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DZIEJE REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA PRZYKŁADZIE
STARYCH DRUKÓW ZE ZBIORÓW WOJEWÓDZKIEJ
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Reformacja to największy ruch religijno-kulturalno-społeczny w dziejach chrześcijaństwa. Za jego symboliczny początek przyjmuje się wystąpienie
Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 r. poprzez ogłoszenie 95. tez poświęconych potrzebie zreformowania Kościoła katolickiego. Reformatorzy zajęli się
korektą dogmatyczną i zmianą ustroju Kościoła. W ten oto sposób nastąpiło
utworzenie niezależnych od papieża kościołów protestanckich. Na drodze przemian wyłoniło się kilka odłamów religii chrześcijańskiej: luteranizm (na czele
z Marcinem Lutrem), anglikanizm (kierowany przez króla Henryka VIII, który
poprzez akt supremacji ustanowił siebie głową Kościoła w Anglii w 1534 r.),
kalwinizm (ewangelicyzm reformowany zapoczątkowany przez Jana Kalwina
i Ulricha Zwingliego w 1536 r.) i nowożytny antytrynitaryzm (jego twórcami
byli m.in. Miguel Servet i Faust Socyn w 1562 r.; w Polsce znaczącą rolę przy
rozszerzaniu tego odłamu odegrali tzw. bracia polscy – arianie)1.
Rozwój ruchu reformacyjnego przyniósł skutki nie tylko społecznopolityczne, ale również kulturalne w postaci m.in. upowszechnienia języków
narodowych czy rozwoju drukarstwa. Walka religijna wymagała masowego
wydawania polemik religijnych i piśmiennictwa propagandowego, np. pierwsze wydanie Nowego Testamentu M. Lutra z 1522 r. ukazało się w nakładzie 5
tys. egzemplarzy, a do roku 1534 dzieło osiągnęło rekordową liczbę 85. edycji.
Masowość nakładów, niska cena i pośpiech z jednej strony skutkowało spadkiem jakości wydawanych publikacji, z drugiej jednak to właśnie w XVIw.
ukształtowała się norma estetyczna druku. Książka renesansowa uważana jest
za najwyższe osiągnięcie kunsztu typograficznego, dzięki szczególnie pięknej
szacie graficznej, na którą składa się dobór odpowiedniego papieru, formatu,
czcionki, materiału ikonograficznego oraz zabytkowych opraw2. Niniejszy
tekst ma na celu ukazanie wpływu reformacji na rozwój drukarstwa poprzez
charakterystykę najciekawszych druków przechowywanych w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (dalej WiMBP), a zawierających dzieła czołowych przedstawicieli nowych ruchów religijnych.
Najbardziej znanym reformatorem religijnym był Marcin Luter
(1483-1546), zakonnik niemiecki (augustianin), teolog, kaznodzieja, a przede
1
2
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Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. J. Kofman, t. 5, Warszawa 1996, s. 479.
B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987, s. 121.
5

wszystkim twórca odłamu religijnego zw. luteranizmem (Kościół ewangelicko-augsburski). Zapoczątkowana przez niego reformacja była ruchem ogólnoeuropejskim, objęła wiele państw, jak: Niemcy, kraje skandynawskie, Czechy,
Węgry, Polskę, Szwajcarię, Francję i Wielką Brytanię, gdzie powstały niezależne od papiestwa organizacje kościelne i kościoły narodowe. Jak głosi legenda, 31 października 1517 r. doszło do głośnej manifestacji w Wittenberdze, gdy
na drzwiach katedry Luter umieścił 95 tez, skierowanych przeciwko odpustom
(możliwość kupienia łaski Bożej za złożenie ofiary na budowę bazyliki św.
Piotra). 10 grudnia 1520r. oficjalnie zerwał z Rzymem poprzez spalenie bulli
papieskiej „Exsurge Domine” przed Bramą Elsterską. Jego poglądy oscylowały wokół odnowy Kościoła katolickiego. Sprzeciwiał się prymatowi władzy
duchownej nad świecką. Wszystkie te działania wywołały niezwykłe poruszenie wśród niemieckich książąt, u których reformacja zdobyła duży posłuch, co
stało się podłożem wojen religijnych, w samych Niemczech zakończonych podpisaniem pokoju w Augsburgu w 1555 r., wprowadzającym zasadę „cuius regio,
eius religio” – czyli czyj kraj, tego religia. Działalność reformatorska Lutra
skupiała się także na twórczości pisarskiej, w której mógł wyrazić swoje nowatorskie poglądy3.
W zbiorach WiMBP znaleźć można wiele rozpraw autorstwa Marcina Lutra. Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa zbiorowe, zawierające
jego najciekawsze i najważniejsze dzieła. Przykładem jest wielokrotnie wznawiana przez różne ośrodki drukarskie edycja Opera omnia (Dzieła wszystkie).
Książnica bydgoska posiada kilka egzemplarzy tej publikacji, gromadzonych przez wiele lat. Cenny jest tom drugi zbioru, wydany w Jenie w 1557 r.
w warsztacie Christiana Rödingera. Wolumin stanowi blok dużego formatu in
folio, liczący 6 niefoliowanych i 603 oznaczonych kart. Egzemplarz bydgoski
jest zdefektowany, gdyż nie posiada karty tytułowej. Zachował za to oryginalną i bogato zdobioną oprawę, na którą składają się deski, jasna skóra z tłokiem
ślepym w charakterze radełka i plakiety; oraz klamry, okucia i guzy metalowe.
Obiekt posiada także znaki własnościowe poprzednich właścicieli: pierwszy
wpis pochodzi z 5 lipca 1567 r., drugi to przedwojenna pieczęć biblioteki miejskiej w Grudziądzu. Do Biblioteki trafił w 1970 r. jako dar Leona Różdżyńkiego, znanego bydgoskiego numizmatyka4.
Książnica bydgoska pozyskała również tom trzeci zbioru dzieł Marcina Lutra z przedmową Filipa Melanchtona, wydany Wittenberdze w 1549 r.
Druk jest owocem współpracy reformatora ze środowiskiem grafików i drukarzy. Dzieło ukazało się w wittenberskiej oficynie Hansa Luffta, który był sta3

4
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Luter Marcin, [w:] Encyklopedia Kościelna, wyd. przez X. Michała Nowodworskiego,
t. 12, Warszawa 1879, s. 433-458.
M. Luter, Opera omnia. t. 2, Jena 1557, sygn. 4631.1970 (4).; Inwentarz Biblioteki
za rok 1970, nr 4631.

łym wydawcą prac Lutra. Drzeworytnicze obramienie karty tytułowej autorstwa Lukasa Cranacha Młodszego, syna jednego z najwybitniejszych grafików
niemieckich, to efekt ścisłej i długotrwałej współpracy reformatora religijnego
z warsztatem Cranachów [zob. zdjęcie 1]. Rycina przedstawia dwie postacie
adorujące Chrystusa wiszącego na Krzyżu. Te postacie to sam Marcin Luter
oraz jego protektor – elektor Rzeszy Niemieckiej Fryderyk III Mądry, który
odegrał ważną rolę w rozwoju reformacji. W tle widoczne są symbole czterech
ewangelistów: wół św. Łukasza, orzeł św. Jana, lew ze skrzydłami św. Marka
oraz postać uskrzydlonego młodzieńca św. Mateusza. Ze zdobień ikonograficznych należy wymienić także inicjały białe z ornamentem roślinnym. Druk
znalazł się w grupie ponad tysiąca cennych woluminów podarowanych w 1958
r. Bibliotece przez bydgoszczankę Annę Knozowską5. W bydgoskim egzemplarzu zachowała się oryginalna oprawa mnisza, złożona z desek do połowy
obłożonych skórą (jasna z radełkiem i tłokami ślepymi). Jest to druk dużego
formatu, liczący [6] i 679 k., z umiarkowanym stanem zachowania: ślady żerowania owadów, przebarwienia, rdzawe plamy, pozostałości nieprofesjonalnych
prac konserwatorskich6.
Najbliższym współpracownikiem
Marcina Lutra był Filip Melanchton
(właśc. Philipp Schwartzerdt, 14971560), niemiecki teolog ewangelicki,
działacz reformacyjny, reformator
szkolnictwa i filolog. W swoich poglądach był bardziej ugodowy od Lutra, m.in. akceptował strukturę hierarchiczną Kościoła i zwierzchnictwo
papieża nad biskupami, lecz tylko
według prawa ludzkiego. Melanchton
posiadał szeroką wiedzę, jako profesor na Uniwersytecie w Wittenberdze
wykładał literaturę grecką i łacińską,
retorykę, dialektykę, etykę filozoficzną, egzegezę biblijną i dogmatykę. Dzięki postępowej reorganizacji
szkolnictwa i wprowadzenia szkoły
typu humanistycznego otrzymał nawet miano Praeceptor Germaniae,
czyli „nauczyciela Niemiec”. Oprócz
pracy pedagogicznej zajmował się
5
6

Inwentarz Biblioteki za rok 1958, nr 4001-5260.
M. Luter, Opera omnia. t. 3, Wittenberga 1549, sygn. 4167.1958 (4).
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działalnością pisarską, do jego najsłynniejszych dzieł należy pierwszy podręcznik dogmatyki ewangelickiej Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae (1521) oraz podstawowa księga wyznaniowa luteranów
zatytułowana Wyznanie augsburskie7.
W murach książnicy bydgoskiej znaleźć można wiele prac autorstwa
Filipa Melanchtona. Należy do nich m.in. Corpus Doctrinae Christianae, rozprawa teologiczna wydana w 1580 r. w Strasburgu w warsztacie Theodosiusa
Rihela. Tekst dzieła jest dość obszerny, liczy 849 stron i 42 karty nieoznaczone,
w formacie 8°. Zdobnictwo ikonograficzne ogranicza się do winiety na stronie
tytułowej, która przedstawia postać starca trzymającego książkę oraz inicjałów z ornamentem roślinnym. Egzemplarz przechowywany w WiMBP posiada
oprawę, która składa się z desek, jasnej skóry świńskiej, ozdobionej plakietą
i radełkiem, z pozostałościami klamer. Oprawa pierwotnie przeznaczona była
dla innego dzieła, o czym świadczą zmiany wprowadzone w tłoku górnej okładziny: litery IHK przemianowane na HVS, a data 1586 zmieniona na 1590.
Obcięcia bloku zostały zabarwione na zielono. Na karcie tytułowej zachowały
się dwie noty proweniencyjne należące do Johanna Langeusa z 1597 r. oraz
Joannesa Trzikowicza (Jana Jerzykowicza?). Książnica bydgoska nabyła ten
druk w 1976 r. na drodze zakupu antykwarycznego za cenę 1,5 tys. zł.8
Z prac Filipa Melanchtona
przechowywanych w Bibliotece warto wymienić Annotationes Philippi
Melanchtonis in Epistolam Pauli ad
Romanos, czyli Listy św. Pawła do
Rzymian w opracowaniu reformatora
i z przemową jego wielkiego współpracownika – Marcina Lutra. Wytłoczone zostały w 1524r. prawdopodobnie w norymberskiej oficynie Jana
Petreiusa. Druk liczy 153 foliowane
i 8 nieoznaczonych kart, wydanych
w formacie 8°. Publikacja ukazała się
w pięknie zdobionej szacie graficznej.
Tytuł umieszczony został w drzeworytniczej ramce architektonicznej
według wzorów włoskich, z elementami ornamentu roślinnego i klejnotów
7
8

8

Nowa encyklopedia powszechna PWN..., t. 4, Warszawa 1996, s. 158.
F. Melanchton, Corpus Doctrinae Christianae, Strasburg 1580, sygn. XVI, 8-92.;
Inwentarz Biblioteki za rok 1976, nr 2127.

[zob. zdjęcie 2], wewnątrz bloku znajdują się drzeworytnicze inicjały przedstawiające uskrzydlone postacie wkomponowane w litery. WiMBP nabyła egzemplarz tego druku w 1976 r. w antykwariacie bydgoskim „Dom Książki” za kwotę 4 tys. zł. Z cech charakterystycznych dla egzemplarza bydgoskiego należy
wymienić szesnastowieczną oprawę, złożoną z desek, jasnej skóry świńskiej,
ozdobionej radełkiem, i klamer9.
Przeglądając
najciekawsze
prace Filipa Melanchtona, które można zobaczyć w książnicy bydgoskiej,
należy uwzględnić Nowy Testament
w opracowaniu reformatora, a wydany
w Lipsku w 1557 r. przez drukarza niemieckiego Velentina Bapsta. Blok obejmuje 25 kart oraz 686 stron, wydanych
w formacie 8°. O wartości tego dzieła
decyduje bogaty i stojący na wysokim
poziomie materiał ikonograficzny, druk
zawiera bowiem 12 ilustracji drzeworytniczych związanych z treścią. Jedna z rycin, widoczna na załączonym
zdjęciu, przedstawia scenę ukamieniowania św. Szczepana, zwanego pierwszym męczennikiem i wymienianego
w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu
rzymskiego. Szczepan dążył do zreformowania juduaizmu poprzez powrót
do jego korzeni, zginął ok. 36 r. ukamieniowany przez miejscową społeczność
żydowską w Jerozolimie, co właśnie ilustruje załączony obrazek [zob. zdjęcie
3]. Obiekt został zakupiony przez książnicę bydgoską w 1974 r. w antykwariacie „Dom Książki” za kwotę 1,4 tys. zł. Blok publikacji przechowywanej
w Bydgoszczy oprawiony jest w deski, obłożone jasną skórą, którą zdobi radełko, całość zaś zamknięta dwiema klamrami10.
Trzecim najbardziej znanym, obok Lutra i Melanchtona, przedstawicielem reformacji jest Jan Kalwin (1509-1564), teolog, prawnik, humanista, pisarz katolicki i twórca kalwinizmu, który dążył do utworzenia z Genewy wzo9

10

F. Melanchton, Annotationes Philippi Melanchtonis in Epistolam Pauli ad Romanos
unam et ad Corinthios duas, [Norymberga] 1524, sygn. XVI, 8-99.; Inwentarz
Biblioteki za rok 1976, nr 4676.
F. Melanchthon, In Evangelia quae vsitato more diebus dominicis et festis proponuntur annotationes Philippi Melanchtonis, Lipsk 1557, sygn. XVI, 8-82.; Inwentarz
Biblioteki za rok 1974, nr 1083.
9

rowej republiki chrześcijańskiej. Podobnie jak Luter, nie uznawał autorytetu
papieża, odrzucał również całą tradycję kościelną. Jego główne postulaty oscylowały wokół powrotu do Biblii i religii opartej na naukach moralnych Jezusa.
Głosił też rygoryzm ewangeliczny, czyli surowość obyczajów. Jego spuścizna
pisarska obejmuje ok. 2025 rękopisów, w tym komentarze do Biblii i broszury
na różne okoliczności z życia Kościoła11.
Najważniejszym dziełem Jana Kalwina jest Institutio Christianae Religionis (Ustanowienie religii (nauki) chrześcijańskiej), pierwszy kompletny
i usystematyzowany protestancki traktat teologiczny, ustanawiający doktrynalne podstawy kalwinizmu. Bydgoski egzemplarz ukazał się w 1592 r. w genewskiej oficynie Jeana Le Preuxa. Jest to rozszerzona wersja pierwszej edycji
z 1539r. o objętości blisko pięciokrotnie większej niż wynosił tekst pierwotny.
Treść wzbogacona została drobnymi drzeworytniczymi rycinami, począwszy od portretu Kalwina w medalionie na stronie tytułowej, poprzez inicjały
i winiety ramowe, na finalikach wieńczących poszczególne części kończąc.
Na obiekcie przechowywanym w WiMBP zachował się wpis własnościowy
Samuela Meienreisa (1572-1604), elbląskiego teologa protestanckiego, filozofa,
filologa hebrajskiego, autora kilku komentarzy biblijnych i bibliofila. Ostatnią
właścicielką była wspomniana już Anna Knozowska, darczyńca Książnicy
bydgoskiej z 1958 r.12
Omawiając najciekawsze dzieła przedstawicieli reformacji, dostępne
w Bibliotece bydgoskiej, nie sposób pominąć rozprawy prawniczej Jana Kalwina zatytułowanej Processus iudiciarii, wydanej u schyłku XVI w. we Frankfurcie nad Menem przez niemieckiego drukarza, wydawcę i księgarza Mikołaja Basse. Uwagę zwracają drobne zdobienia ikonograficzne w postaci sygnetu
drukarskiego na karcie tytułowej (postać kobiety), inicjały i winiety ramkowe
wypełniające górny margines nad dedykacją i tekstem głównym, przypominające dekoracyjny pas, złożony z ornamentu roślinnego, motywu figuralnego i postaci fantastycznych. Blok książki, wydanej w formacie 8°, obejmuje 8
kart oraz 821 stron i został oprawiony w pergaminową okładzinę. Egzemplarz
bydgoski dawniej należał do znanej pomorskiej uczelni – Gimnazjum Gröninga w Stargardzie, o czym świadczy pieczęć zachowana na karcie tytułowej,
a Książnicy bydgoskiej został podarowany w 1969 r. przez antykwariat bydgoski „Dom Książki’13.
11

12

13
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Kalwin i kalwinizm, [w:] Encyklopedia Kościelna..., t. 9, Warszawa 1876, s. 376388.
J. Kalwin, Institutio Christianae Religionis, Geneve 1592, sygn. XVI, 8-46.; Inwentarz
Biblioteki za rok 1958, nr 4106.
J. Kalwin, Processus iudiciarii, Frankfurt n/M 1597, sygn. XVI, 8-63.; Inwentarz
Biblioteki za rok 1967, nr 460.

Pod wpływem reformacji grafika, szczególnie krajów zachodnioeuropejskich, weszła na nowe tory. Wśród zagranicznych druków XVI w. wydanych przez ewangelików wyróżnia się dzieło Obraz męki Pańskiej (Speculum
passionis domini nostri Ihesu Christi), które ukazało się w 1507 r. w Norymberdze w warsztacie Ulricha Pindera. WiMBP weszła w posiadanie tego obiektu dzięki przejęciu w wieczysty depozyt księgozbioru bydgoskich bernardynów na początku XX w. Publikacja jest bardzo cenna ze względu na bogaty
materiał zdobniczy, zawiera bowiem 76 drzeworytów, w tym 39 całostronicowych rycin autorstwa Hansa Schäufeleina i Hansa z Kulmbachu – dwóch
wybitnych niemieckich malarzy, rysowników i grafików, zdobywających swoje
umiejętności u boku Albrechta Dürera, jednego z najwybitniejszych artystów
renesansu. Większość całostronicowych ilustracji narysował H. Schäufelein,
który niektóre ryciny opatrzył swoim znakiem artystycznym w postaci dwóch
skrzyżowanych łopatek i sygnował literami HS (np. na k. LXXIII verso). Kilka
drzeworytów zasługuje na uwagę, np. studium okrucieństwa siepaczy skupionych wokół Jezusa, w którym widać zależność pomiędzy twórczością ucznia
i nauczyciela, zwłaszcza w gotyckim wnętrzu, typach fizjonomicznych twarzy
i ujęciu postaci w orientalnych kostiumach. Do wyjątkowo udanych pod względem artystycznym należy drzeworyt przedstawiający apogeum pasji.
Elementem przykuwającym uwagę
jest postać Chrystusa wiszącego
na krzyżu – centralnie usytuowany
krzyż zajmuje całą wysokość sceny,
a Ukrzyżowany rysuje się wyraźnie
na tle pejzażu, górując na opłakującymi i oprawcami. Chrystusowi
grafik nadał postać atletycznego herosa, po którym, nie licząc pełnego
cierpienia wyrazu twarzy, nie widać
bólu i upokorzeń [zob. zdjęcie 4]. Nie
można pominąć także drzeworytu
przedstawiającego stawianie krzyża,
który jest przykładem podwójnego
odbijania rycin dla zajęcia wolnych
przestrzeni księgi, z charakterystyczną dla grafiki niemieckiej kompozycją w tle – pejzaż z roślinnością
o ekspresyjnych kształtach14. Poza
14

Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku, red.
B. Kłosińska-Dygdała, Bydgoszcz 2011, nr 67 (K. Zabuska, Wielka Kalwaria –
11

niewątpliwymi walorami artystycznymi bydgoski egzemplarz Obrazu męki
Pańskiej odznacza się cechami indywidualnymi, które podnoszą jego wartość.
Wolumin jest współoprawiony z dziełem Homiliarius doctorum qui omeliarius
dici solet, wydanym w Lyonie w 1516 r. W obiekcie zachowała się oryginalna
oprawa, której renowację przeprowadził w 1958 r. Piotr Karowski, długoletni
pracownik Introligatorni Biblioteki Miejskiej (dawna nazwa WiMBP). W wyniku prac konserwatorskich w makulaturze wyściełającej okładziny odkryto
fragmenty pergaminowego rękopisu, ozdobionego inicjałami i rubrykami.
Z zachowanych not proweniencyjnych wynika, że książkę przekazał bernardynom bydgoskim, w zamian za modlitwy żałobne, altarysta kościoła św. Ducha
Montanus Bartolomeus15.
Odpowiedzią na rozwijającą się reformację była kontrreformacja, czyli wszechstronny nurt odnowy w Kościele katolickim. Przyjmuje się, że jego
początek wyznacza rozpoczęcie obrad Soboru Trydenckiego (1545). Wielkie
zasługi dla kontrreformacji mieli jezuici (zakon Braci Jezusowych), których
konwent założony w 1534 r. przez Ignacego Loyolę, aktywnie walczył z protestantyzmem, a także działał na rzecz odzyskania terenów dla katolicyzmu. Dla
kontrreformacji przysłużyły się również inne osoby, m.in. Stanisław Hozjusz,
Franciszek Salezy (rozwinął język migowy, aby lepiej nauczać niesłyszących
o Bogu), Jakub Wujek (autor przekładu Biblii na język polski). Należy jeszcze
wspomnieć o potężnej broni papiestwa przeciw heretykom – inkwizycji, czyli
instytucji śledczo-sądowniczej, której celem było wyszukiwanie, nawracanie
i karanie heretyków16.
Za początek kontrreformacji uznaje się Sobór Trydencki. Był to dziewiętnasty sobór powszechny Kościoła rzymskokatolickiego. Rozmowy prowadzono podczas trzech sesji w latach: 1545-47, 1551-52 i 1562-63 w Trydencie,
położonym w północnych Włoszech. Uczestnicy debatowali nad reformami
Kościoła, które miały być odpowiedzią na działalność Marcina Lutra od 1517
r. Obradowano w celu „wzrostu i wywyższenia wiary oraz religii chrześcijańskiej, wykorzenia herezji, pokoju i jedności Kościoła, odnowy duchowieństwa
i ludu chrześcijańskiego”. Do wspólnej debaty namawiano także protestantów
(w tym M. Lutra), ale żaden z nich nie przyjął zaproszenia. Na uwagę zasługuje
również fakt, że w latach 1563-1564 w soborze, jako legat papieski, uczestniczył
polski kardynał Stanisław Hozjusz. Oprócz tego ciekawostką jest, że na obrady
wysyłani byli przez różnych władców (np. z Cesarstwa, Francji, Hiszpanii) tzw.
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Chrystus na krzyżu), nr 68 (E. Stelmaszczyk, A. Wagner, Naigrywanie), nr 70 (B.
Kłosińska-Dygdała, Stawianie krzyża).
Speculum passionis domini nostri Ihesu Christi, Norymberga 1507, sygn. B 307.; W.
Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, tł. Sławomir Błaut,
Warszawa 1985, s. 267-271.
Nowa encyklopedia powszechna..., t. 3, Warszawa 1995, s. 469.

„mówcy”, cieszący się przywilejami ambasadorów, z których niektórzy byli
ludźmi świeckimi. Zatem widać jak bardzo ważną rolę odgrywał Sobór, nie
tylko w sprawach teologiczno-religijnych, ale i politycznych17.
Uchwały soboru trydenckiego były wielokrotnie wydawane. Ich publikacją zajmowały się oficyny o ugruntowanej pozycji na rynku księgarskim
i drukarskim. Książnica bydgoska, w wyniku przejęcia księgozbioru po zakonie bydgoskich bernardynów, weszła w posiadanie Uchwał wytłoczonych
w warsztacie najsławniejszego typografa niderlandzkiego – Krzysztofa Plantina
w 1596 r. Druki Plantina charakteryzowała piękna szata typograficzna i bogactwo rycin. Od 1584 r. oficynę prowadził zięć Jan Moretus, który zdołał utrzymać jej wysoki poziom. Druk antwerpski wydany w formacie octavo, liczy 269
stron i 40 kart. Został ozdobiony drzeworytniczymi inicjałami we francuskim
stylu renesansowym, z postaciami świętych wkomponowanymi w litery. Tekst
wieńczy winieta przedstawiająca anioła trzymającego napis: „Solideo honor et
gloria”. Egzemplarz przechowywany w WiMBP, jak wspomniano, jest częścią
zabytkowej kolekcji biblioteki bernardynów, zachowała się na nim dziewiętnastowieczna pieczęć fary bydgoskiej. Obiekt jest zdefektowany, gdyż brakuje
w nim 128 pierwszych stron, jego oprawa również nie zachowała się w całości
(a tylko jej górna okładzina), mimo to, z uwagi na miejsce wydania i historię
proweniencyjną, ma ogromną wartość18.
Ważne funkcje legata papieskiego i przewodniczącego obrad na Soborze Trydenckim pełnił Stanisław Hozjusz (1504-1579), czołowa postać polskiej
reformacji, a przy tym kardynał, biskup chełmiński i warmiński, teolog, polemista i poeta. Piastował wiele urzędów państwowych, m.in. był sekretarzem
króla Zygmunta I Starego, a także polskim przedstawicielem dyplomatycznym
w Watykanie. Uznanie przyniosły mu działania kontrreformacyjne, jak sprowadzenie jezuitów do Rzeczypospolitej (Braniewa w 1564 r.) czy podjęcie się
funkcji inkwizytora dla diecezji pomezańskiej w 1550 r. Ceniono go bardzo
w Stolicy Apostolskiej: w 1574 r. został mianowany Wielkim Penitencjarzem,
uzyskał też w Rzymie kościół pw. św. Stanisława, przy którym ufundował hospicjum, do dziś przyjmujące pielgrzymów z Rzeczypospolitej. Zajmował się
również twórczością pisarską, zwłaszcza polemiką z polskimi i niemieckimi
ewangelikami19.
17

18

19

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, red. B. Suchodolski, t. 11, Warszawa 1968,
s. 668.
Sacrosancti Et Oecvmenici Concilii Tridentini, Antwerpia 1596.; B. Górska, Krzysztof
Plantin i Officina Plantiniana, Wrocław 1989, s. 56-57, 78, 93, 161.
W. Urban, Hozjusz Stanisław, PSB, t. 10, s. 42-46.; http://duszpasterstwopolakowwrzymie.com (dostęp 5.06.2017]
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Pośród licznych prac Stanisława Hozjusza przechowywanych
w WiMBP szczególnie cenne jest Confessio fide catholicae Christiana (Wyznanie wiary katolickiej). Dzieło zostało zaprzysiężone przez biskupów na synodzie piotrkowskim w 1551 r. W dedykacji adresowanej do króla polskiego
Zygmunta II Augusta, wyjaśnione zostały powody napisania Wyznania. Gdy
szatan „stara się pod pozorem prawa Bożego zwieść niebacznych i dla swego podstępu uzurpuje powagę Pisma Świętego” Hozjusz postanowił „spisać
pewne artykuły, aby poszczególni Biskupi, każdy w swej miejscowości, zapytani o zdanie odpowiadali nawet pod przysięgą, że nie inaczej uczą jak myślą”.
Dzieło po raz pierwszy drukiem ukazało się w 1553 r. i jeszcze za życia autora
doczekało się 30 wydań i wielu tłumaczeń. Wyznanie zawierało program odnowy Kościoła katolickiego i zyskało ważne znaczenie doktrynalne. Bydgoski
egzemplarz został wydany w Wiedniu w 1560 r. w oficynie Michała Zymmermana. Druk formatu in folio, liczy nieponumerowanych 10 kart początkowych
i 38 końcowych oraz 342. karty oznaczone cyframi rzymskimi. Wzbogacają go
elementy ikonograficzne w postaci drzeworytniczego portretu króla Zygmunta
II Augusta w otoczeniu herbów polskich ziem na verso karty *1, a także drzeworytnicze herby królewskie na verso kart *3 i Sss4. Zachowała się oryginalna
szesnastowieczna oprawa złożona z desek, skóry brązowej, zdobionej radełkiem, tłokiem ślepym i złoconym oraz resztek klamer. Wartość obiektu obniża
jego nienajlepszy stan zachowania, widoczny zwłaszcza w uszkodzonej karcie
tytułowej i licznych śladach żerowania owadów. Książka ma ciekawą historię
proweniencyjną: należała do biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego,
bernardynów poznańskich, bernardynów bydgoskich, a w 1936 r. została odkupiona od p. Mroczkowskiej z Bydgoszczy20.
Prace Stanisława Hozjusza cieszyły się wielką poczytnością w Polsce
i w całej Europie, stąd były wielokrotnie wydawane, zwłaszcza w Niemczech
i we Francji. Popularne były Opera, czyli zbiory różnych rozpraw i traktatów.
W Książnicy bydgoskiej przechowywana jest publikacja w opracowaniu kanonika antwerpskiego Henryka Dunghena. Druk został wytłoczony w Antwerpii w 1571r. w warsztacie Teodora Lyndanusa, a nakładem Anny van Ertborn,
wdowy po drukarzu Janie Stelsiusu. Ukazało się wówczas jedno wydanie
w dwóch wariantach: z datą 1571 i roku następnego21. Edycja liczy 18 kart
niefoliowanych i 383 oznaczonych, w dużym formacie in folio. Opera podobnie jak Confessio została dedykowana królowi Zygmuntowi Augustowi przez
20

21
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S. Hozjusz, Confessio catholicae fidei christiana, Wiedeń 1560, sygn. 706.1936
(4).; Inwentarz Biblioteki za rok 1936, nr 706.; Matyasik J., Polonika XVI-XVII w.
ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog,
Bydgoszcz 2015, nr 161.
Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, cz. II: Polonica XVI
wieku, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1957, nr 153.

prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego. Na karcie tytułowej umieszczono drzeworytniczą winietę, przedstawiającą dwa gołębie i napis „Concordia res parvae
crescunt”. Bydgoski wolumin posiada oryginalną szesnastowieczną oprawę,
złożoną z desek, jasnej skóry, zdobionej tłokami ślepymi i klamer. Dawniej
egzemplarz należał do zakonu benedyktynów w Huysburgu koło Halberstadtu
w Niemczech, a w 1969r. został zakupiony na aukcji zorganizowanej przez
bydgoski „Dom Książki” za kwotę 3 tys. zł.22
Ciemną stroną kontrreformacji była działalność inkwizycji (z łac.
Inquisitio – śledztwo, badanie), instytucji śledczo-sądowniczej Kościoła, powołanej w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków. Jednym z jej
głównych przedstawicieli był Heinrich Kramer (ok. 1430-1505), znany również
pod łacińską formą jako Henricus Institoris, niemiecki duchowny, dominikanin
i inkwizytor, słynący przede wszystkim ze ścigania czarownic. Terenem jego
działalności były początkowo Czechy, gdzie występował przeciwko husytom,
następnie Górne Niemcy, aż w końcu przeniósł się na Morawy, walcząc z sektami braci czeskich, pikardów i waldensów. U współczesnych sobie wzbudzał
skrajne emocje. Dla jednych był żarliwym katolikiem, ale wielu zarzucało mu
nadgorliwość w wykonywaniu obowiązków, ponieważ podczas przesłuchań
podejrzanych o konszachty z diabłem stosował bezwzględne metody i łatwo
wydawał wyroki śmierci. Napisał sporo dzieł, jednak najbardziej znaną jego
pracą jest Malleus Maleficarum (Młot na czarownice) – słynny podręcznik dla
łowców czarownic23.
Młot na czarownice to jedna z najbardziej demonicznych i zagadkowych książek w dziejach świata. Tekst składa się z trzech części: ogólnego
dyskursu o magii, jej formach oraz sposobach walki z nią. Przez wieki uznawano go za podstawowe źródło wiedzy o czarach i przyczynę fali prześladowań,
jaka ogarnęła Europę Środkową i Zachodnią. Dzieło Kramera trafiło na bardzo
podatny grunt w postaci zaburzeń o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym i religijnym, zyskując na znaczeniu i stając się książką popularną i poczytną. Druk był wielokrotnie wznawiany, tylko do 1520 r. ukazało się 13 jego
edycji, a w latach 1574-1669 kolejnych 16. Największą popularnością cieszyło
się w Niemczech, we Francji i Anglii, gdzie wydawano je odpowiednio 16, 11
i 6 razy. Bydgoski egzemplarz Młota na czarownice, będący częścią księgozbioru pobernardyńskiego, jest pierwszą edycją, która ukazała się w Speyer
w latach 1485-1487, w warsztacie drukarskim Petera Dracha. Książka liczy
128 kart, wydanych w formacie in quarto. Zawiera 3 początkowe karty z bullą
papieską i aprobacjami, ale brakuje w niej części wstępu tzn. apologii Autoris
22
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S. Hozjusz, Opera, Antwerpia 1571, sygn. 4387.1969 (4).; Inwentarz Biblioteki za rok
1969, nr 4387.
F. Stanonik, Kramer Heinrich (Institoris), Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig,
1883, t. 17, s. 29-30.
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in malleum oraz pierwszej karty czystej. Oprawa jest szesnastowieczna, składa
się z desek i skóry brązowej, całość spięta klamrami. Stan woluminu jest zadowalający: na skórze obu okładzin widoczne przetarcia, spękania, zarysowania
oraz nieliczne ubytki, górna deska pęknięta na całej długości przy grzbiecie,
przy skórzanym pasku dolnej klamry brakuje metalowej zapinki, w bloku widoczne ślady żerowania owadów i zmiany mikrobiologiczne. Wartość obiektu
podnoszą ręcznie malowane czerwone inicjały i zdobienia w tekście, a także
łacińskie glosa kilku rąk 24.
Spośród druków inkwizycyjnych wydanych na początku XVI w.
warto wymienić dzieło Tarcza obrony przeciw waldensom (S. romanae ecclesiae fidei defensionis clypeus adversus waldensium) wspomnianego Heinricha
Kramera. Publikacja ukazała się w Ołomuńcu w 1502 r. w oficynie Konrada Baumgartena, postaci na stałe zapisanej w dziejach polskiego drukarstwa.
Baumgarten był jednym z pierwszych drukarzy na ziemiach polskich, u schyłku XV w. prowadził drukarnię w Gdańsku, gdzie wytłoczył co najmniej 4
inkunabuły. W latach 1500-1502 prowadził swój warsztat w Ołomuńcu, w którym wydrukował 8 tytułów, w tym kilka skierowanych przeciwko heretykom.
Jedną z najcenniejszych pozycji jest dzieło Kramera, w tym samym czasie
przebywającego na Morawach w charakterze nuncjusza papieskiego i inkwizytora, walczącego z sektą waldensów i pikardów. Publikacja mimo że wyszła
spod prasy wędrownego drukarza, to jednak stoi na dość wysokim poziomie
zarówno pod względem typograficznym jak i zdobniczym. Zawiera trzy ilustracje drzeworytnicze: ozdobną kartę tytułową i rycinę na jej verso, a na końcu została zaopatrzona w sygnet Baumgartena (inicjały „CB” oraz drzewko
w zagródce). Bydgoski egzemplarz, będący częścią kolekcji pobernardyńskiej,
jest współoprawiony z dziełem Scholastica historia magistri Petri Comestoris,
wydanym w Hagenau 1519 r.25
Podsumowując, należy stwierdzić, że książnica bydgoska posiada
w swoich zbiorach wiele cennych zabytków piśmiennictwa reformacyjnego.
Największą wartość przedstawiają szesnastowieczne publikacje zawierające
dzieła głównych twórców reformacji, czyli Marcina Lutra, Filipa Melanchtona
i Jana Kalwina, a także przedstawicieli kontrreformacji, tj. Stanisława Hozjusza i Heinricha Kramera. Obiekty te poza wartością merytoryczną i historyczną
stanowią zabytki drukarstwa, odznaczające się pięknymi oprawami (będącymi
wytworami kunsztu introligatorskiego), znakami własnościowymi (ilustrują24
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cymi dzieje proweniencyjne) i artystycznymi rycinami (autorstwa najwybitniejszych artystów epoki w tym Cranachów oraz uczniów i współpracowników
Albrechta Dürera).
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Elżbieta Pokorzyńska
OPRAWA HAFTOWANA KORALIKAMI
Zasobne magazyny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bydgoszczy kryją niejedno książkowe cimelium. Niewątpliwie należy do
nich książka do nabożeństwa Bóg najwyższe dobro czyli mowa serca nabożnego
chrześcijanina napisana przez zupełnie dziś zapomnianą literatkę doby oświecenia Elżbietę Glaize (Walkerową)1. Jej wartość nie kryje się bynajmniej w zawartości czy edytorskiej rzadkości, lecz w niezwykłej, koralikami haftowanej
okładce.
Książka jest zbiorem poetycko skreślonych modlitw i rozważań, jedną
z licznych w dawnych czasach publikacji dewocyjnych. Jej popularności dowodzi bibliograficzna statystyka: w latach 1805-1861 książka była wydawana
25 razy. Wydania pierwszego dokonała wrocławska firma Wilhelma Bogumiła
Korna, także bydgoski egzemplarz jest dziełem kornowskiej oficyny, jako jej
wydanie szóste z ośmiu2. Książka wyszła w niedużym formacie (183x115 mm),
liczy 312 stron, zdobi ją stalorytowy frontispis przedstawiający Świętą Rodzinę
(wg Rafaela, rytował Schuler), sztychowana jest także karta tytułowa, wykonana z zastosowaniem ozdobnych krojów pisma (rytował Martin).
Wielopokoleniowa firma księgarsko-wydawnicza Kornów działała we
Wrocławiu od lat 30. XVIII wieku, początkowo w obrębie państwa austriackiego, a później pruskiego. Mieszkańcy Śląska, obok niemieckiego, posługiwali
się językiem śląskim (polskim), ale bardzo obfita polskojęzyczna produkcja
wydawnicza Kornów nie była nastawiona na lokalny zbyt lecz na eksport na teren Rzeczpospolitej, a po rozbiorach – na ziemie polskie. Już założyciel firmy,
Jan Jakub i jego następca Jan Fryderyk mieli kontakty z polskimi uczonymi,
wydawali polsko-niemieckie rozmówki, podręczniki językowe, książki naukowe, druki polityczne, religijne. Ścisłe kontakty nawiązał z Polakami Wilhelm
Bogumił Korn, który kilka lat swej zawodowej praktyki spędził w Warszawie
u księgarzy Nicolaiego i Grölla. To on uczynił asortyment polski jednym z głównych profilów swego wydawnictwa; 70% jego wydawnictw drukowanych było
w języku polskim lub dwujęzycznie. Specjalizował się w wydawaniu literatury
popularnej, elementarzy, poradników, beletrystyki, w wydaniach klasyków pol1

