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Kto czyta - ¿yje wielokrotnie.
Kto zaœ z ksi¹¿kami
obcowaæ nie chce -

na jeden ¿ywot jest skazany.

Józef Czechowicz

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich ustanowiony przez
UNESCO w 1995 roku ma na celu
promocjê czytelnic-
twa oraz ochronê
praw autorskich i
w³asnoœci intelektual-
nej. 23 kwietnia to
symboliczna data dla
literatury œwiatowej.
W tym dniu, w roku
1616 zmarli Miguel de
Cervantes i William
Szekspir. Pomys³ or-
ganizacji œwiêta zro-
dzi³ siê w hiszpañskiej
Katalonii w 1926
roku. Dzieñ Ksi¹¿ki
od 1930 roku jest
œwiêtem narodowym
w Hiszpanii. Kataloñ-
czycy wspominaj¹
tego dnia œw. Jerzego.
Zgodnie z wieloletni¹
tradycj¹ mê¿czyŸni obdarowuj¹ ko-
biety czerwonymi ró¿ami, które sym-
bolizuj¹ krew smoka pokonanego
przez œw. Jerzego. Panie odwzaje-
mniaj¹ siê podarkami w postaci
ksi¹¿ek.
W naszym kraju œwiêto ksi¹- ¿ki ob-
chodzone jest od 2007 roku, a odpo-

wiadaj¹ za nie: Komitet Porozumie-
wawczy Bibliotekarzy, Ksiêgarzy i
Wyda- wców oraz Polska Izba
Ksi¹¿ki.
Leszczyñskie obchody w 2014 r. po
raz drugi zorganizowa³o Centrum
Doskonalenia Nauczycieli – Publi-
czna Biblioteka Pedagogiczna w Le-
sznie we wspó³pracy z Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Lesznie oraz
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Pol-
skich, Oddzia³ w Lesznie.
23 kwietnia 2014 r. w Miejskiej Bib-

liotece Publicznej w Lesznie odby³a
siê konferencja dla nauczycieli bib-
liotekarzy i bibliotekarzy. Uczestni-
cy wys³uchali wyst¹pieñ:
1. Edyty Zarembskiej-Marciniak z
IV LO i CDN w Lesznie - „Wielko –
Polska we wsi ukryta”.
2. Anny Napiera³y z MBP w Lesznie
– „Oskar Kolberg w zbiorach Miej-

Spis treœci

Edyta Zarembska-Marciniak
Wielko-Polska  we wsi odna-
leziona ..........................
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Miros³aw Rado³a
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Katarzyna Zimny
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graf [...] zestawienie litera-
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skiej Biblioteki Publicznej w Le-
sznie”.
3. Dr. Miros³awa Rado³y z UAM
w Poznaniu - „Zmiana wartoœci
pozycji ksi¹¿ki w œrodowisku wie-
jskim”.
Program konferencji uatrakcyjni³
wystêp Zespo³u Regionalnego
„Biskupianie”.

Konferencji towarzyszy³y:
ü wystawa dzie³ Oskara Kolberga

przygotowana przez Miejsk¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ w Lesznie,

ü wystawa pt. „2014 – Rok Czytel-
nika” przygotowana przez pani¹
Katarzynê Zimny z CDN - PBP
w Lesznie,
ü prezentacja wydawnictw: Mie-

jskiej Biblioteki Publicznej,
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej, Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i Wy-
¿szej Szko³y Humanistycznej w
Lesznie.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim
uczestnikom i wspó³orga- nizato-
rom konferencji.
Szczególne podziêkowania sk³ada-
my sponsorowi, którym by³ Wy-
dzia³ Promocji i Rozwoju Urzêdu
Miasta Leszna.
Koordynatorkami konferencji by³y
Ewa Staniszewska i Ewa Œliwiñska.

Relacja z konferencji na:
www.telewizjaleszno.pl

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor ds. PBP

CDN w Lesznie
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Edyta Zarembska-Marciniak
nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

To nie b³¹d ortograficzny ;)

Pisownia tytu³u artyku³u budziæ musi w¹tpli-
woœci nie tylko polonistów. Zw³aszcza jeœli odkryj¹, ¿e
autork¹ jest równie¿ cz³owiek z tej bran¿y.

Tajemnicza po-
staæ Oskara
Kolberga by³a
dla mnie tylko
has³em w ency-
klopedii czy
wikipedii.
Ustanowienie
przez Prezy-
denta Polski
2014 roku Ro-
kiem Kolberga
sta³o siê przy-
czynkiem do
tego, aby zba-
daæ tajemnicze
do tej pory
losy, jak siê
okaza³o osobo-
woœci renesan-

sowej, godnej zainteresowania ni¹ tak¿e wspó³czesnej
m³odzie¿y. To w³aœnie Wielkopolska rozkocha³a w so-
bie Oskara Kolberga, poniewa¿ tutaj odnalaz³ korzenie
tradycji, ma³ej i wielkiej ojczyzny Polaków.

Jestem pewna, i¿ wykorzystanie dzie³ Kolber-
ga podczas lekcji jêzyka polskiego, geografii, wiedzy o
kulturze, biologii, godzin wychowawczych – polecê na-
uczycielom podczas spotkañ metodycznych. Zapraszam
ju¿ teraz na lekcjê otwart¹ z udzia³em dzie³ Kolberga i
tablicy interaktywnej – zaprezentujê jak harmonijnie
po³¹czyæ pasjê tradycji, wspó³czesne osi¹gniêcia tech-
nologii informacyjnej oraz neurodydaktyki i NLP.

Korzenie ³owcy przyœpiewek

Oskar Kolberg z³oœci³ siê, gdy wypominano
mu niepolskie korzenie, ale to fakty, jego babka wywo-
dzi³a siê z pruskiej rodziny von Arnim, a dziad o niemie-
ckim imieniu Godfryd i francuskim nazwisku

Mercoeur, po-
chodzi³, jak
pisa³ sam Kol-
berg, z emigra-
cji, która
przyby³a do
Prus za czasów
Ludwika XIV.
Matka urodzo-
na w Polsce
czu³a siê Polk¹
w pe³nym tego
s³owa znacze-
niu. Protoplaœci
po mieczu, Kol-
bergowie, ro-
dzili siê w
Woldeck w
Makdeburgii.
Ojciec Oskara Juliusz, in¿ynier topograf, przyby³ do
Polski z Prus. Jego niemieckie korzenie Kolberg demen-

towa³ kate-
gorycznie
stwier-
dzaj¹c: Na-
zwisko
niemieckie
jest tylko po-
zornie, gdy¿
rodzina wy-
wodzi siê z
Pomorza
Ba³tyckiego,
pierwotnie
s³owiañskie-
go.
Juliusz Kol-
berg poœlubi³
pannê Karo-
linê Merco-
eur w 1806 r,
w Warsza-
wie. Karoli-

na czu³a siê Polk¹, Juliusz mówi³ po polsku na pocz¹tku
ma³¿eñstwa doœæ s³abo, ale systematyczna nauka i uko-
chanie tego, co polskie spowodowa³y, ¿e wkrótce spra-
wnie i komunikatywnie prowadzi³ wyk³ady na
uniwersytecie w jêzyku polskim.

Jak wspomina praprawnuczka Kolbergów:
…w domu Oskara by³o zakazane u¿ywanie mowy nie-

Wielko-Polska
we wsi odnaleziona
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mieckiej, podo-
bnie rzecz siê
mia³a z jêzy-
kiem francu-
skim w domu
Szopenów, s¹-
siaduj¹cych z
Kolbergami. W
trakcie pobytu
rodziny w miej-
scowoœci Przy-
sucha dzieæmi
opiekowa³a siê
niañka Zuœka
Wawrzek, która
nie przestawa³a
œpiewaæ, przy-
œpiewki ludo-
we, to pierwsze dŸwiêki, które s³ysza³ Oskar i jego
rodzeñstwo podczas dzieciñstwa. Ta prosta dziewczyna
œwiadomie czy mo¿e raczej intuicyjnie wpoi³a synom

Kolbergów mi³oœæ do tego co z ludu najcenniejsze –
wieœci gminnej, arki przymierza miêdzy dawnymi i
m³odszymi laty. To dziêki niej Oskar uwierzy³, i¿ to
w³aœnie w niej lud sk³ada broñ swego rycerza, swych
myœli przêdzê i swych uczuæ kwiaty. Jak istotnie za-
wa¿y³o to na jego losie – od tego momentu ca³ym swo-
im ¿yciem potwierdza³, i¿:

P³omieñ rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustosz¹ z³odzieje,

Pieœñ ujdzie ca³o, t³um ludzi obiega.

Jak wspomina³ autor Ludu:

Urodzi³em siê w miasteczku Przysusze, (...) na rynku
polskim - bo s¹ tam trzy rynki: polski, ¿ydowski i nie-
miecki(...). Pamiêtam, ¿em mia³ mamkê Zuskê wieœ-
niaczkê, która mi ci¹gle nad ko³ysk¹ wyœpiewywa³a.

Przyczyna jest prosta, pieœñ ³¹czy w sobie profanum –
materiê, zapisu, utrwalenia tekstu i sacrum czyli ludzk¹
pamiêæ, uczucia, refleksje. Jeœli bowiem na œwiecie zo-
stanie choæby jeden cz³owiek zakochany w tekœcie,

znaj¹cy go na
pamiêæ – oca-
leje tradycja.
Warto pamiê-
taæ o tym ele-
mencie wp³y-
wu na dzie-
ciêc¹ wra¿li-
woœæ i kul-
tywowaæ ak-
cje takie jak
Ca³a Polska
czyta dzie-
ciom.

Dlatego ³atwo
zrozumieæ, ¿e
po przeprowa-

dzce do Warszawy, Oskar wraz z braæmi i rodzicami
wêdrowali po okolicznych wsiach w poszukiwaniu pie-
œni, obyczajów, a tak¿e przygód. Piesze wyprawy sta³y
siê wspóln¹ pasj¹ Kolbergów i Szopenów.
Beztroski czas przerwa³ wybuch powstania listopado-
wego. Oskar mia³ wtedy 16 lat i ku jego ubolewaniu by³
zbyt m³ody, by wzi¹æ udzia³ w zrywie niepodleg³oœcio-
wym Polaków. Doœwiadczy³ tak¿e w tym czasie ciê¿-
kiej choroby i œmierci ojca. Synowie pragnêli godnie
zast¹piæ dotychczasow¹ g³owê rodziny – Oskar chcia³
szybko zdobyæ konkretny zawód i zacz¹æ zarabiaæ, by
wspomóc rodzinê. W zwi¹zku z tym na Akademii Han-
dlowej w Berlinie kszta³ci³ siê w zakresie buchalterii.
Nie zaprzesta³ studiów muzycznych, otrzyma³ œwietne
œwiadectwo jako fortepianista i kompozytor od Elsnera.
O pracê jednak by³o ciê¿ko, zosta³ guwernerem w Mita-
wie. Bardzo têskni³ do Warszawy. Wróci³, by zaj¹æ siê
bakalark¹ – w domach uczniów dawa³ lekcje gry na for-
tepianie.

Ruszyæ w Polskê po pieœni ludu

Od 1841 r. ziœci³ swoje marzenia - ruszy³ w
Polskê do Czerska, by wraz z przyjació³mi pasjonatami
podobnymi jak on, szkicowaæ chaty, stroje, narzêdzia,

zbieraæ pieœni. Wtedy w³aœnie upewni³ siê co do tego ja-
kie jest jego przeznaczenie ¿yciowe – pragn¹³, i ca³e
swoje ¿ycie temu podporz¹dkowa³, zbieraæ dane na te-
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mat wszelkich aspektów egzystencji polskiego ludu.
Stwierdzi³ kategorycznie z wielk¹ pewnoœci¹
powo³ania: ja nie zbieram pieœni dla poezji w nich zawa-
rtej. S¹ i bêd¹ skarbnic¹ dla gramatyków, lingwistyków,

history-
ków.
Mieszka³
z bratem i
mam¹,
pracowa³
po to, by
ka¿dy
uciu³any
grosz
przezna-
czaæ na
wêdrów-
ki i wy-
dawanie
zebrane-
go mate-
ria³u.
Kolberg
swoje ba-
dania te-

renowe przygotowywa³ bardzo starannie i profesjonal-
nie. Odpowiednio wczeœnie zadba³ o wsparcie dworu i
miejscowego ksiêdza, co powodowa³o, ¿e mieszkañcy
poszczególnych wsi i miast przyjmowali go chêtnie oraz
wspierali jego dzia³ania poprzez nadsy³anie w³asnych

opowieœci, szkiców, tekstów przyœpiewek ludowych.

