
LABIRYNT ŻYCIA  
 

zwiedzanie wystaw Muzeum Ziemi Morawskiej dla gości 
z Polski łącznie ze zwiedzaniem wystawy  „Labirynt życia 
Jana Amosa Kome ńskiego“ w Muzeum Biblii Kralickiej  – 
wspólnie ze studentami polonistyki na Wydziale              
Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka (tłumaczenie)   
 

Pogł ębienie współpracy pomi ędzy Zakładem Bohemis-
tyki w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu                              
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zakładem J ęzyków  
i Literatur Zachodniosłowia ńskich w Instytucie                   
Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie – zorgani-
zowanie warsztatów dla nauczycieli akademickich                         
z powy ższych o środków akademickich pt. „Możliwości 
współpracy czeskiej polonistyki i polskiej bohemistyki“  

 
 

WYKŁADY PROF. HELIODORA MUSZY ŃSKIEGO  
 

„Myśl Komeńskiego w świetle współczesnej pedagogiki“             
nt. życia i twórczości J. A. Komeńskiego dla studentów  
Zakładu Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich w Insty-
tucie Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie                              
i Jerzego Hamerskiego  o znaczeniu wychowania teatralne-
go w praktyce pedagogicznej dla studentów Wydziału               
Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie 
 

Nawiązanie współpracy pomi ędzy Wydziałem Pedago-
gicznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie i w Lesznie   

 
SEMINARIUM W BIBL. IM. J. MAHENA  

 

zapoznanie uczniów szkół średnich w Brnie z życiem i twórc-
zością J.A. Komeńskiego w formie programu interakcyjnego, 
wzbogaconego wykładem  mgr Heleny Kovářovej                  
z Muzeum Komeńskiego w Přerovie i zwiedzaniem                
Morawskiej Biblioteki Ziemskiej w Brnie (Oddział Starych 
Druków)  

 

REWIZYTA W POZNANIU  
 

wspólne podsumowanie i ocena przedsięwzięć włączonych 
do projektu   

 
 

 
 

Naszym zamiarem jest dalszy  rozwój długoterminowej 
współpracy ze sprawdzonymi polskimi partnerami . 
Współpraca nie powinna się skończyć w momencie zreali-
zowania projektu „Brama języków otwarta“, współpraca                 
w ramach projektu wręcz przeciwnie  powinna się stać pod-
stawą tradycyjnych spotkań, przybliżających społeczeństwu 
inne ważne osobistości, które przyczyniły się w dużym stop-
niu do budowania mostów pomiędzy oboma narodami. Za-
kładamy, że takie spotkania, odbywające się raz na dwa lub 
trzy lata, będą potwierdzeniem wspólnych korzeni Czechów  
i Polaków oraz istotnym wkładem we wzajemne poznawanie 
się. 

Partnerzy projektu 
 

Miasto Poznań 
Miasto Brno 

Bibloteka Raczyńskich w Poznaniu 
 

Patronat nad projektem obj ęli  
 

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny 
Prezydent Miasta Brno Roman Onderka 

Ambasador PR v RC Jan Pastwa 
Konsul Generalny PR v Ostrawie Anna Olszewska 

Konsul Honorowy RC w Poznaniu Renata Mataczyńska 
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Dny polské kultury v Brně 2012 
 

 
 
 

           Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu 
           Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
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BIBLIOTEKA CENTRALNA 
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz 

 

BRAMA J ĘZYKÓW OTWARTA  
BRÁNA JAZYK Ů OTEVŘENÁ 

 
 
 
 

 
 

Jan Amos Komenský  
 (1592 – 1670) 

NAUCZYCIEL NARODÓW 
Učitel národů 

 

 
 

  „Każdy wiek jest odpowiedni

                 do uczenia się a życie ludzkie 
                                 nie ma innego celu jak nauka.“ 

 

 

Dny polské kultury v Brně 2012 
 

 

 
 

BIOGRAFIA 
 
 
 
 

