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Oferujemy Państwu najnowszy numer Impresji Bibliotecznych, 

w których na wstępie znajdziecie dwa artykuły poświęcone drukarstwu 

polskiemu autorstwa Agnieszki Łaszczych i Stefana Króla. Obydwa przybliżają 

rozwój drukarstwa na przestrzeni dziejów w naszym regionie i przedstawiają 

najważniejsze drukarnie powstałe na terenie Bielska‐Białej i Cieszyna.

Kolejne artykuły opublikowane w czasopiśmie dotyczą licznych 

imprez zorganizowanych przez PBW w Bielsku‐Białej. Pres żowym 

spotkaniem była impreza plenerowa w naszym ogrodzie poświęcona różnym, 

zapomnianym nieraz, rzemiosłom zorganizowana z okazji ogłoszonego przez 

Województwo Śląskie Roku Rzemiosła. Imprezę zaszczyciła swoją obecnością  

Pani Beata Białowąs ‐ Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Rokrocznie organizujemy Noc Bibliotek – i tak było również w tym 

roku. Ciekawe spotkania pod wspólnym hasłem To się musi powieść były 

okazją do zwiedzenia budynku, doskonalenia sprawności manualnych 

i edukacji filmowej. Inspirujące było spotkanie z zecerem, na którym 

uczestnicy imprezy mogli wydrukować własny krótki tekst.

Kontynuując tematykę związaną z Rokiem Rzemiosła informujemy, że 

PBW przeprowadziła konferencję tematyczną Od rzemiosła do przemysłu. 

Krótkie dzieje rzemiosła w Bielsku‐Białej, Skoczowie i Żywcu, gdzie atrakcyjne 

wystąpienia wygłosili znani regionaliści, m.in. Jacek Kachel i Piotr Kenig.

Rozrywką mającą walor edukacyjny są niewątpliwie gry planszowe. 

I oto na str. 23 opis jednej z nich – gry Kroniki zamku Avel przeznaczonej dla 

różnych kategorii wiekowych, w której zamiast rywalizacji istnieje współpraca 

uczestników.

Na zakończenie – bibliografia poświęcona twórczyni polskiej 

pedagogiki specjalnej Marii Grzegorzewskiej, opublikowana z okazji Roku 

Marii Grzegorzewskiej ogłoszonego przez Sejm RP.  

Zapraszamy do lektury.

Małgorzata Czub

Redakcja
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Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stała się wizyta grupy 

bibliotekarzy z naszej placówki, w tym i mnie, na warsztatach z technik 

dawnego drukarstwa, które odbyły się 14 września 2022 roku w mieszczącej 

się przy Bielskiej Szkole Przemysłowej pracowni FlyingFish Le erpress 

prowadzonej przez pasjonatę technik starego druku i nauczyciela tejże szkoły 

Tomasza Ratajczaka. W dobie trwającego kryzysu energetycznego 

przygotowanie własnoręcznie składu, a następnie wydruku na maszynach nie 

wymagających użycia prądu było ciekawym i pouczającym doświadczeniem.

Do zajęcia się tematyką drukarstwa na łamach obecnego numeru 

nakłoniła mnie także redaktor Impresji koleżanka Małgorzata Czub. Tematyka 

drukarstwa wpisuje się bowiem w trwający w Województwie Śląskim Rok 

Rzemiosła i jest doskonałą okazją do przybliżenia nie tyle powszechnie znanej 

czytelnikom historii wynalezienia druku, co historii drukarstwa polskiego 

i bielskiego. 

Historię drukarstwa w Polsce opisuje Filip Trzaska w książce 

Podstawy techniki wydawniczej1. Opierając się na wymienionej publikacji 

wymienię kilka faktów.

Polska należy do tych krajów europejskich, które szczycą się bardzo 

wczesnym wprowadzeniem sztuki drukarskiej. Istnieje do dziś 

nierozstrzygnięty spór, kto był pierwszym polskim drukarzem. Najpierw 

działali u nas drukarze wędrowni, którzy tłoczyli uniwersały królewskie, 

drobne druki, ulotki stanowiące rodzaj gazetek okolicznościowych. Druki te 

były „bite” na rozkaz króla z okazji wypraw wojennych, zjazdów, sejmów 

i innych wydarzeń państwowej wagi. Najwcześniej – bo w roku 1473 – druki 

stałe pojawiły się w Krakowie. Za pierwszy druk książkowy uważa się 

OD  EBOOKA  DO  GUTENBERGA, 
 CZYLI  O  DRUKARSTWIE
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kalendarz na rok 1474. Nie wiadomo, kto jest jego autorem. Wymieniane są 

tu dwa nazwiska drukarzy krakowskich: Kaspra Straubego  i Szwajpolta Fiola 

(znanego z druków cyrylickich). Pierwszą stałą drukarnię – na podstawie 

specjalnego przywileju królewskiego – założył w Krakowie, w roku 1505, Jan 

Haller, który już przedtem prowadził spółkę wydawniczą z Kasprem 

Hochfederem. Znane oficyny drukarskie mieli tam również: Wietor, 

Szarfenbergowie, Unger i Januszowski. Byli to najwybitniejsi polscy drukarze 

okresu Odrodzenia. 

Na wyróżnienie zasługuje Wrocław, gdzie już w roku 1475 powstała 

pierwsza drukarnia, założona przez Kaspra Elyana rodem z Głogowa. Z jego 

oficyny w tymże roku wyszedł pierwszy datowany druk w języku polskim – 

teksty modlitewne Ojcze nasz, Zdrowaś Maria i Wierzę w Boga – wchodzące 

w skład wydanych drukiem Statutów synodalnych Diecezji Wrocławskiej. Pod 

koniec wieku XV, w Gdańsku, Konrad Baumgarten drukuje Agendę na 

zamówienie kościoła polskiego. W połowie wieku XVI, w Królewcu, działa 

polski drukarz Jan Malecki. Od roku 1525 drukuje w Wilnie Franciszek 

Skoryna, znany ze swego Apostoła, wydanego w języku 

starocerkiewnosłowiańskim. We Lwowie, w roku 1572, pierwszą stałą 

drukarnię zakłada Iwan Fiodorow, który wyemigrował z Moskwy; z jego 

oficyny wychodzi w roku 1574 Apostoł, dzieło w języku 

cerkiewnosłowiańskim, podobne do swego słynnego moskiewskiego 

poprzednika. Pierwszą drukarnię w Poznaniu założył w roku 1578 Jan 

Wolrab. Ukazało się w niej ponad sto pozycji wydawniczych, a wśród nich, 

w roku 1585, okazała Postylla  ks. Wujka. Pierwszym stałym drukarzem 

warszawskim był, od roku 1624, Jan Rossowski, wydawca m.in. uchwał 

sejmowych i dekretów królewskich. 

W Krakowie, w dniu 3 stycznia 1661 roku, w drukarni J. A. Gorczyna 

ukazał się pierwszy numer tygodnika Merkuriusz Polski. Datę tę uważa się za 

datę narodzin prasy polskiej. Gorczyn był również redaktorem i wydawcą 

Merkuriusza.

