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Polska Cyfrowa Równych 
Szans to oddolna inicjatywa, która 
ma na celu wspieranie działań na 
rzecz podnoszenia kompetencji 
cyfrowych dorosłych Polaków 
z pokolenia 50+ w ich lokalnych 
środowiskach, realizowana przez 
Stowarzyszenie „Miasta w Inter-
necie” i Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji. Warto wspomnieć, 
że 10 spośród 13 milionów Pola-
ków z generacji 50+ nie korzysta 
z Internetu! Na rzecz włączenia 
dorosłych w cyfrowy świat, dzia-
łają lokalni animatorzy tzw. Latar-
nicy Polski Cyfrowej. W naszej 

Bibliotece działają trzy Latarniczki PCRS, które zo-
stały odpowiednio przeszkolone i już działają. Dotychczas zostało zorganizowanych i prze-
prowadzonych 6 szkoleń. I nie jest to ostatnie słowo Latarniczek 

Skąd nazwa  Latarnicy? Została przyjęta metafora latarni morskich i opiekujących się 
nimi latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyła-
ne przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy 
Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komór-
kowych i różnych urządzeń teleinformatycznych. 

Realizacja projektu PCRS przyczynia się do ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym 
społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy świat milionów Po-
laków. Wspólnie możemy podjąć działania, które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego 
i przyczynią się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych. W naszym mieście już 
tak się dzieje.

Latarnicy  
w Piekarach 
Śląskich
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Wiele atrakcji, niespodziewanych zadań, zaskakujących sytuacji, trudna trasa 
i  pogoda, taka jak w styczniu 1863 roku – śnieżnie, mróz i wiatr. Nietypowa roz-
rywka w gronie przyjaciół w ostatnich dniach ferii zimowych. Wszyscy uczestnicy 
ukończyli grę, choć nie było łatwo.

Z pomysłem zorganizowania 
gry miejskiej dla młodzieży nosili-
śmy się od dłuższego czasu. Czeka-
liśmy tylko na ciekawy temat, a ten 
podsunęła sama historia. W bieżą-
cym roku przypada 150 rocznica 

wybuchu Powstania Styczniowego, 
która okazała się doskonałą okazją do 

przygotowania gry miejskiej na terenie na-
szego miasta. Założyliśmy, że biorąc udział 

w tym wydarzeniu nie trzeba wykazać się zna-
jomością faktów historycznych związanych z Powstaniem Stycznio-
wym. Dlatego gra została tak skonstruowana, by biorąc w niej udział 
można było zdobyć wiedzę związaną z tym ważnym dla Polaków zry-
wem wolnościowym. Tak więc została opracowana została trasa mar-
szu wg której trzeba było przewędrować około 13 kilometrów i dotrzeć 
do ośmiu punktów kontrolnych rozrzuconych po całym mieście. Były 
to: ulica Bytomska przy pomniku Wawrzyńca Hajdy i tablicy pamiąt-
kowej poświęconej Teodorowi Heneczkowi i jego drukarni, ulica Trau-
gutta, Leśna, biblioteki na ulicy Jana Pawła II i  Bytomskiej, budynek 
sądu, Kopiec Wyzwolenia i Miejskie Centrum Informacji Turystycznej 
naprzeciw Bazyliki. Gra rozpoczynała się i kończyła w bibliotece przy 
ulicy Kalwaryjskiej 62 D. 

Każda z sześciu grup udających się na trasę została zaopatrzona 
w mapę, która wyznaczała kolejne miejsca i cele marszu oraz Instruk-

cję, która z kolei zawierała informacje o zadaniach do wykonania w po-
szczególnych punktach.  Zadania były różnorodne, wymagające współ-
pracy wszystkich członków grupy a także umiejętności związanych 
z nowymi technologiami. Z tym jednak nasza młodzież nie miała naj-
mniejszego problemu.