Pieœñ ujdzie ca³o…

Co istotne, to w³aœnie w Poznañskiem w oficynie Jana
¯upañskiego w roku 1842 ukaza³y siê Pieœni ludu pol-
skiego. Po
wielu stara-
niach auto-
ra, na ziemi
wielkopol-
skiej uda³o
siê pokonaæ
cenzurê za-
borców,
która unie-
mo¿liwi³a
ich wydanie

w Warszawie. Tropiciel przyœpiewek zrezygnowa³ z
honorarium, byle tylko wydaæ kolejne zeszyty. Nie
zniechêci³ go do realizacji swego ¿yciowego pos³annic-
twa nawet fakt zawieszenia publikacji pieœni z przyczyn
niewielkiej liczby ich nabywców i prenumeratorów.
Mi³oœnik polskich obyczajów wêdrowa³, spisywa³ pieœ-
ni, rozmawia³ z ludŸmi, s³ucha³ ich opowieœci, œpiewów.
Spisywa³ wiernie kolejne pieœni, czêsto przytaczaj¹c po-
jawiaj¹ce siê warianty utworów, aby pokazaæ jakie for-
my ich funkcjonuj¹
w przekazie g³ów-
nie przecie¿ ustnym
w kulturze ludowej
najpowszechnie-
jszym.

Od 1862
roku wêdruj¹cy pa-
sjonat zmieni³ kon-
cepcjê tworzonego
dzie³a. Kolejnym
tomom nada³ tytu³
odzwierciedlaj¹cy
ich zawartoœæ Lud
w jego zwyczajach,
obrzêdach, zaba-
wach, pieœniach,
muzyce i tañcach.
W³aœnie te elemen-
ty kultury polskiej
wsi stanowi³y od
zawsze sedno zain-
teresowañ Oskara
Kolberga. Twórca zmaga³ siê nieustannie z k³opotami
finansowymi, poszukiwa³ œrodków na wydanie kolej-
nych tomów, sam ¿yj¹c niezwykle skromnie. I sta³ siê
cud, który badacze twórczoœci Kolberga nazwali cudem
krakowskim, bowiem w 1870 roku Krakowskie Towa-
rzystwo Naukowe przyzna³o mu fundusze na kontynua-
cjê badañ. W zwi¹zku z powy¿szym rezydowa³ w
Modlnicy, we dworze zaprzyjaŸnionej rodziny Konop-
ków. Tam ju¿ bez ograniczeñ finansowych odda³ siê
temu, co ukocha³ ponad wszystko, kontynuacj¹ badañ
nad kultur¹ polskich wsi i miast – ta twórcza euforia
trwa³a 19 lat do œmierci w³aœciciela Modlnicy - Józefa
Konopki.

Przygoda Kolberga z Wielko-Polsk¹

Prace na terenie Wielkiego Ksiêstwa Poznañ-
skiego rozpocz¹³ Kolberg w 1866 roku i trwa³y do 1875.
Materia³y wielkopolskie s¹ rezultatem zarówno zbierac-
twa terenowego jak i pochodz¹ ze zbiorów innych fol-

klorystów,
w tym tak¿e
z dyktatu
Pauliny Wil-
koñskiej. Jej
rodzina
przyby³a z
Poznañskie-
go do War-
szawy w
1842 roku, a
dom Wikoñ-
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skich szybko sta³ siê ogniskiem o¿ywionego ¿ycia to-
warzyskiego, w którym uczestniczy³ równie¿ Kolberg.
Jak przebiega³y badania terenowe folklorysty w Wiel-
kopolsce? Zbada³ nasze tereny o wiele dok³adniej ni¿
inne regiony. Jego materia³y pochodz¹ z 22 powiatów i
55 miejscowoœci, osobiœcie zaj¹³ siê 36 punktami w 16
powiatach. O swej wielkopolskiej wêdrówce pisa³ tak:

Spisywaliœmy je w ró¿nych miejscowoœciach Wielkopol-
ski i zyskiwali materia³ tym obfitszy, im bardziej do zbie-
rania sprzyja³y nam okolicznoœci, jak to mia³o miejsce w
Morownicy pod Szmiglem, w Czeszewie pod Go³añcz¹,
w Pakos³awiu pod Rawiczem i w Dêbiczu pod Œrod¹.

Z tych wypraw powsta³o siedmiotomowe
dzie³o pod tytu³em Wielkie Ksiêstwo Poznañskie. Iloœæ
materia³ów folklorystycznych jest imponuj¹ca: 1447
pieœni, 102 podania, 127 bajek, 15 przys³ów oraz 37 va-

ria czyli rozmaitoœci. Kolber przywi¹zywa³ wielk¹ wagê
do podañ, legend, baœni ludowych Wielkopolski, sam to
wyjaœni³ nastêpuj¹co:

Po³o¿yliœmy nacisk na podania i legendy tych okolic,
spisuj¹c je wiernie, tak jak przez nas samych na miejscu
pos³yszane by³y lub w ró¿nych wyczytane pismach, prze-
konani, ¿e przy dalszych poszukiwaniach nierównie wiê-
ksza wykryje siê ich liczba; przypuszczamy bowiem, ¿e
na brak tych twórczej fantazji ludu p³odów w staro¿ytnej
Piastów i Przemys³awów dzielnicy uskar¿aæ siê nie bê-
dzie powodu.

Zgaduj zgadula z Oskarem Kolbergiem

Przygotowa³am dla czytelników Proble-
mów… kilka dañ, spróbujmy fragmentów dzie³a tropi-
ciela – folklorysty.
1. Jaka miejscowoœæ jest przedmiotem poni¿szego opi-
su?

… otoczone wa³em, ma zamek piêkny, kilka koœcio³ów
i szpitali i wiele innych budynków publicznych, mnó-
stwo fabryk i m³ynów wietrznych. Przed zaprowadze-
niem systematu prohibicyjnego w Królestwie Polskim
Kongresowem istnia³y tu fabryki sukna i wielu tkaczy.
S³awny Amos Komeniusz by³ rektorem za³o¿onych
wówczas tutaj szkó³. W 1655 opanowali miasto Szwe-
dzi, w rok potem odebrali je (…) Polacy.

2. Mê¿czyzna jakiej krainy naszej ojczyzny zosta³ za-
prezentowany w kolejnym fragmencie?

Jest on wzrostu czêœciej wysokiego ni¿ miernego, dosyæ
barczysty, w³osa zwykle kasztanowatego lub blond w
ró¿nych odcieniach, oczu piwnych lub siwych (b³êkit-
nych). Temperament jego raczej powolny ni¿ prêd-
ki.(…) Dziœ wszyscy tu prawie czytaæ i pisaæ umiej¹.
Czytuje te¿ wielu z nich w chwilach od pracy rêcznej
wolnych, ksi¹¿ki i pisma, przez niektórych z nich zapi-
sywane. Po wielu wsiach za podniet¹ szlachty i ksiê¿y,
zawi¹za³y siê stowarzyszenia czyli kó³ka rolnicze (…),
które kupuj¹ ludowe ksi¹¿ki.

3. Jaki obyczaj rodem z Wielkopolski zosta³ opisany
przez Kolberga?

W pierwsze œwiêto po obiedzie, parobki oblewaj¹ dzie-
wuchy. Z³apawszy z nich któr¹, prowadz¹ j¹ do studni
albo stawu i ca³¹ oblewaj¹ z æwierci, z wêborka. Jedni
lej¹ wodê, a drudzy tak oblane dziewczêta poklepuj¹ je-
szcze rêkami po bokach i po plecach, ¿eby mokry ¿y-
wio³ dobrze im da³ siê we znaki. Zlawszy je do nitki
puszcz¹; a lej¹ na tê pami¹tkê (jak wierz¹ gospodynie
lub rodzice), aby krowy ich lepiej doji³y, t.j. wiêcej
dawa³y mleka. W (…) ch³opaki id¹ po obiedzie po dyn-
gu za sk¹panie dziewek. Gospodarze daj¹ wówczas tym
parobkom dyng, t.j. dwa kawa³y placka (jeden pszeni-
czny, drugi gryzewy…) i po kieliszku wódki ka¿demu.
Parobcy œpiewaj¹:

My biegamy po dyngusie,

I œpiewamy o Jezusie,

o Jezusie, o Chrystusie.

Folklorysta ³¹cz¹cy pozytywistyczny utylitaryzm z
romantyczn¹ mi³oœci¹ do … wsi ;)

W tym czasie mia³o miejsce szczególne wyda-
rzenie w ¿yciu folklorysty. Siostra Konopki zapropono-
wa³a mu œlub, na co Oskar zareagowa³ nastêpuj¹co i
bardzo szybko: spakowa³ siê na furkê wraz ze swoim
niewielkim dobytkiem i ruszy³ do Krakowa, gdzie zamie-
szka³ u znanego antropologa Izydora Kopernickiego.
Kolberg ukocha³ polsk¹ wieœ, folklor, wêdrówki tak
bardzo, i¿ w jego sercu nie by³o ju¿ miejsca na inne
mi³oœci, które ogranicza³yby i krêpowa³y realizacjê pa-
sji i wiary w to, ¿e Polska odrodzi siê dziêki pielêgnowa-
niu swej kultury, której fundamentem jest ludowa
tradycja duchowa i artystyczna. Do koñca swych dni, to
jest do 3 czerwca 1890 roku, realizowa³ z zapa³em ge-
nialnego twórcy swoj¹ koncepcjê patrioty rozkochane-
go w tym co polskie. Non omnis moriar, tak to
horacjañskie stwierdzenie z pewnoœci¹ jest przywo³ane
zasadnie w wypadku dzie³a ¿ycia Oskara Kolberga. Au-
tor Ludu, jago zwyczajów, sposobu ¿ycia, mowy, podañ,
przys³ów, obrzêdów, guse³, zabaw, pieœni, muzyki i tañ-
ców ¿yje wœród wolnych Polaków XXI wieku,
kszta³tuje ich spojrzenie poprzez obecnoœæ tradycji kul-
tury duchowej, rodz¹cej patriotyzm indywidualnoœci,
odrêbnoœci narodowej jednoczeœnie otwarty na Europê i
ca³y œwiat. Pomnik, który postawi³ sobie poprzez stwo-
rzenie gigantycznego archiwum dokumentuj¹cego
polsk¹ tradycjê ludow¹ jest nieœmiertelny.

Zapraszam  na wrzeœniow¹ lekcjê otwart¹

(dok³adny termin zostanie podany na stornie CDN).
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Anna Napiera³a
starszy bibliotekarz
Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie

Oskar Kolberg jest postrzegany jako twórca
podstaw etnologii i folklorystyki polskiej.

By³ cz³owiekiem instytucj¹, pasjonatem wiedzy, nie-
spe³nionym muzykiem i kompozytorem. Jego najwiê-
ksze dzie³o „Lud, jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa,
podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pieœni,
muzyka i tañca” to ponad 30 tys. stron druku. Jego
dzie³a stawiano w jednym rzêdzie ze „S³ownikiem jêzy-
ka polskiego” Samuela Bogumi³a Linde czy „Bibliogra-
fi¹ polsk¹” Karola Estreichera.

Kolberg wywodzi³ siê z rodziny o francusko-
pruskich korzeniach. Urodzi³ siê 22 lutego 1814 roku w
podradomskiej Przysusze, w powiecie opoczyñskim.
Jego ojciec, Juliusz Kolberg przyszed³ na œwiat w Me-
klemburgii, do Polski przyby³ w 1796 r. By³ in¿ynie-
rem: geodet¹, kartografem i meteorologiem. Matka,
Karolina Mercoeur, pochodzi³a z rodziny francuskich
emigrantów. Jednak urodzona na polskiej ziemi, rów-
nie¿ synowi zaszczepi³a mi³oœæ do kraju urodzenia. Pol-
skie pochodzenie by³o dla etnografa kwesti¹
priorytetow¹. Oskar przez ca³e ¿ycie dementowa³ nie-
mieckie pochodzenie ojca, podkreœlaj¹c, ¿e jego rodzina
pochodzi z Pomorza Ba³tyckiego, czyli z terenów pier-
wotnie s³owiañskich.