2
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E. Glaize, Bóg najwyższe dobro czyli mowa serca nabożnego chrześcijanina.
Najnowsze, dokładne, zupełnie poprawione i wielu modlitwami pomnożone wydanie
oryginalne, Wrocław 1833.
K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. Wyd. II, Kraków 1959- , t. 8,
s. 393-4.
19

skich, no i właśnie w literaturze religijnej. Szóste wydanie modlitewnika Elżbiety Glaize wyszło w roku 1833, gdy firmą kierował kolejny z rodu – Juliusz.
W tym czasie, wraz z zaostrzeniami granicznymi i cenzuralnymi, Kornowie coraz mniej książek mogli eksportować do Królestwa Polskiego, ograniczali więc
polskojęzyczną produkcję wydawniczą3.
Nieznane są losy ani proweniencja bydgoskiego egzemplarza, nie wiadomo, kto przyozdobił go w tak efektowną szatę. Niewątpliwie stanowił własność prywatną, był bardzo oszczędzany i z szacunkiem użytkowany, bowiem
zachował się w bardzo dobrym stanie, bez większych uszkodzeń i zabrudzeń,
jeśli nie liczyć plamek foxingu, poprzecieranych narożników i uszkodzeń skórzanych skrajów grzbietu, które naprawiono.
Cała powierzchnia obu okładek i grzbietu pokryta jest jakby mozaiką z drobniutkich koralików, zostały one przyszyte, ale że są ułożone
bardzo gęsto, technika ich zamocowania jest zupełnie niewidoczna. Skraje
okładek obwiedzione są skórzaną bordiurą maskującą brzegi hafciarskiej
kanwy. Wyzłocono na niej liniową
obwódkę, ornamentalny szlaczek wyzłocono na wewnętrznej stronie okładek, złotem pokryto także brzegi kart.
Na przedniej okładce wielobarwnymi
koralikami wyszyto scenę „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”
wzorowaną na obrazie Guido Reni’ego
z 1642 roku. Na tylnej okładce znajduje się półpostać Chrystusa siedzącego
za mensą z kielichem i chlebem, sprawującego Eucharystię, wzorowana
na Ostatniej Wieczerzy Leonarda da
Vinci. Nad nim unosi się Duch Święty
w postaci gołębicy, a w narożach uskrzydlone główki aniołów. Także na grzbiecie znajduje się haft, tu koraliki ułożono w napis „Bóg nadzieja moja”, pomiędzy wyrazami umieszczono symbole chrześcijańskie: kielich eucharystyczny,
serce gorejące oraz krzyż.
Oprawy haftowane koralikami są dość rzadkie, tym bardziej zadziwia
fakt, że podobną postać Chrystusa odnaleziono na kilku oprawach. Zagadnieniem opraw haftowanych zajmował się dr Jacek Tomaszewski, konserwator
3
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A. Mendykowa, Kornowie, Wrocław 1980.

książek z Warszawy. W opublikowanej w 2013 roku obszernej rozprawie
Oprawy haftowane i tekstylne z XVIXIX wieku w zbiorach polskich4 zestawia aż 6 opraw, na których wyhaftowano tę samą scenę, co ciekawe, obiekty
te znajdują się dziś w najróżniejszych
miejscach kraju (Bydgoszcz, Łódź,
Warszawa, Toruń, Cieszyn, Nysa), co
wskazuje że wzorcowe motywy były
popularne na szerokim terenie. Wprawdzie zastosowane kolory i niektóre elementy kompozycji są odmienne, ale
sama głowa Chrystusa tak dokładnie
powtarzana, że należy przypuszczać,
iż hafciarki korzystały z tego samego wzoru, którym była kanwa, siatka
czy też papierowy szablon, nabywany
w sklepach galanteryjnych czy „magazynach robót damskich”5.
Haft nie należy do zakresu prac
introligatorskich, introligator otrzymał gotowy, wyhaftowany „półfabrykat”,
który wmontował w realizowaną oprawę. Oczywiście realizatorką mogła być
współpracująca z introligatornią usługowa hafciarka, warto jednak pamiętać,
iż w wieku XIX kobiety często zajmowały się robótkami ręcznymi. Zwłaszcza panie z wyższych sfer, salonowe damy, które nie pracowały zarobkowo,
a jednocześnie zgodnie z obowiązującymi zasadami nie wypadało im próżnować, każdą wolną chwilę poświęcały na szycie, hafty czy koronki. Być może to
dziełem ich rąk są owe hafty, włączane w prace introligatorskie. Zarówno autor
haftu, jak i introligator wykonujący oprawę bydgoskiego egzemplarza pozostają
nieznani, nie można też postawić żadnej hipotezy co do miejsca wykonania tego
dzieła. Tomaszewski datuje je na lata 30. XIX w., ale sądzę, że można tę datę
przesunąć na lata 40., bo wówczas powstały inne, wzorowane na tym samym
przedstawieniu oprawy, a zatem wówczas owe kanwy były w sprzedaży.
Odrębny problem stanowi napis na grzbiecie („Bóg nadzieja moja”),
odmienny od tytułu dzieła (Bóg najwyższe dobro). Przypuszczeniom, że haft
4

5

J. Tomaszewski, Oprawy haftowane i tekstylne z XVI-XIX wieku w zbiorach polskich.
T. 1: Kontekst historyczny, T. 2: Katalog opraw haftowanych, Warszawa 2013.
Wszystkie ustalenia dotyczące tej oprawy jak i innych zagadnień związanych z techniką haftu na oprawach zaczerpnięto z publikacji Oprawy haftowane… Omawiany
modlitewnik został opracowany w t. 2, s. 142-3.
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powstał na użytek innego modlitewnika o takim właśnie
tytule przeczy fakt, iż w owym czasie nie ukazał się żaden
modlitewnik noszący taki tytuł; dopiero w 1882 r. w Wilnie
wydano książkę zatytułowaną Bóg moja nadzieja. Nasza
oprawa jest wyraźnie wcześniejsza, na co wskazują cechy
materiałowe i techniczne, np. gatunek skóry, papier glansowany zastosowany na wyklejki, ornamentalny wzór wyzłocony na wewnętrznych kantach. Może więc po prostu zbyt
długi tytuł zastąpiono tradycyjnym westchnieniem nabożnym („Deus spes mea”). Widać także, że wielkość kanwy
bardzo dokładnie dopasowano do formatu a nawet grubości
tego woluminu.
Wystrój oprawy doskonale koresponduje z zawartością tomu. Pogłębiona religijność jest cechą charakterystyczną duchowości XIX wieku. Nie tylko osoby konsekrowane, ale także świeckie oddawały się lekturze tekstów
o treści religijnej. Nie były to dzieła teologiczne, ale jak
w przypadku naszej książeczki, literatura dewocyjna, odwołująca się do uczuć, powinności. Głównymi odbiorcami tej literatury były kobiety, także nasza książeczka jest
dziełem napisanym przez kobietę dla kobiet. Wystrój oprawy: delikatna kolorystyka, naiwne motywy i symbolika
wskazują, że była ona własnością kobiety, lub też powstała
z przeznaczeniem na prezent dla kobiety. W tym ostatnim
wypadku, trud włożony w wykonanie haftu byłby dodatkowym wyrazem hołdu składanego obdarowanej. Szacowna
szata zewnętrzna czyniła z książki wytworny bibelot, z którym można było w całej krasie pokazać się publicznie lub
przyozdobić nim salonowe wnętrze. Nie służyła ona raczej
lekturze ani tym bardziej codziennej modlitwie, o czym
przekonuje dobry stan zachowania. Niewątpliwie była
chroniona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wiele
książeczek tego rodzaju zawiera dedykacje i zapisy familijne, nasza jest tego typu marginaliów pozbawiona. Znane jej
dzieje sięgają dopiero 1937 roku, wówczas napłynęła do biblioteki w darze od doktora Stefana Świąteckiego (w latach
powojennych był on prezesem Bydgoskiego Towarzystwa
Lekarskiego)6.
6
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Anna Rzeźnik
KOLEKCJA AFISZY
FILHARMONII POMORSKIEJ
W ZBIORACH WiMBP W BYDGOSZCZY
		 Państwowa Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy jest obiektem kulturalno-edukacyjnym, który został zbudowany
w 1958 r., staraniami dyrektora Andrzeja Szwalbego. Miejsce to pełni również
rolę ośrodka inspiracji naukowych oraz nosi znamiona galerii sztuki. Bywało, że podczas festiwali chętni mogli podziwiać wystawę rękopisów utworów
kameralnych polskich kompozytorów XIX w. czy zakupić sprzęt muzyczny,
wydawnictwa nutowe i płytowe, a także pozycje książkowe i albumowe (m.in.
prace Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego z zakresu historii polskiej muzyki
regionu kujawsko-pomorskiego).
Filharmonia Pomorska składa się z sali koncertowej na 880 miejsc, sali
kameralnej na 170 oraz foyer koncertowego na 170 miejsc. Słynie w świecie
z genialnej akustyki. Posiada 47-głosowe mechaniczne organy, których brzmienie nieustanie zachwyca od lat. W obiekcie można jeszcze podziwiać bogate

Książka jest przechowywana w futerale wykonanym w bibliotecznej introligatorni,
na którym wytłoczono napis: „Dar dr. St. Świąteckiego z Bydgoszczy”. Nosi sygnaturę biblioteczną 117.1937 co wskazuje na datę wpływu do zbioru.
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zbiory portretów rzeźbiarskich wybitnych kompozytorów oraz unikatowe gobeliny tkane specjalnie na zamówienie tutejszej instytucji. Oprócz tego znajduje
się tu wspaniała kolekcja malarstwa z pracami, m.in. Zdzisława Beksińskiego,
Jerzego Nowosielskiego, Jana Tarasina. Działalność artystyczna Filharmonii
Pomorskiej to koncerty symfoniczne, kameralne oraz liczne recitale najwybitniejszych wirtuozów z całego świata. Zespoły artystyczne FP mają na swym
koncie liczne nagrania płytowe1.
Filharmonia położona jest w Śródmieściu, w tzw.
dzielnicy muzycznej przy Parku im. Jana Kochanowskiego.
Wokół niej znajduje się galeria
rzeźb różnych sław muzyki poważnej.
Afisze Filharmonii Pomorskiej są ciekawym źródłem
kultury, którym warto się przyjrzeć. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy znajduje się ich ponad
500 sztuk. Przechowywane są
w Dziale Zbiorów Specjalnych
i wchodzą w skład dokumentów życia społecznego regionu
kujawsko-pomorskiego.
Dokumenty
życia
społecznego w książnicy bydgoskiej były już gromadzone
przez władze pruskie podczas
zaborów, a następnie tę działalność kontynuował z wielką pasją pierwszy polski
dyrektor Biblioteki – dr Witold Bełza. Materiały uporządkowano i podzielono
na 17. działów, przy czym kolekcja afiszy Filharmonii Pomorskiej umieszczona
została w Dziale 14 zatytułowanym „Sztuka”. Jest ona wyjątkowa, ponieważ
wpisuje się w najliczniejszy powojenny zbiór dokumentów związanych z kulturą naszego miasta.
Afisze zawierają informacje, które na pierwszy rzut oka niewiele nam
powiedzą. Jednak po przeanalizowaniu sporej grupy tych materiałów z lat 19601970, pojawiają się interesujące wnioski. Zajęłam się nimi, ponieważ tworzą
jednolitą i wartościową pod względem merytorycznym kolekcję. Jest to zbiór
1

24

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/filharmonia/o-instytucji/, dostęp (30.05.2017)

kompletny, całościowy, nierozproszony jak w przypadku lat późniejszych.
Przyjrzyjmy się najpierw ich strukturze zewnętrznej.
Działalnością wydawniczą afiszy zajmował się Prasowy Zakład Graficzny RSW „Prasa” w Bydgoszczy (RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”), bądź PZWS (Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych).
Dokumenty te najczęściej posiadają czarną czcionkę. Jednakże z czasem zaczęło się to zmieniać i pojawiły się inne barwy (czerwona, zielona, brązowa,
niebieska, a nawet fioletowa czy granatowa), aby ożywić ogłoszenie. Na szczęście, na jednym afiszu nie umieszczano zbyt wielu kolorów, co ułatwia odbiór
informacji. Na arkuszach nieraz widnieją muzyczne symbole graficzne: lira
bądź wiolonczela, nuty. Na czterech afiszach, z omawianego okresu, pojawił
się zupełnie inny znak graficzny. Jest to herb Bydgoszczy połączony nutami.
Czasami, gdy odbywał się występ Capelli Bydgostiensis Pro Antiqua Musica, to
umieszczano w nagłówku dokumentu rycinę przedstawiającą mandolinę z trąbą
w centrum, zaś po lewej i prawej stronie powiewające wstęgi z nazwą capelli.
Występuje też wyjątkowo bogata szata graficzna na kilku afiszach − plakatach,
które zapowiadały bardzo ważne uroczystości np. Festiwal „Musica Antiqua
Europae Orientalis”. Tytuły imprez kulturalnych (np. : „W ramach Millenium”,
„W tonacji patetycznej”, „Warszawska jesień muzyczna w bydgoskiej miniaturze”) wraz z programem zapisywano nieraz kursywą, natomiast pełne miano
filharmonii, nazwiska śpiewaków, dyrygenta, konferansjera, czy nazwa danego
wydarzenia muzycznego (np. festiwal, koncert symfoniczny) zapisywane były
pogrubioną czcionką. Ponadto na większości afiszy widnieją nazwiska dyrektora FP i kierowników artystycznych: Andrzej Szwalbe oraz Zbigniew Chwedczuk/ Stanisław Gałoński.
Sporą część tych dokumentów cechuje dostateczny stan zachowania.
Niestety zdarzają się też pozycje, które posiadają uszkodzone brzegi, naderwane
rogi. Występują też odbarwienia. Sporadycznie pojawiają się ślady rozmazanego tuszu. Większość afiszy jest wydrukowana na kruchym, łamliwym papierze.
Rzadko zdarzają się egzemplarze o grubszej fakturze, wydrukowane na np. kredowym papierze. Większość ma duże gabaryty, najczęściej o wymiarach: ok. 85 cm
x 61 cm, czy 50 cm x 70 cm. Występują na jednej karcie, sporadycznie na dwóch.
Część zbioru afiszy Filharmonii Pomorskiej wraz z afiszami Teatru Polskiego
z lat 50. i 60. XX w. została zdigitalizowana podczas realizacji projektu Urzędu
Marszałkowskiego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
moduł „e-Kultura” w 2015 r.
Omawiane afisze stanowią bogate źródło wiedzy z zakresu życia kulturalnego Bydgoszczy. Kolekcja zawiera dane, które zostały pogrupowane
i przedstawione w przejrzysty sposób. Należą do nich m.in. oprócz tytułów imprez, nazwisk dyrygentów, czy śpiewaków, nazwy miejscowości, gdzie odbywały się występy.
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Najczęściej koncertowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: w Bydgoszczy, Toruniu, Lubostroniu, czasami w Chełmnie,
Inowrocławiu, Mogilnie, Grudziądzu, Włocławku. Zdarzało się, że koncert miał miejsce w Nakle nad Notecią, w Janikowie, Rypinie, Ciechocinku lub Brodnicy. Bardzo rzadko muzycy Filharmonii Pomorskiej występowali poza naszym regionem, jak np. w Kielcach, czy Płocku. Interesujące
są również dane dotyczące siedzib, gdzie odbywały się koncerty. Muzyczne
spotkania realizowano w przeróżnych przestrzeniach, np. w Grudziądzu w Sali
Teatru Ziemi Pomorskiej, w Muzeum oraz w Sali NOT-u, w Inowrocławiu
w Kościele Imienia Najświętszej Maryi Panny zw. Ruiną, w Ciechocinku
w Parku Zdrojowym, w Janikowie
w Domu Kultury Zakładów Sodowych, we Włocławku w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka STiW,
w Klubie „Krokus” bądź w Sali
Teatru Miejskiego. Z kolei w Lubostroniu muzycy grali we wnętrzu
Sali Rotundowej tamtejszego Pałacu,
a w Płocku w Sali kinowej „Przedwiośnie”. W samej Bydgoszczy koncertowano nie tylko w gmachu FP, ale także w galerii parkowej FP, w BWA (Galeria
Miejska), w Farze bydgoskiej, w Muszli
Koncertowej w Parku Ludowym, jak również w Sali Ratusza Miejskiego. Podobnie
było w Toruniu, gdzie muzycy koncertowali m.in. w piwnicy lub w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, w auli
UMK na Bielanach, w Collegium Maximum, w sali Muzeum Etnograficznego,
w Młodzieżowym Domu Kultury, a także
w Sali Teatru.
Na afiszach zostały umieszczone
artystyczne wydarzenia muzyczne różnego
rodzaju. Do najczęstszych spotkań z publicznością należały koncerty symfoniczne,
kameralne, recitale fortepianowe. Swoje
zdolności prezentowali uczniowie Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej
w Bydgoszczy, absolwenci Państwowego Liceum Muzycznego w Bydgoszczy,
a także laureaci Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Orga26

nizowano także koncerty na szczególne
okazje: XX-lecie działalności Filharmonii Pomorskiej, otwarcie Filii Politechniki
Warszawskiej pod protektoratem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku,
50. rocznica Powstania Wielkopolskiego,
a także 24. rocznica Wyzwolenia Bydgoszczy, 50-lecie Rewolucji Październikowej.
Muzycy grali też podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, finału quizu muzycznego
„Zgaduj-Zgadula”, a nawet z okazji „Dnia
Handlowca” (26.01.1969 r.), jak również
z okazji Dni Bydgoszczy (4.06.1976 r.)
W Filharmonii odbywały się również koncerty o charakterze cyklicznym:
sylwestrowo-noworoczne, karnawałowe,
obchody Dnia Dziecka, Dnia Kobiet (pt.
„Piosenka dla Ewy”). Jednak do największych wydarzeń, a zarazem wyzwań
kulturalnych w Filharmonii Pomorskiej należały pojawiające się regularnie
– co trzy lata – Międzynarodowe Festiwale Muzyki Dawnej Krajów Europy
Środkowej i Wschodniej „Musica Antiqua Europae Orientalis” (zaczynając
od 1966r.) Prezentowano wówczas polską i zagraniczną muzykę renesansową,
muzykę gruzińską, armeńską, słoweńską, chorwacką, bułgarską, węgierską,
czeską i słowacką, rosyjską, muzykę narodów Jugosławii, rumuńską, polską
muzykę współczesn (G. Bacewicz, K. Szymanowski, R. Twardowski, K. Penderecki), czy muzykę cerkiewną.
Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na poziom artystyczny poszczególnych koncertów. Przy niektórych tytułach zapowiadających dany występ, pojawiały się tylko słowa np.: koncert kameralny, recital itp. – bez większego wkładu emocjonalnego. Natomiast na innych afiszach widnieją następujące słowa:
uroczysty, nadzwyczajny, fenomenalny, rewelacyjna, znakomita, wielki, genialny, wybitni, co niewątpliwie podwyższa rangę danego wydarzenia.
Na muzyczne występy zapraszano sławne formacje muzyczne z Polski i z zagranicy, np.: Zespół Madrygalistów, Zespół Instrumentów Dawnych,
Chór „Arion”, Orkiestra Kameralna, Kameralny Chór Chłopięco-Męski, Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses, „COLLEGIUM MUSICORUM POSNANIENSIUM”, Zespół kameralny – Con moto ma cantabile z Warszawy, Chór
Uniwersytetu Warszawskiego, słynny Chór Stefana Stuligrosza, Łódzka Orkiestra Kameralna „Pro Musica”, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Krakowskiej, Atrium Musicae z Madrytu, Kubańska
Orkiestra Kameralna, Dresdner Kreuzchor, Chór chłopięcy ze Sztokholmu,
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Kwintet Boccheriniego (Włochy), NHK Symphony Orchestra (Japonia), Orkiestra Rudolfa Barszaja (ZSRR), Państwowa Kapela Chóralna z Moskwy, światowej sławy Kwintet Dęty „Ars Nova” z Paryża, Zespół Muzyki Cerkiewnej
przy Warszawskiej Operze kameralnej, Kwartet „Varsovia”, znakomity Kwintet
„Barocco” z Moskwy.
W Filharmonii Pomorskiej w latach 1960-1970 gościli zarówno polscy
artyści jak i zagraniczni. Na bydgoskiej scenie występowali m.in.: Jerzy Maksymiuk, Konstanty Andrzej Kulka, Stefan Stuligrosz, Kazimierz Kord, Henryk
Debich, Wanda Wiłkomirska, Józef Wiłkomirski, Kaja Danczowska, Anna German, Anna Jantar, Violetta Villas, Ewa Demarczyk.
Spośród artystów zagranicznych warto wymienić takich muzyków,
jak: Louise Parker (USA), Wiktor Dubrowski (ZSRR), Fuat Mansurow (ZSRR),
Aimée van de Wiele (Belgia), Michaił Bezwierchnyj (ZSRR), Helene George
(USA), Roger Woodward (Australia), Bernard Ringeissen (Francja), Arnoldo
Estrella (Brazylia), Pierino Gamba (Włochy), Manuel Duchesne Cuzan (Kuba),
Jean Paul Sevilla (Francja), Emil Gilels (ZSRR).
U progu swojej kariery w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wystąpił światowej sławy włoski tenor Luciano Pavarotti.
Z afiszy przechowywanych w zbiorach WiMBP dowiadujemy się,
że w Filharmonii Pomorskiej grano utwory na rzadkich instrumentach muzycznych. Wśród nich odnajdujemy, np. klawesyn, czy jego odmiana szpinet, cembalet, viola da gamba. Grano także na lutni, czy gitarze hawajskiej. Do najciekawszych i najbardziej specyficznych należą jednak – fale Martenota – jeden
z pierwszych instrumentów elektrycznych na świecie, jego
historia sięga czasów I wojny światowej. (www.muzykotekaszkolna.
pl/wiedza/instrumenty/fale-martenota/ , dostęp (04.09.2017))
Dzięki bogatemu i różnorodnemu repertuarowi, Filharmonia Pomorska mogła kształtować gusta i zmysł estetyczny publiczności.
Afisze Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego stanowią interesujący przyczynek do badań nad działalnością muzyczno-kulturalną na Pomorzu i Kujawach. Są materiałami informacyjno-promującymi, które
dostarczają równie ciekawych, co potrzebnych informacji. Ukazują nietypowe
miejsca, gdzie odbywały się imprezy muzyczne. Przedstawiają różnorodną
gamę spotkań muzycznych (koncerty, recitale, festiwale). Są pamiątką po minionych czasach, a jednocześnie źródłem danych z historii kultury Bydgoszczy.

Alina Walukiewicz
PÓŁKA Z REGIONALIAMI
Pierwszym bydgoskim klasztorem był klasztor Karmelitów. Istniał „od
końca XIV wieku aż do 1816 roku”1. Powstał na działce u wylotu ul. Mostowej.
„W listopadzie 1398 r. wzmiankowany jest po raz pierwszy kościół zakonny
z kryptą grzebalną oraz zabudowania claustrum”2. Późniejsze zabudowania
murowane przetrwały likwidację zakonu, ale ostatecznie, stopniowo niszczejące, były rozbierane. W budynku kościoła, po przeróbkach, powstał teatr, który
spłonął całkowicie 24 marca 1890 r. W tym samym miejscu zbudowano nowy
gmach, który spłonął częściowo w styczniu 1945 r., a rozebrany został w 1946
r. Publikacja Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tematu, ale nadal nie jest to monografia, co zastrzega autor
wstępu3. Ważne jest nie tylko bogactwo informacji, ale także zebranie ich w
jednym tomie. Mapy, plany, zestawienia oraz bogaty materiał ikonograficzny są
dodatkowym atutem publikacji.
Przełom XIX i XX w. można śmiało nazwać złotym okresem bydgoskiej architektury i urbanistyki. Żyło i pracowało wówczas w Bydgoszczy kilku
znaczących architektów i budowniczych. Zostawili po sobie wspaniałe realizacje, przede wszystkim kamienic mieszkalnych, ale także gmachów użyteczności publicznej. Wśród nich był Józef Święcicki, niewątpliwie utalentowany,
ale też niezwykle pracowity człowiek. Ogólna liczba projektów zrealizowanych
w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Solcu Kujawskim wynosi 2174. Święcicki nie
gardził żadną pracą, dlatego w katalogu projektów znaleźć można tak niewielkie realizacje jak altana ogrodowa, a nawet przyłącze do kanalizacji, jednak
zdecydowana większość to projekty całych budynków. Wiele z nich omawia
autorka publikacji szczegółowo, ilustrując każdy z nich dużą liczbą zdjęć, planów i projektów, co daje kompletny wgląd w każdy prezentowany przez autorkę
budynek.
Przyroda jest tak silna i tak krucha jednocześnie. Potrafi szybko się odradzać, ale równie szybko całe połacie lasu mogą zniknąć za sprawą sił natury,
ale także destrukcyjnych działań człowieka. Jedną z form jej ochrony jest uznanie obiektu za pomnik przyrody. Według najnowszego opracowania dotyczące1
2
3
4
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go bydgoskich pomników przyrody5 jest ich obecnie 105 (98 ustanowionych i 7
projektowanych), w tym trzy głazy narzutowe i jedno źródło6. Resztę stanowią
drzewa, przy czym jako jeden obiekt występują też grupy drzew. Wszystkie
zostały opisane i sfotografowane, podano też dokładną lokalizację. Wśród omówionych pomników jest między innymi głaz narzutowy „Wojciech” o obwodzie
1550 cm. Znajduje się on w pobliżu tzw. glinianki przy ul. Rejewskiego w Fordonie.
Stare fotografie mają swój urok, a może nawet magię. Świat wokół
nas ulega nieustannym przemianom, a malowanie go i opisywanie w dawnych
czasach pozwalało na pozostawienie świadectwa w niewielkim zakresie. Dopiero wynalazek Louisa Daguerre’a pozwolił „zatrzymać czas”. Świat ocalony na
starej fotografii otrzymał drugie życie, a wszystko dzięki kolejnemu genialnemu wynalazkowi – komputerowi. Jak grzyby po deszczu pojawiają się książki
przedstawiające poszczególne miasta regionu na starej fotografii. Niewielkich
rozmiarów publikacja, poświęcona najstarszym ulicom Nakła7, zwraca uwagę
doskonałą jakością zdjęć. Są one materiałem ilustracyjnym do opisu najstarszych ulic miasta. Niestety przy zdjęciach brakuje dat, co w przypadku każdej
fotografii, a szczególnie starej, jest ważne.
Podróż w czasie i przestrzeni oferuje wydawnictwo grudziądzkiego
muzeum8. W publikacji zaprezentowano 152. perły ze zbiorów Muzeum im. ks.
dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. „Są to archiwalia, w których zawarte są treści związane z historią nie tylko Grudziądza, ale też Polski i świata”9, a pochodzą z okresu od XIV do XX wieku. Przeglądając karty książki, znaleźć można
bardzo ważne dokumenty, jak np. potwierdzenie przywilejów królewskich dla
miasta, ale tak to już bywa z ludzką ciekawością, że szuka czegoś ciekawego,
oryginalnego. Takie dokumenty też można znaleźć w omawianym wydawnictwie, np. „Plan wsi Lubiewo i okolic w starostwie tucholskim” pochodzący z II
polowy XVIII wieku. Widać na nim kreski (drogi), fragmenty trzech budowli po
bokach i mnóstwo drzewek rysowanych „do góry nogami”10. Niemniej ciekawa
jest „Mapa doliny Tempe w greckiej prowincji Tesalia” z 1590 r., wydrukowana
w 1624 r. Dolina Tempe to w rzeczywistości głęboki wąwóz pomiędzy Olimpem a górami Ossa, które nie są może bardzo wysokie, ale ciągną się jednolitym
pasmem. Na planie z XIV w. tu i ówdzie sterczą pojedyncze skaliste szczyty,
co wygląda dość zabawnie. Należy jednak pamiętać, że autor planu nie miał do
pomocy żadnej zaawansowanej techniki tylko, lub aż, własne oko i umysł.

Przez wieki budowlą wyróżniającą się w panoramie Grudziądza był
górujący nad miastem zamek. Charakterystyczna wysoka wieża zdawała się
strzec miasto przed wrogami. Zapewne wiele razy to się udało, być może kosztem przetrwania samego zamku. Dziś pozostały po nim pojedyncze elementy (np. ocembrowanie zamkowej studni), a w najlepszym stanie zachowała się
owa wieża zwana „Klimkiem”. Publikacja przedstawia źródła historyczne do
dziejów miasta ze szczególnym uwzględnieniem zamku, ponieważ: „Efektem
bardzo ważnym i istotnym tych dziejów jest Zamek Grudziądzki”11. Erygowany
przez Krzyżaków w roku 1299, przetrwał do XIX wieku, choć już w Inwentarzu Starostwa Grudziądzkiego z roku 173912 znaleźć można informacje o złym
stanie zabudowań. Był to chyba początek degradacji i ostatecznie zamek rozebrano w latach 1796-1804. Kolejne ryciny przedstawiają już tylko wieżę, która
szczęśliwie ocalała mimo uszkodzeń w 1807 r. Zniszczona została dopiero w
roku 1945. W 2003 r. powołany został Społeczny Komitet Odbudowy „Klimka”
i dzięki tej inicjatywie można dziś oglądać wieżę, choć odbudowano jedynie
25 metrów. Publikacja jest ciekawa, zawiera bogaty materiał ilustracyjny, szkoda, że braki warsztatowe (np. braki w przypisach, braki dat przy dokumentach)
utrudniają korzystanie z niej.
Osadnicy olęderscy zasiedlali tereny Rzeczypospolitej położone na
Żuławach i w Dolinie Dolnej Wisły w XVI wieku. Zajmowali ziemie trudne w
użytkowaniu – podmokłe, narażone na zalewanie. Różnili się od okolicznego
chłopstwa nie tylko mową, wyznaniem, strojem i obyczajami, ale byli też osobiście wolni i zwolnieni od uciążliwej pańszczyzny. Posiadali duże gospodarstwa,
a ciężko na nich pracując, należeli do najbogatszych warstw wiejskiego społeczeństwa. Trwali na ziemiach polskich przez 4 wieki. „Druga wojna światowa i
wydarzenia, które nastąpiły po niej13, zakończyły ponad 400-letnią historię menonitów w Polsce”14 Zapomniani na blisko 50 lat, niedawno wkroczyli znowu
w nasze życie, na karty książek, w tworzonych muzeach etnograficznych czy
szlakach turystycznych. „Żyją wśród nas ich potomkowie, noszący nazwiska
i imiona brzmiące obco, ale należące przecież do naszych dawnych, bliskich
sąsiadów”15. Książka Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy jest
pokłosiem projektu zrealizowanego pod tym samym tytułem.
„Człowiek świata, skarbnica pomysłów, kopalnia artystycznej wiedzy”16 – tak zaczyna się publikacja poświęcona Stanisławowi Horno-Popław11
12

5
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skiemu, jednemu z symboli polskiej rzeźby. Wybranym przez niego tworzywem
był kamień. Ten twardy i surowy materiał przybierał w jego rękach niezwykłe
formy. Czasami były to bardzo proste kształty, jak np. rzeźba „Żubr”, a czasami, mimo że nadal schematyczne, bardziej wyrafinowane, jak w przypadku
rzeźby „U źródła”17. Powstałe niedawno Bydgoskie Centrum Sztuki nie tylko
przygotowało wystawę jego dzieł, ale tworząc na facebooku profil poświęcony
artyście, stara się, by „Horno-Popławski był niezmiennie jednym z symboli
polskiej rzeźby”18.
Ostatni odcinek cyklu „Półka z regionaliami” niechaj zakończy się
„śpiewająco”. „A najzieleńsza toń bywa tam, Gdzie Wenecja Bydgoska i most”
– śpiewa w piosence o Bydgoszczy Irena Santor. Marek Jeleniewski, w tytule
swojej kolejnej książki, na końcu frazy „Gdzie Wenecja Bydgoska i most?” postawił znak zapytania. A przecież wiadomo od mistrza Ildefonsa, że „Pytanie
[…], w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać
by należało”. Nie tylko zresztą w tytule, ponieważ książka zawiera „setki pytań”, ale na szczęście także „tysiące odpowiedzi” na temat Bydgoszczy, więc
poszukiwania są zupełnie bezbolesne. Bogaty materiał ilustracyjny przedstawiający dawną i współczesną Bydgoszcz sprawia, że także przyjemne. Książka
może być bardzo przydatna dla osób organizujących konkursy, gry uliczne itp.
Bibliografia:
1. Derkowska-Kostkowska B., Bydgoszczanin i budowniczy., Bydgoszcz
2016
2. Horno-Popławski S., Katalog zbiorów Bydgoskiego Centrum Sztuki, Bydgoszcz 2017
3. Jeleniewski M. K., Gdzie Wenecja Bydgoska i most, Bydgoszcz [2017]
4. Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017
5. Kucharczyk R. B., Historia zamku w Grudziądzu. Cz. 1, Grudziądz 2016
6. Nakło – miasto trzech kultur, Nakło nad Notecią 2016
7. Perły archiwalne grudziądzkiego muzeum, Grudziądz 2016
8. Olędrzy, red. Andrzej Pabian, Michał Targowski, Toruń 2016
9. Pomniki przyrody Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016
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W tym wypadku materiałem jest co prawda gips, ale sposób obróbki sprawia, że
wygląda jak kamień.
Tamże, s. 3.