W latach 1650‐1750 następuje w Polsce upadek drukarstwa. Pewne 
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ożywienie przejawia się dopiero za panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Wysoki kunszt drukarski osiągnęła w tym czasie – 

przeniesiona w roku 1759 z Drezna – warszawska oficyna Michała Grölla, 

który był również ruchliwym wydawcą i księgarzem. 

Dużym wydarzeniem w historii naszego drukarstwa było założenie 

przez Piotra Zawadzkiego – w roku 1777, w Warszawie – odlewni polskich 

czcionek.  On też pierwszy w Polsce zaczął od roku 1787 odlewać czcionki nut 

– a więc zaledwie w 10 lat od dokonania tego wynalazku przez Breitkopfa. 

Drugi wielki drukarz warszawski, ponadto wydawca i księgarz, to przybyły 

z Paryża Piotr Dufour. W roku 1775 zakłada on dobrze wyposażoną oficynę 

drukarską oraz ruchliwą księgarnię. Prymat drukarstwa warszawskiego 

umacnia się w pierwszej połowie wieku XIX. Powstają duże zakłady, jak 

założona przez hr. Krasińskiego w roku 1817 drukarnia prasowa, drukarnia 

Natana Glücksberga, a wreszcie najpoważniejsza – Drukarnia Banku 

Polskiego, założona w roku 1827. W Warszawie również powstała w tym 

czasie pierwsza w Polsce litografia. Założycielem jej był lekarz, Jan 

Siestrzyński.

W połowie wieku XIX dużą i nowoczesną drukarnię tworzy 

w Warszawie Samuel Olgerbrand, wydawca słynnej 28‐tomowej Encyklopedii 

powszechnej, drukowanej w latach 1859‐1868. Drukarnia ta w okresie 

międzywojennym należała do firmy Braci Koziańskich.

Spośród oficyn prowincjonalnych tego czasu na wyróżnienie 

zasługuje przede wszystkim drukarnia Józefa Zawadzkiego w Wilnie, 

który m.in. był wydawcą Mickiewicza i wielu podręczników szkolnych. 

W Polsce międzywojennej drukarstwo było bardzo rozdrobnione. 

Nie istniał w ogóle przemysł poligraficzny jako odrębna gałąź gospodarki 

narodowej – można było mówić jedynie o rzemieślniczej sztuce drukarskiej. 

Działały wprawdzie nieliczne duże zakłady, jak Drukarnia im. Św. Wojciecha 

w Poznaniu, Biblioteka Polska w Bydgoszczy, drukarnie prasowe w Warszawie 

i Krakowie – ale przytłaczającą większość stanowiły małe drukarenki 

o kilkunasto‐, a nawet kilkuosobowej załodze. Przyjmowały one wszelkie 
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zamówienia, a nie mogąc ich wykonać osobiście, oddawały je niekiedy do 

realizacji do innych, większych drukarń. Wydawnictw – w dzisiejszym 

znaczeniu tego słowa – również nie było. Wydawca miał znacznie mniejszy 

niż obecnie wpływ na estetykę i szatę graficzną dzieła. O tym, jak książka ma 

być wydana, czym złożona, jak przełamana itd. decydowała częstokroć 

drukarnia. To powodowało, że na rynku ukazywały się zarówno książki 

wydane bardzo pięknie, jak i bardzo tandetnie. 

W Polsce Ludowej budowano duże drukarnie, likwidując 

przedwojenne zakłady. Był to czas opracowania norm i przepisów (tzw. 

reżimów technologicznych), które uporządkowały sprawy przygotowania 

materiałów kierowanych do produkcji oraz znormalizowały sam proces 

technologiczny w poligrafii. 

Historię drukarstwa na terenie Bielska i Białej, a następnie 

połączonych miast wyczerpująco omawia w monografii Historia czcionką 

pisana2 bielski drukarz Władysław Cygonik. Wymieniona publikacja, 

dedykowana bielskim drukarzom, powstała z okazji jubileuszu 35 rocznicy 

istnienia i działalności Bielskich Zakładów Graficznych (data założenia 1948). 

Zamiarem autora było ocalenie od zapomnienia wszystkich ważniejszych 

wydarzeń towarzyszących w pracy bielskim drukarzom, zwłaszcza w Polsce 

Ludowej. Z pracy Władysława Cygonika dowiadujemy się o losach ocalałych 

bielskich drukarni (w liczbie sześciu) po zakończeniu II wojny światowej3. 

Swoją działalność reaktywowały: drukarnia Jenkera przy ul. Mickiewicza 7, 

której kierownictwo objął Franciszek Wanat, Drukarnia Hermana Handla, 

której kierownikiem został Stanisław Kuśnierz, drukarnia  Gläsa przy 

ul. Zamkowej kierowana przez  Franciszka Płonkę, drukarnia po Suchanku 

przy ul. Słowackiego pod kierownictwem Józefa Płonki i drukarnia  Dudziaka 

przy ul. Krasińskiego, której kierownictwo powierzono Julianowi 

Miodońskiemu. Nieczynną do tej pory drukarnię Światło, zakupioną  przez 

Gauverlag w Katowicach, powierzono Albinowi Studenckiemu. Oprócz 
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wymienionych drukarzy pracę rozpoczęli: Antoni Bzówka, Władysław Cygonik 

(były wychowanek drukarni Światło), Stanisław Ropa, Piotr Karbowy, Józef 

Tlałka, Henryk Szuta i przybyły z Wadowic Adam Dura. Kierownictwo 

drukarni O. Mädlera w Białej objął nauczyciel z Wadowic  Edmund Gadt. 

Wymienione drukarnie znajdowały się w opłakanym stanie. Wszędzie 

brakowało pasów przy maszynach,  papieru,  farb, a  przede wszystkim  brak  

było  fachowców4.  

Drukarze Bielscy od momentu wyzwolenia do maja 1945 roku 

pracowali bez wynagrodzenia. Jedyne wynagrodzenie stanowiły 

otrzymywane z Magistratu talerze gorącej zupy, bochenek chleba czy 

szczypta fasoli. Drukarze jako pierwsi na terenie Bielska i Białej już 

w kwietniu 1945 reaktywowali swój przedwojenny Związek Drukarzy. Odtąd 

drukarze w skoordynowany sposób przystąpili do pracy nad kształtowaniem 

warunków pracy i płacy. Narada dotycząca unormowania stawek płac dla 

drukarzy na terenie całego województwa śląsko‐dąbrowskiego odbyła się 

w Katowicach 20 marca 1945 roku. Pod koniec marca podpisano pierwszą po 

wojnie umowę zbiorową dla drukarzy tego województwa, w wyniku której 

ustalono stawkę godzinową dla fachowców 20 zł i 46 godzinny tydzień pracy, 

oraz zapłatę wszystkich świąt. W drukarni Gustawa Jenkera będącej pod 

Zarządem Państwowym i mieszczącej się przy ul. Mickiewicza, w 1945 roku, 

złożono na typografie 8‐arkuszową, pierwszą polską książkę. Był nią Czas 

nieludzki Stefana Otwinowskiego.
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Początek XIX  stulecia był dla Cieszyna okresem dość niezwykłym. 