Po kilkuletnim pobycie w Opoczyñskiem Ju-
liusz zosta³ powo³any na stanowisko profesora Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Rodzina na trwa³e zwi¹za³a siê
ze œrodowiskiem intelektualnym i artystycznym War-
szawy. Kolbergowie zamieszkali w oficynie Pa³acu
Kazimierzowskiego, s¹siaduj¹c z Chopinami i K. Bro-
dziñskim. Poza Oskarem pañstwo Kolbergowie mieli
jeszcze dwóch synów: Wilhelma i Antoniego. Wilhelm,

podobnie jak ojciec, by³ wybitnym in¿ynierem. Antoni
z kolei objawi³ artystyczny talent, który realizowa³ jako
malarz. Oskar, najm³odszy z braci, po³¹czy³ obie predy-
spozycje. By³ kompozytorem i etnografem - artyst¹ i ba-
daczem. Wydaje siê, ¿e przez ca³e ¿ycie te dwa
niezwyk³e ¿ywio³y walczy³y w nim ze sob¹. W latach
1823–1830 Oskar uczêszcza³ do Liceum Warszawskie-
go, którego dyrektorem by³ S. B. Linde. Uczniami tej
szko³y byli tak¿e dwaj jego bracia: starszy Wilhelm,
przysz³y in¿ynier, m³odszy Antoni, póŸniejszy malarz,
oraz Fryderyk Chopin.

Równoczeœnie z edukacj¹ w Liceum Oskar po-
biera³ naukê gry na fortepianie, najpierw u T. G³ogo-
wskiego, póŸniej w latach 1824–1830 u Franciszka
Vettera, z pochodzenia £u¿yczanina, a tak¿e u Józefa
Elsnera. Kolberg ju¿ w m³odoœci wykazywa³ niebanalne
zdolnoœci muzyczne. Du¿y wp³yw na ich rozwój wy-
war³a pielêgnowana od dzieciñstwa przyjaŸñ z Chopi-
nem. S³ynna jest tak¿e historia ich wspólnej opiekunki,
ZuŸki Wawrzek, z której ust Kolberg mia³ po raz pier-
wszy us³yszeæ pieœni ludowe.

W 1830 roku wybuch powstania listopadowe-
go zakoñczy³ jego dzieciñstwo. Liceum zosta³o za-
mkniête, a - co gorsza - ojciec Oskara zacz¹³ ciê¿ko
chorowaæ i zmar³ 5 wrzeœnia 1831 roku. Obowi¹zek
utrzymania rodziny spad³ na najstarszego z braci, Wil-
helma. Od 1830 roku Oskar Kolberg pracowa³ jako
ksiêgowy w banku Samuela Fraenkla. Ten zawód bê-
dzie towarzyszyæ mu jeszcze w latach póŸniejszych.
Wci¹¿ nie zrezygnowa³ jednak z marzeñ kompozytor-
skich. Pomiêdzy 1835-36 rokiem podj¹³ studia na Aka-
demii Handlowej w Berlinie, równoczeœnie decyduj¹c
siê na studiowanie kompozycji. Jeszcze po powrocie do
Polski w 1836 roku Józef Elsner zaliczy³ Kolberga do
grona najwybitniejszych artystów Warszawy.

Kolbergowi zale¿a³o jednak na pracy. Z braku
ksiêgowego etatu w Warszawie, Oskar podj¹³ nawet
wyzwanie pracy guwernera w odleg³ej od Warszawy
Mitawie. Po roku powróci³ jednak do stolicy. Zacz¹³

Oskar Kolberg
w zbiorach Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Lesznie

Literatura i Ÿród³a internetowe wspieraj¹ce mnie pod-
czas tworzenia tekstu:

1. Górski Ryszard, Oskar Kolberg. Zarys ¿ycia i dzia³alnoœci,
Warszawa, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, 1970 r.
2. Kolberg Oskar, Dzie³a wszystkie. Wielkie Ksiêstwo Poznañ-
skie, Poznañ, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1962, t. 9,
10, 11

3. Œwirko Stanis³aw, Wstêp do wydania pierwszego, w: Oskar
Kolberg Przys³owia, Warszawa, Ludowa Spó³dzielnia Wyda-
wnicza, 1977 r.
4. http://www.kolberg2014.org.pl
5. http://www.oskarkolberg.pl
6. http://www.ptl.info.pl
7. http://www.kulturaludowa.pl
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udzielaæ prywatnych lekcji gry na fortepianie, marzy³ o
karierze kompozytorskiej i koncertowej. Pod koniec lat
30. m³ody kompozytor zacz¹³ równie¿ obracaæ siê w
krêgach literacko-artystycznych. Idee romantyzmu i
zwrot epoki ku ludowi przyczyni³y siê do rozpoczêcia
przez Kolberga jego prac terenowych.

Oprócz liryki wokalno-instrumentalnej w centrum jego
zainteresowañ pozostawa³a muzyka fortepianowa.
Szczególne znaczenie maj¹ jego mazurki i kujawiaki,
nawi¹zuj¹ce do motywów ludowych, ujête we wczes-
noromantycznym stylu „brillant”. W roku 1853 odby³a
siê premiera jego opery Król pasterzy. Z czasem Kol-
berg zarzuci³ twórczoœæ kompozytorsk¹ i skierowa³
swoje zainteresowania wy³¹cznie w stronê dokumento-
wania folkloru.

Ju¿ pod koniec lat trzydziestych zacz¹³ zapisy-
waæ pieœni i melodie ludowe. Pierwsze wyprawy w oko-
lice Warszawy odbywa³ w gronie literatów, malarzy,
muzyków, m. in. J. Konopki, E. Jenikego, T. Lenartowi-
cza, L. Norwida, W. Gersona, A. Kolberga. Do roku
1840 zgromadzi³ kilkaset zapisów pieœni. W latach 40-
tych wyda³ te¿ pierwsze zbiory pieœni ludowych prze-
znaczonych do œpiewu.

Od roku 1845 przez dwanaœcie lat pracowa³ jako urzêd-
nik w zarz¹dzie kolei ¿elaznej warszawsko-wiedeñ-
skiej. Jednoczeœnie podj¹³ systematyczne badania
terenowe, pocz¹tkowo na Mazowszu, z czasem obj¹³
nimi ca³y obszar dawnej Rzeczypospolitej.

Kolberg wspó³pracowa³ z warszawskimi czasopisma-
mi, przede wszystkim z redakcj¹ „Biblioteki Warsza-
wskiej”, stanowi¹c¹ w ówczesnych warunkach swoisty
salon literacko-intelektualny stolicy.

By³ wspó³redaktorem Encyklopedii powszech-
nej S. Orgelbranda, opracowa³ dla tego wydawnictwa
wiêkszoœæ hase³ poœwiêconych muzyce, któr¹ to ency-
klopediê mamy w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Lesznie.

Na pierwsz¹ wyprawê uda³ siê Kolberg w 1839
roku. Pocz¹tkowo obiektem jego zainteresowania by³o
badanie folkloru muzycznego. To Kolberg jako pier-
wszy zacz¹³ spisywaæ nie tylko s³owa pieœni ludowych,
ale równie¿ ich melodie. Jego talent i wykszta³cenie mu-
zyczne znalaz³y tutaj sprzyjaj¹c¹ drogê realizacji.
Pocz¹tkowo w publikacjach pieœni przeznaczonych dla
muzykowania domowego zamieszcza³ wykonany przez
siebie akompaniament fortepianowy. Z czasem uzna³
jednak, ¿e istot¹ dokumentowania folkloru winno byæ
utrwalanie go w formie oryginalnej, nie poddanej ¿ad-
nej artystycznej modyfikacji.

Pierwsze wiejskie eskapady Kolberga by³y bardziej wy-
cieczkami krajoznawczymi ni¿ procesem badawczym.
W pierwszych wypadach towarzyszyli mu Józef Kono-
pka, Walenty Zakrzewski, Emil Jenike. Od pocz¹tku
Kolberg dokumentowa³ twórczoœæ muzyczn¹ ch³opów.
Po koniec 1842 r. ukaza³ siê pierwszy tzw. poszyt dzie³a
„Pieœni ludu polskiego”. W „Pieœniach” Kolberg za-
prezentowa³ melodie wraz z akompaniamentem forte-
pianowym. Ukaza³y siê one w Poznaniu u miejscowego
wydawcy Jana Konstantego ¯upañskiego.

W roku 1857 wyda³ Pieœni ludu polskiego, za-
wieraj¹ce ponad 400 ballad i tyle¿ melodii tanecznych z
ró¿nych regionów Polski.

Zbiór ten, w którym muzyka ludowa podana by³a w for-
mie autentycznej, bez opracowania harmonicznego, zo-
sta³ ju¿ ówczeœnie bardzo wysoko oceniony. Kolberg
planowa³ wydawanie dalszych tomów pieœni, ale w
1865 roku opracowa³ i zacz¹³ realizowaæ wielki plan ze-
brania Ÿróde³ dla nowej dziedziny nauki – etnografii. W
tym samym roku ukaza³a siê pierwsza czêœæ jego dzie³a
Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania,
przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pieœni, muzyka i ta-
ñce. Seria I. Sandomierskie. Odt¹d konsekwentnie reali-
zowa³ tê now¹ koncepcjê poprzez serie monografii
regionalnych, tworz¹cych w sumie obraz XIX-wiecznej
kultury ludowej.

Sam Kolberg w korespondencji z Ignacym
Kraszewskim wspomina³, ¿e to zadanie by³o nie tylko
trudne, ale wi¹za³o siê tak¿e z szeregiem przykroœci,
szczególnie z powodu „nieufnoœci ludu i niechêci, jak¹
ma do powierzenia swoich pieœni obcemu”. Do tego nie-
cierpliwi ch³opi wcale nie kwapili siê do ¿mudnego po-
wtarzania bez koñca ka¿dej zwrotki swoich pieœni.
„Nieraz przysz³o mi w brudnej izbie, przy obawie o
w³asn¹ skórê wœród dusz¹cego dymu, wyziewów i gwa-
ru t³umnie zgromadzonego i cisn¹cego mnie ludu, bez
œwiat³a prawie stenografowaæ ulatuj¹ce dŸwiêki skrzyp-
ka i nieraz w lesie na pniu drzewa lub w polu na w³as-
nym kolanie albo na karku towarzysza wêdrówki
wpisywaæ nuty”, wspomina³ Kolberg.

Izydor Kopernicki, przyjaciel i pierwszy bio-
graf Kolberga z uznaniem wspomina³ spokój i cierpli-
woœæ badacza: „Potrzeba doprawdy widzieæ i podziwiaæ
ten jego spokój, cierpliwoœæ i tê natê¿on¹ uwagê (...) z
jak¹ on zachêca i podtrzymuje ch³opa, znudzonego i
znu¿onego ju¿ powtarzaniem zapisanej ju¿ pieœni lub
opowiadania; potrzeba widzieæ tê jego uporczyw¹ wy-
trwa³oœæ w badaniu, dopóki nie wyci¹gnie z ch³opa lub z
baby tego, co mu potrzeba, – a¿eby siê przekonaæ, ¿e ta-
kie badania etnograficzne kosztuj¹ trudu wiele i ¿e zsu-
mowawszy wszystko, co Kolberg zdzia³a³, trud przez
niego poniesiony oka¿e siê bajecznie olbrzymim”.

Konieczne jest podkreœlenie, ¿e Kolberg swoj¹
tytaniczn¹ pracê wykonywa³ – jak powiedzielibyœmy
dzisiaj – charytatywnie. A trzeba pamiêtaæ, ¿e zajêcie to
wymaga³o ogromnych nak³adów finansowych. Uœwia-
damia³ to Zbigniew Libera, znawca i badacz etnografii
S³owian, w tekœcie „Etnograficzne wycieczki i zbiera-
nie rzeczy ludowych w XIX w.”: „Ludoznawca, aby
udaæ siê w podró¿ i zbieraæ rzeczy ludowe musia³ zgro-
madziæ wystarczaj¹ce œrodki finansowe na transport,
zgromadzenie zapasów ¿ywnoœci, zdarza³o siê, ¿e i na
broñ oraz amunicjê, op³acenie przewoŸnika czy prze-
wodnika, a niekiedy nawet na kilkunastoosobow¹ esko-
rtê, na op³acenie noclegów w szynku, rzadziej w
wiejskiej cha³upie, na op³acenie informatorów”.

