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Jadwiga Jelinek
POLITECHNIKA MALUSZKA
W dniach od 1 października 2014 r. do 8 czerwca 2015 r. Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie realizowała, wyłącznie z własnych
środków, program POLITECHNIKA MALUSZKA. Był on skierowany do
dzieci w wieku od 1 do 3 lat, a także ich opiekunów. Obserwując osoby opiekujące się małymi dziećmi, można zauważyć ich zmęczenie, chwilowe zniechęcenie, a czasem bezsilność. Obcowanie przez 24 godziny na dobę z maleństwem,
choćby kochanym najbardziej na świecie, wprowadza dorosłego w pewnego
rodzaju trans, czasem powoduje oderwanie od świata rzeczywistego czy świata
dorosłych. Żnińska biblioteka postanowiła podarować rodzicom odrobinę ambitnej rozrywki, stworzyć możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń. Dzieciom natomiast zaoferowano zabawę wzmacniającą rodzicielskie wychowanie,
kształtującą również przyszłych, potencjalnych czytelników.
Przyjęto założenie, że Politechnika Maluszka, jak sama nazwa wskazuje, „da wykształcenie techniczne”, co ułatwi absolwentom podjęcie w przyszłości pracy. To żart, oczywiście, ale realizacja programu potraktowana została jak najbardziej poważnie. Zaplanowano dwa semestry: zimowy i wiosenny,
a w każdym semestrze po 7 spotkań – co 2 tygodnie jedno. Politechnika oferowała zajęcia na kilku kierunkach:
− Edukacja artystyczno-literacka (słuchanie muzyki klasycznej, zajęcia plastyczne, poznawanie literatury pięknej – rozwój intelektualny dziecka);
− Inżynieria materiałowa (zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów – rozwój zdolności manualnych i wyobraźni dziecka);
− Budownictwo (zabawy klockami – wspomaganie rozwoju umysłowego
dziecka, kształtowanie umiejętności społecznych);
− Architektura (rysowanie, malowanie, zgadywanie – rozbudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności manualnych, spostrzegawczości, koncentracji, rozładowywanie negatywnych emocji);
− Mechanika budowy maszyn (zabawy konstrukcyjne, poznawcze z wykorzystaniem tematycznych zabawek – rozwijanie sprawności rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pomysłowość);
− Automatyka i robotyka (zabawy manualne – trening kreatywności, zdobywanie technicznych umiejętności w myśl zasady: Powiedz mi, a zapomnę
– Pokaż mi, a zapamiętam – Pozwól mi to zrobić, a zrozumiem);
− Psychologia rozwojowa (zabawy ruchowe, „praca” z tekstem, abstrakcyjne
myślenie – kształtowanie rozwoju psychomotorycznego, pamięci słuchowej, panowania nad emocjami).
5

Spotkania
odbywały
się w specjalnie do tego celu
przygotowanym pomieszczeniu,
przyjaznym i estetycznym. Dywan, wygodne pufy, kolorowe
scenografie dostosowane do tematów zajęć, pluszowe bajkowe
postacie, wszystko to sprawiło,
że dzieci czuły się bezpiecznie,
poruszały się bez zbędnego skrępowania; chętnie i śmiało włączały się do zabawy, radośnie
reagowały, widząc efekty swoich
działań oraz proponowane przez prowadzących niespodzianki.
Spotkanie inauguracyjne zatytułowane „Motylowe szaleństwa” odbyło
się 1 grudnia 2014 roku. „Studentom” (do udziału w programie zgłoszono 13
dzieci) wręczono indeksy z planem zajęć i miejscem na potwierdzenie obecności. Takim potwierdzeniem miał być element przewodni każdego spotkania.
W przypadku pierwszego spotkania był to motyl, którego każde dziecko wkleiło sobie do indeksu. Dzieci, słuchając muzyki klasycznej, „wyczarowywały”,
przy pomocy różnych technik plastycznych, motyle. Z powstałych prac utworzono niezwykłą galerię. W celu rozruszania się, w rytm „tańca małych łabędzi”,
dzieci biegały wśród gęsto opadających z sufitu kolorowych motyli, puszczały
bańki mydlane, wspinały się na pufy. Był też wysiłek intelektualny: na kartach
wyłożonych książeczek należało znaleźć motylka. Zadanie nie należało do naj-
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łatwiejszych, dzieci wykazały jednak wielki zapał i zaangażowanie. Przy okazji
poznawały literaturę dla nich przeznaczoną. Efektem końcowym spotkania było
przebicie balonu niespodzianki, wypełnionego maleńkimi motylkami. Deszcz
kolorowych motyli spadł na główki nieco wystraszonych dzieci. Kiedy już minął strach i zaskoczenie, zapanowała bardzo wesoła atmosfera. Rodzicom zaproponowano literaturę fachową z zakresu rozwoju i wychowania małych dzieci
oraz odpowiednie czasopisma. Każdy mógł je wypożyczyć do domu.
Kolejne spotkanie odbyło się 15 grudnia 2014 r. i w kontekście Świąt
Bożonarodzeniowych zatytułowane zostało „Ciastokreacja”. Jego motywem
przewodnim była „materia” i jej różnorodność. Dzieci podczas wspólnej zabawy wykonywały masę solną, wykrawały z niej ozdoby choinkowe, a następnie
je przyozdabiały. Plastelina służyła do tworzenia figurek. Ziarnka grochu przesypywane do plastikowych butelek uczyły natomiast precyzji. Były wspólne
zabawy ruchowe, a także słodkie upominki od Mikołaja umieszczone w wielkiej
skarpecie. Zajęcia miały na celu pobudzenie dziecięcej wyobraźni, równomierny rozwój obu półkul mózgowych oraz rozwijanie zdolności manualnych. Korzyścią płynącą ze spotkań dla rodziców była integracja i poszerzanie umiejętności prowadzenia zabaw ze swoimi maluszkami.
Na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w 2014 r. w ramach programu Politechnika Maluszka, 29 grudnia, dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
uczestniczyły w zajęciach z zakresu budownictwa – „Hocki klocki”. Maluchy
budowały z różnego rodzaju klocków miasteczko: drogi, domy, wieżowce.
Z pudełek kartonowych stworzyły wieżę, którą następnie kolorowały farbami
plakatowymi. Nie zabrakło również zabaw ruchowych, czytania książeczek
oraz oglądania bajek tematycznie związanych z zajęciami. Na zakończenie odbył się bal, podczas którego maluchy wraz z rodzicami pożegnały stary rok i powitały nowy. Wydarzeniu towarzyszyły zimne ognie odpalone pod nadzorem
rodziców.
Zajęcia w roku 2015 były równie interesujące. Już 26 stycznia odbyły
się zajęcia z kierunku mechanika i budowa maszyn zatytułowane „W świecie
motoryzacji”. Słuchaczy czekała moc atrakcji – zabawy konstrukcyjne, manualne, poznawcze, zabawy „wysokiej klasy” pojazdami. Wszystkie one miały na
celu rozwijanie sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania, wyobraźni przestrzennej i pomysłowości.
Kolejne zajęcia nosiły tytuł „Entliczek-pentliczek”. Tym razem małe
„krasnoludki” nie tylko swym śpiewem i tańcami zbudziły śpiącego niedźwiedzia, ale także tańcowały z dwoma Michałami, bawiły się z niegrzecznym kotkiem, który wszedł na stolik i ogonkiem stłukł jajeczko, a ślimak słysząc śmiech
dzieci, wyszedł z muszli i pokazał im rogi. Na zajęciach pojawili się także Wilk
i Czerwony Kapturek w przedstawieniu Teatrzyku Maluszka. Głosu postaciom
bajkowym użyczyły: dyrektor Biblioteki Jadwiga Jelinek, która zajęcia ze stu7

dentami prowadziła oraz bibliotekarka
Ewa Malak. Dzieci były zachwycone
przedstawieniem, a specjalnie na tę okazję przygotowana scena – las – szczególnie przypadł do gustu studentce Basieńce, która długo jeszcze po przedstawieniu
szukała „na scenie” Wilka.
Ostatnie zajęcia w I semestrze
Politechniki Maluszka odbyły się pod
hasłem „Zagadki Jacka i Agatki”. Licznie przybyli studenci wraz z rodzicami
i opiekunami, poza rozwiązywaniem zagadek, uczestniczyli w zajęciach plastycznych i ruchowych. Maluchy wykonywały drzewa z „rączki”, z balonów
tworzyły wizerunki Jacka i Agatki, słuchały bajek i oglądały książeczki, a także
wspólnie bawiły się w kręgle przygotowane z butelek po mleku. Na zakończenie spotkania obejrzano bajkę o Jacku i Agatce.
Drugi semestr rozpoczęto na Politechnice Maluszka zajęciami pod
hasłem „Warsztaty budowy robotów i innych maszyn” z zakresu automatyki
i robotyki. Mali studenci mogli wykazać się wiedzą o robotach i maszynach
budowlanych. Podczas zajęć plastycznych maluchy malowały flamastrami swoje wyobrażenie robota, następnie z figur geometrycznych naklejały robota na
kartkę papieru. Największy entuzjazm wywołał wykonany własnoręcznie robot-kobieta z pudeł kartonowych i plastikowych.
Zajęcia z inżynierii materiałowej pod hasłem „Ceramiczne bajki” czyli zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, głównie gliny oraz
zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej zatytułowane „Bo fantazja jest od
tego, aby bawić się na całego” miały na celu rozwój intelektualny dzieci. Jak
zwykle odbyły się zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, a także
badanie przedmiotów dotykiem i wzrokiem. Dużym zainteresowaniem małych
studentów i ich rodziców cieszyły się tablety iPad firmy Apple, które biblioteka pozyskała w ramach projektu Tablety w twojej bibliotece, realizowanego
przez Program Rozwoju Bibliotek i Fundację Społeczeństwa Informacyjnego.
Maluchy w ramach wykładu korzystały z aplikacji do rysowania PicsArt for
Kids dostępnej na bibliotecznych iPadach, dzięki której mogły grać w proste gry
i układać puzzle. Nie zabrakło też czytania książeczek.
W kwietniu mali studenci realizowali zajęcia z edukacji literackiej pod
tytułem „Rymowanki-zachęcanki”. Wykład miał na celu rozwój inteligencji językowej i pamięci dziecka. Maluchy wysłuchały wierszy-rymowanek z książek,
szukały rymów do wyrazów, bawiły się wspólnie. Na zakończenie, dla wyciszenia, czytano książeczki. Wyświetlono także bajkę o Brzydkim Kaczątku.
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Podczas intensywnych zajęć z budownictwa, kształtujących umiejętności manualne oraz rozwój wyobraźni, maluchy „budowały mosty dla pana starosty”. Na kolejnych, z inżynierii materiałowej, zatytułowanych „Plastusiowy
pamiętnik” malowały autoportret na arkuszu szarego papieru, tworzyły bransoletki i korale z plasteliny i sznurka , z gazet ugniatały kule, którymi następnie
rzucały do celu (kosza), a przekładając słomki przez otwory w kartkach bloku
technicznego uczyły się sznurowania butów, wykonywały też zajączki z rolek
po papierze toaletowym. Zajęcia miały na celu integrację sensoryczną dzieci.
Cykl spotkań w ramach Politechniki Maluszka żnińska biblioteka zakończyła 8 czerwca 2015 r. Przyszedł czas na Absolutorium i wręczenie dyplomów ukończenia uczelni. Mali studenci pilnie uczęszczali na zajęcia i chętnie
wykonywali powierzane im zdania, choć bywało, że integracja z rówieśnikami
opłacana była niekiedy rzewnymi łzami. Sporo wysiłku kosztowało wyeliminowanie strachu i zachęcenie do wspólnej zabawy. Większość dzieci była jednak
otwarta na innych i na „nowe”. Realizowany projekt przyniósł obopólne korzyści oraz wiele radości, a rozstaniu towarzyszyły prośby o kontynuowanie tego
rodzaju działań i moc wzruszeń.
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Lucyna Partyka
MAGDALENA TULLI NIE TYLKO NA SOPOCKIEJ PLAŻY
Gościem – chyba najważniejszym – czwartej edycji Festiwalu Literacki Sopot była Magdalena Tulli – jedna z najwybitniejszych polskich pisarek.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu prezentującego autorów książek nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE, stanowiącego stały punkt tego festiwalu.
M. Tulli w 2015 roku uzyskała nominację za powieść Szum. Była to już jej
piąta nominacja, po powieściach: W czerwieni nominowanej w 1999 r., Tryby
– w 2004 r., Skaza – w 2007 r., Włoskie szpilki – w 2012 r. Spotkanie odbyło
się 21 sierpnia na Kulturalnej Plaży Trójki niedaleko sopockiego Grand Hotelu.
Potwierdziło ono, że M. Tulli nie jest łatwym rozmówcą, o czym przekonał się
prowadzący je Juliusz Kurkiewicz – sekretarz Nagrody Literackej NIKE.

fot. Lucyna Partyka

Z wykształcenia biolog, jako pisarka zadebiutowała stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 40. lat, ale już ta pierwsza, wydana w 1995 roku, bardzo
dobrze przyjęta przez krytykę, mikropowieść – Sny i kamienie – przyniosła jej
Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W trzy lata od polskiej premiery, w 1998
roku, ukazało się jej niemieckie tłumaczenie. Na stronie Instytutu Książki napisano, że jako miejsce akcji ukazuje miasto skupiające w sobie cechy wszystkich
miast, mające plan rzeczywisty i fantomatyczny, przy tym z grubsza przypominające Warszawę. (…)Prawdziwym tematem jest tu przemijanie i rozpad wszelkich
ustanowionych porządków, cierpienie zrodzone z samej natury świata.1 Zanim
1
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http://www.instytutksiazki.pl/autorzy-detal,literatura-polska,54,tulli-magdalena.html

debiutancka książka pojawiła się na polskim rynku, autorka zdążyła odbyć zaraz
po studiach podróż na Antarktydę, doktoryzować się z biologii, pracować jako
salowa, obsługiwać pompę do perfuzji w klinice kardiochirurgicznej, wyjść za
mąż i urodzić dzieci.
Po Snach i kamieniach pojawiły się kolejne powieści (wszystkie nominowane do NIKE): W czerwieni (1998), Tryby (2003), Skaza (2006). Pierwsza
z nich już w dwa lata od polskiego wydania dostępna była w języku francuskim
i niemieckim. Niezwykle istotna wydaje się ocena krytyka Jana Błońskiego:
Doszły mnie głosy, stawiające „W czerwieni” niżej niż „Sny i kamienie”. Proza
Tulli jest mocno nacechowana, wyraźnie rozpoznawalna i to zbliża ją do poezji.
Czytając, słyszymy jakby głos, który prowadzi nas po meandrach miasta i po
ludzkich o mieście pojęciach. W „Snach …” nie ma żadnego dialogu ani cytatu,
żadnej też werbalnej interakcji. Wszystko jest monologiem. „W czerwieni” jest
już powieścią i może to właśnie osłabiło absolutną jednolitość, cechującą „Sny
i kamienie”. A jednak druga książka Tulli jest – moim przynajmniej zdaniem –
bogatsza i bardziej w swej strukturze misterna.2
Po pięcioletniej przerwie ukazały się Tryby, które M. Tulli uważa za
swoją najlepszą książkę. Autorka daje w niej wyraz przejmującemu smutkowi
człowieka, zagubionego w świecie, miotającego się między tradycją i nowoczesnością. Kolejną powieść noszącą tytuł Skaza Marek Zaleski tak charakteryzuje: [Tulli] Pokazuje mechanizm służalczego cynizmu i stygmatyzowania ofiar,
ustanawiania porządku rang i zależności w świecie, który stacza się w barbarzyństwo, troszcząc się o pozory ładu. Nie tylko: również bezbronność ciała pozbawionego munduru czy stroju wymuszającego respekt, egoizm mobilizujący
się do obrony stanu posiadania. Jej powieść można śmiało postawić w rzędzie
klasycznych dzieł traktujących o narodzinach faszyzmu.3 W roku 2007 otrzymała za tę powieść nagrodę specjalną – wyróżnienie Nagrody Literackiej Gdynia.
W 2003 r. wspólnie z Sergiuszem Kowalskim opracowała książkę Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Zasadniczą część tej publikacji stanowią cytaty z pięciu źródeł: Nasz Dziennik, Nasza Polska, Głos, Najwyższy
Czas, Tygodnik Solidarność, ukazujących się od 1stycznia do 31grudnia 2001
roku.
W ramach, jak sama przyznaje, eksperymentu, napisała powieść Kontroler snów, którą opublikowała w 2007 roku pod pseudonimem Marek Nocny. Po latach przyznała, że miała wówczas ochotę napisać coś, co byłoby zrozumiałe dla większej grupy czytelników, bo jej dotychczasowa twórczość do
łatwej w odbiorze raczej nie należała. Kontroler snów, o antykonsumpcyjnej
wymowie, rozgrywający się w galerii handlowej miał dobre recenzje, zwrócono
2
3

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/w_czerwieni.html
http://wyborcza.pl/1,75517,3138621.html
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uwagę, że to gotowy materiał na filmowy scenariusz. Jednak nie stał się bestsellerem. Wtedy to rozczarowana niepowodzeniem, przybita dodatkowo problemami rodzinnymi – opieka nad nieuleczalnie chorą matką, depresja, rozwód
– i trudną sytuacją finansową, postanowiła porzucić pisanie. Znalazła sobie inne
zajęcie.
Twórczość jej tłumaczona na języki obce, zdobywała uznanie za granicą. To stamtąd w końcu przyszły zamówienia na kolejne teksty, a ona nie
odmówiła. Została poproszona o napisanie opowiadania o wojnie do polskoniemieckiej antologii. Powstał wówczas tekst Bronek. Jednak w mniemaniu
autorki zbyt osobisty. Do antologii trafiło zatem opowiadanie Włoskie szpilki.
Z kolei słoweńska gazeta zwróciła się z prośbą o krótkie opowiadanie, które
chciała zamieścić na swoich łamach w związku z premierą słoweńskiego przekładu jednej z książek M. Tulli. Napisała wówczas Fusy. Pretekst do powrotu do pisarstwa stanowił również fakt, że w jej mniemaniu Tryby oraz Skaza,
nie zostały przez odbiorców do końca zrozumiane. Stało się dla niej jasne, że
pojawił się problem z komunikacją. Nie chciała tego tak zostawić, ponieważ
pisanie rozumie jako porozumiewanie się, dlatego powstały w końcu Włoskie
szpilki (2011) oraz nawiązujący do nich Szum (2014). Ten pierwszy tytuł – zbiór
(w tym Bronek, Włoskie szpilki, Fusy) rozgrywających się w powojennej Polsce
opowiadań – przyniósł jej Nagrodę Literacką Gdynia, zwyciężył w pierwszej
edycji Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia, znalazł się na dwóch listach książek nominowanych: do Nagrody Literackiej NIKE oraz do Literackiej Nagrody
Europy Środkowej Angelus. W roku 2013 Magdalena Tulli została laureatką
pierwszej edycji Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima przyznawanej za całokształt twórczości. Również w 2013 r. opublikowana została niewielkiej objętości książeczka dla dzieci zatytułowana Awantura w lesie. Podczas sopockiego
spotkania autorka wspominała, że redagowanie tego tekstu nie zajęło zbyt dużo
czasu. Przeciwnie do prozy dla dorosłych, której redagowanie jest nieporównywalnie bardziej czasochłonne. Jej proces twórczy za każdym razem przebiega
w podobny sposób. Jak sama mówi, najpierw coś przylepia się do wyobraźni.
Nie od razu to zapisuje. Z notowaniem zawsze zwleka. W końcu siada jednak do
komputera. Spisuje to, co się już nagromadziło. O wiele więcej czasu pochłania
poprawianie, redagowanie tekstu, niż samo pisanie. Twierdzi, że zdania nie są
dla niej aż tak ważne, natomiast istotna jest konstrukcja i z nią najbardziej zmaga się przy pisaniu. Poprawia tak długo, aż tekst jej samej się spodoba.
Szum – powieść, rozgrywająca się w latach 60-tych, w czasach gomułkowskich, kontynuująca temat trudnych relacji córki z matką, opublikowana
w 2014 r. jest, jak dotychczas, ostatnią książką M. Tulli. Dariusz Nowacki pisze
w swojej recenzji: …to powieść, która dobitnie pokazuje, co może nam dać literatura z najwyższej półki. Na pierwszy rzut oka w „Szumie” Magdaleny Tulli
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można rozpoznać wariant „Włoskich szpilek”(…). Podkreślam: wariant, a więc
to samo w innym ujęciu i opracowaniu, nie zaś fabularną kontynuację wcześniej
podanej historii. (…) Przede wszystkim „Szum” został pomyślany szerzej i –
by tak rzec – uniwersalistycznie.4 To w tej właśnie powieści rozważa pojęcie
przebaczenia. Według niej przebaczenie jest bardziej potrzebne osobie, która
została skrzywdzona, niż tej, która skrzywdziła; uwalnia pokrzywdzonego od
krzywdy. Trafnie określono w okolicznościowej gazetce LITERACKA, wydawanej w trakcie sopockiego festiwalu, główny nurt dwóch ostatnich książek:
nieustannie próbowała dociec przyczyn swojego wyobcowania. Co różniło ją
od pozostałych? Czym zasłużyła sobie na los ofiary? Te pytania nie wychodziły
poza obręb jej myśli. Podobnie jak nigdy nie zostały uzewnętrznione kotłujące
się w niej uczucia. Gniew, rozpacz, smutek musiała zastępować pokora. Pokora,
która czyni najsłabszym i jednocześnie wystarczająco silnym, aby dźwigać złe
emocje zrzucane przez innych.5
Sama autorka przestrzega przed doszukiwaniem się w jej książkach
elementów autobiograficznych. W opowiadaniu czy powieści trudno jest, jak
mówi, wyjść poza własne doświadczenie i własne emocje. Jednak nie należy
jej książek odbierać jako literatury faktu. W jednej z rozmów wyraża to dobitnie: Dociekanie, co ze „Szpilek” czy :”Szumu” jest autentykiem, wydaje mi się
niepoważne i niepotrzebne, przy tym jakoś naiwne. Żadne „naprawdę” nie da
się obronić. Nawet jeśli gołe zdarzenia miały miejsce „naprawdę”, to przecież
powiązałam je w taki sposób, żeby fabuła ładnie się domykała.6
Czytając tę prozę, wprost trudno uwierzyć, że M. Tulli miała jako
uczennica problemy z językiem polskim, z językiem w ogóle. W szkole podstawowej pisanie i czytanie sprawiało jej ogromne trudności. Zauważalny postęp
przyszedł, kiedy tę szkołę kończyła. Dopiero w liceum zaczęła czytać. Czytała
w języku polskim i włoskim. Urodziła się w Warszawie. Matka była Polką, a ojciec Włochem, tłumaczył na język włoski polską prozę, która po 1956 roku była
we Włoszech bardzo czytana. Znał język polski, ale w domu mówił po włosku.
Jako niemowlę, M. Tulli, wywieziona do Mediolanu, prawie dwa lata życia spędziła we Włoszech w rodzinie ojca. Przebywała tam również w czasie wakacji.
M. Tulli posługiwała się zatem polskim i włoskim, jednak to polski stał się jej
pierwszym językiem. Do dziś utrzymuje kontakt ze swoją mieszkającą we Włoszech rodziną. Zajmowała się tłumaczeniami. Były m.in. przekłady literackie:
Utracona Prousta, Tamtego lata na Sycylii Marleny de Blasi, Długi dzień Ame4

5

6

http://wyborcza.pl/1,75475,16725324,_Szum__Magdaleny_Tulli___Powiesc_nie_
do_przecenienia_.html
Prais D., „Ten świat jest światem cierpienia”. O prozie Magdaleny Tulli, Literacka,
2015 nr 2, s.3.
Gdy nikt nie przeprasza. Z Magdaleną Tulli rozmawia Jagoda Wierzejska, Nowe
Książki, 2014 nr 12, s.5.
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riga Italo Calvino, Gniew niebios, Szczęśliwe lata udręki oraz Proleterka Fleur
Jaeggy. Przekład z języka włoskiego zbioru opowiadań Gniew niebios Jaeggy
przyniósł jej nawet nagrodę Literatury na Świecie.
Spotkanie sopockie było nie lada gratką dla miłośników literatury
w ogóle, a prozy M. Tulii w szczególności. Jej książki przetłumaczono na 12
języków. W 2012 r. angielski przekład W czerwieni (In Red) znalazł się w finale amerykańskiej nagrody Best Translated Book Award, a w 2007 r. Moving
Parts czyli Tryby w angielskim tłumaczeniu były nominowane do międzynarodowej nagrody literackiej International IMPAC Dublin Literary Award. Dla krytyki niemieckiej jest jednym z ważniejszych głosów polskiej literatury współczesnej. Doceniona i chyba spełniona jako pisarka, Magdalena Tulli jest osobą
niezwykle skromną. 20 października 2015 r. obchodziła 60. urodziny.
Literatura:
1. Dąbrowska J., Staram się. Rozmowa z Magdaleną Tulli, Zeszyty Literackie, 2014 nr 127, s. 133-151.
2. Fazan J., Tulli Magdalena. W: Słownik pisarzy polskich, Kraków 2008.
3. Łukasiewicz M., Tramwaj zwany niepokojem, Znak, 2007 nr 9, s. 108-112.
4. Magdalena Tulli: Ludzik mi padł, więc gram następnym. Rozmawiała
K. Kubisiowska, dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,10548289,Magdalena_Tulli__Ludzik_mi_padl__wiec_gram_
nastepnym.html
5. Poprawa I., Taki świat, jakie opowieści, Odra, 2006 nr 5, s. 132-133.
6. Rosiński C., Formy obcości, Odra, 2012 nr 10, s. 113-114.
7. Rosiński C., Lekcja wybaczania, Odra, 2015 nr 1, s. 117-118.
8. Wodecka D., Polonez na polu minowym, Warszawa 2013.
9. Wodecka D., Zbuntowana – rozmowa z Magdaleną Tulli, dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140954,16711994,Zbuntowana___
rozmowa_z_Magdalena_Tulli.html#TRrelSST
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Aleksandra Węglerska
JAN KLEIN, KUSTOSZ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY
Ksiądz Jan Klein pracował przez kilka lat w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy.
Znany i szanowany był nie tylko w naszym
mieście, ale i w podbydgoskich miejscowościach. Jego osobie poświęcono wiele artykułów, ale niestety nie zawierają one istotnych,
nowych informacji. Z okazji kolejnej rocznicy
urodzin warto poświęcić księdzu kilka słów,
by przypomnieć o jego zasługach dla naszej
Biblioteki, dla miasta i dla całego naszego regionu.
Jan Klein urodził się 21 września
1885 r. w Szwederowie pod Bydgoszczą1.
Jego matka, Prakseda, wywodziła się z rodu
Trawińskich, a ojciec Jan Klein był właścicielem niewielkiej posiadłości w Szwederowie.
Państwo Kleinowie zawarli związek małżeński w 1882 r.2.
Klein uczył się początkowo w szkole wydziałowej w Bydgoszczy. Naukę kontynuował w gimnazjum humanistycznym. Maturę zdał w 1906 r. w Królewskim Gimnazjum przy placu Wolności w Bydgoszczy. W tym samym roku
wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studiował teologię i filozofię.
Niezależnie od studiów dokształcał się też w zakresie archeologii, bibliografii
i plastyki3. W 1909 r. Klein złożył egzaminy „Rigorosum”, stanowiące podsumowanie wiedzy z zakresu egzegezy Starego i Nowego Testamentu, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, prawa kanonicznego i liturgii. 30 stycznia 1910
r. otrzymał w Gnieźnie święcenia kapłańskie.
15 lutego 1910 r. ksiądz Jan Klein został wikariuszem w parafii św.
Jakuba Starszego Apostoła w Kamieńcu pod Trzemesznem. Od 1 listopada 1910
r. do 30 września 1911 r. pełnił obowiązki wikarego w kościele Świętej Trójcy
i Najświętszej Maryi Panny w Strzelnie. W kolejnych latach był administrato1
2
3