Miasto mozolnie podnosiło się ze zgliszcz po największym w dziejach 

pożarze z 1789 r., który strawił je niemal w całości. Działał w nim wówczas 

wybitny uczony zafascynowany ideami oświecenia ks. Leopold Jan Szersznik, 

prefekt miejscowego Gimnazjum Katolickiego, założyciel publicznego 

muzeum i biblioteki, ale też budowniczy i ekonomista, który pomagał 

w odbudowie Cieszyna.

Na przełomie 1805 i 1806 r., po przegranej bitwie pod Austerlitz 

i zajęciu przez Napoleona Wiednia, w niewielkim mieście nad Olzą przez 

kilka miesięcy rezydował dwór cesarza Austrii Franciszka I. W tymże roku 

1806 powstała także pierwsza w dziejach Cieszyna drukarnia. Ponieważ 

uruchomienie tego typu zakładów wymagało otrzymania od władz koncesji, 

przypuszczamy, że pobyt w tym miejscu dworu cesarskiego i może jego 

potrzeby były w tym pomocne. Była to druga po opawskiej, stała drukarnia 

na Śląsku Austriackim. Jej założycielem był pochodzący z Ołomuńca Fabian 

Beinhauer. Nie wiemy jednak czy rozpoczął on 

praktyczną działalność, bowiem nie zachowały się 

żadne druki sygnowane jego nazwiskiem. 

Wiadomo natomiast, że jeszcze w tym samym roku 

odstąpił on firmę niejakiemu Tomaszowi 

Prochasce, drukarzowi wcześniej praktykującemu 

w Pradze. Dał on początek firmie prowadzonej 

przez jego rodzinę przez pięć pokoleń. Po Tomaszu 

właścicielami drukarni Prochasków byli czterej 

Karolowie, których oznaczamy niczym dynastów – 

Karol I (1805‐1857), Karol II (1829‐1906), Karol III 

(1855‐1920) i Karol IV (1886‐1948). Co ciekawe do 

rozwoju zakładu mocno przyczyniły się także 

PROCHASKOWIE –  RÓD  CIESZYŃSKICH  DRUKARZY
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Drukarni Prochasków przy 

ul. Stromej w Cieszynie, fot. ze 

zbiorów Karola Franka
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kobiety z tego rodu, żona Tomasza Anna Maria, która zarządzała firmą 

w latach 1817‐1826 po śmierci męża a przed objęciem jej przez dopiero 

dorastającego i uczącego się zawodu syna Karola (I) a także żona tegoż Anna, 

która czynnie zastępowała męża w prowadzeniu firmy.

Przez całą I połowę XIX stulecia cieszyńska drukarnia była niewielką 

i pracującą według gutenbergowskich zasad rodzinną firmą, w której 

pracowało zaledwie kilka osób. Jej pierwsza siedziba mieściła się przy 

niewielkiej ulicy Stromej. Największym w tym czasie 

osiągnięciem rodziny Prochasków było założenie 

w 1848 r. i prowadzenie przez krótki czas (do 1853 r.) 

pierwszej drukarni w Bielsku. Zakład w Cieszynie 

gwałtownie rozwinął się prowadzony przez Karola II 

i III. Szczególnie postać tego pierwszego zasługuje na 

przypomnienie. Był absolwentem cieszyńskiego 

Gimnazjum Katolickiego (1846) a po jego ukończeniu, 

co było wówczas standardową praktyką, przez kilka lat 

uczył się zawodu w różnych firmach, m.in. w Wiedniu. 

Dopiero po takim przygotowaniu objął kierownictwo 

rodzinnej firmy. Musiał być człowiekiem 

nietuzinkowym o wielkich zdolnościach i ambicji, gdyż 

w krótkim czasie doprowadził do rozrostu firmy (w 1885 r. zatrudniała już 

ok. 150 pracowników), jej unowocześnienia i zastosowania najnowszych 

zdobyczy techniki. W 1866 r. zastosował w drukarni napęd parowy 

i sprowadził najnowocześniejsze maszyny. Wielokrotnie zwiększył 

zatrudnienie i podniósł poziom produkcji wydawniczej, zarówno ilościowy 

jak i poziom edytorski. Do zawodu wciągnął i uczynił współwłaścicielem 

firmy, od 1880 r., syna Karola (III). Niewątpliwie wykorzystywał czas pokoju 

i rozwoju cywilizacyjnego, który panował w Europie aż do 1914 r. Założył 

przedstawicielstwa firmy w Wiedniu i Lipsku – miastach znaczących dla 

drukarstwa i edytorstwa. Kładł szczególny nacisk na jakość drukowanych 

publikacji. Zaowocowało to nagrodami na wystawach światowych w 1872 r. 
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Fot. 2. Portret Karola 

Prochaski (II) 

najwybitniejszego z rodu, 

fot. ze zbiorów Karola 

Franka
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w Londynie i 1900 w Paryżu.  W samych Austro‐Węgrzech Drukarnia 

Prochasków uzyskała w 1883 r. pres żowy tytuł cesarsko‐królewskiego 

dostawcy dworu (k. und k. Ho uch Druckerei). W 1904 r. Karol Prochaska (II) 

otrzymał zaszczytny tytuł honorowego obywatela Cieszyna. 

W latach 1886‐1888 zbudowany 

został nowy budynek drukarni po 

drugiej stronie Olzy w nowszej części 

miasta (tuż za dzisiejszym mostem 

granicznym). Był on niezwykle 

nowoczesny i wyposażony w najnowsze 

maszyny i urządzenia (napęd parowy, 

oświetlenie elektryczne). Budynek ten 

był sukcesywnie rozbudowywany 

o kolejne skrzydła (1894, 1909). 

W 1914 r. załoga liczyła 400 

pracowników, a roczny nakład publikacji 

sięgał 1,5 miliona egzemplarzy. 

Drukowano najwięcej w języku 

niemieckim (dla wszystkich krajów 

niemieckojęzycznych) ale też na rynki 

zachodniej Europy (zwłaszcza 

wydawnictwa albumowe). Ponieważ 

monarchia habsburska była 

wielonarodowa, drukowano więc we 

wszystkich używanych w niej językach 

(także po polsku), nie wyłączając jidysz. 

Zdarzały się jednak i wyjątkowe wydawnictwa, np. w języku arabskim. Czasy 

prosperity zakładu i rodu kończą się w czasie I wojny światowej. Upadek 

Austro‐Węgier i załamanie rynków zbytu, podział Śląska Cieszyńskiego 

pomiędzy Polskę i Czechosłowację (drukarnia znalazła się w tym drugim 

państwie) oraz śmierć Karola III w 1920 r. podkopały stabilność firmy.

Impresje Biblioteczne
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Fot. 3. Nowy budynek Drukarni 

Prochasków na Saskiej Kępie 

w dzisiejszym Czeskim Cieszynie po 

rozbudowie z 1909 r., fot. ze zbiorów 

Karola Franka

Fot. 4. Jedna z hal fabryki w nowym 

budynku. Zwraca uwagę wyposażenie 

techniczne oraz zatrudnienie sporej 

liczby kobiet, fot. ze zbiorów Karola 

Franka
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 Ostatni z rodu nie był postacią tak wybitną jak poprzednicy. 