Kolejnym kosztem by³a póŸniejsza publikacja
prac. Dlatego Kolberg od 1845 roku przez 16 lat praco-
wa³ jako ksiêgowy, najpierw w zarz¹dzie kolei ¿elaznej
warszawsko-wiedeñskiej, a potem w zarz¹dzie dyrekcji
dróg i mostów. W miêdzyczasie stale prowadzi³ badania
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folklorystyczne, ze szczególnym uwzglêdnieniem mu-
zyki ludowej. Od 1865 roku odda³ siê bez reszty zbiera-
niu Ÿróde³ dla rozwoju polskiej etnografii. Wynikiem
jego pracy by³ pierwszy tom jego wielkiego dzie³a pt.
„Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania,
przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pieœni, muzyka i
tañce”. Nowym celem Kolberga by³o stworzenie monu-
mentalnej serii monografii regionalnych.

Praca etnografa opiera³a siê na d³ugich wê-
drówkach, budowaniu zaufania z ludem, poszukiwaniu
osób chêtnych do rozmów. By³y to czynnoœci ciê¿kie i
d³ugotrwa³e, dlatego tak wa¿ne by³o poszukiwanie ko-
respondentów w ró¿nych „punktach pomocy”: „Takimi
punktami pomocy by³y dla ludoznawców dwory i ple-
banie”, podkreœla³ Libera. Kolberg te¿ mia³ swoj¹ sieæ
korespondentek - pod Sanokiem, w Modlnicy czy w Ta-
rnowie pod Che³mnem.

Brak materialnego poparcia dla edycji, sytua-
cja polityczna w Królestwie po powstaniu styczniowym
oraz obietnica subwencji ze strony Krakowskiego To-
warzystwa Naukowego sk³oni³y Kolberga do opuszcze-
nia na zawsze Warszawy w roku 1871.

Na zaproszenie swojego przyjaciela Józefa
Konopki, towarzysza pierwszych folklorystycznych
wêdrówek, przeniós³ siê do Krakowa, gdzie mieszka³
najpierw w Mogilanach, a nastêpnie w Modlnicy u brata
Józefa – Juliana. W 1873 roku zosta³ korespondentem
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, a rok póŸniej prze-
wodnicz¹cym sekcji etnologicznej Komisji Antropolo-
gicznej Akademii. W 1878 podczas wystawy œwiatowej
w Pary¿u zosta³ odznaczony br¹zowym medalem za
swoje wydawnictwa eksponowane w dziale etnografi-
cznym pawilonu austriackiego.

W latach 70. Kolberg dokona³ ogromnej pracy
badawczej. Przemierza³ Wielkopolskê, Pomorze oraz
ca³y zabór austriacki. W 1884 z Modlnicy przeniós³ siê
do Krakowa. Do koñca swojego ¿ycia ¿y³ i pracowa³ w
bardzo skromnych warunkach, przeznaczaj¹c wszystkie
œrodki finansowe na ekspedycje folklorystyczne.

W latach 1867–1869 wyda³ Kujawy jako seriê
III i IV Ludu, traktuj¹c tym samym Pieœni ludu polskie-
go z 1857 roku jako seriê I i Sandomierskie jako seriê II
swego dzie³a.

Bliskoœæ Krakowa, zwi¹zek z jego œrodowi-
skiem naukowym, uzyskanie przez Galicjê autonomii
tak¿e w sferze nauki i kultury, stwarza³y znacznie lepsze
mo¿liwoœci pracy, ni¿ te, na które pozwala³a sytuacja w
zaborze rosyjskim. By³ jednym z patronów naukowych
zorganizowanej w 1880 roku Wystawy Etnograficznej
w Ko³omyi. By³ to okres intensywnych badañ w terenie
oraz pracy naukowej i edytorskiej. Prowadzi³ badania w
Wielkopolsce i na Pomorzu, a tak¿e w ca³ym zaborze
austriackim od Ma³opolski po Podole i Pokucie (nie
móg³ jednak przekroczyæ granic Królestwa Polskiego).
Podczas pobytu w Modlnicy ukaza³y siê kolejne tomy
Ludu, m. in. Krakowskie (seria V–VIII), Wielkie Ksiê-
stwo Poznañskie (seria IX–XV) i Lubelskie (seria
XVI–XVII), wspó³finansowane przez Akademiê Umie-
jêtnoœci.

Ostatni¹ podró¿ badawcz¹ odby³ w roku 1885
w Sanockie i Przemyskie. W latach 1885–1890 opubli-
kowa³ monografie: Kieleckie (seria XVIII–XIX), Rado-
mskie (seria XX–XXI), £êczyckie (seria XXII),
Mazowsze (seria XXIV–XXVIII) i Pokucie (seria
XXIX–XXXII), a tak¿e pierwsz¹ czêœæ Kaliskiego (se-
ria XXIII) i Che³mskiego (seria XXXIII).

31 maja 1889 roku Oskar Kolberg obchodzi³
jubileusz piêædziesiêciolecia pracy zorganizowany
przez krakowskie œrodowisko naukowe i artystyczne. W
lipcu tego¿ roku zamieszka³ w domu swego przyjaciela,
a póŸniej wykonawcy testamentu, Izydora Kopernickie-
go. Zmar³ 3 czerwca 1890 roku, pochowany zosta³ na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Po œmierci Kolberga z pozostawionych przez
niego materia³ów Kopernicki zd¹¿y³ wydaæ drug¹ czêœæ
Che³mskiego (seria XXXIV) i Przemyskie (seria
XXXV). Na pocz¹tku XX-go wieku J. Tretiak wyda³ je-
szcze Wo³yñ (1907), a S. Udziela Górny Œl¹sk (1906) i
Tarnów. Rzeszów (1910). Reszta materia³ów pozosta³a
w rêkopisach a¿ do podjêcia edycji Dzie³ wszystkich
Oskara Kolberga.

Zarówno opublikowane przez Kolberga tomy
jego Ludu i Obrazów etnograficznych, jak i pozostawio-
ne w manuskryptach materia³y, stanowi¹ bezcenne
Ÿród³o do dziejów kultury narodowej. Opracowaniem i
wydaniem tej spuœcizny zajmuje siê Instytut im. Oskara
Kolberga w Poznaniu. Dotychczas ukaza³o siê 85 to-
mów Dzie³ wszystkich.

„Pieœni ludu polskiego”, które ukaza³y siê w 1857 r. to
monograficzny zbiór polskich ballad i tañców ludo-
wych. Tom opracowany zosta³ w okresie, gdy Kolberg
przygotowywa³ seryjne wydawnictwo poœwiêcone
wy³¹cznie pieœniom i muzyce. PóŸniej zdecydowa³ siê
na potraktowanie go jako pierwszego tomu Ludu.
Ksi¹¿ka otwiera wiêc wielotomowy cykl Kolbergo-
wskich monografii regionalnych i problemowych.
Czêœæ pierwsza zawiera teksty i melodie 41 w¹tków bal-
ladowych. W drugiej czêœci zgromadzonych jest 466
melodii tanecznych z przyœpiewkami. Krótki wstêp Ko-
lberga zawiera omówienie przyjêtych przez niego zasad
wydawniczych i ogólne uwagi o muzyce ludowej. We
wstêpnej czêœci jest te¿ szkicowa mapa zasiêgów teryto-
rialnych poszczególnych monografii etnograficznych
Kolberga. Czêœæ materia³ow¹ wzbogaca 10 barwnych
ilustracji strojów ludowych, wykonanych przez Anto-
niego Kolberga i Karola Marconiego.

Kolberg przy pisaniu „Ludu…” korzysta³ z do-
stêpnych prac ludoznawczych. Wykorzystywa³ w swo-
jej pracy prasê warszawsk¹, prowincjonaln¹, druki,
rêkopisy staropolskie, literaturê podró¿nicz¹, literaturê
piêkn¹.

Kolberg korzysta³ z pomocy ca³ej grupy ochot-
ników, wspó³pracowników, przyjació³. Do najbli¿szych
nale¿eli: literat W³adys³aw Ciesielski, poeta i etnograf
Aleksander Osipowicz, komediopisarz Józef Bliziñski.

Monografie regionalne Kolberga zawieraj¹ te-
ksty krajoznawcze i kulturoznawcze. Prace Kolberga
przybli¿aj¹ œwiat, ju¿ odleg³y historycznie. XIX stulecie
by³o œwiadkiem przemian spo³eczno-cywilizacyjnych.
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Na pocz¹tku zamierza³ upowszechniæ muzykê ludow¹,
która by³a inspiracj¹ dla kompozytorów tworz¹cych w
duchu narodowym. Z czasem celem sta³o siê stworzenie
atlasu regionalnego polskiej kultury ludowej. Jego
dzie³a stanowi¹ Ÿród³o wiedzy dla wspó³czesnych etno-
logów i antropologów kulturowych. Kolberg odwiedza³
karczmy, obserwowa³ obrzêdy, bywa³ na weselach. Ko-
rzysta³ z pomocy licznych ziemiañskich amatorów.

Zwi¹zki Kolberga z Wielkopolsk¹

Wydanie „Pieœni ludu polskiego” w roku 1842 przez
poznañskiego wydawcê Jana Konstantego ¯upañskiego
zapocz¹tkowa³y wieloletnie kontakty Oskara Kolberga
z Wielkopolsk¹. W latach 1842-1845 ukaza³o siê w su-
mie 5 zeszytów, które zawiera³y 125 pieœni. „Pieœnia-
mi…” zadebiutowa³ Kolberg jako zbieracz i wydawca
literatury i muzyki ludowej. Dalsze teksty zosta³y wy-
drukowane w „Przyjacielu Ludu”.

W latach 1846-47 ukazywa³y siê pieœni, które stanowi³y
najwiêkszy z zamieszczonych w „Przyjacielu Ludu”
zestaw pieœni. Znalaz³o siê w nim 90 pieœni, opracowa-
nych w ten sam sposób co w „Pieœniach ludu Polskie-
go”.

Szczególn¹ uwagê nale¿y skupiæ na 7 tomach
poœwiêconych Wielkiemu Ksiêstwu Poznañskiemu.
Wykorzysta³ Kolberg liczne materia³y przes³ane przez
zbieraczy – amatorów. W zdobyciu cennych materia³ów
pomaga³a czêœæ wielkopolskiego ziemiañstwa. Sami
zbierali wa¿ne informacje oraz u³atwiali pracê Kolber-
gowi w terenie. Jedn¹ z najbardziej pomocnych osób
by³a Bibianna Moraczewska oraz Ryszard Berwiñski.
Wykorzysta³ w swojej pracy Kolberg dzie³a Edwarda
Raczyñskiego, Józefa £ukaszewicza, Emila Kierskiego.
Wykorzystywa³ równie¿ materia³y, które ukaza³y siê w
„Przyjacielu Ludu” w latach 1834-1849. Celem Kolber-
ga sta³o siê przedstawienie wsi wielkopolskiej, jej ¿ycia
i obyczajowoœci.

W tomach I i II oraz III Poznañskiego znalaz³y siê opisy
topograficzne ró¿nych miejscowoœci, zwi¹zane równie¿
z nimi legendy oraz podania. W tych tomach przedsta-
wiono niektóre elementy kultury materialnej wsi wiel-
kopolskiej (np. po¿ywienie, ubiór, budownictwo,
narzêdzia). W woluminach s¹ tak¿e rysunki Bogumi³a
Hoffa. Wielkopolskie zwyczaje i obrzêdy zosta³y uka-
zane w porz¹dku chronologicznym. Melodie i teksty z
Wielkopolski s¹ zawarte w tomie IV i V. W Poznañ-
skiem znalaz³o siê ponad 1400 pieœni, w wiêkszoœci z
melodiami. Szósta czêœæ serii wielkopolskiej obejmuje
opowieœci ludowe (w sumie 111 tekstów bajkowych i
anegdotycznych). Czêœæ tego materia³u zosta³a przedru-
kowana (33 teksty, tj. oko³o 1/3 ca³oœci), g³ównie z
,,Przyjaciela Ludu'', z publikacji R. Berwiñskiego, F.
Wawrowskiego i in. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ zbioru
stanowi¹ jednak opowiadania zapisane przez Kolberga
w terenie lub nades³ane mu przez korespondentów, z
czego najliczniejsze pochodz¹ z okolic Koœciana, szcze-
gólnie ze wsi Morownicy (30 tekstów), gdzie w latach
1868, 1869, 1872, 1875 Kolberg prowadzi³ gruntowne
badania.