Gminę Szwederowo włączono do Bydgoszczy 1 kwietnia 1920 r.
WWW.sejm-wielki.pl/n/klein.
Podgóreczny J., Chybiona propozycja w zmianie nazwy ulicy [Ks. Jan Klein], „Kalendarz Bydgoski” 1991, s. 236.
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rem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Chomiąży Szlacheckiej koło Gąsawy
(1.10.1911-31.03.1913), a następnie parafii p.w. św. Mikołaja w Krostkowie pod
Wyrzyskiem (1.04.1913-8.10.1918). W 1917 r. zdał egzamin proboszczowski,
którego celem jest sprawdzenie znajomości podstaw teologicznych, liturgicznych, kanonicznych i konserwacji zabytków w odniesieniu do duszpasterstwa
i zarządzania w parafii.
9 października 1918 r. powierzono księdzu Kleinowi probostwo parafii św. Stanisława Błogosławionego i Męczennika w Solcu Kujawskim. Klein,
poza pracą duszpasterską, zajmował się również nauczaniem dzieci i młodzieży
języka polskiego.
W styczniu 1920 r. wojewoda pomorski Stefan Łaszewski mianował
Jana Kleina burmistrzem Solca Kujawskiego. 19 stycznia tego roku, Klein,
w imieniu rządu polskiego, przejmował w Solcu władzę z rąk Niemców i witał
wkraczające do miasta wojsko polskie. Urząd komisarycznego burmistrza Solca
Kujawskiego pełnił do 1 marca 1921 r.
Wcześniej, bo już w połowie grudnia 1920 r. ksiądz Klein złożył
w bydgoskim Magistracie wniosek o przyjęcie go na stanowisko archiwariusza
miejskiego. 1 kwietnia 1921 r. Rada Miejska przyjęła go do pracy w administracji miejskiej i powierzyła mu stanowisko bibliotekarza z tytułem archiwariusza
w Bibliotece Miejskiej. Jako kustosz pełnił funkcję zastępcy dyrektora książnicy doktora Witolda Bełzy. Należy pamiętać, że był to trudny okres dla Biblioteki
i jej pracowników. Biblioteka Miejska została założona przez władze pruskie
i trzeba było przystosować ją do potrzeb polskich czytelników. Klein wykazał
się niezwykłą sumiennością i zapałem do pracy. Do tego był wybitnym znawcą
bibliologii i starodruków. Dlatego też dyrektor Bełza powierzył mu odpowiedzialne zadanie uporządkowania i opracowania pozostałości ocalałych zbiorów
dawnej biblioteki bernardyńskiej. Jan Klein pracował w Bibliotece Miejskiej do
końca czerwca 1923 r.
Jan Klein, zarówno podczas pracy w Bibliotece Miejskiej, jak w czasach późniejszych, ofiarował Książnicy wiele cennych darów. Należały do nich
chociażby: napisany w Dreźnie w 1865 r. rękopis pt. Półdiable Weneckie. Powieść od Adrjatyku Józefa Ignacego Kraszewskiego i Rękopis chiński sporządzony w Pekinie w 1900 r. Obie te pozycje dostępne są w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP.
Największą pasją księdza Kleina była historia Bydgoszczy. Od lat gromadził i zabezpieczał pamiątki oraz dokumenty dotyczące historii miasta i okolic. Przeszukiwał cenne zbiory pruskiego Towarzystwa Historycznego Obwodu
Nadnoteckiego4. Dzięki współpracy z doktorem Stanisławem Łabendzińskim5
4

5
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Historische Gesellschaft fὔr den Netzedistrikt zu Bromberg działało samodzielnie w l.
1880-1902. W l. 1902-1920 stanowiło oddział historyczny Niemieckiego Towarzystwa
Sztuki i Nauki.
Stanisław Łabendziński (1880-1933), dr chemii, miłośnik historii Bydgoszczy, był

i przy pełnym poparciu prezydenta miasta Bernarda Śliwińskiego6, Kleinowi
udało się utworzyć Muzeum Miejskie w Bydgoszczy. Witold Bełza napisał, że
1 lipca 1923 r. Jan Klein objął stanowisko dyrektora muzeum „zorganizowanego niemalże własną pracą i trudem”7. Muzeum mieściło się w kamienicy znajdującej się w kompleksie dawnego kolegium jezuickiego przy Starym Rynku
w Bydgoszczy. Głównym zrębem jego zbiorów stała się wyodrębniona część
zasobów wspomnianego wyżej pruskiego Towarzystwa Naukowego. W suterenie umieszczono zbiory wykopaliskowe i pamiątki z przeszłości miasta. Na
parterze i na piętrze umieszczono grafikę i malarstwo. Galeria malarstwa liczyła blisko 500 obrazów i należała wówczas do największych w kraju. Muzeum
Miejskie w Bydgoszczy zostało otwarte dla zwiedzających 23 sierpnia 1923
r. Zbiory przedstawiały społeczeństwu przede wszystkim polskie dzieje miasta
Bydgoszczy. Jan Klein chętnie oprowadzał po wystawach wszystkich zainteresowanych. Bardzo lubił pracę z młodzieżą, której w sposób bardzo ciekawy
opowiadał o dziejach Bydgoszczy. Jego opowieści często zawierały niezwykłe
anegdoty.
Ksiądz był w Bydgoszczy postacią bardzo lubianą i popularną. Świadczy
o tym chociażby fakt, że został sportretowany przez Henryka Nostitz Jackowskiego jako jedna z postaci na obrazie przedstawiającym Trzech Króli w polichromii bydgoskiego kościoła farnego. Inny malarz, Jerzy Rupniewski, zamieścił jego twarz jako oblicze mnicha w stylowej Bibliothece Bernardina. Ten
wizerunek można do dzisiaj oglądać zwiedzając bydgoską Książnicę.
Niestety w 1925 r. ksiądz Klein musiał ustąpić ze stanowiska dyrektora
Muzeum Miejskiego. Został przez władze kościelne dyscyplinarnie przeniesiony na stanowisko administratora parafii św. Mikołaja w Czeszewie koło Miłosławia.
W 1928 r. otrzymał probostwo parafii św. Piotra i Pawła we wsi Chomętowo w dekanacie kcyńskim.
Jan Klein z wielkim zamiłowaniem zajmował się pracą naukową. Głównym obszarem jego badań była przeszłość rodzinnej Bydgoszczy. Wyniki swoich badań publikował w czasopismach i w pracach zbiorowych. Najcenniejszą
jego pracą było jednak opublikowane w 1924 r. Bractwo Strzeleckie (Confraternitas Jaculatorum) w Bydgoszczy. Autor zamieścił w tej pracy krótkie omówienie historii Bydgoszczy i dzieje bractw strzeleckich w Polsce. W kolejnej części
szczegółowo przedstawił historię i działalność Bractwa Strzeleckiego w Byd-

6

7

organizatorem bydgoskiego oddziału PTTK i autorem pierwszego polskiego przewodnika zatytułowanego Ilustrowany przewodnik po Bydgoszczy.
Bernard Śliwiński (1883-1941), dr praw był od 1922 r. prezydentem Bydgoszczy.
Starał się, by miasto prężnie się rozwijało i było mocną twierdzą polskości. Duży
nacisk kładł na rozwój oświaty i kultury.
Sprawozdanie Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1927, Bydgoszcz 1928, s. 9.
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goszczy, począwszy od momentu założenia miasta, aż do czasów panowania
pruskiego. Załączył tez wykaz królów kurkowych z czasów polskich, z czasów
panowania pruskiego oraz spis członków Bractwa Strzeleckiego z dnia 1 grudnia 1924 r. Klein podarował tę książeczkę Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy8.
Wszyscy zainteresowani tą tematyką mogą zapoznać się z treścią publikacji
w Pracowni Regionalnej WiMBP.
Inna praca pt. Błogosławiony Stanisław Karmelita z Bydgoszczy nie doczekała się wydania w formie drukowanej. Jako rękopis dostępna jest w Dziale
Zbiorów Specjalnych bydgoskiej Książnicy.
Ważnymi publikacjami księdza Kleina są również: Biblioteka Bernardynów w Bydgoszczy zamieszczona w pracy zbiorowej pt. Na dziesięciolecie
Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy (Bydgoszcz 1931) i Dąbrowski w Bydgoszczy
obszerny artykuł opublikowany w Księdze pamiątkowej powstania wielkopolskiego (Bydgoszcz 1925).
Jan Klein zamieszczał też swoje artykuły w czasopismach, głównie
w „Gazecie Bydgoskiej” (m.in. Bydgoszcz w przeszłości, Bydgoszcz, miasto i ludzie, Fara Bydgoska, Przeszłość kościoła Bernardynów). W „Ziemi” z 1922 r.
można odnaleźć jego artykuł pt. Dzieje Bydgoszczy.
Ksiądz Klein był członkiem Wydziału Teologicznego Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Po wybuchu II wojny światowej, 5 listopada 1939 r., ksiądz Klein, podobnie jak znaczna część polskiej inteligencji, został aresztowany. Był więziony
i torturowany w Szubinie, Górnej Grupie i w Gdańsku – Nowym Porcie. 8 lutego
1940 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a następnie do
obozu Oranienburg-Sachsenhausen pod Berlinem. Został osadzony w bloku 39.
Współwięzień obozu, Tadeusz Nadolny, w sposób wstrząsający opisuje panujące tam warunki „Przechodziliśmy tak zwaną kwarantannę (czyli zaostrzony regulamin przy pomocy którego uświadomiono nas, że przestaliśmy być ludźmi).
[…] Trafiliśmy na wyjątkowo okrutne władze bloku”9. Ksiądz Klein uprzednio
był już torturowany w więzieniach i dlatego był bardzo osłabiony. Zapadł na
chorobę zwaną w obozie „flegmoną”10, która nie leczona prowadzi do ogólnego zakażenia organizmu. Nadolny pisał, że ksiądz „strasznie cierpiał z powodu
zgrubiałej, zropiałej nogi […]. Piekielny ból nasilał się przy zmianie położenia
ciała z poziomu na pion lub na odwrót. Dotknięcie obolałej nogi, a co dopiero
uderzenie drągiem – jak to bywało – było niewysłowioną torturą”11. Jan Klein
8
9

10

11
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Książka posiada na stronie tytułowej dedykację autora.
Nadolny T., Jeszcze o ks. Janie Kleinie, „Bydgoski Informator Kulturalny” 1989 nr
7-8, s. 43.
Jest to tzw. ropowica, czyli ropne zapalenie obejmujące różne warstwy zainfekowanego narządu.
Nadolny T., op. Cit. S. 43.

zmarł na skutek zakażenia organizmu w dniu 27 maja 1940 r.12. Urnę z prochami
przysłano jego siostrze. Po zakończeniu II wojny światowej, zgodnie z wolą
jego siostry Anny Klein, urnę tę pochowano na Cmentarzu Bohaterów przy ul.
Gen. Bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego 1 na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy.
Na zakończenie warto dodać, że imieniem bohaterskiego księdza nazwano jedną z ulic Bydgoszczy znajdującą się na osiedlu Przylesie w dzielnicy
Fordon.
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Lucyna Gęsikowska
NOWOCZESNE LUSTRO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA,
CZYLI SŁÓW KILKA
O MAGAZYNIE „ZWIERCIADŁO”
W poprzednim artykule, zamieszczonym w ostatnim numerze „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego”, starałam się przedstawić losy czasopisma
„Bluszcz”, które, mówiąc bardzo ogólnikowo, nie miało zbyt wiele szczęścia.
Wznowione po blisko siedemdziesięciu latach, przetrwało zaledwie cztery – tragiczna śmierć wydawcy, a także splot kolejnych, następujących po niej wydarzeń, spowodował, że magazyn nie reaktywował się po raz trzeci. Powiedzenie
„do trzech razy sztuka” w przypadku „Bluszczu” nie miało racji bytu.
W niniejszym tekście, kontynuując poniekąd temat czasopism (być
może z czasem zrodzi się mały cykl dotyczący prasy), chcę przybliżyć sylwetkę „Zwierciadła”. Miesięcznik ten, w odróżnieniu od „Bluszczu”, jest jedynym
polskim magazynem dla kobiet, ukazującym się nieprzerwanie od 1957 roku.1
„Zwierciadło” to czasopismo, które ma do zaoferowania coś więcej poza modą
i kulinariami, a w ostatnim czasie ciekawie i prężnie się rozwija. Duży nacisk
periodyk kładzie na zagadnienia związane z psychologią, co stanowi duży wyróżnik wśród nijakości wielu aktualnych, kobiecych czasopism.
Początki „Zwierciadła” wiążą się z Ligą Kobiet Polskich. Członkinie
tego stowarzyszenia działającego na rzecz kobiet i ich rodzin są jego założycielkami.2 Nazwę nadała mu Zofia Bystrzycka. Powieściopisarka i korespondentka
wojenna, żona Jerzego Putramenta, po wojnie związała się z polską prasą kobiecą, a najwięcej uwagi poświęciła właśnie „Zwierciadłu”.3 Aż do 1991 roku
funkcjonowało ono jako tygodnik, początkowo 16-stronnicowy (biorąc pod
uwagę współczesną prasę dla kobiet, typu „Pani”, „Twój Styl”, to niewiele),
później przekształciło się w miesięcznik. Przyświecająca mu idea (wypowiedziana w 2007 roku przez ówczesną redaktor naczelną Monikę Richardson)
brzmi: Nowoczesny magazyn dla wrażliwych i myślących kobiet, odważnie poszukujących w życiu miejsca; wspierający kobiety w rozwoju, zachęcający do
szukania własnej drogi, inspirujący; pismo, które pozwala znaleźć odpowiedzi
na najważniejsze pytania.4
1
2
3
4
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Zob. http://www.nexto.pl/e-prasa/zwierciadlo_p171.xml
Zob. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Liga_Kobiet_Polskich
Zob. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zofia_Bystrzycka
W 2007 roku Zwierciadło obchodziło swoje pięćdziesiąte urodziny – jubileusz
uświetniła uroczysta gala w ogrodach warszawskiej Królikarni (Zob. http://mediarun.
com/pl/media/prasa/zwierciadlo-od-50-lat.html).

Obecną redaktor naczelną
„Zwierciadła” jest Katarzyna
Montgomery. Zanim trafiła
do miesięcznika, wiele lat
spędziła w dziale krajowym
„Gazety Wyborczej”, a następnie w redakcji „Vivy” –
najpierw jako szefowa działu
krajowego, potem zastępca
redaktora naczelnego i finalnie redaktor naczelna.
W latach 2007-2014 można
ją było zobaczyć jako prowadzącą program telewizyjny
„mała Czarna” w TV4, a później Polsat Cafe.5 W mediach
można znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat
Montgomery, jak choćby ta:
potrafi łączyć dociekliwość
dziennikarską z kobiecym
ciepłem. Jej pogoda ducha
godzi często skrajne poglądy na życie i związki, jakie prezentują goście i współprowadzące podczas nagrań „małej Czarnej” (…) steruje według własnego
kompasu, a relacje ustawia w oparciu o autentyczny szacunek i empatię. Tę
zasadę wdraża w życie także za biurkiem redaktorskim magazynu Zwierciadło,
gdzie zajmuje się zaglądaniem jeszcze głębiej w dusze i mroczne zakamarki kobiecej psychiki.6
Być może osobowość Montgomery decyduje o dużym sukcesie
„Zwierciadła”. Obserwacja pisma na przestrzeni kilku minionych lat potwierdza jego znaczący rozwój. „Zwierciadło” to wielka instytucja, prężnie budująca
swoją pozycję na rynku. Czasopismo jest częścią tak zwanej Grupy Zwierciadło. To rozwijający się holding medialny7, w którego skład, poza „Zwiercia5
6
7

Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Montgomery
http://www.hellozdrowie.pl/lifestyle/zyc-jak-katarzyna-montgomery
Holding (od ang. ’holding company’ – od słowa ’hold’ oznaczającego ’trzymać’)
– organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne
samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden
z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie
pozostałe; istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym (https://pl.wikipedia.org/wiki/Holding).
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dłem”, wchodzą: magazyn „Sens”, portal społecznościowy zwierciadlo.pl, dział
książek Wydawnictwa Zwierciadło i spółka Novimedia Custom Publishing.
W ramach Grupy działa również Fundacja Zwierciadło.
W 2010 roku Grupa zanotowała bardzo znaczący sukces komercyjny
– miał miejsce dynamiczny wzrost sprzedaży wszystkich wymienionych powyżej marek – aż o 43% w porównaniu z rokiem 2009. W strategii Grupy zatrudniającej około osiemdziesięciu osób tkwi prawdopodobnie sukces ostatnich
lat – rozszerza ona swoją ofertę o następne formy i marki dedykowane nowym
odbiorcom.8 Novimedia Custom Publishing to pierwsza polska agencja full service branży custom i content publishing. Tłumacząc na język polski, realizuje
projekty dla firm, przygotowuje dla nich czasopisma zewnętrzne i wewnętrzne,
popularne teraz newslettery i e-newslettery oraz strony internetowe. Specjalnością jest obsługa blogów, grup dyskusyjnych, portali społecznościowych.9
We wrześniu 2010 roku ukazała się pierwsza książka wydana przez
dział książek Wydawnictwa Zwierciadło. Był to zbiór felietonów Katarzyny
Miller, autorki związanej z magazynem. Wspomniana oficyna rozwija się w interesującym kierunku. Rozbudowuje dział książek, współpracuje z najbardziej
poczytnymi autorami. Z racji ukierunkowania na psychologię przeważają poradniki psychologiczne, ale coraz częściej pojawiają się również pozycje poczytnych pisarzy i dziennikarzy, reprezentujące inne dziedziny (między innymi
Mai Popielarskiej, Tomasza Jastruna, Marii Wiernikowskiej, Szymona Majewskiego). W 2013 roku wydano książkę Maciej Stuhra (W krzywym zwierciadle),
potem cykl Czas honoru. Ogromną popularnością nieustannie cieszą się powieści Ałbeny Grabowskiej, jej trzytomowa saga Stulecie Winnych oraz najnowsza
powieść Coraz mniej olśnień. Pierwszy tom Stulecia… ukazał się we wrześniu
2014 roku i znalazł się w finale Festiwalu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur”.10
Zwierciadło miało ”nosa” do nieprawdopodobnie wciągającej książki.
„Z myślą o tych, którzy nie chcą >>czytać kota w worku<<”11, Grupa
Zwierciadło utworzyła portal przeczytam.pl. To klub internetowy, który pozwala na dostęp do obszernych (znacznie dłuższych niż oferują księgarnie internetowe) fragmentów wybranych książek, oczywiście w wersji elektronicznej. Jeżeli
przypadną one do gustu czytelnika, może on od razu sprawdzić, gdzie kupić
„całość” w formie drukowanej bądź elektronicznej.12
Grupa Zwierciadło to także Fundacja Zwierciadło działająca w kraju i zagranicą. Wspiera, promuje i inicjuje działalność artystyczną i kulturalną

8
9
10
11
12
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Zob. http://grupazwierciadlo.pl/wydawnictwa/
Zob. http://grupazwierciadlo.pl/novimedia-custom-publishing/
Zob. http://grupazwierciadlo.pl/dzial-ksiazek
www.przeczytam.pl
Tamże.

o unikalnej jakości.13 Sama o sobie mówi, że jej strategię można porównać do
dawania iskry, która odmienia scenę kulturalną – jej długofalowe inicjatywy
wyznaczają nowe standardy wykonawcze i wystawiennicze.14 Strategia realizowana jest zwłaszcza poprzez program muzyczny oraz projekty związane ze
sztukami wizualnymi – fundacja wdraża unikalny projekt pierwszej w Polsce
prywatnej orkiestry młodzieżowej – Młodej Polskiej Filharmonii, koncertującej
na prestiżowych polskich scenach.15
Wspomniany już portal zwierciadlo.pl jest, jak pisze zespół redakcyjny, niezależną linią biznesową Wydawnictwa Zwierciadło: jest pierwszym
serwisem lifestylowym o charakterze psychologicznym, dedykowanym ludziom,
którzy dbają o jakość życia. Jak łatwo się domyślić, akcenty psychologiczne są
wyróżnikiem serwisu, ale znalazło się w nim także miejsce na tematy związane
ze zdrowiem, życiem intymnym, kulturą, urodą i modą. Serwis dociera do ponad
315 tysięcy użytkowników, którzy generują ponad milion odsłon miesięcznie.16
Strona jest ciekawa i warto na nią zajrzeć nawet na krótką chwilę. Każdy znajdzie tam dla siebie jakiś „drobiazg”, który go zainteresuje, ponieważ wszystkie
zagadnienia podane są w sposób przejrzysty i interesujący.
Redakcja miesięcznika nie poprzestała na portalu internetowym, będącym obecnie najpopularniejszym elementem towarzyszącym wydaniu papierowemu (naprawdę rzadko zdarza się, aby czasopismo nie miało swojej strony
www bądź jakiegokolwiek portalu powiązanego z wydaniem tradycyjnym) –
idąc z duchem czasu, stworzyła wydanie tabletowe magazynu. Zwierciadło jest
pierwszym i jedynym polskim magazynem luksusowym dla kobiet mającym
edycję tabletową. Nowoczesna formuła towarzyszy mu od wiosny 2013 roku17
– „jest bogaty w treści, urozmaicony multimedialnymi materiałami”18. Wydanie tabletowe nie jest jednak kalką papierowego. Wersję mobilną magazynu,
na tablety i smartfony, wzbogacają unikalne, niepublikowane wcześniej zdjęcia
tworzące galerie, interaktywne elementy i materiały video. Wydanie tabletowe
dostępne jest w sklepach Appstore, Google Play oraz Samsung Apps.19
Z miesięcznikiem „Zwierciadło” związana jest również Akademia
Zwierciadła, założona w 2007 roku. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu
rozwoju osobistego i psychologii biznesu. Trenerami Akademii są znani i uznani
eksperci związani ze „Zwierciadłem”, między innymi Katarzyna Miller, Tomasz
Jastrun, Renata Arendt-Dziurdzikowska, Benedykt Peczko, Dorota i Bogdan
13
14
15
16
17
18
19

Zob. http://grupazwierciadlo.pl/fundacja-zwierciadlo/
http://grupazwierciadlo.pl/fundacja-zwierciadlo/
Zob. http://grupazwierciadlo.pl/fundacja-zwierciadlo/
Zob. http://grupazwierciadlo.pl/media-elektroniczne/
Zob. zwierciadlo.pl/tablety/
Tamże.
Tamże.
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Biali, Hanna Samson, Zenon Kruczyński. W programie Akademii mieszczą się
takie zagadnienia jak rozwój osobisty, walka ze stresem, odkrywanie potencjału,
rozwój kreatywności, praca z ciałem, zarządzanie, motywacja, pasje pisarskie,
fotograficzne i kulinarne.20
Wszystkie elementy Grupy Zwierciadło tworzą spójną całość. Otwartość na nowe technologie, ciągła chęć rozwoju i wzbogacania oferty zdecydowały o sukcesie. Popularność tradycyjnych, papierowych wydań czasopism maleje – gdy jednak w ich otoczeniu pojawiają się rozmaite, dodatkowe atrakcje,
odchodzący do lamusa nośnik papierowy zyskuje na popularności. Redakcję
cechuje permanentny rozwój i łatwość przyswajania nowych technologii.
Na przejrzenie magazynu z pewnością potrzeba nieco więcej czasu –
artykuły bywają dość długie, ale za to bardzo interesujące i skłaniające do przemyśleń. Numer otwiera list od redaktor naczelnej, wspomnianej na początku
artykułu Katarzyny Montgomery, dalej pojawia się kilka listów od czytelników,
a później felietony – jeden gościnny, na przykład Marysi Sadowskiej, która po
bardzo długiej przerwie znów pojawiła się na rynku muzycznym, a potem kilka
od stałych „bywalców” tej części magazynu - Artura Andrusa, który śmieszy
nawet, gdy nic nie mówi, Macieja Stuhra, równie dobrego aktora, co utalentowanego komika, a także Katarzyny Miller i Tomasza Jastruna – twórców niemal
już na stałe związanych ze „Zwierciadłem”.
Co dalej? „Temat miesiąca” – pierwsza uczta dla duszy, teksty mądre
i ciekawe. Kolejny punkt w podróży to rubryka „Z biblioteki” – tutaj z reguły
trzy krótkie recenzje książek. Dział „Spotkania” w przyjemny sposób przybliża
czytelnikom ciekawe osoby – w marcu była to Danuta Szaflarska (20 lutego
bieżącego roku skończyła 100 lat!). Na ogół spotkań (w formie wywiadów) jest
kilka. Pojawiają się pisarze, początkujący, aktorzy filmowi i teatralni bądź ikony
z kilkudziesięcioletnim stażem, muzycy, reżyserzy, etc. Relaksujący charakter
ma dział „Wokół nas”. Zaczyna go krótki fotoreportaż na wybrany temat, zawiera interesujący cykl „Być kobietą w…” opisujący kolejne państwa w kontekście
kobiecości. Dotychczas pojawiły się między innymi Rosja i Francja. „Wokół
nas” to również trochę ekologii i życia w społeczeństwie.
Rozbudowaną częścią „Zwierciadła” jest „Życie wewnętrzne” – tytuł
jasno sygnalizuje, czego dotyczy. Po psychologicznych wycieczkach czas na
kulturę – z kolejnych stron dowiedzieć się można o najciekawszych wydarzeniach: wystawach, festiwalach, koncertach, filmach, płytach, książkach. „Kultura” to również krótki wywiad z zagranicznym aktorem/aktorką oraz fotoblog
Janusza Gajosa (jedna, krótko skomentowana przez niego fotografia).
Czasopismo kobiece nie obyłoby się prawdopodobnie bez choćby
ułamka mody i urody – „Zwierciadło” zaspokaja te potrzeby. Dział nie jest jednak rozległy i nie męczy. Mamy odrobinę ubioru, kosmetyków, najnowszych
20
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Zob. http://grupazwierciadlo.pl/akademia-zwierciadla/