Karolina Stanek
WINCENTY GORDON – REGIONALISTA, PASJONAT
Bydgoszcz ze szpargałów poznałem,
i tak się zakochałem w mieście moim
po wsze czasy, że inszej urody nie widzę
Wincenty Gordon1
Pod koniec czerwca 2017 r. Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił plebiscyt
na patronów nowych tramwajów, zakupionych w związku z planowaną rozbudową ul. Kujawskiej i modernizacją linii na Kapuściska. Jednym z 17. wyłonionych, był Wincenty Gordon2. Rok 2017 obfituje w okrągłe rocznice związane
z osobą Gordona: 25. rocznica śmierci oraz 100-lecie harcerstwa bydgoskiego,
z którym był związany od momentu założenia. Wróćmy jednak do początku.
Wincenty Gordon urodził się 31 marca 1900 r. w Szwederowie (które
częścią Bydgoszczy stało się dopiero w kwietniu 1920 r.) jako drugie dziecko
Walentego i Rozalii z Lewandowskich. Już w wieku 14 lat rozpoczął pierwszą
pracę zarobkową, aby pomóc w utrzymaniu wielodzietnej rodziny po stracie
ojca. 8 sierpnia 1917 r. wstąpił do pierwszej w Bydgoszczy drużyny harcerskiej,
założonej przez Jana Wierzejewskiego. Data ta jest początkiem bydgoskiego
harcerstwa. Gordon był jednym z najaktywniejszych bydgoskich skautów. Pomagał Wierzejewskiemu w organizowaniu nowych drużyn. Bydgoscy skauci
skupiali się głównie na działalności oświatowej i przysposobieniu wojskowym.
Wielu z nich brało później udział w powstaniu wielkopolskim. W 1921 r Gordon
zrezygnował z pełnionej od marca 1920 r. funkcji Komendanta Rad Drużynowych. Jednak przez cały okres międzywojenny należał do najbardziej aktywnych działaczy harcerskich w Bydgoszczy. Założył w tym czasie wiele nowych
drużyn. Zawodowo był związany z Elektrownią Miejską, w której pracował do
wybuchu II wojny światowej. Walczył w kampanii wrześniowej, a po powrocie
został skierowany do pracy jako spawacz w Kolejowym Warsztacie Naprawczym Rzeszy (ZNTK do 2001 r., obecnie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz).
Niedługo potem zaangażował się w działalność konspiracyjną harcerstwa. Jako
„Wawrzon” organizował szkolenie wojskowe w podokręgu południowym Komendy Chorągwi Pomorskiej Szarych Szeregów oraz siatkę łączności i wywia1
2
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du w bydgoskim węźle kolejowym. Po wojnie pracował jako urzędnik w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy. W 1966 r. przeszedł
na emeryturę, jednak jeszcze do 1974 r. pracował na pół etatu w zakładowym
archiwum. To właśnie w tym czasie zaczął badać dzieje miasta.
Świetna znajomość języka niemieckiego pozwoliła Wincentemu Gordonowi na dogłębne badanie ksiąg gruntowych, przez co odtwarzał przeszłość
poszczególnych budynków, ulic, dzielnic. Do rozpoczęcia przygody z pisaniem
do lokalnej prasy namówiła go znakomita bydgoska dziennikarka, Waleria Drygałowa, również szwederowianka. W tamtym czasie w Bydgoszczy zachodziły
spore zmiany: stare budynki były wyburzane, ulice były wytyczane na nowo.
Wszystko to skłoniło pana Wincentego do swoistych „pożegnań”. Tak właśnie
został zatytułowany pierwszy cykl artykułów „Bydgoskie pożegnania”. Pierwszy artykuł z takim nagłówkiem został opublikowany w „Dzienniku Wieczornym” w 1968 r., w wydaniu weekendowym z 16-17 czerwca3. Możemy tam
przeczytać list do redakcji (Ocalmy od zapomnienia obiekty starej Bydgoszczy!),
który nie jest podpisany, ale możemy się domyślać, że autorem był sam Gordon.
Pod listem widnieje odpowiedź Redakcji, która inicjatywę Czytelnika uważa
za „słuszną i celową”. Poniżej można zobaczyć pierwszy artykuł cyklu, podpisany inicjałem imienia i nazwiskiem Gordona. Cały cykl liczy sobie 57 artykułów,
z czego większość ukazywała się w wydaniach weekendowych lub świątecznych. Ostatni odcinek „Bydgoskich pożegnań” autorstwa Gordona został wydrukowany w kwietniu 1976 i dotyczył kina Gryf, znajdującego się przy ul.
Śniadeckich 45. Sześć lat później życie napisało epizod do tego cyklu. W numerze 5 z 1982 r. ukazał się jeszcze jeden artykuł opatrzony nagłówkiem „Bydgoskie pożegnania”, którym redakcja „Dziennika Wieczornego” żegna zmarłego
Wincentego Gordona.4
Drugim niezwykle rozbudowanym i ewoluującym przez lata cyklem,
była „Bydgoszcz jakiej nie znamy”. Pod takim tytułem zaczął się on ukazywać
w listopadzie 1969 r. i liczy sobie 55 artykułów. Podobnie jak przy poprzednim,
zdecydowana większość (52) była publikowana w wydaniach weekendowych
i świątecznych. Tytuł występował w różnych wariantach na przestrzeni 11 lat,
w których się ukazywał: Bydgoszcz jakiej nie znamy; Bydgoszcz nie znana;
Bydgoszcz nieznana; Bydgoszcz znana i nie znana; Bydgoszcz mało znana;
Bydgoszcz znana i nie znana. W 1976 r. cykl zmienił trochę formułę. Zamiast
artykułów na dany temat, najpierw ukazywał się rysunek-zagadka jakiegoś budynku, autorstwa Jerzego Pawłowskiego. Przez określony czas czytelnicy mogli
nadsyłać do redakcji propozycje odpowiedzi. W jednym z kolejnych numerów
ukazywało się rozwiązanie zagadki, publikowane były nazwiska zwycięzców
i oczywiście artykuł Gordona, opisujący ten budynek.
3

4
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Bydgoskie pożegnania. Do redakcji „Dziennika Wieczornego”, „Dziennik Wieczorny”
1968, nr 141, s. 4.
Bydgoskie pożegnania. Pan Wincenty, „Dziennik Wieczorny” 1982, nr 5, s. 10.

Na łamach „Dziennika Wieczornego”, poza omówionymi seriami artykułów, ukazywały się również pojedyncze publikacje, nieopatrzone żadnym
nagłówkiem. Takich publikacji było w sumie 29. Poruszały one różną tematykę.
Poza sztandarowym tematem zapomnianych budynków i miejsc były też takie,
które dotyczyły historii harcerstwa, bydgoskiej energetyki, działalności Szarych
Szeregów, masonerii, kręglarstwa, szpitali. Dwa teksty na temat harcerstwa ukazały się w „Opowieściach bydgoskich” wydanych w 1970 r. w Poznaniu.
Osobnym rozdziałem działalności Gordona była współpraca z „Kalendarzem Bydgoskim”. To tutaj możemy znaleźć kolejne dwa sztandarowe cykle,
a mianowicie „Nasze dzielnice”/”Bydgoskie dzielnice” oraz „Z teki Szperacza”. W sumie w „Kalendarzu” na przestrzeni 16 lat (od 1969 do 1985) ukazały
się 22 artykuły. Pierwszy z nich był napisany we współpracy ze wspomnianą
Waleria Drygałową i dotyczył metryki historycznej domu przy ul. Mostowej
1. Na cykl „Bydgoskie/Nasze dzielnice” składa się 9 artykułów, które opisują kolejno: Wilczak, Szwederowo, Okole, Czyżkówko, Jachcice, Myślęcinek,
Osiedle Leśne – Bielawy, Skrzetusko i Bartodzieje Wielkie. 10. artykuł, który
nie jest opatrzony takim nagłówkiem, ale można zaliczyć do tej serii, to Fordon
– najmłodsza dzielnica miasta z 1975 r. Drugi cykl, czyli „Z teki Szperacza”
jest znacznie uboższy, zawiera zaledwie 3 artykuły, z czego jeden jest podpisany
tylko inicjałami a drugi wcale nie ma podpisu. Jednak autorstwo Gordona potwierdza „Bibliografia zawartości Kalendarza Bydgoskiego 1968-1985” opracowana przez Marię Czarnecką-Dąbek. Podobnie jak cztery pozostałe artykuły,
które były podpisane inicjałami lub wręcz pseudonimem „Szperacz”5. Artykuły
„Z teki Szperacza” można znaleźć również w „Dzienniku Wieczornym” z lat:
1972 (3), 1975 (7) i 1977 (2). Należy jednak zaznaczyć, że zdarzały się również
niepodpisane albo podpisane przez innych, niż Gordon, autorów.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej znajdują się bogate zbiory przekazane przez Gordona. W Dziale Zbiorów Specjalnych możemy
znaleźć 16 teczek zawierających rękopisy i maszynopisy, w większości artykułów publikowanych na łamach „Dziennika Wieczornego” oraz „Kalendarza
Bydgoskiego”, a także zbiór 285 fotografii starej i nowej Bydgoszczy. Materiały
przekazane w darze przez Wincentego Gordona są na tyle interesujące, że zasługują na osobne opracowanie. Z kolei w Pracowni Regionalnej przechowywane
są: maszynopis artykułu o kamienicy Poli Negri oraz rękopis pt.: Zestawienie
nazw ulic miasta Bydgoszcz. Na stronie tytułowej owego Zestawienia… możemy przeczytać, że „zostało ono przekazane MBP do użytku Czytelni Regionalnej – 11.02.1970 r.” Jest to jedyne tego typu opracowanie, które zawiera:
zestawienie nazw ulic miasta Bydgoszczy z lat: 1965; 1941; 1920-1939 i 1920,
zestawienie ulic zniesionych w ramach zmiany planu zagospodarowania, alfabetyczny spis polskich oraz niemieckich nazw. Jest to niezwykle cenne źródło,
5

Szperacz, Stara bydgoska Książnica, „Kalendarz Bydgoski” 1974, s. 141-143.
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często wykorzystywane zarówno przez czytelników, jak i bibliotekarzy.
Wincenty Gordon jeszcze za życia był doceniany za opisywanie zapomnianych dziejów swojego miasta. W 1976 r. otrzymał jedno z czterech wyróżnień w plebiscycie na „Najpopularniejszego bydgoszczanina”, organizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i redakcję „Dziennika Wieczornego”6. Spotkania z nim cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na łamach
„Dziennika Wieczornego” można znaleźć dwie wzmianki o takich spotkaniach.
Pierwsze z nich miało miejsce 22.10.1975 a drugie 27.02.1977 po tym, jak Gordon otrzymał wspomniane wcześniej wyróżnienie. W relacjach z tych wydarzeń
możemy przeczytać m.in.: „Wspomnień Wincentego Gordona słuchano nie tylko z uwagą, ale także nawiązywano do nich podczas ciekawej dyskusji”7. Od
lat 20. XX w. należał do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego
honorowym członkiem został w 1980 r. Zmarł 2 stycznia 1982 r., pochowany
został na cmentarzu przy Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od 1985 r. jedna z fordońskich ulic nosi jego imię8.
Dorobek Wincentego Gordona jest imponujący. W trakcie przygotowań do napisania niniejszego artykułu sporządziłam spis publikacji jego autorstwa, które ukazały się przede wszystkim na łamach „Dziennika Wieczornego” i „Kalendarza Bydgoskiego”. Liczy on 177 pozycji bibliograficznych. Być
może, gdy uda się ten spis usystematyzować i opracować, ukaże się on w formie
bibliografii. Niestety istnieje prawdopodobieństwo, że nie jest on jeszcze kompletny, gdyż niektóre źródła wspominają o jeszcze jednym cyklu, którego nie
spotkałam w czasie poszukiwań a mianowicie „Bydgoskie kościoły”, który miał
być publikowany w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”9. Istnieje zatem furtka do
kolejnych badań nad fascynującą działalnością wydawniczą Wincentego Gordona.
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Lucyna Partyka
JOSEPH CONRAD ZNANY W POLSCE, ALE CZY CZYTANY?
150. rocznicę urodzin Josepha Conrada umieszczono w kalendarzu
rocznic UNESCO na rok 2007. Przypadająca w 2017 roku 160. rocznica urodzin pisarza stała się okazją do ponownego przypomnienia jego sylwetki oraz
twórczego dorobku. Sejm RP ogłosił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego. W dokumencie napisano m.in.: „Był on pisarzem uniwersalnym,
podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad sto lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między
europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła, m.in. Lord Jim, Smuga cienia,
Jądro ciemności czy Tajny agent, na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały
pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne.”1
Wprawdzie był synem literata, ale mając 17 lat o pisarstwie jeszcze nie
myślał, chociaż wspominał po latach: „Już kiedy miałem pięć lat, byłem zapalonym miłośnikiem książek, co nie jest może dziwne u dziecka, które nauczyło się
czytać, nie wiedząc kiedy. Jako dziesięcioletni chłopczyk znałem wiele książek
Wiktora Hugo i innych romantyków. Czytałem po polsku i po francusku dzieła
historyczne, podróże, powieści.”2. W innym miejscu napisał: „Nie pamiętam
żadnej książki dla dzieci; nie wiem, czy kiedykolwiek jakąś czytałem; pierwszą
książką, którą pamiętam wyraźnie, są Les Travailleurs de la mer (Pracownicy
morza) Hugo. Czytałem ją mając siedem lat.”3. Jako nastolatek marzył, by zostać marynarzem i sprawujący nad nim opiekę, wuj Tadeusz Bobrowski, brat
matki, pomógł mu to marzenie urzeczywistnić. 14 października 1874 r. Conrad
(wówczas jeszcze Józef Teodor Konrad Korzeniowski) opuścił Kraków i udał
się w podróż do Marsylii. Dobrze znał język francuski (władał też językiem
niemieckim), więc przede wszystkim dlatego wybór padł na Francję. Jednak
po czterech burzliwych latach zerwał z dotychczasowym otoczeniem i w kwietniu 1878 r. po raz pierwszy zaciągnął się na statek brytyjski. Wpływ na tę decyzję miał niewątpliwie fakt, że w 1878 r. nie przedłużono Conradowi paszportu.
1

2

3
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Ciążył bowiem na nim, jako poddanym rosyjskim i synu skazańców, obowiązek
odbycia długoletniej służby w armii carskiej. Dwa lata później, w roku 1880,
zdał egzamin na najniższy stopień oficerski w angielskiej marynarce handlowej.
Następny stopień zdobył w 1883 roku, a w 1886 r. otrzymał brytyjskie obywatelstwo i zdał egzamin kapitański. Drogą morską dotarł m.in. do Australii, Madrasu w Zatoce Bengalskiej, Singapuru, na Jawę, odbył kilka podroży wzdłuż
południowego wybrzeża Borneo, płynął z Bombaju do Dunkierki, spędził dwa
tygodnie w Bangkoku, krążył po wodach Oceanu Indyjskiego, dotarł w końcu
też do Konga. „Możemy powiedzieć, że podróż do Kongo zamyka zasadniczo
proces kształtowania się światopoglądu Conrada. Mamy już tego podstawy: kult
wierności, honoru i obowiązku, krytycyzm wobec panujących stosunków politycznych i ekonomicznych, świadomość ogromnej wartości nakazów etycznych,
pesymizm wobec widzianego świata i optymizm wobec wartości jednostek
ludzkich.”4 – tyle znawca życia i dzieła Conrada, Zdzisław Najder. W Kongo
Conrad zachorował i przeszedł długą rekonwalescencję, leczył się w Wielkiej
Brytanii i we Francji. Skutek był na tyle dobry, iż zdecydował się odbyć jeszcze
trzy podróże morskie, dwie do Australii oraz ostatnią na trasie Londyn – Rouen
i z powrotem. Nie ulega wątpliwości, że pracując przez 14 lat jako oficer mary4
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Najder Z., Posłowie. W: Conrad J., Szaleństwo Almayera. Tł. A. Zagórska. Warszawa
1958, s. 222.

narki zdobył bogaty bagaż doświadczeń i to on w dużej mierze stanowi o wartości jego prozy. Wiele z tych miejsc, przeżytych chwil, poczynionych obserwacji
oraz wielu spotkanych ludzi znalazło swój wyraz w jego twórczości.
Mając 37 lat, zrezygnował z pracy marynarza. Postanowił poświęcić
się odtąd wyłącznie pracy pisarskiej. Tworzył w języku angielskim. W zasadzie dojrzewał do tej decyzji już wcześniej. Pierwszą próbę literacką podjął
w 1886 r., kiedy napisał po angielsku opowiadanie pt. Czarny sternik. Wprawdzie była to próba raczej nieudana, bo tekst został odrzucony, ale Conrad, mimo
że języka angielskiego zaczął uczyć się dopiero jako 20-latek, nie poddał się.
Trzy lata później zaczął pisać swoją pierwszą powieść Szaleństwo Almayera
(Almayer’s Folly), wydaną w 1895 roku. Wchodzi ona w skład trylogii, której
pozostałe części tworzą powieści: Wyrzutek (An Outcast of the Islands, 1896)
i Ocalenie (The Rescue, 1920). Chronologicznie należałoby czytać tę trylogię
zaczynając od Ocalenia, a na Wyrzutku kończąc. Łącznie napisał 15 powieści
i 8 tomów opowiadań. Nie od razu stał się znanym pisarzem. Wprawdzie już
pierwszą powieścią przyciągnął uwagę krytyków, jednak dopiero jedenasta,
opublikowana w 1913 r., powieść Gra losu (Chance) wzbudziła zainteresowanie szerokiej publiczności. Jej bohaterką pisarz uczynił Florę de Barral, córkę
oszusta finansowego, której losy pozwoliły autorowi utkać moralitet na temat
pułapek życia5. Ten sukces mierzył się nie tylko ilością sprzedanych egzemplarzy, ale także zainteresowaniem krytyków. Współcześnie powieść ta wydaje się
mniej znana, mimo stale aktualnych treści, w porównaniu z takimi utworami, jak
Lord Jim, Murzyn z załogi „Narcyza” (The Nigger of the „Narcissus”), Jądro
ciemności (The Heart of Darkness), Nostromo, Tajny agent (The Secret Agent),
W oczach zachodu (Under Western Eyes) i Smuga cienia (The Shadow Line).
Wpływ na tak olbrzymią popularność miały zapewne liczne adaptacje filmowe
i teatralne tych dzieł. Jednak dla Conrada entuzjastyczne przyjęcie Gry losu, co
podkreślał w napisanej w 1920 r. przedmowie do tej powieści, miało ogromne
znaczenie: „Spostrzegłem, że udało mi się zadowolić wielu ludzi gorliwie zajętych własnymi, bardzo realnymi interesami. Przyjemnie jest pomyśleć, że się
można podobać. Ze strony tych, którzy zawodowo zajmują się krytykowaniem
takich dążeń, książka ta spotkała się wielostronnymi rozważaniami i głęboką
analizą; przyniosło to nie tylko zadowolenie mojej osobistej zarozumiałości,
którą dzielę z całą ludzkością, lecz poruszyło moje głębsze uczucia i zbudziło
pełne wdzięczności zainteresowanie.”6 Po napisaniu Gry losu, w co włożył dużo
wysiłku, potrzebował dwutygodniowego odpoczynku. W tym czasie wysłał do
jednego w wydawców rękopisy opowiadań Bestia (The Brute) i Karain. Ten
5
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drugi znajdował się, niestety, w torbie pocztowej na Titanicu. Tragedia transatlantyku bardzo poruszyła pisarza, co znalazło swój wyraz w eseju Kilka refleksji w związku z zatonięciem Titanica, który pisał dla wydawcy z USA, gdzie
dzieła pisarza zbierały bardzo pochlebne recenzje. Do najchętniej czytanych
tam powieści Conrada należy Zwycięstwo (Victory).7 W zamieszczonym w anglojęzycznej Wikipedii haśle biograficznym wśród nazwisk autorów, na których
twórczość Conrada wpływ wywarła, wymienia się m.in. F. Scotta Fitzgeralda,
Williama Faulknera, Ernesta Hemingway’a, George’a Orwella, Grahama Greena, Gabriela Garcię Marqueza, V.S. Naipaula. 8
Conrad oddziaływał także na polskich pisarzy. Agnieszka AdamowiczPośpiech, autorka szkiców Podróże z Conradem (2016), skupia się na Gustawie
Herlingu-Grudzińskim, który obrał sobie Conrada, jako „przewodnika na emigracyjnych szlakach”. Cenił go jako pisarza od najmłodszych lat. Bronił go
przed atakami marksistowskich krytyków, którzy zwalczali tzw. postawę conradowską (w latach 1949-1954 obowiązywał zakaz edycji dzieł Conrada). Nie bez
wpływu był fakt istnienia wielu, czasem wręcz niesamowitych, analogii między
kolejami losu obu pisarzy.
Środowiska polskie związane z literaturą kultywują także współcześnie
pamięć o autorze zwanym pisarzem trzech kultur – polskiej, francuskiej i angielskiej. W Polsce odbywa się w Krakowie od 2009 r. Conrad Festival – Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada. W 2015 r. ustanowiono
Nagrodę Conrada (ogólnopolskie wyróżnienie dla debiutantów) wręczaną podczas tego festiwalu, której fundatorem jest miasto Kraków. Wiele ciekawych
imprez przygotowanych zostało specjalnie z myślą o obchodach Roku Conrada
2017. Wymienię niektóre z nich. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
zainaugurowało w lipcu cykl koncertów w ramach Festiwalu Obrazy z Conrada.
Cykl audycji radiowych pt. Śladami Conrada zaproponowała radiowa Dwójka. We wszystkie soboty września organizowane były w Londynie z inicjatywy
londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej oraz Instytutu Książki wycieczki rowerowe Śladami Conrada. Ciekawy program obchodów Roku Conrada przygotował w 2017 r. Instytut Polski w Düsseldorfie. Składały się na niego: wystawa, pokazy filmowe, wieczór autorski, międzynarodowa konferencja naukowa.
W październiku 2017 r. wydawnictwo „kultura gniewu” wydało polską wersję
francuskiego komiksu z 2013 r., noszącą tytuł Kongo. Józefa Konrada Teodora
Korzeniowskiego podróż przez ciemności autorstwa Francuza Christiana Perrisina (scenariusz) i Włocha Toma Tirabosco (rysunki), opowieść o podróży
Conrada w głąb afrykańskiego Kongo w 1890 r., stanowiącego wówczas kolonię belgijskiego króla Leopolda II, podróży, pod wpływem której napisał Jądro
7
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ciemności. Z kolei Wydawnictwo Literackie wypuściło na rynek w październiku
br. spolszczoną wersję Jądra ciemności zatytułowaną Serce ciemności autorstwa Jacka Dukaja, najczęściej nagradzanego polskiego pisarza fantastycznego,
autora m.in. powieści Czarne oceany, Inne pieśni, Perfekcyjna niedoskonałość,
Lód, Wroniec, Król Bólu.
Rok Conrada minie i śmiem zaryzykować twierdzenie, że gdyby powieści Conrada nie figurowały w kanonie lektur szkolnych, nie tylko nie byłby
czytany, ale również nie byłby już w naszym kraju znany. I nie zmieni tego,
według mnie, opracowywanie wciąż nowych tłumaczeń i adaptacji jego dzieł.
Obarczałabym winą raczej polonistów i bibliotekarzy. Czy poleca się w bibliotekach w Polsce książki na wakacje, nie tylko nowości, ale także pozycje z klasyki? Na Teneryfie, tak. W lipcu 2015 r. w nowym, nowocześnie urządzonym,
lokalu biblioteki publicznej w Puerto de la Cruz, mieście leżącym na północy
wyspy, wśród książek proponowanych na wakacje, wyłożone m.in. były obok
siebie powieści Josepha Conrada i Ernesta Hemingway’a (zob. fot.).

Op.cit. przypis 5
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
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Maciej Weryho
DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO
W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) została uruchomiona w Internecie
w 2012 r. Powstała z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu gromadzenia i udostępniania informacji bibliograficznych o dorobku
polskich naukowców. Stanowi jeden z podstawowych modułów, udostępnionego online w 2011 r., Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on).
Pierwszą wersję PBN przygotowało Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Był to otwarty serwis, do którego każdy autor mógł samodzielnie dodawać informacje bibliograficzne opisujące jego dorobek naukowy. Nie były one w żaden
sposób weryfikowane ani kontrolowane, tylko od razu zatwierdzane w bazie.
Z tego powodu zasób ten nie mógł stanowić wiarygodnego źródła do jakiejkolwiek oceny dorobku pracownika czy jednostki. W 2015 r. techniczną opiekę nad
serwisem przejęła firma Index Copernicus International. Aby stworzyć wiarygodne źródło danych, podzieliła PBN na dwa osobne Moduły: Repozytoryjny
(PBN-R) oraz Sprawozdawczy (PBN-S). W pierwszym znalazł się cały zasób
gromadzony w serwisie otwartym. W klasycznej aplikacji internetowej PBN
jest on nadal publicznie dostępny i cały czas autorzy mogą w nim dodawać
kolejne rekordy bibliograficzne. Natomiast do Modułu Sprawozdawczego dane
może wprowadzać tylko osoba posiadająca uprawnienia nadane przez kierownika jednostki, a jego zawartość dostępna jest wyłącznie po zalogowaniu. W 2016
r. nastąpiła kolejna zmiana operatora serwisu. Od tego czasu jest nim Ośrodek
Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, który administruje
całym Systemem Informacji o Nauce. W efekcie powstała druga, zupełnie nowa
aplikacja internetowa PBN, umożliwiająca dodawanie kolejnych rekordów oraz
przeglądanie wszystkich zgromadzonych już danych z obu modułów.
W 2015 r. MNiSW wprowadziło w życie Rozporządzenie w sprawie
Systemu Informacji o Nauce, które na wszystkie jednostki naukowe w Polsce
nałożyło obowiązek systematycznego sprawozdawania danych o bieżącej działalności badawczo-rozwojowej i jej efektach. Ich zasadniczą część stanowią informacje bibliograficzne o dorobku publikacyjnym, w tym przede wszystkim
o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach oraz rozdziałach,
które uzyskały istotną wartość punktacyjną, ale także o referatach konferencyj44

nych, streszczeniach czy recenzjach. Co sześć miesięcy wszystkie dane muszą
być wprowadzane do PBN-S. Informacje mogą być dodawane bezpośrednio
w systemie bądź importowane z zewnętrznego źródła. W przypadku jednostek
naukowych bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wykonywany
jest import masowy z własnej bazy bibliograficznej. Jej zasób tworzony jest
przez pracowników Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki UKW. Dane o dorobku naukowym pracowników uczelni bibliotekarze gromadzą i opracowują
od początku jej istnienia, czyli od roku 1969. W pierwszym okresie spisy bibliograficzne wydawane były w formie drukowanej, a od 1999 r. do ich rejestracji
zaczęto wykorzystywać system komputerowy. Najpierw był to własny, autorski
program, a następnie zakupiono bibliometryczny system Expertus poznańskiej
firmy Splendor.
Przez wiele lat istotnym problemem w redagowaniu bibliografii było
zgromadzenie kompletnej informacji o dorobku kadry naukowej. Nie regulował
tego żaden akt prawny, a dane pracownicy biblioteki pozyskiwali samodzielnie. Zmianę tej sytuacji wymusiła ministerialna polityka finansowania szkolnictwa wyższego, w coraz większym stopniu oparta na ocenie paramatrycznej
jednostek. W 2013 r. Rektor UKW wprowadził w życie Zarządzenie w sprawie
rejestrowania dorobku naukowego, nakładające na nauczycieli akademickich
i doktorantów obowiązek zgłaszania do Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki wszystkich swoich bieżących publikacji. Bibliotekarze zostali zobligowani
do archiwizacji zgłaszanych materiałów oraz prowadzenia ewidencji dorobku
naukowego pracowników Uniwersytetu w formie Bazy Dorobku Naukowego
Pracowników UKW, której zasób udostępniany jest także w Internecie. Opracowane zostały niezbędne procedury zgłaszania danych oraz postępowania w sytuacjach spornych, dotyczących właściwej klasyfikacji prac. Od tego momentu
dane rejestrowane w systemie Expertus stanowią podstawę wszelkich analiz,
w tym indywidualnej oceny dorobku naukowego poszczególnych pracowników,
jak i jednostek naukowych uczelni.
Obowiązkiem bibliotekarzy jest poprawna rejestracja wszystkich zgłaszanych materiałów. Każdy opis powstaje z autopsji na podstawie dostarczonej
publikacji, oryginalnej lub jej kopii. Część pracowników zgłasza swój dorobek bezpośrednio do biblioteki, jednak większość przesyła pliki drogą mailową. Każdy opis bibliograficzny opracowywany w systemie Expertus zawiera
wszystkie standardowe informacje niezbędne do identyfikacji danej publikacji
wraz z identyfikatorem dostępu, jeżeli została ona udostępniona online w trybie otwartym. Ponadto dodawane są także informacje dodatkowe, konieczne do
wykonania poprawnej oceny parametrycznej. Dotyczą one m. in. objętości publikacji w arkuszach wydawniczych, recenzji naukowej, indeksowania w bazie
Web of Science, pełnych danych autorów afiliujących do jednostki oraz liczby
autorów bez afiliacji. Oprócz tego w rekordach zamieszczane są także infor45

macje o uzyskanej wartości punktacyjnej, zgodnie z obowiązującym w roku
wydania publikacji zarządzeniem MNiSW dotyczącym przyznawania kategorii
naukowej oraz listami czasopism punktowanych, a także wartości wskaźnika
Impact Factor wg bazy Journal Citation Reports.
Do Bazy Dorobku wprowadzane są wyłącznie dane o publikacjach doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na UKW.
Opracowywane są na bieżąco, od razu po ich zgłoszeniu. Jedna osoba sporządza
pełen opis bibliograficzny wraz z danymi bibliometrycznymi, a następnie kolejna sprawdza jego poprawność i zatwierdza gotowy rekord w Bazie. W ten sposób eliminowane są błędy czy pomyłki i zachowana jest kontrola dodawanych
informacji. Oprócz tego bibliotekarze systematycznie uzupełniają dane za lata
wcześniejsze. Pracownicy uniwersytetu często zgłaszają prośby o skompletowanie w Expertusie pełnej informacji o ich dorobku naukowym wraz z uzyskanymi punktami, czasami także z czasu zatrudnienia na innej uczelni. W takim
przypadku dane są rejestrowane bez afiliacji i nie wchodzą w skład dorobku
żadnej jednostki UKW, ale stanowią pełną bibliografię osobową. Praca ta wymaga znajomości zasad przyznawania punktów w poprzednich okresach oceny
parametrycznej. Wszystkie niezbędne akty prawne oraz historyczne listy czasopism punktowanych, z których korzystają pracownicy Sekcji, zostały zebrane
i udostępnione w serwisie internetowym Biblioteki UKW, w zakładce „Punktacja dorobku naukowego”. Dzięki temu każdy autor może zweryfikować wartość
przyznanych mu punktów.
Dane do Modułu Sprawozdawczego PBN należy dodawać dla każdej
jednostki naukowej osobno. W przypadku UKW jednostkami są wydziały, których aktualnie jest siedem. Na każdym z nich Dziekan musiał nadać uprawnienia
osobie, która pełni rolę Importera Publikacji i zajmuje się całym procesem: od
przygotowania danych w systemie Expertus, poprzez ich import oraz zarządzanie w modułach PBN, po zamknięcie sprawozdania i wygenerowania raportów
końcowych, które umożliwiają Dziekanom ich weryfikację. Na wszystkich wydziałach rolę tę pełni ten sam pracownik biblioteki – Pełnomocnik ds. zasobów
elektronicznych i szkoleń, który równocześnie sprawuje opiekę merytoryczną
nad pracą Sekcji Informacji Naukowej i opracowywaniem Bazy Dorobku.
Do PBN dane importowane są w plikach zapisanych w formacie .xml,
które generowane są poprzez moduł transportu systemu Expertus. Dla każdego
wydziału powstają trzy osobne pliki z informacjami o publikacjach z czasopism,
monografiach i rozdziałach. Po ich zaimportowaniu dane muszą być jeszcze
zweryfikowane w systemie ministerstwa i – w razie potrzeby – poprawione.
Pomagają w tym raporty w tzw. widoku specjalnym, które wykazują potencjalne braki, duplikaty czy multiafiliacje. Bardzo ważne jest również sprawdzenie
poprawnej identyfikacji afiliujących do jednostek autorów oraz tytułów czasopism. Cała praca musi być wykonana do dnia składania sprawozdań, określone46

go w Rozporządzeniu. Po tym terminie zaimportowane do PBN-S dane zostają
automatycznie zarchiwizowane.
Oprócz gromadzenia danych sprawozdawczych, MNiSW wykorzystuje
system PBN także do oceny parametrycznej jednostek naukowych. Informacje
bibliograficzne zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym i spełniające wymogi Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym i uczelniom są automatycznie kopiowane do kolejnego Modułu: Danych do Ankiety. Tam następuje ich ponowna weryfikacja w trzech zakładkach:
Drobne poprawki, Grube poprawki oraz Połączone rozdziały. W każdej z nich
należy przejrzeć wszystkie zakwalifikowane opisy i poprawić lub uzupełnić
brakujące informacje. Należy także wybrać, czy rozdziały z monografii naukowych mają być zgłaszane jako osobne zdarzenia ewaluacyjne, czy wspólnie,
jako złożone monografie. Po dokonaniu koniecznych aktualizacji, dane trafiają
do zakładki Gotowe do przeniesienia i zostają ostatecznie zatwierdzone przez
Importera Publikacji do Ankiety Oceny Jednostki. Na jej podstawie Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadza kompleksową ocenę działalności naukowej jednostek i przyznaje im kategorię, która ma decydujący wpływ
na wysokość finansowania z budżetu ministerstwa.
W kwietniu 2017 r. upłynął termin zgłaszania danych do kolejnej oceny parametrycznej jednostek naukowych, tym razem za lata 2013-2016. Z Bazy
Dorobku Naukowego Pracowników UKW w sumie, dla siedmiu wydziałów,
zaimportowanych zostało do Modułu Sprawozdawczego PBN 6170 rekordów
bibliograficznych, z czego 4723 zdarzenia ewaluacyjne zostały zatwierdzone
w Module danych do Ankiety PBN.
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Dagmara Burzyńska
BIBLIOTEKA NA JACHCICACH W NOWEJ ODSŁONIE
Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci znajdująca się na osiedlu Jachcice jest jedną z 26. filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr.
Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Jachcice to dzielnica domów jednorodzinnych.
Liczy ona około 3 tys. mieszkańców. Społeczność jest ze sobą bardzo zżyta, co
ma wpływ na panującą tam przyjazną atmosferę.
Historia osiedlowej biblioteki sięga 1945 r., kiedy to z inicjatywy Komitetu Dzielnicowego w domu jednego z mieszkańców zebrano i udostępniono
księgozbiór, na który składały się dary od miejscowej ludności i książki pozostałe po okupancie. W 1949 r. Biblioteka Miejska uruchomiła punkt biblioteczny nr 2 w Szkole przy ulicy Żeglarskiej 67, a w 1955 r. punkt biblioteczny
Samopomocy Chłopskiej mieszczący się w lokalu Kółka Rolniczego w Dolnych
Jachcicach. Mieszkańcom to jednak nie wystarczało. 22 października 1956 r.
w lokalu przy ulicy Saperów 75 otwarto właściwą placówkę biblioteczną – Filię
nr 11 Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Wraz z rozwijającym się czytelnictwem biblioteka starała się zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do literatury pięknej, popularno-naukowej oraz czasopism. Dla najmłodszych czytelników Filia wyodrębniła kącik, z którego korzystali uczniowie szkoły podstawowej. 26 maja 1964 r. placówka biblioteczna przeniosła się do większego
pomieszczenia w tym samym budynku. 11 października 1983 r. „Dom Książki”
przekazał na potrzeby biblioteki pawilon po byłej księgarni o powierzchni 56
m2 przy ulicy Czołgistów 5. Duże zainteresowanie ze strony czytelników spowodowało, że pomieszczenie przy ulicy Czołgistów szybko stało się zbyt małe,
aby móc realizować w nim rosnące potrzeby mieszkańców osiedla. Z biblioteki, która dysponowała księgozbiorem liczącym 14 tys. woluminów, korzystało
ponad 600. czytelników. Ponadto pojawiły się problemy związane ze stanem
technicznym budynku. Nieremontowany lokal niszczał, co nie pozostawało bez
wpływu na zgromadzone w nim zbiory. W końcu niemożliwe było, aby dalej
pełnił funkcję publiczną, dlatego z inicjatywy Rady Osiedla Jachcice, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz mieszkańców
rozpoczęto starania o nowe pomieszczenie dla osiedlowej biblioteki. W ciągu
zaledwie kilku dni zebrano ponad tysiąc podpisów pod petycją w sprawie budowy nowej placówki. Starania o nowy budynek trwały prawie dwa lata. Dzięki
uporowi Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Bogumiła Gołdyna, pani Wandy Wojciechowskiej i pozostałych członków Rady oraz Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, udało się doprowadzić do
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rozpoczęcia budowy nowej biblioteki na Jachcicach. Pod koniec 2015 roku,
po intensywnych opadach atmosferycznych, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Dyrekcja WiMBP zmuszona była zamknąć placówkę. Od 4 stycznia
2016 r. część księgozbioru przeniesiono do siedziby Rady Osiedla, w której
czytelnicy mogli wypożyczać książki dwa razy w tygodniu.
Wyczekiwany przez wszystkich z utęsknieniem nowy lokal Filii nr 11
dla dorosłych i dla dzieci, został udostępniony mieszkańcom osiedla 7 sierpnia
2017 r. Uroczyste otwarcie miało miejsce 15 września 2017 r. Udział w nim
wzięli przedstawiciele władz samorządowych - Prezydent Miasta Rafał Bruski,
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński, oraz przedstawiciele Rady
Osiedla Jachcice. Po wspólnym przecięciu wstęgi przez władze miasta i dyrektora biblioteki na najmłodszych czytelników czekało mnóstwo atrakcji: doświadczenia chemiczne w wykonaniu Profesora Ciekawskiego, pokaz magika,
animacje oraz zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO MINDSTORMS. Dużo radości sprawił dzieciom popcorn, wata cukrowa oraz tort ze
zdjęciem nowego budynku ufundowany przez Prezydenta Miasta.
Nowy, jednokondygnacyjny budynek składa się z dwóch przestronnych
pomieszczeń o łącznej powierzchni 150 m2. W jednej sali znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych. Drugie pomieszczenie to strefa dla dzieci, w której oprócz
księgozbioru dziecięcego znajdują się 3 stanowiska komputerowe, konsola do
gier oraz mata interaktywna. Przestrzeń ta pełni funkcję salki szkoleń, spotkań
czy warsztatów. Biblioteka wyposażona została w 10 tabletów Samsung Galaxy
Tab A6 w zestawie z klockami LEGO FUSION, 1 tablet YOGA TAB 3 PLUS
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w zestawie z klockami LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION, 4 zestawy
klocków LEGO WeDo 2.0 Education. W Filii wypożyczać można także czytniki
INKBOOK CLASSIC 2 oraz audiobooki. Dzięki tym wszystkim nowościom
technologicznym, Filia na Jachcicach stała się jedną z najnowocześniejszych bibliotek publicznych w całej Bydgoszczy, miejscem w którym zabawa ma łączyć
się z nauką. Placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dzięki podjazdowi i specjalnie wyposażonej toalecie. Nowy
lokal biblioteki wybudowany został ze środków Samorządu Miasta Bydgosz-
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czy. Inwestycja kosztowała 781 594 zł. Wyposażenie filii w meble sfinansowane
zostało ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 60 tys. zł. Samorząd Miasta Bydgoszczy pokrył wydatki w wysokości 80
tys. zł. związane z zakupem nowych technologii.
Oferta Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci skierowana jest do różnych
grup wiekowych. Specjalnie z myślą o najmłodszych czytelnikach zakupiono
mnóstwo nowości, poczynając od pięknie wydanych książek dla maluszków,
poprzez opowiadania (w tym przede wszystkim popularnych polskich autorów),
powieści przygodowe czy fantastykę dla nieco starszych odbiorców. W nowym
lokalu biblioteki księgozbiór dla najmłodszych został stworzony praktycznie
od podstaw. W poprzedniej lokalizacji był to bowiem malutki kącik składający
się zaledwie z kilkudziesięciu tytułów. Najmłodsi wypożyczać mogą również
tematyczne kuferki, których bohaterami są postacie z bajek i baśni polskich,
a wewnątrz oprócz książki znajdują się związane z nią tematycznie zabawki,
gry, puzzle itp. Kuferki wykorzystywane będą również do zajęć edukacyjnych
organizowanych w Filii. Tajemnicza zawartość kuferka posłuży do wspólnej zabawy i snucia bajkowych opowieści. Odświeżony i rozbudowany został również
księgozbiór dla dorosłych. Przez cały okres budowy nowej biblioteki pracownicy WiMBP kompletowali nowy księgozbiór, który w dużej mierze pochodzi
z książek otrzymanych w darze od czytelników. Ogółem w 2016 i 2017 roku do
biblioteki na Jachcicach trafiło ponad 2 100 nowych książek. Jest to liczba imponująca, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie księgozbiór biblioteki liczy około
11 000 pozycji. W bibliotece wypożyczyć można także audiobooki oraz czytniki książek. Placówka oferuje swoim czytelnikom również nowe usługi: dostęp
do Platformy IBUK libra i Legimi. IBUK libra to czytelnia, której wirtualny
księgozbiór liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych,
popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze,
renomowane polskie oficyny. Natomiast Legimi dzięki technologii „Czytaj
w chmurze” proponuje użytkownikom kilkanaście tysięcy tytułów najnowszych
pozycji literatury pięknej. Książki w formie cyfrowej można czytać na tablecie,
smartfonie lub czytniku.
Z chwilą otwarcia biblioteki w nowym budynku zmienił się również
system wypożyczania książek. Wdrożony został moduł wypożyczalni w systemie bibliotecznym Prolib, w którym działają już wszystkie filie sieci miejskiej
WiMBP w Bydgoszczy. Mimo, że Filia w nowej siedzibie działa od niedawna
zyskała już wielu nowych czytelników. Do końca roku biblioteka dla nowo zapisanych użytkowników wydaje bezpłatne karty biblioteczne.
Nowa przestrzeń oraz wyposażenie stwarzają więcej możliwości do
poszerzenia działalności kulturalno-oświatowej dla czytelników w każdym
wieku. W planach biblioteki jest m.in. powołanie Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych, organizacja spotkań autorskich, wystaw oraz prowadzenie zajęć
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komputerowych dla seniorów. Dla dzieci biblioteka prowadzić będzie cykliczne
zajęcia z robotyki (budowanie i programowanie robotów z klocków Lego WeDo
2.0 oraz Lego Mindstorms EV3). Oczywiście mając na uwadze podstawową
działalność upowszechnieniową, jaką ma pełnić biblioteka, w Filii odbywać
się będą lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, zostanie nawiązana stała
współpraca z okolicznymi przedszkolami i szkołą. W bibliotece organizowane będą zajęcia edukacyjne, plastyczne, prelekcje, konkursy literackie i głośne
czytanie dla najmłodszych czytelników. Mamy nadzieję, że nowa Biblioteka
będzie całkowicie realizować potrzeby kulturalne miejscowej społeczności, służyć wszystkim mieszkańcom osiedla i stanie się miejscem spotkań, do którego
każdy będzie chętnie zaglądał.

