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Joanna Matyasik

SKARBY KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ. ZABYTKOWE ZBIORY 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. DR. WITOLDA BEŁZY W BYDGOSZCZY – NAJNOWSZA 

PUBLIKACJA WiMBP

W 2018 r. ukazała się publikacja, zatytułowana Skarby Książnicy Byd-
goskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, autorstwa Joanny Matyasik. Wydawcą jest 
WiMBP, skład i druk wykonała Drukarnia Abedik, uważana za jedną z najno-
wocześniejszych w regionie.

Ukazanie się wydawnictwa jest związane z dwiema ważnymi roczni-
cami. Pierwszą jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, któ-
rą Biblioteka postanowiła uczcić promocją najcenniejszej części swego zasobu. 
Znajduje się w nim wiele obiektów ważnych dla kultury polskiej, stanowiących 
dziedzictwo narodowe. Równocześnie instytucja obchodzi własny jubileusz, 
jakim jest 115-lecie działalności. Urodziny Biblioteki stwarzają okazję do za-
prezentowania jej zabytkowych zbiorów, a także dziejów i roli, jaką odegrała 
w kształtowaniu kultury Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. 

Skarby Książnicy Bydgoskiej to czwarta publikacja w całości poświę-
cona zbiorom specjalnym. Trzy poprzednie miały charakter katalogów i pre-
zentowały najcenniejsze kolekcje z zasobu, tj. rękopisy królewskie podarowane 
przez Kazimierza Kierskiego, inkunabuły i polonika XVI-XVII w.1

Oddawana do rąk czytelnika publikacja ma charakter popularno-nau-
kowy, gdyż obok poszerzenia badań nad zasobem placówki, spełnia także rolę 
promocyjną, stąd jej albumowa forma. Jej nakład wyniósł 500 egzemplarzy. 
Książka liczy 123 strony, posiada miękką oprawę, utrzymana jest w beżowo-
kremowej tonacji. Górną okładzinę zdobi drzeworyt sztorcowy z 1888 r., uka-
zujący najbardziej charakterystyczne obiekty miasta. 

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, zawierających charakte-
rystykę poszczególnych grup zbiorów, ze szczególnym naciskiem na cymelia 
i unikaty oraz inne obiekty z różnych względów – jak zabytkowe oprawy, cie-
kawa proweniencja czy regionalny charakter – uważanych za wartościowe. 
Kolejność poszczególnych części ustalono na podstawie liczebności zbioru, 
1  J. Eis, Katalog dokumentów i listów królewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego, 

Bydgoszcz 2005.; J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015.; J. Ociepa, 
Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 1999.
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jego znaczenia dla kultury polskiej oraz ilości występujących w nim cymeliów. 
Przegląd zasobu Biblioteki rozpoczyna się od inkunabułów i starych druków, 
które tworzą najliczniejszy i najcenniejszy fragment zbiorów specjalnych. Jako 
drugi znajduje się opis rękopisów – zespołu mniej licznego, ale zawierającego 
wiele unikatowych manuskryptów, w tym dokumenty pergaminowe i przykła-
dy dorobku polskiej literatury. Dalej umieszczono teksty poświęcone nastę-
pującym grupom: licznemu zbiorowi kartografii, ważnym z punktu widzenia 
dziejów Bydgoszczy muzykaliom, zabytkom sztuki w postaci ikonografii oraz 
odzwierciedlającym historię regionu dokumentom życia społecznego i Izbie 
Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego. Całość wieńczy zakończenie, abs-
trakty w językach obcych, wykaz skrótów, indeks osobowy oraz bibliografia. 
Książka została wzbogacona licznymi zdjęciami najcenniejszych obiektów, 
które wkomponowano w tekst. 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy powsta-
ła w 1903 r. W ciągu swojej ponad stuletniej działalności zgromadziła duży 
i ciekawy zasób obiektów zabytkowych. Tworzą one zbiory specjalne, czyli 
materiały o szczególnej wartości materialnej, kulturowej i dokumentacyjnej. 
Obecnie łączna liczba jednostek inwentarzowych przekracza 60 tys. Najcen-
niejsze – ze względu na ciągłość historyczną – są kolekcje. Wśród nich na uwa-
gę zasługuje Bibliotheca Bernardina, czyli księgozbiór starodruczny dawniej 
należący do konwentu bydgoskich bernardynów; rękopiśmienny zbiór Kazi-
mierza Kierskiego obejmujący listy i autografy królewskie z XIV-XVIII w. 
oraz teatralia podarowane przez Adama Grzymałę-Siedleckiego. Dwie kolek-
cje tworzą wystawy stałe i są dostępne dla zwiedzających w stylizowanych 
pomieszczeniach muzealnych, tj. Sali Królewskiej „Bernardyna” oraz Izbie 
Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego. 

W zasobie WiMBP znaleźć można wiele unikatów i cymeliów, jak 
jedyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Re-
gulae quae ad omnes religiosos pertinent (Florencja 1489), unikatowy manu-
skrypt Roty Marii Konopnickiej (Nicea 1910), Geografię Ptolemeusza (Stras-
burg 1513), rękopiśmienne mapy Bydgoszczy i okolic, wreszcie pierwszy znany 
widok grodu nad Brdą z 1657 r., autorstwa Erika Dahlberga.
 Zabytkowe zbiory Książnicy bydgoskiej posiadają wartość naukową 
i tworzą ciekawy warsztat pracy dla szerokiego zespołu badaczy, tj. history-
ków, bibliologów, historyków sztuki, językoznawców, kulturoznawców, kar-
tografów, muzykologów itd. Obok cymeliów i unikatów ogromne znaczenie 
badawcze przedstawiają regionalia, dokumentujące różne aspekty dziejów 
Bydgoszczy i Kujaw. Biblioteka, mająca status placówki naukowej, stara się 
chronić i powiększać gromadzony przez lata zasób zbiorów specjalnych. Jej 
rolą jest także promocja najcenniejszej części zasobu, poprzez wydawanie pu-
blikacji, jak wspomniane Skarby Książnicy Bydgoskiej. 

Elżbieta Pokorzyńska

OPRAWA RELIEFOWA

W galerii opraw niezwykłych jest miejsce dla książek, które ze wzglę-
du na swą formę nie były przeznaczone do biblioteki, ale jako obiekt sztuki 
użytkowej, miały służyć dekoracji salonu. Chodzi o oprawy z dekoracją w for-
mie wypukłej płaskorzeźby. 

Rzeźbiarska przestrzenność opraw była modnym nurtem w dekoracji 
opraw introligatorskich 2. połowy XIX-wieku. Okładki wykonywano techni-
ką snycerską w drewnie, na oprawach skórzanych lub jedwabnych mocowano 
grawerowane aplikacje, równocześnie poszukiwano rozwiązań do zastosowa-
nia seryjnego, maszynowego. Na uzyskanie trójwymiarowych, przestrzennych 
efektów pozwalała technika „relievo” (relief) zwana „rzeźbieniem w tekturze”. 
Technika opracowana przez Anglika Fredericka Leake’a była pierwotnie prze-
znaczona do wykonywania skórzanych paneli używanych do dekoracji ścian 
(patent z 1842 roku). Prace nad zaadaptowaniem techniki do opraw książko-
wych prowadzono w latach 1846-1850, a efekty zaprezentowano na Wielkiej 
Wystawie Londyńskiej w 1851 roku; zostały one nagrodzone medalem, a tech-
nika zyskała sobie wielką popularność1. 

Wykonanie reliefu polegało na wypukłym wytłaczaniu skóry lub płótna 
sklejonych z cienką tekturką. Do tłoczenia wykorzystywano matryce z wklęsło 
wygrawerowanym rysunkiem. Pod wytłaczany użytek podkładano tekturową 
podkładkę, a jeśli wypukły element był szczególnie wyrafinowany, przygoto-
wywano oprzyrządowanie składające się z kompletu tłoków: matryca – party-
ca. Po wytłoczeniu spodnie zagłębienie wypełniano masą gipsową zmieszaną 
z trocinami, miałem tekturowym itp. Inna metoda przewidywała wykonanie 
półfabrykatów – np. medalionów odciśniętych w masie gipsowej lub elemen-
tów rysunku wyciętych z tektury; te wklejano pomiędzy tekturę okładki i skórę 
i całość ponownie wytłaczano. Po dokonaniu tłoczenia na spód naklejano drugą 
warstwę tektury, zasłaniając i wyrównując okładkę. 

Technika zyskała dużą popularność, znajdujemy ją na wielu ozdobnych 
oprawach. Także w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bydgoszczy jest ich kilka. Z książek polskich oprawę z dekoracją reliefową 
mają Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza w petersburskim wyda-
niu Bolesława Wolffa z 1876 r. (sygn. 1949.1055). Bolesław Wolff był zasłużo-
nym polskim wydawcą, działającym poza ziemiami polskimi, on też należy do 

1 Papier-mâché & „Relievo” Bindings, [w:] The Library Incubator as Project, http://
www.libraryasincubatorproject.org/?p=9177
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prekursorów oprawy wydawniczej. Znacznie późniejsza jest druga książka, wy-
dana przez Ludwika Fiszera w 1928 roku biografia marszałka Józefa Piłsudskie-
go Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski pióra Ludwika Stolarzewicza (pseud. 
Stefan Hincza) (sygn. 1928.1507). W obu oprawach w technice płaskorzeźby 
przedstawiono portrety – w pierwszym przypadku autora, w drugim – bohatera 
książki. 

Znacznie więcej jest opraw reliefowych na książkach niemieckich. 
Deutsche Männer Manuela Raschke wydał cieszyński wydawca Karl Prochaska 
w 1868 roku (sygn. 1958.4686); książkę z biogramami i portretami zasłużonych 
Niemców zdobi reliefowa postać Germanii. Okładka niemieckich bajek (Johann 
Musäus, Volksmärchen der Deutschen, 1879, sygn. 1942.5686) jest dość po-
dobna do Śpiewów historycznych, ma reliefowy medalion portretowy (autora?) 
umieszczony w fantazyjnej ramie. Za to portret Bismarcka w mundurze i woj-
skowej czapce (Das Bismarck-Museum in Bild ind Wort, 1899, sygn. 1917.937) 
można by zestawić z portretem marszałka Piłsudskiego. 

Ozdobną reliefową oprawą dopełniono luksusową, rosyjską edycję 
Fausta Goethego z 1889 roku (sygn. 1954.54), ilustrowaną stalorytami według 
rysunków Engelberta Seibertza. Polski introligator, Wincenty Kuczabiński ze 
Lwowa, wykonał oprawę reliefową dla wiedeńskiego czasopisma „Die graphi-
schen Künste” (t. 12, 1889, sygn. 1960.1571). Techniką tą chętnie dekorowano 
albumy na fotografie, w bydgoskiej bibliotece także znajduje się takie exemplum 
(sygn. 1937.5).

Wyjątkowo wytworna jest oprawa pisma świętego (Die Heilige Schrift) 
w niemieckim przekładzie Martina Lutra z ilustracjami drzeworytowymi Gusta-
wa Doré, wydana przez Eduarda Hallbergera w Stuttgarcie. Drzeworyty sztor-
cowe Dorégo, w ilości 241, powstały dla wydawanego przez Alfreda Mame 
w Tours nowego francuskiego przekładu La Grande Bible de Tours z 1866 
roku2. Galwanotypowe kopie matryc były sprzedawane wydawcom w innych 
krajach. Polacy także otrzymali wydanie Biblii z drzeworytami Dorégo, zreali-
zował je warszawski wydawca Michał Glücksberg w latach 1873-74, ilustrując 
monumentalnymi przedstawieniami tłumaczenie ks. Jakuba Wujka. Zarówno 
wydanie niemieckie jak i polskie zawierały 230 drzeworytów. Edycja stuttgarc-
ka ma postać dwutomowego foliału (43,5x31 cm), liczącego w sumie ok. 600 
stron (+ 230 tablic ilustracyjnych), tekst wydrukowano dwuszpaltowo, a szpalty 
rozdzielono dekoracyjnymi listwami, (floralne, ornamentalne, architektoniczne 
z wplecionymi motywami egzotycznych zwierząt, instrumentów muzycznych, 
waz, świeczników, koron itp.).

Stuttgarcki wydawca kilkakrotnie wydawał Biblię nie podając daty 
druku. Wydania nie różnią się między sobą, najpewniej wykonano stereotypowe 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9%27s_illustrations_for_La_
Grande_Bible_de_Tours

formy, z których drukowano kolejny nakład, gdy poprzedni się wyczerpywał. 
Bibliografowie mają kłopot z jednoznacznym ustaleniem ilości i datacji wydań 
(być może było ich sześć, pierwsze datowane na 1867-74, kolejne ok. 1880, 
a ostatnie jeszcze w latach 90. XIX wieku). 

W bydgoskiej bibliotece znajdują się dwa egzemplarze niemieckiej 
Biblii z rycinami Dorégo, oczywiście nie można rozstrzygnąć, z którego wy-
dania pochodzą, ale wydaje się, że w jednym matryce drukarskie były bardziej 
zniszczone niż w drugim, zatem egzemplarz o sygnaturze 1916.1023 pochodzi 
z wcześniejszego wydania (być może z pierwszego z l. 1867-74) niż ten dru-
gi, o sygnaturze 1951.1716. Każdy z nich ma luksusową oprawę wydawniczą 
w brązową skórę, ze złoconymi krawędziami kart i wyklejką z papierowej mory, 
lecz dekoracja okładek na każdym egzemplarzu jest inna.

Egzemplarz o sygn. 1916.1023 ma dekorację w postaci ramy ślepo tło-
czonej, bogatej w ornamenty, z greckim krzyżem i okrągłym panelem pośrodku, 
taką samą na obu okładzinach. Na okładzinie przedniej centralny panel zajmuje 
reliefowy medalion z popiersiem ujęty w rozetę oraz złocony tytuł, na tylnej 
okładzinie pole to pozostaje puste. Na tomie pierwszym znajduje się popiersie 
Mojżesza, na drugim – Chrystusa. Na grzbiecie znajduje się złocona ozdobna 
tytulatura wraz z numeracją, wolne przestrzenie wypełniono wzorzystym tło-
czeniem. Przy całym bogactwie misternej dekoracji, na pierwszy plan wysuwają 
się płaskorzeźbowe popiersia, niezwykle oddane w introligatorskiej technice. 

Okładka drugiego egzemplarza (1951.1716) także jest dekorowana 
ozdobną ramą. Zwierciadło zostało obwiedzione owalną ramką z manswerko-
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wymi zwieńczeniami u góry i dołu oraz wypełnione napisem tytułowym, wyzło-
conym różnymi ozdobnymi czcionkami. Formy do wytłoczenia okładki wyko-
nał grawer C. Hasert ze Stuttgartu3, jego sygnatura znajduje się u dołu przedniej 
okładziny. Oprawa jest bardzo ozdobna, lecz mniejszej urody niż poprzednia. 

Istnienie dwóch rożnych typów oprawy prowokuje do postawienia py-
tania, o powody, celowość dublowania oprawy. Możemy być pewni, że w obu 
przypadkach mamy do czynienia z seryjnymi oprawami wydawniczymi, a nie 
z oprawami jednostkowymi; dowodzi tego obecność licznych egzemplarzy (tak 
w jednej jak i w drugiej oprawie) na rynku antykwarycznym. Przygotowanie 
dwóch wariantów matryc do tłoczenia podwyższało koszt przedsięwzięcia. Czy 
zatem na uproszczenie dekoracji zdecydowano się na skutek trudności w reali-
zacji „rzeźbionych w skórze” portretów? Koszt wykonania reliefu mógł znaczą-
co podnosić cenę egzemplarza i utrudniać jego sprzedaż. Może klienci zwracali 
także uwagę na niepraktyczność wypukłej dekoracji, w wysokim stopniu na-
rażonej na uszkodzenie. Może dlatego opracowano inny, banalniejszy, ale też 
efektowny i modny literniczy projekt. Może równolegle oferowano klientom 
dwie wersje. 

Można też postawić hipotezę, że każdy z typów oprawy był realizo-
wany przez innego zleceniodawcę. Taka hipoteza nie jest do wykluczenia, gdyż 
we wczesnym okresie oprawy wydawniczej, nie oprawiano całego nakładu na-

3 German Publishers’ Bookbindings 1811 – 1925, https://www.library.georgetown.edu/
exhibition/german-publishers-bookbindings-1811-1925.

tychmiast po druku, część egzemplarzy sprzedawano innym księgarzom (np. na 
targach książki), i dopiero ci dawali książki do oprawy, a następnie sprzedawali 
w swojej księgarni. Pytania pozostaną bez odpowiedzi, gdyż za mało mamy 
danych: tylko jedna oprawa nosi sygnaturę stuttgarckiego wykonawcy, druga 
pozostaje anonimowa.

W reliefowe okładki zaopatrywano cenne, ilustrowane edycje, co nie 
jest dziełem przypadku. Nie są to książki biblioteczne, przeznaczone do czy-
tania, kształcenia się czy pracy naukowej. Taka książka miała leżeć na stoliku 
w salonie, zachwycać swą urodą, kunsztem wykonania i zapraszać gości do 
przejrzenia i grupowej lektury. Wsunięta na biblioteczne półki jest narażona 
na zniszczenie (otarcie, zgniecenie), jest także zagrożeniem dla swej sąsiadki, 
w której może odciskać swe wypukłości. 

W realizacji opraw reliefowych istotna była kalkulacja ekonomiczna. 
Technika reliefu jest skomplikowana i kosztowna, takie przedsięwzięcie moż-
na zaryzykować tylko dla dzieła, które przy wysokiej cenie może zagwaranto-
wać sprzedaż w dużym nakładzie. W naszym kręgu kulturowym Biblia była 
obecna niemal w każdym chrześcijańskim domu (dodajmy, gdzie mieszkańcy 
byli piśmienni i dostatecznie zamożni) niejednokrotnie w więcej niż jednym eg-
zemplarzu. Przecież w przypadku tej Księgi nie chodzi o jednorazową lekturę, 
pobożny chrześcijanin czyta ją wielokrotnie, a luteranin – niemal codziennie. 
Księga w wielkim formacie i o wyszukanej szacie mogła służyć do wspólnej, 
rodzinnej, głośnej lektury, a nawet nadawała tym chwilom na poły liturgiczną 
oprawę. Także inne wymieniane edycje były nie tylko materialnym kanałem dla 
przekazu treści, lecz były nasycone emocjonalnie, patriotycznie. Miały rację 
bytu na rynku księgarskim jako oferta na prezent (ślubny, jubileuszowy lub na 
inną okazję). O takim właśnie toku myślenia wydawców przekonuje zaopatrze-
nie egzemplarzy Biblii w addenda. Są nimi włączone na początek pierwszego 
tomu karty z ozdobnymi nagłówkami, przeznaczone na familijne wpisy: chrzci-
ny, zaślubiny, zgony, w naszych egzemplarzach pozostały one niezapisane. Na-
tomiast na egzemplarzach pozostały inne ślady, pozwalające po części odtwo-
rzyć ich losy. Egzemplarz z medalionami w 1916 roku ofiarowała i zaopatrzyła 
w dedykację: „Der Stadtbibliothek zu Bromberg gestiftet von Helene Ménard. 
September 1916.” Helena Ménard, nauczycielka śpiewu i gry na fortepianie, 
mieszkająca w sąsiedztwie biblioteki (Hoffstrasse 5 czyli Jana Kazimierza 8)4. 
Z kolei drugi egzemplarz ma nalepkę petersburskiego księgarza H. Schmitz-
dorffa („Kaiserliche Buchhandlung./ H. Schmitzdorff/ St. Petersburg/ Newsky-

4 Bogna Derkowska-Kostkowska, Instytuty muzyczne i nauczyciele muzyki w Bydgoszczy 
od drugiej połowy XIX wieku do 1920 roku, [w:] Świadkowie kultury muzycznej na 
Pomorzy i Kujawach, pod red. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2013, 
s. 91.
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Prospect 5.”), do biblioteki przekazała go dr W. Galinowska5. Oba mają śla-
dy zniszczeń: ten pierwszy plamki foxingu i otarcia na okładkach (zwłaszcza 
w partii wypukłego reliefowego portretu), drugi ma uszkodzony grzbiet, który 
już kiedyś, dawno temu, był naprawiany. 

5 W Spisie telefonów województw gdańskiego i bydgoskiego na rok 1954, (s. 40), fi-
guruje Wida Galinowska, doktor medycyny, choroby oczu, mieszkająca przy ul. 
Pomorskiej 10. 

Joanna Matyasik

DRUKI HIERONIMA WIETORA W ZBIORACH 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY

Hieronim Wietor uważany jest za najwybitniejszego rodzimego 
drukarza I połowy XVI w. Przypisuje się mu zaszczepienie na gruncie polskim 
renesansowej sztuki typograficznej, w kwestii estetyki książki, stylu pracy 
i polityki wydawniczej. Jego warsztat z powodzeniem mógł konkurować 
z ówczesnymi oficynami zagranicznymi. Pełnił on też rolę świadomego 
propagatora idei humanizmu w północnej i środkowej Europie. Z jego oficyną 
związani byli wybitni przedstawiciele myśli renesansu, on sam zaś obracał się 
w środowisku literacko-naukowym i cieszył się wśród polskich humanistów 
ugruntowaną sławą. Współcześnie również docenia się zasługi typografa na 
polu rozwoju drukarstwa i literatury polskiej, czego realnym dowodem jest 
nazwanie jego imieniem jednej z ulic Krakowa.