zapachów, działających cuda kremów i pudrów. Wszystko podane ze smakiem
i zamknięte niezbyt długim tekstem dietetyczki. Podobnie zredagowano dział
dotyczący kulinariów; nie odstrasza czytelniczek zmęczonych gazetami pękającymi od przepisów. Finał „Zwierciadła” to nieśmiertelny horoskop i krzyżówka
– nie tak oczywista jak wróżby.
75 % czasopism ogólnie uważanych za kobiece zawiera modę, kosmetyki, kuchnię i horoskop, ale nie ma zbyt wielu wartościowych tekstów z dziedziny psychologii, które tak licznie odnaleźć można w „Zwierciadle”. Nie trzeba ich specjalnie szukać, jest ich wiele i prezentują wysoki poziom.
Magazyn chce być kobiecym „drogowskazem” i myślę, że panie, które
go wybrały nie czują się rozczarowane. Istotnie prezentuje wysoką jakość merytoryczną. Mieści w sobie mnóstwo dodatkowych atrakcji, które znaleźć można
na stronie internetowej „Zwierciadła”, w wydaniu tabletowym, na smartfony
bądź w newsletterze, który przychodzi często i zawsze zawiera coś interesującego. Zamykając tekst, przytoczę słowa redaktor naczelnej: „Zwierciadło” to
duchowy przystanek w codziennym natłoku spraw ważnych i mniej ważnych. To
okazja do spojrzenia na świat z niebanalnej perspektywy, odkrycia naszych możliwości, poznania emocji, zrozumienia relacji. To aktualny przewodnik po życiu
kulturalnym oraz obserwator stylu. To lustro, w którym odbija się wszechobecny
portret nas samych.
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Alina Walukiewicz
PÓŁKA Z REGIONALIAMI
„Rozbudowa bydgoskiego węzła kolejowego w drugiej połowie XIX
wieku była jednym z głównych czynników przyśpieszających, wręcz warunkujących, rozwój przemysłu i handlu w mieście”1, tak piszą we wstępie autorzy monografii bydgoskiego kolejnictwa Grzegorz Kotlarz i Jerzy Pawłowski.
Wszystko zaczęło się 16 stycznia 1846 roku od zatwierdzenia przez Wysoką
Radę Gabinetową budowy linii kolejowej wiodącej przez Bydgoszcz. W niedzielę 13 lipca 1851 roku bydgoszczanie zobaczyli pierwszy pociąg przyjeżdżający z Krzyża. Najważniejszym dniem był jednak 26 lipca 1851 roku, kiedy
to odbyło się uroczyste otwarcie ruchu między Krzyżem a Bydgoszczą, gdy
o godzinie 16.00 przybył pociąg specjalny z królem Fryderykiem Wilhelmem
IV. Od tej pory rozpoczęła się regularna komunikacja z Poznaniem i Berlinem. W dalszym ciągu obszernej publikacji autorzy opisują rozwój Bydgoskiego Węzła Kolejowego z całą infrastrukturą, nawet fabrykami produkującymi
dla kolei. Książka prezentuje chronologicznie dzieje bydgoskiego węzła od
początku do czasów współczesnych. Dodatkowym walorem publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny w postaci map, planów, projektów, zdjęć, rozkładów
jazdy. Autorzy zamieścili też różnorodne dane statystyczne.
„Cud techniki XVIII wieku” został uruchomiony w 1774 roku jako
niezwykle wyczekiwane „dziecko” ówczesnego króla pruskiego Fryderyka
II”2. Kolejna monografia i kolejny „węzeł”, tym razem Bydgoski Węzeł Wodny
i jego ważna część – Kanał Bydgoski. Połączenie Odry z Wisłą, o którym myślano już od XVI wieku, było istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój
miasta. Z czasem Kanał Bydgoski stał się również miejscem rekreacji. Wzdłuż
brzegów powstawały tereny zielone, kawiarnie, letnie teatrzyki, korty tenisowe, a zimą na starym Kanale Bydgoskim powstawały ślizgawki. Patrząc na
dawne zdjęcia i pocztówki, można zazdrościć tak pięknych i zadbanych miejsc
i tylu możliwości spędzania wolnego czasu, na każdą kieszeń. Doceniając walory przyrodnicze i historyczne Kanału Bydgoskiego, w 2005 roku wpisano
go na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Prace nad rewitalizacją kanału i terenów z nim związanych sprawiają, że zaczyna być znowu
terenem wypoczynku i rekreacji. Historię Bydgoskiego Węzła Wodnego, jego
teraźniejszość oraz plany na przyszłość poznać można z książki Tomasza Izajasza Kanał Bydgoski. Obfity materiał ilustracyjny sprawia, że książkę bierze
się do ręki z przyjemnością.
1
2
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Pierwsza spółdzielnia powstała w 1844 roku w Anglii i była to spółdzielnia spożywców. Niemcy wzbogacili ideę spółdzielczości o kredyty samopomocowe. Elita polska na terenach zaboru pruskiego zdecydowała się na wybór
rozwoju gospodarczego jako drogi do zachowania polskości oraz odzyskania
niepodległości. „Pomnażali polskie majątki, uprawiali ziemię, zakładali zakłady rzemieślnicze, budowali szkoły, skupiali się w Towarzystwach Pożyczkowych. Utworzyli Związek Spółek Zarobkowych”3. Towarzystwa Pożyczkowe
zakładano nie tylko w celu bogacenia się jednostek, ale także dla realizowania
pomocy wzajemnej. Pragmatyzm działań polegał na łączeniu „dążenia do rozrostu dóbr z naturalnym dążeniem rozwojowym”4. W czasach egoizmu gospodarczego i społecznego przypomnienie idei spółdzielczości, idei solidaryzmu
jest szczególnie ważne. Dzieje Piastowskiego Banku Spółdzielczego w książce
Andrzeja Leśniewskiego przedstawione zostały na szerszym tle historycznym.
Przypominanie takich tradycji być może „zainspiruje czytelnika do odkrycia
na nowo zapomnianego ducha współpracy, dzięki której można osiągnąć cele
niemożliwe do zrealizowania przez jednostkę”5. Książka, obok bogactwa treści, zawiera materiał ilustracyjny, statystyki, aneks źródłowy, składy osobowe
założycieli i akcjonariuszy, wykaz udziałowców i inne. Publikacja zaopatrzona
została w bogatą bibliografię i indeksy. Całość dopełnia aneks zdjęciowy.
Książka Jacka Lindnera Potomkowie Kulerskiego jest pierwszą po
wielu latach6 publikacją porządkującą czasopiśmiennictwo regionu kujawskopomorskiego za lata 1989-2011. Nie jest to jednak wyłącznie bibliografia, ale
praca monograficzna omawiająca przemiany w lokalnej prasie po 1989 roku.
Rewolucja, jaką przeszła Polska i Polacy po 1989 roku dotyczyła wszystkich
dziedzin życia, a więc nie ominęła też mediów. „Polski system medialny
w 1989 r. był już anachroniczny. I to we wszystkich segmentach. Konieczne
okazało się przyspieszone doganianie świata w tworzeniu rynku medialnego
według reguł wolnorynkowych” - pisze autor we wstępie7. Na ukształtowanie
się obecnego rynku prasowego8 wpływ miały następujące fakty: zmiana ustroju i zniesienie cenzury, likwidacja RSW „P-K-R”, powołanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. W kolejnych rozdziałach omówiono przemiany lub
upadek gazet zastanych, pojawianie się nowych tytułów prasy lokalnej, z podziałem na tematykę (np. prasa kulturalna, prasa wyznaniowa) i zasięg terytorialny, powstawanie małych koncernów medialnych, aktywność wydawniczą
3
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poszczególnych powiatów. Znaczącą część publikacji stanowi wykaz tytułów
prasowych województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 roku, który zawiera
2126 pozycji. Całości dopełnia bibliografia.
Tytuł kolejnej książki jest intrygujący – Archeologia autostrady.
Można by wyobrazić sobie literaturę science fiction, gdzie po kilku setkach lat
archeolodzy badają życie przodków na podstawie kolejnych warstw autostrady
i przedmiotów znalezionych w jej pobliżu. Jednak nie jest to książka fantastyczna, ale praca naukowa o znaleziskach archeologicznych na terenach przeznaczonych pod budowę Autostrady A1 w granicach województwa kujawskopomorskiego. Prace badawcze prowadzono w latach 1998-2012, na 130. stanowiskach o łącznej powierzchni 230. hektarów. Dlaczego przeprowadzono taką
„akcję”, w którą zaangażowały się środowiska uniwersyteckie, akademickie
i muzealne z Łodzi, Torunia, Poznania, Warszawy, Lublina? Przede wszystkim
były to prace ratownicze, które miały ocalić zabytki znajdujące się na terenie przyszłej inwestycji. Ponadto tereny Kujaw i ziemi chełmińskiej „to dla
badaczy pradziejów ziem polskich obszar wyjątkowo atrakcyjny. W młodszej
epoce kamienia osiedliły się tutaj pierwsze środkowoeuropejskie społeczności
rolnicze. Tędy przebiegały szlaki handlowe w czasach Imperium Rzymskiego, a podczas kształtowania się wczesnych ośrodków państwowości polskiej
pojawiła się sieć grodzisk i osad wiejskich”9. W istocie odkryto ponad 80 tysięcy obiektów i prawie 2,5 miliona artefaktów, z których najstarsze pochodzą
sprzed 7. tysięcy lat. Ponieważ publikację wydano w formie katalogu, może
być lekturą dla każdego. Nie ma tu długich fachowych opisów, lecz zdjęcia
z informacjami, co znajduje się na fotografii, z jakiego okresu pochodzi i gdzie
zostało znalezione.
W serii Polska niezwykła ukazał się przewodnik po województwie
kujawsko-pomorskim10. Tego typu publikacja powinna być atrakcyjna i wiarygodna. Trudno ocenić wiarygodność bez dogłębnej analizy treści i solidnej
wiedzy na różne tematy, łatwiej ocenić wygląd zewnętrzny. Pod tym względem przewodnik można ocenić bardzo wysoko. Przejrzysty układ tekstu, wyróżnione na żółto nazwy miejscowe oraz liczne kolorowe zdjęcia sprawiają,
że z przewodnika korzysta się wygodnie i przyjemnie. W publikacji zaprezentowano atrakcyjne turystycznie miejscowości, przy czym kryteria wyboru
były przeróżne: zabytki architektury, muzea tematyczne, miejsca związane
ze znanymi postaciami bądź wydarzeniami historycznymi, rezerwaty i parki
przyrodnicze, wyróżniające się gospodarstwa agroturystyczne. Uwzględniono
też trasy turystyczne oraz kuchnię regionalną.
9
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Powszechnie wiadomo, jak wielkie były straty materialne w wyniku
działań wojennych 1939-1945. Zniszczenia nie ominęły także dworów i dworków, tak charakterystycznych dla polskiej wsi. Niestety, lata „władzy ludu”
nie sprzyjały ratowaniu tego, co ocalało. Nawet jeśli wykonywano podstawowe prace remontowe, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej, nikt nie
dbał o zachowanie stylu architektonicznego właściwego dla danej budowli.
Dopiero po 1989 roku niewielka część pałacyków i dworków odzyskała dawny
blask. W książce Dworki i pałace gminy Inowrocław zgromadzono materiały
dotyczące 22. obiektów znajdujących się na terenie gminy. Budynki są w różnym stanie, tylko nieliczne odzyskały dawny blask. Jednak wszystkie świadczą
o przeszłości tej ziemi: „A było ziemiaństwa gęsto na Kujawach. […] Dwory te
były centrami polskiej kultury. Cóż tam były za meble, dywany, obrazy! A często jakież bogate biblioteki, gromadzone przez pokolenia. Rewolucja socjalna po wojnie 1939-1945, jakkolwiek i ktokolwiek do niej mógłby się odnieść,
zniszczyła przeważnie te tysięczne placówki wiekowej kultury narodowej, i to
bezpowrotnie! Nic to wspólnego nie miało z reformą rolną…”11 Każdy budynek
opisany został w osobnym rozdziale, gdzie na początku zamieszczono zdjęcie
aktualnego wyglądu dworu oraz informację, z jakiego okresu pochodzi i jaki
styl reprezentuje. W części opisowej znaleźć można informacje o historii wsi,
właścicielach dworu, architekturze, oraz parku dworskim. Najczęściej znaleźć
też można plan katastralny majątku. W większości przypadków zamieszczony
został bogaty materiał ilustracyjny przedstawiający dwór i jego mieszkańców
na przestrzeni dziejów.
Bydgoski leksykon literacki to kolejne tego typu wydawnictwo po:
Bydgoskim leksykonie teatralnym (2000), Bydgoskim leksykonie operowym
(2002) i Bydgoskim leksykonie muzycznym (2004). W publikacji przedstawiono
„krajobraz życia literackiego Bydgoszczy po roku 1920 aż po pierwszą dekadę XXI w.”12. W przeciwieństwie do słowników pisarzy, leksykon to „rejestr miejsc i wydarzeń, imprez i akcji promujących literaturę i czytelnictwo –
w tym też odnotowanie tytułów prasowych, wydawnictw oraz co ważniejszych
bibliotek i księgarń”13. Zgodnie z zapowiedzią w leksykonie znaleźć można,
obok nazwisk pisarzy, takie hasła jak: Antykwariat Naukowy, Autorzy jednej
książki, Biblioteka Bernardynów, Biblioteka Miejska, „Dziennik Bydgoski”,
„Fakty”, Pomniki i tablice pamiątkowe pisarzy, „Strzała Łuczniczki”, Trójkąt
Literacki i wiele innych. Zdjęcia nie są liczne, ale książka wydana została starannie. Hasła umieszczono w układzie alfabetycznym, a każdą literę alfabetu
rozpoczyna bogato zdobiony inicjał.
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Kolejny, osiemnasty już zeszyt Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu zawiera jak zwykle wiele ciekawych opracowań. Jednym z nich jest artykuł Aleksandry Pasiety Stary Rynek w Bydgoszczy jako
przestrzeń handlowa14, na który złożyły się fragmenty pracy magisterskiej.
W publikacji zaproponowano inne spojrzenie na historię Starego Rynku. Opisywano już jego zabudowę, architekturę, tragiczne wojenne losy, a tym razem czytelnik poznaje jego funkcje użyteczne, jako miejsca przeznaczonego
na handel i rozrywkę. Od najwcześniejszych czasów na placu staromiejskim
odbywały się targi i jarmarki. „W kantorach domowych zawierano transakcje hurtowe i tranzytowe. Natomiast handel detaliczny odbywał się w ladach
pod gołym niebem, czyli jatkach oraz ławach szewskich, śledziowych i chlebowych. Wyroby ówczesnego rzemiosła kupowano w kramach garncarzy, pończoszników, grzebieniarzy, blacharzy, białoskórników, szczotkarzy”15. Były
tam również inne stragany, a także postrzygalnia, karczma, pomieszczenie dla
wzorców wag. Warsztaty rzemieślnicze i sklepy zajmowały partery domów.
Tam też 30 lipca 1795 roku otwarta została najstarsza bydgoska apteka. Od
połowy XIX wieku, w nowo wybudowach kamienicach, zaczęły pojawiać się
eleganckie sklepy z dużymi witrynami i dużym wyborem towarów. Kupić tu
można było w zasadzie wszystko – artykuły spożywcze, konfekcję damską,
męską i dziecięcą, materiały, artykuły wyposażenie mieszkań, kosmetyki, instrumenty muzyczne i wiele innych. W dolnych kondygnacjach funkcjonowały
kawiarnie, restauracje, cukiernie i winiarnie.
Artykuł Elżbiety Pilarskiej Karl Bergner architekt Bydgoszczy16 powstał również na podstawie pracy magisterskiej. Jest on, jak i cała praca, efektem niezwykle żmudnych, niemal detektywistycznych poszukiwań informacji
o Karlu Bergnerze. Pomimo włożonego trudu, nie wszystkie dane biograficzne
zostały znalezione. Nie udało się na przykład ustalić, gdzie i kiedy studiował
oraz gdzie zmarł. Przemierzając śródmieście Bydgoszczy, właściwie w każdym miejscu natknąć się można na realizacje Karla Bergnera. Wymieniając
chociażby najbardziej reprezentacyjne ulice, ilość kamienic jest następująca:
Cieszkowskiego – 4, Dworcowa – 5, Marszałka Focha – 3, Gdańska – 4, Jagiellońska – 4, Pomorska – 13, Śniadeckich – 6. Uroda i okazałość kamienic
zależała zapewne od zasobności portfela inwestora. Tak więc wśród realizacji
jest okazała kamienica przy ul. Marszałka Focha 2, „perełki” z ulicy Cieszkowskiego 16/18/20, ale też „niewielka”, urocza willa przy ulicy Gdańskiej 84. Autorka analizuje też cechy stylu Karla Bergnera oraz wprowadzone przez niego
innowacje w konstrukcji budynków. Tabela w zakończeniu artykułu zawiera
wszystkie realizacje, z podaniem lokalizacji, typu obiektu, nazwiska inwestora
14
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i lat budowy. Efektem pracowitego pobytu Bergnera w Bydgoszczy było: 109
kamienic, domów i willi, 4 zamówienia publiczne i organizacji wyznaniowych,
2 obiekty drewniane, 3 założenia teatralno-ogródkowe, 3 obiekty przemysłowe.
Kolejna monografia przygotowana przez doktora Mieczysława Boguszyńskiego poświęcona została szpitalowi w rodzinnym Szubinie. Ponieważ
historia medycyny w regionie jest bardzo słabo opracowana, a materiały źródłowe sprzed XIX wieku bardzo skąpe, przygotowanie publikacji wymagało
wiele czasu i wysiłku. Dzieje szpitala przedstawione zostały na szerszym tle
„zdarzeń medycznych niezwiązanych bezpośrednio z samą lecznicą. Szpital
nie jest przecież samotną wyspą. Działa na rzecz społeczeństwa i rozwija się
wraz z pozostałym lecznictwem”17. W kolejnych rozdziałach przedstawione
zostały chronologicznie dzieje szpitala w Szubinie na tle rozwoju lecznictwa.
Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia publikację.
O Potulicach ukazało się do tej pory kilka opracowań, jednak wszystkie dotyczą dwóch zagadnień – obozu hitlerowskiego lub rodziny Potulickich.
Najnowsza publikacja Zenona Greinerta Potulice, Ślesin i okolice to obszerna
monografia, w której, jak podaje autor „opisuję nieznane dotąd fakty historyczne i w niektórych przypadkach burzę dotychczasową wiedzę, która ze stanem
faktycznym nie miała wiele wspólnego”18. Pomimo że ukazało się kilka publikacji o obozie, nikt do tej pory nie zrobił statystyki ofiar obozu pochowanych na
potulickim cmentarzu. Sporządzona przez autora lista obejmuje dane osobowe
wszystkich, których ujęto na nagrobnych tablicach. Zapewne także benedyktyńskiej cierpliwości wymagało odtworzenie rodowodu osiemnastu wsi, „które
dotąd nie miały określonego choćby w przybliżeniu roku ich powstania”19. Autor zamieścił też bogaty materiał ilustracyjny w postaci zdjęć, planów, dokumentów. W przygotowanie publikacji włożono wiele czasu i zaangażowania,
a co najdziwniejsze pierwszą tak obszerną monografię tych terenów stworzył
nie historyk, tylko amator. Warto też dodać, że książka została dobrze oceniona
przez „zawodowego” historyka.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie jest wydawcą pierwszego przewodnika po gminie Świekatowo, miejscu o niezwykłych walorach
turystyczno-przyrodniczo-kulturowych. Na książkę składa się dziewięć rozdziałów o różnej tematyce. Pierwszy i drugi dotyczą położenia geograficznego i historii gminy. Następny poświęcono krótkiej prezentacji poszczególnych
miejscowości: Jania Góra, Lipienica, Lubania-Lipiny, Małe Łąki, Stążki, Szewno, Świekatowo, Tuszyny, Zalesie Królewskie. W kolejnych rozdziałach omówiono atrakcje turystyczne gminy: gospodarstwa agroturystyczne, „Wioskę
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Chlebową”, zabytki, pomniki przyrody i ciekawe miejsca, tradycje i obrzędy,
cykliczne imprezy kulturalne i rekreacyjne, stowarzyszenia. Na końcu znaleźć
można dane teleadresowe. Każda publikacja regionalna jest cenna, tym bardziej jeśli dotyczy miejscowości lub obiektów słabo opracowanych. Podobnie
jest i w tym przypadku. Jednakże książki Przewodnik po gminie Świekatowo
nie można uznać za przewodnik. Tego typu publikację można raczej nazwać
informatorem, a w takim przypadku szkoda, że nie zebrano więcej wiadomości
o poszczególnych miejscowościach gminy. Poza tą drobną kwestią publikacja
jest ciekawa, ładnie wydana i z pewnością przydatna.
„Któż z nas nie słyszał opowieści o mądrym, dobrym Piaście i złym
Popielu, zjedzonym przez myszy w wieży Kruszwickiego Zamku”20. Zacytowany fragment nie pochodzi ze zbioru legend, ale z monografii poświęconej
zamkowi w Kruszwicy. Jest to pierwsze tak dokładne opracowanie. Przygotowane zostało przez archeologa, architekta i fotografika dokumentującego
badania archeologiczne. Autorzy przedstawili trudne, a czasami wręcz mroczne dzieje, kiedy to na zamku przebywali rycerze-rabusie, łupiący okoliczne
miejscowości. Dokładnie opisano założenie architektoniczne oraz lokalizację
poszczególnych budowli. Omówiono też historię badań archeologicznych,
a w oparciu o znaleziska przybliżono nie tylko wyposażenie pomieszczeń,
ale pośrednio również życie codzienne mieszkańców zamku, w czym dopomógł bogaty materiał ilustracyjny, na który złożyło się 200 zdjęć i wydruków
komputerowych. Czy wszystko na temat Kruszwickiego Zamku już wiadomo?
„Choć autorom udało się wydobyć na światło dzienne wiele nieznanych faktów,
wyjaśnić kilka spraw spornych, dotyczących burzliwej historii Kruszwickiego
Zamku, to pewne jest, że skrywa on jeszcze niejedną tajemnicę, czekającą na
swoich odkrywców…”21.
Nawra to niewielka miejscowość leżąca w środku trójkąta Bydgoszcz
– Grudziądz – Toruń. Do 1939 roku mogła poszczycić się klasycystycznym
pałacem z przełomu XVIII i XIX wieku, wpisanym na listę zabytków w 1929
roku mocą pisma wojewody pomorskiego. W 1865 roku pałac i majątek Nawra,
w wyniku małżeństwa Bogusławy Kruszyńskiej, przeszedł w ręce rodziny
Sczanieckich. Stał się ich rodzinnym gniazdem na wiele lat, do września 1939
roku. Od tej pory rozpoczął się upadek majątku i pałacu. Hitlerowcy dokonali
przebudowy, usuwając najpiękniejsze elementy klasycystyczne, zdewastowali
część pomieszczeń wewnętrznych, zrabowali cenne zbiory. Archiwalia zostały
wywiezione do Bydgoszczy, a duża część księgozbioru przepadła. Powojenne
losy pałacu były nie mniej burzliwe. Przez wiele lat nie doczekał się porządnego remontu, a i teraz właścicieli, którzy odzyskali pałac nie stać na tak wielki
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remont. Pusty pałac ulega coraz większej dewastacji. Książka jest połączeniem
opracowania historycznego ze wspomnieniami rodziny oraz albumem rodzinnym zapełnionym mnóstwem zdjęć zrobionych przez najmłodsze przedwojenne pokolenie rodziny Sczanieckich.
Historia ludzkości to także, niestety, historia wojen i wojskowości.
Z tą sferą działania związane jest powstawanie budowli obronnych. Tereny
na wschód od Wisły zawsze były w jakiś sposób przygraniczne, stąd taka
rozmaitość obiektów obronnych. Wiele z nich znajduje się na terenie powiatu grudziądzkiego. Wydawnictwo Budowle obronne powiatu grudziądzkiego
poświęcone zostało ważniejszym obiektom obronnym zachowanym na terenie tegoż powiatu. Zagadnienie ujęto chronologicznie, począwszy od grodzisk
średniowiecznych i starszych (np. Słupski Młyn – od połowy VII w. p.n.e.),
poprzez zamki krzyżackie i twierdze pruskie, po umocnienia z czasów drugiej wojny światowej. Omówiono w sumie 10 grodzisk, 3 zamki krzyżackie, 4
gródki rycerskie i krzyżackie, 1 dwór obronny, Twierdzę Grudziądz, 11 polskich schronów i 7 niemieckich „Tobruków”. Najwięcej miejsca poświęcono
Twierdzy Grudziądz, dużemu zespołowi budowli obronnych.
„Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O to pierwszy przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu miejsc
wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą”22. Pierwsze
zdanie wstępu wyjaśnia właściwie wszystko, a w poszczególnych rozdziałach
opisano poszczególne obiekty szlaku. Są to: Exploseum, Spichrze nad Brdą,
Wyspa Młyńska, Kanał Bydgoski, Wieża Ciśnień, Hala Pomp, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Warzelnia Piwa Bydgoszcz, Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego, Introligatornia przy WiMBP, Dawna Gazownia
Miejska – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład w Bydgoszczy, Fabryka Obrabiarek do Drewna, Barka Lemara. Obiektów jest nie tylko dużo, ale są
na tyle różnorodne, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Bogactwo
tematyczne pozwala zwiedzającym stworzyć sobie niemalże kompletny obraz
rozwoju Bydgoszczy i życia jej dawnych mieszkańców.
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Beata Czulińska
MODERNIZACJA LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY
IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek WYBIERAM BIBLIOTEKĘ
idealnie pasowało do wydarzenia, jakim stało się oddanie nowych pomieszczeń
bibliotecznych w Janowcu Wielkopolskim w dniu 8 maja 2015 roku w ramach
projektu: Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Janowcu
Wielkopolskim (ul. Gnieźnieńska 3a). Był on realizowany w ramach działania 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miasta rozbudowany został lokal biblioteki, zyskała ona
więc dodatkową powierzchnię 140 m2. Na koniec 2014 roku pomieszczenia te
zostały całkowicie wykończone. Wartość projektu brutto wyniosła 432 336,39
zł. Kolejne etapy prac remontowych obejrzeć można na stronie Urzędu Miasta:
https://www.umjanowiecwlkp.pl/index.php/in/242-rozbudowa-istniejacego-budynku-uzytecznosci-publicznej-w-janowcu-wielkopolskim
Z początkiem roku 2015 Urząd Miasta sfinansował wyposażenie i meble przeznaczone do tych pomieszczeń. Powstały: czytelnia, w której bywalcy
biblioteki mogą porozmawiać i przejrzeć czasopisma wyłożone na specjalnych
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regałach, wypożyczalnia z praktyczną ladą biblioteczną, wygodnymi
fotelami, stolikiem oraz pracownia
multimedialna, w której zainstalowano 6 stanowisk komputerowych
i wydzielono księgozbiór podręczny.
Jasne i przestrzenne pomieszczenia
biblioteczne oddzielone przeszklonymi ścianami z wmontowanymi
drzwiami stwarzają wrażenie, że
czytelnicy i bibliotekarze przebywają jakby w jednej przestrzeni.
Budynek posiada udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych. Biblioteka
dysponuje obecnie dwoma łazienkami oraz zapleczem kuchennym.
W starej części budynku dawną wypożyczalnię książek zamieniono na
magazyn książek. Tam też przechowywane są tradycyjne katalogi. Biblioteka korzystać może z liczącej
85 m2 sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Rady Miejskiej, znajdującej się na
pierwszym piętrze przebudowanego
budynku. W tej właśnie sali odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego
lokalu. Gości powitała i przybliżyła historię oraz działalność biblioteki jej dyrektor Beata Czulińska. Władze samorządowe reprezentowane były przez wiceburmistrz Jadwigę Chojnowską, sekretarza Urzędu Miejskiego Danutę Rutkowską, skarbnika Piotra Balcerka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda
Majchrzaka. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej Ewa Stelmachowska, z-ca dyrektora Danuta Kaczmarek
oraz pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Lucyna Partyka. Miło było
także gościć dyrektorów i pracowników bibliotek z Dąbrowy Chełmińskiej, Gąsawy, Rogowa, Szubina i Żnina.
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Beata Szymańska
NOWA SIEDZIBA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
Minęło 25 lat odkąd po raz pierwszy oficjalnie pojawił się temat nowego lokalu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. To wtedy nowo
wybrany burmistrz przyznał na łamach lokalnej prasy, że warunki pracy w bibliotece nie są odpowiednie i że bibliotece potrzebna jest nowa siedziba. Czas
szybko płynął, wiele się działo, ale warunki pracy się nie poprawiały. Burmistrz
na szczęście się nie zmieniał, więc dotrzymał danego słowa i w końcu mógł
uroczyście przeciąć wstęgę na otwarciu nowej biblioteki.
Przez te 25 lat bibliotekarze dokładali wszelkich starań, by nie tylko
pokazać potrzebę stworzenia nowej siedziby biblioteki, ale przede wszystkim,
by uczynić bibliotekę miejscem przyjaznym i potrzebnym mieszkańcom Świecia. Ciężka praca bibliotekarzy, ich zaangażowanie i kreatywność niewątpliwie
przyczyniły się do tego, że dziś możemy pracować w nowym miejscu. Należy
jednak wspomnieć, że chyba przełomowym momentem w naszych staraniach
był udział świeckiej biblioteki w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek. To wtedy, dzięki szkoleniom, w których braliśmy udział, nauczyliśmy się, jak przyciągać do siebie użytkowników, jak ich zainteresować, jak wychodzić naprzeciw