53

Zofia Zielińska-Jarząbkowska
NOWA SIEDZIBA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MOGILNIE
Tradycja gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych sięga
w Mogilnie 1880 roku. Wówczas rozpoczęto realizację idei dostępu do książek
dla szerokiego grona mieszkańców i stworzono działające społecznie Towarzystwo Czytelni Ludowych. W marcu 1945 r. rozpoczęto zbiórkę książek, które
stały się na ziemi mogileńskiej zaczątkiem księgozbiorów bibliotek szkolnych,
publicznych oraz biblioteki pedagogicznej. Zmiany ustrojowe lat 90. zmieniły strukturę sieci bibliotek, a obowiązek ich utrzymania spoczął na samorządach. Od 1994 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jest samorządową
instytucją kultury działającą w ramach krajowej sieci bibliotecznej. Od 2003
r. pełni zadania biblioteki powiatowej. Mogileńskie władze samorządowe dbały o finansowanie zakupów książek, jednak ciągłym problemem były warunki
lokalowe. MBP w Mogilnie zajmowała 2 lokale o łącznej powierzchni 240 m².
Dalszy rozwój placówki oraz realizację jej statutowych zadań uniemożliwiał
brak miejsca oraz istniejące bariery architektoniczne – nie do pokonania dla
osób starszych, niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi.
Zadaniem współczesnych bibliotek jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, ale także praca na rzecz rozwoju czytelnictwa i popularyzacji książki, zarówno w formie tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Warunkiem realizacji tego zadania jest szeroko rozumiana dostępność placówki i jej
otwarcie na różnorodne potrzeby lokalnej społeczności. Szansą dla mogileńskiej biblioteki okazał się „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i zdefiniowany w jego ramach Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.
Powstał on w celu wzmocnienia i przekształcenia funkcji bibliotek gminnych.
MBP w Mogilnie aplikowała do I naboru wniosków. Starania o dofinansowanie
ułatwiało zapewnienie odpowiedniej wysokości finansowego lub rzeczowego
wkładu własnego. Wkład rzeczowy został zapewniony dzięki pomocy burmistrza Leszka Duszyńskiego, który zaproponował, by na potrzeby biblioteki
przekazać dawną halę sportową. Za sprawą tej sugestii możliwe było wykorzystanie budynku znajdującego się w infrastrukturze miasta. Mógł on zmienić
swe przeznaczenie, ponieważ w mieście powstała nowa, bardziej funkcjonalna,
hala sportowa. Na mocy uchwały XVI/165/16 z dnia 13.01.2016 r. dokonano
darowizny na rzecz biblioteki i w ten sposób nabyła ona prawa własności do zabudowanej nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Rynek 8. Tym samym
Rada Miejska w Mogilnie przekazała bibliotece halę sportową „Sokół”. Budy54

nek wyceniono na 1.819.000,00 zł. Dwadzieścia procent tej wartości zaliczono
na poczet wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku i przystąpienia do
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet
2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
W styczniu 2016 r. przeprowadzono wśród osób dorosłych konsultacje
społeczne, tak by sami mieszkańcy mogli zwerbalizować swoje oczekiwania
w stosunku do nowego lokalu biblioteki. Do tego celu wykorzystano specjalnie przygotowaną ankietę. Dzieci mogły wyrazić swoją opinię, biorąc udział
w konkursie plastycznym zorganizowanym w październiku 2015 r. Projekt
adaptacji i przebudowy hali „Sokół” na potrzeby biblioteki wykonało biuro
projektowe ze Śremu – Pracownia nad Wartą. 2 maja 2016 r. Instytut Książki ogłosił wyniki I naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek
2016-2020”. Okazało się, że mogileńska placówka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1.999.995 zł na realizację zadania „Adaptacja i modernizacja hali
sportowej „Sokół” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie”.
Gmina Mogilno udzieliła dotacji celowej w wysokości 838.979,45 zł. Wartość
rzeczowego wkładu własnego wyniosła 506.665,00 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji (bez uwzględnienia kosztów wyposażenia placówki) zamknął się
kwotą 3.345.640,00 zł.
W czerwcu 2016 r. w hali „Sokół” bibliotekarze zorganizowali po raz
pierwszy zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu Noc Bibliotek 2016. Dwa
miesiące później rozpoczęto prace budowlane. Wywieziono 290 m³ gruzu. Zużytych zostało 160 m³ piasku, 170 m³ betonu, 17 ton cementu, 33 tys. sztuk
bloczków ściennych, 13 ton tynku gipsowego, 15 ton stali, 14 ton zapraw klejowych, 980 dm³ farb i gruntów, 1,8 tys. m² płytek ceramicznych. Dużym przedsięwzięciem logistycznym było przeniesienie do nowej siedziby liczących 70
tys. woluminów zbiorów biblioteki. W tym wypadku bibliotekarze mogli liczyć
na życzliwą pomoc wolontariuszy i czytelników.
W nowej bibliotece znajduje się wypożyczalnia o powierzchni 426 m².
Została ona urządzona w barwach grafitowych, niebieskich i pomarańczowych.
Wypożyczalnię wyposażono w kanapy i pufy, które pozwalają czytelnikom
na zatrzymanie się przy regałach z interesującymi ich książkami. Przy przeszklonej ścianie z widokiem na mogileński park i jezioro, usytuowano wygodny
kącik dla osób sięgających po prasę (biblioteka oferuje 21 tytułów prasowych
dla osób dorosłych). Tutaj także można posłuchać audiobooków, dostępnych nie
tylko na miejscu, ale także coraz częściej wypożyczanych na zewnątrz. W wypożyczalni znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
przeznaczone przede wszystkim do korzystania z katalogu online. Czytelnicy
mogą także, dzięki systemowi Sowa2 firmy SOKRATES-software, logować się
na swoje konta oraz zdalnie zamawiać książki i prolongować terminy ich zwro55

tu. Do katalogu online włączono pozycje dostępne na platformie IBUK Libra
oraz w bibliotece internetowej Wolne Lektury.

Do placówki prowadzą dwa wejścia. Przez taras z ławkami i parasolem
przeciwsłonecznym wchodzą osoby spacerujące nad jeziorem. Druga droga do
biblioteki wiedzie przez mogileńską ulicę Rynek. Na biało-grafitowo-niebieskiej elewacji widnieje napis BIBLIOTEKA z daleka informujący o przeznaczeniu budynku oraz exlibris placówki autorstwa Jagody Węgreckiej. Osoby
zbliżające się do biblioteki od strony Rynku przez jej przeszklone ściany widzą
park i jezioro. Dobrze oświetlony i zaopatrzony w wygodne kanapy hol biblioteki jest zarazem przestronną salą wystawienniczą. Obecnie można tu oglądać fotoreportaż z budowy. Na piętrze, na które dostać się można schodami lub windą,
użytkownicy mogą korzystać z sali multimedialnej. Do ich dyspozycji pozostaje
5 komputerów z dostępem do Internetu. Wykupiony przez bibliotekę, na mocy
umowy z firmą Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o., certyfikat
licencyjny umożliwił bezpłatne, publiczne odtwarzanie w tej sali legalnie wprowadzonych do obrotu rynkowego utworów audiowizualnych z nośników wideo.
W pomieszczeniu zamontowano projektor i ustawiono ekran, co pozwala w razie potrzeby stworzyć w nim mini salę kinową dla 30 osób (w wakacyjne środy w sali multimedialnej odbywały się bezpłatne projekcje filmów dla dzieci).
Obok usytuowano przeszkloną zaprojektowaną w grafitowo-waniliowej kolorystyce pracownię regionalną. Wszyscy zainteresowani regionem mogą sięgnąć
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tu do wycinków prasowych, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
fotografii, dokumentów życia społecznego oraz publikacji dotyczących szeroko
rozumianej ziemi mogileńskiej.
Na piętrze można także skorzystać z czytelni. W tym pomieszczeniu
atmosferę przyjaznej kawiarenki osiągnięto dzięki okrągłym szarym i pomarańczowym stolikom. Od sali konferencyjnej oddziela czytelnię rozsuwana
ściana akustyczna, umożliwiająca w razie potrzeby połączenie, a tym samym
powiększenie, obu pomieszczeń. Salę konferencyjną przewidziano jako miejsce
spotkań autorskich, wykładów, szkoleń, a także posiedzeń rady miejskiej. Jej
wyposażenie stanowią rozkładane stoły, ekran, projektor i profesjonalne nagłośnienie. W razie potrzeby można tu ustawić 130 krzeseł dla uczestników wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.
Z czytelnią sąsiaduje
zaaranżowany w kolorach pomarańczowym i limonkowym
oddział dla dzieci i młodzieży.
Najmłodsi mogą znaleźć tu książki oraz czasopisma. Oddział wyposażono w barwne, przyjazne
dzieciom meble, nawiązujące do
baśni i książek dla najmłodszych.
Dzieciom służy także usytuowana
na półpiętrze sala z interaktywną
podłogą. Do dyspozycji jest 47
gier edukacyjnych. Pufy i fotel
znajdujące się w sali pozwalają
na wykorzystanie jej także jako
miejsca, w którym dzieci mogą
posłuchać czytanych głośno bajek np. w ramach corocznej akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom.
Zastosowane przy aranżacji wnętrz grafitowe, niebieskie
i białe barwy tworzą atmosferę
skupienia i ułatwiają koncentrację, barwy pomarańczowe, limonkowe i waniliowe dodają im lekkości i przytulności. Po przebudowie biblioteka
wraz z tarasem dysponuje powierzchnią1941 m². W budynku znajdują się magazyny na dublety i rzadziej wykorzystywane zbiory, co pozwoli w przyszłości
na lepsze wykorzystanie miejsca i stałe poszerzanie księgozbioru. Placówka jest
miejscem przyjaznym dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, zapewnia
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nieograniczony, wolny dostęp do zbiorów. Spełnia też wszystkie kryteria certyfikatu Biblioteka+
Udostępnianie zbiorów w nowej siedzibie rozpoczęto 3 kwietnia
2017 r. 26 kwietnia gościem biblioteki była dziennikarka Barbara Włodarczyk.
Jej wykład „Made in USRR” połączony z możliwością zwiedzenia nowoczesnej
mogileńskiej biblioteki zainteresował wielu mieszkańców. Oficjalne otwarcie
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie miało miejsce 11
maja 2017 r. Wstęgę przecięli: burmistrz Leszek Duszyński, przewodnicząca
Rady Miejskiej Teresa Kujawa, dyrektor biblioteki Maria Kotlińska. 3 czerwca
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie po raz drugi, tym razem w nowej,
przebudowanej na potrzeby biblioteki sali sportowej, włączyła się w ogólnopolskie obchody Nocy Bibliotek 2017 r. Lokalne media uznały, że sowa z ekslibrisu
biblioteki zastąpiła „Sokoła”.
Aktualne informacje o wydarzeniach w bibliotece znaleźć można
na stronach:
http://mogilno.naszabiblioteka.com
http://bibliotekawmogilnie.blogspot.com
https://pl-pl.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Mogilnie502406526597502/

Marzena Piechulska
NUTRICIA W „TAJEMNICZYM OGRODZIE”
INOWROCŁAWSKIEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
Nie za górami, nie za lasami i nawet nie za siedmioma rzekami,
ale w samym centrum Inowrocławia jest takie magiczne i przyjazne miejsce
– piękne, przestronne i bajecznie kolorowe, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe. Wśród barwnych regałów, niczym żonkile i narcyzy na rabatkach,
zakwitają wielobarwne okładki książek i czasopism, zapraszające najmłodszych do rozpoczęcia literackiej przygody. Na środku wyrasta „komputerowa wyspa”, a tuż obok można zażyć kąpieli w „piłeczkowym jeziorze”. Tak
właśnie prezentuje się Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Choć nasz Ogród nazywa się Tajemniczy, to drzwi do niego są ciągle otwarte, aby każdy mógł zobaczyć, jak wygląda, co w sobie skrywa i co ciekawego się w nim dzieje.
A dzieje się naprawdę dużo.
Przez cały rok w tym atrakcyjnym otoczeniu realizowane są rozliczne
działania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych, m.in. lekcje biblioteczne dla różnych grup wiekowych na tematy nawiązujące do pór roku, obchodzonych świąt czy innych aktualnych wydarzeń, liczne spotkania autorskie, wystawy, konkursy (plastyczne, recytatorskie, literackie), spotkania edukacyjno-ekologiczne, zajęcia w ramach projektu „Czytam sobie w Bibliotece”. Poszukując
skutecznych metod rozbudzania aktywności czytelniczej dzieci, bardzo często
stawiamy także na to, co jest ich naturalnym żywiołem, a więc aktywność, zabawę, współdziałanie i nowe technologie. Szczególnie dobrze sprawdzają się różnego rodzaju warsztaty: ekologiczne, plastyczne, taneczne, warsztaty kodowania, warsztaty z robotyki, warsztaty tworzenia świec (żelowych i woskowych),
zajęcia z animacji poklatkowej oraz warsztaty naukowe – przybliżające na drodze eksperymentów prawa fizyki i chemii.1 Rokrocznie organizujemy wydarzenia czytelnicze związane z Tygodniem Bibliotek, Nocą z Andersenem, Nocą
Bibliotek, Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom, Międzynarodowym
Dniem Języka Ojczystego. W minionym roku wiele radości wszystkim przybywającym do biblioteki sprawiły atrakcje związane z obchodami Światowego
Dnia Zwierząt, Dnia Czekolady, Dnia Kota i Dnia z Rumcajsem. Oprócz tego
w Tajemniczym Ogrodzie dużą popularnością cieszą się cykliczne spotkania
1
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Wszystkie wymienione rodzaje warsztatów miały miejsce w 2016 r. Co roku ta oferta
jest zmieniana, chyba że któraś z propozycji cieszy się nadzwyczajnym zainteresowaniem, wtedy staramy się reagować na sugestie dzieci i ich opiekunów.
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dla najmłodszych: Bajkowe Przedszkole, sekcja szachowa Szach Mat, zajęcia
z języka angielskiego Four o’clock, Klub Malucha i Muzyczna Akademia Malucha.
Aby wykorzystać posiadane zasoby, a przede wszystkim przyciągnąć
nowych użytkowników, którzy są przecież podstawowym ogniwem funkcjonowania książnicy, inicjujemy także działania, które na pierwszy rzut oka nie do
końca mogą się kojarzyć z działalnością biblioteczną i czytelnictwem. Ponieważ większość z nas interesuje się zdrowiem, tak własnym, jak i swoich najbliższych, a szczególnie – dzieci, postanowiliśmy to wykorzystać, organizując cykl
spotkań promujących zdrowy styl życia. Grupą docelową, do której nasz projekt
był skierowany, byli najmłodsi czytelnicy, ich rodzice i opiekunowie, bo jak
wiadomo czym skorupka za młodu ... Środki2 na zaproponowane w projekcie
działania pochodziły z dotacji zewnętrznej i pozyskano je w ramach konkursu
grantowego.
W 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej3, dzięki dofinansowaniu
z Fundacji NUTRICIA, która ogłosiła edukacyjny program „1000 pierwszych
dni dla zdrowia” udało się z powodzeniem zrealizować cykl nietypowych spotkań, warsztatów, zabaw pod nazwą „Apetyt na zdrowie!”. Jego celem było:
wzbogacenie wiedzy dorosłych (rodziców, dziadków i opiekunów dzieci do lat
trzech oraz kobiet, które wkrótce zostaną mamami) na temat zdrowia, kształtowanie motywacji i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, uświadamianie znaczenia prawidłowego odżywiania w czasie ciąży i karmienia piersią oraz praktyczne kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych, także wśród
najmłodszych, ponieważ jak podkreślają inicjatorzy i pomysłodawcy konkursu: „pierwszych 1000 dni (tzn. okres ciąży i pierwsze lata życia dziecka) to
2

3
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W 2016 r. dofinansowanie otrzymał także projekt ekologiczny „Eko-dzieciaki – III”
a środki pochodziły z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta. Dzięki temu, udało się zorganizować: spotkanie autorskie z Adamem
Wajrakiem, IV edycję konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych
pt.: „Zrób coś ładnego prawie z niczego”, warsztaty ekologiczne prowadzone przez
pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, warsztaty
plastyczne oraz spektakl teatralny o tematyce ekologicznej.
Rok wcześniej, w 2015 r. Oddział dla Dzieci zrealizował projekt „Smacznie zdrowo kolorowo” obejmujący cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów zatytułowanych:
„Zmiana diety! – od poczęcia do mety”, „Na mlecznej drodze”, „Zdrowa kuchnia
dla malucha”, „Dzieciaki robią zdrowe przysmaki”, a zwieńczeniem akcji był spektakl teatralny „Mniam, mniam” obfitujący w treści edukacyjne dotyczące zdrowych posiłków. Stworzenie i realizacja obu nietypowych projektów prozdrowotnych
stanowiły efekt pracy bibliotekarzy z Działu Instrukcyjno-Metodycznego BM: Anny
Kończal, Joanny Strzeleckiej oraz Oddziału dla Dzieci: Marioli Stachowskiej, Pauliny
Czerkawskiej.

wyjątkowy czas, w którym mamy realny wpływ na jakość życia dziecka teraz
i w przyszłości”4.
Wszystkie poszczególne propozycje poprzedziły standardowe działania informacyjno-promocyjne obejmujące plakaty, ulotki i zaproszenia5 dystrybuowane nie tylko w placówkach bibliotecznych, ale i budynkach użyteczności
publicznej (żłobkach, przedszkolach, przychodniach zdrowia, szpitalu, sklepach z akcesoriami dziecięcymi, itp.). Informacje i relacje można było znaleźć
na stronie internetowej Biblioteki i jej fanpage’u na Facebooku oraz w lokalnych
mediach (prasie, telewizji miejskiej, portalach internetowych), a także w formie
elektronicznej na telebimie usytuowanym w centrum miasta oraz w autobusach
komunikacji miejskiej.
Na początek zaprosiliśmy wszystkie chętne panie do udziału w warsztatach: „Przepis na zdrową ciążę”, podczas których przyszłe mamy spotkały
się, aby zgłębiać tajniki prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej
w czasie ciąży. Zajęcia poprowadziły: dietetyczka oraz instruktorka z klubu fitness. Podczas tego spotkania połączyliśmy część teoretyczną (prezentacja multimedialna) i praktyczną (dostosowane do możliwości uczestniczek ćwiczenia
fizyczne). Wszystkie wydatkowane podczas prelekcji i ćwiczeń kalorie, panie
mogły uzupełnić, próbując przygotowanych wcześniej zdrowych przekąsek,
a później pod okiem pielęgniarki zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi.
Kolejne działania prowadziliśmy w plenerze podczas pikniku rodzinnego: „Piknikowy Alfabet Witaminowy” oraz festynu zdrowotnego „Życie
masz tylko jedno”. W realizację pierwszego pomysłu oprócz biblioteki zaangażowany był Żłobek Miejski „Maja”, który udostępnił nam swój plac zabaw,
gdzie na dorosłych i dzieci czekało wiele atrakcji: m.in. owocowo-warzywna
inscenizacja dla maluchów, a także warsztaty kulinarne z Moniką Mrozowską
– aktorką, propagatorką zdrowej i smacznej kuchni dla najmłodszych. Chętni
mieli także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z dietetykiem
oraz uzupełnienia i przećwiczenia swoich umiejętności z zakresu pierwszej pomocy (np. zadławienia u dzieci) pod okiem ratownika medycznego. Natomiast
miejski festyn zdrowotny zorganizowany pod hasłem „Życie masz tylko jedno”,
odbywający się w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia,
był okazją do zaprezentowania naszych działań w zakresie promocji zdrowia
związanych z realizacją projektu „Apetyt na zdrowie!”. Choć odbiorcami spotkania byli głównie seniorzy, postanowiliśmy wykorzystać nadarzającą się okazję i rozreklamować nasze pomysły i przedsięwzięcia, ponieważ bardzo często
4
5

Cyt. za: http://www.1000dni.pl/dlaczego-1000-dni#dlaczego-1000-pierwszych-dni
Plakaty reklamujące poszczególne działania projektu i inne materiały promocyjne
są autorskim dziełem naszego kolegi bibliotekarza – kierownika Czytelni Głównej –
Michała Łoniewskiego.
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to właśnie dziadkowie, spędzając sporo czasu z wnukami, wpływają na to, co
maluchy jedzą.
Kolejne spotkanie skierowane było do młodych rodziców z maluszkami oraz przyszłych mam. Właśnie specjalnie dla nich do Biblioteki zaproszono
położną, doradcę laktacyjnego i certyfikowanego instruktora starożytnej techniki masażu Shantala w jednej osobie, której zadaniem było rozwianie wątpliwości i fachowe porady dotyczące naturalnego karmienia niemowląt. Nie na darmo spotkanie zatytułowano „S.O.S. karmienia piersią”, ponieważ dla wielu
młodych mam takie karmienie nie jest wcale łatwe. Zdobyta podczas spotkania
wiedza z całą pewnością pomogła uniknąć wielu problemów, a luźna atmosfera
sprzyjała konfrontowaniu doświadczeń uczestników z doświadczeniem specjalistki oraz zadawaniu istotnych pytań (m. in.: o produkty, które należy wyeliminować z diety, prawidłową długość karmienia itd.). W drugiej części spotkania,
mającej charakter warsztatowy, odkryto przed rodzicami tajniki masażu Shantala. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne przygotowane przez
Fundację NUTRICIA, a tym, do których uśmiechnęło się szczęście podczas loterii – wręczono drobne praktyczne upominki, które, mamy nadzieję, przydają
się podczas przygotowywania posiłków dla dzieci.
Podczas pisania projektu postawiliśmy sobie za cel, aby nasze
działania skierowane były do możliwie szerokiego grona odbiorców. Dlatego kolejna nasza propozycja skierowana była do starszych dzieci i ich rodziców, którzy często swoje pociechy nazywają niejadkami. Brak apetytu
u dzieci i sposoby radzenia sobie z nim bardzo często spędzają sen z powiek
troskliwych opiekunów. Dlatego wspólnie szukaliśmy uniwersalnej recepty, jak uatrakcyjnić posiłki, jak zachęcić maluchy do odkrywania nowych
smaków i nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych. Pomocą
w tej kwestii służyły panie: psycholog oraz edukatorka żywieniowa. Podczas
wspólnego przygotowywania past kanapkowych, surówek, sałatek owocowych i warzywnych dzieci miały możliwość spróbowania nowych smaków
w potrawach oraz komponowania własnych ulubionych zdrowych przekąsek.
Warsztaty „Ratunku – niejadek!!!” podobnie jak wszystkie wcześniejsze akcje
cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Inowrocławia.
Jednym ze zrealizowanych elementów projektu był konkurs kulinarny
pod nazwą „Apetyczne i zdrowe przepisy domowe”. Zadaniem uczestników
było przesłanie sprawdzonego przepisu kulinarnego czyli: spisu potrzebnych do
jego wykonania składników, sposobu przyrządzenia oraz zdjęć potrawy odpowiedniej dla dziecka do 1. roku życia. Zwycięzcom wręczono nagrody w postaci wysokiej jakości sprzętu gospodarstwa domowego, pozostałych biorących
udział w konkursie obdarowano drobnymi akcesoriami kuchennymi, a wszystkich uczestników spotkania publikacjami przygotowanymi przez Fundację NUTRICIA takimi jak: Poradnik żywienia niemowląt Krok po kroku od narodzin
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do pierwszych urodzin, Poradnik żywienia dzieci, Poradnik karmienia piersią,
Poradnik żywienia kobiet w ciąży. Wręczenie nagród miało miejsce podczas
ostatniego spotkania z edukatorem żywieniowym, odbywającego się pod hasłem: „Co nowego w menu?”, który odpowiadał na pytania rodziców związane
z urozmaicaniem i stopniowym wzbogacaniem diety niemowlaka.
Efektem niektórych spotkań były krótkie filmiki edukacyjne, w których
biorący udział w naszych działaniach specjaliści przedstawiali najważniejsze
zagadnienia związane z żywieniem kobiet w ciąży oraz dzieci do pierwszego
roku życia. Ich emisja miała miejsce na stronie internetowej inowrocławskiej
BM i trwała przez cały okres realizowania projektu.
Jak widać proponowane przez bibliotekę inicjatywy łączą tradycję
z innowacją. Oprócz stałego propagowania czytelnictwa i zachęcania do odwiedzania Oddziału dla Dzieci, codziennej pracy z czytelnikiem za pomocą tradycyjnych metod, staramy się zaskakiwać naszych czytelników, ale także urozmaicając ofertę, rozszerzać grono potencjalnych użytkowników, kierując ją do
tych osób, dla których biblioteka nie jest jeszcze tzw. „trzecim miejscem”. Podejmowane przez nas działania mają również za zadanie wpływać na stworzenie
pozytywnego wizerunku instytucji nadążającej za zmieniającym się światem
oraz potrzebami konsumentów (czytelników). „Bo dziś już nie wystarczy mieć
„jedyny egzemplarz w mieście”. Ponieważ może się wkrótce zdarzyć, że nikt
już po niego nie przyjdzie”6. Biblioteka powinna iść z duchem czasu, przede
wszystkim placówki dziecięce, które mają dużą konkurencję, by nie zostały zapomniane i schowane do lamusa.

6

Radwański A. (2007), Biblioteka w nowoczesnym społeczeństwie, „Bibliotekarz”,
nr 11, s. 7.
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DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU SBP W BYDGOSZCZY W ROKU
OBCHODÓW JUBILEUSZU STULECIA STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Danuta Kaczmarek
KONFERENCJA „DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH – NOWE WYZWANIA”
W dniach 30-31 maja 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja
„Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W obradach wzięli udział dyrektorzy bibliotek publicznych różnego szczebla,
pracownicy działów instrukcyjno-metodycznych oraz przedstawicielka bibliotekarstwa czeskiego pani Helena Legowicz z Biblioteki Regionalnej w Karwinie.
Konferencję otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich pani Elżbieta Stefańczyk. Ze strony gospodarzy uczestników konferencji przywitała dr Joanna Gomoliszek – prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Zagadnienia poruszane na konferencji podzielone zostały na cztery
bloki tematyczne. 1. Uwarunkowania działalności bibliotek. 2. Model, czy modele współpracy z bibliotekami w terenie? 3. Czy biblioteki powiatowe są potrzebne? 4. Biblioteki gminne – same czy w sieci?
W pierwszym bloku tematycznym, wystąpienie dyrektora Książnicy
Pomorskiej Lucjana Bąbolewskiego, wprowadziło uczestników konferencji
w otoczenie społeczno-kulturowe bibliotek publicznych, w którym to przychodzi im funkcjonować. Otoczenie bibliotek to przede wszystkim mieszkańcy,
samorządy, instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe,
regulacje prawne, gospodarka, warunki techniczne i technologie. Kolejne wystąpienie pana Piotra Knasia z Małopolskiego Instytutu Kultury stało się przyczynkiem do rozważań na temat roli samorządowych organizatorów bibliotek,
ich wzajemnych relacji, obowiązków wobec instytucji kultury. Stało się próbą
odpowiedzi na pytanie jak kształtowanie polityki kulturalnej przez samorządy
wpływa na niezależność dyrektorów bibliotek, a tym samym na samodzielność
64

instytucji kultury. Pani dr Barbara Budyńska, reprezentująca Bibliotekę Narodową, w swym wystąpieniu podjęła próbę odpowiedzi na pytanie co obecnie oznacza współpraca merytoryczna i działalność instrukcyjno-metodyczna
na trzech poziomach relacji zachodzących między bibliotekami publicznymi:
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Punktem wyjścia były badania sondażowe przeprowadzone w 2016 r. Na koniec tego bloku pani Helena Legowicz
przedstawiła uczestnikom konferencji jak funkcjonuje bibliotekarstwo czeskie
i jak w Czechach wygląda współpraca bibliotek.
W drugim bloku tematycznym przedstawiciele 4. bibliotek wojewódzkich zaprezentowali modele współpracy z terenowymi bibliotekami samorządowymi w swoich województwach. Byli to: dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu – pan Andrzej Tyws, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – pan Andrzej Marcinkiewicz, kierownik Działu
Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Bydgoszczy – pani Beata Malczewska
oraz instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie pan dr Wojciech Momot.
Z wystąpień tych wynikało, że choć każda z bibliotek wojewódzkich
ma różne metody działania, to kierunek i cel wszystkich jest taki sam – udzielanie wsparcia bibliotekom niższego szczebla, otoczenie ich opieką na tych płaszczyznach działania, które każda ze stron akceptuje. Jak powiedział dyrektor
Andrzej Tyws „Tracą znaczenie funkcje nadzorcze i kontrolne, ich miejsce zajmują propozycje ofertowe. Wspierają się one na dwóch podstawowych filarach:
„partnerstwie” – jako zasadzie kształtowania relacji bibliotecznych oraz „korzyści”- jako stymulatorze współpracy.” I jak dodała pani Beata Malczewska
z WiMBP w Bydgoszczy – „biblioteka wojewódzka chce być autorytetem dla
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bibliotek samorządowych i pełnić rolę partnera wiodącego w regionie, a bezpośrednie, osobiste kontakty nawiązane z bibliotekarzami z podregionu procentują prawidłową komunikacją pomiędzy biblioteką wojewódzką a bibliotekami
gminnymi. Każda ze stron jest świadoma, że może nawzajem na siebie liczyć.
WiMBP w Bydgoszczy kieruje się zasadą razem możemy więcej”.
Wieczorem zaproszono uczestników na uroczystą kolację do gmachu
Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, gdzie do późnych godzin wieczornych wymieniano się swobodnie
doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zainteresowani mogli również zwiedzić
najciekawsze miejsca biblioteki zwłaszcza pomieszczenia, w których mieści się
Bibliotheca Bernardina.
W drugim dniu konferencji przedstawiciele bibliotek powiatowych lub
pełniących funkcje biblioteki powiatowej panie: Grażyna Dittrich – Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, Jadwiga Marczewska – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz pani Justyna Lytvyn – Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie prezentowały jak z punktu
widzenia biblioteki powiatowej wygląda współpraca z biblioteką wojewódzka
i z bibliotekami gminnymi z terenu powiatu. W ostatnim bloku tematycznym
głos zabrały panie reprezentujące biblioteki gminne przedstawiając swoje stanowisko w zakresie współpracy z bibliotekami wyższego szczebla powiatową
i wojewódzką. Były to panie: Helena Warczok – Gminna Biblioteka Publiczna
Psary, Elżbieta Miśkiewicz – Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym,
Elżbieta Rzewuska – Biblioteka w Świętej Katarzynie oraz pani Agnieszka Musialska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.
Konferencja miała odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnej sytuacji
prawno-organizacyjnej, społecznej i technologicznej ważne są działania bibliotek wojewódzkich i powiatowych w zakresie realizacji zadań instrukcyjno-metodycznych, jak taka działalność jest realizowana i jak powinna przebiegać, do
kogo jest kierowana i jakie są potrzeby bibliotek w tym zakresie. I taką odpowiedź uzyskaliśmy. Konferencję zakończyła dyskusja, z której jednoznacznie
wynikało, że choć rola i znaczenie działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek wojewódzkich i powiatowych uległo zmianie to relacje z bibliotekami
niższego szczebla mają nadal ogromne znaczenie. Biblioteki gminne są samodzielne i niezależne, co nie znaczy, że nie potrzebują wsparcia i pomocy bibliotek wojewódzkich i powiatowych w pewnych dziedzinach np. szkolenia,
rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą z samorządem, łączenie
bibliotek z innymi instytucjami kultury, opieka prawna, tworzenie konsorcjów
w celu korzystania z dostępu do książki elektronicznej, wymiana doświadczeń,
integracja środowiska. Być może w przyszłości należałoby wypracować standardy działalności instrukcyjno-metodycznej zarówno dla bibliotek wojewódzkich, jak i powiatowych.
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Magdalena Mrugowska
WYCIECZKA DO LUBLINA, KAZIMIERZA DOLNEGO i PUŁAW
7-8 września 2017 roku – to dni pełne wrażeń dla 45. bibliotekarzy
biorących udział w wycieczce do Lublina, Kazimierza Dolnego i Puław organizowanej przez Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy z okazji 100-lecia SBP.
Z Bydgoszczy wyruszyliśmy skoro świt, aby jak najszybciej dotrzeć do
pięknego Lublina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Archikatedry Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty, której historia sięga XVI wieku. Podziwialiśmy iluzjonistyczne polichromie, które porównać można do dzisiejszego filmu 3d, a elementy na nich zamieszczone zdają się wychodzić ze ścian do widza. Przekonaliśmy
się także o wyjątkowości zakrystii akustycznej, która swoją nazwę zawdzięcza
właśnie niezwykłej akustyce. Aby się o tym przekonać, ustawialiśmy się po jednej osobie w przeciwległych rogach zakrystii, twarzą do ściany. Osoba, do której mówiliśmy, słyszała głos („płynący” po sklepieniu), tuż za swoimi plecami!
I nie było tam ukrytych mikrofonów ani głośników! Z zakrystii przeszliśmy do
skarbca, w którym poza iluzjonistycznym sklepieniem podziwiać można złote
kielichy wysadzane szlachetnymi kamieniami, niezwykle bogate monstrancje
i misternie haftowane ornaty.
Dostępu do Starego Miasta strzeże XIV-wieczna Brama Krakowska.
Przeszliśmy przez Stare Miasto, pozornie niewielkie ale pełne ciekawostek i urokliwych miejsc. Mijaliśmy stare kamienice, zarówno piękne i odnowione, jak
i czekające na przywrócenie dawnej świetności, które w swej różnorodności zrobiły na nas ogromne
wrażenie. Spacerowanie po uliczkach,
między kamienicami
to sama przyjemność.
Uliczki
Starego Miasta doprowadziły nas do
Zamku
zbudowanego w XII wieku,
na przestrzeni lat
wielokrotnie przebudowywanego, który
obecnie jest siedzibą
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lubelskiego muzeum. Mieliśmy niewątpliwą przyjemność podziwiać Kaplicę
Zamkową – gotycki obiekt sakralny, którego wnętrza pokrywają bizantyjskoruskie freski powstałe w 1418 roku.
Wybraliśmy się także do Podziemnego Lublina. 300-metrowa trasa
rozpoczyna się w dawnym ratuszu miejskim a kończy przy ruinach kościoła
farnego. Dawne piwnice pod kamienicami, których historia sięga początku
XVI wieku, pełniące dawniej funkcję składów kupieckich, połączone zostały
wieloma korytarzami – tak ukształtowała się trasa podziemna. Podczas spaceru
poznaliśmy historię miasta i zobaczyliśmy krótką multimedialną wizualizację
Wielkiego Pożaru Lublina, który wybuchł w 1719 roku.
Poznaliśmy jedną z wielu legend Lublina – o Diabelskim Kamieniu
przy ul. Jezuickiej. Kamień, który znajduje się w pobliżu Wieży Trynitarskiej,
według legendy był oparciem katowskiego pnia i jego dotknięcie ściąga nieszczęście. Nie dotykajmy go zatem.
Po dniu pełnym wrażeń opuściliśmy Lublin i udaliśmy się w kierunku
Kazimierza Dolnego, czyli prawdziwej perły, jednego z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce.
Poranny spacer rozpoczęliśmy od wzgórza nazywanego dawniej Plebanią Górą. Znajduje się tu XVI-wieczny Klasztor oo. Reformatorów wraz z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Zmierzając w stronę Rynku, przeszliśmy przez stojące na Małym Rynku unikatowe, drewniane, żydowskie jatki pochodzące z poł. XIX wieku. Wcześniejsze jatki mięsne (koszerne) istniały tu już w XVI i XVII wieku. Na Rynku
zachowały się wspaniałe zabytkowe kamieniczki. Do najbardziej znanych należą bliźniacze kamienice Przybyłów „Pod św. Mikołajem” i „Pod św. Krzysztofem” obydwie z ok. 1615 r. o manierystycznym wystroju. Na uwagę zasługuje
także stojąca w centralnym punkcie zabytkowa studnia z kilkusetletnią historią.
Dodatkowo widać stąd nie tylko Rynkową zabudowę ale i piękną Farę, ruiny
zamku i baszty, a także Górę Trzech Krzyży.
W 2000 roku na kazimierskim rynku stanął pierwszy w Polsce pomnik
psa. Król kundli, bo o nim mowa, to Hultaj, upamiętniony w brązowym monumencie miejscowy powsinoga, przygarnięty przez malarza Zbigniewa Szczepanka. Kundelek z brązu cieszy się ogromną sympatią turystów, doczekał się też
swojej legendy; przewodnicy zapewniają, że pogłaskanie go po nosie przynosi
szczęście. Nie wiemy, czy to prawda ale… głaskaliśmy lśniący psi nos.
W Kazimierskim Parku Krajobrazowym występuje największe w Europie zagęszczenie wąwozów. Udaliśmy się do jednego z wąwozów lessowych.
Spacer do Wąwozu Plebanka przeniósł nas z gwarnego Rynku do oazy ciszy
i spokoju w środku lasu. Ten zlokalizowany najbliżej centrum Kazimierza, bardzo atrakcyjny krajobrazowo wąwóz cieszy się szczególnym zainteresowaniem
wśród spacerowiczów – o czym mogliśmy przekonać się sami. Przekraczając
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progi gotycko-renesansowego kościoła farnego, najstarszej świątyni w mieście,
o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1325 roku, podziwiać mogliśmy słynne
organy zbudowane na początku XVII wieku, będące prawdopodobnie najstarszym instrumentem tego typu w Polsce.
Fundatorem Fary był najprawdopodobniej
sam król Kazimierz Wielki. Podaniem
wskazującym na związki Kazimierza
Wielkiego z Kazimierzem Dolnym jest
legenda o upolowaniu przez króla w okolicznych lasach okazałego jelenia, którego
imponujące poroże ma zdobić żyrandol
zwany „meluzyną” w kazimierskim kościele farnym.
Wspięliśmy się po wysokich, kamiennych stopniach na Górę Trzech Krzyży. Warto było. Ze szczytu rozpościera się
piękny widok na cały Kazimierz Dolny,
wstęgę Wisły i całą okolicę. Ustawione
na szczycie krzyże stoją tu od trzystu lat
jako pamiątka po epidemii cholery, która
nawiedziła miasto.
Zakopane ma oscypki, Kraków obwarzanki a w Kazimierzu Dolnym
królują koguty drożdżowe, które należy kupić na szczęście, więc z zapakowanymi kogutami, przespacerowaliśmy bulwarem nadwiślańskim, podziwiając
Wisłę, sam Kazimierz i górujący nad nim zamek i basztę w stronę autokaru
i wyruszyliśmy do ostatniego punktu naszej wyprawy – do Pałacu Czartoryskich w Puławach.
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Po przekroczeniu bramy Zespołu Pałacowo-Parkowego Czartoryskich
zwanego także Polskimi Atenami zobaczyliśmy w oddali pałac, zbiornik wodny
z nenufarami i przechadzające się po parkowych trawnikach pawie.
Zwiedziliśmy Pałac odbudowany w latach 1722-1736 na polecenie
Sieniawskich i Czartoryskich. Ogromne wrażenie zrobiły na nas żelazne schody
paradne prowadzące na kolejne piętra pałacowych sal pełnych wspaniałych muzealiów. Spacerując po parku okalającym, widzieliśmy m.in. świątynię Sybilli
– jeden z najpiękniejszych i najsłynniejszych obiektów w pałacowym parku.
Budowla powstała w 1798-1801 roku na wzór antycznej świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem. Mijaliśmy również Dom Gotycki oraz Dom Aleksandryjski.
Zmierzając już w stronę autokaru, przeszliśmy jeszcze przez mostek
miłości ozdobiony przez mnóstwo kłódek zakładanych przez zakochanych. Tak
dobiegła końca trwająca dwa dni wycieczka. Pełni wrażeń i pozytywnych emocji wyruszyliśmy w drogę do domu.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Kadencja 2017-2021
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca
Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący
Barbara Budyńska – sekretarz generalny
Bożena Chlebicka-Abramowicz – skarbnik
Sylwia Błaszczyk – członek
Joanna Chapska – członek
Dariusz Florek – członek
Zbigniew Gruszka – członek
Sławomir Jach – członek
Andrzej Jagodziński – członek
Żaneta Kubic – członek
Rozalia Podgórska – członek
Joanna Potęga – członek
Marzena Przybysz – członek
Główna Komisja Rewizyjna
Marian Butkiewicz – przewodniczący
Marzena Łykowska
Teresa Milewska
Grażyna Rurowicz
Jolanta Szewczak
Joanna Szymczak-Ryczel
Główny Sąd Koleżeński
Maria Bochan – przewodnicząca
Cecylia Judek
Agnieszka Łobocka
Paweł Kordybacha
Wiesława Kłosińska
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Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu
Jolanta Szewczak (Toruń) – przewodnicząca
Anna Kończal (Inowrocław) – wiceprzewodnicząca
Halina Ciechorska (Toruń) – sekretarz
Grażyna Więckowska (Włocławek) – skarbnik
Aleksandra Boryń (Grudziądz) – członek
Ewa Kaźmierkiewicz (Golub-Dobrzyń) – członek
Katarzyna Kwiecińska (Wielgie) – członek
Anna Rachut (Włocławek) – członek
Regina Sakrajda (Toruń) – Członek Honorowy SBP