Hieronim Wietor (1480-1546) pochodził ze śląskiej miejscowości 
Liebenthal (dziś Lubomierz k. Jeleniej Góry). Właściwie nazywał się 
Hieronymus Büttner, z czasem jednak zaczął posługiwać się łacińską wersją 
nazwiska – Vietor. We wczesnej młodości związał się z Krakowem. Studia 
odbył na Uniwersytecie Krakowskim, a po zakończeniu edukacji zajął się 
introligatorstwem, księgarstwem i drukarstwem. W 1507 r., prawdopodobnie 
nie wytrzymując konkurencji z Janem Hallerem, przeniósł interes do Wiednia, 
gdzie wytłoczył 123 dzieła. Jego wydawnictwa cechowały się, dzięki współpracy 
z najwybitniejszymi wiedeńskimi grafikami, wysokim poziomem estetyki, choć 
najczęściej miały niewielką liczbę arkuszy. Przez cały czas pobytu za granicą 
utrzymał kontakt z krajem: współpracował ze swym kuzynem, a jednocześnie 
księgarzem i nakładcą krakowskim – Markiem Szarffenbergiem, wydawał 
teksty polskich autorów, które zdobił drzeworytami o rodzimej tematyce (jak 
godło Polski i Litwy, herb Krakowa), niektóre druki dedykował aktualnie 
panującemu monarsze –Zygmuntowi I Staremu. Po 10. latach powrócił do 
Krakowa, gdzie ponownie założył oficynę, tym razem na stałe zapisując się 
w historii polskiego drukarstwa. Za pośrednictwem Josta Ludwika Decjusza 
zaczął publikować również dla dworu królewskiego, uzyskując tytuł „drukarza 
kancelarii królewskiej”. Ilość dzieł tłoczonych przez Wietora jest imponująca, 
już w 1518 r. spod jego prasy wyszło aż 26 pozycji, rocznie ukazywało się po 
19-20 tytułów, a w sumie około 600., a więc więcej niż wydał którykolwiek 
z pozostałych ówczesnych polskich drukarzy. Prawdopodobnie dysponował 
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trzema lub czterema prasami drukarskimi i zatrudniał co najmniej 16 osób. Po 
śmierci właściciela w 1546 r. warsztat prowadziła wdowa Barbara. Wyszła ona 
za mąż za jednego z czeladników – Łazarza Andrysowica, który przekształcił 
odziedziczoną oficynę w słynną Drukarnię Łazarzową1. 

Przedsiębiorstwo Wietora stało na bardzo wysokim poziomie, 
porównywalnym z najnowocześniejszymi warsztatami typograficznymi 
w ówczesnej Europie. Jako doradcy literaccy i korektorzy współpracowali 
z nim profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego i zagraniczni humaniści, 
jak np. Leonard Coxe czy Benedek Abádi. Wietor nie stronił od zachodnich 
nowinek, wprowadzając renesansowe wzory w zakresie edytorstwa. Jego druki 
to prawdziwe dzieła sztuki typograficznej, odznaczające się piękną formą 
zewnętrzną. Wysoką estetykę drukowanych książek uzyskiwał dzięki dobrej 
jakości farb i papieru, odpowiedniej kompozycji kolumn tekstu, pięknym 
krojom stosowanych czcionek i bogatej szacie graficznej. Dysponował różnymi 
rodzajami czcionek m.in. antykwą Mikołaja Jensona, kursywą Alda Manutiusa, 
oryginalną kursywą polskiego kroju, frakturą norymberską, szwabachą, 
czcionką grecką i hebrajską. Wprowadził renesansowy ornament ramki włoskiej 
o architektonicznej kompozycji (biały rysunek na czarnym tle), posiadał też 
bogaty zasób drzeworytów, stojących na wysokim poziomie artystycznym 
(niektóre pochodziły z Wiednia i miast włoskich). Potrafił harmonijnie dobrać 
elementy druków: ornamenty i inicjały dostosowywał do kroju czcionek 
oraz treści tekstu, starannie dopasowywał ilustracje. Wyjątkowo bogatą szatę 
graficzną miały druki polskie, w których umieszczał ryciny sprowadzone 
z zagranicy (np. Żywot Pana Jezu Krysta ozdobiony został całostronicowymi 
drzeworytami Hansa Schäuffeleina z dzieła Speculum passionis Domini nostri 
Iesu Christi Udalryka Pindera). Posługiwał się dwoma sygnetami drukarskimi: 
z monogramem oraz z bożkiem Terminusem2. 

Wysoki poziom druków Wietora widoczny jest także 
w sferze merytorycznej tekstów, utrzymanych w konwencji nowych prądów 
humanistycznych. Drukarz tłoczył dzieła autorów klasycznych i renesansowych, 
które były pożądane w środowisku naukowym Krakowa. Wśród tematyki 
drukowanych prac znalazły się także publikacje uniwersyteckie (głównie 
traktaty medyczne), panegiryki na część wybitnych osobistości, pisma urzędowe 
(np. edykty królewskie, konstytucje sejmowe), utwory religijne i księgi 
kościelne (statuty diecezjalne, homilie, brewiarze, rubrycele). W repertuarze 

1 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, praca zbiorowa pod red. A. Kaweckiej-
Gryczowej, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, Wrocław-Łódź, 1983, s. 325–352 
[Wietor Hieronim].; M. Jaglarz, Księgarstwo krakowskie XVI wieku, Kraków 2004, 
seria: Biblioteka Krakowska, nr 147, s. 80-81. 

2 Drukarze dawnej Polski..., s. 343-347.; J. Pirożyński, Drukarstwo krakowskie XV-XVI 
wieku, Warszawa-Kraków, 1975, s. 19.

wydawniczym Wietora było sporo nowości, nawet autorów zagranicznych 
starał się drukować zaraz po ukazaniu się pierwodruku. Mimo że teksty 
urzędowe, podręczniki uniwersyteckie i publikacje kościelne przynosiły wielkie 
dochody, to jednak nie zgromadził wielkiego majątku, inwestując zarobione 
pieniądze w modernizację oficyny. Jako jeden z najwybitniejszych typografów 
epoki, współpracował z tak wybitnymi umysłami jak Erazm z Rotterdamu, 
Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer czy Andrzej Frycz Modrzewski. Ważną rolę 
w jego działalności odgrywał Jost Ludwik Decjusz, (1485-1545) – historyk, 
dyplomata i ekonomista krakowski, sekretarz na dworze Zygmunta I Starego. 
Był to człowiek niewykształcony, ale bardzo uzdolniony. W krótkim czasie 
stał się postacią wpływową w Krakowie, a jego dom postrzegano jako centrum 
wymiany myśli ludzi różnych kultur i narodowości. Formalnie nie był związany 
z księgarstwem i drukarstwem, ale jako wydawca współpracował z najlepszymi 
oficynami, w tym z warsztatem Wietora3. 

Zasługą Hieronima Wietora było upowszechnienie literatury polskiej, 
zarówno poprzez drukowanie tekstów rodzimych autorów, jak i przekładów 
utworów zagranicznych. Jego pierwszą polskojęzyczną książką był Żywot św. 
Anny (1520), przełożony przez Jana z Koszyczek. Wydawał także publikacje 
do nauki języka polskiego, np. jeden z najwcześniejszych polskich elementarzy 
pt. Nauka krótka ku czytaniu pisma polskiego (1539) czy bardzo popularny 
samouczek polsko-niemiecki, opracowany przez Nikla Szelnera. Do dnia 
dzisiejszego zachowało się około 60 polskich tytułów, wytłoczonych w jego 
drukarni. Jest to o tyle niezwykłe, ze sam drukarz nie był Polakiem. Wietor 
w przedmowach wielokrotnie podkreślał swój udział w rozwoju literatury 
i języka polskiego oraz bezinteresowność działalności. Jego zasługi na tym polu 
są nie do przecenienia, sprawą drugorzędną jest czy rzeczywiście kierował się 
przywiązaniem do polskości czy też chęcią pomnożenia zysków4. 

 H. Wietor drukował również w innych językach, np. niemieckim 
i greckim. Ciekawostką jest zamiłowanie drukarza do wydawania książek 
węgierskich, co spowodowane było względami ekonomicznymi (sprzedawał 
je licznej grupie studentów węgierskich Uniwersytetu Krakowskiego, profity 
czerpał także z nakładczej działalności możnowładców madziarskich, np. rodu 
Perényich). Najstarsze teksty węgierskie wyszły właśnie z jego drukarni5.

Książnica bydgoska w swych zbiorach posiada cztery druki Hieronima 
Wietora. Najwcześniejszy, który ukazał się w 1521 r., zawiera dzieło Chronica 
Polonorum (sygn. 2766.1993). Jego autorem jest Maciej Miechowita (właściwie 
Maciej Karpiga, 1457-1523), typowy człowiek renesansu, z powodzeniem 
3 Drukarze dawnej Polski..., s. 334- 343.; Monika Jaglarz, op.cit., s. 34.
4 H. Szwejkowska, Książka drukowana XV – XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław 

1975, s. 105.
5  Drukarze dawnej Polski..., s. 340-341.
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parający się wieloma profesjami (zasłynął jako lekarz, historyk, geograf, 
astrolog i alchemik, ponadto profesor i rektor Akademii Krakowskiej, lekarz 
nadworny Zygmunta I Starego, kanonik krakowski i radny miasta Krakowa). 
Pochodził z rodziny chłopskiej, studiował w Krakowie i na uniwersytetach 
włoskich, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny i filozofii. Najbardziej znane 
są jego dzieła z zakresu medycyny, jest autorem Contra saevam pestem regimen 
– pierwszej polskiej drukowanej książki poświęconej epidemii, która powstała 
w związku z szerzącą się zarazą dżumy; oraz Conservatio sanitatis – pierwszego 
polskiego poradnika medycznego, ze wskazówkami dotyczącymi leczenia 
chorób zębów. Wśród jego publikacji historycznych rozgłos zyskał Tractatus de 
duabus Sarmatiis Asiana et Europiana (Traktat o dwóch Sarmacjach, azjatyckiej 
i europejskiej). Jest to najwcześniejsza renesansowa książka naukowa, 
opisująca geografię i etnografię tej części Europy. Drugą poczytną pozycją było 
wspomniane studium historii Polski: Chronica Polonorum (Kronika Polska), 
której jeden egzemplarz znaleźć można w zbiorach WiMBP6. 

Pierwsza edycja Kroniki ukazała się w 1519 r. Zasłynęła tym, że 
jako pierwsza w Polsce książka drukowana została wycofana przez cenzurę 
kościelną. Powodem była zbyt krytyczna ocena niektórych władców i rodów 
magnackich. W 1521 r. pojawiło się wydanie drugie, które zawierało poprawki, 
wprowadzone prawdopodobnie pod osobistym nadzorem arcybiskupa Jana 
Łaskiego (dowodem jest wyeksponowana rola prymasa w dziejach państwa). 
W nowym nakładzie m.in. usunięto krytyczny osąd rządów Aleksandra 
Jagiellończyka, a także złagodzono opis i zminimalizowano rolę Zygmunta 
Starego w nieudanej wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta. Edycja z 1521 r. 
stała się podstawą późniejszych przedruków i przekładu na język polski. Praca, 
mimo wielu niedoskonałości językowych i kompozycyjnych, odegrała znaczącą 
rolę w historiografii polskiej, wpływając na dzieła m.in. Bernarda Wapowskiego, 
Marcina Bielskiego i Marcina Kromera7. 

Chronica Polonorum opisuje dzieje Polski od czasów najwcześniejszych 
do 1506 r. Powstała w głównej mierze na podstawie kroniki Jana Długosza, ale 
też w wyniku wieloletnich badań Miechowity, poświęconych historii, geografii, 
kultury, medycyny i etnografii ziem polskich. Część pierwsza (do 1480 r.) 
stanowi zwięzłe ujęcie faktograficzne, druga (za lata 1481-1506) zawiera 
wątki autobiograficzne. Opisywane wydanie z 1521 r. zostało wzbogacone 
o traktat historyczny Josta Ludwika Decjusza, obejmujący trzy księgi. Pierwsza 
De vetustatibus Polonorum (O starożytności Polaków), to opis mitycznego 
początku narodu polskiego, wywodzącego się rzekomo od Sarmatów. Część 
6 Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, red. Kazimierz Budzyk, Warszawa 

1964, t. 2, s. 518-523 [dalej Nowy Korbut].
7 Bibliografia Polska XV-XVIII, Karol Estreicher, t. 22, Kraków 1908, s. 357 [dalej 

Estreicher].

druga – De Jagellonum Familia – opisuje panowanie dynastii Jagiellonów, od 
czasów Władysława Jagiełły do Aleksandra Jagiellończyka. Tom trzeci – De 
Sigismundi – to sporządzona na podstawie własnych obserwacji i osobistych 
notatek, charakterystyka państwa pod rządami Zygmunta I Starego do 1516 r. 
Zawarte w niej zostały wątki historiograficzne (najciekawsze dotyczą wojny 
z Rosją i Tatarami krymskimi oraz zjazdu wiedeńskiego w 1515 r.), geograficzne 
(zarys granic Rzeczypospolitej), etniczne (opis zamieszkujących ziemie polskie 
narodów), biograficzne (charakterystyka postaci Zygmunta I Starego). Autor 
umieścił też wskazówki dla przyszłych badaczy dziejów Polski, polecając 
im trzymanie się prawdy historycznej, wykorzystywanie różnych źródeł 
i krytyczny do nich stosunek, wreszcie dbałość o formę stylistyczną i językową 
dzieła. Całość spaja dedykacja Decjusza dla aktualnie panującego monarchy, 
czyli króla Zygmunta I, list Miechowity do królewskiego sekretarza – Andrzeja 
Krzyckiego oraz odezwa tego ostatniego do czytelnika8. 

Publikacja wydana została w formacie in folio, liczy 379 i 99 kart 
odrębnie numerowych cyframi rzymskimi, 16 kart niefoliowanych oraz jedną 
tablicę złożoną. Wyróżnia się bardzo bogatą szatą graficzną, na którą składa 
się m.in. czerwono-czarna strona tytułowa z drzeworytniczym frontispisem, 
przedstawiającym św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Godne uwagi 
jest także verso karty tytułowej dzieła Decjusza, z drzeworytem ukazującym 

8 J. Ziomek, Renesans, Warszawa 2012, s. 159-160, 162, seria: Wielka Historia 
Literatury Polskiej.

Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków 1521, sygn. 2766.1993,
drzeworyty przedstawiające legendarne postacie Lecha i Czecha oraz królową Bonę.
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postacie dwóch rycerzy przy kolumnach, scenę batalistyczną i herb Korony; 
oraz karta tytułowa De Sigismundi, z wizerunkiem króla w otoczeniu 
herbów ziem polskich. Ponadto w tekście znaleźć można liczne ręcznie 
kolorowane ilustracje drzeworytnicze z portretami królów i książąt polskich, 
ryciny ukazujące wydarzenia historyczne (np. zjazd gnieźnieński), tablicę 
drzeworytniczą, zawierającą genealogię Jagiellonów, z wizerunkami członków 
rodu; wreszcie ozdobne inicjały. Sam egzemplarz bydgoski charakteryzują 
marginalia i glosy, noty polsko- i łacińskojęzyczne, sporządzone na kartach 
początkowych i ochronnych przy dolnej okładzinie. Zachowały się także 
zapiski proweniencyjne poprzednich właścicieli, z których dowiadujemy się, 
że wcześniej księga była własnością Ludwika Krzyszkowskiego, księdza 
W. Ziarkowskiego oraz biblioteki seminaryjnej w Kielcach. Przez Książnicę 
bydgoską została zakupiona w 1993 r. na aukcji antykwarycznej, zorganizowanej 
przez Antykwariat „Dom Książki” w Bydgoszczy. Wartość obiektu obniża 
nienajlepszy stan zachowania: brak karty tytułowej z frontispisem, poluzowane 
zszycie początkowych składek, plamy, przedarcia, zacieki i ubytki papieru. Nie 
zachowała się także oryginalna oprawa, którą w XIX w. zastąpiła półskórkowa 
okładzina, ze złoceniami na grzbiecie9.

Wśród druków Wietora, które przechowywane są w murach Książnicy 
bydgoskiej, znajduje się Apophtegmata ad bene beateq[ue] vivendum mire 
conducentia... (sygn. B 824). Jest to filozoficzne dzieło, przetłumaczone z greki 
na język łaciński przez benedyktyna i uczonego grecystę – Jana Camersa (ca 
1450-1537), opracowane przez Jana ze Stobnicy (1470-1519), filozofa, geografa 
i profesora Akademii Krakowskiej10. Bydgoski egzemplarz ukazał się w 1538 
r. i jest trzecim wydaniem tego pisma w Polsce. Pierwsze wytłoczył Wietor 
w 1522 r., drugie Maciej Szarffenberg w 1529 r. Kilka edycji w tak krótkim 
czasie świadczy o popularności traktatu11. Apophtegmata wydana została 
w formacie octavo, obejmuje 34 karty, oznaczone numeracją rzymską oraz 
14 kart nienumerowanych, na których znalazła się dedykacja Josta Ludwika 
Decjusza dla kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego 
oraz indeks. Egzemplarz bydgoski stanowi część kolekcji, dawniej należącej 
do konwentu bernardynów w Bydgoszczy. Charakteryzuje się współczesną 
oprawą, wykonaną z desek i skóry brązowej przez introligatora Biblioteki – 
Piotra Karowskiego w 1952 r. Stan zachowania obiektu jest zadawalający, nie 
posiada żadnych defektów, a jedynie zacieki i plamy, będące świadectwem 
tułaczki księgozbioru pobernardyńskiego w XIX w.12 

9 J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015, nr 265.

10  Nowy Korbut, t. 3, Warszawa 1965, s. 289-291.
11  Estreicher, t. 14, s. 29.
12  J. Matyasik, op.cit., nr 165.

Kolejnym drukiem Wietora, którym może poszczycić się Biblioteka, 
jest traktat filozoficzny Examen spirituum et visionum cum parenesi ad 
agendam poenitentiam, wydany w 1542 r. (sygn.: XVI, 8-24; egz.: 1148.1923). 
Jego autorem jest Mateusz z Kościana (zm. 1545), doktor teologii i profesor 
Akademii Krakowskiej. Z pochodzenia był mieszczaninem, co – mimo 
zdolności intelektualnych, ogromnej erudycji i godnych podziwu cech 
charakteru – blokowało możliwości awansu na wyższe godności i urzędy 
w kapitułach uniwersyteckich. Pomocną dłoń podał mu biskup krakowski 
Piotr Gamrat, który chętnie otaczał się uczonymi plebejuszami. Z nominacji 
biskupa objął penitencjaria w katedrze wawelskiej i poznańskiej, oraz został 
spowiednikiem i teologiem na dworze biskupim. Za namową swego protektora 
opracował i wydał drukiem u H. Wietora 
wspomniane pismo teologiczne13. 

Examen spirituum wyróżnia 
się na tle twórczości teologów 
krakowskich, którzy przywiązani byli 
do doktryny scholastycznej. Zawarte 
w nim myśli są utrzymane w konwencji 
renesansowych prądów, dominujących 
wówczas w naukach teologicznych 
Europy Zachodniej. Autor dał się 
poznać jako wybitny erudyta i znawca 
literatury patrystycznej, współczesnej 
egzegezy biblijnej i piśmiennictwa 
klasycznego. Ponadto tekst wyróżnia 
się humanistyczną troską o poprawność 
stylu i języka. Dzieło zawiera dedykację 
odautorską dla biskupa Piotra Gamrata. 
Druk ukazał się w formacie octavo, 
liczy nienumerowane 52 karty, zawarte 
w siedmiu arkuszach, sygnowanych A-F8 
i G4. Szata graficzna obejmuje drzeworyt, 
umieszczony na ostatniej stronie, tuż 
nad kolofonem, i przedstawiający scenę 
chłostania Hioba14. W 1923 r. Biblioteka 
pozyskała jeden egzemplarz tego druku 
na drodze zakupu. Stan zachowania 
obiektu musiał być nienajlepszy, skoro 

13 L. Hajdukiewicz, Mateusz z Kościana, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław-
Kraków 1975, s. 195-196. 

14 Estreicher, t. 14, Kraków 1896, s. 430.

Mateusz z Kościana, Examen 
spirituum, Kraków 1542, sygn. XVI, 
8-24, drzeworyt i kolofon.
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brakuje w nim składki A i pierwszej karty B1, ponadto widoczna jest znaczna 
interwencja konserwatora. W 1953 r. obiekt poddano restauracji, w ramach 
której Piotr Karowski uzupełnił ubytki papieru oraz wykonał nową oprawę 
(półskórek). Wartość bydgoskiego egzemplarza podnoszą łacińskojęzyczne 
glosy i marginalia15. 

Hieronim Wietor wśród zagranicznych humanistów szczególnie 
upodobał sobie niderlandzkiego filozofa i filologa Erazma z Rotterdamu 
(1466?-1536). Był on pierwszym polskim drukarzem, wydającym dzieła tego 
wielkiego humanisty. Ogółem spod jego prasy wyszły 24 edycje dzieł Erazma, 
zarówno w oryginalnym języku łacińskim, jak i w polskim przekładzie. Były 
to głównie pomniejsze prace religijno-moralistyczne i podręcznikowe. Wiele 
z nich wzbogacił portretem autora w otoku, inspirowanym medalionem Quintina 
Metsysa16. W Książnicy bydgoskiej znajduje się druk z 1542 r., zawierający De 
contemptu mundi epistoła (List o pogardzie do świata, sygn. B 1344). Dzieło 
powstało między rokiem 1486 a 1489, drukiem po raz pierwszy ukazało się 
w 1521 r. Jedynym wydaniem staropolskim jest wspomniana edycja Wietora. 

De contemptu mundi epistola ma budowę dychotomiczną, czyli składa 
się z dwóch wyraźnie oddzielonych części. 
Pierwsza, o wydźwięku negatywnym, stanowi 
przestrogę przed złym światem, opisuje 
rozmaite pokusy oraz niebezpieczeństwa 
zagrażające spokojowi i błogości duchowej 
człowieka. Zawiera sześć rozdziałów, o wielce 
wymownych tytułach: „Niebezpiecz nie jest 
przebywać w świecie”, „Trzeba gardzić 
dostatkiem”, „Śmiertelnie niebezpieczne 
i odrażające są rozkosze cielesne”, „Próżne 
i niestałe są zaszczyty”, „Konieczność śmierci 
i przemijalność wszystkiego na świecie” oraz 
„Świat jest nieszczęsny i pełen występków”. 
Druga część, pozytywna, opisuje wartości, 
jakie oferuje życie klasztorne. Składa się 
z czterech rozdziałów: „Szczęśliwość życia 
pustelniczego”, „Żyjący w pustelni cieszą 
się podwójnym spokojem”, „O rozkoszach 
życia pustelniczego” i „O tym, że największa 
wolność jest nie w świecie, lecz w wycofaniu się 
ze świata”. Ostatni rozdział, podsumowujący 
i bez tytułu, uświadamia czytelnika, że do życia 

15  J. Matyasik, op.cit., nr 298. 
16  Drukarze dawnej Polski..., s. 337.

monastycz nego nadają się tylko nieliczni. Jest też ostrzeżenie przed pochopnym 
podejmowaniem decyzji porzucenia świata i wstąpienia do klasztoru, np. 
w obliczu niepowodzeń życiowych lub pod przymusem17.

