
Współdziałanie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu  

i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Toruniu. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu został w 2013 

roku członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu. Stowarzyszenie od 

4 lat jest głównym współorganizatorem i fundatorem nagród dla uczestników organizowanego 

cyklicznie w naszej placówce Regionalnego Konkursu Historycznego „ W czasach Króla Kazimierza 

Wielkiego” 

Uhonorowaniem wspólnych działań SKKW i naszego Ośrodka upowszechniających wiedzę 

o czasach króla Kazimierza Wielkiego było zaproszenie naszej instytucji na Ogólnopolską Konferencję 

Naukową zorganizowaną w odrestaurowanych murach Zamku Kazimierzowskiego w dolinie rzeki 

Pilicy w Inowłodzu w woj. Łódzkim. W piękny, jesienny weekend odbyło się spotkanie członków 

SKKW – instytucji i ludzi nauki, kultury i sztuki zajmujących się na co dzień tematyką czasów 

Średniowiecza i propagujących – tak jak nasz Ośrodek - idee umocnienia państwa polskiego oraz 

dorobek ostatniego Piasta na tronie polskim – Kazimierza Wielkiego. 

 „Życie codzienne w Polsce w okresie średniowiecza” było tematem przewodnim 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Gminę Inowłódz oraz Stowarzyszenie 

Króla Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na tę konferencję objętą Honorowym Patronatem Marszałka 

Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia przyjęła pani dyrektor Maria Kluz i oddelegowała na nią 

p. Romualdę Tarasiuk i p. Iwonę Orłowską – organizatorki cykliczne przeprowadzanych Regionalnych 

Konkursów Historycznych w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy współudziale SKKW w Kowalu.  

Uczestnikami konferencji byli licznie przybyli członkowie SKKW propagujący życie i dorobek 

Króla Kazimierza Wielkiego  oraz mieszkańcy i przedstawiciele instytucji wspierający odbudowę 

i rekonstrukcję zamku królewskiego z XIV wieku ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego we wsi 

Inowłódz. 

Wysłuchałyśmy refetratów przedstawicieli m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

nt. „Dżumy i innych chorób w czasach średnich” oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej 

we Włocławku nt. „Sposobów mierzenia i ważenia w czasach średniowiecznych”, „Człowieka jako 

miary wszechrzeczy” oraz „Motywu chleba i zboża w średniowiecznej kulturze, literaturze oraz 

w języku staropolskim”. „Zjazd Królów w Krakowie w 1364r.” był tematem omówionym przez 

prelegenta reprezentującego Archiwum Państwowe we Włocławku. „Rozkosze stołu w Polsce 

średniowiecznej” omówił dr Z. Zasada z Włocławskiego Towarzystwa Naukowego a ks. prof. Marian 

Włosiński przedstawił „Problematykę postów w Polsce średniowiecznej”. „Łaźnie w czasach króla 

Kazimierza Wielkiego” były przybliżone przez przedstawiciela Muzeum Techniki Ceramicznej w Kole. 

Konferencji towarzyszyły: uroczystość wręczenia Medalu Króla Kazimierza Wielkiego dla 

Gminy Inowłódz, Konkurs na oryginalną potrawę staropolską oraz występy młodzieży w strojach 

średniowiecznych prezentujące scenki rodzajowe z czasów króla Kazimierza Wielkiego.  

Udział w konferencji wzbogacił naszą wiedzę dotyczącą różnych sfer życia w czasach 

średniowiecza oraz pogłębił i zacieśnił relacje między członkami Stowarzyszenia Króla Kazimierza 

Wielkiego. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana na zajęciach edukacyjnych z j. polskiego i historii, 

wpłynie również na podniesienie jakości kształcenia. 
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