Nietrafione inwestycje podejmowane na kredyt, brak zamówień oraz wielki 

światowy kryzys gospodarczy doprowadziły do upadku firmy. W 1936 r. 

Drukarnia Prochasków została przejęta przez bank z powodu niemożności 

spłaty zadłużenia. Firma zawiesiła działalność, lecz nie została sprzedana. 

Wydarzenia z lat 1938‐1939 przeciągnęły stan niepewności. Po agresji 

hitlerowskiej z końcem 1940 r. drukarnia zmieniła właściciela. Wykupił ją 

przybyły z Rzeszy Hubert Lüdemann (wraz z żoną Adelajdą). Po 1945 r. jako 

mienie poniemieckie została ona upaństwowiona przez władze 

czechosłowackie. Z kolei po przemianach w 1990 r. funkcjonuje ona i bardzo 

dobrze prosperuje pod nazwą Těšínská skárna a.s. 

Z drukarni Prochasków wyszło bardzo wielu dobrze wykształconych 

fachowo drukarzy. Pracowali oni w zawodzie w cieszyńskich 

i czeskocieszyńskich drukarniach do II połowy XX w. Niektórzy już od II 

połowy XIX w. zakładali w Cieszynie i okolicy własne firmy (mniejsze lub 

średnie drukarnie), tak że w na przełomie stuleci w Cieszynie z powodzeniem 

działało około dziesięciu drukarń. Tak więc Cieszyn nie tylko może się chlubić 

określeniem, że jest miastem szkół, kościołów ale i drukarń. Początki jednak 

i największy rozwój w mieście nad Olzą profesji „czarnej sztuki” 

zawdzięczamy rodowi Prochasków.  

Impresje Biblioteczne
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STEFAN  KRÓL
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej Filii w Cieszynie
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Rok 2022 w Województwie Śląskim został ogłoszony Rokiem 

Rzemiosła. Z tej okazji Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka wspólnie 

z Branżową Szkołą I Stopnia nr 4 

w Bielsku‐Białej zorganizowały 22 

czerwca imprezę plenerową Mistrzowie 

swojego fachu, która odbyła się 

w ogrodach Biblioteki. Wydarzenie to 

swoją obecnością uświetniła Pani Beata 

Białowąs, Członek Zarządu 

Województwa Śląskiego.

Spotkanie Mistrzowie swojego 

fachu dało niepowtarzalną możliwość 

poznania „od kuchni” pracy rzemieślników z branż takich jak: fryzjerstwo, 

cukiernictwo, tapicerstwo, krawiectwo, koronczarstwo, drukarstwo, 

pszczelarstwo, rymarstwo, ceramika i bibułkarstwo. Zaprezentowane zawody 

rzemieślnicze sięgają do wielowiekowej tradycji.

Na stoisku koronczarskim, gdzie prezentowano wykonane ręcznie 

koronkowe serwetki, obrusy i bieżniki, dzieci wykonywały podstawowe 

wzory na szydełku: łańcuszki, półsłupki i słupki. Dzieciom udało się zrobić 

własnoręcznie kilka bransoletek oczkami łańcuszka w naturalnym kolorze 

ecru. Uczestnicy spotkania z szydełkiem kształcili umiejętności manualne: 

sprawność rąk, uważność i cierpliwość, a także zdolność naśladowania 

ułożenia rąk i palców koronczarki.

Kolejną propozycją były warsztaty bibułkarstwa prowadzone przez 

nasze koleżanki z Biblioteki. Pod ich opieką dzieci wykonywały piękne kwiaty: 

astry, goździki i róże. Nawet panie nauczycielki, które przybyły wraz 

IMPREZA  PLENEROWA  MISTRZOWIE  SWOJEGO  FACHU
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Fot. 1. Pani Beata Białowąs ‑ Członek 

Zarządu Województwa Śląskiego 

rozpoczyna imprezę plenerową 

w ogrodzie Biblioteki, fot. Barbara Jauernig
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z uczniami podjęły się wykonania ulubionych 

kwiatów. Po skończonych zajęciach wszyscy chętni 

zabrali do domu wykonane przez siebie prace.

Pszczelarz Pan Marek przywiózł z kolei ze 

swojej pasieki miody, m. in. wielokwiatowy, 

rzepakowy, i lipowy. Dużą atrakcją okazała się 

możliwość degustacji miodu gryczanego oraz 

pyłku pszczelego. Jednak furorę zrobiła 

największa atrakcja stoiska, czyli pokazowy 

przeszklony Ul Wielkopolski wraz z matecznikiem 

zawierającym rodzinę z królową. 

Na stoisku krawieckim dzieci podjęły 

swoje pierwsze próby przy maszynie do szycia, 

których efektem były małe serduszka, rybki 

i maskotki. Krawcowa Pani Magda zrobiła również 

pokaz prostych technik szycia.

Z kolei na stoisku pracowni rymarskiej odbył 

się pokaz wybijania dziur w wyrobach ze skóry, 

szycia ręcznego oraz wykonania paska do spodni 

i smyczy dla psa techniką szycia ręcznego. Zakład 

tapicerski przygotował demonstrację wykonania 

siedziska fotela metodą tradycyjną poprzez szycie 

ściegiem krytym oraz procesu przygotowania 

materiału pod obicie.

Słodkim miejscem, gdzie w sposób kreatywny można było spędzić 

czas, okazało się stoisko cukiernicze, które przybliżało zawód cukiernika. 

Z pomocą uczennic Natalii, Adrianny i Wiktorii dzieci wykonywały figurki 

z masy cukierniczej, które potem ze smakiem zjadały.

Bardzo ciekawym miejscem było stoisko ceramiczne, gdzie 

powstawały prawdziwe naczynia tworzone za pomocą koła garncarskiego. Tu 

można było spróbować swoich sił przy centrowaniu i formowaniu różnych 

Impresje Biblioteczne
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Fot. 2. Warsztaty bibułkarstwa, 

fot. Barbara Jauernig

Fot. 3. Stoisko krawieckie, fot. 

Barbara Jauernig
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kształtów naczyń. Garncarka Pani Ola w bardzo 

ciekawy sposób pokazywała tradycyjne techniki, 

których używa w swoim Studiu Ceramiki.

Przez cały czas trwania pikniku bardzo gwarno 

było na stoisku Branżowej Szkoły I Stopnia 

w Bielsku‐Białej, gdzie spod rąk uczennic klasy 

fryzjerskiej wychodziły piękne fryzury chętnych 

uczestników imprezy. 

Uczniowie mogli 

wziąć również udział 

w warsztatach 

poświęconych jednej 

z dawnych technik 

fotograficznych, jaką jest cyjanotypia. 

W zamkniętym pomieszczeniu zebrani wykonali 

na papierze światłoczułym kompozycje 

z zasuszonych liści drzew, kwiatów i innych roślin. 

Dalsza część zajęć odbyła się już w ogrodzie, gdzie 

przy użyciu słońca i wody zyskały one ostateczny 

kształt.