De contemptu mundi epistola wydany został w formacie octavo, liczy 
32. nienumerowane karty, złączone w pięciu arkuszach, sygnowanych a2, A3-
D8. W druku nie ma wzmianki o adresie wydawniczym, który został ustalony 
na podstawie cytaty bibliograficznej18. Szata graficzna obejmuje tytuł w ramce 
drzeworytniczej, przedstawiającej u góry wieniec z głową anioła pomiędzy 
dwoma rogami obfitości, po bokach putta stojące na postumentach z gałązkami 
winorośli w rączkach, poniżej dwa uskrzydlone putta siedzące na delfinach 
i trzymające wieniec z liści. Na końcu znaleźć można drzeworytniczy sygnet 
drukarski w wersji drugiej, tj. bożka Terminusa19. Bydgoski egzemplarz należy 
do kolekcji starych druków, niegdyś będącej własnością konwentu bernardynów. 
Jest częścią klocka introligatorskiego, obejmującego pięć różnych dzieł epoki 
renesansu (B 1341-1345). Z wyjątkiem omawianego, zajmującego pozycję 
czwartą, pozostałe to szesnastowieczne druki kolońskie. Cechą charakterystyczną 
dla tego obiektu są marginalia oraz oryginalna oprawa z epoki, złożona z desek, 
skóry brązowej i klamer, którą poddał konserwacji Piotr Karowski w 1938 r.20

W Książnicy bydgoskiej znajdują się cztery druki wytłoczone przez 
Hieronima Wietora. Wszystkie ukazały się w Krakowie w latach 1521-1542. 
Trzy posiadają ozdobną szatę graficzną, w postaci bogato ilustrowanej karty 
tyłowej, kolofonu bądź rycin związanych z treścią dzieła. Z wyjątkiem obszernej 
publikacji Macieja z Miechowa, pozostałe są drukami drobnymi, o objętości 
nieprzekraczającej dziesięciu arkuszy. Wszystkie dzieła są łacińskojęzyczne, 
ale aż trzy mają autorów rodzimych. Dwa należą do kolekcji pobernardyńskiej, 
pozostałe zaś zostały zakupione (od osoby prywatnej w 1923 r. i na aukcji 
antykwarycznej w 1993 r.). Zaledwie jeden obiekt zachował się w oryginalnej 
oprawie, jedna okładzina została wykonana w XIX w., dwie w latach 1952-1953 
przygotował Piotr Karowski. 

17 J. Domański, Uwagi o średniowiecznej i renesansowej „pogardzie świata” i „nędzy 
człowieka” (Lotariusz — Poggio Bracciolini — Erazm z Rotterdamu), „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 1992, t. 36, s. 35-51, ss. 5-52.

18 Estreicher, t. 16, Krakow 1898, s. 85.
19 H. Dubowik, K. Sarnowska, Dzieje drukarstwa na przykładzie starodruków Biblioteki 

Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1967, nr 26.
20 J. Matyasik, op.cit., nr 107.

Erazm z Rotterdamu, De 
contemptu mundi epistoła, 
Kraków 1542, sygn. B 1344, 
drzeworyt karty tytułowej.
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Chronologiczny wykaz druków Hieronima Wietora znajdujących się 
w zbiorach WiMBP

MACIEJ z MIECHOWA
Chronica Polonoru[m]. [Acc.:] Jost Ludwik Decjusz, De vetustatibus Polonorum; 
– De Jagellonum Familia; – De Sigismundi. 
Cracoviae, per Hieronymu[m] Vietore[m], 1521. 
Sygn. i egz.: 2766.1993 (4).

JAN ze STOBNICY
Apophtegmata ad bene beateq[ue] vivendum mire conducentia, nuper ex 
limpidissimo graecorum fonte in latinum fideliter conversa ... [tł. Favorino 
Guarino]. 
(Cracoviae, per Hieronymum Vietorem, 1538).
Sygn. i egz.: B 824 (dawny egz. 2651.1920).

MATEUSZ z KOŚCIANA
Examen spirituum et visionum cum parenesi ad agendam poenitentiam ...
Cracoviae, in Officina Hieronimi Vietoris, 1542. 
Sygn.: XVI, 8-24; egz.: 1148.1923.

ERASMUS ROTERODAMUS
De contemptu mundi epistola ... 
[Kraków, Hieronim Wietor], 1542.
Sygn. i egz.: B 1344 (dawny egz. 2733.1920).
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Lucyna Gęsikowska

OKIEM PASJONATA, CZYLI KOLEKCJA HISTORYCZNA 
KOPALNIA – FORDON ORAZ INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE 

FORDONU W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIO-
TEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Zasadniczo pasja jest sprawą bardzo indywidualną. Cieszy wyłącznie 
osobę, która się jej oddaje, a nie szersze grono. Robi się ciekawie, gdy może za-
interesować większą grupę i stać się dla niej natchnieniem. Choćby wówczas, 
gdy dostarcza wiadomości na temat rodzinnego miasta, osiedla, po którym bie-
gało się w dzieciństwie, tak zwanych „naszych kątów”, które dla kogoś spoza 
terenu nie są niczym szczególnym, a nas cieszą, czasami wręcz fascynują, bo 
są częścią dzieciństwa i młodości. Wiele osób ma ogromny sentyment do ta-
kich miejsc. Dobrym przykładem jest Robert Fallaszek – historyk (absolwent 
UKW), zbieracz, pasjonat, rewalidator-terapeuta, ale przede wszystkim byd-
goszczanin, a nawet, jak sam precyzyjniej siebie nazywa – fordoniak. Inte-
resuje go właśnie Fordon – osiedle dla większości bardzo odległe, kojarzone 
przede wszystkim z blokowiskiem. Można jednak spróbować spojrzeć na nie 
nieco inaczej, a więc wnikliwym okiem Roberta Fallaszka, i odnaleźć mnó-
stwo skarbów.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy hi-
storyk złożył pokaźny zbiór dotyczący osiedla nad Wisłą. Co ważne, nie jest 
to cała kolekcja. W niedalekiej przyszłości zasób Biblioteki ma się rozszerzyć 
o kolejne pozycje. Na chwilę obecną może się ona pochwalić czterema teczka-
mi tak zwanej Kolekcji Historycznej Kopalni – Fordon. Bardzo zbliżoną nazwę 
(Fordon – Historyczna Kopalnia) nosi blog prowadzony przez Roberta Fallasz-
ka, który umieszcza na nim informacje związane z Fordonem, a na wstępie 
tak zachęca do kolejnych odwiedzin i kontaktu: „Jeżeli dokonałeś odkrycia, 
znasz jakieś rodzinne legendy, przekazy, które nie ujrzały światła dziennego, 
posiadasz ciekawe materiały o Fordonie, np. zdjęcia, dokumenty, które są twoją 
własnością i chcesz się nimi podzielić, skontaktuj się: hkfordon1@gmail.com. 
Jeżeli szukasz swoich przodków czy informacji związanych z Fordonem, to 
być może będę w stanie Ci pomóc, gdyż jestem historykiem, urodziłem się 
w Fordonie. Mogę bezpłatnie załączyć Twój apel jako post. Tego bloga (za po-
mocą „wbudowanego” tutaj translatora) czytają ludzie z całego świata i czasem 
kontaktują się w różnych sprawach. Taka moja pasja.”

We wspomnianych teczkach znajdują się przede wszystkim fotogra-
fie, jest ich blisko 150. Wiele z nich pochodzi z okresu II wojny światowej, 

dla przykładu: żołnierze nie-
mieccy stacjonujący w Pałczu 
i okolicach (1941-1942), woj-
sko niemieckie w Strzelcach 
Górnych niedaleko Fordonu 
(1941), zniszczony Most For-
doński (1939-1941), niemiecki 
most pontonowy przez Wisłę 
w Fordonie (Fot. 1), żołnierze 
niemieccy w koszarach, nie-
mieckie działo przeciwlotni-
cze. Odnaleźć można zdjęcia 
z uroczystości (poświęcenie 

pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Fordonie, październik 1935) oraz 
fotografie konkretnych miejsc (kirkut w Starym Fordonie – zdjęcia fragmen-
tów macew (Fot. 6), obraz Matki Bożej nawiedzający parafię św. Mikołaja 
[1988], statek na Wiśle w Fordonie, most na Wiśle wraz z panoramą Fordonu, 
ołtarz oraz wnętrze kościoła św. Mikołaja, wnętrze szkoły podstawowej przy 
ulicy Wyzwolenia (Fot. 2), okno wystawowe oraz wnętrze sklepu w Fordonie 
sprzed II wojny światowej) oraz fotografie osób (przedwojenna fotografia ślub-
na, Franciszek Piętka – mieszkaniec Fordonu, rodzina Smarz [z okresu II woj-
ny światowej] oraz Zbigniew Smarz – mieszkaniec Starego Fordonu, kolekcja 
fotografii niemieckiej rodziny z Grudziądza [okres przedwojenny i II wojna 
światowa], a oprócz tego Stary Fordon, z lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
i z początków XXI). 

Kolekcja Historyczna Kopalnia – Fordon to nie tylko sam Fordon: 
wśród fotografii znajduje się również album zawierający zdjęcia wykonane 
w okolicach Bydgoszczy, w Inowrocławiu, Smukale, Ostromecku i Lubichowie 
(lata 1926-1927, 1931, 1934-1940, 1949). To prawdopodobnie pamiątka z ro-
dzinnej kolekcji. (Fot. 3) 

Zbiór Fallaszka tworzą również kartki pocztowe (Fot. 4) – niemiec-
kie oraz polskie (Weichselbrucke bei Fordon, Gruss aus Fordon, Ojczyźniany 
Związek Kobiet, Rozgłośnia Polskiego Radia Wolna Europa). A skoro są kart-
ki, nie mogło zabraknąć znaczków (herb Fordonu: Królestwo Prus, prowincja 
poznańska, region Bromberg, okres pruski 1815-1920). 

To chyba dobry moment, żeby wymienić najoryginalniejsze pamiątki 
kolekcji – na początek naklejki po sokach i napojach, ściśle związane z For-
donem! Dwie z nich pochodzą z Pomorskich Zakładów Przemysłu Owocowo-
Warzywnego, z lat 1978-1986, natomiast trzecia z fabryki wyrobów cukierni-
czych, R. K. Hübner i S-ka, prawdopodobnie sprzed 1939 roku (Fot. 5). Cieka-
wostkę stanowi karta rzemieślnicza Alfonsa Rosenkranca, pracownika Rzeźni 
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Miejskiej. Rzeźnik przypuszczalnie był mieszkańcem Fordonu. Podobnie jak 
Małgorzata Czecholińska, której legitymacja szczepienia przeciwgruźliczego 
(z 1956 roku) trafiła do zbioru Roberta Fallaszka.

Swój ślad zaznaczyło tu także Ostromecko, miejscowość leżąca po 
przeciwnej stronie Wisły – dwanaście imitacji kart pocztowych, mniej więcej 
z 2012 roku, dokumentuje 240 lat poczty dyliżansowej (1772-2012). Oprócz 
tego można zobaczyć zaproszenie z 1999 roku z wizyty apostolskiej Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy, kartę wstępu na obchody święta lot-
nictwa polskiego, z datą dzienną: 23.VIII.1954 r., oraz pojedynczy egzemplarz 
magazynu Świat, z września 1923 roku. Znajduje się w nim kilka ciekawych 
artykułów związanych z Fordonem, ale nie tylko: Fabryka tektury Jana Kło-
sowskiego w Fordonie pod Bydgoszczą, Fabryka Maszyn C. Blumwe i Syn […] 
Bydgoszcz-Wilczak, Najstarsza fabryka cygar w Polsce – W. Konkolewskiego 
w Bydgoszczy. 

Dla archeologów i historyków rarytasem będzie klucz z grodziska 
Wyszogród (sprzed 1382 roku) oraz monety i krzyżyk, znalezione na obszarze 
Starego Fordonu, powstałe prawdopodobnie po 1659 roku.

W znacznie większym formacie niż pozostałości wymienione powy-
żej, przedstawia się malowany odręcznie herb Fordonu. Kompozycja (około 
rozmiaru A1) powsta-
ła za sprawą Teresy 
Barskiej, a do Kolekcji 
Historycznej Kopal-
ni – Fordon trafiła jako 
dar jej siostry, Elżbiety 
Prężyny. Interesujące 
są okoliczności powsta-
nia herbu: został on na-
malowany w 1965 roku 
dla Biblioteki Miejskiej 
w Fordonie i wysta-
wiany był w oknie bi-
bliotecznym przy ul. 15 
Grudnia (dzisiejsza uli-
ca Bydgoska). Naklejono go na dyplom kupiecki (prawdopodobnie z okresu 
przedwojennego) Franciszka Płotki – znanego fordońskiego restauratora i dzia-
łacza, społecznika na rzecz miasta Fordonu. Płotka był właścicielem wytwórni 
i destylacji wódek w dzielnicy nad Wisłą oraz restauracji przy ulicy Bydgoskiej 
2. Była to jedna z pierwszych restauracji w powiecie bydgoskim, a budynek 
istnieje do dzisiaj. Autor fordońskiego bloga podaje ponadto, że w 1845 roku 

urodził się tam ksiądz Hieronim Gołębiewski, wieloletni proboszcz w Jastarni, 
autor słynnych Obrazów rybackich.

Interesującym elementem zbioru R. Fallaszka są dokumenty dotyczące 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Fordonie. Skoroszyt zawiera ponad 
300 różnych informacji na temat powstawania pomnika na fordońskim Rynku, 
przy kościele św. Mikołaja. Zeszyt pochodzi z lat 1958-1959, tak jak notatnik 
Powszechnej Kasy Oszczędności oraz bloczek kwitów Społecznego Komitetu. 
Zostały przekazane przez wspominaną już Elżbietę Prężynę. Na blogu Histo-
rycznej Kopalni Fordon znajduje się ciekawa, artystyczna wizja Fordońskiego 
Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, tuż przed rozbiciem i profanacją 
przez hitlerowców w noc sylwestrową 1939/1940 r. Jak pisze R. Fallaszek, po-
mnik znajdował się kiedyś na skwerze przed fordońskim mostem. Marek Izy-
dorczyk, malarz z Kłobucka, w 2012 roku utrwalił go na płótnie. Obraz można 
zobaczyć na blogu.

Skoro już mowa 
o Marku Izydorczyku, nie 
można nie wspomnieć, że 
w przekazanych Biblio-
tece zbiorach znajduje się 
publikacja Roberta Fal-
laszka: Wielki wojownik 
sztuki – Marek Izydorczyk. 
Książka wydana w Jastrzę-
biu-Zdroju, w 2017 roku, 
przybliża sylwetkę artysty 
malarza. Z wielkim szacun-
kiem wyraża się o nim sam 
autor: „Prace Artysty i styl 
życia wywarły na mnie tak wielkie wrażenie, że sięgnąłem po kartkę, dłu-
gopis i zapisałem jego dane osobowe. Obrazy z tego telewizyjnego reportażu 
po prostu zaszokowały mnie. W jego pracach zafascynowała mnie niezwykła 
kolorystyka oraz genialna umiejętność czarowania kształtem i przestrzenią. 
Zauważyłem, że Artysta ten posiada niespotykanie wysoką wyobraźnię wizu-
alno-przestrzenną i ogromną wrażliwość emocjonalną. Moim zdaniem Marek 
Izydorczyk posiada talent na miarę geniuszu.”

W egzemplarzu podarowanym Bibliotece, na stronie tytułowej, znaj-
duje się odręczna notatka autora: „Nakład – tylko 30 sztuk. Proszę moją daro-
wiznę udostępniać tylko w czytelni. Robert Fallaszek, 22.12.2017 r.”. Książka 
na prośbę autora, została zeskanowana i jest również dostępna w bazach Ku-
jawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, więc można ją zobaczyć bez wycho-
dzenia z domu.
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Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, pisząc o darach Rober-
ta Fallaszka dla Biblioteki, są dokumenty w języku niemieckim i rosyjskim. 
Jest ich dziesięć, przeważa język niemiecki. W języku rosyjskim wystawiono 
certyfikację przeznaczoną dla sapera, którego doceniono za męstwo i odwagę. 
Podziękowania złożył mu minister obrony ZSRR. Pochodzą one z okresu sta-
linowskiego. 

Jeśli chodzi o dokumenty niemieckojęzyczne (Fot. 7), można na przy-
kład znaleźć kopertę z 1866 roku, adresowaną do osoby duchownej – praw-
dopodobnie pastora, bądź proboszcza ewangelickiego/katolickiego, z Meseritz 
(obecnego Międzyrzecza) w województwie lubuskim. W liście znajdują się 
wzmianki o więzieniu, kaplicy więziennej. Bardzo możliwe, że na terenie za-
kładu karnego znajdowała się takowa kaplica. Są także dokumenty z różnych 
parafii: ewangelickiej w Fordonie, konkretnie kościoła św. Jana (z 1940 roku) 
oraz z parafii katolickiej z 1944 r. Ciekawość budzi druk bankowy z młyna 
parowego w Fordonie, także z 1944 roku. Figuruje w nim nazwisko Gustawa 
Harmela. Z 1942 r. pochodzi kwit związany z Niemiecką Listą Narodowościo-
wą i terenem Bydgoszczy i Osielska. Wszystkie dokumenty wymagają dobrej 
znajomości języka, stają się wówczas cennym źródłem informacji.

Tak w dużym skrócie przedstawia się kolekcja przekazana Bibliote-
ce przez R. Fallaszka. Dział Zbiorów Specjalnych posiada oprócz tego inne, 

liczne fotografie i pocztów-
ki, które przedstawiają za-
równo Fordon dawny, jak 
i ten bardziej aktualny. In-
formacją zachęcającą czy-
telników do poznawania 
bibliotecznej kolekcji jest 
fakt, że wszystkie pocz-
tówki i fotografie zostały 
zdigitalizowane i można je 
obejrzeć na komputerze do-
stępnym w Czytelni Zbio-
rów Specjalnych. Kolekcja 

fotografii i pocztówek zyskuje na takiej technicyzacji – zbiory są rzadziej wy-
ciągane z pudeł, co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia, naddarcia, poplamie-
nia. W każdej chwili można zasiąść do czytelnianego komputera i przeglądać 
zeskanowane zasoby. W szczególnych przypadkach można również uzyskać 
skan poszukiwanej fotografii.

Wśród pocztówek nie mogło zabraknąć kart z popularnym symbolem 
dzielnicy, Mostem Fordońskim. Jest także kilka przedstawiających Pomnik 
ofiar wojny 1939-1945, poległych i pomordowanych za wolność i niepodległość 

ojczyzny (postument stojący na rynku Starego Fordonu). Pojawiają się na nich 
często fotografie J. Siudeckiego. Dla przykładu, około 1973 roku, uwiecznił 
on szkołę podstawową przy ulicy Staszica. Dokonał tego we współpracy z J. 
Gardzielewską. Pocztówki pochodzą z różnych lat, są w rozmaitym stanie, z re-
guły zawierają informację o autorze fotografii i o tym, co się na nich znajduje. 
Znaczącym brakiem jest rok powstania, wydania karty – byłby to istotny wy-
znacznik identyfikacji tego typu materiałów.

Spoza kolekcji R. Fallaszka 
pochodzi pokaźny zbiór zdjęć, obrazu-
jących fordońską Cegielnię Adalberta 
Medzega. 28 pamiątek przybliża „fir-
mę, jeszcze niedawno, przez lata, zna-
ną jako Bydgoskie Zakłady Ceramiki 
Budowlanej, a noszącą aktualnie nazwę 
Cegielnie Bydgoskie S.A.”1, jak można 
przeczytać na portalu bydgoszcz.na-
szemiasto.pl. Wspomniany zakład jest 
jednym z większych przemysłów, któ-
rym może się poszczycić miasto nad Brdą. Dziedzictwa przemysłowego Byd-
goszczy dotyczyła wystawa, którą można było oglądać w sierpniu tego roku 
w Wypożyczalni Głównej WiMBP. Oprócz Cegielni Medzega pojawiły się tam 
między innymi: Bydgoska Fabryka Akordeonów, Drukarnia Gruenaera, Byd-
goskie Zakłady Mięsne, Persil, Bydgoska 
Fabryka Papieru i wiele innych. Prezentacja 
była skromnym ukoronowaniem Roku Dzie-
dzictwa Przemysłowego.

Ogromną ciekawostką w zbiorach 
WiMBP są Akta magistratu miasta Fordonu 
z lat 1749-1837. Dar Towarzystwa Historycz-
nego w Bydgoszczy zawiera następujące 
dokumenty: 1. Burmistrz i Rada Miasta za-
twierdza regulamin Gospody Towarzyskiej 
Bydgoskiej cechu szewskiego, 1749 r. (w tym 
fragment regulaminu dla członków Gospo-
dy), 2. Przepisy wykonawcze dla dzielnicy ży-
dowskiej m. Fordonu z XVII w. (kopia z 1775 
r.), 3. Orzeczenie sądowe w sprawie między 
Palczem a Radą m. Fordonu z 1803 r., 4. List 
gończy magistratu m. Koronowa (dotyczy 

1  http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/archiwum/podaj-cegle-z-fordonu,745512,art,t,id,tm.
html
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Adama Pokorry), 1803 r., 5. Obwieszczenie podprefekta pow. chełmińskiego 
w sprawie przewozu Wisłą z Prus do Księstwa Warszawskiego oraz dzierżawy 
promu, 1808 r., 6. Odpisy zarządzeń ministra finansów z 1837 r. W Aktach… 
znajdują się jeszcze 4 druki: 2 z obwieszczeniami z lat 1807-1808 oraz 2. karty 
z gazet, z lat 1808-1809. 

Dostęp do Akt magistratu jest ograniczony, co nie znaczy, że niemoż-
liwy. Dokumenty znajdują się w rękopisach, a więc w jednej z cenniejszych 
części Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Studenci piszący pracę magisterską, 
czy też doktoranci, muszą złożyć u Dyrektora Biblioteki pismo (wypisane 
przez promotora) z prośbą o udostępnienie potrzebnych dokumentów.