Ostatnia czêœæ monografii etnograficznej Wielkopolski
zawiera opisy wierzeñ, czarów i przes¹dów. Przy opra-
cowaniu Kolberg obszernie wykorzysta³ literaturê oraz

materia³ uzyskany od wspó³pracowników. Czerpa³ z
prac i publikacji R. Berwiñskiego, E. Kierskiego, z ar-
tyku³ów rozsianych po czasopismach, g³ównie z „Przy-
jaciela Ludu”. Zgromadzony i opracowany
kompilacyjnie materia³, dope³niony obserwacjami i
wiadomoœciami w³asnymi. Tom zawiera kilkanaœcie ta-
kich bajek. Tom VII to „œwiat nadzmys³owy” ludu wiel-
kopolskiego. „Poznañskie” ukaza³o siê w latach
1875-1882.

Bardzo wa¿na czêœæ pracy Oskara Kolberga
jest zawarta w licznej korespondencji, która stanowi
czêœæ Dzie³ Wszystkich. Pierwsza czêœæ trzytomowego
zbioru listów pisanych przez Kolberga, jak równie¿ do
niego adresowanych obejmuje 467 pozycji z lat
1837-1876 u³o¿onych chronologicznie. Ksi¹¿ka zawie-
ra korespondencjê z towarzystwami i instytucjami pol-
skimi i zagranicznymi, wspó³pracownikami, rodzin¹,
przyjació³mi Kolberga, wydawcami i odbiorcami to-
mów jego Ludu i Obrazów etnograficznych. Przynosi
informacje o rozleg³ych kontaktach Kolberga, o war-
sztacie naukowym, organizacji pracy, podró¿ach, meto-
dach wspó³pracy z korespondentami terenowymi,
problemach wydawniczych. Dostarcza tym samym cen-
nego materia³u do biografii Kolberga, ukazuj¹c jego
osobê i dzia³alnoœæ na tle epoki i w skomplikowanym
kontekœcie spo³eczno-kulturowym XIX wieku. Listy
poœwiêcone sprawom prywatnym rzucaj¹ œwiat³o na
stosunki rodzinne i wprowadzaj¹ w kr¹g wieloletnich
przyjaŸni autora Ludu. Prezentuj¹ jego wspó³pracowni-
ków, sympatyków i entuzjastów, nie ujawnionych na
kartach dzie³a wspó³twórców jego monografii regional-
nych.

Druga czêœæ korespondencji Kolberga zawiera
546 listów z lat 1877-1882. Ukazuje dalsze lata pracy
Kolberga nad realizacj¹ wielkiego planu opisu etnogra-
ficznego ziem polskich i s¹siednich (do roku 1877 autor
Ludu wyda³ ju¿ jedenaœcie tomów swego dzie³a, w roku
1882 ma za sob¹ edycjê piêciu dalszych, w tym najob-
szerniejszej swej monografii: siedmioczêœciowego
W.Ks. Poznañskiego).

Rok Oskara Kolberga

Z okazji 200 rocznicy urodzin wybitnego etnografa i
kompozytora, uchwa³¹ Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, rok 2014 zosta³ og³oszony rokiem Oskara Kolber-
ga.

Prace przygotowawcze do opublikowania spu-
œcizny Kolberga rozpoczêto ju¿ w 1958 roku w tzw.
„pracowni kolbergowskiej” Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego (PTL) we Wroc³awiu, pod kierunkiem
prof. Józefa Gajka. PTL by³o od dawna rzecznikiem i
inicjatorem wydania dorobku tego badacza, a tak¿e po-
siada³o wówczas w depozycie znaczn¹ czêœæ Kolbergo-
wskiego archiwum.

W roku 1960, decyzj¹ najwy¿szych wówczas w³adz pa-
ñstwowych (Rady Pañstwa), postanowiono opubliko-
waæ ca³¹ Kolbergowsk¹ spuœciznê w postaci Dzie³
wszystkich jako jeden z pomników tysi¹clecia pañstwa
polskiego. Opiekê naukow¹, a tak¿e finansowanie zada-
nia powierzono Polskiej Akademii Nauk.

Dla realizacji edycji utworzono w PTL od-
rêbn¹ Redakcjê „Dzie³ wszystkich” Oskara Kolberga
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(DWOK), dzia³aj¹c¹ pocz¹tkowo we Wroc³awiu, a od
1962 roku w Poznaniu. Redaktorem naczelnym DWOK
zosta³ prof. Józef Burszta, który w 1962 roku zgroma-
dzi³ niewielki zespó³ i zorganizowa³ ostatecznie Reda-
kcjê DWOK w Poznaniu. Rad¹ Naukow¹ DWOK od
roku 1962 kierowa³ prof. Julian Krzy¿anowski. Po jego
œmierci od roku 1976 funkcjê Przewodnicz¹cego Rady
Naukowej obj¹³ prof. Gerard Labuda, który pe³ni tê fun-
kcjê do dziœ.

W po³owie roku 1997 powo³ano do ¿ycia sa-
modzieln¹ placówkê, która przejê³a zadania, dorobek i
zespó³ doœwiadczonych edytorów i badaczy. Z
pocz¹tkiem 1998 Instytut im. Oskara Kolberga w Po-
znaniu rozpocz¹³ oficjalnie dzia³alnoœæ i kontynuuje
prace nad dziedzictwem Kolberga.

Efektem dzia³alnoœci zespo³u Instytutu (a
wczeœniej Redakcji) jest rozpoznanie ca³oœci spuœcizny
Kolberga, wypracowanie specjalistycznego warsztatu
edytorskiego w oparciu o systematycznie prowadzone
prace naukowo-badawcze, opublikowanie 81 tomów
„Dzie³ wszystkich” Kolberga, a tak¿e wielu innych
prac, g³ównie z zakresu folklorystyki i muzykologii.
Wœród zaplanowanych wydarzeñ Roku Oskara Kolber-
ga s¹ m.in. konferencje poœwiêcone zagadnieniom pol-
skiego folkloru z obszarów, które bada³ etnograf, a które
obecnie znajduj¹ siê poza granicami Polski. Odbêdzie
siê te¿ szereg koncertów pokazuj¹cych w jaki sposób
wspó³czesne zespo³y nawi¹zuj¹ do ludowej tradycji.
Planowana jest te¿ digitalizacja rêkopisów etnografa
oraz prezentacja dwóch oper jego dzie³a. Za obchody
Roku Kolberga odpowiedzialny jest Instytut Muzyki i
Tañca. Dyrektor instytutu Andrzej Kosowski - Œrodo-
wisko etnografów, etnomuzykologów jest dumne z po-
staci i dzie³a Oskara Kolberga. Uwa¿amy, ¿e by³a to
pionierska praca, nie tylko w skali Polski, ale unikatowa
w skali œwiatowej. - mówi³ Andrzej Kosowski. - Powie-
dzmy sobie jednak szczerze, ¿e niestety powszechna
znajomoœæ dokonañ etnografa jest niewielka. Przygoto-
wuj¹c siê do roku Oskara Kolberga przeprowadziliœmy
specjalne badanie na statystycznej próbie Polaków i ze
smutkiem stwierdziliœmy, ¿e zaledwie osiem procent z
nich potrafi³o rozpoznaæ jego nazwisko. S¹dzê wiêc, ¿e
g³ównym celem Roku jest przypomnienie sylwetki i
wielkiego dorobku tego badacza polskiego folkloru -
doda³.

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tañca, przypomnia³, ¿e
Oskar Kolberg nie tylko zbiera³ materia³y do swojego
dzie³a w sytuacji, w której Polski nie by³o na mapie
œwiata, lecz tak¿e dzia³a³ w innej rzeczywistoœci tech-
nologicznej. - Nie mia³ mikrofonu, magnetofonu ani Fa-
cebooka - powiedzia³ Andrzej Kosowski. - Podró¿owa³
od jednego miasteczka do drugiego, od jednej cha³upy
do nastêpnej, przys³uchiwa³ siê, notowa³, na pocz¹tku
tylko s³owa pieœni, potem melodiê, nastêpnie zacz¹³
przyporz¹dkowaæ do nich obrzêdy, zwyczaje i zabawy.
Wykona³ wiêc tytaniczn¹ pracê utrwalenia naszego nie-
materialnego dziedzictwa, z której korzystamy do dzi-
siaj i z której korzysta³o te¿ wielu kompozytorów
inspiruj¹cych siê muzyk¹ ludow¹ - opowiada³.

Kolberg by³ jednym z pionierów badañ polskiego fol-
kloru. Jako pierwszy zebra³ i uporz¹dkowa³ wed³ug re-

gionów wiedzê na temat polskiej twórczoœci ludowej -
muzyki, tañców, zwyczajów i mowy. W swoich zapi-
skach utrwali³ oko³o 10 tysiêcy melodii ludowych. Zdo-
byte informacje na temat rodzimego folkloru zebra³ w
znakomitym, licz¹cym 33 tomy dziele „Lud. Jego zwy-
czaje, sposób ¿ycia, mowa, podania, przys³owia, obrzê-
dy, gus³a, zabawy, pieœni, muzyka i tañce”.

Oskar Kolberg – kompozytor i folklorysta o
najbogatszym dorobku w dziewiêtnastowiecznej Euro-
pie – utrwali³, w wydanych za ¿ycia 33 tomach mono-
grafii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i
kultury ludowej. Uwa¿a³ on, ¿e zachowanie tradycji
stworzy fundament sprzyjaj¹cy odrodzeniu Polski. Kol-
bergowska dokumentacja, tak pod wzglêdem iloœcio-
wym, jak i koncepcyjnym, nie ma precedensu w
ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to ju¿ tytu³ serii:
Lud, jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania,
przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pieœni, muzyka i ta-
ñce. Zapisy muzyki i tekstów folkloru, ukazane w kon-
tekœcie ¿ycia i kultury wspólnot lokalnych, do dziœ
wykorzystywane s¹ przez kompozytorów, nauczycieli
muzyki, muzyków folkowych, zespo³y amatorskie, wre-
szcie przez badaczy i wszystkich pragn¹cych poznaæ ku-
lturê wsi polskiej XIX wieku. W 2014 roku minie
dwieœcie lat od urodzin Kolberga (1814-1890), folklory-
sty ci¹gle za ma³o znanego w œwiecie, gdy¿ wydawa³
swe prace w jêzyku polskim dokumentuj¹c kulturê i
sztukê ludow¹ kraju skazanego na unicestwienie. W
ci¹gu pó³wiecza pracy, prowadzonej w latach
1839–1890 i obejmuj¹cej tereny ca³ej przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej, Kolberg zgromadzi³ gigantyczne ar-
chiwum dokumentuj¹ce wszelkie aspekty szeroko rozu-
mianej kultury tradycyjnej, w tym zapisy muzyki, co w
jego czasach by³o zjawiskiem niezmiernie rzadkim. dru-
gie tyle pozostawiaj¹c w tzw. tekach kolbergowskich.
Za ow¹ dokumentacj¹, nie maj¹c¹ precedensu pod
wzglêdem rozmiaru i charakteru, sta³a oryginalna kon-
cepcja ca³oœciowego, wiernego utrwalania kultury du-
chowej, spo³ecznej, materialnej i artystycznej
konkretnych wspólnot lokalnych oraz regionalnych,
g³ównie historycznych ziem Rzeczpospolitej. Wydawa-
nie Dzie³ Wszystkich Oskara Kolberga – tj. reedycja
wydañ XIX-wiecznych i edycja materia³ów rêkopi-
œmiennych – dobiega koñca jako rezultat przesz³o
pó³wiecznej pracy zespo³u wielu specjalistów. Przedsiê-
wziêcie to by³o jednym z pomników obchodów
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (uchwa³a Rady Pañstwa,
1960). Oskar Kolberg, m³odszy kolega Fryderyka Cho-
pina, ca³e swe ¿ycie, tak¿e karierê kompozytorsk¹, po-
œwiêci³ dla dokumentacji kultury ludowej swej
przybranej ojczyzny. Jego kolosalna praca – skarbnica
wiedzy o naszej przesz³oœci – powinna byæ lepiej znana
oraz wykorzystywana, a jego idee dotycz¹ce o¿ywiania
tradycyjnej kultury duchowej – rozwijane. Dzie³o Oska-
ra Kolberga stanowi Ÿród³o stale ¿ywej inspiracji dla na-
uki i sztuki amatorskiej.
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„Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie"
Umberto Eco

W ci¹gu ostatnich dwóch dekad mo¿emy za-
uwa¿yæ wyraŸny, permanentny spadek zainteresowania
Polaków czytelnictwem.