W ramach spotkania można było również  

obejrzeć fotograficzną wystawę plenerową 

Mistrzowie dawnego rzemiosła, na której zostały wyeksponowane wybrane 

zawody rzemieślnicze, m.in. snycerz, garncarz, krawiec, zegarmistrz czy 

fryzjer. 

Impreza niewątpliwie przyczyniła się do popularyzacji tradycyjnego 

rzemiosła szczególnie wśród dzieci, czego potwierdzeniem było bardzo liczny 

udział szkół i przedszkoli.
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Fot. 4. Formowanie kształtu na 

kole garncarskim, fot. Barbara 

Jauernig

Fot. 5. Uczennice klasy 

fryzjerskiej prezentują swoje 

umiejętności, fot. Barbara 

Jauernig

BARBARA  JAUERNIG
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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1 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku‐

Białej, jak co roku, odbyła się impreza kulturalna Noc Bibliotek, tym razem 

pod ogólnopolskim hasłem To się musi powieść. Już od godziny 16 otwarte 

drzwi zachęcały dzieci i dorosłych do przekroczenia progu biblioteki... 

W przygotowanych atrakcjach można było uczestniczyć do 20, a więc przez 

całe deszczowe popołudnie oraz wieczór.

Jakie niespodzianki czekały na gości? Dla miłośników książek 

i pasjonatów historii nie lada gratkę stanowiła możliwość przyjrzenia się 

procesowi składania czcionek w czasach, kiedy jeszcze nie znano druku 

cyfrowego a wyposażone w nowoczesne parki maszynowe drukarnie nie 

stosowały UV i UV LED.

Aby przybliżyć technologię tego jakże szlachetnego, trzeba przyznać, 

rzemiosła w tradycyjnym wydaniu, 

w jednej z sal zainstalowano małą 

pracownię zecerską, gdzie zaplanowane 

zostało spotkanie typograficzne pt. Litery 

wieczorową porą. Chętni mogli wybrać 

wzór czcionki i wykonać własną próbkę 

typograficzną pod okiem zecera, który 

z zapałem dzielił się wiedzą oraz 

ciekawostkami na temat swojej profesji. 

A każde odbicie czcionki tworzyło namiastkę epoki, w której do dyspozycji 

drukarzy pozostawały jedynie prasa drukarska i tusz…

W Wypożyczalni goście mieli okazję, żeby się zapisać do biblioteki, 

uzyskać informacje i znaleźć interesujące książki, a oprócz tego odbywały się 

tu warsztaty  zatytułowane Zrób z nami materiałową dynię. Uczestnicy szyli 

swoje dyniowe okazy z różnorodnych materiałów według przygotowanych 

wcześniej szablonów. Łączącej pokolenia twórczości towarzyszyły 

NOC  BIBLIOTEK  2022

Impresje Biblioteczne
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Fot. 1. Spotkanie z zecerem, fot. Dorota 

Pająk



17

niewiarygodne emocje, których są w stanie dostarczyć igła i nitka w palcach 

pięciolatka wykonującego tę niebagatelną, jak na swój wiek, 

czynność. Dzieci posmakowały 

nieoczywistego już obecnie fachu, czyli 

szycia ręcznego. Zaś jesienne inspiracje 

dyniowe, a także towarzysząca im 

deszczowa aura na zewnątrz, zapraszały 

do sięgania po książki znajdujące się na 

półkach księgozbioru podręcznego.

Oferujący dokumenty w wersji 

elektronicznej Wydział Zbiorów 

Audiowizualnych zorganizował pokaz filmowy dla dzieci wyświetlając Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai. 

Dodatkowo przed projekcją  miał miejsce 

quiz filmowo‐powieściowy, natomiast 

zwycięzcy potyczek na temat ekranizacji 

filmowych wygrali bilety do kina Helios. 

Ponadto na entuzjastów dziesiątej muzy 

czekały losy umieszczone w różnych 

pomieszczeniach biblioteki, dlatego, aby 

je zdobyć, warto było uwzględnić także 

pozostałe propozycje przygotowane na ten wieczór. Należy dodać, że 

uzyskanie dwóch losów gwarantowało 

nagrodę w postaci płyty, oczywiście 

z filmem!

W ramach integracji 

międzypokoleniowej nie zabrakło 

rozrywki będącej okazją do wspólnej 

zabawy. A mowa, ma się rozumieć, 

o grach planszowych! Zwolennicy 

planszówek tradycyjnie zgromadzili się 

wokół stoiska Od juniora do seniora.
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Fot. 2. Szycie ozdobnych dyń, fot. Dorota 

Pająk

Fot. 4. Powiodły się krzyżyki naszywane 

na zakładki do książek, fot. Dorota Pająk

Fot. 3. Rodzinne spotkanie przy grach 

planszowych, fot. Dorota Pająk
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W ofercie nie zapomniano również o miłośnikach zajęć manualnych 

i artystycznych, gdyż poza tworzeniem materiałowych dyni znalazła się też 

sposobność do wyszywania na plas kowej kanwie. Nie oznacza to jednak 

dziergania dowolnych wzorów, bowiem warsztaty zatytułowane Powiodą się 

krzyżyki na zakładce do książek miały na celu skorelowanie elementów 

rękodzieła z zainteresowaniami czytelniczymi. Otóż krzyżyki się powiodły, 

a kolorowe zakładki zdają egzamin w trakcie jesiennej lektury.

Proponowane zajęcia sprzyjały spędzeniu wieczoru w miłej 

atmosferze, jednak nie były pozbawione walorów edukacyjnych 

i poznawczych, przede wszystkim w odniesieniu do najmłodszych 

uczestników. W Bibliotece Pedagogicznej nie dało się zatem pominąć 

akcentów związanych z narzędziami edukacyjnymi, chociażby z ozobotami. 

Myślimy tu o wdrażaniu podstaw programowania, kiedy dziecko bawi się 

i uczy jednocześnie. Przypomnijmy krótko, na czym polegają takie działania 

edukacyjne: flamastrami w odpowiednich kolorach dzieci rysują trasę, którą 

przebywają przy pomocy ozobotów. Roboty napotykają na różne przeszkody, 

zanim dotrą do celu: czy to elementy poświęcone zdrowiu, ekologii czy też 

bezpieczeństwu na drodze, w zależności od preferencji prowadzącego 

i problemów, jakie poza programowaniem zamierza poruszyć. I tu, 

nawiązując bezpośrednio do kwes i dydaktyczno‐wychowawczych, mamy do 

czynienia z rozwijaniem kompetencji kluczowych, ponieważ dzieci uczą się 

programowania i poszerzają, jak widać, wiedzę także w innych dziedzinach. 

O kompetencjach kluczowych oraz narzędziach edukacyjnych to tyle, 

a zainteresowanym, którzy pragną zgłębiać wiedzę na ten istotny temat, 

polecam poprzednie numery Impresji Bibliotecznych.

Wracając zaś do samej imprezy, to stałym i cieszącym się niezwykłą 

popularnością punktem Nocy Bibliotek jest zwiedzanie Pałacyku Rosta. 