Fordon znajduje się także na mapach i planach miasta. Dla przykładu, 
Biblioteka posiada plan miasta Bydgoszczy, z wyodrębnioną dzielnicą Fordon 
w skali 1:55 000. To stan na dzień 30 listopada 1990 roku. Na planie pobocz-
nym map z 2002 oraz 2006 roku, wykonanych w skali 1:25 000 oraz 1:15 000 
oraz mapie topograficznej wydanej drukiem w 2010 roku (w skali 1:10 000) 
również jest widoczna dzielnica nad Wisłą.2

Informacje na temat dawnego Wyszogrodu odnaleźć można w całej 
Bibliotece. Wiele pozycji oferują czytelnikowi Czytelnia Regionalna oraz Wy-
pożyczalnia Główna. Dzieje Fordonu i okolic, Fordon – Dolina Śmierci, Księga 
Pamiątkowa ku uczczeniu 70. rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół w Fordonie 1923-1993, Patroni bydgoskich ulic. Cz. 1: Fordon, Z dzie-
jów więzienia fordońskiego w latach 1939-1945, Fordon nad Wisłą, I Bydgoska 
Droga Krzyżowa, czasopismo „Mateusz. Biuletyn Parafii św. Mateusza” – to 
tytuły, po które warto sięgnąć, chcąc bliżej poznać historię osiedla nad Wisłą, 
jego dzieje i przeszłość.

Do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 
wciąż trafiają nowe źródła i zasób poszerza się, Biblioteka ma coraz więcej 
do zaoferowania. Kolekcja Historyczna Kopalnia – Fordon, podarowana przez 
Roberta Fallaszka, wzbogaciła zbiory o kolejne cenne, historyczne informa-
cje. Pasjonaci, których interesują miejsca najbliższe (np. osiedla Bydgoszczy, 
okoliczne miejscowości) powinni przede wszystkim zaglądać do Czytelni Re-
gionalnej oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych, ale w księgozbiorze dostępnym 
w Wypożyczalni Głównej także trafią na ciekawe pozycje. Wspomnienia budu-
ją historię, bydgoska Biblioteka zbiera je od wielu lat.

2  Sygnatury wymienianych map : MAGS XI 93 ; C III 5127 ; C IV 5137 ; C IV 5144. 

Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Pracownia Regionalna w ostatnim czasie wzbogaciła się o kolejne cie-
kawe i niejednokrotnie wyczekiwane przez czytelników publikacje. Pierwszą 
o której wspomnę jest drugi tom Encyklopedii Bydgoszczy, wydany przez Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy pod redakcją Włodzimierza Jastrzęb-
skiego. Jak czytamy we wstępie, „jest to dzieło tematyczne (…) zawierające 
wiele podstawowych wiadomości z życia Bydgoszczy”1. 

Publikacja zawiera 8 działów, w których hasła ułożone są alfabetycz-
nie. Jakie to dziedziny? Otóż: architektura, film, historia i polityka, kultura, 
oświata, sztuka i wojsko. Przypomnę tylko, że jeśli interesują nas: archeologia, 
finanse, handel, książka, medycyna, muzyka, numizmatyka, rzemiosło, sport, 
środowisko, turystyka i warunki bytu, to powinniśmy sięgnąć po tom pierwszy 
wydany w 2011 r. (także dostępny w naszej Pracowni).

Najobszerniejszym działem jest oczywiście „Historia i polityka”. Jak 
każda część, również i ta zawiera krótki wstęp zapowiadający czym kierowali 
się autorzy, dokonując wyboru tematów. Przeczytamy więc o historii najważ-
niejszych dawnych instytucji miejskich, osadach, które obecnie stanowią dziel-
nice miasta (Bielice, Bocianowo, Myślęcinek, czy Piaski), o niektórych ulicach, 
placach czy kamienicach. Obok poszczególnych zagadnień mamy tu także hasło 
„Historia Bydgoszczy” – kompendium dla kogoś, kto chciałby szybko odświe-
żyć sobie lub poznać zarys dziejów miasta.

 Kolejnym obszernym działem jest „Sztuka”. Zapewne m.in. dlatego, 
że do tej pory Bydgoszcz nie doczekała się większego opracowania tej dziedzi-
ny, ale i dlatego, że miasto jest ważnym ośrodkiem kultury, a bogactwo materia-
łu świadczy o tym jak prężnie działa i się rozwija. Twórcy podkreślają, że wiele 
haseł zawiera informacje dotychczas niepublikowane2. Poza biografiami, prze-
czytać tu możemy o instytucjach związanych ze sztuką (muzeach, galeriach, 
towarzystwach, itp.) o malarstwie, grafice czy rzeźbie (te hasła opracowane są 
znacznie obszerniej) oraz o pomnikach i wyposażeniu najstarszych kościołów.

Wspomnieć należy też o dziale „Wojsko”, który również wyróżnia się 
objętością, co zapewne znowu spowodowane jest charakterem miasta, ponieważ 
już w średniowieczu Bydgoszcz była strategicznym ośrodkiem wojskowym i tak 
pozostało do dnia dzisiejszego. Tu możemy poczytać biografie osób związa-
nych z wojskowością, ale też mamy obszerne opracowanie dotyczące garnizonu 

1  Encyklopedia Bydgoszczy pod red. W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2017, s. 5
2  Tamże, s. 352
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wojskowego w poszczególnych latach, baz, formacji i organów powołanych do 
służby. Okazuje się jak bardzo była i jest rozbudowana infrastruktura związana 
z wojskiem (instytucje, szkoły, ośrodki, sąd, cmentarz). Zapewniam, że nawet 
dla laika są to interesujące informacje. 

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o „Oświacie”, której poświęcono 
także sporo miejsca. Zaprezentowano tu sylwetki wielu pedagogów, wykładow-
ców, naukowców. Omówiono ważne ośrodki edukacyjne w mieście na prze-
strzeni wieków: szkolnictwo podstawowe, zawodowe, wyższe, doszkalające. 
Na pewno warto i tutaj zatrzymać się, czytając lub tylko przeglądając książkę, 
ponieważ można przekonać się o znaczeniu i bogactwie historii bydgoskiego 
systemu oświaty3.

Encyklopedia wzbogacona jest oczywiście wieloma fotografiami, tabe-
lami, wykresami i faksymiliami, co pomaga zwizualizować temat, który zgłę-
biamy. Na końcu znajdziemy też spis zdjęć, ilustracji i map oraz listę tabel i ry-
sunków, co dodatkowo ułatwia odszukanie konkretnego zagadnienia.

Założeniem wydawców jest, aby ukazał się też trzeci tom plus ewentu-
alny suplement. Miłośnicy historii zapewne z niecierpliwością wyczekują tego 
momentu.

Jeśli jednak historia miasta jest niewystarczająca, to zapraszam do 
zapoznania się z inną nowością w naszej Pracowni: Dzieje regionu kujawsko-
pomorskiego pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego. Praca została podzielona 
na dwa główne działy: „Geografia regionu kujawsko-pomorskiego” i „Dzieje 
regionu kujawsko-pomorskiego”. Pierwszy zawiera zagadnienia ogólne, wpro-
wadzające informacje o województwie, a następnie już szczegółową charakte-
rystykę budowy geologicznej, zasobów wodnych, ukształtowania powierzchni 
terenu, klimatu czy bogatej szaty roślinnej i świata zwierzęcego. Tu dowiemy 
się m.in. o walorach występujących na tym obszarze rzadkich, zagrożonych 
i chronionych gatunkaów flory4, poznamy opis poszczególnych mezoregionów, 
tj.: Pojezierze Starogardzkie, Dolina Kwidzyńska, Wysoczyzna Świecka, Ko-
tlina Płocka czy Równina Inowrocławska5. Przekonamy się jaki wpływ mają 
ścierające się ruchy oceaniczne i kontynentalne na klimat i pogodę w naszej 
szerokości geograficznej.

Część druga wydawnictwa, poświęcona dziejom, jest znacznie obszer-
niejsza. Cytując redaktora: zaprezentowano „stan badań nad przeszłością od 
czasów prehistorycznych do współczesnych, (…) przedstawiono najważniej-
sze zagadnienia dotyczące struktur administracyjnych i kościelnych, dziejów 

3  Tamże, s.282
4  Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego, Toruń 

2017, s. 95
5  Tamże, s. 103-108

politycznych i gospodarczych, kultury i demografii oraz szkolnictwa”6. Za-
tem znajdziemy opracowanie dotyczące osadnictwa pierwszych mieszkańców 
na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza, omówienie etapu sta-
bilizacji osadniczej, aż do etapu pojawienia się zakonu krzyżackiego. Całość 
jest bogato zilustrowana fotografiami eksponatów wydobytych podczas prac 
archeologicznych, należącymi w większości do zbiorów Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W dalszej części zapoznać się możemy 
z losami województwa kujawsko-pomorskiego w okresie średniowiecznym: jak 
kształtowały się okręgi administracyjne, pierwsze ośrodki władzy lokalnej oraz 
jak formowały się struktury administracji kościelnej (np. powstanie diecezji). 
Ciekawie przedstawiono również czasy nowożytne od XV do XVIII w. Ukaza-
no powstanie podziału terytorialnego na województwa: inowrocławskie, brze-
sko-kujawskie, chełmińskie, pomorskie i kaliskie oraz wpływ tego podziału na 
rozwój gospodarczy (handel, produkcję i usługi rzemieślnicze). Przedstawiono 
konflikty polityczne, które były zaczątkiem wielu działań wojennych, a także 
stosunki społeczne zarówno w sferze kultury, religii jak i sferze ruchów niepod-
ległościowych, aż do czasów współczesnych. 

Monumentalne i kompleksowe opracowanie zadowoli zapewne wielu 
miłośników historii, zarówno tych wytrawnych jak i początkujących. Skierowa-
ne jest bowiem do szerokiego kręgu odbiorców – od uczniów szkół gimnazjal-
nych i liceów do nauczycieli oraz tych, którzy po prostu interesują się historią.

Przechodząc do kolejnej nowości, chciałabym przypomnieć o wcze-
śniejszych wydawnictwach. W 2000 r. ukazał się Bydgoski leksykon teatralny, 
którego pomysł zrodził się na „herbatkach” organizowanych w Izbie Pamięci 
Adama Grzymały-Siedleckiego, gdzie postanowiono spisać „z pamięci własnej 
i ustnych przekazów”7 dokonania sceny bydgoskiej. Stanowił on zaczątek cyklu 
leksykonów poświęconych środowisku artystycznemu. W konsekwencji pod 
szyldem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego opublikowano 
kolejne tomy: w roku 2002 Bydgoski leksykon operowy, a w 2004 r. Bydgoski 
leksykon muzyczny. Po jedenastoletniej przerwie, w 2015 r. ukazał się Bydgoski 
leksykon literacki, jednak tym razem przy wsparciu Stowarzyszenia im. Andrze-
ja Szwalbego „Dziedzictwo”, które powstało w 2013 r., zapełniając lukę po roz-
wiązanym w 2008 r. Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym. W roku 
bieżącym bydgoszczanie mogą cieszyć się Bydgoskim leksykonem plastycznym 
opracowanym przez Elżbietę Kantorek i Zdzisława Prussa.

Warto odnotować, że od pierwszego tomu cyklu wśród autorów nie-
zmiennie pozostaje Zdzisław Pruss (bydgoski literat i publicysta). W zależności 
od tematu publikacji jako współautor występuje osoba związana z dziedziną 

6  Tamże, s. 14
7  Bydgoski Leksykon Teatralny, Ewa Adamus-Szymborska, Zofia Pietrzak, Zdzisław 

Pruss, Bydgoszcz 2000, s. 5
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przedmiotu: plastyka – Elżbieta Kantorek (historyk sztuki, właścicielka galerii), 
literatura – Hanna Borawska (filolog polski, korektor i redaktor w wydawnic-
twie), Stefan Pastuszewski (pisarz i wydawca), muzyka – Alicja Weber (teore-
tyk muzyki, recenzentka i publicystka muzyczna), Rajmund Kuczma (historyk 
i muzeolog), opera – również Alicja Weber, teatr – Zofia Pietrzak (autorka re-
cenzji teatralnych, kustosz Izby Pamięci A. Grzymały-Siedleckiego), Ewa Ada-
mus-Szymborska (sekretarz i kierownik literacki w Teatrze Polskim). Nieustają-
co wydawnictwem przygotowującym cykl do druku jest Margrafsen.

Od samego początku autorzy podkreślają, że poszczególne tomy nie 
pretendują do opracowań naukowych, a stanowią raczej opracowanie publicy-
styczno-dziennikarskie. Stanowią niezaprzeczalnie unikatowy gatunek leksyko-
nu, który czyta się jak gawędę o ludziach „z krwi i kości” i faktach namacal-
nych, które dają świadectwo tego co działo się na przykład w Teatrze Miejskim 
w czasie okupacji. Nie są to tylko suche fakty z życia, ale zabarwione pewnym 
kolorytem, ocieplającym wizerunek i uwidaczniającym pasję poszczególnych 
bohaterów opowieści. 
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Bydgoski leksykon plastyczny7.  Zdzisław Pruss, Elżbieta Kantorek ; pod 
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Joanna Kasprowicz

GRA MIEJSKA „ŚLADAMI DR. WITOLDA BEŁZY”

 13 października 2018 r. odbył się, z inicjatywy Filii nr 10 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, rajd przygodowo-edukacyjny „Ślada-
mi dr. Witolda Bełzy”. Oferta kierowana zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, 
służyć miała przede wszystkim przyjemnemu, ale i pożytecznemu wykorzysta-
niu wolnego czasu. Okazją do zorganizowania gry stały się aż dwa jubileusze 
przypadające w bieżącym roku. Pierwszy to 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę oraz 115-lecie utworzenia książnicy w Bydgoszczy. W tytule 
gry zamieszczone zostało celowo nazwisko dr. Witolda Bełzy. Organizatorzy 
pragnęli w ten sposób uczcić pamięć pierwszego polskiego dyrektora biblioteki, 
który objął stanowisko po przejęciu przez władze polskie miasta w 1920 r. oraz 
przybliżyć bydgoszczanom postać tego wybitnego człowieka, oddanego całym 
sercem Bydgoszczy i jej życiu kulturalnemu. 
 Psychologia definiuje podróżowanie jako działanie podjęte przez 
człowieka w celu poznania i zaspokojenia ciekawości. Tak więc w myśl tego 
twierdzenia uczestników gry w uformowanych przez siebie zespołach czekał 
do przemierzenia kilkukilometrowy dystans uliczkami Starego Miasta oraz jego 
okolic w poszukiwaniu informacji o patronie biblioteki. Początek i finał rajdu 
miał miejsce w sali wykładowej WiMBP w Bydgoszczy. Przed startem, podczas 
rejestrowania gracze otrzymali pakiety startowe, w których znajdowały się: re-
gulamin, mapa, przybory do pisania, instrukcje do zadań, zagadkowe pudełko 
z masą plastyczną oraz batonik i soczek jako prowiant na trasę. Karta gry za-
wierała wskazówki dotyczące punktów kontrolnych oznaczonych na mapie oraz 
zadań czekających na osoby biorące udział w grze. Kolejność w jakiej gracze 
poruszali się z punktu do punktu nie miała znaczenia. Kluczowe było, aby poja-
wili się we wszystkich wskazanych na mapie miejscach i wykonali czekające na 
nich zadania. Tylko dzięki temu mogli otrzymać kody: liczby bądź litery, które 
były im potrzebne do rozszyfrowania cytatu i zatrzymania czasu gry. Pierwsza 
drużyna, która według otrzymanego klucza rozwikłała hasło została zwycięz-
cą. 

Dla uczestników gry przygotowano dziewięć punktów kontrolnych, 
w których musieli oni zmierzyć się z niezwykłymi zadaniami:

„Prawie na deskach”
Punkt umiejscowiony został w lobby Teatru Polskiego im. Hieronima 

Konieczki. Tutaj gracze zmierzyli się z cryptexem, urządzeniem skrywającym 
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w swoim wnętrzu niezbędne infor-
macje. W celu jego otwarcia należa-
ło ustawić ruchome części urządze-
nia oznaczone literami w odpowied-
niej kolejności. Skrót WiMBP, który 
otwierał cryptex należało rozwinąć 
agentowi czekającemu na miejscu. 
Dlaczego teatr? Dyrektor Bełza był 
wielokrotnym kierownikiem literac-
kim sztuk wystawianych przez Te-
atr Polski Konwencjonowany przez 
Związek Zawodowy Artystów Scen Polskich w Bydgoszczy. Można wymienić 
wiele przykładów, jednym z nich są Śluby panieńskie Aleksandra Fredry wysta-
wiane w 1945 roku.

„Gdańska 33 - ku pamięci” 
Pod tym adresem należało odnaleźć 

kamienicę, w której na pierwszym piętrze, wraz 
z rodziną zamieszkiwał patron biblioteki i gdzie 
24 lutego 1984 roku odsłonięto tablicę pamiąt-
kową z inicjatywy jego córki Haliny. Zadanie 
polegało na przyłożeniu do tablicy wcześniej 
przygotowanej przez organizatora transparent-
nej folii z zaznaczonymi flamastrem okienkami 
i spisaniu liter uwidocznionych w ramkach.

„Brama czasu – Pomorska 80-86” 
W filii WiMBP mieszczącej się pod 

tym adresem, czekała wielka niespodzianka. 
W celu uzyskania kodów gracze winni byli od-
kryć w sobie żyłkę aktorstwa i ucharakteryzo-
wać się w stylizacji oddającej ducha dwudzie-
stolecia międzywojennego. Do dyspozycji mieli 
kostiumy, biżuteria, rekwizyty. Zaprezentowane scenki nosiły tytuł: „Dyrektor 
Bełza i bydgoszczanie”.

„Henryk z kamienia” 
Z inicjatywy dr. Witolda Bełzy w 1924 roku powstał Obywatelski Ko-

mitet Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza, którego został on prezesem. 
Komitet skupiał w swym kręgu bydgoskich pedagogów oraz działaczy kultury. 
Dzięki staraniom Komitetu w 1927 roku postawiono pierwszy w Polsce pomnik 
nobliście - Henrykowi Sienkiewiczowi. Na odsłonięcie przybył sam prezydent 

Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. Niestety, w wyniku zawieruchy wojennej po-
mnik został zniszczony przez hitlerowców. Obecnie można podziwiać odbu-
dowany monument dłuta Stanisława Hormo-Popławskiego, natomiast autorem 
pierwszego posągu był artysta rzeźbiarz Konstanty Laszczka z Krakowa. W tym 
punkcie kontrolnym wystarczyło spisać kody zamieszczone przy pomniku i po-
dążyć alejką parkową, która wiodła do następnego punktu.

„Bookcrossing” 
Stacja plenerowa 

wymiany książek była bardzo 
malownicza i bardzo charak-
terystycznie wyglądająca, po-
nieważ półki, na których leżą 
książki są wydrążone w pniach 
ściętych do połowy drzew, 
umiejscowionych w parku 
Jana Kochanowskiego. Miej-
sce zostało zagospodarowa-
ne dzięki staraniom Fundacji 
Bookcrossing Polska. Zadanie 
polegało na wyszukaniu i spisaniu spośród wszystkich obecnych książek wy-
łącznie tytułów dzieł literackich pióra Henryka Sienkiewicza. Wcześniej biblio-
teczka została uprzątnięta i uzupełniona przez organizatora książkami autora 
Trylogii. 

„Trzy kręgi nad Brdą” 
Ten punkt kontrolny umiejscowiony w Operze Nova wymagał od 

uczestników popisania się talentem, odwagą i dobrą pamięcią. Zawodnicy, by 
otrzymać kody musieli przełamać tremę i zaśpiewać zwrotkę pieśni patrio-
tycznej bądź dowolnej piosenki z okresu międzywojennego. Dlaczego opera? 
Jednym z powodów był fakt, iż wychowaniu Witolda Bełzy towarzyszył duch 
patriotyzmu oraz staranne wykształcenie. W domu wielokrotnie rozbrzmiewały 
nokturny Chopina, co ukształtowało w nim duszę melomana, ponadto sam rów-
nież wyśmienicie grał na fortepianie.

„Region w bibliotece”
Kolejne zadanie czekało w Pracowni Regionalnej WiMBP. Polegało 

ono na uzupełnieniu wybranych fragmentów artykułu, zamieszczonego w gru-
dniowym wydaniu „Dziennika Bydgoskiego” z 1934 roku pt. Tam gdzie się ka-
pitalizuje myśl ludzka. Poświęcono w nim wiele uwagi działalności biblioteki, 
pracy bibliotekarskiej oraz ówczesnym osiągnięciom i zasługom na polu posze-
rzania księgozbioru przez Witolda Bełzę.
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„Miłośnicy z Jezuickiej” 
Spisanie 4 i 14 litery z tablicy informacyjnej w kształcie książki przy-

twierdzonej do gmachu przy ul. Jezuickiej, w którym mieści się siedziba To-
warzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, nie sprawiło większego kłopotu 
wędrującym graczom. Współorganizatorem TMMB w 1923 roku był nikt inny, 
jak pierwszy polski dyrektor biblioteki bydgoskiej. Działalność Towarzystwa 
w tamtym okresie dziejowym ukierunkowana była głównie na repolonizację, 
dbałość o wizerunek miasta, jego rozwój kulturalny, jak i prowadzenie badań 
nad historią Bydgoszczy.