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH ODDZIAŁ
W BYDGOSZCZY
Kadencja 2017-2021
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy
Przewodnicząca		
Sekretarz 		
Skarbnik 		
Członek 			
Członek 			

Danuta Kaczmarek (Bydgoszcz)
Magdalena Mrugowska (Bydgoszcz)
Beata Malczewska (Bydgoszcz)
Grażyna Szafraniak (Barcin)
Mirosław Rzeszowski (Szubin)

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Zofia Pawlikowska (Toruń) – przewodnicząca
Elżbieta Ankiewicz (Kijewo Królewskie) – członek
Jerzy Kowalski (Skępe) – członek
Małgorzata Kozieł (Toruń) – członek
Grażyna Zielińska (Toruń) – członek

Przewodnicząca		
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz 		

Okręgowy Sąd Koleżeński
Aneta Balicka (Toruń) – przewodnicząca
Michał Łoniewski (Inowrocław) – członek
Mirosław Rzeszowski (Szubin) – członek
Adres: Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42
e-mail: kujawsko-pomorski@sbp.pl
e-mail: jsz@umk.pl

Lucyna Chyła (Bydgoszcz)
Grażyna Błaszkiewicz (Łabiszyn)
Małgorzata Prusak (Bydgoszcz)

Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 323-80-08, fax: 52 328-73-90, tel. kom. 512-319-099
e-mail: Danuta.Kaczmarek@wimbp.bydgoszcz.pl
Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału w Bydgoszczy:
Koło w Barcinie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego
ul. Ludowego Wojska Polskiego 4A
88-190 BARCIN
tel. (52)383-21-66
e-mail: biblioteka@biblioteka.barcin.pl
Przewodnicząca Renata Grabowska
Sekretarz 		
Mariola Zelek
Skarbnik 		
Alina Hofman
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Koło w Bydgoszczy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy
ul. Długa 39
85-034 BYDGOSZCZ
tel. (52)323-80-08 wew. 217
e-mail: Magdalena.Mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl
Przewodnicząca		
Sekretarz		
Skarbnik		

Magdalena Mrugowska
Lucyna Chyła
Marcin Karnowski

Koło w Inowrocławiu
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
ul. Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW
tel. (52)357-36-98
e-mail: biblioteka@bmino.pl
Przewodniczący		
Sekretarz		
Skarbnik		

Michał Łoniewski
Anna Kończal
Małgorzata Dolegała

Koło w Mogilnie
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 8
88-300 MOGILNO
tel. (52)318-55-08
e-mail: biblioteka@mbp.mogilno.pl
Przewodnicząca		
Sekretarz		
Skarbnik		
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Maria Czerwińska
Zofia Zielińska-Jarząbkowska
Maria Nadolna

Koło w Nakle
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Bartkowskiego 1
89-100 NAKŁO
tel. (52)386-08-21
e-mail: biblioteka@biblioteka-naklo.pl
Przewodnicząca		
Sekretarz		
Skarbnik		

Jolanta Dąbrowska
Iwona Pięta
Wioletta Sęk

Koło w Sępólnie Krajeńskim
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
tel. (52)388-02-20
e-mail: lucyna.welka@biblioteka-sepolno.pl
Przewodnicząca		
Sekretarz		
Skarbnik		

Lucyna Welka
Mirosława Poteracka
Jolanta Maziarz

Koło SBP w Tucholi
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Pocztowa 7a
89-500 TUCHOLA
tel. (52)334-50-38
e-mail: mbp@tuchola.pl
Przewodnicząca		
Sekretarz		
Skarbnik		

Anna Kozłowska
Agnieszka Olszowy
Grażyna Zielińska–Woźna
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK
CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2017
Tym, co najbardziej wyróżnia klubowiczów spośród licznej rzeszy
czytelników, jest nie tylko chęć dzielenia się swoimi wrażeniami z przeczytanej
lektury, ale też chęć poznania opinii innych osób na temat wspólnie przeczytanej książki. Program Dyskusyjne Kluby Książki oferuje taką możliwość już
od 10 lat! W 2006 r. Instytut Książki wraz z British Council postanowił wypromować modę na czytanie poprzez powołanie przy bibliotekach publicznych
klubów książki wzorowanych na działających już wtedy w Polsce grupach przy
biurach British Council i Bibliotekach Brytyjskich. Dzisiaj jest ich już w naszym kraju ponad 1500! W 2017 r., wzorem lat ubiegłych, wsparcia finansowego na realizację programu DKK wszystkim bibliotekom wojewódzkim udzielił
Instytut Książki. W przypadku bydgoskiej WiMBP wyniosło ono 80 400 zł.
Dotacji celowej (5 000 zł) na realizację programu udzielił - tak jak w 2016 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2017
działało w podregionie bydgoskim 77 klubów. Siedemnaście z nich funkcjonowało w Bydgoszczy, z czego 16 w filiach WiMBP, dwanaście dla dorosłych, trzy
dla dzieci i jeden dla młodzieży. W Bydgoszczy działa też od lat jeden wspólny
klub książki dla dorosłych przy bibliotekach klubów wojskowych: I Brygady
Logistycznej i Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, funkcjonuje już 60 klubów, z czego 44 dla dorosłych, 10 dla dzieci i 6 dla młodzieży.
46 klubów zlokalizowanych jest w miastach, pozostałe 31 na wsi. Łącznie we
wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w ramach programu w pierwszej
połowie 2017 r. uczestniczyło 3948 osób. Informacje dotyczące form realizacji
programu DKK w naszym podregionie znajdują się na następujących stronach:
dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl oraz http://biblioteka.bydgoszcz.pl/dzialalnosc-dodatkowa/dkk/informacje-o-projekcie/.
Spotkania w klubach
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w Dyskusyjnych Klubach
Książki podregionu bydgoskiego odbyły się łącznie 334 spotkania, w których
uczestniczyło 2695 osób. Nie brakuje klubów dla dorosłych, które starają się
uświetnić kolejne rocznice swojego powstania. W Kruszwicy klub istnieje od
2012 r., więc w lutym świętowano jego 5-lecie. Natomiast w kwietniu swoje 10.
jubileusze świętowały w 2017 r. kluby: przy Filii nr 16 i 21 WiMBP, w Inowro76

cławiu, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu i Łabiszynie, gdzie 10 rocznicę powstania
DKK potraktowano szczególnie uroczyście. Na rocznicowe spotkanie przybyły:
z-ca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Danuta Kaczmarek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Teresa Paliwoda oraz Jadwiga Jelinek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie i Grażyna Szafraniak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Barcinie. Był tort, szampan, kwiaty i życzenia, a także wspomnienia
z 10 lat działalności utrwalone na fotografiach. Były również podziękowania
dla dwóch klubowiczek, które uczestniczą w klubowych spotkaniach od samego początku: Barbary Wojciechowskiej, Ewy Leżoń oraz koordynatora regionalnego programu DKK Lucyny Partyki. Łabiszyńska biblioteka jako pierwsza
w powiecie żnińskim włączyła się w 2007 r. w realizację programu Dyskusyjne
Kluby Książki. Ona też każdego roku organizuje spotkanie wyjazdowe klubu.
W 2017 r. na temat książki Podróże z owocem granatu autorstwa amerykańskiej
pisarki S. Monk Kidd rozmawiano w pięknej scenerii pałacu w Kobylnikach
koło Kruszwicy, którego historia sięga 1900 roku. Po raz kolejny łabiszyńska
BPMiG zorganizowała dla członków DKK oraz aktywnych czytelników wyjazd
na Międzynarodowe Targi Książki, tym razem na majowe, warszawskie, gdzie
można było spotkać m.in. Dorotę Schrammek, Kim Holden, Wiolettę Piasecką,
Beatę Pawlikowską, Charlotte Link, Remigiusza Mroza, Hannę Cygler, Magdę
Stachulę, Agnieszkę Rylik, Michała Piróga, Monikę Mrozowską, Magdalenę
Zawadzką, Grahama Mastertona.
Klubowicze z Piechcina zwiedzili w tym roku Pałac Skórzewskich
w Lubostroniu, a przy kawie i deserze omówili wspólnie przeczytaną powieść
L. Fabisińskiej pt. Śnieżynki. Z kolei DKK z Paterka omawiał książkę M. Rusinka Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej na świeżym powietrzu, w miejscowości Wieszczki, dokąd zaprosiła wszystkich jedna z klubowiczek.
W I półroczu 2017 r. koordynator regionalny zakupił 489 woluminów
nowych książek. Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w klubach dla
dorosłych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. znalazło się 301 tytułów.
Wśród klubowych wyborów dominowała literatura obca i to zdecydowanie anglojęzyczna. Największą popularnością cieszyła się brytyjska dziennikarka i pisarka J. Moyes. W klubach czytano aż trzy jej powieści: Zanim się pojawiłeś,
jej kontynuacja (zdecydowanie słabsza od części pierwszej) pt. Kiedy odszedłeś
oraz Dziewczyna, którą kochałeś. Pierwsza z nich doczekała się już niezwykle
udanej adaptacji filmowej, która gościła na ekranach kin w 2016 roku. Literaturę
Wysp Brytyjskich reprezentowała w klubach D. Moggach i jej powieść Hotel
Złamanych Serc oraz V. Bailey z powieścią Rzymski poranek. Z dużym zainteresowaniem spotkały się w klubach powieści amerykańskie. Wśród nich dominowała książka pt. Mam na imię Lucy, piąta z kolei powieść pióra amerykańskiej pisarki E. Strout. Sięgano także po powieść pt. Na szpulce niebieskiej nici
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autorstwa od dawna obecnej na polskim rynku pisarki A. Tyler. W pierwszym
półroczu 2017 czytano też chętnie powieści Motyl oraz Sekret O’Brienów L.
Genovy. Z kręgu anglojęzycznego z uwagi na poczytność w klubach wymienić
należy Kanadyjczyka S. Galloway’a i jego niezwykłą powieść Wiolonczelista
z Sarajewa oraz obecnie mieszkającą w Londynie Australijkę L.M. Stedman,
autorkę ciągle rozchwytywanej powieści Światło między oceanami. Ta debiutancka, opublikowana po raz pierwszy w 2012 roku powieść, została przetłumaczona na 40 języków! W 2016 roku wszedł na ekrany pod tym samym tytułem
oparty na niej film. W pierwszej połowie 2017 roku sięgano też po literaturę
duńską, głównie jednak reprezentującą powieść kryminalną, która na liście lektur klubowych pojawiła się za sprawą zorganizowanych w 2016 r. warsztatów
dotyczących współczesnej literatury duńskiej. Literaturę niemieckojęzyczną reprezentowali: niemiecki pisarz i dziennikarz Tom Hillenbrad (Diabelski owoc
i Czerwone złoto) i Austriaczka Judith W. Taschler (Nauczycielka).
Mimo zdecydowanej dominacji literatury obcojęzycznej, nie brakowało
klubów, które chętnie czytały powieści polskich autorów, a właściwie autorek,
bowiem w przypadku tytułów z literatury polskiej dominuje tzw. literatura kobieca. W dalszym ciągu niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się powieści
M. Witkiewicz, A. Grabowskiej, I. Pietrzyk, ale obok nich pojawiła się A. Olejnik z powieściami Szczęście na wagę i Dziewczyna z porcelany, A. Kołakowska i jej powieści We dnie, w nocy oraz Niewypowiedziane słowa. Wspomnieć
należy powieści Błękitne dziewczyny E. Podsiadło-Natorskiej czy Śnieżynki L.
Fabisińskiej. Swoich czytelników znalazła też autorka popularnych powieści
historycznych E. Cherezińska i jej książka Harda. Dużą popularnością cieszyły
się powieści kryminalne R. Mroza, trzy pierwsze części cyklu z bezwzględną
prawniczką Joanną Chyłką w roli głównej: Kasacja, Zaginięcie, Rewizja.
Nie słabnie w klubach zainteresowanie literaturą faktu, do której zalicza
się reportaże, pamiętniki, dzienniki, biografie, wywiady. Do najczęściej czytanych w II półroczu 2017 pozycji należały książki autorów polskich: Agole E.
Winnickiej, Damy złotego wieku K. Janickiego, Nic zwyczajnego. O Wisławie
Szymborskiej M. Rusinka, Nietypowa baba jestem A. Seniuk i M. MałeckiejWippich, Świat nie jest taki zły H. Kunickiej i K. Dreckiej, Trzeci biegun Marka
Kamińskiego, Warto być dobrym K. Ziemca, Wtedy. O powojennym Krakowie J.
Olczak-Ronikier oraz jedna pozycja zagraniczna Lata rozłąki Niny Willner – debiut książkowy byłej oficer armii amerykańskiej, opowieść o losach jej rodziny
rozdzielonej murem berlińskim. Sięgano też po Białystok M. Kąckiego, Cybulskiego D. Karaś, Grunt pod nogami ks. J. Kaczkowskiego, Lekcje z pingwinem
T. Michella, Między światami. Moje życie i niewola w Iranie R. Saberi, Noc
ognia E.E. Schmitta, Oman M. Pindrala, Podróże z owocem granatu S.Monk
Kidd i A. Kidd Taylor, Simonę A. Kamińskiej, Stryjeńską A. Kuźniak, Ucho od
śledzia L. Pietraszaka i K. Madey, Wszystkie wojny Lary W. Jagielskiego.
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Cieszy fakt, że zawsze któryś z klubów zauważy na liście książek tomik
poezji. W I półroczu jeden z klubów czytał Litery zbiór wierszy T. Różyckiego,
poety, tłumacza, romanisty.
Większość z 18 tytułów książek czytanych i omawianych w I półroczu
2017 w klubach młodzieżowych stanowiły powieści zagraniczne, w tym autorów amerykańskich np. C. Hoover, M. Kenneally, M. Rosoff, S. Vivian, jamajsko-amerykańskiej autorki N. Yoon, Brytyjczyka: M. Sedgwicka.
Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła sobie 53 pozycje, z czego 20 to książki polskich autorów, m.in.: E. Piotrowskiej,
A. Stelmaszyk, B. Gawryluk, J. Wachowiak. Spośród zagranicznych autorów
literatury dla dzieci na wspomnianej liście znaleźli się m.in. autorzy: Szwedzi
- M. Widmark, A. Lindgren, R. Lagercrantz, Brytyjka H. Webb, Amerykanki P.
Hermes, B. Park, Belgijka S. Vanden Heede.
Konkursy
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 dalszym ciągu największą atrakcją programu Dyskusyjne Kluby
Książki pozostają spotkania autorskie. W I półroczu 2017 zorganizowano ich 20
(w tym 6 w Bydgoszczy). Z czytelnikami spotkali się: dziennikarz i podróżnik
Andrzej Meller, twórca filmów dokumentalnych Andrzej Fidyk i dziennikarka Aleksandra Szarłat – autorzy książki Świat Andrzeja Fidyka, poeta Ryszard
Krynicki, autorki popularnych powieści: Izabela Pietrzyk, Olga Rudnicka oraz
Edyta Świętek, Agnieszka Kosińska – w latach 1996-2004 asystentka Czesława
Miłosza, podróżnik Arkady Paweł Fiedler, aktorka Anna Seniuk wraz z córką
Magdaleną Małecką-Wippich. Z najmłodszymi czytelnikami w Bydgoszczy
i Złotnikach Kujawskich spotkał się autor książek dla dzieci Paweł Beręsewicz.
Łącznie w spotkaniach autorskich wzięło udział 1159 osób.
Jako pierwszy w styczniu 2017 r. z czytelnikami spotkał się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy dziennikarz i reportażysta Andrzej Meller, brat dziennikarza i prezentera telewizyjnego Marci79

na Mellera. Swoje wędrówki rozpoczął on od Syberii i rosyjskiego Dalekiego
Wschodu, potem przez lata pisał reportaże z Kaukazu, Indii, Iranu, Afganistanu,
Sri Lanki, Azji Południowo Wschodniej i arabskiej wiosny w Afryce Północnej.
Na Focus TV prowadził program „Prepersi – gotowi na wszystko” – o ludziach
bojących się różnego rodzaju klęsk, wojen, kryzysów. Przez trzy lata mieszkał
z żoną Rosjanką w wietnamskiej wiosce rybackiej Mui Ne, a wrażenia i obserwacje z tego okresu zawarł w książce Czołem, nie ma hien. Wietnam jakiego nie
znacie (premiera: czerwiec 2016). To właśnie Wietnam stanowił główny temat
bydgoskiego spotkania. A. Meller ma również na swoim koncie reporterskie
książki: Miraż. Trzy lata w Azji, Zenga Zenga, czyli jak szczury zjadły króla
Afryki. W marcu autor spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.
W lutym odbyło się w Bydgoszczy spotkanie z jednym z najważniejszych polskich dokumentalistów Andrzejem Fidykiem. Reżyser i scenarzysta
filmów dokumentalnych, z których najbardziej znane to Prezydent, Defilada, Sen
Staszka w Teheranie, członek Europejskiej Akademii Filmowej, laureat licznych
nagród na międzynarodowych festiwalach, profesor, wykładowca na Wydziale
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, twórca programów
telewizyjnych Czas na dokument, Miej oczy szeroko otwarte, Czas na kontrowersyjny dokument oraz Aleksandra Szarłat – dziennikarka, przez siedem lat
szefowa działu kultury miesięcznika Twój Styl, od 2007 r. związana z dwutygodnikiem Gala, autorka książek Celebryci z tamtych lat, Pierwsze damy III
Rzeczpospolitej, Prezenterki, Wnętrza gwiazd (wspólnie z Aliną Mrowińską)
promowali swoją książkę pt. Świat Andrzeja Fidyka (premiera: styczeń 2017).
W związku z przypadającym 21 marca Światowym Dniem Poezji gościł
w Bydgoszczy jeden z najważniejszych twórców współczesnej poezji polskiej
Ryszard Krynicki – poeta zaliczany do tzw. Pokolenia ’68 (bądź Nowej Fali),
tłumacz, wydawca, założyciel Wydawnictwa a5. Debiutował w roku 1964,
a cztery lata później ukazał się pierwszy zbiór jego wierszy zatytułowany Pęd
pogoni, pęd ucieczki. W latach 1976-80 objęto go całkowitym zakazem druku. Członek opozycji – związany był z działalności podziemną. Jest autorem
przekładów z języka niemieckiego – m.in. B. Brechta, G. Benna, P. Celana, R.
Kunze.
W Szubinie, Koronowie i Piechcinie z czytelnikami spotkała się w marcu Izabela Pietrzyk, która ma na swoim koncie zarówno poczytne, również
w DKK podregionu bydgoskiego, powieści Babskie gadanie, Wieczór panieński, Histerie rodzinne, Rodzinny park atrakcji, jak i teksty z dziedziny językoznawstwa. Na co dzień wykłada język rosyjski na Uniwersytecie Szczecińskim.
Spotkania połączone były z promocją najnowszej powieści szczecińskiej autorki zatytułowanej Lepsza połowa, która ukazała się we wrześniu 2016 roku.
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W kwietniu ponownie gościła w podregionie bydgoskim wybitna znawczyni życia i dzieła Czesława Miłosza Agnieszka Kosińska – krytyk literacki, bibliograf, agent literacki, w latach 1996-2004 osobista asystentka noblisty,
od 2004-2016 kustosz mieszkania i archiwum Czesława Miłosza w Krakowie,
opiekun praw autorskich do jego utworów. Przygotowała – przy współpracy
Jacka Błacha i Kamila Kasperka oraz konsultacji naukowej prof. dr hab. Jadwigi
Czachowskiej – pierwsze bibliograficzne opracowanie jego twórczości Czesław
Miłosz. Bibliografia druków zwartych, obejmujące wszystkie wydania książek
Miłosza, od debiutu w 1930 do roku 2008 włącznie. Jest też autorką książek
Rozmowy o Miłoszu i Miłosz w Krakowie. Spotkania w Więcborku, Sośnie i Solcu Kujawskim połączone były z promocją tej ostatniej, która miała swoją premierę w maju 2015.
Gościem pierwszego majowego spotkania był Arkady Paweł Fiedler
– wnuk Arkadego Fiedlera, pisarza i podróżnika, pasjonat podróży samochodowych, producent filmów podróżniczych, fotograf, pomysłodawca i organizator
projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze” obejmującego wyprawy: Maluchem wzdłuż granic polski (2009), Maluchem przez Afrykę (2014), Maluchem
przez Azję (2016), organizatorem wypraw do Namibii, Botswany i Zambii. 11
lat spędził w Londynie. Obecnie mieszka i pracuje w Puszczykowie, gdzie znajduje się Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera. Spotkanie w bydgoskiej WiMBP połączone było z promocją książki Maluchem przez Afrykę,
która miała swoją premierę w maju 2016 roku.
Najpierw w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP a następnie w Bibliotece Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie z najmłodszymi czytelnikami
spotkał się, goszczący po raz kolejny w podregionie bydgoskim, Paweł Beręsewicz – absolwent filologii angielskiej, leksykograf, tłumacz, pisarz, poeta.
Pracował jako nauczyciel języka angielskiego. Jest autorem słowników językowych. Od 2004 r. publikuje książki dla dzieci. Twórczość dla dzieci przyniosła
mu nagrody i wyróżnienia. Od 2007 r. współpracuje z wydawnictwem „Literatura”. Dotychczas ukazały się m.in.: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, cykl opowiadań o przygodach rodziny Ciumków (Co tam u Ciumków?, Ciumkowe historie w tym jedna smutna, Wielka wyprawa Ciumków), Pan Mamutko i zwierzęta,
Czy pisarzom burczy w brzuchu, Czy wojna jest dla dziewczyn? Były to kolejne
spotkania autora w podregionie bydgoskim organizowane w ramach programu
Dyskusyjne Kluby Książki.
W czerwcu odbyło się aż siedem spotkań. Gościem pierwszych trzech
– w Kęsowie, Złotnikach Kujawskich i Nakle - była Olga Rudnicka - autorka
powieści kryminalnych, która nie po raz pierwszy odwiedziła podregion kujawsko-pomorski. Zadebiutowała w 2008 r. powieścią Martwe jezioro. Później były
kolejno: Czy ten rudy kot to pies – kontynuacja Martwego jeziora, Zacisze 13,
Zacisze 13. Powrót, Lilith, Natalii 5, Cichy wielbiciel, Drugi przekręt Natalii,
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Do trzech razy Natalie, Były sobie świnki trzy, Granat poproszę, Diabli nadali.
W maju tego roku miała miejsce premiera najnowszej powieści O. Rudnickiej
pt. Życie na wynos, stanowiącej drugi tom humorystycznego cyklu z Emilią
Przecinek w roli głównej. Jak sama autorka przyznaje, w pracy literackiej wykorzystuje wiedzę o codziennym życiu, przeżytą, zasłyszaną i zaobserwowaną.
Pracuje jako asystentka osób niepełnosprawnych w Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej w Śremie koło Poznania.
Kolejne trzy spotkania czerwcowe miały miejsce
w Kamieniu Krajeńskim, Rogowie i Kruszwicy, gdzie gościła
Edyta Świętek. Zadebiutowała
w 2010 powieścią Zerwane więzi,
później były: Alter ego, Wszystkie
kształty uczuć, Zakręcone życie
Madzi Kociołek, Bańki mydlane,
Tam, gdzie rodzi się miłość, Tam,
gdzie rodzi się zazdrość, Noc Perseidów, Cienie przeszłości, Zanim
odszedł, Cappuccino z cynamonem, Miód na serce. Z wykształcenia ekonomistka – cały czas
pozostaje aktywna zawodowo. Spotkania w podregionie bydgoskim połączone
były z promocją dwóch tomów powieściowej pięciotomowej sagi zatytułowanej
Spacer Aleją Róż, w której autorka, jak pisze wydawca (wydawnictwo Replika),
„z właściwą sobie lekkością nakreśliła przejmujący obraz nowohuckiej społeczności żyjącej w trudnych czasach ważnych przemian dziejowych. Pierwszy tom
pt. Cień burzowych chmur miał swoją premierę w lutym 2017, drugi noszący
tytuł Łąki kwitnące purpurą w maju br. Z końcem października ukazał się tom
trzeci, zatytułowany Drzewa szumiące nadzieją.
Jako ostatnie w czerwcu odbyło się w bydgoskiej WiMBP spotkanie
z niezwykle popularną w Polsce aktorką Anną Seniuk oraz jej córką Magdaleną Małecką-Wippich połączone z promocją ich wspólnej książki zatytułowanej Nietypowa baba jestem (premiera: 23 stycznia 2017). Anna Seniuk – od
1998 profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, absolwentka PWST w Krakowie, grała na deskach m.in. Teatru Starego w Krakowie,
teatrów warszawskich: Ateneum, Powszechny i Polski. Od 2003 r. związana
z Teatrem Narodowym. Występowała w Teatrze Telewizji, filmach i licznych serialach. Największą popularność przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w serialu Czterdziestolatek. Ma na swoim koncie również 40 ról radiowych – efekt
współpracy z Teatrem Polskiego Radia. Laureatka nagród. Magdalena Małec82

ka-Wippich –altowiolistka, kameralistka, założycielka kwartetu smyczkowego
Opium String Quartet, menager artystyczny koncertowała w większości krajów
europejskich, Chinach, Kanadzie i USA. Brała udział w wielu warsztatach literackich prowadzonych przez wybitnych pisarzy i dramaturgów.
Łącznie w 20 spotkaniach autorskich wzięło udział 1159 osób. Relacje
oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane są na stronie internetowej: dkk.
wimbp.man.bydgoszcz.pl
Szkolenie dla moderatorów
W ramach projektu „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską
w Polsce” odbyło się 3 marca 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bydgoszczy szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów
Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez Węgierski Instytut Kultury oraz Instytut Książki. Adresowany
do polskich bibliotekarzy projekt miał na celu popularyzację wiedzy o literaturze
i kulturze węgierskiej oraz zachęcenie do organizowania we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury spotkań z twórcami literatury węgierskiej. Szkolenie poprowadziła w przeważającej części tłumaczka literatury węgierskiej oraz
propagatorka węgierskiej kultury Irena Makarewicz, miłośniczka twórczości
Sándora Máraiego. Towarzyszył jej Marcin Skrabka – analityk i konsultant rynku wydawniczego, twórca goodbooks.pl. Projekt „Dwa bratanki - odkrywamy
literaturę węgierską w Polsce” realizowany był w związku z obchodami Roku
Kultury Węgierskiej 2016/2017 w Polsce. W szkoleniu wzięło udział 39 osób.
W Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego literaturę węgierską reprezentował Żar oraz Dziennik Sándora Máraiego (1900-1989) i debiutancka książka Pétera Esterházy’ego (1950-2016) – zbiór opowiadań Nanizane
na sznurek.
Spotkanie dla moderatorów
W 2017 r. spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki
podregionu bydgoskiego odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy 24 maja. Wzięło w nim udział 55 osób. Pierwszą część
spotkania wypełniły relacje koordynatora regionalnego DKK - Lucyny Partyki,
dyrektora BPMiG w Łabiszynie Grażyny Błaszkiewicz, bibliotekarza BPMiG
w Łabiszynie i moderatora łabiszyńskiego DKK Marzeny Sikory, kierownika Filii nr 21 dla dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bydgoszczy i moderatora działającego przy tej filii DKK Małgorzaty Prusak
– uczestników Zlotu DKK Literacki Woodstok, który miał miejsce w dniach
27 do 31 lipca 2016 we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz
Światowej Stolicy Książki 2016. Wrocławska impreza, w której uczestniczyli
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koordynatorzy programu DKK, moderatorzy oraz członkowie Dyskusyjnych
Klubów Książki, zorganizowana została przez Instytut Książki dla uświetnienia
10 lat realizacji programu.
Na zakończenie części pierwszej bydgoskiego spotkania wrażeniami
z pobytu na Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (31 lipca – 7
sierpnia 2016) podzieliła się Ilona Siodłowska-Spasiuk z Biblioteki Publicznej
w Solcu Kujawskim, moderator trzech Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy tej bibliotece.
Gościem specjalnym spotkania był jednem z najwybitniejszych polskich reporterów Artur Domosławski, dziennikarz, od 2011 związany z tygodnikiem „Polityka”, autor książek Chrystus bez karabinu, Świat nie na sprzedaż,
Gorączka latynoamerykańska, Ameryka zbuntowana, Kapuściński non fiction,
Śmierć w Amazonii. Te dwa ostatnie tytuły gościły na liście lektur DKK podregionu bydgoskiego. Wprawdzie największy rozgłos przyniosła autorowi biografia Ryszarda Kapuścińskiego, którego był uczniem, jednak głównymi obszarami
jego zainteresowań pozostaje przede wszystkim Ameryka Łacińska, ruchy alterglobalistyczne, relacje Północ-Południe. Bydgoskie spotkanie połączone było
z promocją najnowszej książki pt. Wykluczeni, będącej „zbiorowym portretem
ludzi bez głosu i reprezentacji. Przegranych, poniewieranych i wydziedziczonych.” (wg www.empik.com) Książka miała swoją premierę w marcu 2016 roku.
W kwietniu b.r. wydawnictwo Wielka Litera wypuściło na rynek księgarski autorską serię książek A. Domosławskiego Świat bez tabu, którą otwiera pierwsze
pełne, wydane po głośnym procesie, wydanie książki Kapuściński non-fiction,
wzbogacone o esej Piotra Bratkowskiego, stanowiący podsumowanie dyskusji
wywołanej pojawieniem się biografii „cesarza reportażu” w 2010 roku.
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
2.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wystawa Jest taki zwyczaj..., prezentująca karty pocztowe nawiązujące do świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, pochodzące z okresu od początku XX
w. do czasów współczesnych. Ekspozycję udostępniło Muzeum Mazowieckie
w Płocku. Dodatkowo na wielkoformatowych planszach umieszczono opisy
polskich zwyczajów świątecznych.
2-5.01. w Filii w Woli Wapowskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszwicy można było podziwiać wystawę prac Leona Wyczółkowskiego. W grudniu minionego roku minęła 80. Rocznica śmierci artysty.
Tekę 20. reprodukcji grafik i rysunków Leona Wyczółkowskiego udostępniła
ze swojej prywatnej kolekcji bibliotekarka. W tych dniach również można było
spróbować swoich sił w rysowaniu. Dzieci bardzo chętnie tworzyły swoje prace.
4.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie –
zabytki Barcina”. Prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym przygotował pracownik czytelni Olga Gralak-Ćwikła. Podczas kolejnych spotkań, które
odbywać się będą co dwa miesiące uczestnicy poznawać będą zabytki gmin
Barcin, Łabiszyn, Mogilno, Strzelno i Żnin.
6.01. w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowała wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Parafią p.w. Św. M.M. Kolbego, Parafią p.w. Św. Jakuba Większego w Barcinie, SP nr 1 i 2 w Barcinie,
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym, Środowiskowym Domem Samopomocy, MDK-iem, Klubem Żeglarskim „Neptun”, I Wodną Drużyną Harcerską
oraz Barcińską Drużyną Harcerską III Barciński Orszak Trzech Króli, który został zgłoszony do Fundacji Orszaku Trzech Króli. Barciński Orszak wyruszył
z trzech miejsc i wszyscy spotkali się przy budynku Gimnazjum, gdzie została
odegrana scenka biblijna przygotowana przez nauczycieli i uczniów LO, następnie uczestnicy przeszli do kościoła i tam odbył się koncert kolęd przygotowany
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przez MDK. 11 marca 2017 r. dyrektor biblioteki G. Szafraniak wzięła udział
w Ogólnopolskim Zjeździe Orszaków Trzech Króli w Warszawie zorganizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli.
8.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie włączyła
się w organizację Rodzinnego kolędowania. Tym razem na scenie zaprezentowali się uczestnicy kółka muzycznego Łabiszyńskiego Domu Kultury, dzieci
z Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i Aleksandra Górna. Do wspólnego kolędowania zaprosiła przybyłych rodzina Kozików i ich Przyjaciele. Po wspólnym śpiewaniu dzieci zostały obdarowane słodkościami i książeczkami.
8.01. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej Koncert Noworoczny, który otworzył zarazem działalność kulturalną w 2017 roku. W specjalnie na ten dzień udekorowanej sali wystąpili dla
mieszkańców Gminy Lniano Soliści Studia Piosenki GOK Gostycyn oraz Zespół Hulajdusza z Torunia. Podczas koncertu można było posłuchać i wspólnie
z występującymi śpiewać najpiękniejsze kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. Na zakończenie koncertu Wójt Zofia Topolińska złożyła mieszkańcom
życzenia noworoczne oraz zaprosiła na pokaz fajerwerków.
11.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało
miejsce spotkanie z cyklu „Artyści Gminy Prezentują” – papierową wiklinę
i prace z niej wykonane prezentowały panie należące do hobbystycznego klubu „Artystyczne pasje czytelniczek”, działającego przy Filii nr 1 w Barcinie.
Spotkanie uświetnił występ wolontariuszki pracującej w Filii nr 1, Oliwii Rybczyńskiej oraz Adama Dzikowskiego, którzy zaśpiewali i odegrali piosenki o tematyce świątecznej. Podczas wernisażu odbyło się również podsumowanie konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku 2016” i „Młody Czytelnik Roku 2016”.
Dyplomami oraz nagrodami książkowymi zostali uhonorowani najaktywniejsi
czytelnicy z biblioteki głównej, Filii nr 1 w Barcinie i Filii w Mamliczu.
12.01. w 98 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyła się pogadanka historyczna
poświęcona walkom powstańczym o Szubin. W tym roku wzięły w niej udział
klasy Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie i z Gimnazjum w Kowalewie. Prelekcja była nie tylko lekcją historii ale i patriotyzmu.
13.01. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało
spotkanie autorskie z pochodzącym ze Żninia kmdr. por. Eligiuszem Kwiatkowskim, autorem wydanej w 2014 r. książki Żniński Batalion Obrony Narodowej
1939. Monografia poparta została kwerendami w Centralnym Archiwum Woj86

skowym w Rembertowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnej
Bibliotece Wojskowej w Warszawie, Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
oraz licznymi kontaktami z rodzinami żołnierzy ŻBON, w tym z Jerzym Wultańskim, synem dowódcy ŻBON-u Stanisława Wultańskiego.
14.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowała wspólnie z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie Noworoczny Turniej Szachowy. W zmaganiach uczestniczyli szachiści z 3. województw, w tym osoby na co dzień grające w szachy w bibliotece. Nagrody
ufundowała Firma Imago z Barcina oraz Burmistrz Barcina.
14.01. Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie zorganizowała
wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK prelekcję Agnieszki i Łukasza Mikołajczaków z Poznania pt. „Namaste India” („Dzień dobry Indie”), w trakcie której
goście podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Indiach.
15.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z puszkami witali w holu przybyłych, a z Saloniku dobiegał śpiew Jacka Borkowskiego. Aktor i piosenkarz o aksamitnym
głosie i dużym talencie wokalnym porwał publiczność do wspólnego śpiewania
melodyjnych, nastrojowych piosenek sprzed lat.
16.01. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy gościła grupę terapii zajęciowej „Mega-art” działającą przy Polskim Związku Niewidomych. Aktorzy zaprezentowali widowisko
w formie teatru cieni poświęcone najważniejszym wartościom w życiu człowieka.
17.01. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Jak bezpieczne poruszać się po Internecie” skierowane do uczniów klasy III Szkoły
Podstawowej. Dzieci poznały zasady bezpiecznego „surfowania po Internecie”
oraz dowiedziały się, w jaki sposób unikać niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą.
17.01. Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim rozpoczął popołudniowe zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i ich rodziców pn. „Słowa malowane”, podczas których uczestnicy poznawali krótkie
utwory znanych autorów literatury dziecięcej i w oparciu o nie wykonywali
prace plastyczne. W I półroczu odbyły się 23 takie spotkania.