Oglądanie siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej rozpoczyna się 

zwykle na parterze; następnie można zobaczyć pomieszczenia na piętrze, na 

przykład gabinet Pani Dyrektor z pięknymi witrażami i wreszcie strych, który 

dla czytelników pozostaje niedostępny na co dzień. Oprowadzanie kończy się 

Impresje Biblioteczne
2022 nr 2
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w pomieszczeniach należących do Wypożyczalni na parterze i w magazynie 

z książkami. O architekturze, ciekawostkach związanych z zabytkową willą 

zajmująco i z dużym profesjonalizmem, 

również tym razem, opowiadała 

przewodniczka ‐ jednocześnie pracownik 

Czytelni.

Tegoroczne obchody Nocy 

Bibliotek stanowią przesłanie, iż 

instytucje kultury, placówki oświatowe 

(a PBW do nich się zalicza) od czasu do 

czasu należy otwierać… przełamując 

rutynę oraz utarte schematy. Ale i przy okazji wyjątkowych wydarzeń 

i nie tylko ‐  warto je odwiedzać! A zatem do zobaczenia podczas kolejnej 

edycji Nocy Bibliotek 2023.
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Fot. 5. Zwiedzanie siedziby PBW, fot. 

Dorota Pająk

KRYSTYNA  ROSNER
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Rok 2022 ogłoszony został Rokiem Rzemiosła w Województwie 

Śląskim. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Bielsku‐Białej włączyła się w obchody Roku 

Rzemiosła  organizując konferencję Od rzemiosła do 

przemysłu. Krótkie dzieje rzemiosła w Bielsku‐Białej, 

Skoczowie i Żywcu. Miłośnicy historii regionu mieli 

okazję wysłuchać ciekawych wykładów z dziejów 

rzemiosła bielskiego, skoczowskiego i żywieckiego. 

Obecna na spotkaniu Pani Aneta Legierska – 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. 

subregionu południowego – podkreśliła, że tradycje 

rzemieślnicze są wciąż żywe w społecznościach 

lokalnych. 

Pierwszym z prelegentów był Piotr Kenig – 

kierownik Starej Fabryki, znawca historii bielskiego 

przemysłu. W swoim wystąpieniu Tkacze, 

postrzygacze, farbiarze... Rzemiosło sukiennicze nad 

Białą od XVI do XIX wieku przedstawił zebranym początki sukiennictwa 

w naszym mieście. Mówca rozpoczął swoje wystąpienie od wyjaśnienia 

skomplikowanej sytuacji historycznej Bielska i Białej oraz zróżnicowania 

językowego i wyznaniowego mieszkańców. Przedstawił też informacje 

o funkcjonowaniu cechów rzemieślniczych, które w Bielsku  zaczęły działać 

od XV wieku. Następnie słuchacze mieli okazję poznać bardziej szczegółowo 

rzemieślniczy wyrób sukna. Kolejnymi jego etapami były: pranie i suszenie 

wełny owczej, trzepanie, czesanie, przędzenie na kołowrotkach, snucie 

OD  RZEMIOSŁA  DO  PRZEMYSŁU  
KRÓTKIE  DZIEJE  RZEMIOSŁA  

W  BIELSKU‑BIAŁEJ,  SKOCZOWIE  I  ŻYWCU
Relacja z konferencji
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Fot. 1. Pełnomocnik 

Marszałka Województwa 

Śląskiego ds. subregionu 

południowego Aneta 

Legierska i Dyrektor PBW 

w Bielsku‑Białej Anna 

Niemiec‑Warzecha, fot. 

Barbara Jauernig
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osnowy. Tkanina powstawała na krosnach tkackich. Następnie surowe 

tkaniny spilśniano w foluszu, potem farbowano, wreszcie postrzygano, czyli 

wyrównywano wystające włókna. Na koniec tkaniny prasowano i maglowano 

w celu nadania im większej gładkości i miękkości. Bielskie sukna uchodziły za 

najlepsze pośród wyrobów śląskich i czeskich. Sprzedawane były na rynek 

polski, a także na Węgry oraz do krajów imperium tureckiego. W pierwszej 

połowie XIX wieku wprowadzenie mechanizacji spowodowało stopniowe 

przechodzenie od rzemiosła do produkcji fabrycznej.

Z kolei Rozalia Wawronowicz – kierownik Muzeum im. G. Morcinka 

w Skoczowie omówiła historię rzemiosł 

skoczowskich, ilustrując wystąpienie 

licznymi reprodukcjami eksponatów 

muzealnych. W Skoczowie działali kuźnicy 

(kowale), garbarze, kapelusznicy, 

pasamonicy (wytwarzający pasy, galony, 

frędzle, taśmy), sukiennicy, a także 

przedstawiciele wszystkich innych 

rzemiosł niezbędnych do funkcjonowania 

społeczności lokalnej. Od połowy XIX 

wieku rzemiosło skoczowskie zaczęło się przeobrażać z form typowo 

rękodzielniczych w formy przemysłowe. Zaczęły powstawać zakłady 

garbarskie i sukiennicze. Niektóre z nich działają do dziś i cieszą się sławą. 

Kapelusze firmy Polkap, koce firmy Pledan czy wyroby garbarskie zakładów 

Skotan to towary wysokiej jakości, znane nie tylko w Polsce i w Europie, ale 

także na innych kontynentach. 

Trzecim prelegentem był Jacek Kachel, bielski historyk i dziennikarz. 

W swoim wystąpieniu Życie cechowe na Żywiecczyźnie zapisane 

w Dziejopisie Andrzeja Komonieckiego zaprezentował dawne cechy rzemiosł 

z Żywca i okolic. Na początek mówca przybliżył barwną postać Andrzeja 

Komonieckiego (1658 – 1729), który przez 40 lat był wójtem żywieckim 

i autorem  cennych kronik. Komoniecki jako wójt wykazywał stałą troskę 
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Fot. 2. Uczestnicy konferencji podczas 

wykładu Rozalii Wawronowicz, fot. 

Barbara  Jauernig
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o rozwój żywieckiego rzemiosła. Dopomagał poszczególnym cechom 

w prowadzeniu ich ksiąg i zakładaniu godeł cechowych. Prelegent 

zaprezentował poszczególne cechy uwiecznione w zapisach kronikarza oraz 

spuściznę, jaka po nich pozostała. Były to cechy: ciesielski, garncarski, 

kowalski, krawiecki, kuśnierski, piekarski, rzeźnicki, sukienniczy i czapnicki, 

szewski, ślusarski oraz tkacki. Następnie historyk opowiedział zebranym 

o specyfice przywilejów cechowych, o organizacji jarmarków oraz 

o wolniznach dla ludu. Na koniec osobną wzmiankę poświęcił 

zobowiązaniom związanym ze śmiercią i pogrzebem zmarłych członów 

cechu. 
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Konferencja była okazją do przypomnienia niejednokrotnie 

zapomnianych już dawnych rzemiosł. Licznie zebrani uczestnicy spotkania 

mieli okazję poznać nowe, interesujące szczegóły z dziejów lokalnego 

rzemiosła. Wiedzę tę można dodatkowo zgłębiać odwiedzając muzea 

w naszym regionie.