fot. Andrzej Bartniak
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ich potrzebom. Nauczyliśmy się też, jak rozmawiać z władzami, jakich używać
argumentów, jak przekonywać ich przedstawicieli do naszych racji.
Program Rozwoju Bibliotek to nie tylko szkolenia, to wymierne korzyści w postaci sprzętu elektronicznego, który wtedy dostaliśmy. To komputery,
urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne itp., które sprawiły, że nasze
placówki (mamy 6 filii na terenie gminy Świecie) zaczęły być postrzegane jako
miejsca atrakcyjne, z wieloma możliwościami, sprzyjające spędzaniu wolnego czasu. Tuż przed
przystąpieniem do
PRB udało nam się
za środki finansowe
pozyskane z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
wyremontować nasze
filie, więc sprzęt
elektroniczny, który
wtedy do nas trafił
dzięki Fundacji Billa i Mellindy Gates
fot. Andrzej Bartniak
(za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego) był dopełnieniem obrazu współczesnych bibliotek. Współczesnych nie znaczy – na miarę XXI wieku. Najbardziej odstawały dwie placówki – siedziba główna oraz Filia nr 4 w Czaplach. Czapelska
biblioteka szybciej doczekała się nowej lokalizacji – w budynku świetlicy wiejskiej, wybudowanej przy szkole podstawowej w Czaplach znalazło się miejsce
dla naszej filii. W maju 2012 r. biblioteka przeniosła się z pomieszczenia o powierzchni 12 m2 do liczącego prawie 42 m2 – radość była ogromna.
Skoro filie posiadały już odpowiednie warunki, trzeba było zabrać się
za siedzibę główną. Nowoczesna biblioteka powinna być otwarta, przyjazna,
powinna oferować łatwy, szybki i bezpośredni dostęp do zbiorów. Do tej pory
czytelnicy mieli dostęp tylko do niewielkiej części zbiorów, bowiem większość
przechowywana była w zamkniętym magazynie. Wolny dostęp do zbiorów ma
pozytywny wpływ na tworzenie księgozbioru, gdyż czytelnicy, stykając się bezpośrednio ze zbiorami, częściej proponują zakup brakujących pozycji, a co za
tym idzie – świadomie uczestniczą w kształtowaniu zbiorów. Bardzo ważnym
aspektem jest odpowiednia ilość miejsca na książki. Budowa nowej siedziby
biblioteki miała dać szansę na właściwe wyeksponowanie i składowanie zbiorów, które były poupychane na półkach, co stanowiło poważne utrudnienie dla
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czytelników i bibliotekarzy. W nowym budynku miało znaleźć się miejsce na
księgozbiór obcojęzyczny, na którego ekspozycję w dotychczasowych warunkach nie było szans. Przestrzeń nowej biblioteki miała mieć wpływ na poprawienie jakości obsługi czytelników, nie tylko poprzez łatwiejszy dostęp do
zbiorów, ale również przez stworzenie miejsc do spokojnego przejrzenia książki, swobodnego czytania, skorzystania z sieci wi-fi, wypicia kawy czy herbaty. Zakładaliśmy, że użytkownicy sieci wi-fi nie będą już zajmować miejsca
korzystającym z księgozbioru podręcznego w czytelni, tak jak działo się to do
tej pory. W ciasnej wypożyczalni znajdowały się stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu online, co oznaczało ograniczenie swobodnego miejsca dla
czytelników. Utrudnieniem była zbyt mała powierzchnia biblioteki – łącznie
wszystkie pomieszczenia zajmowały 312 m2 – często czytelnicy przeszukując
księgozbiór, obijali się o siebie. W okresie jesienno-zimowym był szczególnie
odczuwalny brak szatni i również miał wpływ na liczbę odwiedzin w naszej
placówce. W nowym gmachu chcieliśmy mieć miejsca dla czytelników i stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu online. W części czytelni planowaliśmy wydzielić czytelnię internetową, co powinno poprawić komfort pracy
czytelników korzystających z książek i prasy na miejscu. Większa powierzchnia
użytkowa pozwoliłaby też na rozszerzenie oferty dostępnych tytułów czasopism
w czytelni. Przestronne wnętrza miały ułatwić czytelnikom niepełnosprawnym,
również rodzicom z małymi dziećmi, korzystanie ze zbiorów, a usytuowanie
w centrum wypożyczalni i czytelni stanowisk bibliotekarzy obydwu działów
umożliwić czytelnikom szybsze uzyskanie informacji. Chcieliśmy, by w budynku była winda, co szczególne znaczenie ma dla czytelników niepełnosprawnych i osób starszych.
W oddziale dla dzieci było za mało miejsc przy stolikach, oznaczało to konieczność ograniczania liczby uczestników organizowanych przez nas
spotkań, zajęć wakacyjnych czy warsztatów. Ze względu na małą powierzchnię
wypożyczalni dla dzieci, zbiory umieszczone były na zbyt wysokich regałach,
co znacznie ograniczało dostęp do nich, szczególnie najmłodszym czytelnikom.
Nie było miejsca dla mam z dziećmi w wózkach, ani osób niepełnosprawnych
(za dużo regałów, ciasne przejścia między nimi). Nie było możliwości eksponowania nowości, plakatów wydawniczych czy prac czytelników.
Problemem był brak parkingu, co szczególnie odczuwali czytelnicy
niepełnosprawni. Trudności w pracy bibliotekarskiej stwarzał nam brak odpowiedniej sali na wystawy, spotkania autorskie i inne imprezy kulturalne. Spotkania odbywające się w bibliotece wpływały na dezorganizację pracy czytelni,
ponieważ wiązało się to z zamknięciem tego działu (albo była czynna czytelnia albo prowadziliśmy spotkanie, warsztaty itp.). Dużym utrudnieniem było
również przygotowanie samej sali na spotkania, bo każdorazowo wiązało się to
z wyniesieniem sprzętu komputerowego (a wcześniej jego deinstalacją), biurek,
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stolików, krzeseł. Także kubatura pomieszczenia czytelni miała wpływ na organizację spotkań, bowiem z trudem mieściło się w niej 30 osób - przy bardzo
ciasno ustawionych krzesłach. Często termin spotkań uzależniony był od godzin
pracy czytelni, np. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki organizowano tylko
po zamknięciu biblioteki. A sala konferencyjno-wystawowa mogłaby być wykorzystywana również na spotkania grup działających w Świeciu, które w tej
chwili mają problem ze skorzystaniem z takiej ogólnodostępnej sali (np. Klub
Miłośników Historii, koło Polskiego Związku Niewidomych i in.) i umożliwiać
organizację spotkań bez zakłóceń pracy biblioteki.
To były piękne założenia. Wydawało się nam – bibliotekarzom, że
wszyscy już wiedzą, jak trudno pracuje się w takich warunkach. Jednak, kiedy
o potrzebie nowej siedziby dla biblioteki zaczęliśmy mówić głośno, również na
polu decyzyjnym, tj. wśród radnych, w mediach lokalnych, zrozumieliśmy, że
to nie będzie łatwa przeprawa. Ale cóż, w końcu bibliotekarze wiedzą najlepiej,
jakie warunki są potrzebne, by zaspokajać potrzeby informacyjne mieszkańców.
A pamiętacie przecież - bo wspomniałam o tym wcześniej - że uczyliśmy się na
szkoleniach, jak rozmawiać z władzami … I to chyba było najważniejsze: rzeczowe rozmowy z użyciem odpowiednich argumentów poparte naszymi działaniami - naszymi propozycjami dla czytelników różnych grup wiekowych. Nie
oszukujmy się, gdybyśmy siedzieli z założonymi rękoma i czekali, aż ktoś nam
sprezentuje nową siedzibę – pewnie czekalibyśmy nadal…
O tym, jak niełatwo bywało na drodze od podjęcia decyzji, że będzie
nowa siedziba biblioteki w Świeciu do momentu jej otwarcia, nie będę pisać,
w końcu chyba lepiej zapomnieć o tym, co trudne i nieprzyjemne, by skupić się
na tym, co daje radość i satysfakcję.
Najpierw była decyzja władz Świecia o tym, że będzie budowana
biblioteka, za co należą się im słowa wdzięczności, to była mądra decyzja.
Skorzystaliśmy z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura
kultury, na zadanie pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu”
pozyskaliśmy 400 000 zł, ale będziemy się starać o jeszcze. Większość zaangażowania finansowego leży po stronie gminy Świecie, bo cała inwestycja to ponad 4 300 000 zł, jednak wszystko wskazuje na to, że to dobrze zainwestowane
środki. Po dokonaniu wyboru lokalizacji pod inwestycję, w 2012 r. ogłoszono
i przeprowadzono konkurs na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Spośród ponad 150 prac,
które wpłynęły na konkurs wybrano propozycję Michała Jagły z JAGŁA ARCHITEKT. Kolejnym krokiem było wyłonienie wykonawcy na drodze przetargu nieograniczonego. Tutaj najlepszą ofertą wykazało się grudziądzkie przedsiębiorstwo „SOLGRUD”. 27 marca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą,
która mówiła m.in., że budynek o powierzchni 1009 m2 ma zostać oddany do
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użytkowania do końca maja 2015 r. Jak powiedziano, tak zrobiono: prace potoczyły się we właściwym tempie, budowa szła bardzo sprawnie, warunki atmosferyczne sprzyjały, więc nic nie stało na przeszkodzie, by dotrzymać obiecanego
terminu odbioru. A co ważne, te wszystkie założenia, o których pisałam wyżej
zostały uwzględnione. Uwzględniono też nasze propozycje dotyczące wyposażenia: regały, stoły, biurka, krzesła, szafy, a nawet fotele i kanapy. I to wszystko
nowiusieńkie!
Potem czekała nas tylko drobnostka – przeprowadzka. Nie, nie będę
oszukiwała: to był kataklizm, trzęsienie ziemi i koniec świata razem wzięte. Do
tej pory dziwię się, jak nam udało się to przeprowadzić i przeżyć. Ale nareszcie
jest - nowa biblioteka: przestronna, pełna światła, miejsc do siedzenia, regałów
z książkami, dobrze wyeksponowanymi czasopismami. Teraz świecka biblioteka ma szansę stać się miejscem, w którym świecianie nie tylko będą wypożyczać książki, czy przychodzić na spotkania autorskie, ale także miejscem, gdzie
będą chcieli posiedzieć. Wyjąć książkę z regału, przysiąść na fotelu, przeczytać
jej fragment, porozmawiać z bibliotekarzem, a nawet ze znajomymi, których
przyciągnęło się do biblioteki. To nie jest miejsce, gdzie obowiązuje absolutna
cisza - umiarkowany gwar ma oznaczać, że tu coś się dzieje, że toczy się życie.
No cóż, nasze cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu umożliwiła czytelnikom
poprawę warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez właściwe
wyeksponowanie i składowanie zbiorów, zapewnienie miejsca do spokojnego
przejrzenia książek i prasy oraz stworzenie miejsc do pracy dla czytelników
i stanowisk komputerowych z dostępem do katalogów online. Przestronne
wnętrza ułatwiają czytelnikom niepełnosprawnym, a także rodzicom z małymi dziećmi, korzystanie ze zbiorów. Winda zainstalowana w budynku jest
szczególnie istotna dla czytelników starszych i niepełnosprawnych. W dziale
dla dzieci umieszczono regały o odpowiedniej dla nich wysokości, kolorowe
meble zachęcają do pobytu w bibliotece, miejsce na spotkania z dziećmi umożliwia prowadzenie zajęć dla nich, a przewijaki dla niemowląt służą rodzicom
maluchów. Sala wielofunkcyjna pozwala na realizowanie różnorodnych zajęć
dla użytkowników biblioteki, a parking przy bibliotece umożliwia swobodny
dostęp do budynku. Przeprowadzona inwestycja dała nam właściwie zagospodarowaną przestrzeń, zarówno w nowopowstałym budynku, jak i wokół niego,
a to umożliwia wykorzystywanie nowych pomieszczeń tak, aby funkcjonalność
i estetyka biblioteki były atrakcyjne dla mieszkańców Świecia.
Biblioteka w Świeciu była uroczyście otwierana dwukrotnie. Pierwszy
raz w czwartek 22 października 2015, kiedy do przeszklonego wnętrza zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, radnych i kierowników wydziałów urzędu miejskiego. Gościem specjalnym była Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, która podarowała nam ręcznie spisaną Konstytucję RP.
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Ale prawdziwym wydarzeniem było otwarcie biblioteki w sobotę, 24 października. To na ten dzień zaprosiliśmy mieszkańców Świecia, to tego dnia została
przecięta wstęga. Na sobotę przygotowaliśmy moc atrakcji od zwiedzania budynku począwszy, na prelekcjach i koncercie skończywszy. Ale po kolei: najpierw zaprosiliśmy do obejrzenia budynku, można było zajrzeć wszędzie, gdzie
się chciało. Potem zaproponowaliśmy prezentację filmową i zdjęciową o tym,
jak budowała się biblioteka, następnie pokazaliśmy przedstawienie „Kandydatki na żonę” w wykonaniu bibliotecznej grupy teatralnej „Pogromcy sceny”.
Kolejnym punktem była gawęda historyczna Józefa Szydłowskiego o Świeciu
w starej gazecie, w tym samym czasie dzieci brały udział w zajęciach „Lokomotywa w bibliotece”, a o magii słowa chwilę później opowiadał Dariusz Rekosz
podczas swojego spotkania z mieszkańcami Świecia. PubQuiz „Pokonaj bibliotekę” wzbudził niesamowite emocje wśród uczestników, dostarczając jednocześnie przedniej rozrywki umysłowej, a zwieńczeniem długiego dnia otwarcia był
żywiołowy koncert dziewczyn z „Laboratorium Pieśni”.
To było święto, ale i proza działalności bibliotecznej daje mnóstwo
radości. Cały czas odwiedza nas bardzo wielu zainteresowanych nowym budynkiem, przychodzą do nas wycieczki ze szkół i przedszkoli, ba, nawet umawiają
się z nami grupy spoza Świecia – takie jest zainteresowanie! Dzieje się dużo,
a będzie jeszcze więcej: w najbliższym czasie odbędzie się seminarium naukowe w ramach V Kongresu Kociewskiego, potem spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim i spotkanie dla kobiet „O zdrowiu przy kawie”.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki w Świeciu!

fot. Andrzej Bartniak
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Aleksandra Rosińska-Burek
NOWY LOKAL GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZCZU
Dnia 30 października 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu. Radość i poczucie satysfakcji odczuwały nie tylko osoby zaangażowane w realizację inwestycji, ale
także zaproszeni goście, bowiem ten nowoczesny obiekt będzie służył całej
społeczności. Piękny, kolorowy, parterowy budynek o łącznej powierzchni 448
m2 prezentuje się okazale. Znajduje się w nim wypożyczalnia (116 m2), czytelnia (56 m2), kącik dla najmłodszych czytelników, magazyn książek, sala audiowizualna (71 m2), biura, sala komputerowa z 11. stanowiskami, pomieszczenie
socjalne, sanitarne oraz kotłownia. Obiekt został kompleksowo wyposażony
i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja powstała m.in. dzięki 75% dofinansowaniu ze środków programu Wieloletniego Kultura+ Projekt
Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. Całkowity koszt wyniósł około 1mln 200
tys. zł.

43

Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi, a dokonali tego: dyrektor
biblioteki Aleksandra Rosińska-Burek, wójt Dariusz Wądołowski, przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Przemysław Sznajdrowski oraz starosta powiatu
świeckiego Franciszek Koszowski. Po powitaniu i przedstawieniu historii powstania obiektu nowo otwartą placówkę poświęcił ks. kanonik Jerzy Mroczyński. Były kwiaty, upominki, życzenia. Otwarciu towarzyszyła wystawa zdjęć
obrazujących poszczególne etapy budowy obiektu, natomiast w czytelni zaprezentowano w formie wystawy pt. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość dotychczasową działalność kulturalno-oświatową biblioteki. Uroczystość
uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież z miejscowego
gimnazjum, która pod kierunkiem Małgorzaty Kurzei przedstawiła „Balladynę”. Natomiast soliści z Regionalnej Akademii Piosenki zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne. W uroczystości wzięli udział byli i obecni radni Gminy
Pruszcz, pracownicy Urzędu Gminy, wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin, dyrektorzy bibliotek, wykonawca inwestycji i inni. Nie zabrakło szampana i wspaniałego tortu specjalnie przygotowanego na tę okazję, a wszyscy chętni mogli
się wpisywać do księgi pamiątkowej placówki. Następnego dnia od rana do
biblioteki przyszli nasi najmłodsi czytelnicy z miejscowego Przedszkola Samorządowego. Było uroczyste powitanie tortem. Wypada mieć nadzieję, że nowa
biblioteka będzie wzbudzała duże zainteresowanie czytelników oraz wszystkich
mieszkańców Gminy, że będzie miejscem ciekawym, wesołym, zawsze chętnie
odwiedzanym, neutralnym, bezpiecznym i przyjaznym.
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Wiesław Woźnica
REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELNIE
Po wielu latach oczekiwania Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie
doczekała się remontu i modernizacji. Zadanie to zostało wykonane w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009-2015. Podczas
nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 1 lipca 2014 roku, strzeleńscy radni podjęli stosowną uchwałę, a 20 listopada 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg
na remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie. Przetarg ten wygrała firma ze Strzelna – „MurMan”. Projekt „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Strzelno. Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu
wyniósł 1 235 970,53 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu
wyniosły 608 679,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 517 377,76 zł.
Prace budowlane objęły: remont dachu, wymianę stolarki okiennej
wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę stolarki drzwiowej, remont elewacji, dostosowanie wejścia do budynku biblioteki dla osób niepełnosprawnych od strony Rynku, remont pomieszczenia wypożyczalni wraz
z sanitariatami, pomieszczenia czytelni wraz z pomieszczeniami socjalnymi
i pomocniczymi, przebudowę klatki schodowej do wymogów BHP i przeciwpożarowych, wykonanie audytu energetycznego budynku oraz modernizację
przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Na czas remontu, który rozpoczął się w grudniu 2014 roku, biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji na ulicę Gimnazjalną. Prace remontowe zakończyły się 31 maja
2015 roku. Na początku czerwca nastąpiło oficjalne przekazanie budynku na
potrzeby biblioteki. Na przełomie sierpnia i września br. do biblioteki zaczęły
napływać nowe meble, na razie tylko do wypożyczalni (regały, lada biblioteczna), a w przyszłym roku mają zostać wykonane regały i stoliki na wyposażenie
czytelni i pomieszczeń pomocniczych.
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Mimo iż w czasie trwania remontu biblioteka nieprzerwanie działała,
oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń przypadło na dzień 10 listopada 2015 roku. Licznie przybyli goście mogli podziwiać przygotowaną przez
pracowników biblioteki okolicznościową wystawę ukazującą w kronikarski
sposób przebieg remontu, działalność upowszechnieniową MBP, a także osiągnięcia działających przy bibliotece kół zainteresowań: koła rękodzieła artystycznego, koła modelarskiego oraz Klubu Miłośników Rozrywek Umysłowych
„Atena”. W trakcie uroczystości wystąpił zespół dzieci ze szkoły podstawowej
we Wronowach pod kierunkiem Arlety Kluczyńskiej. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz
Kurzawa, burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzelnie Piotr Pieszak oraz dyrektor biblioteki Zofia Nowak-Paczkowska.
Poświęcenia wyremontowanej biblioteki dokonał ksiądz proboszcz Otton Szyków. Zgromadzeni goście obdarowali bibliotekę okolicznościowymi prezentami oraz w krótkich wystąpieniach życzyli strzeleńskim bibliotekarzom dalszych
sukcesów na niwie upowszechnieniowej i bibliotekarskiej.
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Grażyna Szafraniak, Mirosław Rzeszowski
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W BIBLIOTEKACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
5 października 2015 roku w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie gościła prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Pani minister po zwiedzeniu biblioteki i obejrzeniu wystaw, odbyła ponad godzinne spotkanie z dyrektorami bibliotek, domów kultury i muzeów
powiatu nakielskiego oraz żnińskiego. Uczestniczyły w nim również Ewa Stelmachowska – dyrektor oraz Danuta Kaczmarek – wicedyrektor WiMBP w Bydgoszczy.
Głównym tematem szubińskiego
spotkania była kondycja samorządowych
instytucji kultury. M. Omilanowska przypomniała, jak wiele społeczeństwo zawdzięcza gminnym i powiatowym instytucjom
kultury. Podkreśliła ich znaczenie nie tylko
dla szerzenia kultury w społeczeństwie, ale
też w jego rozwoju cywilizacyjnym. Zaznaczyła, że potrzebna jest większa konsolidacja zawodowa pracowników upowszechniania kultury, co pomogłoby wywalczyć
im lepsze warunki pracy i płacy. W trakcie
spotkania poruszono m.in. temat dowartościowania grupy zawodowej zajmującej się
upowszechnianiem kultury oraz konieczności większego zrozumienia ze strony
samorządów dla roli, jaką pełnią instytucje kultury. M. Rzeszowski, dyrektor
RBP w Szubinie, wskazał na potrzebę większej ochrony bibliotek publicznych
i zmiany ustawy o bibliotekach, by instytucje te mogły szerzej pozyskiwać
środki na świadczone usługi i prowadzone formy pracy. Dodał też, że zaniepokojenie bibliotekarzy wzbudziła deregulacja zawodu oraz planowane zmiany
w prawie autorskim. Dziękując M. Omilanowskiej za odwiedziny i dyskusję,
dyrektor podkreślił, że obecność Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Szubinie poczytuje za zaszczyt i nieoficjalną inaugurację 70-lecia szubińskiej
biblioteki.
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Tego samego dnia w godzinach popołudniowych pani minister odwiedziła Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Barcinie, o której napisała w pamiątkowej księdze: „Piękne, przyjazne miejsce, w którym ciepli i mądrzy ludzie
kierują gości ku kulturze. Dobrze, że są takie biblioteki, takie samorządy i tacy
ludzie. Gratulacje.” Nie był to przypadek, że podczas swojej wizyty w województwie kujawsko-pomorskim M. Omilanowska zatrzymała się w Barcinie.
Jak sama stwierdziła, chciała na własne oczy zobaczyć wybudowaną w ramach
Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” bibliotekę, która w 2014 roku zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Bibliotek
organizowanym przez Dziennik Rzeczpospolita oraz Instytut Książki, placówkę, która powstała dzięki środkom z budżetu gminy oraz dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 mln zł.
Gościa powitali włodarze miasta oraz dyrektor i pracownicy biblioteki. M. Omilanowska obejrzała wszystkie biblioteczne pomieszczenia, także
Izbę Tradycji oraz prezentowane w bibliotece wystawy, zamieniła kilka słów
z przebywającymi w placówce czytelnikami, m.in. z dziećmi korzystającymi
z czytelni komputerowej. Nie ukrywała, że biblioteka bardzo jej się podoba. Zwróciła uwagę, że jest dobrze zaplanowana i przyjazna dla czytelników.
Wizyta w Barcinie była doskonałą okazją do rozmowy z burmistrzem Michałem
Pęziakiem, przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bartecką, wiceprzewodniczącą Teresą Wilk i przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rafałem Rydlewskim. Wspólnie dyskutowano o roli i znaczeniu samorządowej
instytucji kultury w życiu wspólnoty lokalnej oraz przyszłości bibliotek i domów
kultury. M. Omilanowska udzieliła wywiadu Telewizji Lokalnej w Barcinie,
podczas którego podkreślała znaczenie książek, a tym samym bibliotek w rozwoju lokalnej społeczności.
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Małgorzata Zmitrowicz
PODRÓŻ JAKO WYZWANIE, PODRÓŻ JAKO INSPIRACJA
- DWIE WYSTAWY W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Któż z nas nie marzy o podróżach? Czasami, gdy zima za oknem, dni
są krótkie, a słońce schowane za chmurami, w sercu rodzi się tęsknota, żeby
spakować plecak i wyruszyć na szlak. Znowu poczuć ciepły wiatr smagający
twarz, zanurzyć się w przepastne, pachnące żywicą lasy, wspiąć się na kolejny
górski wierzchołek, wsłuchać w melodyjny szum górskiego strumienia. Wędrowanie dostarcza niepowtarzalnych wrażeń. Nowe miejsca zachwycają, opowieści spotykanych po drodze ludzi wzbogacają nas; czasami, pokonując kilometry dróg możemy zmierzyć się z własną słabością, innym razem snuć refleksje
nad przemijaniem ludzkiego życia i jego kruchością. Zwłaszcza w kontekście
pejzaży górskich, niezmiennych od wieków, a także zabytków, które pamiętają
czasy naszych przodków i w milczeniu przechowują wiedzę o nich przez całe
stulecia.
W lutym i kwietniu 2015 r. w Bibliotece UKW można było odnaleźć
klimat podróży i wędrowania, gdyż zostały zorganizowane dwie ciekawe wystawy. Pierwsza z nich nosiła tytuł „Życie w górach” i prezentowała fotografie
Macieja Rewakowicza. Druga – to ekspozycja impresji malarskich pt. „Mieczysława Ziomka bliższe i dalsze podróże opisane akwarelą”.
5 lutego 2015 r. o godzinie 18.00, w holu na drugim piętrze biblioteki
została otwarta wystawa zdjęć znanego bydgoskiego lekarza, alpinisty M. Rewakowicza. Gościem honorowym był twórca fotografii, który przez niespełna
dwie godziny opowiadał o swojej pasji – wspinaczce wysokogórskiej. M. Rewakowicz, urodził się w 1946 r., w Krakowie. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Jest lekarzem, chirurgiem naczyniowym. Pierwsze wycieczki w góry odbył mając 11 lat. Wspinał się
w m. in.: w Tatrach, Alpach,
Himalajach. Przez całe swoje
życie uczestniczył w licznych
wyprawach wysokogórskich,
choć zdarzało się, że na niektóre szczyty wchodził samotnie (Łomnicę, Wysoką,
Jaworowy, Mięguszowiecki,
Żabią Turnię, Wołową Turnię
i inne).
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Wernisaż rozpoczął się dość nietypowo. Jego uczestnicy zostali przywitani dźwiękiem dzwonków krów pasących się na łąkach w Masywie Monte
Rosa w Alpach. Góry zostały tu przedstawione jako tło, w którym można wieść
normalne życie. M. Rewakowicz rozpoczął swoją opowieść od przytoczenia historii Welszów, ludu pasterskiego, który już w średniowieczu osiedlił się w wysokich Alpach. Przez wieki Welszowie musieli stawiać czoła nie tylko naturze, ale także napierającym na nich narodom germańskim. Walka o przetrwanie
ukształtowała ich tożsamość, miała także wpływ na sposób w jaki budowali
swoje siedziby. Na zdjęciach uczestnicy spotkania mogli podziwiać zwartą, niezwykle urokliwą architekturę obecnych domostw potomków słynnych pasterzy.
Nie dla wszystkich góry są domem. M. Rewakowicz uczestniczył
w wielu wyprawach wspinaczkowych, podczas których powstawały niezwykłe
fotografie. Odwołując się do nich, bohater wernisażu opowiadał o znaczeniu,
jakie ma dla niego wspinaczka wysokogórska. Zdobywanie szczytów wiąże się
z przebywaniem na łonie przyrody, gdzie człowiek może pobyć sam z sobą,
w dobrej, oczyszczającej samotności. Wędrowanie po górach pozwala nabrać
dystansu do życia, zastanowić się spokojnie nad jego sensem, przemyśleć najistotniejsze sprawy. Góry trwają od wieków i są niezmienne: piękne, groźne
i majestatyczne. Ludzie przemijają, upadają narody, zmieniają się realia życia.
Codzienność niesie ze sobą tysiące spraw do załatwienia, otaczają nas inni ludzie, żyjemy zabiegani, bez wytchnienia, w bezustannym pośpiechu, często
w chaosie. Góry są jak balsam na udręczone serce i znużony umysł. W ciszy,
spokoju, samotności człowiek może odnaleźć samego siebie i jest to podstawowy sens wędrowania.
Oprócz refleksji natury metafizycznej, wędrówki dostarczają niezwykłych wrażeń estetycznych, zachwycają pięknem mijanych krajobrazów. To
wszystko odzwierciedlały niezwykłe zdjęcia, głównie ośnieżonych alpejskich
szczytów.
Kolejną wartością zmagania się z potęgą gór, zdobywania niedostępnych wierzchołków, na którą zwrócił uwagę prelegent, jest możliwość zmierzenia się z samym sobą. Wyprawy wysokogórskie stawiają przed uczestnikami
wysokie wymagania. Alpiniści muszą być sprawni technicznie, posiadać umiejętności poruszania się w trudnym terenie z użyciem specjalistycznego sprzętu.
Oprócz żelaznego zdrowia i kondycji fizycznej powinni odznaczać się określonymi predyspozycjami psychicznymi: odpornością na stres, umiejętnością
powściągnięcia emocji w sytuacjach ekstremalnych, czasami nawet zagrażających życiu. „Trzeba pamiętać, że przed śmiercią jest jeszcze życie” – w ten oto
sposób podsumował swoje wynurzenia bohater zimowego spotkania z górami.
Tym prawdziwym życiem jest wspinaczka, wędrowanie, obcowanie z dziką,
górska przyrodą, napawanie się uczuciem wolności pod bezmiarem nieba. Był
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to punkt wyjścia do rozmów na temat gór, sensu życia i wędrowania. Uczestnicy
spotkania mogli włączyć się teraz do dyskusji, dzielić swoimi doświadczeniami,
zadawać pytania. W rozmowach pojawił się wątek innych wspinaczy: Wandy
Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Waltera Bonatti. Jeden z gości odwołał się do
doświadczeń ekstremalnych wspinaczy, którzy w chwilach zagrożenia życia
czuli obecność kogoś trzeciego. Zgromadzeni w bibliotece goście dopytywali
także, czy wykształcenie medyczne ułatwia wspinaczkę, czy przeciwnie, świadomość ograniczeń jakim podlega ludzkie ciało, utrudnia wędrowanie. Honorowy gość spotkania długo odpowiadał na wszystkie pytania, odwołując się do
własnych doświadczeń i wiedzy medycznej.
W wernisażu uczestniczyło wielu przyjaciół i znajomych M. Rewakowicza, studenci i pracownicy Uniwersytetu, a także sympatycy bibliotecznych
„Spotkań ze sztuką” i jej twórcami, które odbywają się cyklicznie od 2009 r. Na
wystawie zaprezentowano około 40 fotografii artystycznych wykonanych przez
M. Rewakowicza, przedstawiających górskie krajobrazy, dokumentujących
zdobycie najważniejszych szczytów, utrwalających piękną górską przyrodę i architekturę domostw mieszkańców Masywu Monte Rosa w Alpach. Po prelekcji i dyskusjach goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Atmosfera
spotkania była sympatyczna. Zdjęcia gór piękne wyeksponowane w przestrzeni
bibliotecznej pozwoliły na chwilę przenieść się z zimowej Bydgoszczy wprost
na alpejskie szczyty. Wystawa trwała do 13 marca 2015 r.
Zupełnie inny charakter miało spotkanie z malarstwem Mieczysława
Ziomka, które odbyło się 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 18.00 w Galerii Biblioteki UKW. Wernisaż pod nazwą „Mieczysława Ziomka bliższe i dalsze podróże opisane akwarelą” został zorganizowany z okazji jubileuszu 45-lecia pracy
twórczej.
Urodzony w 1947 r. we Lwowie M. Ziomek, absolwent Wydziału Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu, jest profesorem na tymże Wydziale od 1977 r. Od
przeszło 20. lat organizuje coroczne plenerowe wyjazdy dla studentów malarstwa. Wystawa, na którą składa się 46 obrazów malowanych techniką akwareli,
prezentowana była wcześniej w Muzeum Podróżników im. Tony Halika oraz
w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Prace powstawały na przestrzeni całego
życia artysty. Wszystkie przedstawiają urocze pejzaże, owoce licznych podróży
malarza.
Sylwetkę artysty miała przedstawić dr Katarzyna Kulpińska, która
niestety nie dotarła na spotkanie. Okazało się jednak, że poproszony o kilka
słów na temat swojego warsztatu twórczego, inspiracji i zgromadzonych obrazów M. Ziomek, niezwykle interesująco opowiedział o sobie i swoich pracach.
Rozpoczął od dygresji na temat akwareli, bo to ona jest „bohaterką” trwającej
w bibliotece wystawy. Malarstwo akwarelowe towarzyszy artyście od początku
drogi twórczej. Nie jest tylko epizodem ani kolejnym jej etapem. Akwarela jest
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odmienna, jedyna w swoim rodzaju, częstokroć bardziej absorbująca niż malarstwo olejne. Pozwala uformować warsztat, wymaga jednak cierpliwości, uwagi,
wrażliwości i precyzji.
Ważną rolę w życiu artysty odgrywa też notes. Już w XV w. włoski
malarz i teoretyk sztuki Cennino Cennini pisał w swoim traktacie artystycznym
pt. „Rzecz o malarstwie”, że prawdziwy artysta nigdy nie rozstaje się ze swoim
szkicownikiem. Notuje w nim najcenniejsze przemyślenia, szkicuje najciekawsze motywy. Podobnie postępował Leonardo da Vinci, a po nim inni wybitni
mistrzowie sztuki malarskiej. Notes stanowi skarbiec, z którego można czerpać
kolejne inspiracje. Doktrynę o notesie M. Ziomek przejął od swojego mistrza
Stanisława Borysowskiego, a zawierała się ona w słowach: „nie ruszaj się bez
szkicownika. Rysuj lub notuj co ciekawsze motywy lub idee.”1 Dlatego też od
początku drogi twórczej M. Ziomek nie rozstaje się z notesem – towarzyszem
niezwykłych podróży i zwyczajnej codzienności.
Podróże to największe źródło malarskich inspiracji M. Ziomka. W trakcie wernisażu artysta wspominał wyprawy plenerowe do Włoch, gdzie jest najpiękniejsze światło. Nawet w listopadzie, gdy w Polsce panują jesienne szarugi,
na południu Europy nadal można zachwycać się jasnym niebem, słonecznym
blaskiem wydobywającym kolory z zabytkowych budowli czy sielskich pejzaży. Najpiękniejsze światło, sprzyjające malarzom, można uchwycić o świcie
i o zachodzie słońca. W tych też porach powstawały niezwykle pogodne, ja1
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Z. Ważbiński, Zabawa w kolory Mieczysława Ziomka, „PAL – Przegląd ArtystycznoLiteracki”, nr 1-2 (95-96) s. 10-16.