„Aleja gwiazd” 
Przed zabudowaniami bibliotecznymi mieszczącymi się przy ulicy 

Długiej znajduje się Bydgoska Aleja Autografów. Tablice przedstawiające au-
tografy osób zasłużonych dla miasta Bydgoszczy wykonane zostały w formie 
płaskorzeźb przez bydgoskiego artystę Michała Kubiaka. Zadanie specjalne po-
legało na odciśnięciu z wybranej płyty pamiątkowej herbu Bydgoszczy w masie 
plastycznej.
 Przez całą trasę uczestnicy gry zbierali liczby i litery, bez których nie 
udałoby się rozszyfrować hasła, które zatrzymywało czas gry. Był to cytat z Ju-
liusza Słowackiego „.. Ciebie, nie dzieło zamknął grób”. Słowa te widnieją na 
pomniku wiecznego spoczynku dr. Bełzy i są tak bardzo prawdziwe. Mimo, iż 
patrona biblioteki nie ma wśród żyjących od ponad półwiecza, to jego następcy 
godnie reprezentują bibliotekę dbając o jej rozkwit, nieustannie pamiętając, iż 
biblioteka stanowić powinna żywy, rozwijający się organizm. Dla drużyn ubra-
nych w stroje z przełomu XIX i XX wieku przewidziany był na mecie wyjątko-
wy bonus w postaci odliczonego kwadransa. Pogoda tego dnia dopisała, więc 
tym przyjemniej zażywało się świeżego powietrza podczas rajdu, a dodatkowo 
po niemałym wysiłku fizycznym i intelektualnym na wszystkich czekał bufet 
z kawą, herbatą oraz rozmaitymi łakociami. W oczekiwaniu na pozostałe grupy 
można było oddać się małej biesiadzie i konwersacjom na dziedzińcu WiMBP
  Kiedy już wszystkie zespoły zawitały na mecie, Anna Dzierżykraj-Li-
powicz, wnuczka dr. Witolda Bełzy uhonorowała zwycięzców nagrodami. Na 
zdobywców pierwszego miejsca czekał reprint rękopisu Roty Marii Konopnic-
kiej z nutami napisanymi przez Feliksa Nowowiejskiego, którego oryginalny 
egzemplarz znajduje się w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP. Dla zdobyw-
ców trzech pierwszych miejsc ufundowano puchary. Ponadto wyróżniono ze-
społy za zadania specjalne. W puli nagród znalazły się puzzle, gry planszowe, 
zaproszenia na spektakle: Księżniczka Czardasza, Awantura w Recco, czyli 
Drzewko wolności, Cyrulik sewilski do Opery Nova oraz zaproszenia do Teatru 
Polskiego im. Hieronima Konieczki na dowolnie wybrane przedstawienie. Miłą 
niespodziankę przygotowaną przez dwie czytelniczki stanowiły własnoręcznie 
przez nie wykonane z drewna medale dla wszystkich graczy. Każda drużyna 

otrzymała również książkę Skarby Książnicy Bydgoskiej, wydaną z okazji 115-
lecia utworzenia biblioteki w Bydgoszczy. Atrakcją był koncert 15-letniego 
Krzysztofa Dzierżykraj-Lipowicza, praprawnuka patrona biblioteki. Uczestnicy 
gry mieli również możliwość zwiedzania gabinetu dyrektorskiego z pamiątkami 
po dr. Witoldzie Bełzie oraz Biblioteki Bernardyńskiej.
  Nie istnieje prawdopodobnie odpowiedź, co stanowiło początek gier 
miejskich jako takich, gdyż ewoluowały one na przestrzeni wielu lat. Dawne 
podchody, harcerskie rajdy, czy dzisiejsze flash mob-y, różnego typu happeningi 
i LARP-y łączą w sobie cechy, którymi charakteryzują się dzisiejsze gry tere-
nowe. Jedno jest pewne – ciekawy scenariusz gry gwarantuje jej uczestnikom 
dobrą zabawę!
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Małgorzata Zmitrowicz

SZCZĘŚCIEM JEST ŻYCIE Z PASJĄ. DWA WERNISAŻE 
FOTOGRAFII GÓRSKIEJ URSZULI SOBKOWIAK W BIBLIOTECE 

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

Od chwili powstania Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
stara się zaspokajać potrzeby swoich użytkowników: naukowców, nauczycieli 
akademickich, studentów oraz mieszkańców Bydgoszczy i okolic zaintereso-
wanych korzystaniem z jej zasobów. Gromadzi kolekcję książek i czasopism 
zgodną z profilem badań naukowych prowadzonych w Uczelni, umożliwia ko-
rzystanie z publikacji dostępnych online. Prowadzi także ciekawą działalność 
kulturotwórczą. Od 2013 r. Biblioteka funkcjonuje w nowoczesnym gmachu, 
zaprojektowanym zgodnie z najnowszymi trendami architektury bibliotecznej. 
Okazały budynek, pięknie wkomponowany w otoczenie, jest funkcjonalny, za-
pewnia komfort pracy umysłowej, ale także stwarza okazję do uczestniczenia 
w imprezach popularyzujących naukę, kulturę i sztukę. W Bibliotece odbywają 
się wystawy i wernisaże malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby, spotkania z pi-
sarzami, naukowcami, podróżnikami. Organizowane są wykłady, prezentacje 
i seminaria. Nawet najbardziej wymagający użytkownik znajdzie coś dla siebie 
z bogatej oferty imprez odbywających się w uczelnianej książnicy. 

Od wielu lat dużym powodzeniem cieszą się spotkania z cyklu „W bi-
bliotece o sztuce”. Stwarzają one okazję poznania dorobku wielu wybitnych 
twórców związanych głównie, choć nie tylko, z lokalnym środowiskiem arty-
stycznym lub uczelnianym. Każde ze spotkań jest inne, jak różne są osobowości 
artystów i uroda ich dzieł. Wiele z nich zapada w pamięć uczestników. 

Do wyjątkowo ciekawych i udanych na pewno można zaliczyć dwa 
wernisaże fotografii artystycznej dr Urszuli Sobkowiak, do niedawna zawodo-
wo związanej z katedrą Pedagogiki Społecznej UKW, byłego instruktora har-
cerstwa, autorki wielu publikacji naukowych, lecz także kilku tomików poezji. 
Pasją życia U. Sobkowiak jest wędrowanie. Od wielu lat aktywnie działa w byd-
goskim Klubie Turystów Pieszych Wędrownik przy PTTK. W ramach wycie-
czek organizowanych przez Klub zwiedza Bydgoszcz i okolice, rejony Pomorza 
i Kujaw, jednak największym sentymentem darzy góry. Są one źródłem inspira-
cji twórczej, mającej swoje odzwierciedlenie w pięknych fotografiach, a także 
w niezwykle subtelnych, pełnych zadumy nad życiem – utworach poetyckich. 

Pierwsza wystawa fotografii artystycznej pt. „Od wiosny do wiosny 
– góry” gościła w bibliotece od stycznia do marca 2016 r. Autorka prac zapre-
zentowała niezwykłe zdjęcia z wypraw przede wszystkim w Tatry, ale także 

Bieszczady i Beskidy. Prace ukazywały piękno przyrody górskiej o każdej porze 
roku. Obok zaśnieżonych, skąpanych w słońcu strzelistych, tatrzańskich grani, 
można było podziwiać delikatne ścieżki wiodące przez prześwietlone poranną 
mgiełką jesienne połoniny. Zdjęciom pierwszych wiosennych, górskich roślin 
towarzyszyły fotografie ukazujące piękno dojrzałego lata, pełnego kwiatów, 
wybujałych traw.

Wernisaż pierwszej wystawy odbył się w styczniu 2016 r. i zgroma-
dził wyjątkowo dużą publiczność. W progach Biblioteki gościli przedstawiciele 
kadry naukowej Uczelni, bliscy i przyjaciele U. Sobkowiak, studenci, w któ-
rych zaszczepiła pasję wędrowania, a także stali bywalcy spotkań. Wernisaż 
otworzyła dyrektor Biblioteki – Barbara Maklakiewicz. Po krótkiej prezentacji 
oddała głos bohaterce wieczoru – U. Sobkowiak. Publiczność z przyjemnością 
i wielkim zainteresowaniem wysłuchała opowieści o tym, jak narodziła się fa-
scynacja górami, w jaki sposób wędrówka stała się częścią życia i pretekstem, 
aby dzielić się tym, co najpiękniejsze z drugim człowiekiem. 

Osią spotkania była promocja najnowszej książki Urszuli Sobkowiak 
pt. Na szlaku. O radości i innych pożytkach z wędrowania. Publikacja, wydana 
w 2015 r., zawiera refleksje pedagoga i podróżnika na temat wartości, jakie nie-
sie ze sobą przemierzanie nowych szlaków, poznawanie świata i ludzi, odkrywa-
nie piękna przyrody i urody zabytków. Jest zbiorem doświadczeń i przemyśleń, 
nagromadzonych nie tylko podczas osobistych wycieczek, lecz także tych, które 
zrodziły się w trakcie organizowania wypraw dla studentów, kolegów z PTTK, 
przyjaciół i rodziny. 

Oprawę muzyczną spotkania tworzył występ studenta Wydziału Edu-
kacji Muzycznej – Piotra Skrętnego. 

Druga wystawa fotografii górskiej pt. „Beskidzkie zamyślenia” została 
otwarta w grudniu 2017 r. Fotografie można było podziwiać do lutego 2018 r., 
na drugim piętrze Biblioteki, w galerii przy wejściu do strefy Wolnego Dostępu. 
Po raz kolejny wernisaż U. Sobkowiak zgromadził bardzo liczną publiczność. 
Słowo wstępne wygłosiła dyrektor Biblioteki Barbara Maklakiewicz, inicjator-
ka i organizatorka wystawy. „Wielkim szczęściem jest życie z pasją, a jeszcze 
większym, kiedy się tym, co w sercu gra, można dzielić z innymi” – tak roz-
poczęła swoją opowieść U. Sobkowiak. Tym razem można było posłuchać cie-
kawych historii związanych z pięknem, dziką przyrodą i bogatą kulturą Beski-
du Sądeckiego i Niskiego. Cerkwie, krzyże, przydrożne kapliczki, częstokroć 
nieporadnie wyeksponowana postać Chrystusa, a wszystko wkomponowane 
w pejzaż górski – to właśnie temat wiodący prezentowanych fotografii. Zagu-
bione kościółki, cerkwie, zarośnięte cmentarze stanowią świadectwo czasów 
minionych, kultury i tradycji ludzi, którzy kiedyś te tereny zasiedlali. Obecnie 
opustoszałe wsie, dzikie, a jednak piękne, chwytające za serce pejzaże, niezwy-
kła przyroda budzą refleksje nad upływem czasu, przemijaniem, wygasaniem 
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kultur. Dużą ciekawostką były fotografie obiektów sakralnych znajdujących się 
w międzynarodowym spisie zabytków UNESCO. 

Spotkanie było niezwykłe, pełne zadumy, refleksji, ciepła. Ciekawa 
opowieść stanowiła dopełnienie pięknych fotografii, poszerzała wiedzę na te-
mat kultury łemkowskiej, a także historii tego trochę zapomnianego i rzadziej 
odwiedzanego przez turystów regionu Polski. Autorka zdjęć potrafiła przykuć 
uwagę publiczności, skłonić ją do refleksji nad ulotnością życia, zachwycić pre-
zentowanymi zdjęciami. U. Sobkowiak wspomniała, że swoją pasją – wędro-
waniem i wielką miłością do gór – dzieli się nie tylko poprzez fotografowanie 
czy organizowanie wypraw. Czyni to także w wierszach. Wieczór uprzyjemnił 
występ duetu Vioval: Larisy Strelita-Strele (wiolonczela) i Valerijsa Ivanovsa 
(skrzypce).

Wystawy fotografii górskiej U. Sobkowiak zorganizowane w Biblio-
tece UKW cieszyły się sporym zainteresowaniem użytkowników. Spotkania 
z autorką były ciekawe, zwłaszcza dla miłośników polskich gór i podróżowa-
nia. W zabieganym świecie pozwoliły na chwilę oderwać się od codzienności 
i odnaleźć radość ze współodczuwania piękna rodzimej przyrody, kultury i hi-
storii. U. Sobkowiak, jak wielu z nas, odnajduje w swoich wędrówkach to, co 
najważniejsze: poczucie sensu, bliskość drugiego człowieka, spokój i harmonię. 
Wernisaże stworzyły możliwość, żeby się tym wszystkim podzielić. 

Angelika Burczyńska

KAMISHIBAI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W PRUSZCZU

Teatr Kamishibai wywodzi się z Japonii. To sztuka głośnego czytania 
i opowiadania wykorzystująca kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą 
skrzynię, zwaną po japońsku „butai”, która może kojarzyć się z teatrem ma-
rionetkowym. Ilustracje układają się w opowieść, a każda plansza przedstawia 
kolejny jej fragment.

Od 4 stycznia do 24 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Pruszczu realizowała projekt grantowy pt. „Kamishibai w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Pruszczu – cykl warsztatów bajkoterapeutycznych”. Uzyskała 
na ten cel dofinansowanie w wysokości 3975 złotych w ramach dziesiątej edycji 
programu „Na dobry początek!” ogłoszonego przez Fundację Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Wkład własny GBP wyniósł 600 złotych.

Odbiorcami projektu były dzieci z Gminy Pruszcz i ich rodzice bądź 
opiekunowie. Biblioteka podpisała porozumienie o współpracy w ramach pro-
jektu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu oraz ze Szkołą 
Podstawową w Pruszczu. Podczas realizacji pięciomiesięcznego projektu „Ka-
mishibai w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu – cykl warsztatów bajko-
terapeutycznych” wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach dowiedziały się, 

co to jest teatr Kamishibai, skąd się wywodzi 
i jaka jest jego historia. Uczestnicy pozna-
li bajki z różnych stron świata. W styczniu 
dzieci poznały bajkę japońską oraz kulturę 
Japonii, poszerzyły wiedzę o tym państwie. 
W miesiącu lutym dzieci poznały bajkę rosyj-
ską. Dowiedziały się, gdzie leży Rosja i czym 
charakteryzuje się ten kraj. Marzec poświęco-
ny został bajce indiańskiej. Uczestnicy posze-
rzyli wiedzę o kulturze Indian oraz mieli moż-
liwość wykonania samodzielnie pióropuszy 
indiańskich. W kwietniu dzieci poznały bajkę 
arabską. Zdobyły wiedzę o kulturze arabskiej 
i miały możliwość utkania samodzielnie dy-
wanika. Cykl spotkań z bajkami z różnych 
stron świata zamknął się bajką aborygeńską, 
która wzbudziła największe zainteresowanie. 
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Oprócz poznania kultury 
Aborygenów, uczestnicy 
dowiedzieli się, jak działa 
aborygeński kij deszczo-
wy i mieli możliwość wy-
konania go samodzielnie. 

Podczas wszyst-
kich zajęć warsztatowych 
dzieci uczyły się używać 
wyobraźni, co pozwalało 
im na swobodne przecho-

dzenie do świata fantazji. Dzięki metodzie głośnego opowiadania, doskonaliły 
naukę czytania i uczyły się logicznego myślenia. Miały możliwość wypowia-
dania się, co stwarzało im okazję do kształcenia umiejętności nawiązywania 
kontaktów i działania w grupie. Zajęcia przy wykorzystaniu Teatru Ilustracji 
Kamishibai prowadzili członkowie Stowarzyszenia Zielona Grupa z Poznania, 
którzy do Pruszcza przyjeżdżali z własnym wyposażeniem.

Projekt grantowy pt. „Kamishibai w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Pruszczu – cykl warsztatów bajkoterapeutycznych” przewidywał również 
zajęcia dla dorosłych. Raz w miesiącu rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie 
dzieci uczestniczących w projekcie mieli możliwość konsultacji ze specjalistą. 
W styczniu dorośli spotkali się z psychologiem-pedagogiem, co umożliwiło im 
zdobycie wiedzy o rozwoju emocjonalnym dzieci. W lutym mogli spotkać się 
z osobą profesjonalnie zajmującą się bajkoterapią. Dowiedzieli się, jak pobu-
dzać wyobraźnię u najmłodszych. Marzec przewidywał spotkanie z logopedą. 
Rodzice i opiekunowie zdobyli informacje na temat problemów związanych 
z rozwojem mowy u dzieci. W kwietniu na spotkanie ze specjalistą przybyły 
głównie dzieci. Miały okazję poznać aktorkę (Teatr Bajeczny w Bydgoszczy). 
Dowiedziały się intersujących rzeczy o pracy aktora i samym teatrze. 

Finał projektu miał miejsce 24 maja 2018 roku. Uświetnił go spektakl 
Teatru Bajecznego z Bydgoszczy zatytułowany Król dżungli. We wszystkich 
wydarzeniach realizowanego projektu udział wzięło ok. 70 osób. W czerwcu 
zorganizowano, już poza programem, zajęcia z wykorzystaniem pożyczonej 
skrzynki Kamishibai. W planach GBP w Pruszczu, posiadającej kilka zestawów 
plansz z ilustracjami, jest zakup własnego sprzętu niezbędnego do spektakli Ka-
mishibai. Biblioteka postanowiła w bieżącym roku ubiegać się ponownie o do-
finansowanie w ramach programu „Na dobry początek!”. 
 

Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2018

Od lat już naukowcy wskazują na olbrzymią rolę nie tylko aktywno-
ści fizycznej, ale także intelektualnej, jako czynników spowalniających w wielu 
przypadkach proces starzenia. Stąd cieszy fakt, że zdecydowanie największą 
część członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego stano-
wią seniorzy. W 2013 r. badacze z Rush University Medical Center w Chicago 
udowodnili, że zwiększona aktywność poznawcza, aktywność stymulująca pra-
cę mózgu, jaką jest np. czytanie, pisanie, ma wpływ na zmniejszanie się spad-
ku zaburzeń poznawczych w późniejszym wieku.1 Nawet, jeśli nie w każdym 
przypadku te wyniki się potwierdzą, to czas spędzony z książką, z pewnością 
nie będzie czasem straconym. 

W dalszym ciągu wsparcia finansowego na realizację programu Dys-
kusyjne Kluby Książki wszystkim bibliotekom wojewódzkim udziela Instytut 
Książki. W 2018 r. wyniosło ono w przypadku bydgoskiej WiMBP 82 700 zł. 
Dotacji celowej (5 000 zł) na realizację programu udzielił – tak jak w 2017 
r. – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym półroczu 
2018 r. działało w podregionie bydgoskim 78 klubów. Dziewiętnaście z nich 
funkcjonowało w Bydgoszczy, z czego 18 w filiach WiMBP: 14 dla dorosłych, 
3 dla dzieci i 1 dla młodzieży. W Bydgoszczy działa również jeden wspólny 
klub książki dla dorosłych przy bibliotekach klubów wojskowych: I Brygady 
Logistycznej i Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W bibliotekach sa-
morządowych, merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, funkcjonuje 
już 59 klubów, z czego 44 dla dorosłych, 9 dla dzieci i 6 dla młodzieży. Łącznie 
w 380. wydarzeniach organizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki wzięło udział 4039 osób. Koordynator 
regionalny DKK podregionu bydgoskiego został wraz z zastępcą dyrektora 
WiMBP Danutą Kaczmarek, dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie Grażyną Szafraniak oraz dyrektorem Biblioteki Publicznej w Solcu 
Kujawskim Iwoną Lichocką, zaproszony przez Polskie Radio PiK do udzia-
łu w programie Magdy Jasińskiej z cyklu Regionalny Punkt Widzenia (http://

1 za: http://booklips.pl/newsy/czytanie-i-pisanie-moze-wplynac-na-prace-twojego-
mozgu-na-starosc/ oraz http://booklips.pl/newsy/nowe-badanie-potwierdza-ze-czyt-
anie-moze-uchronic-przed-demencja-tryb-zycia-i-problemy-zdrowotne-najprawdo-
pobniej-nie-maja-wplywu/
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www.radiopik.pl/139,316,16-stycznia-2018), którego premiera miała miejsce 
16 stycznia 2018 roku. Informacje dotyczące form realizacji programu DKK 
w naszym podregionie znajdują się na stronie: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/
dzialalnosc-dodatkowa/dkk/informacje-o-projekcie/.

Spotkania w klubach
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. w Dyskusyjnych Klubach 

Książki podregionu bydgoskiego odbyło się łącznie 355 spotkań, w których 
wzięły udział 2724 osoby. Członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki pod-
regionu bydgoskiego często uczestniczą aktywnie w różnych formach działal-
ności proponowanych przez biblioteki. Tak było również w pierwszej połowie 
2018 roku. W Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy klubowiczki brały udział w cyklicznych spotkaniach 
Koła Przyjaciół Biblioteki oraz spotkaniach z cyklu „Pasje Naszych Czytelni-
ków”. Podobnie było w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP, gdzie dodatkowo 
seniorzy kilka razy wybrali się do Filharmonii Pomorskiej, obejrzeli dwie wy-
stawy, a także wspólnie świętowali Dzień Kobiet oraz Dzień Bibliotek i Biblio-
tekarza. Dzień Kobiet świętowali klubowicze w Filii nr 23 dla dorosłych z Od-
działem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece w Więcborku oraz w Filii w Pruszczu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gostycynie. Klub działający przy bibliotekach wojskowych w Bydgoszczy 
obchodził Dzień Bibliotek i Bibliotekarza w Centrum Edukacji i Wypoczynku 
w podbydgoskim Myślęcinku. Członkowie DKK działającego przy Filii nr 21 
dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy uczestniczyli w koncertach odbywających 
się w Filharmonii Pomorskiej oraz korzystali z oferty proponowanej przez Bi-
bliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (spotkania 
autorskie, wystawy). Klubowicze z Piechcina obejrzeli spektakl w Toruniu oraz 
zwiedzili Dwór Marzeń w Sielcu, a klubowicze z Łabiszyna wybrali się na kon-
cert do bydgoskiej Filharmonii. W przypadku Filii nr 1 oraz Filii nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świeciu dwukrotnie celem wspólnego wypadu był teatr 
w Toruniu. DKK z Rogowa obejrzał spektakl teatralny w Gnieźnie. Członkinie 
DKK w Gąsawie wzięły udział w wycieczce rowerowej. Klubowicze z Kęso-
wa zorganizowali wyjazd na Warszawskie Targi Książki oraz Europejską Noc 
Kultury. Kluby starają się uczcić kolejną rocznicę swojego powstania. Tak było 
w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy, Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Nowem, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu. W Filii w Paterku 
Powiatowej i Miejskie Biblioteki Publicznej w Nakle uroczyście obchodzono 
5-lecie istnienia klubu, a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi 10-lecie. 

W I półroczu 2018 r. koordynator regionalny zakupił 498 woluminów 
nowych książek. Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w klubach dla 
dorosłych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. znalazły się 302 tytuły. Po-

dobnie, jak w poprzednich latach, przy wyborach dotyczących literatury pięknej 
klubowicze preferowali autorów zagranicznych (47%). Łatwo zgadnąć, że do-
minowali pisarze anglojęzyczni. Prym wiodły powieści: Słowik amerykańskiej 
autorki Kristin Hannah oraz Sonata Gustava Brytyjki Rose Tremain. Spośród 
pozostałych tytułów brytyjskich chętnie wybierano też: Osobliwe szczęście Ar-
thura Peppera Phaedry Patrick, Idealny rok Charlotte Lucas, Hotel Złamanych 
Serc Deborah Moggach. W przypadku tytułów amerykańskich sięgano po takie 
powieści, jak np.: Pani Einstein Marie Benedict, Do zobaczenia w Paryżu Mi-
chelle Gable, Demaskator Johna Grishama, Zrządzenie losu Allie Larkin. Nie 
słabło zainteresowanie australijską powieścią Światło między oceanami L.M. 
Stedman. Literaturę skandynawską z dużym powodzeniem reprezentowały 
Szwedki: Maja Lunde z Historią pszczół oraz Katarina Bivald z Księgarnią speł-
nionych marzeń. Sporą popularnością cieszyły się powieści niemieckojęzyczne: 
Całe życie Roberta Seethalera, Koniec samotności Benedicta Wellsa oraz Kobie-
ta na schodach Bernharda Schlinka, autora bestsellerowego Lektora. Literaturę 
holenderską reprezentowały Małe eksperymenty ze szczęściem Hendrika Groena 
(na życzenie klubowiczów zakupiona została kontynuacja powieści Dopóki ży-
cie trwa), a Kartki na wietrze Eduardo Sacheri literaturę argentyńską. 