87

17.01. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy gościli dziennikarze „Gazety Pomorskiej” z Bydgoszczy Tomasz Malinowski i Roman
Laudański. Tematem rozmowy dwóch redaktorów była piłka nożna i świeżo
wydane Rozmowy nieoczywiste. Na książkę składają się 23 wywiady Tomasza
Malinowskiego z aktorami, naukowcami, pisarzami, satyrykami, piosenkarzami
i politykami na temat ich piłkarskiej pasji. 19 stycznia promocja książki Rozmowy nieoczywiste miała miejsce w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu

21.01. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyła się Gala
Szlachetnej Paczki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Biblioteka Publiczna
już dwa lata z rzędu była magazynem Szlachetnej Paczki w Solcu Kujawskim
i po raz drugi gościła darczyńców oraz wszystkich wolontariuszy na Gali podsumowującej akcję. Oprócz podziękowań, pamiątkowych dyplomów była też
muzyczna niespodzianka w postaci duetu gitarowo-wiolonczelowego oraz słodki poczęstunek.

18.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Barcinie przygotowała Wieczornicę patriotyczną z okazji 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz wyzwolenia
Barcina spod okupacji hitlerowskiej.

22.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała dwa wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W pierwszym
– Koncercie Karnawałowym, który odbył się 22 stycznia – uczestniczyła liczna
grupa czytelników i sympatyków biblioteki. W drugim – 31 stycznia, pierwszego dnia ferii zimowych – udział wzięli słuchacze działającej w bibliotece
Dziecięcej Akademii dla najmłodszych. Podczas tego koncertu zatytułowanego
„Bajkowa zima”, w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy i Chóru SERENO z Zespołu Szkół w Łochowie można było usłyszeć m.in. najpiękniejsze
piosenki z ogromnie popularnych filmów animowanych Disneya.

19.01. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbył się
wernisaż Elżbiety Rogowskiej pt. „Kobieta w malarstwie”. Malarka opowiedziała o swoich inspiracjach malarskich związanych z impresjonizmem, postimpresjonizmem i fowizmem. Omówiła również techniki, jakimi posługuje się
w pracy na przykładach prezentowanych obrazów wykonanych farbami olejnymi.
19.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miała
miejsce Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego na temat: „Zagrożenia młodzieży – wczesna interwencja i przeciwdziałanie”. Szkolenie przeprowadził
Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog,
ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie
Zdrowia.
19.01. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle
po raz drugi gościli Sebastian Hennig i Wojtek Malicha. W godzinach przedpołudniowych podróżnicy spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Natomiast po południu nakielanie mogli posłuchać w bibliotece ponad
dwugodzinnej opowieści bogato ilustrowanej fotografiami z podróży do Ameryki Południowej. Spotkania połączone były z promocją książki Aventura.
20.01. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
podczas pierwszego, organizacyjnego spotkania fanów komiksu dyskutowano o tym, jak się zmieniał na przestrzeni lat komiks (komiks retro, a komiks
współczesny) oraz co jest wyznacznikiem dobrego komiksu (scenariusz, kreska). Uczestnicy spotkania mówili także o swoich oczekiwaniach dotyczących
spotkań z komiksem w bibliotece.
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24.01. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się przedstawienie teatralne połączone z otwartymi zajęciami czytelniczymi pt. „Wyprawa do Tuwimowa”. Grupa teatralna „Puszczykowo” z Zespołu
Szkół nr 24 w Bydgoszczy odegrała scenki na podstawie utworów Juliana
Tuwima.
25.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie podczas
spotkania z cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń” o swojej podróży do Australii i Nowej Zelandii opowiadali Kamila i Rafał Krukowscy oraz Grażyna
i Bronisław Zabłoccy. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć zdjęcia oraz film
obrazujący 6. miesięczny pobyt podróżników na antypodach.
26.01. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zorganizowała imprezę pn. „Wspólne kolędowanie babci i dziadka z zespołem Effatha”. Podczas pierwszej części spotkania publiczność wysłuchała kolęd wykonanych na wiolonczeli przez Anastazję Geruzel. Następnie wszyscy zgromadzeni w bibliotece śpiewali kolędy wspólnie z „Effathą”.
28.01. zainaugurowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu
działalność Klubu Maluszka skupiającego dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz
z opiekunami. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. W trakcie spotkań najmłodsi nasi czytelnicy słuchali wierszyków, oglądali książeczki oraz brali udział
w różnorodnych zabawach rozwijających motorycznie.
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LUTY
2.02. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci poświęcone twórczości Alana
Alexandra Milne, autora popularnych książeczek dla dzieci Kubuś Puchatek
i Chatka Puchatka. Podczas zajęć uczestnicy wysłuchali mniej znanych i niezwykle zabawnych wierszyków z tomu pt. Wiersze dla Krzysia. Na zakończenie
zajęć mali czytelnicy pokolorowali wodne malowanki.
2.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę „Jadą
wozy kolorowe … do Inowrocławia” . Składało się na nią 21 plansz dotyczących
historii i tradycji romskiej. Ekspozycja wypożyczona została z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie (Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie). Wystawa prezentowała również historię najsłynniejszej romskiej poetki – Bronisławy
Wajs (Papuszy), która ostatnie lata swojego życia spędziła w Inowrocławiu.
3.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się
spotkanie z Krzesimirem Dębskim – znanym kompozytorem muzyki współczesnej i filmowej, dyrygentem, muzykiem jazzowym, aranżerem i producentem,
a także autorem książki pt. Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna
historia, o której opowiadał podczas spotkania.
6.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowana
została lekcja biblioteczna z udziałem dzieci z klasy II szkoły podstawowej.
Po zapoznaniu się z historią biblioteki i wycieczce po czytelniach i magazynie,
dzieci udały się na biblioteczny strych, gdzie przygotowana została dla nich
gra literacka. Uczestnicy zostali zamknięci w pomieszczeniu, do którego klucz
znajdował się w zaszyfrowanym kryptografie. Aby poznać szyfr, dzieci musiały
rozwiązać literackie zagadki i zadania ukryte na strychu. Oprócz kalamburów
i krzyżówki uczestnicy musieli m.in. rozpoznać rekwizyty z poszczególnych
baśni i bajek, znaleźć drogę w labiryncie i „wyrwać Rzepkę”.
6.02. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie przygotowała IV edycję warsztatów dziennikarskich dla młodzieży. Uczestnicy udali się
do Radia Żnin. Warsztaty poprowadzili dziennikarze i prezenterzy Radia Żnin:
Anna Jarecka, Patryk Cyranowski i Anna Rogowska. Uczestnicy poznali bliżej
pracę dziennikarzy, redaktorów i osób od reklamy. Młodzież została podzielona na trzy grupy. Jedna wyszła przeprowadzić wywiad z mieszkańcami Żnina
na temat walentynek. W tym czasie pozostali zajmowali się tworzeniem audycji
i reklam. Powstała reklama łabiszyńskiej biblioteki, materiał na temat spędza90

nia walentynek i prezentów ofiarowanych drugiej połówce oraz sprawozdanie
z warsztatów. Wszystko to można było usłyszeć na antenie Radia Żnin około
godz. 14.00. Uczestnicy na żywo odpowiadali także na pytania zadawane przez
Jarosława Brzeskiego.
6-10.02. w Bibliotece Publicznej w Pakości podczas ferii zimowych
było muzycznie, sportowo, historycznie i ludowo. Dzieci m.in. nauczyły się nowej piosenki, grały na instrumentach takich, jak flety, tamburyn, grzechotki,
dzwoneczki, mini-perkusję, cymbałki, trójkąty, kołatki. Jedno z dzieci zagrało
na skrzypcach kilka utworów, a pozostałe musiały odgadnąć, co to za utwór.
Był też taniec „Krakowiaczek jeden”. Były zabawy z balonami, z chustą animacyjną, rozwiązywanie rebusów, zajęcia sportowe, wymagające szybkości
i sprawności. Jedno z dzieci wykonało kilka układów akrobatycznych. Dzieci
zwiedziły podziemne krypty, zakrystię, skarbiec, oratorium, barokową ambonę,
chór, prowadzący do niego korytarz z biblioteką klasztorną, refektarz Kościoła
św. Bonawentury. Odbyło się spotkanie z Elżbietą Staszak – twórczynią ludową, która wystąpiła w kujawskim stroju ludowym i uczyła dzieci wykonywania
kwiatów z krepy. W wolnej chwili dzieci śpiewały ludową piosenkę pt. Jestem
sobie Kujawianka.
7.02. Filia w Królikowie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie zorganizowała zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Uczestnicy
zapoznali się z ptactwem łownym umieszczonym w wolierach i różnymi gatunkami kur ozdobnych. Liczyli ule z pszczołami. O pszczołach i ptactwie opowiedziała gospodyni Elżbieta Katafiasz. Gospodarz rozpalił ognisko, były smażone
kiełbaski. Atrakcją dla dzieci była także możliwość poślizgania się na stawie,
który został najpierw sprawdzony pod kątem grubości tafli lodu.
8.02. Filia w Rynarzewie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie umożliwiła dzieciom wyjazd do kina na film pt. Balerina , a 10 lutego do
Papugarni. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat papug, zapoznanie się z warunkami życia tych egzotycznych ptaków oraz kształtowanie
umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
9.02. Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Barcinie zamienił się w pracownię krawiecką. Uczestnicy zajęć
mieli możliwość szycia maskotek. Stało się to za sprawą współpracy z Martą Wróblewską, właścicielką firmy Emiludek z Torunia. Prowadząca spotkanie
przyjechała do biblioteki z maszynami do szycia, wzorami maskotek i kolorowymi materiałami. Każde dziecko wyszło z biblioteki z pamiątką – przytulanką,
którą przy pomocy bibliotekarek i pracowników Emiludka wykonało.
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9.02. Biblioteka Miejska w Strzelnie zorganizowała wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK wieczór poezji śpiewanej „Ponad chmurami” z udziałem muzyków-podróżników Katarzyny i Nikodema Jacuków z Opola, dla których muzyka bardzo często stanowi inspirację podróżniczą.
9.02. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbył się bal karnawałowy postaci bajkowych. Każde dziecko było przebrane
za swego ulubionego bohatera bajkowego lub filmowego, a koledzy i koleżanki
mieli za zadanie odgadnąć kim jest prezentowana postać. Wybrano także króla
i królową balu. Dzieci uczestniczyły w zgadywankach, kalamburach, zabawach
ruchowych i tańcach.
10.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie dzieci
wykonywały cuda z papierowej wikliny, czyli z makulatury pod okiem Longiny
Roczek, która z wykształcenia jest wikliniarką i prowadzi Klub Artystycznych
Pasji Czytelniczek w Filii Nr 1. Zademonstrowała ona dzieciom technikę kręcenia papieru. Wolontariusze pocięli stare programy telewizyjne i ulotki i pomagali dzieciom w wykonywaniu rurek.
10.02. Filia w Chomętowie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie we współpracy ze świetlicą wiejską zorganizowały ciasteczkowe szaleństwo, czyli wspólne pieczenie kruchych ciasteczek. Dzieci wałkowały ciasto,
a następnie foremkami wykrawały ciasteczka. Jednak najwięcej frajdy sprawiło
wszystkim dekorowanie wypieków lukrem i kolorowymi posypkami. A potem
przyszedł czas na degustację. Wszystkim ciasteczka smakowały i jednogłośnie
stwierdziły, że takie kulinarne zajęcia mogą odbywać się częściej.
13.02. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
z czytelnikami i miłośnikami podróży spotkała się Anna Starczewska, która wędrowała z przyjaciółką Kingą szlakiem św. Jakuba. Swoją podróż rozpoczęły
od początku szlaku w miejscowości Irun i dalej wyprawa wiodła przez Getarię,
Markinę, Bilbao, Portugalete, Islares, Laredo, Guemes, Santilana del Mar, San
Vincente, Llanes, Vega, Villaviciosa i Gijon. Pokonały 541 km szlakiem jakubowym oraz około 120 km na zwiedzanie i błądzenie w 15 dni. Ale w jednym ze
schronisk było 103. pielgrzymów z 51 krajów świata. A. Starczewska zamierza
wrócić, aby pokonać resztę szlaku.
15.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył się
wernisaż wystawy prac Agnieszki Rydlewskiej – malarstwo, dequpage, origami. Dla potrzeb wystawy został wydany folder – katalog.
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16.02. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy gościła poetka, Aleksandra Brzozowska. Wieczór
poetycki połączony z promocją najnowszego tomiku wierszy pt. Chwila w roli
głównej prowadził Stefan Pastuszewski, a teksty autorki czytał Jarosław Stanisław Jackiewicz.
16.02. Filię w Ostromecku Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej odwiedziły studentki z Indonezji i Gruzji. Na spotkanie przybyły razem z nauczycielką języka angielskiego Zespołu Szkół im.
Mariana Rejewskiego w Ostromecku Agnieszką Gapińską i uczniami Gimnazjum. Sally z Indonezji – studentka marketingu oraz Ana z Gruzji, absolwentka dziennikarstwa, (aktualnie studiująca projektowanie mody), odbywały kilkudniową praktykę w ostromeckiej szkole. Podczas wizyty w bibliotece Sally
i Ana wspólnie z uczniami korzystali z książek anglojęzycznych. Każdy chętny
mógł przeczytać krótki, wybrany przez siebie tekst. Spotkanie było okazją do
ćwiczenia swoich umiejętności z zakresu języka angielskiego.
17.02. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowano potkanie autorskie z prof. Markiem Chamotem z Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy pod hasłem „Generał Stanisław Taczak i Powstanie
Wielkopolskie”. Profesor przybliżył sylwetkę pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego oraz zaprezentował wydane publikacje.
21.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce finał VII edycji Dyktanda o Pióro Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy pt. „Mistrz ortografii”. Konkurs
został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego.
21.02. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Arturem Zygmuntowiczem,
autorem książki pt. „Ziemia o ludzkiej twarzy – szlakiem romantyków i pozytywistów”. Gość opowiedział o wyprawie rowerowej wzdłuż wschodniej granicy
Polski. Książka, która jest zwieńczeniem podróży stanowi nietypowy przewodnik, zawierający opisy ciekawych miejsc oraz wyjątkowych ludzi poznanych
na trasie.
21.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie podczas spotkania podsumowującego widowisko historyczno-religijne „Mesco
dux Poloniae Baptizatur – Mieszko książę Polski ochrzcił się” podziękowanie
aktorom, sponsorom i osobom współpracującym złożyła prezes Towarzystwa
93

Miłośników Miasta i Gminy Barcin – głównego organizatora widowiska.
Podczas spotkania z krótkim koncertem słowno-muzycznym wystąpił zespół
harcerski. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć również film z widowiska nagrany przez TVL Barcin.
21.02. z okazji Międzynarodowego Dnia Kota Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Więcborku zorganizowała dla wychowanków
Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcborku spotkanie z lekarzem
weterynarii Izabelą Moniką Bator. Najmłodsi mieli sposobność obejrzeć mini
prezentację dotyczącą życia kotów. Najważniejszym punktem spotkania okazało się słuchanie przez stetoskop bicia kociego serca. Jako „ochotnik” posłużył
„dachowiec” o imieniu „Nelson”.
24.02. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się
spotkanie autorskie z Joachimem i Robertem Czerniakami, podróżnikami z Mosiny, połączone z promocją książki Podróże bez granic.
24.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu miały miejsce
pierwsze zajęcia z origami. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest origami i jak
się składa papier tą metodą. W kolejnych miesiącach uczyły się składać np.
żabkę, liska, króliczka, serce czy ptaka. Dzieci spotykają się w bibliotece raz
w miesiącu na godzinę.
25-26.02. WiMBP w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Tym
razem uczestnicy mieli okazję zwiedzić Izbę Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego. Ekspozycja znajduje się w dawnym mieszkaniu Adama GrzymałySiedleckiego – pisarza, krytyka literackiego i teatralnego. Mieści się tam muzeum, w którym znajdują się meble i pamiątki należące niegdyś do pisarza oraz
Pracownia Teatrologiczna, udostępniająca materiały dotyczące historii teatru
w Bydgoszczy. Zwiedzaniu towarzyszył wykład, dotyczący życia i działalności
pisarza, zasobu Izby Pamięci oraz historii teatru. Można było również obejrzeć Bibliotekę Bernardynów. Ekspozycja przedstawia najstarszy i najcenniejszy księgozbiór w Bydgoszczy, dawniej należący do bydgoskich bernardynów,
który składa się z ok. 1,5 tys. druków wydanych od XV do XVIII w. Dostępna
jest w sali stylizowanej na wzór wąskiej gotyckiej librarii, jaka kiedyś istniała
w budynku klasztornym. Zwiedzaniu towarzyszył wykład, dotyczący historii
zakonu, starych druków i kolekcji pobernardyńskiej.
27.02. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarto wystawę pt. „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wy94

klęci Pomorza i Kujaw”. Ekspozycję udostępniło Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy. Autorem całości jest dr Alicja Paczoska-Hauke. Otwarcia dokonał Mirosław Sprengel, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, który
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz w Liceum Ogólnokształcącym im J. Korczaka w Więcborku przedstawił również
prezentację pt. „Żołnierze naszej wolności. Polskie podziemie niepodległościowe po 1944 roku”.
MARZEC
1.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wystawa „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich” – 5.
Wileńska Brygada AK na Pomorzu”. 21 plansz prezentowało historię Brygady
AK, jej dzieje z lat 1944-45 na Wileńszczyźnie i Białostocczyźnie, jak i działania już na Pomorzu w latach 1945-46. Ponadto część wystawy poświęcona była
Wacławowi Szewielińskiemu „Zawiszy”, Honorowemu Obywatelowi miasta
Inowrocławia i żołnierzowi 5. Brygady Okręgu Wileńskiego AK.
2.03. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie literackie dla dzieci z Przedszkola nr 59 w Bydgoszczy,
zorganizowane dzięki współpracy z Grupą Literacką „Literenka”, działającej
w Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy. Gimnazjaliści zaprezentowali najmłodszym
swoje ulubione utwory literackie.
2.03. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zorganizowała spotkanie z Michałem Szulimem. Dziennikarz i wokalista zespołu Plateau
jest też doświadczonym podróżnikiem. Zabrał słuchaczy w wirtualną podróż
na egzotyczny Madagaskar, czwartą co do wielkości wyspę świata. Relacja
z niemal trzytygodniowej wyprawy była bogato ilustrowana zdjęciami i krótkimi filmikami. Zdaniem podróżnika szczególnie interesująca jest przyroda, której
większość gatunków roślin i zwierząt występuje tylko na tej wyspie. Po spotkaniu czytelnicy mogli nabyć debiutancką książkę gościa pt. Miejsce za Miejscem
– podróże małe i duże.
3.03. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjne pt. „Figury geometryczne”. Dzieci z Przedszkola nr 16 zapoznały się z literaturą popularnonaukową dla najmłodszych. Wysłuchały bajki pt. Duży zielony kwadrat i mała
nieśmiała żabka, a następnie wzięły udział w zajęciach plastycznych ph. „Tworzymy figury geometryczne”.
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6.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła się
debata zorganizowana wspólnie z Komisariatem Policji w Barcinie na temat:
„Korzystanie z aplikacji Mój Dzielnicowy, Krajowa Mapa Zagrożeń oraz Dopalacze nowe narkotyki”. W debacie wzięli udział radni Rady Miejskiej, sołtysi,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy.
6.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę witraży inspirowanych sztuką średniowiecza. Prace zostały wykonane przez
młodzież Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi na zajęciach artystycznych pod kierunkiem Elżbiety Pieczki.
8.03. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się przedstawienie teatrzyku kukiełkowego pt. Brzydkie kaczątko
przygotowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Animatorami kukiełek byli
czytelnicy biblioteki oraz członkowie Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Na zakończenie spotkania dzieci namalowały bohaterów z baśni Hansa Christiana
Andersena.
8.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie z czytelnikami spotkała się z Liliana Fabisińska, dziennikarka, pisarka – autorka popularnych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która opowiedziała o swoich
pisarskich – i nie tylko – perypetiach, pasjach – podróżowaniu i pracy w glinie,
oraz o papudze, która lubi zasiadać na głowie autorki w czasie, gdy ona pisze.
8.03. z okazji Dnia Kobiet w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie zorganizowano Loterię dla Pań. W loterii wzięło udział pierwsze dwadzieścia pań, które tego dnia odwiedziły bibliotekę. Wśród nagród były kubki,
książki, ozdoby wielkanocne itp. Wszystkie nagrody trafiły do zwycięzców
jeszcze przed godziną 13:00.
9.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu można było obejrzeć
Makabryczną Noc, dokument, ukazujący przyczyny, przebieg i konsekwencje
hitlerowskiego mordu na kilkudziesięciu bezbronnych Polakach w inowrocławskim więzieniu w październiku 1939 r. Po projekcji reżyser Sebastian Bartkowski z Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, a także
inowrocławianie: Małgorzata Zubek i Józef Siej, zaangażowani w produkcję
obrazu, opowiadali o kulisach jego realizacji. Spotkanie zorganizowano we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów”.
9.03. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Dzień Kobiet
świętowano Dzień Kobiet w sali konferencyjnej, przygotowano pięknie udeko96

rowany stół, na którym znalazły się pyszne ciasta upieczone przez nasze czytelniczki oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niespodzianką była
tym razem grupa wokalna „Inwencja” działająca w Soleckim Centrum Kultury,
która uświetniła spotkanie swoim występem.
10.03. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni otwarto
mobilną wystawę pod hasłem „Chrzest Polski”, autorstwa Tomasza Groneta,
dyrektora Domu Kultury w Barcinie.
10.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miało miejsce spotkanie pt. „Kobieta w poezji”, na którym gościł burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, który częstował panie babeczkami zawierającymi
sentencje o kobietach. Każda z uczestniczek miała sposobność do wypowiedzi
artystycznej – cytowano znanych poetów, a także własne utwory.
10.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie zorganizowane zostało spotkanie z podróżnikami Natalią Krzywoszyńską i Kamilem
Rzeźnikowskim, którzy opowiedzieli o swojej wyprawie do Peru.
14.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
poświęcone Józefowi Chełmowskiemu – rzeźbiarzowi i filozofowi ludowemu
z Brus. Uczestnicy obejrzeli film pt. Księga Aniołów Józefa Chełmowskiego
w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego. Wspominali spotkanie z twórcą w 2000 r.
oraz odwiedziny w jego domu w Brusach – Jaglicach – obecnie skansen z całoroczną ekspozycją. Przeglądali publikacje dotyczące życia i twórczości kaszubskiego artysty. Gościem specjalnym spotkania była prof. Maria PająkowskaKensik – językoznawca, ekspert dziedzictwa kulturowego Kociewia, która opowiedziała o pracach swoich studentów poświęconych J. Chełmowskiemu.
14.03. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie zorganizowano dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych spotkanie edukacyjne pn. „Wielki Post”. Zaproszono ich do postnego stołu. Przy stole pojawiła się opowieść
o Matce Jezusa – Maryi i o św. bracie Albercie Chmielowskim, który zrzucił
frak artysty, założył habit i zamieszkał w przytułku i jest symbolem poświęcenia. Uczniowie układali też alfabet, którego hasła związane były z postem
i Wielkanocą.
15.03. w Filii w Gnojnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach Klub Seniora „Łojewianie” przedstawił zabawny program artystyczny.
Podczas spotkania bibliotekarki zaprezentowały również nowości wydawnicze.
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Jak zawsze o słodki poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Gnojnie.
16.03. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle
o swojej pracy, która jest jednocześnie pasją, opowiadała Agnieszka Arciszewska, mieszkanka podnakielskiego Występu, w którym prowadzi artystyczną pracownię ubioru (marka „Aleja Sztuki”). Na co dzień zajmuje się wykonywaniem
unikatowych tkanin z naturalnych surowców m.in. jedwabiu, wełny z merynosa
australijskiego, połączonych ręcznie pracochłonną, dawniej stosowaną techniką.
16.03. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się
spotkanie z autorem książki Kuchnia pałucka Krzysztofem Leśniewskim, kucharzem, pasjonatem, przewodnikiem turystycznym, miłośnikiem wszystkiego,
co pałuckie oraz Danutą Wesołowską, strażniczką neolitycznego kurhanu i regionalistką.
16.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie zorganizowano spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan – biografką wielu znanych
osób, połączone z promocją książki Wymyśliłam Cię. Irena Jarocka we wspomnieniach. Znana i lubiana piosenkarka urodziła się na Pałukach, a dokładniej
w Srebrnej Górze. Na Pałukach mieszkała zaledwie rok, gdyż jej rodzice przeprowadzili się do Gdańska-Oliwy. Przez wiele lat przyjeżdżała na wakacje do
swoich dziadków, którzy mieszkali w Srebrnej Górze. W 2011 r. gościła w Żninie z okazji Dni Żnina. Nad Małym Jeziorem Żnińskim dała przepiękny koncert
i jak się później okazało był to jeden z ostatnich koncertów w jej życiu.
17.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie z Melisą Kuźniar i Jakubem Szczepaniakiem – autorami
wystawy fotograficznej pt. „dziecINNE”, którzy opowiedzieli o swoich twórczych inspiracjach oraz technikach pracy fotografa. J. Szczepaniak zaprezentował zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotograficznych dla uchodźców
z Bliskiego Wschodu w Bułgarii. Fotografie M. Kuźniar to relacja z obozu dla
dzieci zorganizowanego w Polsce.
20.03. spotkanie marcowe Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie poświęcone było Wyspom
Owczym. O swojej wyprawie opowiedzieli żnińscy podróżnicy Beata i Leszek
Turkowie. Odwiedzili 11 z 18. wysp wulkanicznych archipelagu, leżącego
na Morzu Norweskim, między Wielką Brytanią, Islandią a Norwegią. Wyspy
te stanowią terytorium należące do Danii. Tradycją rodzinną kultywowaną od
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pokoleń jest tu strzyżenie owiec, których hoduje się tam ponad 70 tysięcy. Rodowici mieszkańcy Wysp Owczych zwani Farerczykami są już przyzwyczajeni
do często zmieniającej się tam pogody, turyści zaś często nie mogą z wysp wyjechać właśnie ze względu na pogodę.
20.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu zorganizowano
warsztaty malowania jajek woskiem pszczelim, które przeprowadziła Grażyna
Kasza – twórca ludowy. Metoda ta polega na nakładaniu roztopionego wosku
na czystą skorupkę, a następnie moczeniu jej w roztworze barwnika. Zabarwi się
tylko miejsce niepokryte woskiem. Jako barwnika używa się najczęściej łupin
cebulowych. Jest to metoda wymagająca cierpliwości i dokładności, ale efekt
jest przepiękny. Prowadząca opowiedziała dzieciom o zwyczajach i tradycjach
Świąt Wielkanocnych oraz wyjaśniła, co to jest kraszanka i pisanka.
21.03. w Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyła się II edycja Galerii żywych obrazów historii pt. „Tadeusz Kościuszko widziany oczyma dzieci”. Żywe obrazy zorganizowane zostały w ramach obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji przestrzennej inspirowanej wydarzeniami historycznymi. W imprezie wzięli udział uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 28, którzy przedstawili żywe obrazy „Tadeusz
Kościuszko zdaje raport narodowi polskiemu o zwycięstwie pod Racławicami”
oraz „Tadeusz Kościuszko ogłasza Uniwersał Połaniecki”.
21.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu zorganizowała
spotkanie muzyczne z Marianną Łebą ze Lwowa pt. „Z sopranem w tle”. Ze
względu na ograniczone możliwości lokalowe biblioteki spotkanie zorganizowano w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
21.03. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy i Fundacja Vlepvnet zaprosiły na spotkanie autorskie i promocję książki Ziarnko piasku. Rzecz
o Annie Jachninie. A. Jachnina była jedną z najbardziej zasłużonych postaci
bydgoskiej rozgłośni radiowej, kierownikiem redakcji kulturalnej i regionalnej.
Pozostawiła po sobie niezwykle bogaty dorobek w postaci ponad 300. audycji
radiowych, ponad 800. taśm przekazanych Muzeum Etnograficznemu w Toruniu. Książka skupia się na literackiej działalności Jachniny, autorki słów piosenki Siekiera motyka, na jej pamiętnikach i wspomnieniach z okresu okupacji
i pobytu w obozach Auschwitz i Ravensbruck. Rozmowę z Justyną Górską,
Wojciechem Jachną i Marcinem Karnowskim (odpowiedzialnymi za publikację) poprowadził Marek Szymaniak.
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22.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyły się warsztaty twórcze „Cybersmok” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2
w Barcinie, prowadzone przez Tadeusza Wieczorka, artystę malarza z Poznania,
animatora edukacji przez sztukę. Obejmowały one projektowanie książki wraz
z okładką na podstawie opowiadania Stanisława Lema Bajki robotów z wykorzystaniem starych gazet, kartonów itp.

większą satysfakcję sprawiło mu zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie
Plastycznej zorganizowanej w 1987 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Wszystkie jego prace wówczas prezentowane trafiły do Muzeum Wojska Polskiego. Dla uczestników wernisażu artysta przygotował miłą niespodziankę.
Obraz jego autorstwa otrzymała osoba, której szczęśliwie „trafił się” katalog
wystawy z autografem.

23.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła jurorka tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”,
popularna i znakomita aktorka Sonia Bohosiewicz. W rozmowie z Łukaszem
Maciejewskim, odpowiadając także na pytania publiczności, zaprezentowała
wiele zabawnych anegdot z planu filmowego i zza kulis teatralnych. Wspominała „normalne” dzieciństwo, brak sukcesów w nauce i chęć zostania aktorką.

29.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji oraz 25 jubileuszu
pracy twórczej poetki z Barcina Jadwigi Stróżykiewicz. Spotkanie połączone
było z promocją najnowszego tomiku poezji Ułaskawiona drwina.