Kapitanowie grup wylosowali teczki zawierające niezbędne mate-
riały i punktualnie o godzinie 12:00 drużyny wyposażone w stosowne 
identyfikatory wyruszyły na trasę. Warto dodać, że każda grupa poru-
szała się po tej samej trasie, jednak rozpoczynała grę od innego punktu. 
Wśród zadań znalazły się m.in. odnalezienie w książce Konrada Żydka 
Od Pecare do Piekar  informacji o powstańcach z 1873 roku z terenu 
Piekar Śląskich, o wykazaniu związku Teodora Heneczka z Powsta-
niem Styczniowym. Innym zadaniem było zrobienie sobie pamiątko-
wego zdjęcia pod tablicą pamiątkową na Kopcu Wyzwolenia, co oczy-
wiście wiązało się z koniecznością dotarcia do tego miejsca. Niektórzy 
postanowili dojść tam skrótami – przez pola i łąki! Powodowało to 
wprawdzie skrócenie czasu marszu, przemoczenie butów, ale gwaran-
towało atmosferę wydarzeń ze stycznia 1873 roku. I o to chyba chodzi-
ło! W niektórych miejscach należało odebrać stosowną kopertę z dal-
szymi instrukcjami lub niezbędnymi informacjami. Wiele satysfakcji 
sprawiło uczestnikom nagranie krótkiego filmiku z przypadkowym 
przechodniem i zadanie mu pytania o rok wybuchu Powstania Stycz-
niowego. W tym miejscu należy pochwalić piekarzan – na sześciu za-
pytanych, pięciu znało dokładną datę wybuchu Powstania Styczniowe-
go! Wielkie brawa!!!  Ostatnie zadanie należało wykonać w bibliotece. 

Gra miejska 
Śladami Powstańców 1863



Polegało ono na wypełnieniu krzyżówki historycznej dotyczącej Powstania 
Styczniowego. Młodzież mogła skorzystać z zebranych informacji w poszcze-
gólnych punktach gry miejskiej. Oddanie krzyżówki było zakończeniem gry. 
Nie był to jednak koniec całego wydarzenia. W czasie, kiedy bibliotekarze 
sprawdzali prawidłowość wykonanych zadań, prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki i czas przemarszu trasy, uczestnicy rozgrzewali się ciepłą herbatą i wy-
mieniali na gorąco pierwsze wrażenia. W ogrodzie biblioteki usiłowaliśmy roz-
palić „powstańcze” ognisko, by upiec kiełbaskę. Niestety, silne opady śniegu, 
wiatr i niska temperatura skutecznie utrudniały starania o wzniecenie ognia. Nie 
chcąc zrezygnować z ciepłego posiłku znaleźliśmy inne wyjście: upiekliśmy 
kiełbaskę w… piekarniku naszej bibliotecznej kuchni. Tak więc rozgrzani, syci 
i zadowoleni uczestnicy oczekiwali z niecierpliwością na finał! A był to finał 
nad finały.

Organizatorzy uznali, że ze względu na trudność zadania, panujące warunki 
atmosferyczne oraz niemal wzorowe wykonanie poleceń wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody uczestnictwa w postaci okolicznościowej monety z motywem 
Powstania Styczniowego o wartości numizmatycznej oraz Dyplom za udział 
w grze. Wyłoniono też niekwestionowanych zwycięzców, którymi zostali:

Miejsce I   Miejsce II
Rafał Kaźmierczak  Ewelina Rabus
Ewelina Nierobiś  Adrianna Czupryna
Patrycja Olma   Karolina Knopek
Wojciech Rabus

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczna w Piekarach Śląskich  pendrivy i koszulki polo. 
Każdy też otrzymał Dyplom.

Gra miejska, którą zaproponowaliśmy piekarskiej młodzieży to aktywna 
forma rozrywki miejskiej, która toczyła się w przestrzeni Piekar Śląskich. Ulice 
i zabudowa pełniły rolę gigantycznej planszy, po której poruszali się gracze. Za-
dania jakie przed nimi postawiliśmy pozwoliły w głównej mierze na zdobycie 
wiedzy historycznej oraz sprawdzenie posiadanych umiejętności.