Mimo zdecydowanej dominacji literatury obcojęzycznej, nigdy nie bra-
kuje klubów, które chętnie czytają powieści polskich autorów, a właściwie auto-
rek, te bowiem przeważają w przypadku tytułów z literatury polskiej. W pierw-
szej połowie 2018 r. wybory te osiągnęły 29% w stosunku do całości. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie powieści Nataszy Sochy, Agnieszki 
Olejnik, Agaty Kołakowskiej, Krystyny Mirek. Za klubowe bestsellery uznać 
można Czereśnie muszą być dwie Magdaleny Witkiewicz oraz Kroniki z ży-
cia ptaków i ludzi Aida Amer, pochodzenia polsko-palestyńskiego, tworzącej 
w języku polskim. Stale czytana jest powieść Odzyskać utracone pióra chętnie 
czytanej w klubach Katarzyny Kołczewskiej. Sięgano też po Lolę Jarosława 
Kamińskiego, Jak zawsze Zygmunta Miłoszewskiego.

W dalszym ciągu swoich sympatyków miała literatura faktu (22%), obej-
mująca reportaże, pamiętniki, dzienniki, biografie, wywiady. Najczęściej wy-
bierano Katarzyny Boni Ganbare! Warsztaty umierania – niesamowicie napisa-
ny reportaż o życiu w Japonii po przejściu tsunami, trzęsienia ziemi i wywołanej 
nimi katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie oraz Podróżnika do wyna-
jęcia niemieckiego autora Fabiana Sixtusa Körnera. Popularnością cieszyły się 
w I półroczu 2018 książki polskich autorów: Makuszyński Mariusza Urbanka, 
Wszystkie dzieci Louisa Kamila Bałuka, Wtedy. O powojennym Krakowie Joan-
ny Olczak-Ronikier, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej Michała Rusin-
ka. Z obcej literatury faktu popularnością cieszyło się Sekretne życie drzew nie-
mieckiego leśnika, działacza na rzecz ochrony przyrody Petera Wohlebena, Lab 
girl amerykańskiej geochemik i geobiolog Hope Jahren, Porwane. Boko Haram 
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i terror w sercu Afryki niemieckiego dziennikarza Wolfganga Bauera, Żona ter-
rorysty Anny Sundberg napisana wspólnie z dziennikarzem Jesperem Huorem, 
opowiadająca historię młodej, wychowanej w zamożnej rodzinie Szwedki przez 
16 lat pozostającej w międzynarodówce dżihadystów. Pisząc o literaturze faktu, 
nie sposób w tym roku nie wspomnieć jednej z klubowych lektur, do której ży-
cie dopisało ciąg dalszy. W 2012 r. literaturę faktu reprezentowało w DKK pod-
regionu bydgoskiego Bluźnierstwo Asi Bibi (Wydawnictwo Naukowe PWN), 
napisane we współpracy z francuską dziennikarką Anne-Isabelle Tollet. Książka 
powstawała w więzieniu, dokąd Asia Bibi trafiła 14 czerwca 2009 roku. Skaza-
na na śmierć zwraca się w niej do świata z prośbą o ratunek. 31 października 
2018 Sąd Najwyższy w Pakistanie uchylił dotychczasowy wyrok śmierci.

W porównaniu z beletrystyką i literaturą faktu czytelnictwo poezji wy-
pada w naszych klubach bardzo skromnie, ale najważniejsze, że w ogóle jest. 
W I półroczu 2018 czytano w DKK następujące zbiory poezji: Lotnisko w Am-
sterdamie obsypywanego nagrodami Adama Zagajewskiego, Pamięć operacyj-
na Ewy Lipskiej, Litery Tomasza Różyckiego, poety, tłumacza, romanisty. 

7 z 8. tytułów książek czytanych i omawianych w I półroczu 2018 w klu-
bach młodzieżowych stanowiły powieści zagraniczne, w tym autorów amery-
kańskich; Erica Lindstroma, Siobhan Vivian, Chrisa Weitza, Robyn Schneider, 
Jay’a Ashera i brytyjskich: Katherine Rundell, Terry’ego Pratchetta. 

Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych w I półro-
czu 2018 liczyła 47 pozycji, z czego 30 to książki polskich autorów, m.in.: Elizy 
Piotrowskiej, Agnieszki Stelmaszyk, Barbary Gawryluk, Joanny Wachowiak, 
Ewy Nowak, Justyny Bednarek, Doroty Suwalskiej, Joanny Jagiełło, Adama 
Wajraka, Pawła Beręsewicza. Spośród zagranicznych autorów literatury dla 
dzieci na wspomnianej liście znaleźli się m.in. autorzy: Szwed Martin Widmark, 
Brytyjka Rachel Bright, Amerykanki Patricia Hermes, Peggy Parish. Czytano 
też pierwsze 2. części cyklu komiksowego Sisters Christophe’a Cazenove i Wil-
liama Maury’ego. 

 
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 młodzie-
żowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Konkurs trwa 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Prace oceniane są w dwóch katego-
riach 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 pozostają spotkania au-

torskie. W I półroczu 2018 zorganizowano ich 23 (w tym 8 w Bydgoszczy). 
Tegoroczny cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach pro-

gramu Dyskusyjne Kluby Książki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bydgoszczy zainaugurowała 26 stycznia, kiedy to z bydgoskimi czytelnika-
mi spotkał się Cezary Łazarewicz, dziennikarz, reporter, publicysta. Publiko-
wał w „Gazecie Wyborczej”, „Przekroju”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Wprost”. 
W połowie lat 80-tych zaangażowany w działalność opozycyjną, zajmował się 
dystrybucją pism drugiego obiegu, redagował prasę podziemną. Autor reportaży 
z rodzinnego Pomorza: Kafka z Mrożkiem i Tu mówi Polska oraz książek: Sześć 
pięter luksusu. Przerwana historia domu braci Jabłkowskich, Elegancki morder-
ca, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Ta ostatnia, laureatka 
plebiscytu Radia Kraków na Książkę 2016 roku, przyniosła mu Nagrodę Lite-
racką Nike 2017, Nagrodę im. Oskara Haleckiego, Nagrodę MediaTory w kate-
gorii Obserwator. Współautor książek: Zapraszamy do Trójki (z Ewą Winnicką) 
oraz Ja. Z Lechem Wałęsą rozmawiają Andrzej Bober, Cezary Łazarewicz. 

W lutym jako pierwszy spotkał się z czytelnikami w Żninie himala-
ista Aleksander Lwow, uczestnik wypraw w Himalaje i Karakorum, zdobywca 
ośmiotysięczników. Wspinał się m.in. w Hindukszu, Pamirze, Andach i Tien-
szanie. Autor książek Wybrałem góry, Liny alpinistyczne, Zwyciężyć znaczy 
przeżyć, Zwyciężyć znaczy przeżyć. 20 lat później. Stworzył i pełnił funkcję 
redaktora naczelnego miesięcznika wspinaczkowego Góry i Alpinizm. W Byd-
goszczy gościł Cezary Harasimowicz, scenarzysta, aktor, członek Europejskiej 
Akademii Filmowej, autor scenariuszy do filmów, m.in. 300 mil do nieba (Na-
groda Europejskiej Akademii Filmowej), Bandyta (Hartley-Merill International 
Screenwriting Award), Ekstradycja 3, Kochankowie z Marony, Wróżby kumaka, 
Ja wam pokażę!, Zamiana, Żyć nie umierać. Ma na swoim koncie powieści Nie-
oczekiwana zmiana płci, Święty chaos, Victoria, Miejsce odosobnienia, Znaleźć, 
naprawić, wykończyć. Jego dramat Dziesięć pięter zajął I miejsce w konkursie 
ogłoszonym przez TVP. Spotkanie bydgoskie połączone było z promocją książ-
ki C. Harasimowicza pt. Saga czyli filiżanka, której nie ma, będącej portretem 
jego rodziny, z której bez wątpienia najbarwniejszą postacią był jego dziadek 
– Adam Królikiewicz, jeden z najlepszych jeźdźców na świecie, pierwszy me-
dalista olimpijski w konkurencji indywidualnej – brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Paryżu w 1924 r. w skokach przez przeszkody, major kawalerii 
Wojska Polskiego.

Marcowymi gośćmi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bydgoszczy byli Adam Ferency – aktor teatralny i filmowy, reżyser teatral-
ny oraz dziennikarka Maja Jaszewska. A. Ferency – absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, aktor warszawskich teatrów Na Woli, 
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Współczesnego i od 1994 roku Dramatycznego – zagrał w spektaklach K. Kut-
za, T. Łomnickiego, M. Łomnickiego, M. Englerta, K. Zaleskiego, K. Lupy, 
W. Kostrzewskiego. Przed kamerami zadebiutował w 1976 roku rolą milicjanta 
w pierwszym odcinku serialu 07 zgłoś się. Występował w filmach A. Holland, J. 
Zaorskiego, T. Zygadły, R. Bugajskiego, W. Saniewskiego, T. Wiszniewskiego, 
J.J. Kolskiego, J. Hoffmana. Ma na swoim koncie wiele ról w Teatrze Tele-
wizji. Jest laureatem nagród za twórczość radiową. Maja Jaszewska publiko-
wała artykuły i wywiady w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Przeglądzie 
Powszechnym”, „Zwierciadle”, „Sensie”, „Twoim Stylu”, „Elle”, „Modzie na 
Zdrowie”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”. Wydała dwie książki będące re-
alizacją jej autorskich pomysłów: W co wierzę oraz Psychologia mitów grec-
kich. Spotkanie bydgoskie połączone było z promocją ich wspólnej książki pt. 
Nie i Tak. Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską (premiera: 11 paździer-
nika 2017). Z kolei w Kęsowie i Kamieniu Krajeńskim gościła Anna Sakowicz, 
absolwentka filologii polskiej, edukacji filozoficznej i filozofii na Uniwersyte-
cie Szczecińskim oraz edytorstwa współczesnego na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka popularnych powieści dla kobiet: 
Złodziejka marzeń, To się da! i Już nie uciekam (trylogia Na Kociewiu), Szepty 
dzieciństwa, Niedomówienia. promowała swoją najnowszą książkę pt. Na dnie 
duszy (premiera: 15 lutego 2018). 

W kwietniu w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorgani-
zowanych zostało aż 11 spotkań. Jako pierwsi z czytelnikami spotkali się po-
dróżnicy. Arkady Radosław Fiedler – syn Arkadego Fiedlera, pisarza i po-
dróżnika, również podróżnik, muzeolog, współtwórca i właściciel rodzinnego 
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera i Ogrodu Kultur i Toleran-
cji w Puszczykowie pod Poznaniem, poseł na Sejm V, VI, VII kadencji, autor 
książek, m.in. Barwny świat Arkadego Fiedlera, Wabiła nas Afryka Zachodnia, 
Majowie, Świat na talerzu, Dolina Stuletnich młodzieńców, gościł w Szubinie, 
gdzie promował swoją najnowszą książkę Sumienie Amazonii. A.R. Fiedler to-
warzyszył ojcu w sześciu podróżach – do Afryki, Azji, obu Ameryk. Po śmierci 
ojca organizował samotne wyprawy m.in. do Peru, Ekwadoru, Meksyku. Ma-
rek Pindral – anglista, autor pokazów multimedialnych, wystaw fotograficz-
nych, książek podróżniczych, także po raz kolejny goszczący w podregionie 
bydgoskim, w 2018 r. promował w Rogowie, Nakle oraz Bydgoszczy (Filia nr 
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP) najnowszą książ-
kę Indie czyli świat. W Barcinie i Nowem miały miejsce niezwykle udane spo-
tkania z Wojciechem Chmielarzem – dziennikarzem, pisarzem, twórcą m.in. 
cyklu powieści kryminalnych o policjancie Jakubie Mortce. Gośćmi WiMBP 
byli w kwietniu autorzy książki Znam wszystkie wasze numery (premiera: 21 
marca 2018) – kompozytor Andrzej Korzyński oraz dziennikarka muzyczna 
Maria Szabłowska. Andrzej Korzyński odniósł sukces jako twórca muzyki roz-

rywkowej, eksperymentalnej i filmowej. W latach 1965-1973 był kierownikiem 
Radiowego Studia RYTM, którego był współzałożycielem. W latach 60-tych 
prowadził zespół „Ricercar 64” towarzyszący Piotrowi Szczepanikowi, a w la-
tach 70-tych zespół „Arp Life”. Wiele z jego kompozycji zyskało ogromną po-
pularność, np. Żółte kalendarze (wyk. P. Szczepanik), Motylem jestem (wyk. I. 
Jarocka). W 1965, 1966 i 1974 jego kompozycje zostały laureatkami konkursu 
na radiową piosenkę roku. Brytyjska wytwórnia Finders Keepers wydała pięć 
płyt z jego muzyką filmową. Został bohaterem filmu dokumentalnego Grzegorza 
Brzozowicza pt. Andrzej Korzyński. Zagubiony diament. Jako ostatnia w kwiet-
niu spotkała się z czytelnikami w Gostycynie i Pruszczu Joanna Jax, mająca na 
swoim koncie poczytne powieści, adresowane głównie do kobiet, by promować 
książkę Dolina spokoju – 6. tom cyklu powieściowego noszącego wspólny tytuł 
Zemsta i przebaczenie. Autorka zadebiutowała w 2014 r. powieścią Dziedzictwo 
von Becków, stanowiącą 1 część dwutomowej Sagi von Becków. 

Cztery majowe spotkania: w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Solcu Kujaw-
skim i Nakle, połączone były z promocją książki Indonezja. Po drugiej stronie 
raju (premiera: 10 marca 2017). Jej autorka Anna Jaklewicz – podróżniczka, 
archeolog, antropolog – w każdej z bibliotek wzbogacała swoją relację prezen-
tacją multimedialną. Sama bardzo wcześnie zaczęła podróżować. Przed wypra-
wą do Indonezji, gdzie spędziła łącznie pół roku, poszukiwała śladów zaginio-
nych cywilizacji w Sudanie, odkrywała przed turystami tajemnice starożytnego 
Egiptu. W Chinach pracowała jako przewodnik, wędrowała po Wielkim Murze, 
opiekowała się pandami w rezerwacie. Swoje wrażenia z pobytu w Państwie 
Środka zawarła w książce Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego 
miasta. Przemierzała konno pogranicze Tybetu. Dotarła do Mongolii, Indii, La-
osu, Wietnamu, Kambodży, Tajlandii, Malezji, Singapuru. Relacje z podróży 
publikuje m.in. w „National Geographic TRAVELER” i magazynie podróżni-
ków „TamTam”. Była wielokrotnie wyróżniana za prelekcje poświęcone swoim 
wyprawom. 

Cykl spotkań organizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. zamknęło 
spotkanie z Michałem Wójcikiem – historykiem, dziennikarzem. Przez wiele 
lat pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism „Focus” i „Focus Historia”. 
Współtworzył programy historyczne dla TVN Warszawa, Discovery Historia, 
TVP Historia. Ma na swoim koncie książki: Powstanie warszawskie, Błyska-
wiczny przewodnik historyczny po Warszawie oraz Błyskawiczny przewodnik 
historyczny po Warszawie: 50 nowych miejsc i tras (wraz z M. Łubieńskim), Te-
raz’44: historie (wraz z M. Dziedzicem), Made In Poland, Ptaki drapieżne oraz 
Ostatni (wraz z E. Maratem), Królestwo we mgle (wraz z Z. Posmysz). Spotka-
nia w Bydgoszczy i Świeciu połączone były z promocją najnowszej książki M. 
Wójcika Baronówna (premiera: 14 marca 2018), reporterskiej opowieści o peł-
nych zagadek losach agentki Wandy Kronenberg, której postępowanie mogło 
budzić wiele kontrowersji.
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Z najmłodszymi czytelnikami spotkał się w Bydgoszczy (Filia nr 15 
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP) i Tucholi Marcin 
Pałasz, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. czytanego w dziecięcych 
DKK podregionu bydgoskiego cyklu o Marcelce: Dasz radę, Marcelko, Marcel-
ka i czterolistna koniczynka, Marcelka i szkolne sprawy, autor słuchowisk radio-
wych. Zanim zaczął pisać książki związany był z reklamą. Debiutował w 2004 
r. książką Opowieści z Krainy Potworów. Kolejne publikacje to m.in. Wakacje 
w wielkim mieście, Kosmiczna awantura, Licencja na zakochanie, Wszystko za-
czyna się od marzeń, Sposób na Elfa, Straszyć nie jest łatwo. 

Łącznie w 23. spotkaniach autorskich wzięły udział 1243 osoby. 

Warsztaty dla moderatorów
 13 marca 2018 r. odbyły się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bydgoszczy warsztaty ph. „Współczesna literatura austriacka” 
adresowane do moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu byd-
goskiego. To kolejne już warsztaty poświęcone tej literaturze. Nieczęsto mamy 
z nią kontakt, chociaż jest stale obecna w ofercie DKK bydgoskiego podregio-
nu. Powodzeniem cieszyła się w ostatnich latach powieść Judith W. Taschler 
Nauczycielka. Obecnie krąży w klubach chętnie czytana powieść Całe życie 
pióra wiedeńczyka Roberta Seethalera – pisarza, scenarzysty i aktora. Warsztaty 
poprowadził znany już moderatorom podregionu bydgoskiego Rafał Grzenia – 
literaturoznawca, krytyk literacki, członek kolektywu dziennikarskiego Dzien-
nikarze Wędrowni. Przedmiotem warsztatów były 2. książki. Pierwsza z nich to 
powieść autora bestsellerowych thrillerów o największych zagrożeniach współ-
czesnej cywilizacji Marca Elsberga Blackout – wydany już w ponad milionie 
egzemplarzy technothriller o Europie nagle pozbawionej dopływu prądu. Druga 
z kolei to esej Demokracja nie musi być narodowa Roberta Menasse, laure-
ata Niemieckiej Nagrody Literackiej 2017. Całość zorganizowana została we 
współpracy z Austriackim Forum Kultury. 

Spotkanie dla moderatorów
23 maja 2018 r. odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Bydgoszczy spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki 
podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego pierwszą 
część wypełniła relacja koordynatora regionalnego DKK Lucyny Partyki oraz 
moderatora DKK działającego przy MBP w Świeciu Marcina Warmke – uczest-
ników zorganizowanego przez Instytut Książki szkolenia koordynatorów i mo-
deratorów DKK, które odbyło się w dniach 9 i 10 listopada 2017 w Warszawie. 
Wrażeniami z pobytu na Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej 
w Rabce-Zdroju (12-15 lipca 2017) podzieliła się Anna Zielińska – bibliotekarz, 
moderator dziecięcego DKK działającego przy Filii nr 1 Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Barcinie. Część drugą wypełniło spotkanie z Ewą Winnicką 
– dziennikarką i reporterką, związaną z tygodnikiem „Polityka” i „Dużym For-
matem”. Publikowała także w „Tygodniku Powszechnym”. Dwukrotnie uhono-
rowana nagrodą Grand Press. Autorka książek Londyńczycy, Angole (Nagroda 
Gryfia), Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej Johnson, Był sobie chłopczyk. 
Książka Angole cieszyła się od momentu pojawienia się na liście lektur DKK 
podregionu bydgoskiego dużą popularnością. Spotkanie połączone było z pro-
mocją najnowszej książki E. Winnickiej, napisanej wspólnie z Cezarym Łazare-
wiczem, 1968. Nadchodzą czasy nowe, której premiera miała miejsce w marcu 
2018. 

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regional-
nym:
telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

STYCZEŃ

5.01. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbył się wernisaż malarstwa Grażyny Nieradko pt. 
„Ikony i święci na obrazach”. Podczas spotkania artystka opowiedziała o swojej 
pracy twórczej, inspiracjach, technikach malarskich oraz materiałach wykorzy-
stywanych przy tworzeniu obrazów. 

8.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wypożyczoną 
z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wystawę „Tro-
pem renifera”, która prezentowała prace plastyczne dzieci z różnych zakątków 
świata odzwierciedlające piękno i surowość arktycznej przyrody.

9.01. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku obejrzeli prezen-
tację multimedialną pt. „Padre, strzelba, różaniec i koń”, przygotowaną na pod-
stawie książki o tym samym tytule autorstwa Jerzego Pecolda. 9.03. promocja 
książki Jerzego Pecolda Padre, strzelba, różaniec i koń zorganizowana została 
dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcbor-
ku.

10.01. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zorgani-
zowano spotkanie „Z muzyką w Nowy Rok”. Program artystyczny składał się 
z kolęd i pastorałek, przedstawienia pt. Puste pudełko na podstawie opowiadania 
Bruno Ferrero oraz z utworów karnawałowych. Wystąpiły dzieci z Przedszkola 
nr 14 „Muzyczna Kraina”, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Piotr Oczachowski oraz zespół wokalny „Ale Babki” z Liszkowa.

11.01. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbył się wernisaż malarstwa Ireny Polit ph. „Moje in-
spiracje”. Motywem przewodnim prac artystki są kwiaty i pełne światła pejzaże. 
Ulubioną techniką jest „impasto” z użyciem farby olejnej i szpatułki malarskiej 
cechująca się wyraźną fakturą farby nakładanej grubą warstwą, co wzmacnia 
zmysł odbioru o wrażenie przestrzeni i głębi. Spotkanie połączono z występem 
zespołu SEMPRE MUSICA z Młodzieżowego Domu Kultury nr 3. 

11.01. w Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu dr 
Ewy Góreckiej z bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. „O este-
tyce w sztuce Japonii”.

12.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie sympatyków wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek 
ph. „Wigilianki” z udziałem Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk – muzyka, poetki, 
malarki; Aliny Rzepeckiej – pedagoga, poetki, miłośniczki skrzypiec; Iwony 
Drozdowskiej-Skałbani – wokalistki oraz Jana Kochanowskiego – barda ku-
jawskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów Waldemara Jana Zyśka 
nawiązująca do tematyki bożonarodzeniowej.

13.01. zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy w Barcinie przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie oraz Firmą 
Imago Noworoczny Turniej Szachowy. Udział wzięli w nim szachiści z całej 
Polski. Uczestnikom kibicował również Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związ-
ku Szachowego. 