sne, emanujące spokojem, kojące pastelowymi barwami akwarele M. Ziomka.
Wśród nich znalazły się: „Widok na plażę”, „Wodne refleksy”, „Pejzaż z Urbino”, „Florencka willa”, „Klasztor Florencja”, „Kolorowe Burano” – wszystkie
namalowane podczas włoskich plenerów. Na wystawie nie zabrakło obrazów
namalowanych w Polsce. Artysta zaprezentował „Zaułek”, „Wysokie drzewa”,
„Zielone pole”, „Płomienny zachód”, „Pełnię lata”. Są też „Słoneczniki” namalowane we Francji, „Targowisko”, „Wieże kościołów” powstałe podczas słowackich wypraw, a także wiele innych akwareli powstałych w czasie podróży
po Szwecji, Egipcie, Hiszpanii.
Po barwnych opowieściach na temat malarskich plenerów, nadszedł
czas na pytania zgromadzonych gości. Tradycyjnie dotyczyły warsztatu twórczego, źródeł inspiracji. Wywiązała się dyskusja na temat przenikania się sztuk,
wpływu poezji na powstawanie obrazów. M. Ziomek odwołał się do historii
malarstwa, zwłaszcza renesansowego, które pozostawało pod ogromnym wpływem literatury. Jego doświadczenia w tej dziedzinie związane są jedynie z osobą krakowskiego poety Bogusława Burakiewicza, przyjaciela artysty.
Gość podziękował organizatorom za możliwość wyeksponowania prac
w galerii Biblioteki UKW. Część oficjalną spotkania zakończył występ Aleksandry Nowak, uczennicy Klasy Talentów Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, która wykonała na wiolonczeli fragment suity Jana Sebastiana Bacha.
Obydwa opisane wyżej spotkania z cyklu „W bibliotece o sztuce” były
niezwykle inspirujące. Prezentowały dwie odrębne sylwetki artystów i dwie
różne dziedziny sztuki, lecz wspólną pasję – podróżowanie. Dostarczyły sporo
wrażeń nie tylko uczestnikom wernisaży, lecz także wszystkim osobom, które
w tym czasie odwiedziły Bibliotekę UKW. Nowy budynek książnicy, dysponujący profesjonalną galerią, a także salą wystawienniczą przy wejściu do strefy
Wolnego Dostępu, stwarza doskonałe warunki do prowadzenia ciekawej, integrującej środowisko działalności kulturotwórczej.
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK
CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2015
Tradycyjnie już godzinami o książkach dyskutowali członkowie
Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotekach publicznych
podregionu bydgoskiego. Rok 2015 stanowi dziewiąty rok realizacji przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy ogólnopolskiego
programu Dyskusyjne Kluby Książki, od ubiegłego roku wchodzącego w skład
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2021. Wysokość wsparcia
finansowego udzielonego na ten cel przez Instytut Książki bydgoskiej WiMBP
wyniosła w 2015 roku 75 600 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. rozpoczęło
działalność sześć nowych klubów, pięć dla dorosłych i jeden dla młodzieży.
Trzy kluby dla dorosłych powstały w Bydgoszczy – przy Filii nr 3 dla dorosłych
i dla dzieci, Filii nr 19 oraz 25 dla dorosłych WiMBP. Drugi klub dla dorosłych –
ten nowy pod nazwą ZABOOKOWANI i klub dla młodzieży to nowa inicjatywa
Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. W 2015 roku zaczął działać trzeci
klub w gminie Gostycyn – w Wielkiej Kloni. W podregionie bydgoskim działało
zatem 69 klubów, z czego 15 w Bydgoszczy – 14 przy filiach WiMBP (w tym
3 dla dzieci) oraz jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 53
(w tym 8 dla dzieci i 7 dla młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie podległych bydgoskiej WiMBP oraz jeden klub w Zakładzie Karnym
w Koronowie. Informacje dotyczące wszelkich form realizacji programu DKK
w podregionie bydgoskim publikowane są na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl.
Spotkania w klubach
W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. w klubach odbyły się łącznie
343 spotkania, w których uczestniczyły 2364 osoby. O książkach można dyskutować także poza biblioteką. Przekonuje o tym przede wszystkim przykład
klubów z Łabiszyna i Więcborka. 10 czerwca 2015 r. odbyło się wyjazdowe
spotkanie DKK działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie. Tym razem klubowicze odwiedzili dwór w Młodocinie (pow. żniński, gmina Barcin), który został wzniesiony ok. 1900 roku dla Tytusa Skarbka
Malczewskiego. Po drodze podziwiali panoramę Barcina ze wzgórza św. Wojciecha, odwiedzili wspaniałą bibliotekę barcińską, wzięli udział w malarskim
wernisażu oraz odbyli spacer bulwarem nad Notecią, by przejść tzw. „garbatym
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mostem”. Również więcborski DKK wyruszył w czerwcu w plener i zorganizował dyskusję przy ognisku w Iłowie.
W I półroczu 2015 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów
66 tytułów książek, z czego 49 tytułów to literatura dla dorosłych, 8 – dla
młodzieży, 9 – dla dzieci. Łącznie zakupione zostały 554 woluminy. Na liście
pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.
znalazło się 271 tytułów. W przypadku literatury pięknej nieznacznie przeważyło zainteresowanie twórczością autorów polskich. Największą popularnością
cieszyły się powieści A. Grabowskiej, M. Kordel, I. Matuszkiewicz, A.J. Szepielak, M. Witkiewicz. Sięgano też chętnie po Anioła w kapeluszu M. Szwaji,
Czas tęsknoty A. Grzegorzewskiego, Historia kotem się toczy R.L. Górskiej,
Kobietę z impetem M. Zaczyńskiej, Kto jak nie ja K. Kołczewskiej, Pochłaniacza K. Bondy, Powrót do Nałęczowa K. Bancarzewskiej, Szum M. Tulli, Śpiewaj ogrody P. Huelle, Tajemnice Luizy Bein R. Kosin, Ty jesteś moje imię K.
Zyskowskiej-Ignaciak, Wszystko, co minęło A. Kołakowskiej.
Jeśli chodzi o literaturę obcą, to w I półroczu 2015 r. obok bezapelacyjnie prym wiodących powieści anglojęzycznych: Pożegnanie dla początkujących A.Tyler (USA), Tajemnica Filomeny Martina Sixsmitha (Wielka Brytania),
Najdłuższa podróż N. Sparksa (USA), Ostatnie lato C. Collier (Wielka Brytania), Prywatna sprawa Lesley Lokko (Wielka Brytania), czytano też literaturę
hiszpańską: Olvido, znaczy zapomnienie Marii Duenas, Tamte cudowne lata M.
Izaguirre oraz szwedzką: Mężczyzna imieniem Ove F. Backmana i Włoskie buty
H. Mankella. Tradycyjnie już powodzeniem cieszył się kolejny tytuł francuskojęzycznego autora Erica-Emmanuela Schmitta Małżeństwo we troje. Czytano
też literaturę niderlandzką, bardzo mało u nas znaną. Były to tytuły: Na górze
cisza G. Bakkera oraz Tulipanowy wirus D. Hermans.
Jak zawsze w klubach dla dorosłych sięgano chętnie po literaturę non-fiction, reportaże, literaturę wspomnieniowa, biograficzną. Najczęściej wybierane
tytuły to: Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak J. Hugo-Badera, Kto ty
jesteś J. Szczepkowskiej, Moi rodzice M. Kaczyńskiej, Pierwsze damy II Rzeczpospolitej K. Janickiego, Śmierć w bunkrze M. Pollacka, Tajne państwo Jana
Karskiego, Uparte serce. Biografia Poświatowskiej Kaliny Błażejowskiej.
22 tytuły znalazły się na liście książek czytanych i omawianych
w I półroczu 2015 r. w klubach młodzieżowych. 7 z nich to książki polskich
autorów takich, jak B. Ciwoniuk, K.B. Miszczuk, E. Nowak, K. Siesicka, E.
Wojnarowska. Natomiast tradycyjnie już dominującą w tej grupie czytelniczej
literaturę zagraniczną reprezentowali: O.S. Card, J. Dashner, R.P. Evans, J. Flanagan, J. Green, C. Hoover, J. Marsden, V. Roth, J.K. Rowling.
Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła sobie 44 pozycje, z czego 21 to książki polskich autorów, m.in.: A. Chylińskiej,
A. Czerwińskiej-Rydel, B. Gawryluk, M. Pałasza, E. Piotrowskiej, M. Strzał55

kowskiej, K. Terechowicz i W. Cesarza, A. Tyszki, Ł. Wierzbickiego, D. Zawadzkiej. Spośród zagranicznych autorów literatury dla dzieci na wspomnianej
liście znaleźli się autorzy amerykańscy: L. Bergen – autorka popularnego cyklu
książek o Zośce i H. Webb z serią lubianych przez najmłodszą publiczność
czytelniczą książeczek o kotkach i pieskach, szwedzcy autorzy: I. Angerborn
i M. Widmark – autor cyklu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” – niekwestionowanego klubowego bestselleru, Włosi P. Baccalario i E. Peduzzi, Brytyjczyk Michael Morpurgo.
Konkurs
Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs „Klubowicze
do klawiatur!” przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki.
W jego ramach wybierana jest najlepsza recenzja w danym miesiącu kalendarzowym, a na koniec roku – recenzja roku. Przedmiotem recenzji może być
dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki.
Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Prace oceniane są
w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 roku życia i od 16 roku wzwyż. Recenzje, przeznaczone na konkurs, należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora regionalnego, który przesyła je następnie do Instytutu Książki.
Spotkania autorskie
W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało
30 spotkań autorskich (w tym 8 w Bydgoszczy). W klubach gościli: Krzysztof
Wielicki, Joanna Bator, Stanisław Tym, Iwona Kienzler, Małgorzata Szejnert,
Agnieszka Lingas-Łoniewska, Roma Ligocka, Zofia Suska, Halina Kunicka
wraz z Kamilą Drecką, Maria Ulatowska z Jackiem Skowrońskim, Magdalena
Kordel, Hanna Cygler. Z najmłodszymi czytelnikami spotkała się w Bydgoszczy, Barcinie, Złotnikach Kujawskich i Ostromecku Eliza Piotrowska.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w styczniu w bydgoskiej WiMBP, jego
bohaterem był Krzysztof Wielicki – taternik, alpinista i himalaista, piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Pierwszy zimowy
zdobywca Mount Everestu (wspólnie z L. Cichym), Kanczendzongi (wspólnie
z J. Kukuczką) i Lhotse. Dokonał rekordowego wejścia na Broad Peak w 1984
roku. W 1990 wytyczył nową drogę na wschodniej ścianie Dhaulagiri. W 1993 r.
do swoich osiągnięć dodał nową drogę na północno-wschodniej ścianie Shisha
Pangmy. Zdobywanie Korony zakończył samotną wyprawą na Nanga Parbat.
W 2013 kierował zimową wyprawą na Broad Peak. Członek prestiżowego The
Explorers Club, członek–współzałożyciel Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego. Spotkanie połączone było z promocją pierwszego tomu wywiadu-rzeki pt.
„Krzysztof Wielicki. Mój wybór” autorstwa Piotra Drożdża.
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W lutym odbyły się spotkania z Joanną Bator. Pisarka gościła w bydgoskiej WiMBP oraz Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu. Zadebiutowała w 2002
powieścią pt. Kobieta, ale rozgłos przyniosła jej dopiero Piaskowa góra, opublikowana w 2009 r. Później były Chmurdalia i Ciemno, prawie noc – laureatka
Nagrody Literackiej NIKE 2013. Książki Japoński wachlarz oraz Rekin z parku
Yoyogi to owoc fascynacji Japonią. Spotkania połączone były z promocją najnowszej książki pisarki zatytułowanej Wyspa Łza.
W marcu zorganizowano 5 spotkań. Jako pierwszy z czytelnikami spotkał
się w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim Stanisław Tym - aktor, autor i reżyser
warszawskiego Teatru STS, Kabaretu Owca, Dudek, Lopek i Wagabunda, w l.
1984-1986 dyrektor Teatru Dramatycznego w Elblągu, autor sztuk teatralnych,
skeczy, słuchowisk radiowych, scenariuszy do filmów Stanisława Barei. Był ich
współreżyserem i występował w nich jako aktor. Od drugiej połowy lat 90-tych
felietonista tygodnika Wprost, dziennika Rzeczpospolita, stały felietonista Polityki. W 2005 r. ukazał się zbiór jego tekstów i rysunków noszący tytuł Mamuta
tu mam, a w 2014 zbiór felietonów i rysunków z lat 1972-2014 pt. Pies czyli Kot.
Promocja tej ostatniej książki miała miejsce podczas spotkań w podregionie
bydgoskim.
Kolejne marcowe spotkanie odbyło się w Nakle. W bibliotece gościła
Iwona Kienzler – tłumaczka, autorka wielu książek z zakresu korespondencji
handlowych w językach obcych, słowników i leksykonów. Zajmuje się dydaktyką, tłumaczeniami i pisaniem książek pomocniczych do nauki języków obcych. Pisze reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych.
Od 2011 r. współpracuje z wydawnictwem Bellona, gdzie wydaje książki o tematyce historycznej oraz z Presspulicą, dla której pisze artykuły o tematyce
historycznej. Pasjonuje się historią. Jest autorką m.in. serii Historia z alkowy,
w której ukazały się m.in.: Poczet kochanek i metres władców Polski, Miłości
polskich królowych i księżniczek, Romanse żon polskich królów elekcyjnych,
Kobiety Zygmunta Augusta, Życie miłosne królów z dynastii Wazów.
Gościem ostatniego spotkania, które odbyło się w marcu, była Małgorzata Szejnert – dziennikarka, autorka wielu książek. W latach 1973-1981
prowadziła dział reportażu tygodnika Literatura. W 1984 roku wyjechała do
Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała w nowojorskim Nowym Dzienniku.
Od 1990 roku przez 15 lat prowadziła dział reportażu Gazety Wyborczej. Wychowała i wyszkoliła wielu młodych reporterów. Debiutowała w 1972 roku reporterską książką o Ameryce, później były m.in. Śród żywych duchów, Sława
i infamia. Rozmowa z prof. Bohdanem Korzeniowskim, Czarny ogród, Wyspa
klucz, Dom żółwia. Zanzibar. Spotkanie w Bibliotece Głównej WiMBP połączone było z promocją jej najnowszej książki pt. Usypać góry. Historie z Polesia.
Najwięcej, bo aż 10, spotkań autorskich odbyło się w kwietniu. Jako
pierwsza spotkała się z czytelnikami Agnieszka Lingas-Łoniewska – polonist57

ka z wykształcenia, z zamiłowania autorka powieści dla kobiet: Bez przebaczenia, Brudny świat, Obrońca nocy, W szpilkach od Manolo, Zakład o miłość. Ma
na swoim koncie cykle powieściowe Zakręty losu” oraz „Szukaj mnie wśród
lawendy”. Prowadzi portal Czytajmy Polskich Autorów. Autorka gościła w bibliotekach w Koronowie, Łabiszynie, Złotnikach Kujawskich, Kcyni i Nakle.
W Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy, w BM w Inowrocławiu
i BP w Solcu Kujawskim odbyły się w kwietniu spotkania swoją książkę Droga
Romo promowała Roma Ligocka – malarka i pisarka. Jej malarstwo pokazywane było między innymi w Zurychu i Nowym Jorku. Przez wiele lat pracowała
jako kostiumolog i scenograf w licznych europejskich teatrach, operach, w filmie i telewizji. Autorka książek: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku (przetłumaczona na 22 języki), Kobieta w podróży, Wolna miłość, Tylko ja sama,
Dobre dziecko. Wydała cztery tomy felietonów: Znajoma z lustra, Czułość
i obojętność, Wszystko z miłości oraz Księżyc nad Taorminą.
Ostatnie kwietniowe spotkania połączone były z promocją książki pt.
Podróże z Zofią Suską. Ameryka Południowa. Zofia Suska – dziennikarka, podróżniczka, od kilkudziesięciu lat intensywnie zwiedzająca świat była gościem
Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla Dzieci WiMBP w Bydgoszczy oraz przy bibliotekach w Piechcinie,
Rogowie i Więcborku. Jest autorką cykli reportaży telewizyjnych Kartki z podróży do Azji Południowo-Wschodniej, Podróże z Zofią Suską, jak i licznych
publikacji prasowych oraz audycji radiowych. Kilkakrotnie objechawszy glob,
odwiedziła ponad 150 krajów na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.
Pretekstem do spotkań majowych była książka pt. Świat nie jest taki
zły, będąca zapisem wywiadu przeprowadzonego przez znaną dziennikarkę telewizyjną Kamilę Drecką z Haliną Kunicką – niezwykle popularną, szczególnie w l. 60-tych i 70-tych XX w., piosenkarką, autorką kilkunastu płyt, w tym
trzech „złotych”. Jej największe przeboje to Orkiestry dęte, Niech no tylko zakwitną jabłonie, Lato czeka, Od nocy do nocy, To były piękne dni. Teksty pisali
dla niej m.in. A. Osiecka, W. Młynarski, E. Bryll. Koncertowała w Europie,
Izraelu, USA, Kanadzie, Australii. Obie panie gościły w Bibliotece Głównej
WiMBP w Bydgoszczy, w MBP w Tucholi oraz BM w Inowrocławiu.
Cykl organizowanych w I półroczu 2015 r. spotkań autorskich zamknęły
czerwcowe spotkania z przedstawicielkami popularnej literatury kobiecej. Maria Ulatowska – autorka niezwykle popularnych powieści: Sosnowe dziedzictwo, Pensjonat Sosnówka, Domek nad morzem, Przypadki pani Eustaszyny, Kamienica przy Kruczej, Całkiem nowe życie, Prawie siostry promowała w MGBP
w Kamieniu Krajeńskim powieść Autorka, którą napisała wspólnie z Jackiem
Skowrońskim. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie gościła Magdalena Kordel – autorka m.in. powieści Sezon na cuda, Uroczysko, Okno z widokiem, Wino z Malwiną, Malownicze. Wymarzony dom, Malownicze. Wymarzo58

ny czas. Z kolei autorka popularnych powieści: Tryb warunkowy, Deklinacja
męska/żeńska, Przekład dowolny, Przyszły niedokonany, Głowa anioła, Kolor
bursztynu, 3 razy R, Dwie głowy anioła, Czas zamknięty, Pokonani, Odmiana
przez przypadki, Dobre geny, Bratnie dusze, Grecka mozaika Hanna Cygler
w czerwcu spotkała się z czytelnikami w bibliotekach w Barcinie i Rogowie.
Spotkania te połączone były z promocją powieści Złodziejki czasu.
Niecodziennego gościa miały dziecięce Dyskusyjne Kluby Książki.
W czerwcu z najmłodszymi czytelnikami spotkała się w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, Barcinie, Złotnikach Kujawskich oraz
Ostromecku Eliza Piotrowska, mieszkająca w Brazylii autorka i ilustratorka
książek dla dzieci, jak np. Ciocia Jadzia, Ciocia Jadzia. Szkoła, Ciocia Jadzia
w Rzymie, Franek, Hela, Bobas i koń trojański, Bajka o czasie, To miasto nazywa się Rzym, tłumaczka języka włoskiego oraz krytyk sztuki. Współpracuje
z czasopismami dla dzieci Miś i Świerszczyk oraz z czasopismem poświęconym literaturze dla dzieci pt. Ryms. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na rzymskiej uczelni Università La
Sapienza. Jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Cykl o cioci
Jadzi cieszy się powodzeniem wśród najmłodszych klubowiczów.
W spotkaniach autorskich zorganizowanych w I półroczu 2015 r. wzięło udział 2009 osób. Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są
na stronie internetowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl
Warsztaty w klubach
W 2015 roku zainaugurowane zostały w ramach programu Dyskusyjne
Kluby Książki warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci. Tegoroczne kwietniowe warsztaty, które odbyły się w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy oraz bibliotekach w Sępólnie Krajeńskim, Tucholi,
Dąbrowie Chełmińskiej, nawiązywały do postaci Bartka Koniczyny – bohatera
cyklu chętnie czytanych w klubach książek dla dzieci: Wyczyny Bartka Koniczyny, Bartek Koniczyna i Banda z Zaniemyśla, Bartek Koniczyna i tajemnicza
dziewczyna autorstwa Danuty Zawadzkiej - absolwentki Collegium Języków
Obcych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprowadziła je
ilustratorka książek o Bartku - Agnieszka Kłos-Milewska z Warszawy – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, ilustratorka książek dla
dzieci, podręczników szkolnych, od 6 lat współpracująca z krakowskim Wydawnictwem Skrzat.
Spotkanie dla moderatorów
3 czerwca 2015 r. odbyło się w Bibliotece Głównej WiMBP spotkanie
moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego, które otworzyła relacja Ilony Siodłowskiej59

Spasiuk – moderatora DKK przy BP w Solcu Kujawskim z udziału w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Książki w 2014 dla moderatorów
DKK: 23-25 kwietnia - warsztaty w Gdańsku pod hasłem Nowe kompetencje
pracowników bibliotek publicznych w zakresie promowania kultury literackiej
zorganizowane w ramach programu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014,
22-26 października - warsztaty kreatywności dla bibliotekarzy zorganizowane
wspólnie przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo EMG, które odbyły się
w czasie Festiwalu Literackiego Conrada w Krakowie w ramach projektu Akademia Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności. Następnie
miała miejsce prezentacja Lucyny Partyki – koordynatora regionalnego DKK
podregionu bydgoskiego na temat Bibliotekarstwo publiczne w Czechach na
wybranych przykładach, będąca pokłosiem wizyty studyjnej koordynatorów
DKK, która odbyła się w październiku 2014 r.. Centralny punkt programu
stanowiło spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem - publicystą (kieruje
działem publicystyki i historii wrocławskiej Odry), pisarzem, autorem m.in.
książek: Zły Tyrmand, Kisielewscy, Brzechwa. Nie dla dzieci, Broniewski.
Miłość, wódka, polityka, Tuwim. Wylękniony bluźnierca. Bydgoskie spotkanie
połączone było z promocją książki Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna
oraz nowego wydania Kisielewskich.
Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie
Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regionalnym:
telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