Fot. 3. Prelegenci wraz z p. Dyrektor PBW 

w Bielsku‑Białej, fot. Barbara  Jauernig

RENATA  KRUSZYNA
kierownik
Wydziału Informacyjno‐Bibliograficznego i Czytelni
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Gry planszowe, w zależności od ich rodzaju, wywołują różne 

interakcje między graczami. Przede wszystkim uczą zdrowej rywalizacji oraz 

umiejętności przegrywania i wygrywania (tak, to też jest umiejętność – 

cieszyć się zwycięstwem, nie irytując przy tym innych graczy). 

Nasze życie, a zwłaszcza życie naszych dzieci, przepełnione jest 

rywalizacją, wyścigiem, który nie ma końca. Nie wszystkie dzieci lubią się 

ścigać. Szczególnie te, którym rzadziej zdarza się odnieść sukces czy to 

w szkole, czy podczas sportowych rozgrywek. Czasami trzeba od tego 

odpocząć, na chwilę przestać się ścigać. Czy jest to możliwe w grach 

planszowych? Jak najbardziej. Aby usunąć element rywalizacji i zastąpić go 

współpracą, proponuję sięgnąć po gry kooperacyjne. 

Kooperacyjne, czyli jakie? Najprościej mówiąc – to gry oparte na 

współpracy wszystkich graczy. Gramy „przeciwko grze” i albo wszyscy 

zwyciężamy, albo razem przegrywamy. Kooperacja świetnie sprawdzi się 

u osób, które źle znoszą współzawodnictwo z innymi.  Rywalizację 

zastępujemy przemyślaną współpracą, ciągłym obmyślaniem wspólnej 

strategii. Nie dążymy do pokonania innych graczy, lecz tworzymy zespół, 

który ramię w ramię pokonuje wroga lub osiąga zamierzony cel. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że tego typu gry wspaniale 

rozwijają umiejętności społeczne i komunikacyjne naszych podopiecznych, 

a także ich sferę emocjonalną. Są świetnym narzędziem dla rodziców 

i nauczycieli, gdy chcemy zintegrować rodzeństwo czy grupę. Wspólne 

pokonywanie przeciwności zacieśnia więzi, tworzy atmosferę wzajemnej 

akceptacji, zrozumienia i wsparcia, wywołuje poczucie bycia częścią drużyny. 

To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdy młodzi ludzie siedzą z nosami 

w smar onach i izolują się od siebie.

PLANSZÓWKOWE  (WY)GRYWANIE
Cz. 8

Kroniki zamku Avel – we współpracy siła
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Kroniki zamku Avel

W PBW  można wypożyczyć różne gry oparte 

na współpracy, m.in. Kroniki zamku Avel. To 

jedna z wielu gier, którą w ramach projektu 

Zgrana Biblioteka otrzymaliśmy w darze od 

wydawnictwa Rebel. 

Kroniki zamku Avel to oparta na współpracy 

gra planszowa dla całej rodziny. Zadaniem 

graczy jest uratowanie krainy przed 

potworami, których mnóstwo kręci się po 

okolicy. Nie wolno dopuścić do tego, aby 

wtargnęły do zamku Avel, gdzie właśnie 

zmierzają. Tuż za nimi podąża Monstrum…

Każda rozgrywka w Avel rozpoczyna się od 

tworzenia własnej postaci. Otrzymujemy  ilustrację 

bohatera, którą można spersonalizować: 

pokolorować, nadać jej imię, stworzyć herb.  Kartę 

postaci wkładamy do specjalnej podkładki, 

uzupełniamy serduszkami symbolizującymi życie, 

losujemy z woreczka pierwszy ekwipunek 

i zaczynamy pełną emocji przygodę.

Na modułowej 

planszy odkrywamy 

nowe terytoria, 

zdobywamy broń, 

uzbrojenie, eliksiry i złoto, walcząc 

z potworami za pomocą rzutów kośćmi 

i korzystając ze zdobytego ekwipunku. Nie 

można zapominać, że wspólnie 

podejmujemy decyzje dotyczące naszych 

akcji. Ktoś walczy, ktoś eksploruje, ktoś 
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Fot. 1. Pudełko z grą, fot. Lucyna 

Stania

Fot. 2. Komponenty gry 

i początek rozgrywki, fot. 

Lucyna Stania

Fot. 3. Eksplorujemy, zdobywamy 

ekwipunek, fot. Lucyna Stania
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buduje mury i zastawia pułapki. Trzeba zdążyć zanim Monstrum ruszy na 

zamek. 
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O zwycięstwo nie jest łatwo, dlatego gra wzbudza wiele emocji, 

a zwycięstwo przynosi satysfakcję. Wciąga nawet dorosłych graczy, których 

ani przez chwilę nie nudzi rozgrywka. 

W trakcie swojej tury gracz wykonuje dwie akcje, które mogą się 

powtarzać. Może to być ruch – przejście na sąsiedni heks i (jeśli był zakryty) 

odkrycie go i umieszczenie tam potwora, o ile trafiliśmy na leże. Kolejna 

czynność to akcja specjalna zależna od pola, na którym się znajdujemy. Może 

to być handel, wzniesienie murów obronnych czy też ulepszenie broni. 

Następna akcja to atak – walka z potworem na naszym polu, którą 

realizujemy za pomocą rzutów różnokolorowymi kośćmi. Jeśli podczas walki 

odnieśliśmy obrażenia, kolejną akcją jest odpoczynek, w trakcie którego 

leczymy dwie rany.

Kroniki zamku Avel polecane są do grania rodzinnego, 

wielopokoleniowego i potwierdzam tę rekomendację z własnego 

doświadczenia. Dzieci w wieku 5 i 10 lat znakomicie współpracują ze sobą 

i z dorosłymi.

Wielką zaletą gry jest piękne wykonanie jej elementów. Bajeczne 

kolory i wspaniałe ilustracje tworzą klimatyczny świat magii zachęcający do 

częstych powrotów. Nie bez znaczenia jest też dołączony do gry opis 

Fot. 3. Nadchodzi Monstrum, fot. Lucyna 

Stania
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potworów i historia krainy, pozwalające jeszcze bardziej poczuć klimat 

rozgrywki. 

Dzięki kooperacji gra uczy współpracy i planowania, a także 

podejmowania ważnych decyzji, których wiele jest podczas wspólnej 

przygody. Uzbrojenie i eliksiry wspomagające bohaterów losuje się 

z woreczka, co ćwiczy zmysł dotyku. A projektowanie własnej postaci przed 

rozpoczęciem rozgrywki rozwija kreatywność gracza.  Czegóż chcieć więcej?
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kierownik
Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
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cz – czytelnia

w – wypożyczalnia

Czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelni.

