodowy
im. Ossoliñskich, 1986. (Biblioteka Narodowa. Seria
1; 184) Sygnatura: 60024

17. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim.- Wroc³aw: Zak³. Na-
rodowy im. Ossoliñskich, 1969. Sygnatura: 8904

18. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim. T. 1-2.- Warszawa :
Czytelnik, 1971. Sygnatura: 11176

19. Tuwim, Julian

Zielony gil : komedia / Tirso de Molina ; t³. [z hisz.] ad-
aptacja Julian Tuwim; przyg. do druku Tadeusz Janu-
szewski; il. El¿bieta Gaudasiñska. - Warszawa:
Czytelnik, 1976. Sygnatura: 21005

II. Bibliografia przedmiotowa

1. Gendek, Beata

Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek.- Kra-
ków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2000. Sygnatura:
80019, 80020

2. Grydzewski, Mieczys³aw

Listy do Tuwima i Lechonia: (1940-1943) / Mie-
czys³aw Grydzewski; oprac. Janusz Stradecki.- War-
szawa : Pañst. Inst. Wydaw., 1986. Sygnatura: 60687

3. £azarczyk, Bohdan

Sztuka translatorska Juliana Tuwima: przek³ady z poezji
rosyjskiej / Bohdan £azarczyk.- Wroc³aw: Zak³. Narodo-
wy im. Ossoliñskich, 1979. Sygnatura: 38388

4. Matywiecki, Piotr

Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa: Wydaw.
W.A.B., 2008. Sygnatura: 90412

5. Sawicka, Jadwiga

Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka.- Warszawa: „Wiedza
Powszechna”, 1986. (Profile) Sygnatura: 57834, 57835

6. Stêpieñ, Tomasz

Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stêpieñ.- Katowice:
Wydaw. „Œl¹sk”, 1989. (Seria ze Spinaczem) Sygnatu-
ra: 66085

7. Stradecki, Janusz

Julian Tuwim : twórczoœæ / Janusz Stradecki.- Warszawa
: Pañst. Inst. Wydaw., 1959. Sygnatura: 3741

8. Tuwim, Julian

Listy do przyjació³ - pisarzy / Julian Tuwim; oprac. Tade-
usz Januszewski, Janusz Stradecki.- Warszawa: Czytel-
nik, 1979. Sygnatura: 36206, 36207

III. Wybór artyku³ów z czasopism w zbiorach PBP o
¿yciu i twórczoœci Juliana Tuwima

1. Baluch, Jacek

O t³umaczeniu „Lokomotywy” na czeski / Jacek Baluch //
Polonistyka. - 2012, nr 1, s.14-21

2. Dorosz, Beata

Julian Tuwim: (1894-1953) / Beata Dorosz // Poradnik
Bibliotekarza.- 1984, nr 2, s.53-58

3. Ga³uszkiewicz, Edyta

Bawmy siê wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta
Ga³uszkiewicz, Joanna Wawrzyn // Nauczanie Pocz¹tko-
we : kszta³cenie zintegrowane – rok szk. 2002/2003, nr 2,
s.40-45

4. Gogolewska-Toœka, Ma³gorzata

Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima „S³ówka i sufka”
w nauce ortografii / Ma³gorzata Gogolewska-Toœka //
Nauczanie Pocz¹tkowe: kszta³cenie zintegrowane. - rok
szk. 2011/2012, nr 4, s.76-84 [winno byæ ,,s³ufka”]

5. Graczyk, Agnieszka

Julian Tuwim: zestawienie bibliograficzne w wyborze /
Agnieszka Graczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr
4, s.42-43
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6. Grimstad, Knut Andreas

Polsko-¿ydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwi-
ma próba akulturacji / Knut Andreas Grimstad // Te-
ksty Drugie.- 2009, nr 3, s.47-62

7. Gronczewski, Andrzej

Lampa czarnoksiêska i lampa laboratoryjna / Andrzej
Gronczewski // Miesiêcznik Literacki .- 1979, nr 4,
s.69-81 [O „Kwiatach polskich”]

8. K¹kiel, Ma³gorzata

Rok Juliana Tuwima / Ma³gorzata K¹kiel // Nowe
Ksi¹¿ki.- 2013, nr 2, s.2

9. Kempa, Andrzej

Œwiat ksi¹¿ek Juliana Tuwima: w setn¹ rocznicê uro-
dzin poety / Andrzej Kempa // Poradnik Bibliotekarza.
- 1994, nr 9, s.35-37

10. Koz³owska, Izabela

Rzeczy atakuj¹ - „Meble” J. Tuwima i „Ukrzes³owie-
nie I” A. Wróblewskiego / Izabela Koz³owska // Polo-
nistyka. - 2011, nr 6, s.32-37

11. Krasoñ, Katarzyna

Œmiechu warte czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla
dzieci / Katarzyna Krasoñ // Guliwer. - 1995, nr 5, s.6-9

12. Kwiecieñ. Ewa

Poznajemy wiersze Juliana Tuwima / Ewa Kwiecieñ //
Julian Tuwim // ¯ycie Szko³y. - 2004, nr 5, s.52-54
[Konkurs czytelniczy]

13. Kuczyñska-Koschany, Katarzyna

„Lokomotywa” Tuwima : wariacje i konteksty (od wie-
rsza dla dzieci do wiersza o Zag³adzie) / Katarzyna Ku-
czyñska-Koschany // Polonistyka. - 2012, nr 1, s.6-13

14. Lewandowicz, Iwona

Œladami wiersza – £ódŸ Juliana Tuwima / Iwona
Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s.37-39

15. Machnowska, Maria

Tuwimowe cuda i dziwy / Maria Machnowska // Guli-
wer. - 1993, nr 1, s.35-39

16. Matuszewski, Ryszard

Mity liryczne, kabaret i eschatologia: wokó³ proble-
mów recepcji twórczoœci Juliana Tuwima / Ryszard
Matuszewski // Literatura.- 1984, nr 4, s.18-21

17. Pelka, Witold

I co pan na to?: scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie :
scenariusz z okazji roku poety: przeznaczony dla ucz-
niów gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalnej / Witold Pe-
lka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s.25-27

18. Stawowska, Agnieszka

Tuwim – znany i lubiany: scenariusz inscenizacji: prze-
znaczony dla uczniów szko³y podstawowej / Agnieszka
Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s.23-24

19. Szefler, El¿bieta

Ilustracje do wiersza „Okulary” Juliana Tuwima / El¿bie-
ta Szefler // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10,
s.22-28

20. Szczot, Monika

Kiedy autorytet staje siê przyjacielem / Monika Szczot //
Polonistyka. - 2002, nr 3, s.162-163 [Leopold Staff a Ju-
lian Tuwim]

21. Witek, Janina

Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szko³y podsta-
wowej promuj¹cy twórczoœæ Juliana Tuwima / Janina
Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s.15

22. WoŸniak, Regina

Opracowanie dwujêzyczne bajki „Rzepka” / Regina
WoŸniak // Nauczanie Pocz¹tkowe. - rok szk. 2001/2002,
nr 2, s.47-50

23. Wys³ouch, Seweryna

„Lokomotywa” Tuwima w ksi¹¿ce i na ekranie: o ilustra-
cjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyñskiego / Se-
weryna Wys³ouch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s.22-24

24. Zawodniak, Mariusz

Socrealistyczna palinodia: „Jamby polityczne” Jualiana
Tuwima / Mariusz Zawodniak // Pamiêtnik Literacki. -
1995, z.3, s.35-43

25. Zió³kowska-Sobecka, Maria

Œwiat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Maria Zió³ko-
wska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr
10, s.579-586
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