28. 3. 1592 Jan Amos Kome ński urodził si ę                    
  w rodzinie wyznawców Jednoty braci 
  czeskich na Morawach , prawdopodobnie 
  w Uherskim Brodzie lub we wsiach Komňa 
  (stąd pochodziłoby jego czeskie nazwisko 
  Komenský) albo Nivnice¨ 
 
1604-1611 uczył się w szkołach prowadzonych przez 
  braci czeskich: elementarnej w Strážnicach 
  i łacińskiej średniej w Přerovie  
 
1611-1614 studiował w kalwińskiej Hohe Schule                   
  w Herborn i na Uniwersytecie                                 
  w Heidelbergu 
 
1614-1621 po powrocie na Morawy pracował jako 
  nauczyciel w szkołach Jednoty , najpierw 
  w Přerovie, a od 1616 r. w Fulneku, gdzie 
  został także kaznodzieją w kościele braci 
  czeskich  
 
1621-1628 bitwie pod Białą Górą (1620), w okresie 
  nasilających się prześladowań braci cze-
  skich, ukrywał się na Morawach i w górach 
  czeskich. W 1625 r. wyjechał do Leszna             
  w Wielkopolsce w celu wyjednania                         
  u Rafal a Leszczyńskiego (1579-1636), 
  jednego z przywódców polskich protestant
  tów, zgody na osiedlenie się w Lesznie 
  czeskich uchodźców. Rozmowy zakończy
  ły się pomyślnie – w 1628 r. liczna grupa 
  braci czeskich z Kome ńskim na czele 
  przyby ła do Wielkopolski  i dołączyła do 
  istnieją cej już od połowy XVI w. leszczy
  ńskiej gminy Jednoty.  
 



1628-1641 pierwszy pobyt Kome ńskiego w Lesznie  
  to okres jego intensywnej pracy twórczej              
  i działalności reformacyjnej. Praca w cha-
  rakterze nauczyciela, a później rektora               
  w gimnazjum leszczyńskim, stała się dla 
  niego swoistym „laboratorium badawczym” 
  w dziedzinie nauczania i reformy systemu 
  szkolnego. Podjął zakrojone na szeroką 
  skalę prace naukowe z dziedziny pedagog
  giki, a zwłaszcza dydaktyki. Powstały 
  wówczas jego słynne dzieła: Janua               
  linguarum reserata  (podr ęcznik                   
  do nauki j ęzyka łaci ńskiego) oraz Infor
  matorium školy mate řské  (traktuj ący             
  o wychowaniu przedszkolnym dzieci) .  
 
1641-1642 nagła śmierć protektora Komeńskiego, 
  Rafała Leszczyńskiego, znacznie ogranic
  zyła możliwość realizacji rozległych planów 
  czeskiego pedagoga. Skorzystał on 
  wówczas z zaproszenia parlamentu an-
  gielskiego i udał si ę do Londynu w celu 
  reorganizacji tamtejszego szkolnictwa , 
  a także nawiązania kontaktów z wybitnymi 
  europejskimi uczonymi. Wybuch wojny 
  domowej w Anglii pokrzyżował jednak               
  te plany.  
 
1642-1648 Komeński osiadł w Elbl ągu . Zawarł 
  umowę ze Szwedami na mocy której,                   
  w zamian za pomoc finansową dla siebie            
  i współwyznawców w Polsce i na              
  Węgrzech, miał opracować podręczniki dla 
  szkolnictwa szwedzkiego. Kontynuował 
  także działalność religijną – wziął m.in. 
  udział w  pierwszych sesjach Colloquium 
  Charitami vum („Przyjacielska Rozmowa”) 
  w Toruniu (1645), w dyspucie teologicznej 
  będącej  próbą pojednania między katoli-
  kami a protestantami. 
 