Nauka przez zabawę to jeden z najlepszych sposobów przyswajania no-
wych wiadomości i utrwalania tych już nabytych. Rosnąca popularność i  szero-
ki wachlarz zastosowań gier miejskich potwierdzają, że drzemie w  nich ogrom-
ny potencjał. Ta, zorganizowana przez bibliotekę to jednak nie tylko nowa  me-
toda przekazywania wiedzy, ale również doskonała okazja dla nas na sprawdze-
nie się w roli organizatora takich wydarzeń. 
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 1. W herbie Powstania Styczniowego 
  obok Polski i Litwy 
	 2.	 Gdzie	został	stracony	Romuald	Traugutt?	
  W Warszawskiej.....
	 3.	 Powstanie	Styczniowe	miało	charakter	wojny...	
	 4.	 Co	oprócz	ulotek	wydrukowano	w	drukarni	
	 	 Heneczka?	….do	Ślązaków	
 5. Niespodziewany pobór do wojska rosyjskiego to... 
	 6.	 Lektura	E.	Orzeszkowej	z	Powstaniem	
	 	 Styczniowym	w	tle	
	 7.	 Rzeka	w	Piekarach	przez	którą	w	trakcie	
	 	 powstania	przerzucano	broń.	
	 8.	 Miesiąc	upadku	Powstania	
	 9.	 Imię	Heneczka,	drukarza	z	Piekar	Śląskich	
	 10.	 Rzeczpospolita	przed	zaborami	była	unią	dwóch	
	 	 państw:	Polski	i.....	
	 11.	 Powstanie	Styczniowe	jest	powstaniem	\
	 	 narodowym	przeciwko	…	
 12. Nazwisko ostatniego dyktatora powstania 
	 13.	 Imię	dowódcy	piekarskich	powstańców	
	 14.	 Miesiąc	wybuchu	Powstania	Styczniowego	
	 15.	 W	2013	r.	Mija	150	…..	Powstania	Styczniowego		
	 16.	 Jak	nazywały	się	tereny	będące	pod	zaborem	
	 	 rosyjskim,	na	których	głównie	toczyły	się	walki	
	 	 powstania?	…....	Polskie	
	 17.	 Podaj	nazwę	miasta	w	którym	mieściła	się	
	 	 siedziba	Tymczasowego	Rządu	Narodowego.	
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Krzyżówka
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Jedną z takich inicjatyw jest stworzenie w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej – Rejon Południe nowego tworu, klubu o charakterze dyskusyj-
nym, którego członkowie – dorośli pasjonujący się szeroko pojętą kulturą 
współczesną, mogą spotykać się celem analizowania interesujących zja-
wisk w literaturze, omawiania intrygujących spektakli i filmów lub orga-
nizacji ciekawych wyjazdów o charakterze kulturalnym. 

Klub Kulturalnie Zakręconych, bo o nim tu mowa, działa od wrze-
śnia ubiegłego roku. Dotychczas zorganizowano 3 spotkania (częstotli-
wość raz na 2 miesiące):
■ panel dyskusyjny pt. „Terapeutyczna rola polskiej popularnej prozy 

kobiecej”,
■ spotkanie autorskie z pisarką Martą Fox,
■ karnawałowy wyjazd do „Teatru Rozrywki” w Chorzowie na spektakl 

pt. Kogut w rosole.
Dyskusja na temat roli literatury była bardzo burzliwa. Rozpoczęły-

śmy od prezentacji multimedialnej, która przybliżyła zebranym korzenie 
gatunku, jakim jest romans, jego ewolucję i współczesne odmiany. Wspól-
nie z czytelniczkami próbowałyśmy ustalić, czym jest obecnie literatura 
popularna, skąd pochodzi ten termin, jakie są zależności pomiędzy kultu-
rą popularną a masową. Zwróciłyśmy uwagę na ludowe korzenie literatu-
ry popularnej, na jej funkcje, które naukowcy określają mianem „małego 
humanizmu”. Wspólnie stwierdziłyśmy, że literatura popularna podobnie 
jak kino, pełni dziś rolę „fabryki marzeń”, która zaspokaja podstawowe 
ludzkie potrzeby. Jedną z nich jest projekcja własnego życia, którą odna-
leźć można w powieściach pisarek takich jak K. Grochola, M. Szwaja, M. 
Kalicińska i in. Mimo wielu mankamentów, które badacze przypisują tej-
że kulturze dostrzega się w niej również pozytywy. W podsumowaniu  do-
wodziłyśmy, że tego rodzaju rozrywka kształtowana z dbałością, stanowi 
jeden z warunków demokratyzacji kultury, daje szanse wyboru. Uporząd-
kowany i sformalizowany świat, który rządzi się logiką emocji, w którym 
możliwe jest rozwiązanie każdego problemu to ten, do którego czytelnicy 
chętnie sięgają w celu odprężenia się, zrelaksowania.