STYCZEŃ
5.01. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Wiesław Krajewski, żninianin, od
lat mieszkający w Krasnymstawie, który opowiedział o Namibii, ludziach tam
żyjących (plemię koczownicze Himba) i pięknie dzikiej przyrody.
9.01. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim została otwarta
wystawa zdjęć pt. „Ptice”, soleckiego fotografa Tomasza Palacza. W wypożyczalni oraz sali konferencyjnej prezentowane były ogromne zdjęcia ptaków żyjących w Solcu – nad Wisłą i w Puszczy Bydgoskiej. Otwarcie wystawy uświetnił
występ bydgoskiej grupy Jakim Cudem, którą tworzy pięć grających i śpiewających dziewcząt pod przewodnictwem Małgorzaty Żurańskiej-Wilkowskiej.
13.01. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki
poświęcone polskiej poezji współczesnej, a w szczególności Julii Hartwig oraz
zbiorowi jej wierszy pt. „Zapisane”.
19.01. w nowej siedzibie Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z podróżnikiem Arkadiuszem „Arunem”
Milcarzem. Gość przybliżył życie codzienne i zwyczaje Malgaszów, mieszkańców Madagaskaru, opowiedział o sposobach podróżowania po wyspie oraz
o przygodach, których doświadczył.
19.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie z bydgoskimi artystami: muzykiem i poetką – Małgorzatą
Mówińską-Zyśk oraz malarzem i pedagogiem – Waldemarem Janem Zyśkiem.
Goście opowiadali o swoich pasjach oraz prezentowali osiągnięcia literackie,
muzyczne i malarskie.
20.01. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia teatralne ph. „Poznajemy innych, wyrażamy siebie”. Podczas
spotkania dzieci z Przedszkola nr 7 uczestniczyły w grach i zabawach interper61

sonalnych, starały się odkryć, co ukrywa się w słowie „teatr”, tworzyły maski
teatralne odzwierciedlające różne nastroje i emocje. Na zakończenie spotkania
każdy uczestnik otrzymał maskę, która najlepiej charakteryzowała jego nastrój.
Tego samego dnia odbyły się również słodkie warsztaty z Joanną Krzyżanek,
autorką książek o przygodach Cecylki Knedelek. Dzieci dowiedziały się, jak narodziła się postać ich ulubionej bohaterki. Na zakończenie spotkania uczestnicy
wykonali słodkie kotki z wafli, masy czekoladowej i paluszków.
20.01. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni włączyło się
w obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizując gminny konkurs
recytatorski „Powstanie Wielkopolskie” oraz współorganizując koncert „O Powstaniu Wielkopolskim” zespołu folkowego SLOVIANSKY z Piły – w ramach
konkursu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”, ogłoszonego przez Powiat Nakielski.
22.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie autorskie z Janem Sabiniarzem – poetą, pieśniarzem, architektem i malarzem. Artysta promował tomik poezji pt. „Słuchając ciszy”. Gość recytował
wiersze i opowiadał o swoich pasjach: poezji, muzyce, malarstwie, architekturze, swojej Małej Ojczyźnie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa rysunków i obrazów J. Sabiniarza.
28.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało
miejsce pierwsze spotkanie z cyklu dokumentującego zanikające zawody pn.
„Z dawnych lat…”. Ma on prezentować zawody, które niegdyś powszechne,
dziś giną. Pierwszą z szeregu osób zaproszonych do uczestnictwa w cyklu
była Mariola Gralak. Zajmuje się ona garncarstwem, czyli wyrobem i wypalaniem użytkowych naczyń z gliny. W swej pracy zajmuje się głównie ceramiką
użytkową, jednak jej największą pasją jest rekonstrukcja naczyń z odległych
epok, szczególnie z okresu prehistorycznego oraz średniowiecza. Swoje wyroby prezentuje na licznych festynach archeologicznych i etnograficznych, min.
w Biskupinie, na festiwalu Wikingów na Wolinie itd. Prawdziwą atrakcją stał
się pokaz wyrobu naczynia z gliny na kole garncarskim.
LUTY
2.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
goszczono studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku będących jednocześnie
aktorami Teatru NASZA KLASA, działającego przy Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy. Goście przedstawili spektakl kabaretowy „Rewanż sentymentalny” w reżyserii T. Wądzińskiej, wg scenariusza A. Piątek, napisany na podstawie tekstów J. Tuwima.
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5.02. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci pt. „Ekologia w komiksie” na podstawie
utworu pt. „Podróże w czasie i przestrzeni w celu ratowania Ziemi 2”. Spotkanie
poprowadził Maciej Jasiński, autor komiksów: „Legendy bydgoskie” i „Komiksowy przewodnik po Bydgoszczy”.
6.02. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się spotkanie ph. „Za horyzont z Szymonem Springerem” – reportaż z podróży motocyklowej po Australii. Jej trasa wiodła przez Gruzję, Iran, Pakistan, Himalaje,
Indie, Indonezję. Wspomnieniom podróżnika towarzyszył nakręcony przez niego film. Zapytany, co cennego przywiózł ze swej wyprawy, odparł, że nowe
przyjaźnie z ludźmi poznanymi na drodze. Dodał, że jego doświadczenia z wyprawy przeczą obrazowi malowanemu w czarnych kolorach w mediach.
7.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach otwarto wystawę poświęconą sylwetkom powstańców wielkopolskich z gminy Sadki. Na
wystawie zaprezentowano fotografie oraz biogramy opracowane na podstawie
wspomnień rodzin powstańców oraz dokumentów i informacji zachowanych
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Pile, Archiwum Archidiecezjalnym
w Gnieźnie.
11.02. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się
wieczór z poezją pt. „Powiedz jak mnie kochasz”. Młodzież recytowała wiersze
o miłości m.in.: M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, A. Mickiewicza, K.I. Gałczyńskiego, M. Hillar. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania
poznali historię Walentynek, historię Chełmna – miasta zakochanych, w którym
obchodzone są „Walentynki Chełmińskie”, łączące lokalny kult św. Walentego
z kulturą anglosaską.
11.02. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim wystąpił zespół
„Inwencja” działający przy Soleckim Centrum Kultury z koncertem pt. „Samby
czar czyli…ostatki”.
19.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z poezją – promocja książki poetyckiej Grażyny Rachny-Woźniak pt.
„Dziedzictwo” – zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców
Kultury w Bydgoszczy. 25 lutego promocja odbyła się w Bibliotece Publicznej
w Solcu Kujawskim, gdzie poetka świętowała jednocześnie jubileusz 20-lecia
debiutu wydawniczego. Prezentację wierszy urozmaiciła muzyka w wykonaniu
młodego gitarzysty Kacpra Maja. Obecni byli m.in.: burmistrz MiG Solec Ku63

jawski Teresa Substyk, z-ca burmistrza Barbara Białkowska, przewodniczący
Rady Miasta Mariusz Zamorowski. Przybyli nie tylko solecczanie, ale również
goście z Bydgoszczy, Torunia, a nawet z Gdańska. Biblioteka przygotowała
okolicznościową wystawę.
23.02. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim zainaugurowano
cykl spotkań z poezją. Miłośnicy poezji dzielili się będą z innymi swoimi wrażeniami i refleksjami na temat przeczytanych wierszy. Na spotkaniu pojawiły
się i takie osoby, które same piszą.
24.02. dla młodych mam zorganizowano w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Barcinie spotkanie pn. „Chustonoszenie”. Poprowadziła je
instruktorka wiązania i noszenia dzieci w chuście – Wiesława Kobis. Opowiedziała o korzyściach, jakie niesie ze sobą noszenie dzieci w chuście, podkreślając dużą wygodę tego typu rozwiązania dla matek, zajmujących się – poza
dzieckiem – często gospodarstwem domowym. W. Kobis przyniosła ze sobą
kilka chust, dzięki którym uczestniczki spotkania mogły spróbować różnego rodzaju wiązań, przeznaczonych zarówno dla noworodków, jak i małych dzieci.
24.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz
jej Filii w Jeżewie odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Koziołek
Pacanołek” w wykonaniu teatru „Duet” z Krakowa. Aktorzy, przebierając się
w kolorowe stroje, bardzo ciekawie bawili licznie przybyłe dzieci.
24.02. w ramach Studia Zdrowia i Urody działającego w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie miało miejsce spotkanie ze
żnińską kosmetyczką Joanną Koziełek, która opowiedziała o pielęgnacji dłoni.
Atrakcją wykładu były pokazy pielęgnacyjne.
25.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyła się promocja albumu „Łabiszyn i okolica na starej widokówce” Zbigniewa
Zwierzykowskiego. Na spotkaniu obecny był również wydawca książki – Dominik Księski, redaktor naczelny tygodnika „Pałuki”.
28.02.-2.03. członkowie Klubu Podróżnika działającego przy Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim oraz czytelnicy biblioteki uczestniczyli
w wycieczce autokarowej do Třebíča i Wiednia, zorganizowanej przez Biuro
Turystyki i Transportu Novum Travel z Więcborka.
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MARZEC
2.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wystawa „Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw” autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke przygotowana przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy.
5.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie pt. „Weekend z Rudą, czyli wśród opowiadań i wierszy
Lucyny Siemińskiej”. Autorka zaprezentowała fragmenty swojej prozy, zachęcała słuchaczy do przeczytania swojej książki, opowiadała o swojej twórczości
poetyckiej. Imprezie towarzyszyła muzyka w wykonaniu skrzypaczki M. Mówińskiej-Zyśk.
5.03. w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle odbyło się spotkanie na temat roli kobiety wczoraj i dziś, w którym
wzięli udział seniorzy i miłośnicy historii wsi oraz uczniowie piątej klasy szkoły
podstawowej w Ślesinie. Uczniowie dowiedzieli się, jak ubierały się kobiety
w okresie międzywojennym, jak wyglądał wówczas strój szkolny, obejrzeli albumy i portrety przyniesione przez seniorów, obejrzeli pocztówki przedwojenne
z wizerunkami kobiet. Seniorzy podjęli temat okazywania szacunku, zwrócili
też uwagę na niezmienną, specyficzną rolę kobiety w życiu rodzinnym.
6.03. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyła się
projekcja filmu „Bydgoszcz od świtu do zmierzchu”, którego fragment kręcony
był na bydgoskim Londynku, a jedną z bohaterek była czytelniczka Filii nr 5.
Film wywarł ogromne wrażenie na widzach tego kameralnego pokazu, a rozmowa z Natalią Babachanian, jedną z reżyserek, doskonale dopełniło seans.
6.03. Filia Laski Wielkie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
zorganizowała wyjazd do Gminnego Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie na
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Program obejmował występ Kabaretu Trójka
z Bydgoszczy oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci ze świetlicy.
7.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się Koncert
na strychu: 3moonboys + Bad Light District. 3moonboys to zespół tworzący
nasycony gitarami post rock z elementami jazzu, psychodelii i noise’u. Istnieje
od 1997 roku, choć pod nazwą 3moonboys znany jest dopiero od dziesięciu lat –
wcześniej funkcjonował pod szyldami Piąta Strona Świata i Charlie Sleeps.

65

9.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt „Święty Wojciech w Barcinie – w poszukiwaniu wiary”, realizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin przy współudziale BPMiG, połączone z promocją publikacji pod tym
samym tytułem. Podczas spotkania rozdano dyplomy osobom zaangażowanym
w realizację projektu. W części artystycznej wystąpiła z koncertem skrzypcowym Małgorzata Mówińska-Zyśk.
10.03. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki,
podczas którego świętowano Dzień Kobiet. Przygotowana prezentacja multimedialna przedstawiała genezę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet,
sytuację kobiet na przestrzeni wieków, ich walkę o prawa człowieka i prawa
wyborcze. Uśmiech wywoływały plakaty i zdjęcia z obchodów Dnia Kobiet za
czasów PRL-u i wspomnienia uczestniczek imprezy.
11.03. „Kultura i obyczaje współczesnej Francji” to temat spotkania
zorganizowanego w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. W świat
kultury francuskiej wprowadziła jego uczestników Dominika Zatylna, która studiowała język francuski, odbyła staż w Luwrze. W październiku rozpocząć ma
studia na Sorbonie. Zna Paryż i kocha go całym sercem. W trakcie opowieści
o trendach muzycznych w kraju nad Loarą obejrzeć można było fragment jednej
z najsłynniejszych produkcji muzycznych pt. „Notre Dame de Paris”. D. Zatylna na co dzień współpracuje z szubińską biblioteką ucząc języka francuskiego.
W ubiegłym roku w galerii Flesz prezentowane były jej zdjęcia paryskie.
11.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku zorganizowano spotkanie ze Zbigniewem Branachem, autorem m.in. książek „Grudniowe wdowy czekają”, „Tajemnica śmierci księdza Zycha”, „Piętno księżobójcy”, „Polityka strzelania”. Przez wiele lat był dziennikarzem. Pracował
w pismach warszawskich. Kłopoty z cenzurą i decydentami powodowały częste
zmiany miejsca pracy. Pisał na łamach tygodników: „Życie Literackie”, „Prawo
i Życie”, „Tygodnik Solidarność”, „Gazeta Polska” oraz „Kultura”, gdzie pełnił
funkcję kierownika działu reportażu. Spotkanie połączone było z promocją najnowszej książki „Zlecenie na Popiełuszkę”.
12.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
odbyło się spotkanie inauguracyjne Pałuckiej Grupy Fotograficznej. Przedstawiono plan działania, który przyjęty został do realizacji. Grupa zamierza przybliżyć historię i tradycję fotografii, ukazać jej możliwości oraz praktycznie wykorzystywać teorię. Członkowie grupy podzielili się swoimi doświadczeniami,
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zaprezentowali najciekawsze zdjęcia, przedstawili dotychczasowe osiągnięcia,
wyrazili chęć uczestniczenia we wspólnych plenerach fotograficznych oraz
w organizacji wystaw poplenerowych.
12.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu zorganizowała
spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe, autorką pięciu antologii: „Myśl i działaj
dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle”, „Wyrusz w drogę”, „Sekrety
istnienia”, „Sto i więcej lat w aktywności”. Spotkanie miało na celu pokazanie
uczestnikom pozytywnego nastawienia do świata i ludzi, zachęcenie do pokonywania przeciwności losu, do patrzenia w przyszłość z uśmiechem, radością
i pogodą ducha. 16 kwietnia J. Szwalbe była gościem Biblioteki Publicznej
w Pakości, 22 kwietnia – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni,
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie.
12.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarto wystawę makramy autorstwa Jolanty Surmy, która jest mistrzem tkactwa artystycznego, członkinią Stowarzyszenia Plastyków Azyl w Pile, prezesem
Klubu Artystów Pasja w Złotowie, instruktorką rękodzieła artystycznego w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Mieszka na stałe w Złotowie. Ukończyła Studium Reklamy w Pile i Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Wykonane przez nią makramy zdobyły wiele nagród
i wyróżnień w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach. Jej prace
prezentowane były w Sofii, Berlinie i Londynie. Były także elementem scenografii filmu pt. „Mroczne cienie” w reżyserii Tima Burtona, w którym główne
role grali: Johnny Depp i Michelle Pfeiffer. Podczas wernisażu miały miejsce
mini warsztaty. Przy pomocy sznurka sizalowego każdy z obecnych wykonał
pajacyka.
17.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miało miejsce
spotkanie promujące debiutancki tomik poezji Heleny Chamier-Gliszczyńskiej
„Mgła Umysłu. The fog of mind”. Poezja była przeplatana muzyką i rozmową
na temat twórczości i inspiracji debiutantki. Gościem specjalnym był Kazimierz
Burnat – poeta, krytyk, tłumacz, edytor, publicysta.
17.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbył się wykład dra
Józefa Bednarczyka, archeologa, pracownika Instytutu Prahistorii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. „Askaukalis – emporium na kujawskim
odcinku szlaku bursztynowego (II w.p.n.e. – V w.n.e.)”, współorganizowany ze
Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów”.
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18.03. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowała we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy
spotkanie poświęcone Marianowi Rejewskiemu z okazji ogłoszonego przez
Urząd Miejski w Bydgoszczy Roku Rejewskiego. Obejmowało ono połączoną
z prezentacją multimedialną prelekcję płk. Jerzego Lelwica – kustosza Muzeum
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy pt. „Udział polskich kryptologów w rozszyfrowaniu enigmy”.
20.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła
się debata „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła”. Debaty
o tej tematyce odbyły się w 40. bibliotekach w Polsce w ramach projektu realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową wspólnie z FRSI
(w ramach działań Kongresu Obywatelskiego „Narodowy Coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła”). Uczestnicy – przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, instytucji, mediów oraz czytelnicy zastanawiali się nad pytaniami:
czym są kompetencje przyszłości, które są z nich najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych, a które mogą przyczynić się do
rozwoju gminy. Wypracowane podczas debaty wnioski zostały przekazane na
jubileuszowy Kongres Obywatelski, który odbędzie się w tym roku w Warszawie. Moderatorem debaty był Dominik Sudoł z Kwidzyna – z wykształcenia
papiernik oraz filozof (UMK w Toruniu), absolwent m.in. Szkoły Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie, Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Collegium Civitas w Warszawie,
z doświadczenia wolontariusz, pracownik i trener organizacji pozarządowych.
23-29.03. 13 filii miejskich WiMBP w Bydgoszczy wzięło udział
w kampanii Tydzień z Internetem. Odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Selfuj
się kto może!” Uczestnicy, wykorzystując urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) lub komputery stacjonarne, uczyli się, jak prosto i efektownie
edytować swoje zdjęcia, wykorzystując narzędzie online.
24.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu we współpracy
z I Liceum Ogólnokształcącym, Szkołami Katolickimi i Szkołą Podstawową
nr 5 w Przechowie wzięła udział w III edycji ogólnopolskiej akcji „CZYTAM
W PODRÓŻY… HERBERTA”, której inicjatorami są Fundacja im. Zbigniewa
Herberta (w ramach kampanii „Pan Cogito”) oraz Klub Herbertowskich Szkół.
Bibliotekarze wraz z wolontariuszami rozdawali podróżnym zakładki do książek z fragmentami utworów poety. Wolontariuszy można było spotkać w środkach transportu miejskiego, międzymiastowego oraz na przystankach autobusowych. Znakiem rozpoznawczym były lizaki z logo akcji oraz kolorowe balony
z cytatami z utworów Zbigniewa Herberta. Napotkane osoby przebijały balony
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i czytały znajdujące się w nich fragmenty wierszy. Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej Poety oraz zachęcenie społeczeństwa do sięgnięcia
po jego twórczość – na przykład podczas podróży.
25.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się wieczór poetycki Wojciecha Banacha. Bydgoski poeta opowiedział o swojej twórczości literackiej, zaprezentował też swój najnowszy tomik „Czas przestawienia”. Spotkanie prowadził Marcin Karnowski.
26.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie ph. „W Krainie Rajskiego Ptaka: Papua Nowa Gwinea”.
Dzięki relacji gościa – Jolanty Niwińskiej – można było podziwiać piękne krajobrazy, a także poznać życie mieszkańców wyspy. J. Niwińska, której pasją
są nie tylko podróże, ale przede wszystkim działalność społeczna na rzecz upowszechniania czytelnictwa, opowiedziała o prowadzonych przez siebie lekcjach
„pod liściem” dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem polskich książek oraz
idei bookcrossingu, która świetnie sprawdziła się w tym miejscu. J. Niwińska
jest koordynatorem ruchu bookcrossingowego w Polsce, organizuje m.in. coroczne Święto Uwalnianych Książek, Bydgoską Biesiadę Czytelniczą, Festiwal
Pięknego Czytania im. Kazimierza Hoffmana.
26.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
łączące poezję, muzykę i malarstwo. Michał Siewkowski – poeta, doktor nauk
humanistycznych, obchodził 25-lecie działalności artystycznej. Jubilat zaprezentował nieznane szerszemu gronu pastele, akwarele, prace olejne i kolaże. Nie
zabrakło poezji czytanej i komentowanej przez samego autora oraz wspomnień
związanych m. in. z pracownią plastyczną Mariana Kokoszyńskiego.
26.03. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało spotkanie z Mirosławem Binkowskim z Torunia, autorem książki „Mój
słownik gwary pałuckiej”, rodowitym żninianinem, zauroczonym tradycją, historią i krajobrazem Ziemi Pałuckiej. Spotkanie połączone zostało z rozstrzygnięciem konkursu na palmę i pisankę wielkanocną. 15 maja M. Binkowski
gościł w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach.
27.03. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci organizując Noc z Andersenem. Uczestników spotkania odwiedził
sam H. Ch. Andersen, którego powitano tortem urodzinowym. Gośćmi spotkania byli też strażnicy miejscy wraz z psem Walkerem, który pokazał dzieciom
swoje umiejętności i sztuczki. Były konkursy, głośne czytanie baśni, poszuki69

wanie ukrytego w bibliotece kufra z zadaniami, po wykonaniu których dzieci
otrzymały upominki. H. Ch. Andersen poprowadził zabawę taneczną dla dzieci.
W Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP
w Bydgoszczy odbyła się również całonocna impreza. Rozpoczęło ją przedstawienie przygotowane przez Teatr Form Różnych Nasza Klasa. Następnie dzieci
przeniosły się do „laboratorium”, by śledzić pokaz eksperymentów chemicznych w wykonaniu studenta chemii. Było mnóstwo atrakcji: zabawy, konkurs
karaoke, zawody sportowe, dyskoteka.
27.03. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbył się
koncert poezji śpiewanej w wykonaniu bydgoskiego barda Leonarda Luthera.
Recital wykonawcy składał się z piosenek, które rozbrzmiewają od dawna na
rozmaitych studenckich czy turystycznych scenach.
27.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach odbyło się spotkanie z adiunktem Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle Anną Sergott, która
wygłosiła prelekcję pt. „Wielkanoc na wsi – tradycja uświęcona”. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się, jak kiedyś wyglądały przygotowania do Świąt Wielkanocnych oraz co działo się podczas Wielkiego Tygodnia i związanego z nim
postu. Prelekcja była wzbogacona prezentacją multimedialną.
KWIECIEŃ
9.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi zorganizowano
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci spotkanie z uczniami klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi. Dzieci poznały genezę święta
oraz wysłuchały ciekawostek o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Autorką
motta tegorocznego Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci „Wiele kultur – jedna opowieść” jest Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi, znacząca postać
w świecie książki dziecięcej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prezes
tamtejszej narodowej sekcji IBBY, autorka książek. Dzieciom zaprezentowano
„Baśnie z tysiąca i jednej nocy”, przybliżono sylwetkę H. Ch. Andersena oraz
wręczono zakładki promujące bibliotekę.
9.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie z wizytą studyjną gościli studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tematem zajęć były „Formy działalności
oraz promocji MiPBP w Żninie”. Przedstawione zostały działania biblioteki na
rzecz upowszechniania kultury i czytelnictwa, oferta usług bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, a także formy promocji re70

gionu i biblioteki. Zaprezentowano publikacje żnińskiej MiPBP oraz działania
związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Pałuk, takie jak m. in. digitalizacja i konserwacja czasopism regionalnych.
12.04. grupa teatralna „Kotołajka” działająca przy Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim wzięła udział w XXI Gminnym
Przeglądzie Twórczości Teatralnej „MIM” w Kamieniu Krajeńskim, gdzie została zauważona i zakwalifikowała się do udziału w Konfrontacjach Teatralnych „Teatr bez granic” w Świeciu. Młodzi aktorzy otrzymali nagrody aktorskie
i reżyserskie.
13.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się wykład „Jan Paweł II – poeta” dra Marcina Smolińskiego, literaturoznawcy, zorganizowany w ramach obchodów Roku Jana Pawła II.
14.04. spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przebiegało
pod hasłem „Pasje naszych czytelników”. Renata Połczyńska, której ulubioną
techniką jest kolaż, zaprezentowała i omówiła swoją twórczość plastyczną.
14.04. w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej odbyło się spotkanie z grupą młodzieży z Zespołu Szkół im. Celestyna
Kamińskiego w celu stworzenia zarysu historycznego o zapomnianym grodzisku
w Gzinie. Biblioteka wspiera projekt realizowany przez Zespół Szkół w ramach
Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Uczniowie korzystali z przygotowanych przez bibliotekę materiałów, m.in. opublikowanej pracy prof. Jadwigi Chudziakowej pt. „Badania archeologiczne na
grodzisku kultury łużyckiej w Gzinie, woj. Bydgoszcz, w latach 1968-1976”.
14.04. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała
konkurs plastyczny ph. „Karykatura znanego pisarza”, w którym udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy.
15.04. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” rozpoczęło realizację pierwszego etapu projektu „Przygoda w Smoczej Krainie”. Stworzona
została sekcja dziennikarsko-fotograficzno-teatralna. W ramach zajęć opracowywane były scenariusze przedstawień, prowadzono bloga z newsami oraz wystawiono w pobliskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej sztukę teatralną
pt. „Kopciuszek”. Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Sępólno
Krajeńskie.
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16.04. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie
autorskie z Damianem Skawińskim z okazji ukazania się jego debiutanckiego
tomiku pt. „Spacer” oraz pięciolecia Pracowni Literacko-Artystycznej prowadzonej przez poetę – Michała Siewkowskiego. Młody poeta, w rozmowie ze
swoim mentorem i zgromadzonymi w Saloniku Literacko-Artystycznym czytelnikami, podzielił się oryginalnymi refleksjami na temat literatury, współczesnej
polszczyzny i artystycznych inspiracji.
16.04. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zorganizowano promocję książki wspomnieniowej „Jędrne życie” Andrzeja Łapińskiego – mieszkającego w Bydgoszczy artysty malarza, członka Związku Artystów
Plastyków Oddział Krajeński. Wydarzenie to stało się dla autora okazją do spotkania z grupą przyjaciół ze szkoły podstawowej i kcyńskiego liceum. Promocji
towarzyszyła wystawa obrazów olejnych A. Łapińskiego.
17.04. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz. Zadebiutowała w 2008 r. powieścią „Milaczek”, potem były „Panny roztropne”, „Opowieść
niewiernej”, „Ballada o ciotce Matyldzie”, „Szkoła żon”, „Zamek z piasku”,
„Pensjonat marzeń”, „Pierwsza na liście”, „Lilka i spółka” (książka dla dzieci).
22.04. z inicjatywy Filii w Jeżewie Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Łabiszynie grupa dzieci gościła z okazji Światowego Dnia Ziemi
w firmie recyklingowej „ Plast-Mar” w Balczewie. Wzięły one udział w zajęciach edukacyjnych. Zobaczyły, na czym polega przetwarzanie śmieci i dlaczego jest to takie ważne dla naszej planety.
22.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę
pt. „Zapomniani kaci Hitlera. „Samoobrona” Niemiecka na Pomorzu Gdańskim
(Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Izabela Mazanowska. Autorzy – dr Izabela Mazanowska
i dr Tomasz Ceran – zgromadzili fotografie obrazujące zbrodniczą działalność
organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutzu Westpreussen w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, jesienią
1939 r. Na planszach przedstawiono niemieckie zbrodnie, topografię terroru,
sylwetki wybranych sprawców, miejsca kaźni oraz formy upamiętnienia ofiar.
Organizatorem wystawy była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Filia w Tucholi.
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22.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie z Wiesławem Trzeciakowskim – pisarzem i publicystą historycznym. Autor książki „Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945” przybliżył zagadnienia związane
z krwawą niedzielą w Bydgoszczy. Opowiedział o dramatycznych losach bydgoszczan we wrześniu 1939 r. Dzięki jego publikacji wiele ofiar hitlerowskiego terroru przestała być anonimowa. Spotkanie urozmaiciły fragmenty książki
przeczytane przez Kazimierza Rinka.
24.04. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim uczciła Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, organizując m.in. akcję typu flash mob.
Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz przedszkolacy zebrali się
wraz z opiekunami na Placu Wolności i w rytm piosenek o tematyce książkowej,
przemierzali jego teren. W momencie, gdy muzyka ucichła, dzieci i młodzież
przyjęły swoje ulubione pozy czytelnicze i na kilka sekund zastygły w bezruchu.
24.04. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim w ramach cyklicznych spotkań „Klubu Podróżnika” zorganizowała spotkanie z młodzieżą
Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Więcborku, która przygotowała wirtualną podroż po Hiszpanii. Podczas tej
wędrówki nie zabrakło elementów hiszpańskiej kuchni. Uczniowie zaserwowali
gościom „tapas”, czyli przystawkę. Owocowe napoje – kolorowe, pyszne i zdrowe, a przede wszystkim pięknie udekorowane i podane, stanowiły ucztę dla
podniebienia. Charakterystyczne hiszpańskie stroje, które uczennice założyły
na tę okazję oraz ich śpiew, wprawiły słuchaczy w zachwyt.
24.04. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Gminna
Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała spotkanie z Agnieszką Frączek – germanistką, leksykografem, autorką książek dla dzieci. Podczas spotkania autorka czytała fragmenty swoich książek, w żartobliwy sposób ukazując
przy tym najczęściej popełniane błędy językowe. W interesujący sposób przedstawiła także proces powstawania książki.
27.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miała miejsce
prezentacja albumu „Zaszyfrowana Bydgoszcz” oraz spotkanie z jego autorem,
Adamem Juszkiewiczem, fotografem, pomysłodawcą i współorganizatorem
Bydgoskiej Akademii Fotografii, redaktorem portalu Fotograf Bydgoski. Do
udziału w spotkaniu i dyskusji zaproszeni zostali: dr Marek Chamot – prof.
WSG, kierownik Centrum Kultury Medialnej i Instytutu Kulturoznawstwa
WSG w Bydgoszczy, Wojciech Woźniak – fotograf w Muzeum Okręgowym
w Bydgoszczy, artysta, członek Związku Polskich Artystów Fotografów, Adam
Doman – pracownik Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP, Krzysztof Klapka –
pracownik pracowni reprografii Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
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27.04. Filia w Chwaliszewie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowała w miejscowym gimnazjum spotkanie z Magdaleną Omilianowicz – pisarką, dziennikarką, która stworzyła zapis zaskakujących
biografii ludzi, zamieszkujących okolice Koszalina. Tego samego dnia autorka
gościła (z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu, a 21 maja w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle.
27.04. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie odwiedzili studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków. Celem wizyty było zapoznanie się
z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej, jakie biblioteka prowadzi. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek, który opowiedział
gościom o rozwoju naszej miejscowości. Obecni byli reporterzy TVN.
28.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu odbyły się
warsztaty wyplatania koszyków z wikliny papierowej dla dzieci, prowadzone
przez Małgorzatę Kempińską. Zajęcia zaczęły się od pokazania, w jaki sposób
skręca się rurki z gazety. Dopiero z tak przygotowanych rurek, można wyplatać
koszyki.
28.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach otwarto wystawę pt. „Ja ciebie nie widzę, ale ty zobacz mnie”, która powstała w ramach projektu edukacyjnego zrealizowanego przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. Na wystawie zaprezentowano książki, które powstały z myślą
o osobach niewidzących. Dla zwykłego czytelnika są one bajecznie kolorowe
i wspaniale ilustrowane. Jednak ich głównym celem jest to, by służyć osobom
niewidzącym, dlatego uczniowie wykonali je w taki sposób, by osoba niewidoma mogła je przeczytać. Teksty zostały wydrukowane w tradycyjny sposób oraz
pismem Braille’a. Dodatkowo są zilustrowane tak, by dotykając ich, czytelnik
mógł wyczuć, co przedstawia dana ilustracja. Ekspozycja zawierała także matrycę do pisania alfabetem Braille’a.
30.04. w siedzibie kruszwickiego PTTK miała miejsce promocja książki Wojciecha Dzieduszyckiego, Macieja Maciejewskiego i Macieja Małachowicza pt. „Zamek Kruszwicki”, wydanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kruszwicy ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Drugą
część spotkania wypełnił pokaz multimedialny „Skarby Kruszwicy”.
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MAJ
7 i 14.05. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle
Zbigniew Kubisz, uwieczniający Nakło na fotografii, w cyklu „Poznajemy te
miejsca od nowa” zaprezentował bogate zbiory fotograficzne dokumentujące
miejscowość przed wojną, w jej trakcie i w okresie powojennej przebudowy.
8.05. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej zaprosiła dr Kamilę Churską-Wołoszczak
z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej z wykładem „Historie
żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.”. Następnie można było obejrzeć wystawę militariów ze zbiorów Michała Jasiaka,
który pasjonuje się historią najnowszą.
8.05. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „Poezja nie gryzie”, ogłoszonego z okazji
690. rocznicy nadania praw miejskich miastu w kwietniu br. Wpłynęło 35 utworów, z czego wybrano 9 najlepszych w trzech kategoriach wiekowych: dzieci,
młodzież i dorośli. Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni na otwarcie wystawy
pt. „Solec Kujawski na zdjęciach”, podczas której wręczono nagrody książkowe, a najmłodszym gry planszowe.
11.05. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała spotkanie
z Andrzejem Jareckim – mieszkańcem Pakości, który mówi o sobie, że jest Miłośnikiem Ziemi Pakoskiej. Opowiedział o historii miasta. Uczestnicy spotkania
mogli obejrzeć stare pocztówki i zdjęcia, książki o Pakości, dokumenty oraz
dwie kamienne kule, które nieprzyjacielowi służyły w XIV wieku podczas oblężenia Pakości.
11.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wraz z Borowiackim
Towarzystwem Kultury zaprezentowała swoje wydawnictwa na III Toruńskim
Kiermaszu Książki Regionalnej, zorganizowanym przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie – Oddział w Toruniu i Bibliotekę Uniwersytecką. W gmachu Biblioteki Głównej UMK swoje publikacje prezentowali m.in. Wydawnictwo Region,
Wydawnictwo Retman, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Towarzystwo Miłośników Torunia, Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej, łącznie 12. wystawców.
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11 i 12.05. z okazji 690. rocznicy urodzin miasta Biblioteka Publiczna
w Solcu Kujawskim zaprosiła dzieci do wspólnego wykonania makiety miasta.
Uczestnicy, wykorzystując różnorakie pudełka, plastikowe opakowania oraz
kolorowy papier, krepę, bibułę, folię aluminiową, stworzyli ogromną makietę
Solca Kujawskiego, która była prezentowana w trakcie Dni Solca Kujawskiego.
12.05. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy, jednej z najstarszych filii na terenie miasta, odbyło się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek spotkanie dla seniorów poświęcone historii placówki
pt. „Biblioteka osiedlowa – jak zmieniła się na przestrzeni lat”. Czytelniczki
z dużym zainteresowaniem obejrzały kroniki biblioteki, rejestrujące nie tylko
historię biblioteki, ale również historię dzielnicy. Od roku 2011 rolę kroniki
przejął blog biblioteczny.
12.05. odbyły się w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie
pierwsze (kolejne: 20 maja , 8 i 23 czerwca 2015 r.) warsztaty ekologiczne dla
gimnazjalistów i uczniów szubińskich szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane w ramach projektu „Ziemia naszym ogrodem”, realizowanego przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Nadleśnictwem w Szubinie,
ITVSzubin.pl oraz szubińskimi szkołami. Projekt ten ma na celu podniesienie
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zachęcenie uczniów do czynnego zaangażowania w działania proekologiczne. Ostatni etap warsztatów odbył się w czerwcu i był skierowany do szubińskich gimnazjalistów. W drugiej
fazie projektu w parku miejskim posadzone zostaną trzy dęby o wymownych
nazwach: Wiara, Nadzieja i Miłość. Uroczystość miała miejsce w połowie września tego roku.
13.05. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne dla seniorów ph. „Iluminatorstwo średniowieczne: o zdobnictwie rękopisów”. Obejrzano prezentację multimedialną poświęconą sztuce iluminatorstwa w wiekach średnich. Przedstawiona została krótka
historia zdobnictwa książki rękopiśmiennej. Zapoznano uczestników z technikami i materiałami wykorzystywanymi w zdobieniu rękopisów, a także rodzajami dekoracji.
13.05. Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim rozpoczął akcję „Książka na kółkach”. Dzieci i młodzież
– członkowie grupy teatralnej Balbina, działającej przy sępoleńskiej bibliotece,
wybrali się w podróż po lokalnych przedszkolach oraz szkołach z „Książką na
kółkach”. W trakcie występów grupa przedstawiła ciekawe sposoby na spędze76