27.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi harcerze czytali
dzieciom. Wśród zaproszonych gości była hm. Danuta Słoma – Komendantka
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tucholi im. Bohaterów Walk o Wolność Ziemi Tucholskiej wraz z dwiema harcerkami: Dominiką Bucholc i Klaudią Graban. Harcerki czytały dzieciom bajki ze swojego dzieciństwa, a Komendantka ulubioną bajkę swojego wnuka. W przerwach zachęcały dzieci do wstąpienia w szeregi zuchów, pokazując i ucząc zarazem harcerskiego powitania,
piosenek i zabaw. Dzieci świetnie się bawiły.
28.03. w ramach Tygodnia z Internetem Filię nr 19 z Oddziałem dla
dzieci i młodzieży w Bydgoszczy odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 37, biorąc udział w zajęciach pt. „Co ze mnie wyrośnie?” wspólnej zabawy
dzieci obejrzały prezentację o najbardziej tajemniczych zawodach świata, rozwiązywały zagadki oraz wysłuchały fragmentów książki Pawła Beręsewicza
pt. Zawodowcy, a 30 marca w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP
w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy
poznali pojęcia związane z globalną siecią, a także ogólne zasady bezpieczeństwa w sieci. Mali czytelnicy wysłuchali także piosenek dostępnych na stronie
www.necio.pl oraz spróbowali swoich sił w grach skierowanych do najmłodszych odbiorców.
28.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wernisaż malarstwa Józefa Kuklińskiego pt. „Zachować od zapomnienia”. Urodził
się w Borach Tucholskich. Po wojnie przeprowadził się do Gdyni. Zawodowo
związał się z Marynarką Wojenną, dosłużył się stopnia komandora. Po przejściu
na emeryturę wrócił w rodzinne strony i na stałe zamieszkuje w Rzepicznej
– uroczej borowiackiej wsi. Jego malarska przygoda zaczęła się w 1977 r. Naj100

29.03. w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle miało miejsce kolejne spotkanie poświęconych historii wsi. Do
biblioteki dotarli tym razem również goście z Bydgoszczy – dawni mieszkańcy
Ślesina, którzy przywieźli cenne, stare zdjęcia i piękne wspomnienia z dzieciństwa i młodości. W przedstawionej przez bibliotekarkę prezentacji uczestnicy
zapoznali się z dziejami Ślesina. Komentowano gorąco zatrzymane slajdy, rozpoznawano miejsca i znajome osoby. Temat szkoły znowu wrócił jako wiodący,
podobnie, jak ślesiński kościół i proboszczowie.
31.03. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyła się „Noc z Andersenem”. Gościem honorowym był Pan Andersen, który otrzymał urodzinowy tort. Atrakcją wieczoru
był występ Taekwondo w wykonaniu uczniów z LO nr 15 w Bydgoszczy oraz
pokazy taneczne. W Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy podczas „Nocy z Andersenem” dzieci obejrzały spektakl pt. Przygody Kubusia Puchatka przygotowany przez Teatr Form Różnych
„Nasza Klasa”, zapoznały się ze strojami i uzbrojeniem średniowiecznego rycerza, a następnie powitały strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej, którzy opowiedzieli o swojej pracy. Całonocnej imprezie towarzyszyła pełna niespodzianek zabawa taneczna. Nie zabrakło również wspaniałego
urodzinowego tortu.
31.03. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wspólnie
z Gimnazjum w Chwaliszewie zorganizowało wieczór z poezją Bolesława Leśmiana pod hasłem „W malinowym chruśniaku” z okazji 80 rocznicy śmierci
i 14 rocznicy urodzin poety.
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KWIECIEŃ
4.04 w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia dla dzieci zorganizowane w ramach cyklu spotkań z poezją.
Mali czytelnicy dowiedzieli się, jaka jest różnica między tekstem wierszowanym, a pisanym prozą. Poznali także utwory J. Tuwima i J. Brzechwy. Dzieci
recytowały wiersze, których nauczyły się w przedszkolu, rozwiązywały wierszowane zagadki o zwierzętach oraz obejrzały kolorowe książeczki z zabawnymi utworami.
5.04. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała dwa spotkania z Marleną Rytel, autorką książki dla dzieci pt. Sebastian
i przyjaciele. W pierwszym z nich uczestniczyli słuchacze Dziecięcej Akademii, a w drugim w dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej.
5.04. w Filii w Radziczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach
przeprowadzono pierwsze zajęcia z cyklu „Ortograficzne potyczki czyli jak pisać bez błędów”. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia zasad pisowni
wyrazów z „h” i „ch”. Następnie uczestnicy utrwalali materiał ortograficzny
podczas różnych gier, ćwiczeń i krzyżówek.
6.04. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie Piotra Stareńczaka
– filozofa, publicysty „Akantu”, współzałożyciela bydgoskiej grupy literackiej
„Et Cetera”. Gość zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. Gilles, która jest
przykładem prozy eksperymentalnej, eseju filozoficzno – literackiego. Spotkanie
prowadził i czytał fragmenty Gillesa Jarosław St. Jackiewicz.
6.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim zorganizowano
warsztaty z pierwszej pomocy, które przeprowadzone zostały dzięki współpracy
z Miejską Przychodnią Zdrowia.
6.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spotkanie z prof. Dariuszem Gwiazdowiczem z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, specjalizującym się głównie w roztoczach, zasiedlających zróżnicowane ekosystemy i mikrośrodowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami i realizuje tematy badawcze na kilkunastu uniwersytetach i instytutach
badawczych w Europie, ale także m.in. w Antarktyce, Australii, Iranie, Japonii,
Meksyku, Peru, Rosji, na Spitsbergenie. Opublikował ok. 350 prac naukowych
i popularnonaukowych. Tucholskie spotkanie połączone było z promocją jego
pierwszej książki podróżniczej pt. Podróże nieudacznika. Poznawanie świata
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po swojemu Opisał w niej ponad 30 zakątków na całym świecie, ilustrując je
ciekawymi fotografiami.
7.04. Filia w Chwaliszewie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowała konkurs literacki „Życie Karola Wojtyły – Papieża
Polaka”. W konkursie udział wzięła młodzież gimnazjalna z Gminy Kcynia.
10.04. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu miało miejsce spotkanie z popularną aktorką Danutą Stenką, które poprowadził Łukasz Maciejewski,
współautor książki wspomnieniowej Flirtując z życiem. Odpowiadając na pytania, aktorka wracała pamięcią do kaszubskiego dzieciństwa, ulubionych ról czy
trudnych początków w zawodzie. Spotkanie zakończyło wpisywanie dedykacji
autorskich.
12.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
cyklu „Artyści gminny prezentują” otwarto wystawę fotografii autorstwa Marcina Niesyna pt. „Dzika natura”, prezentującą zwierzęta zamieszkujące na terenie
gminy. M. Niesyn – nauczyciel w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie
oraz Gimnazjum w Barcinie, członek Związku Polskich Fotografów Przyrody,
przyrodę nie tylko fotografuje, ale potrafi o niej zajmująco opowiadać, o czym
przekonali się uczestnicy wernisażu.
13.04. Filia Biblioteczna w Radziczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach zorganizowała zajęcia zatytułowane „Wielkanoc - tradycje i obrzędy na Krajnie”. Dzieci zapoznały się ze zwyczajami, jakie panowały podczas
świąt na obszarze XIX-wiecznej Krajny oraz własnoręcznie wykonywały koszyczki z papieru, aby na zakończenie szukać w zakamarkach biblioteki ukrytych słodyczy.
19.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło
się spotkanie z regionalistami Urszulą i Bogdanem Lisowskimi z Klubki koło
Włocławka zatytułowane „Smak Kujaw – tradycja i kultura”.
20.04. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wystawa „Joseph Conrad. Między lądem a morzem. 1857-1924” poświęcona życiu
i twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego wypożyczona z Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
20-22.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano „Festiwal dawnych komputerów i gier”, obejmujący interaktywną
ekspozycję sprzętu Atari, Commodore, Amiga, Nintendo, Sega i inne, turnieje,
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prelekcje przygotowane przez Fundację Retro informatyki „Dawne Komputery i Gry” z Pabianic. Festiwal współfinansowany był ze środków publicznych
Gminy Barcin.
20.04. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle
z czytelnikami spotkała się Joanna Jodełka, jedna z najbardziej znanych polskich autorek kryminałów. Jej debiutancka powieść Polichromia, została wyróżniona Nagrodą Wielkiego Kalibru. Kolejne powieści to: Grzechotka, Kamyk,
Kryminalistka i Wariatka. Joanna Jodełka opowiedziała również o swej przygodzie z modelingiem, kiedy była twarzą reklamową jednego z poznańskich
domów towarowych. Obecnie oprócz kryminałów pisze scenariusz do powieści
Hanny Cygler pt. Złodziejki czasu.
20.04. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zorganizowała promocję książki pt. Wytrwać w biegu autorstwa Ryszarda Kałaczyńskiego i Racheli Berkowskiej, opowiadającej o pochodzącym z powiatu sępoleńskiego maratończyku. Na spotkanie przybyły osoby, które za przykładem
R. Kałaczyńskiego zainteresowały się bieganiem. Przybyli też goście z wielu
zakątków naszego kraju. 16 maja miała miejsce promocja w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.
21.04. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim, dziennikarzem,
od 2007 r. związanym z magazynem „Party”, autorem komedii kryminalnych.
Zadebiutował w 2015 r. powieścią Ukochany z piekła rodem.
24.04. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu gościli autorzy
książki Andrzej Szarmach. Diabeł, nie anioł: Andrzej Szarmach – legendarny
piłkarz z drużyny Kazimierza Górskiego, srebrny medalista mistrzostw świata
w 1974 i 1982, srebrny medalista olimpijski z Montrealu, gdzie z 6. bramkami
na koncie, zdobył tytuł króla strzelców oraz Jacek Kurowski, pochodzący ze
Świecia dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny.
24.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie autorskie z dziennikarzem i pisarzem, redaktorem naczelnym
Telewizji Republika Tomaszem Terlikowskim połączone z promocją jego najnowszej książki pt. Maksymilian M. Kolbe – biografia św. męczennika.
24.04. z okazji 755. urodzin Kcyni w Gminnym Centrum Kultury
i Biblioteki otwarto wystawę fotografii „Kcynia i okolice w obiektywie”. Składały się na nią prace Tomasza i Mikołaja Leśniewskich przedstawiające Gminę
Kcynia dawniej i dziś.
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24.04. gościem Klubu Podróżnika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żninie był Michał Szulim – wokalista zespołu Plateau, podróżnik
i autor bloga inspirowanego podróżami. Opowiedział o swojej wyprawie do Tajlandii, słynącej z pysznego jedzenia, a także z najcięższego więzienia na świecie
– Bangkwang, do którego trafia się za przemyt narkotyków. M. Szulim prowadzi w „Radiu dla Ciebie” audycję „Miejsce za miejscem”, w której przedstawia swoje autorskie felietony o podróżach. Jest też autorem książki Miejsce
za miejscem – podróże małe i duże, która ukazała się w 2017 r. Lubi spędzać
czas na walizkach, a ponieważ podczas koncertów nie ma czasu na zwiedzanie,
postanowił podróżować w przerwach od koncertowania.
24.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu odbyły się
warsztaty profilaktyczne „Twoje życie to twoje decyzje” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Głównym celem warsztatów było uświadomienie,
jak ważne w życiu jest podejmowanie właściwych decyzji, zrozumienie mechanizmu uzależnienia, jak kształtować postawę asertywną. Zajęcia prowadziła
Magdalena Szer – pedagog i trener zajęć profilaktycznych.
25.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach otwarta została wystawa „Polska Walcząca” przygotowana z okazji 75-lecia znaku Polski Walczącej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej oraz Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej w Bydgoszczy. Ekspozycja składała się z 30. plansz,
na których przedstawiono postacie historyczne m. in. rotmistrza Witolda Pileckiego i Ireny Sendlerowej oraz Powstanie Warszawskie i historię polskiego
państwa podziemnego. W maju odbyły się w GBP w Jaksicach lekcje historii
na temat znaku Polski Walczącej.
26.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miała
miejsce XVI edycja Konkursu historycznego wiedzy o gminie z elementami
wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja mała ojczyzna”. W konkursie udział wzięło 7 trzyosobowych drużyn ze szkół na terenie gminy Barcin.
Zwyciężyło Gimnazjum nr 2 z Piechcina. Nagrody ufundowane zostały przez
Burmistrza Barcina, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin i BPMiG
Barcin.
26.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach
cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń” o pobycie w Republice Burundi opowiedział ks. kanonik Stanisław Talaczyński, proboszcz współpracującej z biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” parafii p.w.
Św. M.M. Kolbego w Barcinie.
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26.04. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła
w sępoleńskim liceum realizację projektu edukacyjnego pn. „Wykiełkuj na rynku pracy”. Zajęcia w formie warsztatów dotyczyły takich zagadnień jak: predyspozycje zawodowe, wartości i motywacje do pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, zachowania w pracy podczas rozmowy rekrutacyjnej, zarządzanie
swoim czasem.
27.04. członkowie Lokalnego Klubu Kodowania działającego przy
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie po raz pierwszy wzięli
udział w X edycji Wojny Robotów MiniSUMO zorganizowanej przez Wydział
Inżynierii Mechanicznej oraz Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ramach konkursu zespoły miały za zadanie zbudowanie robotów MiniSumo, robotów, których celem była lokalizacja przeciwnika i zepchnięcie go z ringu.
Do konkursu zarejestrowały się 104 drużyny, a w rywalizacji wzięło udział 86
zespołów. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Zespół z Łabiszyna był najmłodszy i poradził sobie całkiem dobrze nagrodą dla najmłodszego zespołu.
Jest nią ufundowany przez Akademię Wynalazców dla całej naszej grupy LKK
5-dniowy kurs robotyki w czasie wakacji.

gustowie. Ma na swoim koncie tomiki wierszy: W stronę ciszy, Do czasu przyszłego, Tamto. Była koordynatorką projektów literackich „Augustów w poezji”
oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji”, które zakończyły się wydaniem
antologii wierszy pt. Tam prosto do Augustowa oraz antologii prozy i poezji
pt. Opowieść o Ziemi Augustowskiej. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, litewski, czeski, ukraiński. Wydała autorski album fotografii
okruchy, nominowany do tytułu Najpiękniejsza książka roku 2011 w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Projekty fotograficzne realizowała w Polsce, USA, Libanie, Syrii,
Australii, Nowej Zelandii. Spotkanie poprowadzili poeci: Kazimierz Rink i Kazimierz Żarski. Spotkaniu towarzyszyły zdjęcia z podróży do Nowej Zelandii
stanowiące część wystawy pt. „Te Wai Pounamu – obrazy znalezione”.
29.04. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie grupa poetów z Klubu poetyckiego „OPAL” ze Szczecinka zaprezentowała w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury spektakl słowno-muzyczny Rozmawiaj z kobietą po pięćdziesiątce a przed setką – odsłona wiosenna w oprawie
muzycznej Radosława Sokołowskiego.

27.04. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach
Klubu Podróżnika odbyło się spotkanie z Argymirem Iwickim – z wykształcenia dziennikarzem, obecnie serowarem, fotografem hobbystą, laureatem konkursów fotograficznych, który kilka razy w roku udaje się na Bałkany, a wrażenia opisuje na dziesięcioletnim już blogu argymir.blogspot.com. Spotkanie
połączone było z promocją jego najnowszej książki Burek na śniadanie. Serbia
dla koneserów.

MAJ
6.05. z inicjatywy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbył się Flash mob z książką. Czytelnicy i sympatycy biblioteki nie zawiedli i przybyli z książkami, które jednocześnie głośno czytali punktualnie o godz.
13.00 przy fontannie na łabiszyńskiej wyspie. W trakcie Street artu pracownicy
biblioteki prowadzili także warsztaty malarskie dla dzieci. Wśród uczestników
rozlosowano 5 kubków z hasłem Lubię czytać!

27.04. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała Baśnioladę. Spotkanie rozpoczęło się barwną paradą, w której uczestniczyły dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Przedszkola Nr 2 i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Przedszkolaki, przebrane za bajkowe postaci, przeszły ulicami miasta, nawołując do czytania. Kolejnym etapem
spotkania był turniej wiedzy dla najstarszych grup przedszkolnych. Na zakończenie odbył się bajkowy bal. Gościem specjalnym był burmistrz miasta, który
przeczytał dzieciom baśń o Brzydkim kaczątku.

8.05. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Unijne państwa”, zorganizowane
z okazji Dnia Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Wodny – Kraj’’. Korzystając ze słownika encyklopedycznego
pt. „Unia Europejska” oraz mapy edukacyjnej, uczestnicy wyszukali 28 państw,
które obecnie tworzą Unię Europejską. Na zakończenie spotkania odbył się
quiz.

27.04. w ramach cyklu „Dialogi Poetyckie” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Tucholi gościła Janina Osewska – pedagog, podróżniczka, poetka, fotografik, animatorka życia literackiego, członek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich oraz Academia Europaea Sarbieviana. Urodziła się i mieszka w Au106

8.05. w Bibliotece Publicznej w Pakości ogłoszono wyniki konkursów
plastycznych dla szkoły podstawowej „Między regałami magia” (kl. I-III) oraz
„Biblioteka oknem na świat” (kl. IV-VI) i konkursu fotograficznego „Z książką
wszędzie i każdemu do twarzy” dla gimnazjum. Wręczono dyplomy i nagrody.
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8.05. w Bibliotece Publicznej w Pakości zorganizowano wieczór poetycki Jerzego Olanina, poety z Wrocławia. Poeta przeczytał kilkanaście swoich
wierszy i zaśpiewał kilka piosenek. Każdy z wierszy niósł głębokie przesłanie.
8.05. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim wydała drukiem
kolejną książkę dla dzieci pt. Pierścień Sępolenki czyli z Misią wspólnie po Sępólnie. Autorem tekstu jest Mariusz Niemycki, ilustracje wykonała Pamela Panasiuk, redaktorem wydania jest Grażyna Kędzierska, projekt okładki i opracowanie graficzne wykonała Jowita Niemczyk, druk i oprawa: Vision-Reklama,
Poligrafia Jowita Niemczyk.
8.05. z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Filipowi Klemińskiemu (19031965). Do Strzelna trafił we wrześniu 1926 r. i rozpoczął pracę jako nauczyciel
Szkoły Powszechnej. Był znakomitym pedagogiem, organizatorem powojennego szkolnictwa szczebla podstawowego, zawodowego i średniego. Był twórcą
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie, działaczem samorządowym, społecznym i gospodarczym.
9.05. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie po raz
drugi odwiedził Roman Czejarek, dziennikarz radiowej Jedynki, autor książek.
Przed południem spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum z Łabiszyna, a po południu z dorosłymi czytelnikami. Opowiadał o podróżach , które są jego największą pasją. W jego opowieściach pojawił się najgłębszy kanion na Ziemi – Colca,
znajdujący się w Ameryce Południowej w regionie Areguipa, który zdobył wraz
z ekipą Jerzego Majcherczyka. Mówił też o biedzie w Laosie, łowcach krokodyli na Kubie, a także wyprawie do Afganistanu.
9.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu stała się w tym roku
gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej
okazji odbyła się uroczysta gala, podczas której Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski wręczył nagrody Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.
10.05. w ramach Tygodnia Bibliotek w Filii nr 16 dla dorosłych
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbył się występ
zespołu „Teatr przy Stoliku”. Podczas spotkania w bibliotece zaprezentowano
program pt. „Cztery pory roku w poezji”, który obejmował prezentacje wierszy
poetów polskich: J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego, K. Wierzyńskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, A. Osieckiej, a także twórców lokalnych m.in. M.
Mówińskiej-Zyśk.
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10.05. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy we
współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowała dla gości
– uczniów z Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Estonii, zaproszonych przez społeczność SP nr 1 w ramach wymiany zorganizowanej pod hasłem: Europe’s Unique
Regions – Our Personal Experience (projektu Erasmus+) i goszczących ich
kruszwiczan grę miejską „Kruszwica – historia i legenda”. Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy, przeszli przez miasto od kolegiaty do Mysiej Wieży, wykonując po drodze polecenia i odpowiadając na pytania dotyczące historii miasta.
Podczas gry korzystano z aplikacji stworzonej na platformie Edupolis (http://
www.edupolis.pl/). Wspólna zabawa skończyła się rozdaniem kruszwickich pamiątek wszystkim uczestnikom gry.
10.05. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyły się spotkania z Jackiem Łapińskim, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
doktorantem w katedrze Prawa Konstytucyjnego. Pasjonują go zagadnienia
związane z rozwojem osobistym i psychologią pozytywną, a owocem tych zainteresowań jest książka pt. Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym.
„Jak osiągnąć mistrzostwo osobiste – pasja na dobrej drodze do celu” to temat
trzech spotkań z gimnazjalistami, w trakcie których nasz gość starał się zachęcić
młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz dbania o rozwój osobisty. Kolejny wykład był skierowany do rodziców i nauczycieli, a jego
temat brzmiał „Charakter jest naszym przeznaczeniem, jak pomóc osiągnąć
dojrzałość dziecku”. Popołudniowe spotkanie, „Jak być lepszym i skuteczniejszym. Pogoda ducha i potęga ducha to nasza wewnętrzna moc”, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych miało wskazać uczestnikom jak rozwijać
w sobie pozytywne myślenie, pogodę ducha i szukać w każdej sytuacji jej pozytywnych aspektów.
10.05. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim miało miejsce
spotkanie z Marcelem Woźniakiem, autorem powieści Mgnienie i Powtórka, połączone z promocją jego książki pt. Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć
będzie taka, jak moje życie. M. Woźniak studiował filologię polską na UMK
w Toruniu, Adaptację Filmową w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Narrację
w filmie w Instytucie Studiów Zaawansowanych. Był dziennikarzem radiowym
stacji Eurozet.
10.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi zorganizowano
spotkanie z autorką książki Wyprawa na maksa Marleną Popławską-Marek. Pisarka z wykształcenia jest nauczycielką języka polskiego. Przez kilka lat pracowała w biurze podróży. Na co dzień łączy swoje dwie pasje, jakimi są podróże
oraz pisanie wierszy, opowiadań i książek. Wyprawa na maksa jest jej debiutem
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literackim. Autorka barwnie i dowcipnie opowiadała o dziejach powstawania
książki, czytała fragmenty opowiadań oraz przekazywała ciekawe informacje
na temat różnych krajów. 9 maja gościła w Bibliotece Publicznej w Sępólnie
Krajeńskim.

stowieczne publikacje zawierające dzieła głównych twórców reformacji, czyli
Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i Jana Kalwina. Ponadto zwiedzający mogli
zobaczyć druki z pracami przedstawicieli kontrreformacji (np. Stanisław Hozjusz) i inkwizycji (Heinrich Kramer).

10.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyły się spotkania z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Europy. Przybyli goście z Brukseli: Grażyna Wojcieszko – poetka, tłumaczka, autorka kilku tomów poetyckich
i licznych publikacji, która na co dzień pracuje w Komisji Europejskiej oraz Marek Orzechowski – znany dziennikarz, pisarz i publicysta, wieloletni korespondent telewizji z Bonn i Brukseli, autor książek Europolis, Holandia, Zdarzyło
się w Berlinie, Mój sąsiad islamista. Obecna była też Barbara Burska – aktorka
scen warszawskich, znana m.in. z filmu Miś Stanisława Barei. W godzinach
przedpołudniowych uczniowie tucholskich szkół średnich rozmawiali na temat
Europa i My, czyli, jak różnie widzimy Europę. Późnym popołudniem dorośli
czytelnicy mieli okazję porozmawiać o dwóch wizjach Europy i wymieniać się
opiniami i spostrzeżeniami na temat współczesnych stosunków międzynarodowych i sytuacji w Europie.

12.05. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbył się koncert lokalnego zespołu „Kwestia sporna” specjalizującego się w poezji śpiewanej. Zespół
wykonał utwory z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowiny, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy. Nie zabrakło też polskiej wersji
L. Coehna Hallelujah.

10.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
z gimnazjalistami spotkała się Barbara Ciwoniuk – autorka książek dla dzieci
i młodzieży. Porusza w nich tematykę życia codziennego wraz z jego radościami i problemami, dlatego też jej książki są tak bardzo prawdziwe. Zadebiutowała w 2015 r. powieścią Igor, która opisuje życie chłopca zmagającego się
z dysleksją. W swoim dorobku ma wiele książek poruszających sprawy istotne
takie, jak: rola przyjaźni, potrzeba szczerości i bliskości, pierwsze uczucia czy
konieczność szukania własnej drogi.
10.05. w ramach Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie przygotowano dla gimnazjalistów spotkanie informacyjno-edukacyjne z aplikantem radcowskim Izabelą Klimek-Jelonek pod hasłem „Młodzi
kontra prawo”. W trakcie spotkania młodzież uzyskała podstawowe informacje
na temat prawa, konstytucji oraz możliwości skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który znajduje się w GBP w Lnianie i czynny jest w każda
środę od godz. 10-14, natomiast 28 czerwca I.Klimek-Jelonek podczas spotkania „Senior kontra prawo” omówiła przydatne informacje dotyczące m.in. prawa konsumenckiego, testamentów, spadków.
12-31.05. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy można było
zwiedzać wystawę pt. „Dzieje reformacji i kontrreformacji na przykładzie starych druków ze zbiorów Książnicy bydgoskiej”. Ekspozycję tworzyły szesna110

12.05. kolejną edycję „Nocy w Bibliotece” w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jaksicach poprowadziła grupa Ekobity. Tętniące życiem afrykańskie rytmy, porywająca do tańca muzyka i dźwięk bębnów – taki był początek zabawy. Podczas aktywnych i twórczych zajęć z instrumentami etnicznymi
uczestnikom przybliżono klimat Afryki. Zarówno wystrój sali jak i konkursy
przeprowadzone w czasie trwania całonocnej imprezy, nawiązywały również do
tematyki afrykańskiej. Wczesnym rankiem tradycyjnie uczestnicy „Nocy w Bibliotece” posadzili drzewko.
14.05. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim odwiedziło Koło Historyczne z Lipki, założone przez tamtejszych bibliotekarzy. Zapaleni historycy obrali sobie za cel zwiedzenie i poznanie bliżej
dziejów Krajny i okolic. Grupa zainteresowała się izbą historyczną, po której
profesjonalnie oprowadził gości Władysław Dobber. Nastąpiła wymiana lokalnymi upominkami: folderami, mapami, książkami itp. W. Dobber z chęcią oprowadził Koło po Kamieniu.
14.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zorganizowała
rajd rowerowy drogami gminy Gostycyn i Wałdowo. Trasa liczyła prawie 30
km. Uczestnicy wycieczki mogli poznać ciekawostki historyczne o odwiedzanych miejscach dzięki uprzejmości Marka Sassa – historyka, poety i dyrektora
ZS w Gostycynie, który chętnie dzielił się swoją wiedzą na temat historii regionu.
15.05. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dla seniorów pt. „Malarstwo prymitywne inspirowane twórczością Teofila Ociepki”. Spotkanie połączono z wystawą prac Danuty Pierzchalskiej – malarki, czytelniczki biblioteki na Czyżkówku. Artystka
przedstawiła sylwetkę Teofila Ociepki oraz opowiedziała o swoich inspiracjach
malarskich, warsztacie pracy i planach związanych z kolejnymi wystawami.
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15.05. Monika Sznajderman była gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Doktor nauk humanistycznych, wydawca, autorka takich książek,
jak: Błazen. Maski i metafory oraz Znikająca Europa promowała publikację pt.
Fałszerze pieprzu. Historie rodzinne, w której opisała losy swoich dwóch rodzin – polskiej i żydowskiej. Wydarzenie otworzyło cykl spotkań pod nazwą
„POZKAL drukuje”.
15.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła
się ogólnopolska debata „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Moderatorem
dyskusji była Magdalena Popłońska-Kowalska. Uczestnicy szukali odpowiedzi
na dwa zagadnienia: co tworzy wspólnotę lokalną i co należy zrobić, aby umocnić tę wspólnotę. Część spotkania miała charakter warsztatowy, a następnie
uczestnicy wypracowali mapę myśli dotyczącą tych dwóch pytań. W debacie
uczestniczyły władze gminy, dyrektorzy jednostek administracyjnych, przedstawiciele stowarzyszeń MRG i GRS. Wnioski z debaty zostaną przekazane
na Kongres Obywatelski, który odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Relacja z debaty emitowana była w Radiu PiK.
16.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie dla grupy przedszkolnej zorganizowano zajęcia pt. „Tańczące pszczółki”, na które składało się
czytanie i prezentacja książek o pszczołach, następnie zagadki, kolorowanki,
i układanie historyjki obrazkowej „jak powstaje miód”.
17.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach miały miejsce
warsztaty literacko-plastyczne „Ciekawski George w bibliotece”. Ciekawski
Georg, słynny bohater serii książek autorstwa Margret i Hansa Rey zaliczanych
do klasyki amerykańskiej literatury dla dzieci stał się też bohaterem seriali telewizyjnych i filmów, tłumaczonych niemal na wszystkie języki. Spotkanie poprowadziła Anna Uszyńska – przedstawicielka wydawnictwa „Omni Modo”.
Odbył się krótki pokaz fragmentów filmu pt. Ciekawski George oraz zajęcia
plastyczne z udziałem przedszkolaków. Na koniec do wspólnego zdjęcia został
udostępniony rekwizyt – rakieta z Georgem.
17.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu odbyło się
spotkanie z podróżnikiem, filmowcem i religioznawcą – Mariuszem Kurcem.
Na spotkanie zatytułowane „Człowiek w drodze - własne świadectwo” przybyli
uczniowie z Zespołu Szkół w Pruszczu oraz z Gimnazjum nr 3 w Zbrachlinie.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu, z którego uczestnicy spotkania
dowiedzieli się, że pochodził z rodziny z wieloma problemami, a środowisko,
w którym się wychowywał zdeterminowało go do walki ze złym otoczeniem.
Na podstawie własnych doświadczeń stworzył program profilaktyczny skiero112

wany do młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie przeplatane było pokazem multimedialnym z 85. krajów,
które zwiedził w ciągu 19 lat.
18.05. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia dla dzieci dotyczące twórczości Andrzeja Maleszki – pisarza, reżysera, scenarzysty i ilustratora. Uczestnicy zajęć obejrzeli pokaz multimedialny przedstawiający literacki i reżyserski dorobek artystyczny
A. Maleszki. Dzieci ze szczególną uwagą wysłuchały informacji na temat jego
młodości, szkolnych przygód i początków pisania oraz zainteresowań filmem.
18.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miał miejsce
wernisaż malarstwa Samanthy Glińskiej pt. „Codzienność zachwytów”. Malarstwo pozostaje niezmiennie najważniejszą rzeczą w jej życiu. Od lat mieszka
na wsi w sercu Borów Tucholskich otoczona ukochanymi zwierzętami i drzewami. Miejsce szczególne zajmuje w jej malarstwie koń. W imieniu Tucholskiego
Hospicjum im. św. Małgorzaty dr Michał Gaca podziękował malarce za przekazane obrazy na cele charytatywne. Wernisażowi towarzyszył mini recital Dariusza Krygowskiego.
22.05. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach odbyła
się Olimpiada wiedzy o życiu Józefa Piłsudskiego, która stanowiła drugą część
realizowanego przez GBP projektu pt. „Józef Piłsudski – Krajna i Pałuki 1921
– 2017”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniowie
rywalizowali w konkursie, rozwiązując test wyboru. Do wyłonienia zwycięzcy
konieczny był test pytań dogrywkowych. W jego wyniku wyłoniono zwycięzcę.
Olimpiadę uświetnili swoją obecnością poseł Piotr Król, który dotarł na ceremonię wręczania nagród i upominków dla uczestników olimpiady. Europosła
Janusza Zemke reprezentował Ireneusz Nitkiewicz, dyrektor biura poselskiego
Europosła, a także radny Rady Miasta w Bydgoszczy.
24.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie Piotr
Langenfeld, Prezes Stowarzyszenia Historycznego Wielka Czerwona Jedynka,
opowiadał o swojej pracy jako korespondent wojenny w Afganistanie w 2009 r.
Relacja przeplatana była zdjęciami. Gość przyznał, że wybrał się tam m. in.
z uwagi na to, aby sprawdzić na własnej skórze, co znaczy być na wojnie i mieć
odniesienie do rekonstrukcji. Zaprezentował swoje książki: Cykl Czerwona
ofensywa, Afganistan – dotknąłem wojny, która jest reportażem oraz najnowszej
Widowisko.
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25.05. Filię nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego nr 3 im.
Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy. Goście wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, ph. „Spacer po Bydgoszczy”. Przy pomocy zmysłów słuchu i dotyku
dzieci próbowały naśladować zwinność utrwaloną w rzeźbie Przechodzącego
przez rzekę. Poznały również symbole Bydgoszczy, a następnie samodzielnie wykonały flagę oraz herb miasta nad Brdą. Uczestnicy zapoznali się także
z księgozbiorem dotyczącym Bydgoszczy. Na zakończenie spotkania dzieci zaprezentowały prace plastyczne ukazujące piękno Bydgoszczy.
25.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało
miejsce spotkanie z okazji Jubileuszu 70-lecia BPMiG. Wśród zaproszonych
gości były władze gminy i powiatu, dyrekcja WiMBP w Bydgoszczy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, członkowie Partnerstwa Tradycja–Kultura–Nowoczesność, prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury, prezes Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Bydgoszczy oraz członkowie Społecznej Kapituły działającej przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Bydgoszczy
oraz Laur Żnińskiego Towarzystwa Kultury ds. nadania Medalu im. J. Wojciechowskiego, wolontariusze i czytelnicy. Uroczystość uświetnił koncert pieśni
operowo-operetkowych w wykonaniu A. Broczkowskiej, M. Naruszewicza i W.
Broczkowskiego. Biblioteka otrzymała medal im. J. Wojciechowskiego. Imprezie towarzyszyła wystawa, na której prezentowane są zdjęcia, „białe kruki”,
książki z autografem oraz kroniki. Podczas spotkania zostali również przedstawieni pracownicy poszczególnych działów i filii bibliotecznych, którzy mogli
się pochwalić swoim dorobkiem.
26.05. Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich już po raz
trzeci brała udział w akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem: „Czytanie porusza”.
Dzieci wspólną zabawę rozpoczęły od odszukania tajemniczego listu w butelce,
który napisał do nich Bestseller, a zawierał zadania-wskazówki do wieczornej
zabawy. Zgodnie z wytycznymi Bestsellera dzieci przeczytały fragmenty książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” pt. Tajemnica szpitala i przystąpiły do wykonania pozostałych zadań, m.in.: „Cicho sza szukamy Kołatka”
– dzieci aby uwolnić książki wypowiadały krótką rymowankę, próbując złapać
psotnika, żeby nie pozjadał książek w bibliotece; Escape Room – rozwiązując
prawidłowo zagadki dzieci znalazły klucz, który pozwolił im wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. Był seans filmowy „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai:Stella Nostra” [licencja na Polskę wykupiona przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej do 17.06.2017 w ramach akcji „ Noc Bibliotek”], zabawy ruchowe, pyszny poczęstunek.
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30.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę
pokonkursową oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany w drugą rocznicę nadania imienia bibliotece Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Celem
konkursu było przybliżenie twórczości patrona Aleksandra Janty-Połczyńskiego – pisarza, poety, tłumacza, bibliofila, dziennikarza, twórcy międzywojennego polskiego reportażu, podróżnika. Zadanie konkursowe polegało na zilustrowaniu wiersza z tomiku Młyn w Nadolniku. Pamiętnik Pomorski A. Janty-Połczyńskiego.
30.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiu zorganizowała Konkurs
Ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Osie” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
31.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie w ramach cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń” o swojej pasji opowiadał Andrzej
Turzyński ze Żnina, który w 2016 r. odwiedził Anglię i przygotował dla uczestników spotkania prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną pt. „Śladami
Szekspira”. Atrakcją spotkania były smakołyki przywiezione z Anglii – herbata,
herbatniki i gorzka czekolada. Gość przygotował również konkurs z nagrodami
dla uczestników spotkania.
31.05. zakończyła się I edycja konkursu „Czytaj i wygrywaj” przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostycynie adresowanego
do uczniów klas I-VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie. Każda klasa raz w miesiącu dostawała fragment książki, który dzieliła między wszystkich
uczniów. Pod koniec miesiąca w każdej klasie odbywało się głośne czytanie
oceniane przez jury. Konkurs trwał od października 2016 do maja 2017 r. Zauważono wzrost zainteresowania wśród uczniów książkami, których fragmenty
były czytane. Szczególnie chętnie dzieci zaczęły sięgać po książki z cyklu „Tajemnice…” Martina Widmarka.
CZERWIEC
1.06. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku po raz
czwarty zorganizowała we współpracy z Urzędem Miejskim w Więcborku Paradę Postaci Bajkowych. W wydarzeniu brały udział przedszkolaki z terenu całej
gminy a także wszystkie dzieci, które zjawiły się tego dnia na Placu Jana Pawła
II.
1.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu przygotowała warsztaty modelarskie. Mali modelarze wykonywali modele papierowe o niskim
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stopniu trudności. Całość odbyła się pod fachowym okiem Jerzego Dończyka,
doświadczonego, wielokrotnie nagradzanego modelarza.
2.06. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży
WiMBP w Bydgoszczy odbyła się spotkanie autorskie z Jarosławem Krawczykiem, poetą z Janikowa połączone z promocją debiutanckiego tomiku poezji
pt. Szum wszechświata. Autor – absolwent historii, oligofrenopedagogiki i bibliotekoznawstwa – obecnie kończy studia podyplomowe z terapii zajęciowej.
Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Inowrocławiu.
3.06. Filia w Nowym Dąbiu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała Piknik Rodzinny ph. ,,Dzień Matki, Dziecka i Ojca”. Tego dnia dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami integrowali się
na świeżym powietrzu w Kole Łowieckim „Szarak” w Rzywnie. Wszyscy
uczestniczyli w przygotowanych podchodach, grach i zabawach na łonie natury.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Kolejną niespodzianką
było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i słodki poczęstunek. Na zakończenie rodzice otrzymali upominek w postaci medalu ; ,,MAMA NA MEDAL”,
,,TATA NA MEDAL”.
3.06. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim w trakcie Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek zaprezentowała przedstawienie teatralne na motywach
wydanej przez sępoleńską bibliotekę książki Pierścień Sępolenki czyli z Misią
wspólnie po Sępólnie Mariusza Niemyckiego, w reżyserii Marii Kryger. W rolę
aktorów wcielili się sępoleńscy bibliotekarze. 20 i 21 czerwca przedstawienie to
obejrzały w Centrum Aktywności Społecznej dzieci (ponad 300) z sępoleńskich
szkół i przedszkoli.
5.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie
gościem kolejnego spotkania Klubu Podróżnika była Agnieszka Chęś, która
spędziła trzy lata w Omanie. Usłyszano wiele ciekawostek m.in. związanych
z kontaktami damsko-męskimi, o miłości Omańczyków do Sułtana, o arabskiej
kawie, dobrych i złych dżinach, a także zwykłym (niezwykłym) codziennym
życiu w tym państwie. Prelegentka ubrana w piękną czarną abaję częstowała
nie tylko pyszną arabską kawą z cynamonem, ale także daktylami. Po spotkaniu
jeszcze długo dyskutowano z panią Agnieszką o kulturze arabskiej i jej wrażeniach z pobytu w tamtej części świata.
7, 21, 28.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie zostały przeprowadzone w czerwcu zajęcia z zestawami BeCreo, otrzyma116

