






Z ogromną radością ale też zaskoczeniem przyjęłam 
wiadomość o ogólnopolskiej akcji związanej z książką 
„Mirabelka” Cezarego Harasimowicza. Przecież nie tak 
dawno śledziłam w lokalnych mediach batalię o stare 

drzewa mirabelkowe na ostrowskim Placu 23 Stycznia, 
a teraz historia się powtarza tyle, że w Warszawie… 



Otóż w kwietniu 2018 roku na „naszych” ostrowskich mirabelkach pojawiły się 
wymalowane zieloną farbą kropki oznaczające coś niepokojącego. Koleżanka 
Paulina Dobrzyńska, członkini naszego Dyskusyjnego Klubu Książki, 
zainteresowała się tą sprawą i rozpoczęła w mediach społecznościowych 
dyskusję na temat znaczenia tajemniczych kropek. Niestety wiele głosów było 
zatrważających - osoby odpowiedzialne za park na Placu 23 Stycznia 
prawdopodobnie postanowiły drzewa wyciąć ze względu na opadające
i zalegające na ziemi owoce… Paulina Dobrzyńska postanowiła działać 
i zwróciła się do radnej miejskiej Teresy Burkietowicz o pomoc. Radna 
wystąpiła z zapytaniem na Sesji Rady Miasta o powód oznakowania drzew i 
plany wobec nich, ale przede wszystkim przedstawiła ich historię. Otóż przed 
II wojną światową na Placu 23 Stycznia znajdowała się dzielnica żydowska: 
drewniane domy, jatki, mała synagoga i cmentarz. W 1940 roku okupanci 
niemieccy zburzyli to wszystko, ludność wywieźli do getta w Łodzii, a w tym 
miejscu założyli park. Wtedy posadzono ostrowskie mirabelki… 
Zainteresowanie mieszkańców miasta widoczne w czasie dyskusji na 
facebooku oraz interpelacja radnej przyniosły dobry skutek, bowiem drzewa 
pozostawiono w spokoju. Przynajmniej na razie. 











W międzyczasie 28 kwietnia członkowie i sympatycy 
ekologicznego stowarzyszenia „re-Ewolucja” oraz dzieci z 
Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadziły happening 

„Mirabelka” obszywając jedno ze starych drzew oznaczonych 
zieloną kropką kolorowymi szaliczkami zrobionymi na 

szydełku przez Paulinę Dobrzyńską. Fakt ten również zaistniał 
na facebooku i wywołał żywą reakcję. 



















Ostrowskie mirabelki zostały uratowane, dlatego z tym większym żalem 
przeczytałam o tym, co przydarzyło się warszawskim drzewom, a potem 

postanowiłam podzielić się tą historią z czytelnikami i wziąć udział w projekcie 
organizowanym przez Lustro Biblioteki: „Mirabelka – kiełkująca historia 100licy”.  

W organizację przedsięwzięcia włączyłam osoby, które w kwietniu zawalczyły 
o  nasze drzewa, a są to: członkinie stowarzyszenia „re-Ewolucja”, dzieci z MDK, 

nauczyciele oraz radna Teresa Burkietowicz. Powstały dwa warsztaty plastyczno-
teatralne, zrealizowane w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, 
które na długo pozostaną w mej pamięci. Zostały one udokumentowane na stronie 

Biblioteki oraz w Gazecie Ostrowskiej z 24 października 2018 roku.

Regina Walotka – kierowniczka  Filii nr 2 
Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.





Warsztaty plastyczne w Filii nr 2 
Biblioteki Publicznej w Ostrowie 

Wielkopolskim –
6 października 2018 roku.



O godzinie 10:00 w bibliotece zebrały się dzieci z Młodzieżowego 
Domu Kultury z grupy „Sprawne rączki” pod kierunkiem Beaty 
Hajdziony aby wysłuchać fragmentów książki „Mirabelka” 
Cezarego Harasimowicza. Książkę czytały: Katarzyna Lisiak-
prezeska  Stowarzyszenia Kulturalno -Edukacyjno- Społecznego 
„re-Ewolucja”, Justyna Szymendera - bibliotekarka ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Paulina 
Dobrzyńska - plastyczka z MDK. Gości powitała Regina Walotka-
kierowniczka Filii nr 2. Po wysłuchaniu fragmentów powieści 
dzieci i dorośli rozpoczęli dyskusję dotyczącą historii naszego 
miasta, a w szczególności Placu 23 Stycznia, który przed II wojną 
światową wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. 



Była tam bowiem dzielnica żydowska, która w 1940 roku została 
zniszczona przez okupantów niemieckich i zamieniona na plac 
rekreacyjny. W nawiązaniu do przeczytanej książki wszyscy 
zastanawiali się, czy w drzewach może być „zaklęta” historia i 
pamięć o minionych czasach, czy na przykład drzewa pamiętają 
odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku? Odpowiedź 
była twierdząca! Drzewa żyją i przeżywają i nie jest to tylko bajka! 
Zwrócono uwagę na doniosłą rolę, jaką drzewa odgrywają w 
oczyszczaniu powietrza ze spalin i dwutlenku węgla, na ich rolę 
estetyczną oraz historyczną jako strażnika pamięci o dawnych 
ludziach i ich przeżyciach.
Po części literackiej i pogadance dzieci, przy pomocy dorosłych, 
rozpoczęły warsztat plastyczny- z przygotowanych uprzednio na 
szydełku „szalików” zaczęły tworzyć kolorowe kompozycje na 
krzesłach czytelni. 