nie wolnego czasu z lekturą. Wierszyki łamiące języki oraz głośne czytanie podobało się dzieciom, które chętnie włączyły się we wspólną zabawę.
13.05. Teatrzykiem kukiełkowy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cekcynie wystąpił gościnnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie.
Zaprezentowano trzy inscenizacje: „Wilk i siedem koźlątek”, „Jaś i Małgosia”
oraz „Krecik”. Tego samego dnia biblioteka w Cekcynie zaprosiła wszystkie
grupy z Przedszkola w Cekcynie na przygotowaną inscenizację kukiełkową nowych bajek: „Czerwony Kapturek” i „Miś Baryłka”.
14.05 w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci. Gośćmi biblioteki były: bydgoska
poetka Aleksandra Brzozowska oraz aktorka Małgorzata Piotrowska. A. Brzozowska jest autorką trzech wierszowanych bajek dla dzieci, które w 2012 roku
ukazały się w formie e-booka – „Myszka Hania idzie do szkoły”, „Podróże Stasia i skrzata psotnika” oraz „Przygody Stasia w krainie skrzatów”. Fragmenty
tych utworów przedstawiła M. Piotrowska.
14.05. czytelnicy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy wybrali się z wizytą do leśniczówki. Leśniczy oprowadził dzieci po lesie i opowiedział o swojej pracy. Uczestnicy poznali
zasady wyrębu i sadzenia lasu, zwyczaje leśnych zwierząt, ich tropy i wędrówki. Na zakończenie tej fascynującej wizyty zorganizowano piknik i wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku.
14.05. w Filii nr 16 dla dorosłych z Odziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy gościł zespół teatralno-kabaretowy „Galimatias”. Swą
działalność zespół rozpoczął w 2012 roku na Kazimierzowskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Obecnie działa w Miejskim Centrum Kultury.
Zaprezentowano kompilację tekstów z różnych przedstawień pt. „Ludzie, ludzie, jak ten czas leci”.
14.05. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała konkurs wiedzy „Omnibus” przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej. Konkurs składał się
z dwóch etapów i dotyczył wszystkich dziedzin nauki.
14.05. w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie dla dzieci pt. „Włodarze
czytają dzieciom”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Michała Mroza –
Starosty Tucholskiego, Tadeusza Kowalskiego – Burmistrza Tucholi, Małgorzaty Oller – Przewodniczącej Rady Powiatu i Pawła Cieślewicza – Przewodniczą77

cego Rady Miasta. Tucholscy włodarze przeczytali dzieciom fragmenty książek
o życiu Karola Wojtyły. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas trzecich ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi.
14.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
odbyło się spotkanie z aktorem Bronisławem Cieślakiem (Sławomir Borewicz
z filmu „07 zgłoś się”), Piotrem K. Piotrowskim – autorem książki o kulisach
powstawania filmu „07 zgłoś się”. Całość poprowadził autor powieści detektywistycznych Dariusz Rekosz.
15.05. Filia nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościła Zuzannę Kowalczyk, która dzięki Jolancie Sztejce – lokalnej poetce i współprowadzącej spotkanie, opublikowała swój pierwszy tomik wierszy, pt. „SMSy”.
Publikacja wierszy tak młodej literatki (17 lat) to ewenement na mapie Bydgoszczy. Leonard Luther, znany „bard”, zaprezentował swoją satyryczną twórczość muzyczną.
15.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszej wystawy fotograficznej Jolanty Orzłowskiej
pt. „Z krajeńskiej łąki”. Autorka wystawy towarzyszyła zwiedzającym, opowiadając o samym akcie tworzenia oraz o tajnikach swojego fotograficznego
warsztatu.
16.05. w Łabiszynie odbył się Street Art, w czasie którego Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zaprosiła mieszkańców do udziału
w Flash Mobie z książką. O godzinie 10.30 spotkała się na rynku duża grupa w celu wspólnego czytania swoich ulubionych książek. Na dźwięk dzwonu
wszyscy otworzyli książki i głośno czytali. Sporo przechodniów przyglądało
się czytającym. Niektórzy uczestnicy opowiedzieli też o czytanej przez siebie
książce. Powstał z tego film, który można obejrzeć na YouTube. Bibliotekarze
przygotowali też na wyspie wystawę książek dla młodzieży i warsztaty cyrkowe przeprowadzone przez profesjonalistów. Wszyscy, którzy odwiedzili stoisko
mieli możliwość wzięcia udziału w loterii, w której rozlosowano 3 parasolki
z logo biblioteki i herbem Łabiszyna.
18.05. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Storybird – twórcze opowiadanie historii”.
Młodzi czytelnicy poznali serwis, który pozwala tworzyć e-książeczki i układali
własne ilustrowane historie.
19.05. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie z Lucyną Siekierką-Wesołowską, która zajmuje się architekturą krajobrazu. Można
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się było dowiedzieć, jakie rośliny należy sadzić w małych, a jakie w dużych
i średnich ogrodach, które rośliny posiadają właściwości lecznicze, jak poradzić sobie ze szkodnikami.
19.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach gościła Zofia
Stanecka – autorka m.in. cyklu książek o przygodach pięcioletniej Basi. W trakcie zajęć dzieci miały okazję stać się ilustratorami książeczek o Basi, bardziej
ambitne natomiast pisarzami. 20 maja Z. Stanecka spotkała się z najmłodszymi
czytelnikami w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie.
22.05. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu zorganizowano warsztaty ekologiczne dla dzieci. Marek
Błaszek z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku poprowadził zajęcia z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy, w którym uczestniczyły dzieci z klas wczesnoszkolnych, dotyczył owadów. Podczas
drugich warsztatów prowadzący przybliżył starszym dzieciom ideę zrównoważonego rozwoju, która głosi, „że potrzeby obecnego pokolenia mogą być
zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.
22.05. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie odbyła się kolejna edycja międzygminnego konkursu krasomówczego „Demostenes”, adresowanego do dzieci ze szkół podstawowych
gminy Kcynia i gminy Szubin. Dzieci recytowały wiersze, ale też mówiły teksty prozatorskie. Konkurs przyniósł kolejne potwierdzenie, iż warto zachęcać
dzieci do zmagań retorycznych. Dzięki publicznym wystąpieniom uczniowie
nabywają umiejętności swobodnego wypowiadania swoich racji, doskonalą się
w autoprezentacji, coraz lepiej rozumieją wagę i znaczenie słów. Dzięki świadomemu wypowiadaniu się lepiej rozumieją trudne dla innych treści.
25.05. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku wraz
z biblioteką Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku zorganizowała kolejną edycję konkursu wiedzy o regionie dla uczniów starszych klas
szkół podstawowych z terenu gminy. Celem konkursu jest motywowanie do
poznawania najbliższej okolicy i wzbogacanie informacji o niej, poznanie historii i dostrzeganie piękna rodzimej przyrody. Laureaci otrzymali nagrody i liczne materiały edukacyjne ufundowane przez organizatorów oraz Urząd Miasta
i Gminy Więcbork, Nadleśnictwo Runowo oraz Jarosława Hasa. Spotkanie zakończyło się wymianą informacji, spostrzeżeń i wspólnym pieczeniem kiełbasek.
27.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie po raz czwarty
wzięła udział w rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz. Trasa wiodła
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Ścieżką Przyrodniczo-Leśną w Dolinie Rzeki Gąsawki. Na postoju był piknik,
gry sportowe, czytanie legendy związanej z miejscowością Oćwieka. Rajd zorganizowały też: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu – 16 maja, Gminna
Biblioteka Publiczna w Gostycynie – 23 maja, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy – 30 maja, Biblioteka Miejska w Inowrocławiu,
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim, Biblioteka Publiczna Gminy
w Złotnikach Kujawskich – 13 czerwca, Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaksicach – 15 czerwca.
28.05. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim z młodzieżą gimnazjalną spotkała się Barbara Kosmowska – pisarka,
absolwentka polonistyki. Pierwsza powieść – „Głodna kotka” – wydana została w 2000 roku. Kolejne książki: „Teren prywatny”, „Prowincja”, „Gobelin”,
„W górę rzeki”, „Niebieski autobus”, Hermańce”, „Ukrainka”. Opublikowała
także utwory dla dzieci i młodzieży.
28.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
świętowano jubileusz 70-lecia powstania. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, radni gminy, dyrekcja Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra W. Bełzy, dyrektorzy jednostek kultury
oraz przyjaciele biblioteki i wierni czytelnicy. Wieczór ten był kulminacją cyklu
imprez „Biblioteka mieszkańcom regionu w 70-lecie swego istnienia”. Przybyli
goście zapoznać się mogli z historią oraz aktywną działalnością placówki, oglądając przygotowane kalendaria, kroniki, tablice informacyjne, zestawy zdjęć
oraz namacalne efekty różnorodnych zajęć. Wątkiem przewodnim wieczoru
była wystawa fotografii „Przyłapani na czytaniu” wykonanych przez członków
Pałuckiej Grupy Fotograficznej działającej przy bibliotece oraz czytelników.
29.05. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
zorganizowano spotkanie ph. „Zmiana diety! – od poczęcia do mety” adresowane do młodych mam i kobiet w ciąży. W trakcie spotkania dietetyk – Katarzyna
Buszkiewicz – omówiła znaczenie dla organizmu matki i dziecka poszczególnych grup produktów oraz zasady prawidłowej diety w kolejnych trymestrach .
Warsztaty „Zmiana diety! - od poczęcia do mety” zostały zorganizowane w ramach konkursu grantowego, edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla
zdrowia”, zainicjowanego przez Fundację NUTRICIA.
29.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie odbyło się spotkanie autorskie z poetą, prozaikiem i krytykiem z Krakowa – Łukaszem Mańczykiem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz scenopisarstwo
w Łódzkiej Szkole Filmowej. Opublikował dwa tomiki wierszy: „Służebność
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światła” oraz „Pascha 2007/punk stop”. Spotkanie połączone było z promocją
najnowszej książki noszącej tytuł „Biserka”, poświęconej serbskiej tłumaczce
literatury polskiej Biserce Rajčić.
30.05. z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu zorganizowała wycieczkę rowerową dla dzieci nad jezioro w Branicy.
Animatorzy Orlików z Przysierska i Bukowca przygotowali i przeprowadzili
liczne zabawy. Zakończenie spotkania odbyło się w Krupocinie, gdzie druhowie
z OSP w Bukowcu rozpalili ognisko. Były pieczone kiełbaski, lody oraz wspólne zabawy na boisku przy świetlicy.
30.05. w Klubie Mola Książkowego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbył się Dzień Mamy i Dziecka. Z tej
okazji Mole Książkowe przyszły na zajęcia ze swoimi Mamami. Przygotowano
poczęstunek, dzieci deklamowały wiersze, odbyły się zawody na najlepszy duet
rodzic – dziecko. W konkursie wzięło udział 5 par. Przedmiotem zmagań były
kalambury (kategoria wiersze Tuwima), układanie puzzli w parach na czas oraz
test „Jak dobrze się znacie?”.
CZERWIEC
2.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
ogólnopolskiego projektu Fundacji im. St. Batorego „Masz głos. Masz wybór”
zorganizowano debatę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Prowadzili ją Dariusz Kraszewski – koordynator działań Budżet Obywatelski z ramienia Fundacji oraz bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak, która wzięła udział w specjalnym
szkoleniu zorganizowanym w ramach tej akcji oraz reprezentuje bibliotekę
w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego powołanym przez burmistrza Barcina.
Debata odbyła się również w bibliotece w Piechcinie. Budżet obywatelski zostanie w 2016 r. wprowadzony w Barcinie i Piechcinie.
5.06. Filia Biblioteczna w Radziczu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sadkach, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza oraz sołectwo Radzicz
przygotowały Festyn Rodzinny. Podczas niego Joanna Brzozowska z Filii Bibliotecznej i Monika Maliszewska ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
przeprowadziły szereg zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych. Były również
dmuchane zamki, a do jedzenia frytki, kiełbaski, ciasto i napoje. Przybyli motocykliści z grupy „Nadnoteckie Sokoły”. Filia Biblioteczna zorganizowała dla
dzieci konkurs recytatorski zatytułowany „Wiersze dla mamy i taty”.
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6.06. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie włączyła
się w organizację Łabiszyńskich Spotkań z Historią, przygotowując wystawę
„Dawny Łabiszyn i jego mieszkańcy” – część III. Prezentowane były zdjęcia
i widokówki z kolekcji mieszkańców Łabiszyna i okolic z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez bibliotekę.
6.06. podczas „Biesiady Literackiej” na Zamku w Świeciu odbyło się
rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika
o Nagrodę Burmistrza Świecia organizowanego po raz kolejny przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Świeciu we współpracy z Towarzystwem Miłośników
Ziemi Świeckiej. W konkursie wzięło udział 27. autorów. Uczestnicy biesiady
mieli okazję wysłuchać nagrodzonych wierszy, a następnie porozmawiać przy
wspólnym biesiadowaniu.
7. 06. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim w ramach corocznych obchodów Dni Janowca po raz kolejny przeprowadziła akcję „Książka za książkę”. Czytelnicy zostawiali swoje książki na stoisku
tak, by inne osoby mogły je wymienić na egzemplarz ich interesujący.
8.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę malarstwa Haliny Kaźmierczak pt. „Królowa Jadwiga”, poświęconą Patronce Miasta
Inowrocławia. Prace krakowskiej malarki wzbogacono o materiały dotyczące
Św. Królowej Jadwigi Andegaweńskiej ze zbiorów biblioteki.
8. 06. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbył się
Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego pn. „Świat
natury jest bardzo bliski człowiekowi” adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
8. 06. więcborski rynek zapełnił się przedszkolakami z całej gminy,
uczestniczącymi w II Paradzie Postaci Bajkowych w Więcborku. Obchody po
raz kolejny zorganizował Urząd Miejski wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką
Publiczną w Więcborku. Ideą całego przedsięwzięcia jest zaszczepianie najmłodszym miłości do książki.
13.06. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie we współpracy z Grupą Geocachingowców z Gimnazjum nr 1 w Barcinie zorganizowała
grę miejską pn. „Tu było-tu stało” dla polskich grup geocachingowych.
11.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spotkała się Katarzyna Bonda. Zadebiutowała powieścią „Sprawa Niny Frank”,
wprowadzając nowy typ detektywa w polskiej literaturze kryminalnej – psycho82

loga policyjnego (profilera), który pojawił się również w kolejnych książkach:
„Tylko martwi nie kłamią” i „Florystce”. K. Bonda jest również autorką książek
dokumentalnych, napisanych we współpracy z najbardziej cenionym ekspertem
profilowania w Polsce – Bogdanem Lachem. Przez 12 lat pisała m.in. do „Newsweeka”, „Wprost” oraz realizowała krótkie formy telewizyjne dla TVP. Prowadzi szkołę kreatywnego pisania oraz bazę twórców MASZYNA DO PISANIA.
11.06. Filia nr 12 Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała dla seniorów wyjazd do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na otwarcie V
Ogólnopolskiej Wystawy Rękodzieła Artystycznego „Z nici Ariadny”. Program
obejmował m.in.: udział w wernisażu wystawy (wysłano i zgłoszono prace 5
seniorek, których rękodzieło zaprezentowano na wystawie), zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz spacer z przewodnikiem i zwiedzanie
Łodzi.
17.06. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
wystąpił Teatr Form Różnych Nasza Klasa z przedstawieniem pt. „Od Oskara Kolberga pocztówka z Kujawsko-Pomorskiego”. Aktorzy zaprezentowali
program artystyczno-edukacyjny dotyczący walorów kulturalno-turystycznych
województwa kujawsko-pomorskiego.
18.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
można było wysłuchać wykładu pt. „Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny północno-wschodniej” dra Krzysztofa Kołatki z Instytut u Filologii Polskiej
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedstawił on cząstkowe wyniki swoich badań, których pokłosiem jest rozprawa
zatytułowana „Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowokulturowe”. Prelegent związany jest z Krajną. Urodził się w Więcborku, mieszka w Wilczych Jarach (koło Sypniewa), ukończył krajeńskie szkoły: Szkołę
Podstawową w Sypniewie i Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim.
19.06. „Zdrowa kuchnia dla malucha” na pierwsze 1000 dni – warsztaty w oparciu o 6 złotych zasad żywienia przeprowadziła w Oddziale dla
Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu Katarzyna Buszkiewicz – dyplomowany dietetyk. Zajęcia przeprowadzono w ramach konkursu grantowego,
edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, zainicjowanego
przez Fundację NUTRICIA.
19.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie odbyło się
przekazanie lokalnym bibliotekom szkolnym z SP nr 2 i Gimnazjum nr 1, Pe83

dagogicznej i MBP egzemplarzy „Leksykonu terminów kolejowych”, ufundowanych przez Rafała Wąsowicza, mieszkańca Koronowa i miłośnika kolei.
W bibliotece gościli przedstawiciele obdarowanych placówek bibliotecznych,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej oraz Koronowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina”.
20.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie wzięła udział w festynie rodzinnym zorganizowanym w miejscowości Ostrowo, promując na stoisku pt. „Biblioteka lubi smyka” książki dla dzieci, poradniki dla rodziców oraz
worki edukacyjne (zabawka i książka).
22.06. odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu spotkanie
z Andrzejem Poniedzielskim. Miłą niespodzianką okazało się wykonanie kilku
piosenek autorskich. Wspólne odśpiewanie „Eleganckiej Piosenki o Szczęściu”
było idealnym zwieńczeniem spotkania.
22.06. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu
z przedszkolakami spotkali się: archeolog Dorota Dominiczak-Głowacką oraz
ilustrator Jarosław Wojtasiński. Opowiedzieli o swoim wspólnym dziele, książeczce „Archeo opowiastka”. Przybliża ona młodszym dzieciom historię okolic
Inowrocławia, czasy Askaukalis, kiedy przez tereny dzisiejszych Kujaw prowadził szlak bursztynowy łączący północ i południe Europy.
24.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się premiera publikacji Bydgoski Leksykon Literacki, zorganizowana we współpracy
ze Stowarzyszeniem Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. Bydgoski Leksykon
Literacki jest dopełnieniem zainaugurowanej edycji pięciu tomów bydgoskich
leksykonów: Teatralnego (2000), Operowego (2002) i Muzycznego (2004).
Ostatnim tomem będzie Bydgoski Leksykon Plastyczny. Pomysłodawca, redaktor i główny autor leksykonowej serii, Zdzisław Pruss z zespołem: Stefan
Pastuszewski i Hanna Borawska, stworzyli bazę leksykograficzną, dzięki której
poznać można dorobek bydgoskich pisarzy, autorów i poetów. Udział w spotkaniu wzięli autorzy: Z. Pruss, H. Borawska, S. Pastuszewski, członkowie Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo i zaproszeni goście.
24.06. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim zorganizowała we współpracy ze Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz grupą biesiadną działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury piknik z udziałem seniorów ph. „Lato jest blisko”.
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24.06. na rynku przed Urzędem Miejskim w Łabiszynie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika dra Juliana Gerpe – lekarza, społecznika, filantropa,
patrioty, Honorowego Obywatela Miasta Łabiszyna i patrona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie. Aktu odsłonięcia dokonał burmistrz
Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek, wykonawca i autor projektu pomnika Aleksander Krajewski oraz młoda czytelniczka BPMiG Maria Janowiak.
26.06. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się pokaz multimedialny pięciuset zdjęć mieszkańców Szubina i okolic. Pokaz był
integralną częścią wielkiej wystawy pt. „Nasz Portret”, przygotowanej i zrealizowanej przez pracowników biblioteki oraz członków Klubu Miłośników Fotografii Flesz.
30.06. otwarto w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu wystawę fotografii Marka Niedźwieckiego pn. „Australia okiem Niedźwiedzia”. Złożyło się
na nią 80 różnorodnych fotografii znanego dziennikarza radiowego, twórcy Listy Przebojów Programu Trzeciego. Na wystawie pojawiły się również książki
autora zdjęć, publikacje dotyczące szóstego co do wielkości państwa świata, jak
i pamiątki w postaci kilku oryginalnych gadżetów.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Poezja/Proza – III bydgoskie spotkania z literaturą
W dniach 21-24 kwietnia 2015 na strychu Biblioteki Głównej WiMBP
w Bydgoszczy odbyła się trzecia edycja cyklu „poezja/proza – bydgoskie spotkania z literaturą”. Rozmowy na poddaszu łączą prezentacje fragmentów twórczości i dyskusje o książkach. 21 kwietnia z czytelnikami spotkała się Ewa Piątek, członkini niezależnej grupy teatralnej niebopiekło, specjalistka w Pracowni
Teatru i Tańca Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pisarka. Spotkanie
autorskie dotyczyło debiutanckiej powieści Ewy Piątek zatytułowanej „Drogi
zakodowany”. Po raz pierwszy repertuar cyklu poszerzony został o propozycję
muzyczną. 23 kwietnia poddasze Biblioteki Głównej wypełniły dźwięki generowane przez gitarę i struny głosowe Michała Bieli, współzałożyciela zespołu
Kristen oraz basisty Ścianki. Michał Biela wydał w zeszłym roku swoją debiutancką płytę, która jest obecna w wielu zestawieniach najlepszych płyt 2014
roku i przyniosła mu nominację do Paszportu Polityki.
24 kwietnia o swojej drodze twórczej i praktyce poetyckiej opowiedział Mariusz Grzebalski, autor wielu tomów poezji, kilkakrotnie nagradzany
(między innymi nagrodą Silesius w 2014 roku), redaktor „Nowego Nurtu”,
a obecnie redaktor serii Biblioteka Poezji Współczesnej.
Tydzień Bibliotek 2015
W dniach 8-16 maja 2015 r. już po raz dwunasty w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy obchodzony był Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem ,,Wybieram bibliotekę”. Z tej okazji
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wraz z WiMBP, przygotowało szereg
propozycji dla czytelników. Poprzez różne formy działań – spotkania autorskie,
koncerty, pokazy filmów, wystawy, kiermasze książek, głośne czytanie i wiele innych – organizatorzy Tygodnia Bibliotek chcieli pokazać, że biblioteka to
ważny ośrodek informacji, zapewniający swobodny dostęp do wiedzy, ale też
miejsce interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych. 8 maja Biblioteka zaprosiła na koncert Barbary Kalinowskiej pt. „Ballady Okudżawy”.
Natomiast 9 maja publiczność miała okazję wysłuchać na dziedzińcu Biblioteki
koncertu zespołu jazzu tradycyjnego Dixie Company oraz amerykańskiej wokalistki Diane Davidson. Najmłodsi czytelnicy mogli uczestniczyć w spotkaniach
autorskich Doroty Gellner – autorki książek dla dzieci oraz tekstów piosenek.
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Spotkania autorskie odbyły się 11 maja w filii na Przylesiu oraz w Bibliotece
Głównej. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszyło się spotkanie autorskie z Haliną Kunicką – popularną piosenkarką, autorką wielu przebojów. 12 maja w Bibliotece Głównej promowała ona swoją książkę pt. „Świat
nie jest taki zły”, której premiera miała miejsce w lutym br. Spotkanie, zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, poprowadziła współautorka książki, znana dziennikarka telewizyjna, Kamila Drecka. 13 maja odbyły
się spotkania klubów konwersacyjnych Deutsch mit Spaß oraz English Speaking
Club Bydgoszcz. Kolejną ciekawą propozycją w Tygodniu Bibliotek był seans
filmowy w ramach cyklu Projektor – filmy na strychu. Miłośnicy kina, 14 maja,
mogli obejrzeć film pt. „Czarnoksiężnik z Oz”. Kulminacją działań w ramach
Tygodnia Bibliotek była Noc w bibliotece. Tym samym biblioteka włączyła się
16 maja w obchody Europejskiej Nocy Muzeów organizowanej przez Muzeum
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. To niezwykłe wydarzenie kulturalne połączyło kilka dziedzin sztuki – literaturę, film i muzykę. Na czytelników
czekało sporo atrakcji. Z myślą o najmłodszych, Filharmonia Pomorska przygotowała wyjątkowy koncert. Można było zwiedzić Bibliotekę Bernardynów,
zabytkową, poklasztorną bibliotekę należącą niegdyś do bydgoskiego klasztoru
bernardynów, najstarszy zachowany w mieście księgozbiór, którego początki
sięgają schyłku XV w. Zwiedzając introligatornię WiMBP w Bydgoszczy, czytelnicy mogli obejrzeć pokaz kolejnych etapów oprawy książek oraz maszyny
introligatorskie z początku XX wieku. Kinomani obejrzeli „Deszczową piosenkę” w ramach cyklu Projektor – filmy na strychu. Roman Pleszyński zaprosił
uczestników Nocy w Bibliotece na multimedialny pokaz o wszechświecie pt.
„Podbój kosmosu – czy naprawdę wylądowaliśmy na księżycu”. W Czytelni
Głównej Centrum Gier Pegaz zorganizowało turniej gier planszowych. Kiermasz Taniej Książki przyciągnął tłumy czytelników. Efektownym zamknięciem
tegorocznej Nocy w Bibliotece był koncert zespołu „Rara” na strychu Biblioteki. Tydzień Bibliotek obchodziły także biblioteki samorządowe.
IV Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”
W dniach 12-14.06.2015 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, zorganizowała czwartą edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki, który w sposób atrakcyjny dla
najmłodszych pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydawców.
Celem IV Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” było ukazanie wpływu literatury i czytelnictwa na rozwój emocjonalny i intelektualny
człowieka, kształtowanie stylu życia opartego na świadomym uczestnictwie
w kulturze, zachęcenie do poszukiwania źródeł wartościowej rozrywki stanowiącej alternatywę dla wszechobecnych gier komputerowych oraz telewizji.
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Festiwal zakładał wzbogacenie dziecięcego słownika, zrozumienie i docenienie
zależności człowieka od literatury i wpływu kultury na jego życie. Kluczowym
aspektem Festiwalu była kompleksowość i oryginalność proponowanych działań, mających na celu promowanie wartościowej literatury dla najmłodszych
i utrwalanie nawyków czytelniczych. Do Bydgoszczy przyjechali uznani polscy
artyści, graficy, ilustratorzy i autorzy. Podczas Festiwalu odbyły się warsztaty
literackie i plastyczne, koncerty, spotkania z pisarzami (m.in. Agnieszka Frączek, Joanna Krzyżanek, Izabella Klebańska, Emilia Kiereś, Iwona Wierzba)
i ilustratorami (m.in. Katarzyna Bogucka, Paweł Mildner, Diana Karpowicz,
Joanna Guszta), przedstawienia teatralne (Teatr Wędrowny Małe Mi), bajki
z rzutnika, gry i zabawy. Pojawili się też goście specjalni, m.in. Teresa Wilbik,
Katarzyna Stanny, Mieczysław Franaszek. Biblioteka gościła podczas Festiwalu ponad 70 artystów. Dużą popularnością cieszyły się koncerty zorganizowane
we współpracy z Filharmonią Pomorską: „Od baletnicy do b-boy’a”, „Piotruś
i wilk” Siergiusza Prokofiewa, „Podróże z Panem Kleksem” – piosenki Andrzeja Korzyńskiego. Niezapomnianą atrakcją był koncert „Cztery pory roku”, podczas którego Mieczysław Franaszek, znakomity aktor teatralny, interpretował
wiersze znanych poetów polskich, a towarzyszyła mu muzyka A. Vivaldiego
w wykonaniu Barock Quartet. Nową formą zaprezentowaną uczestnikom Festiwalu była improwizowana opowieść „Bahar znaczy wiosna”, adresowana
do młodzieży i dorosłych. Była to autorska opowieść o podróży pomiędzy kulturami: polską i turecką. W krainę wyobraźni przeniosła słuchaczy Agnieszka
Aysen Kaim, doktor turkologii, orientalistka. Towarzyszyła jej specjalizująca
się w muzyce filmowej i teatralnej Marta Maślanka, która grała na cymbałach
z różnych tradycji, w tym perskich (santur). Nowością tegorocznego festiwalu był również kierowany do dorosłych cykl mini wykładów adresowanych do
rodziców i opiekunów. Dr Magdalena Mateja, adiunkt na Wydziale Politologii
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wygłosiła wykład pt. „Plama, kropka, kreska, wielokropek – komunikacja wizualna we współczesnej kulturze”, dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka, kierownik
pracowni logopedycznej w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Fakty i mity w logopedii,
o mowie dziecka słów kilka”, psycholog Agnieszka Chmielińska mówiła o roli
bajek w rozwoju i wychowaniu dziecka. Do magicznego świata baśni zaprosił dzieci Teatr Wędrowny Małe Mi podczas spektakli „Ali Baba i Czterech
Rozbójników” oraz „Niewidzialni”. Nie zabrakło także wydarzeń towarzyszących – na dziedzińcu biblioteki zagościło Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie z pokazem czerpania papieru, zaś w Czytelni Głównej na dzieci
czekało wiele gier i zabaw przygotowanych właśnie z myślą o najmłodszych.
Swoją ofertę wydawniczą prezentowały najciekawsze polskie wydawnictwa.
W czasie IV Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki pokazane
zostały 3 wystawy:
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1.