nymi w ramach projektu Intel Young Makers. Celem projektu jest stworzenie
wyjątkowej grupy 60. trenerów z różnych środowisk, którzy rozpoczną pracę
z młodzieżą. Środowiska zaangażowane w projekt to: Centrum Nauki Kopernik (ESERO, KMO), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości. Pierwszym etapem projektu były całodniowe szkolenia dla
Trenerów. Uczestniczył w nich także prowadzący łabiszyńskie LKK, który zapoznał się z założeniami i planami projektu. 16 Lokalnych Klubów Kodowania
w Polsce (w tym łabiszyński) otrzymało zestawy sprzętu do pracy z młodzieżą. Uczestnicy wykonali unboxing nowo otrzymanych zestawów. Zapoznali się
z ich zawartością, rodzajami modułów elektronicznych, planszami tematycznymi do kursów, płytką Genuino101 i jej rozszerzeniem BeCreo oraz programem
służącym do obsługi zestawu.
7.06. z okazji Dnia Rodziny z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie odbył się w świetlicy wiejskiej spektakl cyrkowy. Z nowym programem artystycznym wystąpił Gminy Cyrk Adonis z Czech.
7.06. odbyło się z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach spotkanie z Magdaleną Witkiewicz, autorką niezwykle popularnych powieści dla kobiet. Pisarka gościła również w Filii w Dębowie.
7.06. bibliotekarka z Filii w Wielowiczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach wspólnie z nauczycielką przeprowadziły lekcję na temat
biblioteki w domu niepełnosprawnej dziewczynki. Wcześniej przygotowały
na tablecie krótki filmik z biblioteki w Wielowiczu i w Sośnie oraz trochę fotografii, żeby dziewczynka, która nigdy nie była w bibliotece mogła zobaczyć,
jak wygląda. Opowiedziały o pracy w bibliotece i przeczytały bajki Czerwony
Kapturek i Jaś i Małgosia.
8.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zaprosiła uczniów
gimnazjum w Sławęcinku na spotkanie z Elizą i Wojciechem Łopacińskimi –
podróżnikami, autorami książki Zabrałam brata dookoła świata. Opowiedzieli
oni o swojej rocznej rodzinnej podróży przez pięć kontynentów. Mówili o ludziach, miejscach, a przede wszystkim o przygodach, które ich spotkały.
8.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu po wielotygodniowych próbach wystawiona została przez uczniów klasy V Zespołu Szkół
w Pruszczu sztuka teatralna zatytułowana Nie ma tego złego. Tym razem mali
aktorzy wcielili się w role znanych i lubianych postaci z bajek dla najmłodszych.
Przedstawienie obejrzeli uczniowie młodszych klas Zespołu Szkół w Pruszczu
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oraz Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy tego dnia zakończyli kolejny rok akademicki.
8.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała
wyjazd do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Program wyjazdu
obejmował zwiedzanie Muzeum Fotografii w Bydgoszczy oraz uroczysty obiad
i zwiedzanie Pałacu w Lubostroniu.
9.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy przygotowano
Czytelniczą Grę Miejską. Uczestnicy rozpoczęli przygodę z literaturą w Wypożyczalni. Wszystkie grupy przebyły całą trasę, która wiodła przez Magazyn
Biblioteki Głównej, Pracownię Regionalną, Wypożyczalnię Multimedia 39,
Obelisk 18 południka, Dom Wyczółkowskiego, Operę Nova, Most Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Bydgoski Antykwariat Naukowy i Bydgoskie Centrum Informacji. We wszystkich tych punktach uczestnicy musieli zmierzyć się z ciekawymi zadaniami. Miejsce zakończenia gry zostało ujawnione dopiero w ostatnim
punkcie kontaktowym.
9.06. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „I ty możesz zostać wielkim artystą”. Dzieci poznały takie pojęcia jak: portret, autoportret, martwa natura, dowiedziały
się, kim był Vincent van Gogh i poznały jego prace. Największe dzieło van
Gogha Słoneczniki stało się inspiracją do stworzenia własnych prac plastycznych. Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały film animowany o Vincencie van
Goghu.
09.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
otwarto wystawę fotografii Andrzeja Ossowskiego pt. „Przyroda zamknięta
w kadrze”. Autor prezentowanych zdjęć wygłosił wykład na temat miejsc, które
fotografował oraz ptaków zamieszkujących nasze tereny i opowiedział o warsztacie pracy fotografa.
10.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaprosiła mieszkańców do świętowania Dnia Ojca w nowej formule. Impreza odbyła się w rezerwacie Grabowiec. Na trasie „Podchodów z Tatą” spotkało się trzynaście rodzin,
które miały do wykonania czternaście różnorodnych zadań. Tatusiowie wraz
ze swoimi pociechami musieli wykazać się nie tylko znajomością tutejszej flory i fauny, ale również zdolnościami aktorskimi, czy sprawnościowymi (m.in.
zjazd na tyrolce). Nie zabrakło również tradycyjnego ogniska.
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10.06. sprzed budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu
ruszyła druga edycja „Rajdu Bibliotekarza”, połączona z „Rajdem do granic
powiatu”, w którym udział wzięli dyrektor biblioteki, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych (SWON), pracownicy, czytelnicy
oraz mieszkańcy. Celem wyprawy był rezerwat cisów staropolskich we Wierzchlesie. Trasa rozpoczęła się w Pruszczu i wiodła przez Gołuszyce, Tuszyny,
Korytowo, Zalesie Królewskie i Wierzchlas.
10.06. został zorganizowany przez sołectwo Radzicz i Filię w Radziczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach Festyn Rodzinny. Przygotowano i przeprowadzono szereg konkursów dla dzieci i dorosłych. Zainicjowano czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom. Interpretacji wiersza podjęli się: wójt Dariusz Gryniewicz,
kierownik GOPS Alicja Matejczyk, dyrektor GBP w Sadkach Andrzej Gorlewski oraz Joanna Szałek, Stasiu i Zosia Orzech. Nagrody zostały ufundowane
przez GBP w Sadkach, sołectwo Radzicz, Bank Pocztowy i Centrum Operacyjne w Bydgoszczy. Dla wszystkich dzieci GBP w Sadkach sprezentowała lody.
12.06 w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zorganizowano pierwsze zajęcia w ramach projektu Oddziału SBP w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie pn. „Kulinarne podróże
po literaturze”.
19.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało
miejsce spotkanie studyjne z bibliotekarzami z SBP okręgu Włocławskiego,
zwiedzanie biblioteki, zapoznanie gości z działalnością biblioteki dopełnione
prezentacją multimedialną, dyskusją i wymianą doświadczeń.
21.06. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odbył się koncert pt. „Powitajmy lato piosenką” przygotowany przez kcyniankę
Dominikę Zatylną i utalentowaną młodzież powiatu nakielskiego. W repertuarze znalazły się hity m.in. takich wykonawców jak: Bon Jovi, Guns N’ Roses,
Metallica.
20.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie podsumowano projekt „Edukowanie przez czytanie”. Odbyło się z tej okazji spotkanie
z grupą teatralno-animacyjną „MAGMOWCY” z Torunia. W ramach projektu
zorganizowano m.in. Bal Karnawałowy, który poprowadzili klauni-animatorzy
z Dziecięcej Krainy „Kubuś” z Włocławka, spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką, pogadankę i warsztaty „Sposoby komunikowania się z dziećmi” przeprowadzone przez psychologa Annę Rucińską-Niesyn,
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warsztaty z dietetykiem Martą Szafrańską pt. „Czy wiesz, co jesz i czy ci smakuje?”, warsztaty pt. „Gry i zabawy stolikowe”.
22.06. na dziedzińcu Biblioteki Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się przygotowane we współpracy z Biurem Kultury Bydgoskiej rozstrzygnięcie konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2016 „Strzała Łuczniczki” i wręczenie nagród laureatom.
22.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce
koncert Doroty Stalińskiej pt. „Ratuj się kto może…” – najpiękniejsze wiersze,
najpiękniejsze piosenki, najzabawniejsze monologi w wykonaniu jednej z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
24.06. po raz piąty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy we współpracy z Oddziałem Nadgoplańskim PTTK zorganizowała rajd rowerowy w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W tym roku rajd odbywał się
pod hasłem „Kruszwicka biblioteka: filie na zachodnim brzegu Gopła – Polanowice, Racice”. Uczestnicy wycieczki przejechali trasę prowadzącą m.in. przez
te dwie miejscowości, odwiedzili bibliotekę w Polanowicach i brali udział w losowaniu gadżetów z logo rajdu, a najmłodsza uczestniczka otrzymała książeczkę Popiel i Mysia Wieża. Do akcji włączyła się Biblioteka Publiczna w Solcu
Kujawskim. Rajd samochodowo-rowerowy zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich.
24.06. z okazji Świętojanek Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie przygotowała stoisko promujące bibliotekę i zaprezentowała Literacką Grę Terenową. Uczestnicy szukali fragmentów legendy o Kwiecie paproci. Po odnalezieniu wszystkich elementów otrzymywali gadżety biblioteczne.
Na stoisku biblioteki można było się zapoznać z całą legendą.
26.06. z okazji rozpoczęcia letnich wakacji dla dzieci i młodzieży
w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbyły się Mistrzostwa
Województwa w Szachach Błyskawicznych. W turnieju wzięli udział zawodnicy z Poznania, Bydgoszczy, Nakła, Szubina, Świecia, Kcyni.
27.06. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie odwiedzili dzieci ze żłobka „Bajkowa Kraina” z teatrzykiem kukiełkowym Jaś
i Małgosia oraz Wilk i siedem koźlątek.
28.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie zainicjowano akcję „Wyprzedaż garażowa”, mającą na celu zbiórkę, a następnie
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wyprzedaż przyniesionych przez darczyńców rzeczy. Dochód z akcji zostanie
przeznaczony na wsparcie schronisk i fundacji „Kocia dolina” i „Koty niczyje”.

JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki
W dniach 2 i 3 czerwca 2017 r. odbyła się pierwsza część VI Festiwalu
Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki, który w sposób atrakcyjny dla
młodych osób pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydawców.
W czasie czerwcowej odsłony Festiwalu zaprezentowane zostały dwie wystawy: „Polska Szkoła Ilustracji – 1960-1980”, prezentująca wybrane prace najwybitniejszych przedstawicieli Polskiej szkoły ilustracji oraz „Robinson Crusoe w interpretacji kubańskiego artysty Ajubela”, którą tworzyło 20 spośród 77.
zapierających dech w piersiach całostronicowych ilustracji z książki Ajubela
pt. Robinson Crusoe. Opowieść obrazkowa na podstawie dzieła Daniela Defoe. W Bibliotece odbyły się warsztaty literackie i plastyczne, spektakle teatralne (Czerwony Kapturek Teatru Polonia oraz Podróż do miasta i The Puppets
TV SHOW w wykonaniu Pracowni za piecem), koncert, spotkania z pisarzami (m.in. Marcin Brykczyński, Wojciech Cesarz) i ilustratorami (m.in. Iwona
Chmielewska, Katarzyna Bajerowicz, Katarzyna Bogucka, Diana Karpowicz),
bajki z rzutnika, rodzinne śniadanie oraz gry i zabawy. Pojawił się również gość
specjalny – Jarosław Boberek. Dla czytelników poszukujących książek ciekawych i wartościowych, stanowiących alternatywę dla estetyki powszechnie spotykanej na sklepowych półkach, atrakcją był kiermasz książek stanowiący przegląd oferty polskich wydawnictw, które cechuje najwyższy poziom artystyczny.
To prawdziwe perełki pod względem literackim, ilustratorskim i edytorskim,
które stawiają książkę dla dzieci w nowym świetle. Ogółem w ramach czerwcowej edycji VI Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki odbyło się
38 działań, w których udział wzięło 2550 osób.
Tydzień Bibliotek 2017
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprosiły wspólnie
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kolejny raz na Tydzień Bibliotek. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem
„Biblioteka. Oczywiście!”. Jak co roku, z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Codziennie zapraszaliśmy czytelników na spotkania autorskie, prezentacje,
warsztaty, gry, projekcje filmowe, targowiska, kiermasze, koncerty. Tydzień
Bibliotek zwieńczyła Noc w Bibliotece, która była, tradycyjnie, kumulacją
działań i podsumowaniem wydarzeń kulturalnych z całego tygodnia. Odbyło
się spotkanie twórcze z Danutą Milewską pt. „Sonoformy i Ciałoczytanie”.
D. Milewska – autorka i artystka zainteresowana relacjami pomiędzy tańcem,
tekstem, fotografią, dźwiękiem i terapiami ekspresyjnymi. W ramach eksperymentu autorka łączy słuchanie sonoform z czytaniem tekstów (pisania z brzucha). Z czytelnikami spotkał się Tomasz Hildebrandt, promując najnowszą
książkę pt. Dotyk. Autor, producent wydarzeń kulturalnych od lat związany
z gdańskimi instytucjami kultury, debiutował w 2010 r. przychylnie przyjętą
przez krytyków powieścią Wyjechać, nie wrócić. W ramach cyklu Projektor pokazany został film Petera Weira z końca lat osiemdziesiątych z niezapomnianą
rolą Robina Williamsa. Odbyło się również spotkanie autorskie z Agatą Przybyłek połączone z promocją książki Jeszcze raz, która miała swoją premierę
10 maja. Autorka jest jedną z najmłodszych polskich pisarek. Przygodę z literaturą zaczęła od opowiadań, wygrała kilka różnych konkursów literackich.
Wielka fanka prozy poetyckiej, powieści psychologicznych, a także literatury
obyczajowej. Interesuje ją z jednej strony mroczna strona natury człowieka,
a z drugiej zabawność codzienności ukazanej w przerysowany sposób. W ramach Tygodnia Bibliotek odbyła się też kolejna edycja Targowiska Kultury.
Noc w Bibliotece
12 maja 2017 r. odbyła się kolejna Noc w Bibliotece, która była kumulacją i podsumowaniem całego Tygodnia Bibliotek. Biblioteka oferowała szereg
wydarzeń z rozmaitych dziedzin kultury. Tradycyjnie już odbywał się Kiermasz
Taniej Książki. Zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Karoliną SałdeckąKielak połączone z promocją najnowszej książki zatytułowanej Psycho-Killer.
Osoby zainteresowane historycznymi zbiorami bydgoskiej książnicy miały okazję zwiedzić Bibliotekę Bernardynów – po salach wystawy stałej prezentującej
najstarszy w mieście księgozbiór sięgający schyłku XV oprowadzili zwiedzających zakapturzeni mnisi. Był też wykład Aleksandry Ćwikowskiej na temat
historii pisma połączony z pokazem pięknego pisania. Roman Pleszyński zaprosił na multimedialną podróż połączoną z gwiezdną opowieścią zatytułowaną
„Odkrywanie tajemnic piękna Kosmosu”. Dzięki Wirtualnemu Muzeum Konsol i Gier Wideo PreHistoria.pl można było zagrać w kultowe gry na sprzętach
z dawnej epoki – wystawa kultowych konsol i stanowiska do gry. Miłośnicy
planszówek skorzystali z propozycji Centrum Gier Pegaz, które pojawiło się
122

z najnowszymi hitami. Noc w Bibliotece zakończył koncert na poddaszu, gdzie
wystąpił Dawid Portasz – wokalista, kompozytor, autor tekstów, lider zespołu
Jafia, współzałożyciel polsko-jamajskiego projektu Rastasize, współautor tekstów i muzyki zespołów Millennium i The Brainhole. Przez cały dzień zapisy
do Biblioteki oraz prolongaty odbywały się bezpłatnie zarówno w Bibliotece
Głównej jak i w filiach osiedlowych.
Ogółem w Tygodniu Bibliotek wzięło udział 955 osób.
„Poszerzenie pola dźwięku #2”
Druga edycja cyklu muzycznego „Poszerzenie pola dźwięku…” to kilka wydarzeń (koncerty, warsztaty muzyczne, prezentacja), na które Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zaprosiła w kwietniu i w maju. Scenę na Strychu odwiedziło już kilka najciekawszych, wybranych osobowości awangardy
muzycznej (i nie tylko), których działalność wyróżniają rozmach, otwartość,
najwyższy poziom artystyczny i kontestowanie utartych klisz twórczych. Wstęp
na wszystkie zdarzenia cyklu był bezpłatny. 5 kwietnia odbył się koncert tria
Trzaska/Mazur/Jorgensen. Trio ukonstytuowało się na specjalnym koncercie
w ramach festiwalu Jazz & Beyond w roku 2015. Duszą projektu była osoba
Mikołaja Trzaski, który zdecydował się połączyć niekonwencjonalną muzykalność swoich dwóch przyjaciół. Mikołaj grał wcześniej z każdym z nich, jednakże w różnych zespołach, podczas gdy, Rafał i Peter Ole nie grali ze sobą razem.
8 kwietnia miały miejsce warsztaty słuchania i tworzenia dźwięków pt. „Co
słychać w prądzie”. Uczestnicy rozpoznawali dźwięki, poznali świat szmerów
i hałasów, które nas otaczają. Wzięli udział w ekologicznych zabawach akustycznych związanych z dźwiękiem, własnym głosem i ciałem w przestrzeni.
Dowiedzieli się również, czy możliwy jest ruch bez dźwięku i zbadali czy istnieje cisza. Poszukali również dźwięków w książkach oraz poznali „owocową”
muzykę elektroniczną. Warsztaty poprowadził Krzysztof Topolski. 20 kwietnia
zorganizowany został koncert duetu Olbrzym i Kurdupel. Zespół gra muzykę
swobodnie improwizowaną w składzie: Marcin Bożek (bass) i Tomek Gadecki
(sax). Duet powstał wiosną 2007 r. w Gdyni. Priorytetem OiK jest koncertowanie, a działalność wydawnicza jest dokumentacją etapów pracy twórczej. Podczas koncertów muzykom towarzyszy Vj, który tworzy wizualizacje pod wpływem muzyki i wyświetla je na instrumentalistach. W trakcie spektaklu muzyczno-wizualnego zespół jest ubrany w białe kombinezony. Odbijane światło od
sylwetek artystów sprawia wrażenie trójwymiarowości obrazu, a muzycy stają
się „przezroczyści”, podkreślając w ten sposób, iż to muzyka i obraz są najważniejsze. 18 maja odbyło się spotkanie z Krzysztofem Bartnickim, pomysłodawcą, koordynatorem i współautorem niezwykłego muzycznego projektu inspiro123

wanego Finnegans Wake Jamesa Joyce’a. K. Bartnicki – tłumacz, słownikarz,
jedyny człowiek, który przełożył Finnegans Wake więcej niż raz – poza pełnym
polskim tłumaczeniem literackim (Finneganów tren, 2012) przedstawił przekłady na kod werbowizualny (Finnegans Meet, z M. Szmandrą, 2015), kryptogram
muzyczny (Da Capo al Finne, 2012, 2016) oraz partyturę suity Eis-dur (Finnegans _ake, 2014). Autor podpisów do filmu Finnegans Wake / Finneganów tren
(reż. M. Buszewicz, Dublin/Kraków, 2014). Członek zespołu Waywords and
Meansigns tworzącego soundbooki Finnegans Wake (USA, 2017).
Biblioteka Miejska w Inowrocławiu
Projekt „Cesarze Reportażu”
W związku z przypadającą w 2017 r. 85 rocznicą urodzin i 20 rocznicą
śmierci Ryszarda Kapuścińskiego inowrocławska BM realizowała projekt „Cesarze Reportażu”. W ciągu kilku miesięcy uczestnicy wzięli udział w 14. imprezach: spotkaniach autorskich, projekcji filmu, warsztatach i konkursach. Wymienić należy przynajmniej niektóre z nich. 5 kwietnia w Filii nr 1 zainicjowano
warsztaty e–learningowe „Głosem, piórem i obrazem” przygotowane dla młodzieży ponadgimnazjalnej przez reporterkę, dziennikarkę i podróżniczkę Kamilę Kielar. W maju odbyły się radiowo-telewizyjne warsztaty dziennikarskie pn.
„Cesarz eteru” i „Autoportret reportera” oraz fotograficzno-prasowe warsztaty
dziennikarskie pn. „Imperium w obiektywie” i „Notes reportera”. W ramach
realizowanego projektu zorganizowano spotkania autorskie. W Inowrocławiu
gościł Mikołaj Grynberg – fotograf i pisarz od lat zajmujący się dziećmi ocalonych z Zagłady, które obecnie mieszkają w Polsce, Izraelu, USA. Pokłosiem
spotkań i rozmów z drugim pokoleniem jest projekt „Auschwitz — co ja tu
robię?” oraz książki Ocaleni z XX wieku: po nas nikt już nie opowie, najwyżej
ktoś przeczyta (2012), Oskarżam Auschwitz: opowieści rodzinne (2014) i nowo
wydany Rejwach. Z czytelnikami spotkał się Wojciech Tochman, autor książek
reporterskich m.in. Schodów się nie pali, Jakbyś kamień jadła, Wściekły pies.
Podczas spotkania wspominał pracę nad nimi, wyjaśniał, na czym polega podobieństwo zawodu reportera do psychoterapeuty oraz podkreślał, jak ważne jest
wyczucie i swego rodzaju klasa w kontakcie z drugim człowiekiem. Miało też
miejsce spotkanie z Anną Kamińską, dziennikarką i reporterką, autorką poczytnych biografii, która przedstawiła kulisy pracy nad swoimi książkami o Simonie
Kossak i Wandzie Rutkiewicz. Nie lada atrakcją było odtworzenie gawęd Simony Kossak, których można było niegdyś posłuchać na antenie jednej z rozgłośni radiowych. 30 czerwca otwarto w inowrocławskiej bibliotece wystawę
fotografii Ryszarda Kapuścińskiego „Ludzie, których poznałem. Fotografie
z Afryki”. Działanie to wieńczyło cykl wydarzeń w ramach projektu poświę124

conemu wybitnemu reportażyście – „Cesarze Reportażu” – dofinansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę na specjalne
zaproszenie Biblioteki Miejskiej otworzyła Prezes Fundacji „Herodot” zajmującej się spuścizną po Ryszardzie Kapuścińskim – Karolina Wojciechowska.
Na wystawę składały się fotografie, jakie Ryszard Kapuściński wykonał podczas wielu podróży po Afryce na przestrzeni lat. Podczas wernisażu ogłoszono
także zwycięzcę konkursu „Zostań Mistrzem Reportażu”.
70 rocznica odrodzenia po wojennych zniszczeniach
26 stycznia minęła 70 rocznica odrodzenia Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu po wojennych zniszczeniach. Z tej okazji można było wziąć udział
w konkursach z nagrodami, zarówno w oddziałach, jak i na fanpage’u. Dzieci
poznawały znaczenie takich słów, jak „book” czy „library”, na specjalnej lekcji
języka angielskiego. W hallu Biblioteki Głównej otwarto wystawę (czynną do
końca stycznia) „Portret z lustrem”, która – jak w zwierciadle – odbija losy
i codzienność inowrocławskiej książnicy. W Saloniku Literacko-Artystycznym,
podczas recitalu kabaretowo-muzycznego „Gienia Z.”, publiczność śmiała się,
klaskała, a nawet śpiewała wspólnie z aktorką Teatru Nowego w Poznaniu Bożeną Borowską. Na przybyłych na powojenną siedemdziesiątkę czekała nie tylko strawa duchowa. Znamienici goście – Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski i I Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia
Wojciech Piniewski częstowali czytelników urodzinowym tortem. Odwiedzający Czytelnię Czasopism mogli napić się kawy i herbaty. Nie zapominano nawet
o zapominalskich. Kilkadziesiąt osób zwróciło wypożyczone książki i zbiory
multimedialne po terminie, ale w tym świątecznym dniu nie pobierano żadnych
opłat od spóźnialskich. Nasze święto Honorowym Patronatem objął Prezydent
Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
Akcja „Masz głos”
W ramach akcji „Masz głos” 31 stycznia 2017 r. odbyło się w bibliotece
spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy, mające na celu wypracowanie płaszczyzn
współpracy pomiędzy Radą a biblioteką. W lutym zorganizowano warsztaty dla
młodzieży licealnej, które poprowadziła barcinianka, od lat mieszkająca w Bydgoszczy, Krystyna Polek, posiadająca wielokierunkowe wyższe i podyplomowe
wykształcenie w dziedzinie pedagogiki oraz menedżerskie w zakresie zarządzania. Posiada doświadczenie w dziedzinie coachingu, umiejętności doradzania,
wspierania i motywowania do działania. Prowadząca warsztaty była czytelnicz125

ką i aktywistką biblioteki w latach 90-tych. Nie ukrywała przed młodzieżą tego,
że bibliotekę wspomina z sentymentem i docenia rolę książnicy jako instytucji,
która miała wpływ na jej decyzje w zakresie planowania swojej przyszłości.
Jest bardzo aktywna zawodowo oraz otwarta na nowe doświadczenia i dzielenie
się wiedzą z innymi. „Twardo na ziemi, miękko w chmurach” oraz motywacja
do działania i podejmowania inicjatyw społecznych, to dewiza, z którą przyjechała. Podczas warsztatów starała się przekazać młodzieży istotne umiejętności
i motywatory inspirujące do bycia aktywnym w środowisku. Młodzież zafascynowana sposobem i treścią przeprowadzonych warsztatów wykazała zainteresowanie do kolejnych spotkań. Podała obszary tematów, które ją interesują.
28 marca w bibliotece zorganizowano debatę dla bibliotekarzy na temat, jak
zachęcić młodzież do aktywności społecznej, którą poprowadził Damian Dubiny z akcji „Masz głos”. Gość poprowadził też warsztaty z Młodzieżową Radą
Gminy. 19 kwietnia Krystyna Polek – trener motywacji poprowadziła warsztaty
pn. „Działamy dla dobra wspólnego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Klub Seniora „Wrzos”, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz młodzież licealna. 5 czerwca dyrektor BPMiG Grażyna Szafraniak oraz
koordynator projektu Anna Popielarz-Olszak uczestniczyły w Galii Samorządu
2017, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Gala została zorganizowana przez Fundację Imienia Batorego w ramach akcji „Masz Głos 2017”.
Biblioteka otrzymała podczas tej gali wyróżnienie za stworzenie przestrzeni do
aktywności społecznej dla młodzieży oraz włączenie jej w działania na rzecz
biblioteki i gminy.
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Głośne czytanie Flisa i Świata Joanny
21 czerwca 2017 r. w związku z obchodami Roku Wisły Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim zaprosiła swoich mieszkańców na wspólne głośne
czytanie fragmentów poematu Flis Sebastiana Klonowica oraz powieści Świat
Joanny Marii Suszyńskiej Bartman. Pomysłodawcą spotkania było Muzeum im.
Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Poemat Flis powstał pod koniec XVI w.
i opisuje spław zboża Wisłą do Gdańska, zawiera także fragmenty poświęcone
okolicom Solca Kujawskiego. Z kolei akcja ostatnich dwóch rozdziałów powieści Świat Joanny rozgrywa się w okresie dwudziestolecia międzywojennego
i II wojny światowej w miejscowości Wisłobrzeg, pod którą to nazwą ukryte jest
miasto Solec Kujawski. Zaproszenie na głośne czytanie przyjęła Barbara Rakowska-Mila, której mama została przedstawiona w książce Marii Suszyńskiej
Bartman jako tytułowa Joanna. Nasz gość podzielił się swoimi wspomnieniami
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związanymi z Solcem, odpowiedział na pytania dotyczące treści Świata Joanny. B. Rakowska-Mila potwierdziła, że książkowi bohaterowie zostali stworzeni na podstawie autentycznych postaci. Wybrane fragmenty tekstów czytali
uczniowie soleckich szkół: Zespołu Szkół, Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, słuchacze Uniwersytetu
III Wieku, a także dyrektor Biblioteki Publicznej oraz wikariusz Parafii pw. Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika. Podczas spotkania wysłuchano ulubionego utworu książkowej Joanny pt. Wróć do Sorrento w wykonaniu skrzypaczki – uczennicy Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
Wystawa telegramów patriotycznych
25 stycznia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się otwarcie wystawy telegramów patriotycznych oraz wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych i narodowych, zorganizowane wspólnie z Borowiackim
Towarzystwem Kultury. Maria Ollick opowiedziała o pokazanych na wystawie
telegramach patriotycznych, wybranych z liczącego kilkadziesiąt egzemplarzy
jej prywatnego zbioru. Zaprezentowane dokumenty zostały przesłane z okazji
zawarcia związku małżeńskiego Wojciecha Prylla i Heleny z Cholewińskich.
Życzenia ślubne pochodzą od znanych na Pomorzu i Wielkopolsce działaczy
niepodległościowych, gospodarczych i oświatowych, m.in. od dra Kazimierza
Karasiewicza, Leona Janty-Połczyńskiego, Wiktora Kularskiego i Bolesława
Kasprowicza. Uczestnicy wysłuchali również psalmu XVII Ukochania ziemia
oraz fragmentu z Ducha niespokojnego Aleksandra Janty-Połczyńskiego w wykonaniu Weroniki Kopras i Jagody Tajl, uczennic z Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi. Oprawę muzyczną wieczoru przygotował Tomasz Kotowski. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i narodowych wzbudziło dużo emocji i wzruszeń. Pomocą posłużył
przygotowany na tę okoliczność śpiewnik Śpiewaj z nami, który oprócz wyboru
tekstów pieśni zawiera swoisty patriotyczny memoriał, pochodzący z albumu
M. Ollick, Telegramy patriotyczne. Zapomniana tradycja, wydanego w 2008 r.
Ferie z pasjami w bibliotece dziecięcej Tuchola
Stanisław Matuszelański zabrał dzieci w podróż do Japonii. Uczniowie szkół podstawowych obejrzeli ciekawe slajdy z jego wyprawy dotyczące
architektury, kultury, sztuki współczesnej i kulinarnej. Posmakowali prawdziwego japońskiego chrzanu – wasabi, pisali po japońsku swoje imiona, uczyli
się jeść pałeczkami czy też ubierali się w prawdziwe kimona. Była oczywiście
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sesja zdjęciowa. Innego dnia S. Matuszelański wprowadził uczestników ferii
w świat podróży małych i dużych, tzn. wszyscy udali się do Włoch, Grecji,
Portugalii, Węgier, Egiptu, Szwajcarii, na Wyspy Kanaryjskie, Meksyku i Ziemi
Świętej. Pokazywane były slajdy z mało znanych miejsc, m.in. skoki na bungee,
park dinozaurów, ciekawe i mało znane miejsca w Borach Tucholskich, warsztat samochodowy przy drodze w Meksyku, egzotyczne drzewa i rośliny, Kanał
Koryncki, zabytki, Etna, Festiwal Kwiatów na Maderze i inne. Nie zabrakło
także konkursów z nagrodami. Dzieci układały puzzle z widokówek i pocztówek, grały w marynarza, odgadywały pokazywane miejsca na fotografiach.
Uczestnicy Ferii z pasjami mogli zobaczyć kolekcję monet angielskich, waluty Węgier, Egiptu, Palestyny, wizę turecką czy bilety lotnicze. Maria Ollick,
prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury, Honorowy Obywatel Gminy Tuchola przedstawiła dzieciom zabawy swojego dzieciństwa: głuchy telefon, państwa i miasta, pchełki, krążący talarek. Dzieci stworzyły kocią orkiestrę i grały
na grzebieniach, marakasach, trąbce, trójkącie czy tamburynie. Nie zabrakło
zabaw ruchowych, m.in. przenoszenia orzechów z jednego talerza na drugi, ciepło-zimno, co się zmieniło, przechodzenia tip topami. Marcin Drewek poprowadził warsztaty nt. tworzenia gier planszowych. Omówił z uczestnikami podział
na gry amerykańskie i europejskie. Wyjaśnił elementy gier planszowych, ich
wykorzystanie oraz stworzył z dziećmi grę fabularną. Każda osoba stworzyła
swojego bohatera i wroga. Prowadzący opowiedział o grach, ich historii powstania na podstawie: monopoly i eurobiznes oraz węży i drabin. Pokazywał
nowożytne gry planszowe, takie jak: munchkin, kragmorta, veto, war machine.
Michał Fologa, który jest autorem książki o patronie biblioteki tucholskiej –
Aleksandrze Jancie-Połczyńskim Życie na świat otwarte, opowiadał jak powstała książka, opowiadał o etapach wydawania książki, tj. zbierania materiałów,
samego pisania, korekty, konsultacji historycznych, wyborze fotografii, druku
i oczywiście promocji. Przybliżył postać A. Janty-Połczyńskiego. M. Fologa
kilkakrotnie odwiedził w Nowym Jorku żonę Aleksandra – Walentynę, która
1 lutego skończyła 104 lata. To dla niej dzieci pokolorowały kolorowankę przedstawiającą dworek w Małej Komorzy.
Biblioteka Publiczna Gminy w Lnianie
Warsztaty wielkanocne 2017
W dniach od 3 do 12 kwietnia 2017 r. biblioteka zorganizowała warsztaty wielkanocne. Odbywały się one w punktach bibliotecznych w Brzemionach
i Ostrowitem oraz w GBP Lniano. Dla najmłodszych przygotowano urozmaicony program zajęć z wykorzystaniem rożnych technik plastycznych m.in. papieroplastyki, gipsu. W punktach bibliotecznych powstały okazałe palmy wiel128

kanocne, ozdoby na świąteczny stół m.in. kurczaczki, koguciki, zajączki oraz
koszyki, które zapewne w święta wypełnione zostaną prezentami i smakołykami od zająca. 11 kwietnia biblioteka zaprosiła dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Lnianie na warsztaty z Kreatywną Edukacją, na których to wykonywane były
ozdoby wielkanocne z gipsu. Dzieci z trzecich i czwartych klas podczas zajęć
poznały cały proces powstania odlewów począwszy od przygotowania masy
gipsowej po suche odlewy. Wykonały własnoręcznie 3 odlewy gipsowe i otrzymały również 2 odlewy przestrzenne, które w czasie zajęć malowały i ozdabiały. 12 kwietnia do biblioteki zaproszona została klasa pierwsza, dla której to
zostały przygotowane czekoladowe niespodzianki. Czekoladowe, bo tego dnia
na całym świecie swoje święto obchodzi czekolada. Dzieci dowiedziały się, jak
powstaje czekolada, skąd pochodzi kakaowiec, co to jest miazga kakaowa i wiele innych ciekawostek. Wysłuchały fragmentów książki Joanny Krzyżanek Czekolada, która opowiada o historii bibliotekarza Emiliana, a na dodatek strony tej
książki pachną czekoladą. Pracą plastyczną, jaką wykonały była czekoladowa
pisanka. Dzieci ozdabiały wyrysowane na kartce jajko płynną czekoladą oraz
farbami. Na zakończenie spotkania wspólnie została odśpiewana czekoladowa
piosenka pt. W królestwie czekolady.
Wycieczka do Warszawy w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego
25 czerwca 2017 r. biblioteka zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Wybór Stolicy nie był przypadkowy, rok 2017 jest obchodzony m.in. jako
Rok Józefa Piłsudskiego i Rzeki Wisły. Plan zwiedzania miasta przewidywał
punkty związane właśnie z Józefem Piłsudskim. Podróż rozpoczęła się oglądaniem z przewodnikiem takich miejsc jak: Ogród Saski, Grób Nieznanego
Żołnierza, Teatr Wielki, Plac Piłsudskiego z pomnikiem Marszałka (miejsce
przysięgi wojsk w 1918 r. i przeglądu Legionów), Dom Bez Kantów, Hotel
Europejski, Krakowskie Przedmieście – Kościół Św. Anny, Pałac Prezydencki,
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto – Rynek,
Barbakan, pomnik Powstania Warszawskiego. Po intensywnym spacerze było
troszeczkę czasu na odpoczynek i czas wolny na kawkę i obiad na urokliwym
Starym Mieście. A kto miał jeszcze siły i ochotę mógł zajrzeć do Zamku Królewskiego. Następnie wszyscy udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Muzeum zrobiło na czytelnikach ogromne wrażenie, ponieważ łączy przeszłość
ze współczesnością, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozycją, a za pomocą
nowoczesnych środków przekazu przybliżyło wiedzę i ułatwiło spotkanie z pamiątkami historii. Była również okazja obejrzeć film Miasto ruin. To pierwsza
na świecie cyfrowa rekonstrukcja miasta zniszczonego podczas II Wojny Światowej wykonana w technice 3D. Kolejnym punktem na trasie wycieczki był
Wilanów. Na zakończenie wycieczki był jeszcze krótki postój przy Belwederze
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i Pomniku Piłsudskiego, co uwiecznione zostało wspólnym zdjęciem całej grupy. Podczas podróży przeprowadzony został konkurs, a mianowicie uczestnicy
wycieczki mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę związaną z Józefem Piłsudskim. Wśród poprawnie rozwiązanych krzyżówek rozlosowane zostały nagrody
książkowe.

JUBILEUSZE BIBLIOTEK
25 maja 2017 uroczyście obchodzono jubileusz 70-lecia Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. Wśród zaproszonych gości były władze
gminy i powiatu, w tym Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Barcina
Michał Pęziak ze swoją zastępczynią Lidią Kowal oraz Przewodniczącą Rady
Miejskiej Krystyną Bartecką, członkowie Rady Miejskiej, dyrekcja WiMBP
w Bydgoszczy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, m.in. z Łabiszyna, Szubina, Żnina, Gąsawy, Nakła, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych,
członkowie Partnerstwa Tradycja-Kultura-Nowoczesność, prezes Żnińskiego
Towarzystwa Kultury, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy
oraz członkowie Społecznej Kapituły działającą przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Bydgoszczy ds. nadania Medalu im. Jakuba Wojciechowskiego, wolontariusze i czytelnicy. Renata Grabowska przedstawiła krótką
historię biblioteki, dopełniając swoje wystąpienie prezentacją multimedialną.
Podczas spotkania zostali również przedstawieni pracownicy poszczególnych
działów oraz filii bibliotecznych, którzy mogli się pochwalić swoim dorobkiem.
Dyrektor BPMiG Grażyna Szafraniak skierowała słowa podziękowań do władz,
instytucji, stowarzyszeń, firm, osób zasłużonych dla rozwoju biblioteki oraz
pracowników, następnie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił
koncert pieśni operowo-operetkowych w wykonaniu artystów bydgoskiej Opery Nova - Agnieszki Broczkowskiej (sopran), Marcina Naruszewicza (tenor)
i Wojciecha Broczkowskiego (akompaniament). Biblioteka wyróżniona została
Medalem im. Jakuba Wojciechowskiego oraz Laurem Żnińskiego Towarzystwa
Kultury, natomiast dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak otrzymała Srebrną
Odznakę Zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Był również
jubileuszowy tort i poczęstunek. Imprezie towarzyszyła otwarta tydzień wcześniej wystawa, prezentująca zdjęcia, „białe kruki”, książki z autografem oraz
kroniki.
Na podst.: http://www.biblioteka.barcin.pl/index.php/imprezy/214070-lat-barcinskiej-biblioteki
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