Dok³adnie w 1994 pojawi³a siê retoryka kryzy-
su, zanik wra¿liwoœci spo³ecznej na „patologiczne zja-
wiska zwi¹zane z czytelnictwem.”1 Mo¿emy mówiæ o
„samosprawdzaj¹cej siê przepowiedni”. Negatywne,
niekoñcz¹ce siê dyskusje publiczne, narzekania bada-
czy i publicystów o pog³êbiaj¹cym siê kryzysie czytel-
nictwa w Polsce zaowocowa³y, jak stwierdza Grzegorz
Jankowicz, w koñcu spadkiem liczby czytelników.2 Nie
by³a to jedyna przyczyna. Obojêtny, czy wrêcz racjona-
lizuj¹cy (kalkulacja, czy to jest op³acalne, i ile to bêdzie
kosztowaæ) stosunek do bibliotek w³adz rz¹dz¹cych i sa-
morz¹dowych sprawi³, ¿e z ponad 10000 bibliotek w
1998 roku, w 2008 funkcjonowa³o ju¿ tylko 8489, w
tym 5526 na wsi. W kolejnych latach, to one g³ównie
pada³y ofiar¹ oszczêdnoœci. Zamkniêcie jednej, czy te¿
dwóch filii, powodowa³o spadek czytelników czêsto o
po³owê. Iloœæ miejscowoœci, zw³aszcza wsi, w których
nie ma ju¿ szkó³, przedszkoli i bibliotek, co roku wzrasta
diametralnie. Powoduje to nieodwracalne skutki,
zmniejsza siê wielkoœæ posiadanych zasobów kapita³ów
(spo³ecznego i kulturowego) mieszkañców tych miejs-
cowoœci. Istnieje wyraŸny trwa³y zwi¹zek pomiêdzy ni-
skimi zasobami owych kapita³ów u rodziców a
wchodzeniem przez ich dzieci w obszar nêdzy kulturo-
wej. Ma on charakter nierozerwalnej spirali wyklucze-
nia kulturowego i spo³eczno-zawodowego, wyklu-
czenia sprzêgniêtego z wy³¹czeniem œwiadomoœci tego
procesu u jego „ofiar.”3 Tadeusz Pilch stwierdza, ¿e nikt
nie policzy³, ile bibliotek w ostatnich latach tak napra-
wdê zosta³o zamkniêtych.4

Przeprowadzone w 1994 r. badania Biblioteki Narodo-
wej wskazuj¹, ¿e w przeciwieñstwie do 1992 r. liczba
czytelników spad³a z 72 % do 56%. Liczba osób, którzy
nie przeczytali ¿adnej ksi¹¿ki wynosi³a ju¿ 42%. Jednak
to rok 2008 by³ najgorszym w ostatnim dwudziestole-
ciu. Liczba sta³ych czytelników, czyli takich, którzy
przeczytali wiêcej ni¿ szeœæ ksi¹¿ek w roku, wynosi³a
tylko 11%. Natomiast liczba osób nieczytaj¹cych stano-
wi³a ju¿ 62%.5

Ostatnie badania Biblioteki Narodowej z 2012
roku pokazuj¹, ¿e kryzys czytelnictwa trwa. Sta³ych
czytelników mamy dalej tylko 11%, tych którzy nie czy-
taj¹ 61%.6 Ma³o kto, dziœ przejmuje siê spadkiem czy-

telnictwa Polaków. Renek Mendruñ, niezale¿ny anali-
tyk rynku ksiêgarskiego, stwierdza, ¿e nasza wra¿liwoœæ
spo³eczna w tym obszarze jest coraz mniejsza. Za
g³ówn¹ przyczynê tego faktu uwa¿a pog³êbiaj¹cy siê
brak wychowania do czytelnictwa.7

Wielu badaczy powy¿szego problemu uwa¿a,
¿e zanik czytelnictwa Polaków tkwi w fetyszowaniu
nowych mediów. O ile telewizja, wed³ug Roberta Put-
nama, „zabija” obywatelskoœæ i czytelnictwo, o tyle ko-
mputer, iPad, smartfon niekoniecznie.8 W krajach
skandynawskich, Stanach Zjednoczonych i wielu kra-
jach europejskich, zderzenie z nowymi mediami
nast¹pi³o zdecydowanie wczeœniej, a stan czytelnictwa
jest mimo wszystko wysoki. Na przyk³ad, w Norwegii
przesz³o 60% osób doros³ych i 80% dzieci i m³odzie¿y
korzysta systematycznie z bibliotek. Nale¿y jednak za-
uwa¿yæ, ¿e w krajach skandynawskich od przesz³o stu
lat, a w Stanach Zjednoczonych prawie dwustu, biblio-
teki s¹ „oczkiem w g³owie pañstw, samorz¹dów obywa-
telskich, spo³ecznoœci lokalnych. Ksi¹¿ka, czasopismo,
czytelnictwo s¹ traktowane priorytetowo w polityce kul-
turalnej”.9 Najlepszym przyk³adem tego jest zapis w
ustawie bibliotecznej w Norwegii, gdzie ¿aden obywa-
tel nie mo¿e mieæ dalej do biblioteki ni¿ 2 km.10 W Sta-
nach Zjednoczonych natomiast ju¿ w XIX w. rolê
czytelnictwa pojmowano jako jeden z najistotniejszych
elementów kszta³cenia i wychowania m³odego pokole-
nia. W czytelnictwie widziano œrodek u³atwiaj¹cy budo-
wanie ludzkiej œwiadomoœci i podejmowanie celowych
dzia³añ. Kszta³towania umiejêtnoœci wyboru z wielu
Ÿróde³ informacji, rozró¿niania co jest faktem, a co jest
opini¹ i odrzucania bezwartoœciowych twierdzeñ tak, by
wykszta³ciæ umiejêtnoœæ w³asnych s¹dów.11

Równie¿ Umberto Eco stwierdza, ¿e nowe no-
œniki tekstu nie przeszkadzaj¹ lekturze. Pozwalaj¹ nato-
miast obcowaæ z tekstami, które w innej formie by³yby
niedostêpne.12 Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e pokole-
nie „tubylców sieciowych” czêœciej wybiera elektro-
niczn¹ ksi¹¿kê ni¿ tradycyjn¹. Fakt ten jest zwi¹zany z
innym postrzeganiem tekstu pisanego. Wielopercepcyj-
noœæ wymaga wielu pobudzeñ. Dlatego wersja elektro-
niczna jest czêœciej wybierana przez obecn¹ m³odzie¿.
Kontakt z tak¹ wersj¹ ksi¹¿ki pozwala na wybór frag-
mentów, dyskusje, natychmiastowoœæ odpowiedzi na
zadane pytania na forum dyskusyjnym. Operacjonaliza-
cjê zdobytej wiedzy.13 Tubylec sieciowy raczej skanuje
tekst ni¿ czyta. Ksi¹¿ka tradycyjna nie jest ju¿ dla niego
wartoœci¹ autoteliczn¹. Szelest kartek, zapach, samo po-
siadanie nie ma dla m³odzie¿y znaczenia. Ksi¹¿ka nie
jest te¿ ju¿ przepustk¹ do wy¿szej klasy spo³ecznej. W
jej miejsce pojawi³y siê inne wyznaczniki awansu
spo³ecznego.14

Wychowuj¹c dzieci i m³odzie¿ do czytelnictwa
powinniœmy uwzglêdniæ te znamiona czasów, czasów
p³ynnej nowoczesnoœci, zdominowanej przez niepokój
konsumpcyjny i nieprzewidywaln¹ przysz³oœæ. Zmianê
wartoœci pozycji ksi¹¿ki. Dlatego winniœmy pamiêtaæ,

Zmiana wartoœci ksi¹¿ki
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¿e biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypo¿yczamy
ksi¹¿ki. To równie¿ miejsce spotkañ, debat publicznych,
kontaktów z ciekawymi ludŸmi, pisarzami, politykami,
samorz¹dowcami. Dzieciom daj¹ca natomiast mo¿li-
woœæ udzia³u w spektaklach teatralnych, konkursach,
spotkaniach poetyckich, zajêciach muzycznych i malar-
skich.15 Nie mówi¹c o tym, ¿e ka¿de takie spotkanie bu-
duje pozytywne odczucia. Sprzyja nawi¹zywaniu
wzajemnych wiêzi, pomna¿a zaufanie, przyczynia siê
do wzajemnej kooperacji i aktywnoœci, kreuje normy
wzajemnoœci. A to nic innego, jak podstawowe predy-
ktory tworz¹ce spo³eczeñstwo obywatelskie.
Kszta³tuj¹ce obywateli œwiadomych, podejmuj¹cych
odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny i decyzje, osób krea-
tywnych. Spotkania z ksi¹¿k¹ sprzyjaj¹ te¿ budowaniu
w³aœciwego jêzyka debaty. Zmuszaj¹ do zmiany stano-
wiska. Je¿eli chcemy staæ siê spo³eczeñstwem obywate-
lskim, to nie mo¿emy bagatelizowaæ czytelnictwa.
Obywatel, który nie czyta, to martwy obywatel.16

Zofia Kurantowicz wskazuje, ¿e spo³eczeñ-
stwo obywatelskie, to tylko spo³eczeñstwo ucz¹ce siê.
Nie jest to mo¿liwe bez obcowania z tekstem, z ksi¹¿k¹.

Ksi¹¿ka to równie¿, podstawowy element
zmaterializowanej formy kapita³u kulturowego. Kapita³
kulturowy w rozumieniu Pierre’a Bourdieu to dwa ele-
menty: pierwszy to wiedza, wykszta³cenie, umiejêtno-
œci, przygotowanie zawodowe jednostki (kapita³
w³asny), drugi to poziom i typ wyposa¿enia kulturowe-
go, nazywany habitusem. To zatem stosunek do wy-
kszta³cenia jako wartoœci, czyli nawyk uczenia siê,
uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym, to umiejêtnoœæ ko-
rzystania z dóbr kultury i instytucji,17 w tym bibliotek.
Zdaniem P. Bourdieu codzienne obcowanie ze starymi
przedmiotami, ksi¹¿kami, obrazami, systematyczne od-
wiedzanie galerii, muzeów, bibliotek czyli wejœcie w
„uniwersum przedmiotów bliskich i intymnych”
kszta³tuje okreœlony gust i smak, daje poczucie, ¿e nale-
¿y siê do œwiata bardziej „og³adzonego i u³adzonego”,
do œwiata znajduj¹cego „uzasadnienie swojego istnie-
nia”, czyli jednoœci klasy.18

Niestety, zmienia siê równie¿ stosunek ludzi
wykszta³conych do czytelnictwa. Badania Biblioteki
Narodowej z 2012 r. wskazuj¹, ¿e 34% Polaków z wy-
kszta³ceniem wy¿szym nie przeczyta³o w ci¹gu ostatnie-
go roku ¿adnej ksi¹¿ki, 20% w ci¹gu ostatniego
miesi¹ca nie przeczyta³o tekstu o objêtoœci trzech stron
lub d³u¿szego artyku³u w prasie, 17% nie przypomina
sobie, ¿eby w ci¹gu ostatniego roku czyta³o jak¹kolwiek
prasê. A przecie¿ mieæ wykszta³cenie, a byæ wy-
kszta³conym to zasadnicza ró¿nica. Coraz czêœciej za-
tem mo¿emy mówiæ o rzeczywistoœci, gdzie „wszyscy
pisz¹, nikt nie czyta”.