 13.01. wygłoszony przez Mariana Mikołajczaka w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Strzelnie wykład pt. „Okoliczności odzyskania niepodległości 
przez Polskę w listopadzie 1918 roku” zainaugurował w Strzelnie obchody set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości.

15.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizo-
wano warsztaty ph. „Zasady prawidłowego żywienia” przygotowane w związku 
z projektem „Literacka Paczka”. Warsztaty prowadziła dietetyk Marta Szafrań-
ska z Naturhouse ze Żnina, a uczestniczyli uczniowie ZS w Barcinie. Uczestnicy 
przygotowali wspólnie Piramidę Żywieniową, opracowali w grupach jadłospisy 
i obliczali wskaźnik BMI.

15.01. gościem działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Żninie Klubu Podróżnika był Robert Czerniak, z zawodu cukiernik, absol-
went Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, autor 
książki Podróże do granic. Razem z synem Joachimem opowiedział o swoich 
podróżach do krajów Ameryki Łacińskiej i Australii. To właśnie Australia była 
swoistą terapią po operacji mózgu u Joachima i desperacką walką o jego życie 
i zdrowie ze strony ojca, który poświęcił mu swój czas, energię i zrobił wszyst-
ko, by Joachim mógł wyzdrowieć. 9 marca Robert Czerniak spotkał się z czy-
telnikami w Bibliotece Publicznej w Pakości. 
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16.01. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dorosłych pt. 
„Zabytki i atrakcje Bydgoszczy”. Podczas pokazu multimedialnego czytelni-
cy uzyskali informacje na temat m.in.: Katedry Bydgoskiej, Spichrzy, Ratusza, 
Muzeum Mydła i Historii Brudu, czy też Bazyliki Mniejszej św. Wincentego 
à Paulo. Uczestnicy chętnie wypowiadali się na temat omawianych obiektów 
oraz dzielili uwagami dotyczącymi niektórych legend związanych z omawia-
nymi obiektami.

19.01. w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych” w Filii 
w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła się 
pierwsza lekcja biblioteczna ph. „Wszystkie dzieci nasze są”. Kolejne tema-
ty tego półrocza to: „Pieguski są wspaniałe”, „O umiejętności komunikowa-
nia się”, „Wszyscy zasługujemy na szacunek”, „Mali złośnicy, czyli jak radzić 
sobie ze złością”, „Pycha wcale nie jest taka pyszna. Lekcja pokory”. Lekcje 
prowadzi Dorota Witkowska – pracownik biblioteki.

19.01. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy spotkanie 
z uczestnikami wyprawy „23 dni przygody – Na UAZach do Kirgistanu”. Gru-
pa młodych miłośników radzieckich aut opowiedziała, jak można przemierzyć 
kilkanaście tysięcy kilometrów UAZami, samochodami z epoki komunizmu. 
Ich przygoda przyniosła oprócz wielu niesamowitych wspomnień jeszcze je-
den bardzo ważny rezultat – pomoc finansową na domową opiekę dla Paulinki 
z Tczewa. Pokonując własne słabości i przeciwności losu, przy okazji świet-
nie się bawiąc, uczestnicy wyprawy pokazali, że aby pomagać innym, potrzeba 
czasami tak niewiele – pomysł, wsparcie darczyńców i marzenia, które warto 
realizować.

19.01. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie mia-
ło miejsce jubileuszowe spotkanie z komiksem. Uczestnicy świętowali pierw-
szy rok istnienia klubu „ŻBIK – Żnińska Biblioteka Interesującego Komiksu”. 
Inicjator spotkań i założyciel klubu Aleksander Paradowski podziękował za 
wspólny rok i razem z uczestnikami wskazał najlepszy, omawiany w 2017 roku 
komiks. Jednogłośnie za najlepszą powieść graficzną uznano komiks Y: Ostatni 
z mężczyzn. Był tort oraz breloczki z logo klubu ŻBIK.

22.01. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone dr. Witoldowi Bełzie, 
pierwszemu polskiemu dyrektorowi Bydgoskiej Książnicy. Wspomnieniami 
o wybitnym dziadku podzielili się wyjątkowi goście: wnuczka Anna Dzierży-
kraj-Lipowicz oraz praprawnuk Krzysztof Lipowicz. Opowiedziane przez nich 

anegdoty pozwoliły wszystkim przybyłym poznać szczegóły z życia dyrekto-
ra Biblioteki, bogatego w liczne podróże i znajomości ze znaczącymi osobami 
świata literatury, sztuki i kultury. 

24.01. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
wyjazd do świeckiego kina WRZOS na film Narzeczony na niby. Kolejny wy-
jazd, do bydgoskiej Opery Nova na operetkę Cyrulika sewilskiego miał miejsce 
27 lutego. Celem wyjazdu w dniu 24 marca był Jarmark Wielkanocny w Przy-
sieku. 8 czerwca zorganizowano ponownie wyjazd do Opery Nova w Bydgosz-
czy, tym razem na Zemstę Nietoperza Johanna Straussa.

25.01. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się spotkanie z poetką i malarką, Marią Chilicką. Autorka ma w swoim dorob-
ku ponad 500 wierszy zebranych w tomach Poryw serca, Pachnieć Tobą, Cud 
wyobraźni, Selenicereus, Powracająca fala. W roku 2017 wydała tomik Tylko 
mnie kochaj. Artystka tworzy również obrazy, których tematyka jest różnorod-
na: portrety kobiet, natura, pejzaż. 

25.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy dzieci z Przedszkola „Krasnal” wzięły udział w zajęciach pt. ,,Najmilszy 
przyjaciel Kubuś Puchatek”. Przedszkolaki dowiedziały się, kim był Alan Ale-
xander Milne oraz poznały pierwowzór bajkowego Krzysia. Po wysłuchaniu 
fragmentu Chatki Puchatka, dzieci zapoznały się z reprodukcjami pierwszych 
ilustracji, które wykonał Ernest Howard Shepard. Mali czytelnicy stali się rów-
nież twórcami książki pt. Chatka Puchatka Dzieci z Przedszkola Krasnal.

 26.01. Druga edycja Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean” rozpoczęła 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu prologiem pierwszym. Ja-
nusz Janczewski, lekarz psychiatra ze Świecia, który swoje podróżnicze ma-
rzenia zaczął realizować po pięćdziesiątce, odwiedził wszystkie kontynenty, 
a samą Europę przemierzył wzdłuż i wszerz, zrelacjonował swoją trwającą 2 
miesiące i liczącą ponad 27 tys. kilometrów wyprawę samochodową z Polski 
do Chin, jedwabnym szlakiem przez Rosję i Azję Środkową. 16 marca miał 
miejsce prolog drugi. Gościem MBP w Świeciu był Jacek „Bradziaga” Jarosik, 
który pieszo, samochodem, motocyklem i kajakiem przebył tysiące kilometrów 
w poszukiwaniu miejsc odległych i bliskich, zwykłych i niecodziennych, od-
chodzących w przeszłość. W kilku wyprawach po drogach i bezdrożach kra-
ju, Europy i Azji towarzyszyli mu synowie Jakub i Jędrzej oraz córka Joanna. 
Byli też Jacek i Henryk, goście zaproszeni do projektu „Granice bez barier”. 
Podróżował własnoręcznie przebudowanym, jedynym takim samochodem na 
świecie. TVN Turbo w cyklu „Jazda Polska” zrealizowała reportaż o tym pojeź-
dzie. Za jedną ze swoich wypraw Jacek Jarosik otrzymał wyróżnienie kapituły 
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KOLOSÓW w kategorii „Podróże”. W Świeciu opowiedział o najciekawszych 
momentach wypraw na Syberię i do Mongolii oraz o przejechaniu ponad pięciu 
tysięcy kilometrów bezdrożami Karpat.

28.01. Filia w Chomętowie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szu-
binie, Sołectwo Chomętowo i Świetlica Wiejska przygotowały spotkanie przy 
kawie dedykowane seniorom oraz babciom i dziadkom. O część artystyczną 
zadbały dzieci z kółka teatralnego działającego przy świetlicy prowadzonego 
przez Marię Słowik i Bożenę Wabich. Spotkanie umilił występujący gościnnie 
zespół „Czerwone Róże” z Brzyskorzystewka. Seniorzy otrzymali na pamiątkę 
kartki z życzeniami dekorowane przez dzieci na zajęciach w Bibliotece.

29.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi uczczono 98. 
rocznicę powrotu miasta do Macierzy. Spotkanie poprowadziła prezes Boro-
wiackiego Towarzystwa Kultury Maria Ollick, pomysłodawczyni tego wyda-
rzenia. Wystąpili stypendyści Fundacji „Exlibris” im. Walentyny i Aleksandra 
Janta-Połczyńskich: Julia Kochańska – recytacja, Anna i Julia Januszewskie, 
Anna Czapiewska – śpiew i gitara, Olga Blaumann – klarnet oraz Cyryl Kałuża 
– skrzypce. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i narodowych przy akom-
paniamencie Tomasza Kotowskiego licznie wsparła młodzież z Technikum Le-
śnego i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w strojach z lat dwudziestych. Dla 
gości organizatorzy przygotowali okolicznościowe kartki z biało-czerwonymi 
życzeniami oraz śpiewnik Śpiewaj z nami. 

29.01. podczas spotkania z najmłodszymi czytelnikami w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jaksicach Przemysław Sieradzki – instruktor szkolenia 
psów obronnych, mówił m.in. o tym, jak bezpiecznie podejść do psa i co zrobić, 
gdy zwierzę nas zaatakuje.

 
31.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbył się 

koncert kolęd i pastorałek pt. „Tobie, Mały Panie” w wykonaniu barcińskiego 
chóru stworzonego przez Nell Polgert-Martwijczuk.

31.01. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni w styczniu 
2018 roku przystąpiło do współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy 
FLANDRIA, a następnie wzięło udział w projekcie ERASMUS+ pod hasłem 
„Promowanie tradycji poprzez rękodzieło”. Grupa Aktywnego Seniora podczas 
pierwszego spotkania poznała tajniki malowania na szkle i wykonała liczne pra-
ce, które można było zobaczyć w Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni.

LUTY

2.02. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z podróżnikiem Robertem Czer-
niakiem. Opowiedział on o interesujących miejscach, które zwiedził w Ameryce 
Łacińskiej oraz o niezwykłej wyprawie rowerowej po Australii, liczącej 10.000 
kilometrów. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć nawiązujących do książki Po-
dróże do granic, którą autor napisał wspólnie z synem Joachimem. 9.03. R. 
Czerniak gościł w Bibliotece Publicznej w Pakości.

2.02. w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wy-
stawę obrazów malowanych stopami Małgorzaty Waszkiewicz z Włocławka. 
Wernisaż połączony był z warsztatami plastycznymi.

5.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia literackie dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. ,,Śmiech 
to zdrowie, czyli jak rozprawić się ze strachem”. Po wysłuchaniu bajki tera-
peutycznej Anny Maik Piękno nocy oraz wiersza Jolanty Heller Strachy, dzieci 
rozmawiały na temat emocji związanych z przeżywaniem lęku i poznały sposo-
by radzenia sobie ze strachem. Uczestnicy zapoznali się również z przysłowiami 
dotyczącymi lęku oraz narysowali swoje własne strachy. 

6.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
z popularnym, cenionym zwłaszcza za role komediowe, aktorem Piotrem Gą-
sowskim połączone z promocją zbioru zabawnych anegdot autobiograficznych 
Co mi w życiu nie wyszło. 

7.02. w Filii nr 11 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyły się 
zajęcia edukacyjne dla seniorów ph. „Pali się!”. Podczas spotkania uczestnicy 
wspólnie ze strażakiem omówili zagrożenia, jakie niesie ze sobą cichy zabójca – 
czad. Dowiedzieli się m.in. skąd się bierze i dlaczego jest tak niebezpieczny. Zo-
stali również poinstruowani, jakie przedsięwziąć środki, aby zapobiec zatruciu 
tlenkiem węgla. 

8.02. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyły się 
zajęcia edukacyjne ph. „Dlaczego niedźwiedzie polarne nie polują na ping-
winy?”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały tekstu Rafała Witka Wyprawa na 
biegun oraz fragmentów książek Nela na kole podbiegunowym i Nela i polarne 
zwierzęta. Dzięki nim uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat psich 
zaprzęgów i zwierząt zamieszkujących północny i południowy biegun. Powstała 
również wystawa zwierząt polarnych.
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8.02. w Filii w Piechcinie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie wykład pt. „Polska lista zabytków na liście światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił 
prof. dr hab. Marek Chamot. 28 lutego prof. M. Chamot gościł w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku a 10 maja w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Pruszczu z wykładem pt. „Niepodległość Polski z perspek-
tywy 100 lat”.

 
12.02-16.02. dzieci uczęszczające na zajęcia zorganizowane w czasie 

zimowych ferii w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim miały do wyboru mnóstwo gier i interesujących zabaw. Wykonywały 
m.in. obrazki na szkle, łapacze snów, karmniki, lampiony, wyszywały walen-
tynkowe serduszka, a także wykonały grę zręcznościową „złap kurczaka”, któ-
ra przyniosła im najwięcej radości. Mariusz Szczepański z Krajeńskiego Parku 
Krajobrazowego przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat owadów. Przygo-
tował prezentację, gablotę z najciekawszymi okazami oraz opowiedział o życiu 
i roli owadów w przyrodzie. Koniec zajęć podsumowaliśmy projekcją filmu pt. 
Zimowe przygody Jill i Joy przy popcornie i napojach.

13.02. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Historia Igrzysk Olimpijskich”, w których 
wzięły udział dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Wodny Kraj”. Spotkanie 
rozpoczęto od symbolicznego zapalenia znicza olimpijskiego, a następnie uc-
zestnicy zapoznali się z krótką historią igrzysk sięgającą czasów starożytnych. 
Dzieci rozmawiały o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywających się 
w 2018 r. w południowokoreańskim PyeongChang.

13.02., 15.02., 22.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano zajęcia z udziałem dzieci z półkolonii organizowanych przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa oraz RoboProject. Po zapozna-
niu się z historią Biblioteki oraz zwiedzeniu czytelni i magazynu, dzieci udały 
się na biblioteczny strych, gdzie przygotowana została dla nich gra pt. „Biblio-
teczny Strych Tajemnic”. Uczestnicy zostali zamknięci w pomieszczeniu, do 
którego klucz znajdował się w zaszyfrowanym kryptografie. Aby poznać szyfr, 
dzieci musiały rozwiązać zagadki i zadania ukryte na strychu. Oprócz kalambu-
rów i krzyżówki uczestnicy musieli m.in. rozpoznać rekwizyty z baśni, znaleźć 
drogę w labiryncie i „wyrwać Rzepkę”. 

13.02. w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nakle odbyło się spotkanie miłośników historii Ślesina, którzy spotykają 
się cyklicznie już od 2008 roku. Jeszcze w poprzednim lokalu biblioteki przy ul. 

Dworcowej młodzież szkolna poznawała historię swojej wsi, przeprowadzając 
wywiady z najstarszymi mieszkańcami. Po raz ostatni, jako gospodyni, powitała 
zebranych odchodząca na emeryturę Maria Grzeszczak, przypominając historię 
spotkań.

15.02. młodzież z Klubu dziennikarsko-fotograficznego działającego 
przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie, odpowiadając na 
zaproszenie Romana Czejarka, dziennikarza znanego słuchaczom m.in. z au-
dycji Cztery Pory Roku czy Lata z Radiem, udała się do Warszawy. Głównym 
celem wyprawy była wizyta w Polskim Radiu i spotkanie z R. Czejarkiem, który 
gościł w Łabiszynie już kilkukrotnie. Młodzież mogła zobaczyć, jak powstaje 
audycja Cztery Pory Roku, obejrzeć ciekawe miejsca, jakie kryją się w budyn-
ku przy Alejach Niepodległości, obserwować, jak powstają audycje dla dzieci, 
jak pracują dziennikarze Informacyjnej Agencji Prasowej, a także dziennikarze 
tworzący nocne programy radiowe, zwiedzić studia Radiowej Dwójki, Czwórki. 
Grupa udała się też do Centrum Nauki Kopernik. 

17.02. w Filii w Rynarzewie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szu-
binie historię trwających tutaj w 1918 r. walk powstańczych przybliżył dzie-
ciom pasjonat historii Piotr Adamczewski. Następnie uczestnicy spotkania udali 
się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich do Zamościa i zapalili znicze. Po 
powrocie do świetlicy na wszystkich czekały gorące gofry i herbatka. 

21.02. w Klubie Rodzinnym, działającym przy Bibliotece Publicz-
nej w Solcu Kujawskim, obchody Dnia Kota rozpoczęły się od teatrzyku pt. 
„Przyjaciele kotka Mruczka”. Następnie dzieci brały udział w zabawach z wy-
korzystaniem wełny: przechodziły przez pajęczynkę, zwijały wełnę. Musiały 
zachować równowagę podczas przejścia po linie. Na zajęciach powstały znako-
mite rysunki kotów, które dzieci wykonały z zamkniętymi oczami. Ułożono też 
puzzle i powstały koty z papieru.

21.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się Finał 
VIII edycji Dyktanda o Pióro Dyrektora WiMBP pt. „Mistrz Ortografii”, zorga-
nizowany w nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojc-
zystego. Konkurs skierowany był do uczniów klas V-VII bydgoskich szkół pod-
stawowych. Eliminacje, w których wzięło udział 116. uczestników, odbyły się 
w 12. filiach bibliotecznych. W finale dyktanda uczestniczyło 20 dzieci. Tytuł 
„Mistrza Ortografii” otrzymał uczeń klasy VII reprezentujący Filię nr 16 dla 
dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży.
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21.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odby-
ło się spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin. O swoim miesięcznym pobycie 
w Laosie opowiadali Kamila i Rafał Krukowscy, znani ze wcześniejszych spo-
tkań, poświęconych Australii i Nowej Zelandii.

26.02. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku otwarto dwie wy-
stawy. Pierwsza zatytułowana była: „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamię-
ci. Danuta Siedzikówna Inka 1928-1946”. Kolejna nosiła tytuł: „Nie jesteśmy 
żadną bandą… My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada 
Armii Krajowej na Pomorzu”. Po otwarciu wystawy przedstawiciel Instytutu 
Pamięci Narodowej wygłosił wykład na temat szlaku bojowego 5 Wileńskiej 
Brygady AK. Wysłuchała go młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Ja-
nusza Korczaka w Więcborku, a także z więcborskiego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego.

27.02. w Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „To jakiś kosmos!”. 
Podczas spotkania dzieci poznały ciekawostki dotyczące Układu Słonecznego 
oraz sprawdziły, jak powstaje dzień i noc. Wysłuchały także opowieści Pau-
lette Bourgeois Franklin i statek kosmiczny, w której główny bohater wraz 
z przyjaciółmi wyruszają w „najprawdziwszą” podróż międzyplanetarną. Zain-
spirowani niezwykłymi przygodami sympatycznego żółwia, mali miłośnicy 
dalekich wypraw, skonstruowali własną rakietę i wybrali się na niezapomniany 
spacer po Księżycu.

28.02., 19.03., 26.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Więcborku prezentację multimedialną pt. „Hymn na przestrzeni wieków”. 
Dzieci poznały historię Roty i Bogurodzicy. Przede wszystkim zaś, dowiedziały 
się, jakie były okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego. Wszyscy obecni 
w postawie stojącej uroczyście zaśpiewali tę pieśń ważną dla całego narodu. 

28.02. w Filii nr 11 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie Klubu Seniora. Gościem honorowym był Eugeniusz Zarzycki miesz-
kaniec Jachcic, który został odznaczony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
medalem za szczególne zasługi. Od wielu lat działa społecznie, walczył o pow-
stanie przychodni na Jachcicach oraz nadanie imienia „Poległych i pomordow-
anych mieszkańców Jachcic w latach 1939-45” skwerowi przy ulicy Ludwiko-
wo. Członkowie Klubu mieli okazję wysłuchać ciekawych historii związanych 
z życiem i działalnością aktywisty. 

MARZEC

 1.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarta została wysta-
wa „250 lat cyrku w zbiorach Bartosza Kujawy”, poświęcona sztuce cyrkowej 
i cyrkowcom. Obejrzano prezentację multimedialną przedstawiającą historię 
cyrku, przygotowaną przez B. Kujawę, autora bloga „Magiczny Świat Cyrku”.

1.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizo-
wano spotkanie dla młodzieży z doradcą zawodowym, przedstawicielem firmy 
Atos, Hubertem Wasilewskim.

1.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spo-
tkanie poetycko-muzyczne połączone z promocją tomiku wierszy Już tylko biel 
Kazimierza Rinka, obchodzącego w tym roku 70. urodziny. Związany z Tucholą 
K. Rink jest nie tylko poetą, ale również dziennikarzem, animatorem kultury, 
wielkim entuzjastą kina i teatru. Grażyna Wojcieszko – prezes Fundacji czA-
R(T) Krzywogońca, poetka i prozaiczka, wręczyła Jubilatowi „Złotą Pszczołę” 
za całokształt twórczości. Głos zabrał również burmistrz Tadeusz Kowalski. 
Zasadniczą część spotkania poprowadził Piotr Wróblewski – wieloletni przy-
jaciel poety. Rozmowa przyjaciół była okazją do wspomnień oraz podsumowa-
nia siedmiu dekad życia poety. Uzupełnieniem wieczoru była poezja śpiewana 
w wykonaniu Dariusza Krygowskiego.

5.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się spotkanie z warszawską bibliotekarką i biografistką Mariolą Pryzwan 
połączone z promocją jej najnowszej książki Tylko mnie pogłaszcz, zawierają-
cej nieznane listy pisane do poetki Haliny Poświatowskiej przez jej przyjaciela 
Ireneusza Morawskiego. Książka miała swoją premierę w październiku 2017 
roku. 

8.03. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z aktorami Teatru Form Różnych 
„Nasza Klasa”, którzy zaprezentowali satyrę autorstwa Zdzisława Prussa Żarty 
na stronę w reżyserii Teresy Wądzińskiej. Przedstawione scenki rodzajowe 
wykorzystywały stereotypy dotyczące głównie relacji damsko-męskich. Ucz-
estnicy mogli również wziąć udział w profesjonalnej sesji fotograficznej oraz 
skorzystać z kącika fryzjersko-kosmetycznego. Impreza została zorganizowana 
we współpracy z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Szwederowo”.

8.03. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy gościł 
Zespół Teatralno-Kabaretowy „Teatrzyk” z Kazimierzowskiego Uniwersytetu 
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Trzeciego Wieku, który przedstawił sztukę Elżbiety Rogowskiej pt. Krakowiacy 
i górale po mojemu. Autorka wystąpiła w roli reżysera, kostiumografa i akom-
paniatora. 