Nawiązały w ten sposób do nieco zapomnianych już „babcinych” 
technik dziewiarskich. W ruch poszły igły, nici i nożyczki oraz 
nieskrępowana wyobraźnia i fantazja. Powstały jesienne 
ubranka dla krzeseł, które przez jakiś czas umilą i uatrakcyjnią 
korzystanie z czytelni. W pracach tych, oprócz wymienionych 
wcześniej pań, pomagała Violetta Sikora z MDK oraz rodzice. A 
kto skończył działania plastyczne mógł zapoznać się z 
księgozbiorem Filii nr 2 dzięki pomocy Reginy Walotki- szefowej 
książnicy ; można było również zasiąść na poduszkach w 
dowolnej „strefie” biblioteki i spokojnie poczytać! Warsztaty 
zakończyły się o godzinie 12:00 słodkim poczęstunkiem i 
herbatą.





























Warsztaty teatralne w Filii nr 2 
Biblioteki Publicznej w Ostrowie 

Wielkopolskim.



13 października 2018 roku kolejna grupa dzieci z 
Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim 
wysłuchała głośnego czytania książki Cezarego 
Harasimowicza „Mirabelka”. Tym razem była to grupa 
teatralna pod wodzą Violetty Sikory, która po powitaniu 
przez Reginę Walotkę- kierowniczkę książnicy, zasiadła w 
kręgu na kolorowych, „dzierganych” krzesłach, efekcie pracy 
z poprzedniego tygodnia.  Znane osobistości życia 
społecznego w Ostrowie: Teresa Burkietowicz- radna 
miejska oraz Wielisława Dankiewicz-Czajka – reżyserka 
teatralna przybliżyły dzieciom niezwykłą historię 
warszawskich drzew mirabelkowych: matki i córki oraz 
ludzi mieszkających w ich okolicy. 



Następnie padły pytania dotyczące odzyskania przez Polskę 
niepodległości sto lat temu, a w tym kontekście sytuacji 
ludności w Ostrowie: ich narodowości, kultury, religii, a 
także wyglądu naszego miasta w 1918 roku. Czy coś się 
zmieniło przez te sto lat? Dla narodu żydowskiego zmieniło 
się wszystko, o czym ze smutkiem skonstatowali wszyscy 
zebrani; o tym opowiada również Cezary Harasimowicz w 
swojej książce.…. Po takiej pogadance dzieci zaczęły 
przygotowywać się do etiudy teatralnej inspirowanej 
tekstem „Mirabelki” , a przede wszystkim ilustracjami Marty 
Kurczewskiej. 



Pod kierunkiem Violetty Sikory młodzi aktorzy zamienili 
się w przedwojennych mieszkańców ulicy Wałowej w 
Warszawie - przechadzających się w cieniu drzew, 
bawiących się, muzykujących, rozmawiających, 
załatwiających interesy, popijających herbatę w kawiarni… 
Wystarczyło tylko ubrać płaszcz, kapelusz, wziąć do ręki 
stary instrument, filiżankę czy gazetę aby przenieść się w 
magiczny czas… Warsztaty zakończyły się symbolicznym 
ćwiczeniem plastycznym według pomysłu Pauliny 
Dobrzyńskiej - dzieci zrobiły „zaprawy” w słoikach, 
swoiste kompoty i dżemy, przedstawiające marzenia 
drzew o spokojnym, pięknym świecie bez wojen i 
niesprawiedliwości, gdzie każdy może znaleźć miejsce dla 
siebie. 















































promocja czytelnictwa
rozbudzanie zainteresowania historią Polski
zwiększenie świadomości na temat wydarzeń 
związanych z wojną
włączenie społeczności do świętowania 100-lecia Niepodległości
organizacja warsztatów w bibliotekach publicznych dzielnic
Warszawy oraz innych bibliotekach na terenie Polski

Cele akcji



Nie ma już kamienicy pana Friedmana, 
fabryki strojów karnawałowych panów 
braci Alfusów, nie ma też getta, a od 
niedawna nie ma nawet mirabelki. 
To, co przetrwało to pamięć o ludziach, 
którzy wtedy żyli – o Dorce, Chaimie, 
Maćku i innych. Drzewa towarzyszyły 
ludziom w chwilach radości, smutku, ale 
też grozy. Poznawały historię kraju 
poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej 
społeczności. Tę pełną nadziei, wiary 
i miłości historię kilku pokoleń opowiada 
rosnąca na warszawskich Nalewkach 
mirabelka. 
~ Wydawnictwo Zielona Sowa











Dziękujemy za udział w warsztatach!
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