Je¿eli nie do³o¿ymy wszelkich starañ, by przy-
wróciæ w³aœciw¹ pozycjê ksi¹¿ce,
aby biblioteki sta³y siê miejscem spotkañ, debaty i ¿ycia
kulturalnego spo³ecznoœci lokalnej, by w naturalny i
oczywisty sposób stanowi³y nieodzowny element ¿ycia
ka¿dego cz³owieka, nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e stanie-
my siê spo³eczeñstwem obywatelskim. Spo³eczeñ-
stwem refleksyjnym, rozumiej¹cym zachodz¹ce zmiany
w przestrzeni spo³eczno-gospodarczej, politycznej i kul-
turalnej. Spo³eczeñstwem œwiadomym swoich wybo-

rów, posiadaj¹cym nie tylko dyplomy, ale okreœlon¹
wiedzê z umiejêtnoœci¹ jej wykorzystania.
To przecie¿ „biblioteki s¹ pamiêci¹ ludzkoœci”, jak pisa³
Johann Wolfgang Goethe.
Zadbajmy zatem o nasz¹ narodow¹ pamiêæ, obywatel-
skoœæ i przysz³oœæ.
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4) T. Pilch [za:] J. Papie¿, Przemiany warunków socja-
lno-bytowych na wsi, Kraków 2006.
5) J. Ko³odziejska, Biblioteki od macochy, Tygodnik po-
wszechny nr 31, Kraków 2010.
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polakow-w-2012-r.
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Katarzyna Zimny
nauczyciel bibliotekarz
CDN PBP w Lesznie

1. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.1, Pieœni Ludu
Polskiego.- Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne, 1961.
Sygnatura: 5494-Czyt. XXIX

2. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.2, Sandomier-
skie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw., 1962.
Sygnatura: 5495-Czyt. XXIX

3. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.3, Cz. 1, Kuja-
wy. T. 4, Cz. 2.- Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne :
Ludowa Spó³dzielnia Wydaw., 1962.
Sygnatura: 5496-Czyt. XXIX, 5497-T.4-Czyt. XXIX

4. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.4, Cz. 2, Kuja-
wy.- Wyd. 2.- Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne, 1979.
Sygnatura: 38753-Czyt.

5. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.5, Cz. 1, Krako-
wskie. T. 6, Cz. 2, Krakowskie T. 7, Cz. 3, Krakowskie,
T. 8, Cz. 7, Krakowskie.- Wroc³aw : Pol. Wydaw. Mu-
zyczne : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw., 1962.
Sygnatura: 5498-Czyt. XXIX, 5397-Czyt. XXIX,
5499-Czyt. XXIX, 5500-Czyt. XXIX

6. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.7, Cz. 3, Krako-
wskie.- Wyd. 3.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw., 1979.
Sygnatura: 39996-Czyt.

7. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 9, Cz. 1, Wiel-
kie Ksiêstwo Poznañskie, T. 10, Cz. 2, Wielkie Ksiê-
stwo Poznañskie, T. 11, Cz. 3, Wielkie Ksiêstwo
Poznañskie.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.
Pol. Wydaw. Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5367-Czyt. XXIX, 5368-Czyt. XXIX,
5398-Czyt. XXIX

8. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 12, Cz. 4, Wiel-
kie Ksiêstwo Poznañskie, T. 13, Cz. 5, Wielkie Ksiê-
stwo Poznañskie, T. 14, Cz. 6, Wielkie Ksiêstwo
Poznañskie, T. 15, Wielkie Ksiêstwo Poznañskie.- War-
szawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5374-Czyt. XXIX, 5399-Czyt. XXIX,
5369-Czyt. XXIX, 5501-Czyt. XXIX

9. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 16, Cz. 1, Lube-
lskie, T. 17, Cz. 2, Lubelskie.- Warszawa : Ludowa

Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1962.
Sygnatura: 5502-Czyt. XXIX, 5503-Czyt. XXIX

10. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 18, Cz. 1, Kie-
leckie, T. 19, Cz. 2, Kieleckie.- Warszawa : Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5523-Czyt. XXIX, 5522-Czyt. XXIX

11. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 20, Cz. 1, Ra-
domskie, T. 21, Cz. 2, Radomskie.- Warszawa: Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1964.
Sygnatura: 6105-Czyt. XXIX, 6106-Czyt. XXIX

12. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 22, £êczyc-
kie.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol.
Wydaw. Muzyczne, 1964.
Sygnatura: 6107-Czyt. XXIX

13. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 23, Kaliskie.-
Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne, [1964].
Sygnatura: 6108-Czyt. XXIX

14. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 24, Cz. 1, Ma-
zowsze, T. 25, Cz. 2, Mazowsze. T. 26, Cz. 3, Mazo-
wsze.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol.
Wydaw. Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5370-Czyt. XXIX, 5375-Czyt. XXIX,
5400-Czyt. XXIX

15. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 27, Cz. 4, Ma-
zowsze, T. 28, Cz. 5, Mazowsze.- Warszawa : Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1964.
Sygnatura: 6109-Czyt. XXIX, 6110-Czyt. XXIX

16. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 29, Cz. 1, Po-
kucie.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol.
Wydaw. Muzyczne, 1962.
Sygnatura: 5371-Czyt. XXIX

17. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 30, Cz. 2, Po-
kucie, T. 31, Cz.3, Pokucie, T. 32, Cz. 4, Obrazy etno-
graficzne, Pokucie.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia
Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5372-Czyt. XXIX, 5373-Czyt. XXIX,
5504-Czyt. XXIX

18. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 33, Che³mskie,
Cz. I.- Wroc³aw Poznañ : Pol. Tow. Ludoznawcze,
[1964]. Sygnatura: 78809-Czyt. XXIX

19. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 36, Wo³yñ.-
Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, 1964. Sygnatura: 6061-Czyt. XXIX

20. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 39, Pomorze
oraz Aleksander Hilfering ostatni, S³owianin na po³ud-

Oskar Kolberg  - polski etnograf,
folklorysta, kompozytor

- zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie
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niowym brzegu ba³tyckiego morza.- Wroc³aw : Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1965.
Sygnatura: 6541-Czyt. XXIX

21. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 40, Mazury
Pruskie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol.
Wydaw. Muzyczne, 1966.
Sygnatura: 7131-Czyt. XXIX

22. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 41 Cz. 6, Ma-
zowsze, T. 42, Cz. 7, Mazowsze.- Wroc³aw: Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1966.
Sygnatura: 8616-Czyt. XXIX, 9323-Czyt. XXIX

23. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 43, Œl¹sk.-
Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, [1965]. Sygnatura: 6296-Czyt. XXIX

24. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 44, Cz.1, Góry
i Podgórze, T. 45, Cz. 2, Góry i Podgórze.- Wroc³aw :
Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne,
[1968]. Sygnatura: 7913-Czyt. XXIX, 7914-Czyt.
XXIX

25. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 46, Kaliskie i
Sieradzkie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.
Pol. Wydaw. Muzyczne, [1967].
Sygnatura: 7301-Czyt. XXIX

26. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 47, Podole.-
Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, [1994]. Sygnatura: 73189-Czyt. XXIX

27. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 48, Tarno-
wskie, Rzeszowskie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia
Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1967].
Sygnatura: 7340-Czyt. XXIX

28. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 49 cz. 1, Sano-
ckie - Kroœnieñskie.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia
Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1974.
Sygnatura: 16437-Czyt.-XXIX, 47847

29. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 50, Cz. 2,
Sanockie-Kroœnieñskie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dziel-
nia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1972].
Sygnatura: 12843-Czyt. XXIX

30. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 51, Cz. 3,
Sanockie-Kroœnieñskie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dziel-
nia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1968].
Sygnatura: 15469-Czyt. XXIX

31. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 52, Bia³oruœ-
Polesie.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol.
Wydaw. Muzyczne, [1968].
Sygnatura: 8124-Czyt. XXIX

32. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 53, Litwa.-
Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, [1966]. Sygnatura: 6651-Czyt. XXIX

33. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 54, Cz. 1, Ruœ
Karpacka.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.
Pol. Wydaw. Muzyczne, [1970].
Sygnatura: 9642-Czyt. XXIX

34. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 55, Cz. 2, Ruœ
Karpacka.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.
Pol. Wydaw. Muzyczne, [1971].
Sygnatura: 10377-Czyt. XXIX

35. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 56, Cz. 1, Ruœ
Czerwona.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw.Pol. Wydaw. Muzyczne, [1976].
Sygnatura: 22851-Czyt. XXIX

36. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 57, Cz. 2, Z. 1
Ruœ Czerwona.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1978].
Sygnatura: 33702-Czyt. XXIX

37. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 57, Cz. 2, Z. 2
Ruœ Czerwona.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1979].
Sygnatura: 38578-Czyt. XXIX

38. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 59, £u¿yce.-
Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw. Pol. Wydaw.
Muzyczne, [1985].
Sygnatura: 55389-Czyt. XXIX, 55201

39. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 59, Materia³y
do etnografii S³owian Zachodnich i Po³udniowych. Cz.
2, Czechy, S³owacja.- Poznañ : Inst. im. Oskara Kolber-
ga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2001.
Sygnatura: 81521-Czyt.-XXIX

40. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 59, Materia³y
do etnografii S³owian Zachodnich i Po³udniowych. Cz.
3, S³owiañszczyzna Po³udniowa.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2001.
Sygnatura: 81522-Czyt.-XXIX

41. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 59,
Przys³owia.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.
Pol. Wydaw. Muzyczne, [1967].
Sygnatura: 7578-Czyt. XXIX

42. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 61 cz.1, Pisma
muzyczne.- Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw, 1975.
Sygnatura: 17046-T.61-Czyt. - XXIX

43. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 61, Cz. 1, Pis-
ma muzyczne.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1975].
Sygnatura: 47848

44. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 62, Cz. 2, pis-
ma muzyczne.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1981].
Sygnatura: 49177-Czyt.

45. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 63, Studia, roz-
prawy, artyku³y.- Wroc³aw : Ludowa Spó³dzielnia Wy-
daw. Pol. Wydaw. Muzyczne, [1971].
Sygnatura: 11389-T.63-Czyt. XXIX

46. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 64, Korespon-
dencja Oskara Kolberga. Cz. 1, (1837-1876).- Wroc³aw
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: Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa Spó³dzielnia Wydaw,
[1965]. Sygnatura: 6062-Czyt. XXIX

47. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 65, Korespon-
dencja Oskara Kolberga. Cz. 2, (1877-1882).- Wroc³aw :
Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa Spó³dzielnia Wydaw,
[1966]. Sygnatura: 7028-Czyt. XXIX

48. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 66, Korespon-
dencja Oskara Kolberga. Cz. 3, (1883-1890).- Wroc³aw :
Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa Spó³dzielnia Wydaw,
[1968]. Sygnatura: 8823-Czyt. XXIX

49. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 67, Cz. 1, Pies-
ni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym.-
Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa Spó³dziel-
nia Wydaw, [1968]. Sygnatura: 60072-Czyt. XXIX

50. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 67, Cz. 2, Pieœ-
ni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym.-
Wroc³aw : Pol. Wydaw. Muzyczne Ludowa Spó³dziel-
nia Wydaw, 1989. Sygnatura: 66753-Czyt. XXIX

51. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 68, Kompozy-
cje wokalno-instrumentalne.- Wroc³aw : Pol. Wydaw.
Muzyczne Ludowa Spó³dzielnia Wydaw, 1990.
Sygnatura: 69835-Czyt. XXIX

52. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 69 : Kompozy-
cje fortepianowe.- Poznañ : Pol. Tow. Ludoznawcze
Red. Dzie³ Wszystkich Oskara Kolberga, 1995.
Sygnatura: 75779-Czyt. XXIX

53. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.70, Pieœni ludu
polskiego : suplement do tomu 1.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2003.
Sygnatura: 83861-Czyt.-XXIX

54. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.71, Sandomier-
skie : suplement do tomu 2.- Poznañ : Inst. im. Oskara
Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2001.
Sygnatura: 81523-Czyt.-XXIX

55. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 72 cz.1, Kuja-
wy : suplement do tomów 3-4.- Poznañ : Inst. im. Oskara
Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2009.
Sygnatura: 88711-Czyt.- XXIX

56. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 73 cz.1, Krako-
wskie : suplement do tomów 5 i 8.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2005.
Sygnatura: 85562-Czyt.- XXIX

57. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 73 cz.2, Krako-
wskie : suplement do tomów 5 i 8.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga= Pol. Tow. Ludoznawcze, 2005.
Sygnatura: 85563-Czyt.- XXIX

58. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 73 cz.3, Krako-
wskie : suplement do tomów 5 i 8.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2005.
Sygnatura: 85564-Czyt.- XXIX

59. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 75 : Lubelskie :
suplement do tomów 16 - 17.- Poznañ : Inst. im. Oskara

Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 1998.
Sygnatura: 77491-Czyt. XXIX

60. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 76, Kieleckie :
suplement do tomów 18-19.- Poznañ : Inst. im. Oskara
Kolberga : Pol. Tow. Ludoznawcze, 2011.
Sygnatura: 90092-Czyt.-XXIX

61. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 77 cz.1, Rado-
mskie : suplement do tomów 20 i 21.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2005.
Sygnatura: 85561-Czyt.- XXIX

62. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 77 cz.2, Rado-
mskie : suplement do tomów 20 i 21.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2006.
Sygnatura: 86243-Czyt.-XXIX

63. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 81 : Pokucie :
suplement do tomów 29 - 32.- Poznañ : Inst. im. Oskara
Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2008.
Sygnatura: 87673-Czyt.-XXIX

64. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 82 : Che³mskie
: suplement do tomów 33 i 34.- Poznañ : Inst. im. Oskara
Kolberga Pol. Tow. Ludoznawcze, 2004.
Sygnatura: 84761-Czyt.- XXIX

65. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 83 cz.1, Prze-
myskie : suplement do tomu 35.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga : Pol. Tow. Ludoznawcze, 2011.
Sygnatura: 90093-Czyt.-XXIX

66. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T. 83 cz.2, Prze-
myskie : suplement do tomu 35.- Poznañ : Inst. im.
Oskara Kolberga : Pol. Tow. Ludoznawcze, 2011.
Sygnatura: 90094-Czyt.-XXIX

67. Dzie³a wszystkie / Oskar Kolberg. T.84, Wo³yñ : su-
plement do tomu 36.- Poznañ : Inst. im. Oskara Kolberga
Pol. Tow. Ludoznawcze, 2002.
Sygnatura: 82470-Czyt.-XXIX

68. Informator wydawniczy : dzie³a wszystkie Oskara
Kolberga / oprac. tekstu Bogus³aw Linette [ i in.] ; Pol.
Tow. Ludoznawcze : Red. Dzie³ Wszystkich Oskara Ko-
lberga.- Poznañ : Pol. Tow. Ludoznawcze, 1991.
Sygnatura: 69836-Czyt.-XXIX

69. Oskar Kolberg : zarys ¿ycia i dzia³alnoœci / Ryszard
Górski.- Warszawa : Ludowa Spó³dzielnia Wydaw.,
1970. Sygnatura: 9594

70. Przys³owia / Oskar Kolberg ; z rêkopisu przejrza³ i
popr. Stanis³aw Œwirko.- Wyd. 2.- Warszawa: Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw., 1977. Sygnatura: 25575, 26970

71. Wielkie Ksiêstwo Poznañskie : Dzie³a wszystkie /
Oskar Kolberg.- Wyd. 2.- Wroc³aw Poznañ: Pol. Tow.
Ludoznawcze, 1982.
Sygnatura: 49512-T.7, Cz.1, 50156-T.10, Cz. 2,
50157-T.11, Cz. 3, 50158-T.12, Cz. 4, 50159-T.13, Cz.
5, 50160-T.14, Cz. 6, 50161-T.15, Cz. 7
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Ksi¹¿ki:

1. Dziecko i œwiat przedstawiony czyli tajemnice dzie-
ciêcej lektury / Alicja Baluch.- Wyd. 2 poszerz.-
Wroc³aw : Wydawnictwo Wac³aw Bagiñski i Synowie,
1994. Sygnatura: 72614, 72615-Czyt.-XVI-C

2. Jêzyk czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia /
Jadwiga Lizak.- Rzeszów : Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej - Rzeszów, 1999.
Sygnatura: 81140

3. Kompetencje czytelnicze uczniów w m³odszym wie-
ku szkolnym / El¿bieta Szefler. T. 1, Stan obecny. T. 2,
Szanse, mo¿liwoœci.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Aka-
demii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
Sygnatura: 83637-T.1, 83638-T.2, 83958-T.1-Czyt.
-XXII-C-4, 83959-T.2-Czyt.-XXII-C-4

4. Ksi¹¿ka dzieciêca 1990-2005 : konteksty kultury po-
pularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red.
Grzegorza Leszczyñskiego, Danuty Œwierczyñskiej-
Jelonek, Micha³a Zaj¹ca.- Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. (Nauka-
Dydaktyka-Praktyka ; 84)
Sygnatura: 86460-Czyt.-XVI-C

5. Ksi¹¿ka i biblioteka w œrodowisku edukacyjnym =
The book and the library in educational environment :
praca zbiorowa / pod red. El¿biety Barbary Zybert.- Wa-
rszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, 2002. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)
Sygnatura: 82087-Czyt.-III-E

6. Ksi¹¿ka jest œwiatem : o literaturze dla dzieci ma³ych
oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch.-
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Na-
ukowych UNIVERSITAS, cop. 2005.
Sygnatura: 86267

7. Ksi¹¿ki dla najm³odszych : od zera do trzech : porad-
nik / Gra¿yna Lewandowicz-Nosal.- Warszawa : Wy-
dawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
2011. (Biblioteki, Dzieci, M³odzie¿ ; 1.)
Sygnatura: 89461, 89462 - Czyt. XVI C

8. Ksi¹¿ki, dzieci, biblioteka : z zagadnieñ upowszech-
niania czytelnictwa i ksi¹¿ki dzieciêcej / Joanna Papuzi-
ñska.- Warszawa : Fundacja "Ksi¹¿ka dla Dziecka",
1992. Sygnatura: 71173, 71174-Czyt. III-F

9. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Ali-
cja Ungeheuer-Go³¹b.- Warszawa : Wydawnictwo Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. (Biblioteki,
Dzieci, M³odzie¿ ; 5) Sygnatura: 90119-Czyt.-III-F

10. Od czterech do szeœciu : ksi¹¿ki dla przedszkolaka /
Gra¿yna Lewandowicz-Nosal.- Warszawa : Wydawnic-
two Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. (Bi-
blioteki, Dzieci, M³odzie¿ ; 4)
Sygnatura: 90079-Czyt.-III-F

11. Rozwój kontaktów ma³ego dziecka z literatur¹ :
podrêcznik / Alicja Ungeheuer-Go³¹b.- Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ;
[Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. (Bibliote-
ki, Dzieci, M³odzie¿ ; 2) Sygnatura: 89466, 89467

12. W bibliotece dla dzieci / Gra¿yna Lewandowicz.-
Warszawa : Fundacja „Ksi¹¿ka dla Dziecka”, 1994. (Bi-
blioteka w Edukacji Kulturalnej Dzieci i M³odzie¿y)
Sygnatura: 74482, 74483-Czyt.-III-E

Artyku³y z czasopism:

1. Biblioteka... ju¿ w przedszkolu / Beata Jeka, Alicja
Miœkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5,
s.54-55

2. „Ca³a Polska czyta dzieciom” - kilka refleksji o g³oœ-
nym czytaniu / Marzena Kowalczuk // Wychowanie na
co Dzieñ. - 2003, nr 5, s.9-10

3. Ca³a rodzina czyta dzieciom / Maria £akomczyk //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s.44-45

4. Ca³e ¿ycie wœród ksi¹¿ek / z prof. Joann¹ Papuziñsk¹
; rozm. Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przed-
szkolu. - 2009, nr 7, s.12-15

5. Czy rodzice zachêcaj¹ dzieci do czytania? / Anna
Czochra, Jadwiga Dziuba // ¯ycie Szko³y. - 2004, nr 1,
s.3-7

6. Czy warto czytaæ dzieciom ? / Danuta Doskocz // Wy-
chowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s.56-58

7. „Czytajmy dzieciom” - jak zachêciæ rodziców do
aktywnej wspó³pracy / Wanda Niedorozow // Naucza-
nie Pocz¹tkowe : kszta³cenie zintegrowane. - rok szk.
2004/2005, nr 2, s.69-78

8. Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego / Edyta
Manasterska-Wi¹cek // Wychowanie w Przedszkolu. -
2009, nr 4, s.12-18

9. Edukacja czytelnicza i medialna / Dorota Wieczorek
// ¯ycie Szko³y. - 2003, nr 5, s.275-281

10. Jak zachêcaæ dzieci do czytania? / Stefania M. Sty-
siak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.27-30

Czytelnictwo dzieciêce
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)
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11. Kilka s³ów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka //
¯ycie Szko³y. - 2007, nr 10, s.5-8

12. Lektury moich przedszkolaków / Urszula Nadolna //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.27-28

13. Moja ksi¹¿eczka : refleksje z wystawy / Ma³gorzata
Naro¿nik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9,
s.51-53

14. O g³oœnym czytaniu przedszkolakom / S³awomira
Za³êska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2,
s.102-105

15. O potrzebach czytelniczych szeœciolatków / Jolanta
Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6,
s.12-17

16. Moja ksi¹¿eczka : refleksje z wystawy / Ma³gorzata
Naro¿nik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9,
s.51-53

17. O g³oœnym czytaniu przedszkolakom / S³awomira
Za³êska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2,
s.102-105

18. O potrzebach czytelniczych szeœciolatków / Jolanta
Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6,
s.12-17

19. „Opowieœci z kubka” i inne ciekawe pomys³y pracy
z ksi¹¿k¹ / Mariola J¹der // Wychowanie w Przedszkolu.
- 2008, nr 4, s.40-46

20. S³ów kilka o znaczeniu g³oœnego czytania / Paulina
Dêbiec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3,
s.64-65, bibliogr.

21. Spotkania z literatur¹ / Alicja Bugliñska // Wycho-
wanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s.47-48

22. Spotkanie z bajk¹ / Ma³gorzata Parszyk // Wycho-
wanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s.48-49

23. Stan chorobowy : scenariusz przedstawienia propa-
guj¹cego czytelnictwo / Jolanta Domek-Tobolska // Bi-
blioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s.26-27

24. Œladami baœni polskich : zajêcia w czytelni propa-
guj¹ce akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom” / Alina Mi-
chalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s.14-15

25. „Œwierszczyk'” czasopismem edukuj¹cym m³ode
pokolenie / Beata Szymerowska // Wychowanie na co
Dzieñ. - 2002, nr 2-3, s.9-12

26. W niezwyk³ym œwiecie ksi¹¿ek : dzia³ania populary-
zuj¹ce czytelnictwo wœród uczniów najm³odszych klas
szko³y podstawowej / Justyna Barañczak // Biblioteka w
Szkole. - 2006, nr 12, s.16-18

27. Wp³yw czytelnictwa na zasób s³ownictwa uczniów
klasy trzeciej / Barnadetta Smagacz // Wychowanie na
co Dzieñ. - 2001, nr 9, s.11-14

28. Wspólne czytanie / Anna Gorczowska // Wychowa-
wca. - 2004, nr 5, s.20

29. Zainteresowania dzieci szeœcioletnich ksi¹¿k¹ :
czêœæ pierwsza / Ma³gorzata Centner-Guz // Poradnik
Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s.3-9

30. Zainteresowania szeœciolatków ksi¹¿k¹ / Ma³gorzata
Centner-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr
2, s.13-17

31. Znam bohaterów lektur : konkurs czytelniczy dla
klasy III / Ma³gorzata Pindel, Beata Nawrocka // ¯ycie
Szko³y. - 2003, nr 10, s.619-620

32. Zwiedzamy œwiat z Kozio³kiem Mato³kiem : scena-
riusz imprezy czytelniczej dla kl. III szko³y podstawo-
wej / Irena Blat // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s.13

Szanowni Pañstwo!

We wrzeœniu 2014 r. uka¿e siê „Informator form doskonalenia nauczycieli na
rok 2014/15”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do wype³nienia
formularzy zg³oszeniowych na poszczególne kursy.

Udzia³ w poszczególnych formach dokszta³cania i doskonalenia organizowanych
przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie mo¿na zg³osiæ tylko poprzez
wype³nienie elektronicznego formularza na stronie internetowej
(http://zgloszenia.cdn.leszno.pl). Informacjê o terminie szkoleñ wysy³amy na podany adres
e-mail w zg³oszeniu.

Wszelkich informacji na temat szkoleñ udziela Kancelaria ds. kszta³cenia ustawicznego
nauczycieli:
tel. 655299062 wew. 31; e-mail: zgloszenia@cdn.leszno.pl

Serdecznie zapraszamy!
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