1648-1650 Komeński przebywał w Lesznie , piastu-
  jąc urząd superintendenta kościołów                
  Jednoty 
 
1650-1654 niekorzystne ustalenia pokoju westfalskie
  go (1648) w sprawie czeskiej sprawiły, że 
  Komeński nawiązał kontakty z Rakoczymi, 
  dziedzicznymi wrogami Habsburgów,                 
  i udał si ę na Węgry , by tam w mieście 
  Sáros Patak zorganizować gimnazjum.            
  W tym czasie napisał swe najsłynniejsze 
  dzieło, nowatorskie Orbis sensualium 
  pictus  (wydane w Norymberdze                
  w 1658 r.) 
 
1654-1656 Komeński na wezwanie swych rodaków 
  powrócił do Leszna . Gdy w 1655 r. wy-
  buchła wojna polsko-szwedzka, czeski 
  pedagog napisał panegiryk na cześć 
  szwedzkiego króla Karola Gustawa (Pane
  gyricus Carolo Gustavo). Pod koniec 
  kwietnia 1656 r.  wojska polskie zniszczyły 
  Leszno za sprzyjanie Szwedom.                     
  Komeński przez Śląsk, Szczecin                        
  i Hamburguciekł do Holandii.   
 
1657  w Amsterdamie, na koszt rodziny De Geer, 
  niderlandzkich finansistów w służbie 
  szwedzkiej, został pi ęknie wydany, mo-
  numentalny tom obejmuj ący najwa ż
  niejsze pedagogiczne prace Koe ńskiego 
  (Opera didactica omnia ) 
 
15. 11. 1670 Jan Amos Kome ński umarł w Amster
  damie , pochowany został w Naarden                 
  w Holandii.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Moraw opracowana przez Kome ńskiego w latach 
1618-1627   

Po raz pierwszy odbita w 1627 r., potem wielokrotnie wydawana.  
(Novus Atlas sive Theatrum Orbis Terrarum, oficyna Janssoniusa               

i Blaeua, Amsterdam 1646) 
 

 
 

 
 
 
 

O  PROJEKTU 
 
 

Ideą projektu jest przybli żenie ponadcza sowych my śli                      
J. A. Kome ńskiego współczesnemu młodemu pokoleniu. 
Projekt powinien wspomaga ć rozwój twórczego              
myślenia przede wszystkim dzieci i młodzie ży, jednak 
niekoniecznie tylko tej grupy.  
 
Celem jest podwyższenie prestiżu społecznego miast              
biorących w projekcie udział (Brno, Leszno i Poznań)                    
w oczach społeczeństwa w Polsce i Czechach. Kluczowym 
punktem jest nie tylko poznawanie historii, kultury, lecz także 
pogłębianie znajomości języka i wzajemności słowiańskiej. 
W nieostatniej kolejności należy wspomnieć o szukaniu 
wspólnych europejskich korzeni i rozwijaniu idei obywatel-
stwa europejskiego. 
 
 
 

 
 
 

W projekcie zostan ą zrealizowane nast ępujące 
przedsi ęwzięcia: 

 
KOMEŃSKIEGO ŚWIAT W OBRAZACH 

 
 

 
 
 
 

 
WENDROWANIE LABIRYNTEM W BIBLIOTÉCE 

 

programy dla młodzieży z brneńskich szkół podstawowych 
oparte na utworze J.A. Komeńskiego, realizowane przez 
Bibliotekę im. J. Mahena w Brnie 
 

SCHOLA LUDUS – SZKOŁA ZABAW Ą 
 

przedsięwzięcie przygotowane przy współpracy SzP Husova 
dla partnerów z Polski, oparte na projekcie SzP Husova 
„Droga do Poznania miasta“ pod patronatem Muzeum Ziemi 
Morawskiej w Brnie, w którym wezmą udział jako tłumacze 
także studenci polonistyki.  

 
NAUCZYCIEL NARODÓW 

 

wystawa poświęcona J.A. Komeńskiemu z bogatych zbiorów 
starych druków Biblioteki Raczyńskich (Poznań, Polska)                 
w gmachu  Biblioteki J. Mahena w Brnie; w ramach wernisa-
żu spotkają się wszyscy partnerzy projektu  
 