Janusz Stanny – wystawa ilustracji do „Bajek” Jeana de La Fontaine’a autorstwa profesora Janusza Stannego, jednego z najznakomitszych
polskich twórców ilustracji książkowej i prasowej, grafika, plakacisty,
rysownika, ucznia Jana Marcina Szancera oraz Henryka Tomaszewskiego i nauczyciela wielu pokoleń artystów. Janusz Stanny zilustrował ponad dwieście książek zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Są wśród nich: „Biblia”, bajki Jeana de La Fontaine’a i baśnie Hansa
Christiana Andersena, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Ziemia
obiecana” Władysława Reymonta czy „Don Kichot” Miguela de Cervantesa. Stworzył także kilka autorskich książek dla dzieci, w których
przekaz literacki tworzy całość z koncepcją plastyczną: „Baśń o królu
Dardanelu”, „O malarzu rudym jak cegła”, „Koń i kot”.
2. Jaś i Małgosia – wystawa prac finalistów europejskiego konkursu
„Opowiadania na tacy” na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej
„Jaś i Małgosia”. Konkurs zorganizowały wydawnictwa: OQO (Hiszpania), O Bichinho de Conto (Portugalia) i Tako (Polska) w ramach
projektu „Europa a la carte”/„Opowiadania na tacy”.
3. Dyplom 2015 / książka – wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.
W ramach IV Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki przeprowadzonych zostało 70 imprez kulturalnych, w których udział wzięło 4692.
osób. Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr
Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Polska Sekcja IBBY.
Patronat medialny nad Festiwalem objęli: TVP Kultura, Polskie Radio PiK,
Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl Bydgoszcz, naszemiasto.pl, Radio Eska, Qlturka,
Ryms, Zwykłe Życie, Mamy w sieci i hejtu.pl. Wszystkie informacje na temat
Festiwalu znaleźć można na stronie: literobrazki.pl
PROJEKTOR - filmy na strychu
PROJEKTOR to cykl seansów filmowych prezentowanych w bydgoskiej WiMBP. Miłośnicy kina spotykają się na poddaszu Biblioteki Głównej, by
wspólnie obejrzeć filmy, których na próżno szukać w multipleksach. Każdego
miesiąca prezentowany jest nowy zestaw filmów, wśród nich absolutne klasyki
i obrazy mniej popularne, te ambitne i zupełnie rozrywkowe. Czytelnicy mają
okazję nieodpłatnie poznać albo też przypomnieć sobie dokonania światowej
kinematografii. W ciągu I półrocza 2015 r. w ramach cyklu Projektor odbyły się
22 seanse filmowe, które obejrzało 397 osób.
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Kluby konwersacyjne
W WiMBP działają dwa kluby konwersacyjne. Raz w tygodniu
w bibliotece spotykają się grupy pasjonatów, by porozmawiać w obcym języku
o literaturze, kulturze i wydarzeniach na świecie. Jest to doskonała okazja, aby
sprawdzić swoje możliwości lingwistyczne i podszlifować język obcy w czasie nieformalnych rozmów, gier i zabaw. W ramach klubów konwersacyjnych
Deutsch mit Spaß oraz English Speaking Club Bydgoszcz w bibliotece spotykają się cyklicznie co tydzień miłośnicy języka niemieckiego i angielskiego.
W ciągu I półrocza 2015 r. w ramach klubu konwersacyjnego Deutsch mit Spaß
odbyło się 25 spotkań, w których udział wzięło 465 osób. Członkowie klubu
konwersacyjnego English Speaking Club Bydgoszcz spotkali się również 25
razy. W konwersacjach w języku angielskim uczestniczyło 450 osób.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
„Rodzinne czytanie – od raczkowania do czytania”
7 stycznia 2015 r. w bibliotece barcińskiej odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Rodzinne czytanie – od raczkowania do czytania”, kierowany do dzieci do 7 roku życia i ich rodzin. W ramach projektu zorganizowano
od stycznia do czerwca szereg działań. 10 lutego dzieci uczestniczyły w balu
karnawałowym, którego program obejmował: występ grupy teatralnej „Frajda”
z przedstawieniem „Bajkopisanie”, gry i zabawy integracyjne, konkurs na najładniejszy strój bajkowy oraz „Króla” i „Królową Balu”. W marcu odbyły się
warsztaty z psychologiem Magdaleną Forgiel pt. „Metody radzenia sobie z emocjami u dziecka”. W kwietniu zapoznano uczestników projektu z dogoterapią
oraz zorganizowano spotkanie z Lidią Zielińską oraz psem Boni. W maju w bibliotece gościła lekarz dietetyk Alina Koszek, która przekazała rodzicom zasady
dobrego żywienia małych dzieci. Podczas wszystkich warsztatów, w których
uczestniczyli rodzice, dla dzieci przygotowane były zabawy edukacyjne prowadzone przez bibliotekarki. Podsumowanie projektu odbyło się 16 czerwca,
beneficjentom wręczono dyplomy i nagrody książkowe. Uczestnikami projektu
były rodziny korzystające z usług biblioteki głównej oraz Filii nr 1 w Barcinie.
„Raz na ludowo”
Około 1000 osób wzięło udział w barcińskiej Nocy Świętojańskiej
w Barcinie, która w 2015 roku przebiegała pod hasłem „Raz na ludowo”. Zorganizowała ją w ramach Partnerstwa Tradycja-Kultura-Nowoczesność BPMiG
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w Barcinie wspólnie z MDK, Klubem Żeglarskim „Neptun”, Środowiskowym
Domem Samopomocy i Ochotniczą Strażą Pożarną Noc Świętojańską. W programie imprezy odbywającej się na barcińskim rynku i nad brzegiem Noteci
znalazły się m.in.: występ Zespołu Harcerskiego „Iskierki” z Piechcina, zabawy
dla dzieci z Teatrem „Frajda”, spektakl edukacyjny dla dzieci „Dobre maniery”,
konkursy dla dzieci prowadzone przez bibliotekarki i pracownice MDK, występ zespołu szantowego „Własny Port”, Neptunalia, konkurs na najładniejszy
wianek świętojański oraz na najładniejszy strój Świtezianki, konkurs rodzinny
polegający na wykonaniu rysunku związanego z tematyką Nocy Świętojańskiej
na samochodzie podstawionym przez firmę Kapral Car, puszczanie wianków na
Noteci oraz zabawa taneczna. Nagrody na konkursy ufundowały firmy działające na terenie gminy Barcin. Biblioteka prowadziła stoisko „Wybierz bibliotekę
i zostań czytelnikiem”, gdzie można było zapisać się do biblioteki oraz stoisko
„wolnych książek”. OSP zorganizowała przejazdy wozem strażackim.
CENTURY 2014
BPMiG w Barcinie brała udział w II edycji plebiscytu CENTURY 2014.
Organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie plebiscyt ma
na celu wyróżnienie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla kultury powiatu żnińskiego. Rywalizacja rozegrała się w kategoriach: Społecznik Roku,
Artysta –Twórca Roku, Manager Roku, Instytucja Roku, Pasjonat Roku oraz
Zwykły-Niezwykły Mieszkaniec Powiatu Żnińskiego. Głosowanie, w którym
mógł wziąć udział każdy, odbywało się za pośrednictwem strony internetowej
CKU. Biblioteka w Barcinie zwyciężyła w kategorii Instytucja Roku 2014. 21
kwietnia 2015 r. podczas uroczystej gali, odbywającej się w Żnińskim Domu
Kultury, dyrektor BPMiG Grażyna Szafraniak odebrała z rąk wicestarosty żnińskiego Andrzej Hłonda pamiątkowy dyplom oraz statuetkę.
„Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej”
7 maja 2015 r. w BPMiG odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. „Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej” w ramach projektu „E-aktywności obywatelskiej”, finansowanego ze środków Programu Europa dla Obywateli Unii
Europejskiej i koordynowanego przez ogólnoeuropejskie stowarzyszenie Telecentra Europe, którego członkiem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. Miały one na celu zachęcenie młodzieży do zainteresowania się tym, co ważnego dzieje się w UE, jakie decyzje są planowane i podejmowane. Spotkanie, w którym wzięła udział młodzież z III klasy Gimnazjum
nr 1 w Barcinie, było oparte w części na specjalnym scenariuszu przygotowanym przez Fundację Civis Polonus. Uczniowie dowiedzieli się, że mogą mieć
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swój głos w pracy UE, poznali narzędzia internetowe on-line, które pozwalają
na śledzenie aktualnych wydarzeń w UE i zdobywanie informacji. Mieli możliwość wypróbowania poznanych narzędzi służących do kontaktów z europarlamentarzystami. Zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę, jak pisać petycje lub
popierać inicjatywy obywatelskie. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przesłała do biblioteki materiały promocyjne zawierające informacje na
temat Parlamentu Europejskiego oraz porady dotyczące Praw Obywateli w UE
. Dużym zainteresowaniem cieszył się Europejski Portal Młodzieżowy. Ćwiczenia warsztatowe odbywały się w grupach przy pomocy dostępnych w bibliotece
tabletów. Młodzież wzięła udział w konkursie przeznaczonym dla uczestników
akcji ph. „Moja przygoda z e-Aktywnością Obywatelską”, organizowanym
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Barcinianie zajęli 1
miejsce w kategorii do 16. roku życia. Trzech uczniów: Filip Skoczyński, Konrad Wachowski i Bartłomiej Dreżewski za swoją pracę wideo pt. „Nasz głos
w europarlamencie” otrzyma tablety Toshiba. Ponadto komisja konkursowa postanowiła dodatkowo nagrodzić Izabelę Marczak i Natalię Szczepanik za wysoki poziom pracy pt. „Nasza petycja – nasze działania”. Nagrodą jest przenośna
ładowarka microUSB Nokia DC-19 3200 mAh dla każdej nagrodzonej osoby.
Również biblioteka otrzyma tablet Toshiba w podziękowaniu za zaangażowanie
w promocję konkursu, a także wsparcie udzielone młodzieży w realizacji ich
działań.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie
Warsztaty dziennikarskie
20 lutego 2015 r. w BPMiG w Łabiszynie dziennikarz „Gazety Pomorskiej” Dariusz Nawrocki przeprowadził warsztaty skierowane do młodzieży. Na początek uczestnicy dowiedzieli się o różnicach w pracy dziennikarza
kiedyś, czyli 15 lat temu, gdy prowadzący warsztaty rozpoczynał swoją przygodę z dziennikarstwem, a obecnie. Następnie uczestnicy dobrali się w pary
i przeprowadzili ze sobą nawzajem wywiady. Efekty przedstawili całej grupie.
Dowiedzieli się, że dobry tytuł to podstawa dobrej informacji i tylko to gwarantuje, że przeczyta ją więcej czytelników. Każdy z uczestników otrzymał
pozbawiony tytułu wycinek z gazety i jego zadaniem było napisanie dobrego, przyciągającego tytułu, zmuszającego do przeczytania tekstu. Następnym
zadaniem było napisanie artykułu po przeprowadzonej konferencji prasowej.
Młodzież wcieliła się w dziennikarzy, a prowadzący został burmistrzem, który
przedstawił swój pomysł na wybudowanie skoczni narciarskiej na łabiszyńskiej
wyspie. Po konferencji każdy napisał artykuł na temat tego pomysłu. 27 lutego
2015 r. cała grupa udała się do Inowrocławia, do redakcji Gazety Pomorskiej,
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w której pracuje D. Nawrocki, na dalszy ciąg warsztatów. Młodzież dowiedziała
się, jak wygląda praca dziennikarza w redakcji. Na koniec grupa udała się do
solanek, do pijalni wód, zwiedziła Bibliotekę Miejską i halę sportową. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim
„Moja Polska samorządna”
Dzięki zaangażowaniu pracowników Filii Miejskiej BP w Sępólnie
Krajeńskim, prace mieszkańców Sępólna znalazły się w finale konkursu „Moja
Polska Samorządna”, zorganizowanego pod honorowym patronatem prezydenta
Bronisława Komorowskiego w ramach obchodów ustanowionego przez Senat
Roku Samorządu Terytorialnego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Senat RP, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zebrali oni
relacje pierwszych sępoleńskich samorządowców: Stanisława Drozdowskiego,
Eugeniusza Spychały i Wojciecha Nowaka, dotarli do świadków historii i zapisali na taśmie filmowej ich relacje. Celem konkursu „Moja Polska samorządna”
było zebranie dokumentacji dotyczącej pierwszych lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Jury pod przewodnictwem Adama Aduszkiewicza do nagrody głównej nominowało 10 filmów. Na konkurs nadesłano 28
filmów z całej Polski, zrealizowanych przez autorów mających od 14. do 72.
lat. Nagrody wręczono 23 stycznia 2015 r podczas uroczystej gali w Senacie,
na której obecni byli mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego na czele z burmistrzem
Waldemarem Stupałkowskim. W kategorii wiekowej do 18. roku życia nagrody
otrzymali przedstawiciele Sępólna: Izabela Siuzdak za film „Moja Polska samorządna – pierwsze kroki w samorządności sępoleńskiej” oraz Miron Kaźmierski
za film „Samorządności 25-lecie – małego miasteczka w świecie”. W kategorii
wiekowej powyżej 18. roku życia do nagrody głównej nominował film Marcina
Berendta z Sępólna. Ponadto Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz ufundował nagrodę dodatkową – udział w dwudniowych warsztatach filmowych
prowadzonych przez wykładowców „Przedszkola” filmowego w Szkole Wajdy.
Dla sępoleńskiej grupy niezwykle cenne i serdeczne było w Warszawie spotkanie z sędzią Trybunału Konstytucyjnego Jerzym Stępniem, który dokładnie 15
lat temu – 21 stycznia 2000 roku – był gościem Biblioteki Publicznej w Sępólnie
Krajeńskim. Do dnia dzisiejszego wspomina Stanisława Drozdowskiego jako
niezłomnego, wspaniałego, światłego i pionierskiego samorządowca. W ramach
konkursu przeprowadzono także plebiscyt publiczności, w którym wzięło udział
kilkadziesiąt tysięcy internautów. Zwyciężył film „Samorządności 25-lecie –
małego miasteczka w świecie” Mirona Kaźmierskiego z Sępólna Krajeńskiego,
który otrzymał ponad 9.000 głosów.
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„Młody Obywatel”
Od 1 kwietnia do 25 maja 2015 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży
BP w Sępólnie Krajeńskim realizowano program „Młody Obywatel” Fundacji
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt kierowany był do aktywnej i kreatywnej młodzieży, która lubi w niekonwencjonalny sposób spędzać czas i zarażać innych pozytywnymi pasjami. Zadanie polegało na odkryciu tajemnic miasta i przekazanie ich w formie gry miejskiej angażującej lokalną społeczność.
Przemierzając ulice Sępólna, młodzież gromadziła niezbędne informacje oraz
uwieczniła miejsca ciekawe i warte poznania na fotografiach. Uczestniczyła
także w zajęciach prowadzonych przez historyka oraz sama poszukiwała wiadomości dotyczących dziejów miasta, ważnych wydarzeń, ciekawych miejsc
czy typowych zwyczajów. Zebrane informacje zawarte zostały w folderze, który
opisuje wybrane miejsca w Sępólnie. W ramach programu przygotowane zostały dwie gry miejskie: 9 maja 2015 r. – „Poszukiwacze skarbów” – gra miejska
dla uczniów gimnazjum, 8 czerwca 2015 – „Szlakiem Smoka Krajana” – gra
miejska dla uczniów szkół podstawowych. 9 czerwca przedstawiciele sępoleńskiej grupy projektowej „Młody Obywatel” wraz z opiekunem uczestniczyli
w XVI Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych zorganizowanej
w Sali Wielkiej Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W wydarzeniu
udział wzięło około 500 osób z całej Polski. Każda grupa projektowa otrzymała
od organizatorów „Wylęgarnię pomysłów” – drewnianą skrzynkę przeznaczoną
do gromadzenia inspiracji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu
Wizyta w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
23 lutego 2015 r. bibliotekarze MBP spotkali się z młodzieżą z Oddziału
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży i Oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu. Zaprezentowano książki, m.in.: „Niebieskie
drzwi” Marcina Szczygielskiego, „Oskar i pani Róża”, „Dziecko Noego” EricaEmmanuela Schmitta, mówiące o sensie istnienia, o sprawiedliwości i miłości
– o największych wartościach w życiu w sposób najzwyklejszy, niemalże dziecięcy. Młodzież miała okazję zapoznać się z ciekawą serią książek wydawnictwa Ossolineum „Nasza Biblioteka”, podejmujących aktualne tematy, takie jak
narkomania, ucieczki z domu, anoreksja, bulimia, przemoc wśród młodzieży
czy konflikty pokoleniowe. Uczestnicy spotkania chętnie wysłuchali prezentacji dotyczącej audiobooków oraz posłuchali ich fragmentów. Zaprezentowano
kilka ciekawostek historyczno-przyrodniczych związanych z miastem, zapro94

szono uczestników do rozmowy o ich zainteresowaniach. Spotkanie zaowocowało stałą współpracą z wychowawcami, którzy chętnie wypożyczają książki
dla swoich podopiecznych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
Nadanie imienia Aleksandra Janty-Połczyńskiego
19 czerwca 2015 r. odbyła się w Tucholi uroczystość nadania imienia
Aleksandra Janty-Połczyńskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in. Andrzej Kobiak – senator RP – fundator
tablicy upamiętniającej sylwetkę patrona, Tadeusz Kowalski – burmistrz Tucholi, Paweł Cieślewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi, Małgorzata
Oller – przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, Waldemar Kierzkowski
– komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Bodziński –
komendant powiatowy Policji, ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii pw. Bożego
Ciała w Tucholi, Ewa Stelmachowska – dyrektor i Danuta Kaczmarek – z-ca
dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra Witolda Bełzy
w Bydgoszczy, Elżbieta Rawicka-Hryniewska – notariusz – fundatorka portretu
Aleksandra Janty-Połczyńskiego autorstwa Małgorzaty Obuchowskiej, dyrektorzy jednostek gminnych oraz dyrektorzy tucholskich szkół, a także wybitni
znawcy i propagatorzy historii rodu Janta-Połczyńskich: prof. Włodzimierz Jastrzębski, Zdzisław Wegner i Michał Folega – autor książki pt. „Życie na świat
otwarte – Aleksander Janta Połczyński”. Zostały odczytane fragmenty listów
od członków rodziny A. Janty-Połczyńskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi – Paweł Cieślewicz – odczytał akt nadania bibliotece imienia
Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Odsłonięcia tablicy upamiętniającej sylwetkę
patrona dokonali Andrzej Kobiak, Tadeusz Kowalski i Hanna Szramka, a poświęcił ją ks. proboszcz Ireneusz Kalf. W drugiej części spotkania wysłuchano
prelekcji M. Folegi nt. życia i twórczości A. Janty-Połczyńskiego oraz utworów patrona biblioteki w wykonaniu Kazimierza Rinka i Dariusza Krygowskiego. Wszyscy obecni mogli również obejrzeć niezwykle cenne pamiątki po
A. Janta-Połczyńskim, pochodzące z prywatnych zbiorów Michała Folegi, ze
zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz
tucholskiej MBP. Na zakończenie Hanna Szramka podziękowała Elżbiecie Rawickiej-Hryniewskiej za ufundowanie pięknego portretu patrona oraz folderów
przybliżających sylwetkę i twórczość poety, a także Andrzejowi Kobiakowi za
ufundowanie tablicy pamiątkowej.

95

Miejska Biblioteka Publiczna w Więcborku
Spotkanie z gwiazdą operową światowej sławy
7 kwietnia 2015 r. w MGBP w Więcborku gościł pochodzący z Więcborka światowej sławy śpiewak operowy Andrzej Dobber, jeden z największych
barytonów, włoski baryton najlepszych teatrów operowych na świecie. Marzy
o występie w Bayreuth w roli Wotana w Pierścieniu Nibelunga Ryszarda Wagnera. Maestro zdradził, na jakich scenach będzie można go w najbliższym czasie
zobaczyć i posłuchać. Spotkanie zilustrowano fragmentami oper „Luiza Miller”
i „Rigoletto” Giuseppe Verdiego oraz piosenką pt. „Nie ma mamy” Krzesimira
Dębskiego. Jeden z najsłynniejszych barytonów zaśpiewał ją charytatywnie na
potrzeby akcji przeciw rakowi piersi. Mieszkańcy Więcborka mieli okazję przekonać się, że A. Dobber po wielu latach spędzonych za granicą i ogromnej ilości występów na największych scenach operowych świata – pozostał sobą – dla
jednych sąsiadem, dla innych kolegą czy przyjacielem ze szkolnej ławy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie
Gra terenowa „Baśniobór”
„W Baśnioborze nastały złe czasy. Potężny Mag obudził się ze snu
i chce zniszczyć Baśniarkę tworzącą opowieści. Jeżeli ona zginie, to w Krainie
Ludzi nie powstanie już żadna książka.” Uczestnicy zabawy musieli zapobiec
takiemu rozwoju wypadków. Cel gry stanowiło przejście trasy oraz wykonanie
zadań oznaczonych na mapie, dzięki którym Baśniarka zostanie uratowana.
Najpierw na ich drodze stanął Mędrzec mieszkający w pobliżu Kręgu Wyboru.
Zadaniem drużyny było odnalezienie 5 dukatów. Następnie uczestnicy udali się
do Władczyni Nimf, opiekującej się Źródłem Pamięci. Kobieta nakazała stworzyć im ciekawą opowieść. Kolejno drużyny trafiły do Elfa, mieszkającego na
grodzisku Burchat, którego musiały posypać magicznym pyłem. Dzięki rozwiązaniu zagadki, otrzymały kolejną wskazówkę prowadzącą do Czarodziejki, mieszkającej przy Słupie Wiedzy. W celu uzyskania kolejnej podpowiedzi,
dzieci musiały wykonać okładkę do książki. Ocenić ich pracę miała Strażniczka
znajdująca się w Gaju Tajemnic. To ona wskazała drużynie drogę do Kręgu
Ogniska. Od wszystkich postaci uczestnicy otrzymali koperty ze słowami hasła. Po przybyciu na miejsce Opiekun Ognia wręczał im magiczne pióro, którym mają zapisać utworzone hasło: Los książek zależy od czytelników. W grze
startowały 3 drużyny – łącznie 30 osób. Organizacją zabawy zajęła się GBP
w Gostycynie przy pomocy i wsparciu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie: Pierwszej Gromady Zuchowej „Borowiackie Bractwo” i 6 DSH Fenix, Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Gra przeprowadzona została 22
maja 2015 r.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
„Od komputera wstańmy i się poruszajmy”
W kwietniu 2015 r. biblioteka podpisała umowę na realizację projektu
„Od komputera wstańmy i się poruszajmy – zajęcia taneczno-ruchowe promujące zdrowy tryb życia”, finansowanego z programu Działaj Lokalnie IX. Do 4
maja 2015 trwała rekrutacja uczestników oraz kampania informacyjna dotycząca projektu. Ostatecznie zebrała się 20-osobowa grupa młodzieży w wieku 7–15
lat. W maju 2015 r. w wynajętej Sali korekcyjnej gimnazjum odbyły się 4 spotkania, na których przeprowadzone zostały zajęcia taneczno-ruchowe. Biblioteka zakupiła koszulki dla całej grupy oraz instruktora. W czerwcu 2015 r. odbyły
się kolejne 4 spotkania grupy. Dwa z nich w Sali, a dwa poza Świekatowem – 5
czerwca 2015 r. w Janiej Górze (przy Wiosce Chlebowej), a 6 czerwca 2015
w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Królewskim. Zarówno podczas pierwszego, jak
i drugiego spotkania dołączyło do grupy kilka osób z zewnątrz.

97