Bibliografia podmiotowa:

Książki:

1. Listy do młodego nauczyciela : cykl I / Maria Grzegorzewska. ‐ Warszawa : 

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.

cz 10740, w 10560

2. Listy do młodego nauczyciela : cykl III / Maria Grzegorzewska. ‐ Warszawa : 

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.

cz 5109, w 10422, w 8270

3. Obserwacje nad rozwojem głuchociemnej Krystyny Hryszkiewicz 

prowadzone przez  s.  Emmanuelę Jezierską z Lasek / ze wstępem i pod 

redakcją Marii Grzegorzewskiej. ‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1963.

w 5974, w 5974

4. Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych : badania z zakresu estetyki 

eksperymentalnej prowadzone wśród uczniów szkół brukselskich / Maria 

Grzegorzewska ; przeł. Halina Lubicz‐Trawkowska. ‐ Warszawa : 

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012.

w 66778

MARIA  GRZEGORZEWSKA
twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Bielsku‑Białej za lata 1959‑2022
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Bibliografia przedmiotowa:

Książki:

1. Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej 

pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty 

Zielińskiej. ‐ Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 

2014.

w 71529

2. Maria Grzegorzewska : pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych / 

praca zbiorowa pod red. Ewy Żabczyńskiej. ‐ Warszawa : Wyższa Szkoła 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1985.

w 47734

3. Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji 

naukowej / pod red. Marianny Ruka ; Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. ‐ Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 

Spasowskiego, 1989.

w RP 2827 

Rozdziały z książek:

1. Dynamika pedagogiki specjalnej Profesor Marii Grzegorzewskiej / 

Marianna Marek‐Ruka // W: Roczniki Pedagogiki Specjalnej. T. 12‐13. ‐ 

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. ‐ S. 23‐31.

cz 61998

2. "Listy do młodego nauczyciela" Marii Grzegorzewskiej a rzeczywistość 

dzisiejszej szkoły i nauczycieli / Krzysztof Biliński // W: Nauczyciel : zawód, 

powołanie, pasja. ‐ Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐

Skłodowskiej, 2009. ‐ S. 117‐125.

cz 62056

Impresje Biblioteczne
2022 nr 2



29

3. Luminarze polskiej pedagogiki specjalnej / Agnieszka Wałęsa // W: 

Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną ‐ w ujęciu pedagogicznym. ‐ 

Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2008. ‐ 

S. 341‐359.

cz 62309

4. Maria Grzegorzewska : pedagog, społecznik, organizator / Ewa Tomasik // 

W: Roczniki Pedagogiki Specjalnej. T. 12‐13. ‐ Warszawa : Wydawnictwo 

Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. ‐ S. 9‐22.

cz 61998

5. Maria Grzegorzewska (1888‐1967) / Marzena Dycht // W: Rozwój polskiej 

pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu 

historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej. ‐ Warszawa : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. ‐ S. 19‐

42.

cz 58588

6. Maria Grzegorzewska i jej wizja dobrego nauczyciela / Jacek Kulbaka // W: 

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2. 

‐ Białystok : "Trans Humana", 2006. ‐ S. 107‐117.

cz 56495

7. Maria Grzegorzewska ‐ twórczyni pedagogiki specjalnej ‐ ślady 

krakowskie / Janina Wyczesany // W: Krakowska pedagogika specjalna. ‐ 

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. ‐ S. 

22‐27.

cz 63873

8. Marii Grzegorzewskiej pochylenie nad człowiekiem niepełnosprawnym 

(dwugłos) / Henryka Kramarz // W: Wychowanie na rozdrożu : 

personalistyczna filozofia wychowania. ‐ Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. ‐ S. 253‐256.

cz 47722
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9. Myśl Marii Grzegorzewskiej a nowe tendencje w pedagogice specjalnej / 

Ewa Tomasik // W: Współczesne tendencje w rehabilitacji. ‐ Warszawa : 

"Żak", 1998. ‐ S. 13‐20.

cz 47309

10. Pedagog specjalny ‐ myśli i poglądy Marii Grzegorzewskiej współcześnie 

odczytane / Aniela Korzon // W: Pedagogika specjalna ‐ tak wiele pozostaje 

dla nas tajemnicą... : studia zadedykowane profesorowi Czesławowi 

Kosakowskiemu. ‐ Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko‐

Mazurskiego, 2010. ‐ S. 173‐177.

cz 63901

11. Przyjaźń w pedagogice Marii Grzegorzewskiej / Ewa Tomasik // W: 

Pedagogika specjalna ‐ kontynuacja tradycji dla przyszłości. ‐ Warszawa : 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. ‐ S. 7‐12.

cz 53634

12. Teoria i praktyka pracy szkoły według personalizmu ‐ odniesienia do 

pedagogiki specjalnej / Mariola Pałka‐Pilecka // W: Szkoła dla osób 

z niepełnosprawnością : wzory ‐ codzienność ‐ wyzwania. ‐ Gdańsk : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. ‐ S. 75‐85.

cz 68099

Artykuły z czasopism:

1. Édouard Séguin i Maria Grzegorzewska ‐ przyczynek do analizy 

osobowości kreatywnego pedagoga specjalnego / Tomasz Fetzki // Szkoła 

Specjalna. ‐ 2012, nr 5, s. 325‐332.

2. Istota samokształcenia w zawodzie nauczycielskim w poglądach 

pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej / Jacek Kulbaka // Szkoła Specjalna. ‐ 

2012, nr 5, s. 333‐342.

3. Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek‐

Ruka // Szkoła Specjalna. ‐ 2017, nr 4, s. 245‐250.
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4. Maria Grzegorzewska 1888‐1967 / Anna Wilmont // Problemy 

Opiekuńczo‐Wychowawcze. ‐ 2008, nr 3, s. 53‐54.

5. Maria Grzegorzewska (1888‐1967) : człowiek, pedagog, humanista / 

Małgorzata Siadaczka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. ‐ 2016, 

nr 2, s. 74‐79.

6. Maria Grzegorzewska ‐ twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce / Anna 

Hryniewicka // Szkoła Specjalna. ‐ 2018, nr 1, s. 5‐11.

7. Pedagogika Marii Grzegorzewskiej / Jacek Kulbaka // Wychowawca. ‐ 

2007, nr 6, s. 22‐23.

8. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu / 

Beata Jackiewicz // Szkoła Specjalna. ‐ 2010, nr 5, s. 325‐333.

9. Praca doktorska Marii Grzegorzewskiej w kontekście ówczesnego rozwoju 

nauk psychologicznych oraz niektórych aspektów jej biografii / Anna 

Hryniewicka // Szkoła Specjalna. ‐ 2022, nr 1, s. 5‐19.

10. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na 

czym polega geniusz dobroci". Cz. 1 / Anna Hryniewicka // Szkoła Specjalna. ‐ 

2014, nr 1, s. 68‐72.

11. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na 

czym polega geniusz dobroci". [Cz. 2] / Anna Hryniewicka // Szkoła 

Specjalna. ‐ 2014, nr 2, s. 151‐156.

12. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na 

czym polega geniusz dobroci". [Cz. 3] / Anna Hryniewicka // Szkoła 

Specjalna. ‐ 2014, nr 3, s. 227‐235.

13. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na 

czym polega geniusz dobroci". [Cz. 4] / Anna Hryniewicka // Szkoła 

Specjalna. ‐ 2014, nr 4, s. 302‐311.

14. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej "O tym, na 

czym polega geniusz dobroci". [Cz. 5] / Anna Hryniewicka // Szkoła 

Specjalna. ‐ 2014, nr 5, s. 379‐389.
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