W związku z tym, że dyskusja na temat roli literatury kobiecej wy-
wołała tak wiele emocji, postanowiliśmy na kolejne spotkanie zaprosić 

Martę Fox – dziennikarkę, pisarkę, poetkę, felietonistkę, która w swojej 
twórczości podejmuje trudne, życiowe tematy takie jak: wykluczenie spo-
łeczne, problem tożsamości płciowej, homoseksualizmu, przemocy w ro-
dzinie, choroby czy konflikty międzypokoleniowe. Spotkanie było okazją 
do poznania kulis powstawania książek pisarki, a także inspiracją do dys-
kusji o sztuce. Fascynacja surrealistycznym artystą Joan’em Miró, przy-
jaźń z Jerzym Dudą-Graczem są integralnymi elementami życia pisarki, 
które znalazły wyraz w najnowszym tomiku poezji pt. „Rozmowy 
z Miró”. Okazuje się, iż M. Fox znana szerokiej publiczności zwłaszcza 
z książek dla młodych czytelników, to szanowana przez krytykę literacką 
poetka, której liryczne dzieła wydano także w języku angielskim. Uwagę 
osób obecnych na spotkaniu zwrócił również fakt, iż to jedna z nielicz-
nych pisarek, umieszczająca akcję swych powieści na Górnym Śląsku, 
której nieobca jest tematyka „małych ojczyzn”. 

Trzecie spotkanie KKZ miało charakter wyjazdowy. W związku 
z tym, że styczeń to czas zabaw i karnawału, postanowiliśmy wraz 
z uczestniczkami odwiedzić Teatr Rozrywki w Chorzowie, celem obej-
rzenia kontrowersyjnego spektaklu pt. „Kogut w rosole”. Z badań nad 
społecznymi i kulturowymi praktykami ludności wiemy, iż karnawał to 
czas, który „stawia wszystko na głowie”, gdzie znika dystans i panuje 
wszechobecna swoboda. Norbert Schindler – historyk – twierdzi, że „to 
czas, który się przeżywa (...), gdzie gest i słowo uwalniają się ze schema-
tów (...), to świat na opak”. Taki też był obejrzany przez członkinie KKZ 
spektakl. Błogostan, trans, zabawa i spontaniczność – tymi słowami 
można opisać uczucia, które towarzyszyły widzom. „Kogut w rosole” to 
komedia, która łączy elementy historii o troskach i obawach dnia co-
dziennego z bezpretensjonalnym, przezabawnym sposobem na odzyska-
nie własnej godności poprzez zarabianie na życie męskim stripteasem. 
Tematyka genderowa, schematy i stereotypy kulturowe, to tematy chęt-
nie dziś poruszane i analizowane przez społeczeństwo, dlatego wydaje 
się, że sztuka w reżyserii Marka Gierszała doskonale wpisuje się w tego 
rodzaju dyskurs kulturowy. 

Zapraszamy na kolejne spotkania naszego klubu. Mamy nadzieję, że 
poruszana tematyka będzie interesująca i wywoła w uczestnikach wiele 
emocji.

Klub Kulturalnie 
Zakręconych 

w filii numer 6
O tym, że w piekarskich bibliotekach dzieje się wiele interesujących rzeczy, wie każda osoba, która je od-

wiedza. Informacje o organizowanych zajęciach dla dzieci, spotkaniach dla seniorów, panelach dyskusyjnych, 
spotkaniach autorskich czy innych formach promocji czytelnictwa to fakty, z którymi nikt nie polemizuje. Bi-
bliotekarze wymyślają wciąż coraz to nowe sposoby aktywizowania czytelników, szukają metod by w czasach, 
gdy czytanie nie jest specjalnie w modzie, zachęcić lokalną społeczność do uczestnictwa w kulturze.