8.03. w ramach obchodów Roku Praw Kobiet Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jaksicach zorganizowała spotkanie z autorką powieści dla dzieci 
i historykiem sztuki Ewą Jałochowską, która przedstawiła w zarysie historię 
praw kobiet na całym świecie. 

10.03. z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
teki w Kcyni można było obejrzeć spektakl Ranny Ptaszek, w którym zagrali 
znani aktorzy: Barbara Bursztynowicz, Władysław Matuszak, Tomasz Ciacho-
rowski.

13.03. w Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone dinozaurom 
pt. „Strasny jascur…Grrrrr!”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z informa-
cjami na temat życia, zwyczajów i zachowań oraz przyczyn wyginięcia pradaw-
nych zwierząt. Zdobyły również umiejętności przydatne w pracy paleontologa: 
samodzielnie wyszukały skamieliny dinozaura i zbudowały jego szkielet. Wy-
słuchały także wiersza o Stegozaurach oraz opowiadania o Tyranozaurze Regi-
naldzie. Na zakończenie mali naukowcy wzięli udział w Dino Quizie.

13.03. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty języka angielskiego ph. 
„English is from England” zrealizowane przy współpracy z Przedszkolem nr 66 
w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego. Podczas zajęć dzieci dowiedziały 
się m.in. skąd pochodzi język angielski, jak nazywa się stolica Anglii, gdzie leży 
Wielka Brytania, jak wygląda angielska flaga. Wysłuchały również opowiada-
nia o przygodach misia oraz ułożyły wieżę z wizerunkami mieszkańców Pałacu 
Buckingham. Na zakończenie uczestnicy wykonali królewskie korony na wzór 
tej, którą nosi królowa Elżbieta II.

14.03. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
były się zajęcia edukacyjne pt. „Wiosenne spotkanie”. Dzieci wysłuchały książ-
ki Barbary Gawryluk Wiosenna wyprawa Gwizdka opowiadającej o przygodach 
sympatycznego świstaka, mieszkańca Tatr. Razem z tytułowym bohaterem 
dzieci poznały górską przyrodę oraz dowiedziały się, jakie zwierzęta budzą się 
z zimowego snu. Na pamiątkę spotkania, mali poszukiwacze wiosny otrzymali 
barwne papierowe ptaszki.

14.03. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „W morskiej głębinie”. Podczas spotkania 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Wodny Kraj” studiując mapy świata, zapo-
znały się z wiadomościami na temat kontynentów, mórz i oceanów. Szczególną 
uwagę poświęciły Bałtykowi. Poznały informacje dotyczące jego powierzch-
ni, głębokości, zasolenia oraz flory i fauny. Na zakończenie zajęć uczestnicy 
wykonali barwne obrazy przedstawiające morskie zwierzęta żyjące w polskim 
morzu.

14.03. w związku ze świętem cukierników i piekarzy w Bibliotece Pu-
blicznej w Solcu Kujawskim zorganizowano specjalne zajęcia poświęcone tym 
zawodom. Na zajęciach Klubu Rodzinnego dzieci wykonały czapkę i fartuszek 
kucharski, po czym przystąpiły do papierowych wypieków. Jak na cukierników 
przystało zdobiły tort, a następnie poszukiwały kucharskich rekwizytów. 

16.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie z Andrzejem Krzysztofem Torbusem, poetą, prozaikiem, auto-
rem książek dla dzieci, tekstów piosenek, scenariuszy estradowych, współzało-
życielem Grupy Poetyckiej „Tylicz”, laureatem wielu konkursów literackich, 
Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie, I Krajowe-
go Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Współredagował miesięczniki literac-
kie „Regiony” i „Okolice”. Jego wiersze tłumaczone zostały na kilka języków 
obcych. Opublikował: Lato pogańskie, Podróż Pana Smoka, Przedszkolaka ele-
mentarz dziejów, Olimpiada w zoo, Powrót Pana Smoka, Ballady marnotraw-
nego, Błędomierz. Poemat o prowincji, Krakowskie gołębie, Nocne rozmowy, 
Nostalgie, Miłośniki. Miłosne liryki, O toruńskich piernikach i teorii Kopernika, 
Tomek Wskazówka, Na skraju lasu jest zielony dom, Moje wigilie, moje zimy, 
Trzy pocałunki.

16.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie człon-
kowie Klubu dziennikarsko-fotograficznego spotkali się z Marcinem Niesynem 
z Barcina. Marcin Niesyn z zawodu jest nauczycielem, a z zamiłowania fotogra-
fem przyrody. Na swoich zdjęciach uwiecznił wiele ptaków i zwierząt z regio-
nu: czaplę białą, czaplę siwą, daniele, sarny, jelenie, muflony, dziki, króliki, gęsi 
gęgawe, żurawie, kaczki krzyżówki, kurki wodne i inne. Opowiadał o fotogra-
fowaniu, pokazując wszystko na prezentacji. 

16.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku od-
był się koncert Kuby Michalskiego. Wydarzenie miało związek z Rokiem Zbi-
gniewa Herberta oraz 180. rocznicą urodzin Adama Asnyka. Koncert składał 
się z dwóch części. Pierwsza była poświęcona Adamowi Asnykowi, a druga 
Zbigniewowi Herbertowi. 6 czerwca w ramach obchodów stulecia odzyskania 
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przez Polskę niepodległości artysta ponownie zagościł w więcborskiej MGBP 
ze „Śpiewaną historią Polski”.

16.03. 25. rocznica śmierci Aliny Centkiewicz stała się okazją do zor-
ganizowania w Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim 
konkursu czytelniczego. Uczniowie zmagali się z zadaniami, które dotyczyły 
treści książki Zaczarowana zagroda. Przez szereg konkurencji uczestników 
przeprowadził pingwin, w którego rolę wcieliła się jedna z bibliotekarek. 

19.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, a dzień 
później w jej Filii w Piechcinie odbyło się spotkanie pt. „Czym jest autyzm? 
Dlaczego trudno go zrozumieć?” z Ireneuszem Gimińskim twórcą książki Wau-
tyzmwzięci. Pochodzący z Bielaw koło Barcina, a mieszkający obecnie na Ślą-
sku, autor jest ojcem dziecka chorego na autyzm. Pisarz przystępnym językiem 
opisuje trud wychowania autystycznego dziecka: pierwsze obawy dotyczące 
nietypowego zachowania syna, bagatelizowanie problemu przez lekarzy, dia-
gnozę, kilkakrotnie ponawianą terapię i problemy dnia codziennego.

20.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyły się warsztaty literacko-malarskie ph. „W ogrodzie impresjonisty”. 
Podczas spotkania dzieci wysłuchały wierszyków Marii Kownackiej z tomu 
Ogródek oraz tekstów poetyckich Leopolda Staffa, Józefa Ruffera i Bronisła-
wy Ostrowskiej. Uczestnicy zapoznali się także z malarstwem impresjonistów, 
takich jak Władysław Podkowiński, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille 
Pissarro oraz Auguste Renoir. Ich niezwykłe prace przedstawiające ogrody stały 
się inspiracją do stworzenia własnego obrazu wybraną techniką malarską.

21.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miała 
miejsce Narada Kuratorium Oświaty dla dyrektorów szkół z powiatów: inowro-
cławskiego, mogileńskiego oraz części gmin powiatu żnińskiego na temat dzia-
łań edukacyjnych podejmowanych w Gminie Barcin. Podczas spotkania została 
przedstawiona współpraca Biblioteki Publicznej z bibliotekami szkolnymi oraz 
placówkami oświatowymi.

21.03. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi po raz piąty zor-
ganizowano koncert Tucholskiego Chóru Gospel AVE pod kierownictwem Ra-
dosława Megera. Założycielką chóru jest Donata Świerczyńska. Oprócz muzyki 
gospel, uczestnicy wysłuchali, z okazji przypadającego 21 marca Światowego 
Dnia Poezji, wiersza Zbigniewa Herberta Domysły na temat Barabasza w wy-
konaniu laureata środowiskowych eliminacji 63. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Konrada Mówińskiego, ucznia tucholskiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego.

 22.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie z fizykiem jądrowym, poetką i malarką, Marią Chilicką 
pt. „Fizyka, wszechświat i miłość w poezji i obrazach”. Artystka opowiedziała 
o swoich pracach, które często przedstawiają zjawiska fizyczne, o poezji zwią-
zanej z jej obrazami oraz malarstwie, które często ma wpływ na jej pisanie. 
Gościem spotkania był również Dariusz Tomasz Lebioda, poeta, krytyk i pre-
zes oddziału bydgosko-toruńskiego Związku Literatów Polskich, który mówił 
o związkach twórczości artystki z poezją Słowackiego i Mickiewicza. Wybrane 
utwory M. Chylickiej, m.in. pochodzące z najnowszego tomiku Poryw serca, 
zaprezentowała Kornelia Nel Kijak, a przebieg imprezy sfotografował Edwin 
Bir – słuchacze Kazimierzowskiego UTW. 

22.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Dorota Segda, 
aktorka znana szerokiej publiczności z ról m.in. w takich filmach jak Tato czy 
Faustyna wraz z krytykiem filmowym i teatralnym, Łukaszem Maciejewskim. 
Opowiedziała o swojej pracy w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, o re-
akcji na propozycję książkowego wywiadu, poznaniu męża i debiucie w Jero-
zolimie. Na koniec spotkania aktorka wyrecytowała wiersz Cypriana Kamila 
Norwida W Weronie. 

23.03. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
oraz w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy zorganizowano z okazji 213. rocznicy urodzin duńskiego ba-
śniopisarza Hansa Christiana Andersena „Noc z Andersenem”. Gośćmi specjal-
nymi spotkania w filii na Błoniu byli: Piotr Szutta, który podczas warsztatów 
muzycznych, wprowadził wszystkich uczestników w magiczny świat bębnów 
djembe i dundun oraz Emilia Waszak, która przygotowała warsztaty plastyczne 
poświęcone tworzeniu masek afrykańskich. Najważniejszym gościem w biblio-
tece w Fordonie był oczywiście sam Pan Andersen, z którym dzieci słuchały 
muzyki, obejrzały występ tańca towarzyskiego oraz pokaz hip-hop-u w wyko-
naniu uczniów bydgoskiej Szkoły Tańca Fordance. Całonocnej imprezie towa-
rzyszyła pełna niespodzianek zabawa taneczna prowadzona przez wodzireja. 
Nie zabrakło również wspaniałego urodzinowego tortu.

26.03. w Filii nr 11 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się spotkanie autorskie z poetką Małgorzatą Mówińską–Zyśk oraz malarzem 
Waldemarem Zyśkiem. Artystka zaprezentowała publiczności wiesze z tomi-
ku Dopóki oraz wykonała kilka utworów na skrzypcach. Tłem prezentowanej 
twórczości były obrazy Waldemara Zyśka korespondujące z przedstawionymi 
utworami poetki. 
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26.03. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie we współ-
pracy z Zespołem Szkół w Barcinie i żnińskim Urzędem Miejskim zorganizo-
wała Indywidualne Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych i Gimnazjal-
nych Powiatu Żnińskiego. Rywalizacja odbywała się w kategoriach klas I–IV, 
V–VII i Gimnazjum. 

26.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie odbyła się kon-
ferencja pt. „Niepokorni z gminy Cekcyn kontra Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Tucholi”, poprowadzona przez historyka Adama Węsier-
skiego. Towarzyszyła jej wystawa IPN zatytułowana „Dla Ciebie Polsko i dla 
Twojej chwały. Żołnierze wyklęci Pomorza i Kujaw”. Konferencja połączona 
była z promocją najnowszej książki Adama Węsierskiego PUBP w Tucholi 
1945-1954. 

27.03. Biblioteka Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizowała dla 
uczestników Dziecięcej Akademii spotkanie z Agnieszką Stelmaszyk, autorką 
książek dla dzieci i młodzieży, podróżniczką.

27.03. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Teatr Bajeczny 
z Bydgoszczy zaprezentował spektakl pt. Niezapominajka. Spektakl wzbogaci-
ły piosenki oraz elementy tańca i animacji. Aktorki integrowały się z dziećmi 
oraz aktywizowały je do wymiany opinii na temat przygód głównych bohaterów 
bajki.

30.03. gośćmi Klubu Podróżnika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Żninie byli Beata i Leszek Turkowie, którzy opowiedzieli o swo-
jej wyprawie do Bhutanu. Bhutan zwany Krainą Grzmiącego Smoka jest krajem 
niewielkim, w którym większość ludzi żyje z tego, co da im ziemia. Jest to kraj 
trudny do podróżowania, zarządzania i komunikacji, wciśnięty między Chiny 
i Indie. Pasmo północne Bhutanu zajmują Himalaje. 

KWIECIEŃ

1.04. w Filii Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 
otwarto wystawę minerałów z kolekcji 9-letniego czytelnika filii. Kolekcja za-
wiera minerały z całego świata.

5.04. w Filii Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 
odbyło się spotkanie z autorką książek Mandarynka Grażynka oraz Wyprawa 
na maksa – Marleną Popławską-Marek, która z wykształcenia jest nauczycielką 
języka polskiego z przygotowaniem do terapii pedagogicznej.

9.04. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano zajęcia edukacyjne ph. „Na ludowo” z udziałem dzieci z Ku-
jawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla 
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Byd-
goszczy oraz uczestników warsztatów literacko-plastycznych. Podczas spotka-
nia dzieci poznały główne elementy regionalnego stroju kujawskiego oraz pod-
stawowe wzory ludowe. Wysłuchały również legendy związanej z powstaniem 
nazwy miasta Bydgoszcz, a następnie wzięły udział w mini przedstawieniu.

9.04. w Klubie Podróżnika działającym przy Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Żninie o swojej wyprawie przez obie Ameryki opowie-
dział Michał Woroch podróżnik, grafik, fotograf, montażysta. Jest absolwentem 
grafiki projektowej na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersy-
tecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się również fotografią dokumentalną 
i konceptualną. Wraz z kolegą Maciejem Kamińskim wyruszył z samego połu-
dnia z Ziemi Ognistej i przez dwie Ameryki miał dotrzeć aż na Alaskę. Prze-
byli trasę Buenos Aires – Ushuaia – Los Angeles. W 262 dni pokonali 40 tys. 
km i zwiedzili: Argentynę, Chile, Boliwię, Peru, Ekwador, Columbię, Panamę, 
Costa Ricę, Nikaraguę, Honduras, El Salvador, Gwatemalę i Meksyk. Trasę po-
dróżnicy przerwali po 262. dniach wyprawy (30 lipca 2017 r.) z powodu awarii 
samochodu. Na szlak wyprawy postanowili wrócić w maju 2018 r.

11.04. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyły się 
zajęcia edukacyjne ph. „Dzika Afryka” przygotowane na podstawie książki z se-
rii Nella Mała Reporterka. Podczas spotkania dzieci wybrały się na afrykańskie 
safari, dzięki czemu mogły zapoznać się z informacjami na temat roślinności 
i gatunków zwierząt zamieszkujących sawannę, lasy deszczowe i pustynię. 
Mali miłośnicy egzotycznych podróży przygotowali również wystawę figurek 
dzikich zwierząt, zrobili sobie zdjęcie z noworodkiem żyrafy oraz namalowali 
białe paski czarnym zebrom.

 
11.04. z myślą o uczestnikach Dziecięcej Akademii Biblioteka Pu-

bliczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zaprosiła Teatr Bajeczny z Bydgoszczy 
ze spektaklem Niezapominajki. 9 maja w Bibliotece Publicznej w Solcu Ku-
jawskim i 28 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie Teatr 
Bajeczny z Bydgoszczy gościł ze spektaklem Król dżungli.

13.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z autorem książek historycznych o Bydgoszczy Krzysztofem Drozdow-
skim połączone z promocją książki Z lotu ptaka. Bydgoszcz na fotografii lotni-
czej w latach 1911-1945.
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13, 17.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie zorgani-
zowane zostały zajęcia dla przedszkolaków pod hasłem „Radę damy, Ziemię 
posprzątamy!”. Wprowadzeniem do tematu była książka Dziwolągi (Cristóbal 
León). Pokaz multimedialny, który zaprezentowany został w dalszej części spo-
tkania, zawierał zdjęcia zniszczonego przez ludzi środowiska oraz przykłady 
najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Na zakończenie dzieci rozwiązywały zagadki 
ekologiczne oraz szukały rybek, które ukryły się w jeziorze pełnym śmieci.

16.04. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie z przedszkola-
kami spotkała się Zofia Stanecka, autorka ok. 30. książek dla dzieci, z których 
najpopularniejszy jest cykl o Basi. 

17.04. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyły się zajęcia z twórczego myślenia ph. „Brzechwa w bibliotece, czyli 
Brzecholudki wypędzają smutki: skąd się wzięły w Skierniewicach groszki 
na spódnicach”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wiersza Jana Brzechwy 
Dwie krawcowe. Zainspirowani nowymi pomysłami, mali projektanci ubrali 
w kolorowe spódnice osiem panien burmistrzanek, a następnie zastanowili się, 
jakie symbole kojarzą się z danym zawodem. Otwarto także fabrykę spódnic 
i spódniczek, w której powstała spódnica w groszki, szczególnie modna w Ski-
erniewicach.

17.04. jak co roku wiosną Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach 
wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska zorganizowała 
cykl imprez poświęconych ekologii. Na pierwszym spotkaniu Pani Beata Mi-
chałek z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku poprowadziła 
warsztaty, na których dzieci z terenu Gminy Inowrocław zgłębiały temat pol-
skich płazów, poznały ich budowę, zwyczaje i gatunki. Zaznajomiły się również 
z zagrożeniami jakie dla płazów niesie rozwój cywilizacji. Na koniec spotkania 
uczestnicy wysłuchali żabich koncertów.

18.04. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Bydgoszcz – moje miasto”, w których uczest-
niczyły dzieci z Klubu Odkrywców. Klubowicze wysłuchali informacji na te-
mat historii Bydgoszczy, a następnie zagrali w grę planszową pt. „Bydgoszcz 
– Wielki Wyścig”. Mali czytelnicy przesuwając po planszy pionki, zapoznali 
się z najciekawszymi zabytkami i budowlami w mieście. Spotkanie odbyło się 
z okazji 672. rocznicy urodzin Bydgoszczy.

18.04. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zaprosiła przed-
szkolaków na transmisję online audycji muzycznej z sali kameralnej Filhar-

monii Pomorskiej. Audycja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym 
i klas I-III szkoły podstawowej. Uczestniczenie w audycji online może stanowić 
uzupełnienie i wzbogacenie edukacji muzycznej. W programie przede wszyst-
kim pojawiły się utwory Straussów i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

19.04. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy miały miejsce zajęcia edukacyjne pt. „Jesteśmy 
przyjaciółmi Ziemi” zorganizowane z okazji Dnia Ziemi. Dzieci obejrzały pre-
zentację multimedialną pt. „Czysto, ładnie i bez śmieci” oraz wysłuchały Li-
stu do dzieci od Przyrody. Uczestnicy rozmawiali także o tym, jak należy dbać 
o zieloną planetę.

 
20.04. z inicjatywy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Towarzy-
stwem Gimnastycznym „Sokół” prelekcję pt. „Drogi do odzyskania niepodle-
głości w 1918 roku” wygłosił dr Przemysław Wójtowicz z delegatury bydgo-
skiej IPN.

20.04. w Filii w Nowym Dąbiu Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Łabiszynie zaprezentowano montaż słowno-muzyczny z okazji Świato-
wego Dnia Ziemi. Ukazano wszystkim uczniom, jakim cennym darem jest nasza 
planeta, ale również dlaczego powinniśmy o nią dbać. W tym dniu uczestnicy 
wykonali zieloną sałatkę i degustowali ją wspólnie z rodzicami.

23.04. zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi 
warsztaty pisania scenariuszy filmowych, które poprowadził Zbigniew Master-
nak – prozaik, dramaturg, autor scenariuszy filmowych. W warsztatach wzięli 
udział uczniowie klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi.

23.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
odbyło się spotkanie z Leszkiem Malakiem ze Żnina, który opowiedział o ży-
ciu i twórczości Franza Arnolda. Franz Arnold urodził się 28 kwietnia 1878 
r. w Żninie. Był aktorem i dramaturgiem. Współpracował z Ernstem Bachem, 
a jego sztuki są grane w teatrach Europy do dziś. W 1933 roku wyemigrował 
do Wielkiej Brytanii. Zmarł 29 września 1960 roku i pochowany został w Lon-
dynie. 

23.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu zorganizowa-
no warsztaty z kynoterapii, które poprowadziła Monika Litwinow z Centrum 
Terapii i Edukacji „Bajarnia”. Towarzyszyły jej dwa psy: Kebab i Klusek. Pro-
wadząca przeczytała krótkie opowieści Albert i Karolina Doyle Malachy. Po 
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ich wysłuchaniu zaczęła się integracja ze zwierzętami. Dzieci mogły przybić 
„piątkę” każdemu z piesków oraz wspólnie tworzyły tunel, którym psiaki się 
poruszały. 

23.04. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie 
przyjechali muzycy z Filharmonii Pomorskiej z audycją muzyczną zatytułowa-
ną „Muzyczny kogel-mogel”. Audycja przeznaczona była dla przedszkolaków. 
Ze względu na dużą ilość widzów, występ odbył się w świetlicy wiejskiej. Mu-
zycy zaprezentowali dzieciom instrumenty, objaśniali ich budowę oraz sposób 
użytkowania, przybliżyli podstawowe pojęcia muzyczne.

23.04. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zorganizowała spotkanie „Jesteś pa-
nią swojego losu”, skierowane do osób trwale bezrobotnych. Podczas spotkania 
omawiano dobre praktyki osób, które dzięki wsparciu PUP w Żninie założyły 
działalność gospodarczą.

25.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się 
Gra Miejska zorganizowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP 
w Bydgoszczy, w której wzięło udział 5 grup dzieci w wieku 9-15 lat. Zada-
niem uczestników było poruszanie się wyznaczoną trasą w obrębie Biblioteki 
Głównej, Starego Rynku i Wyspy Młyńskiej, między poszczególnymi punktami 
kontrolnymi. W każdym punkcie przygotowano zadania do rozwiązania, nawią-
zujące do historii wybranych obiektów. Liczba punktów zdobytych podczas gry 
decydowała o zwycięstwie grupy. 

25.04. z okazji Dnia Ziemi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Łabiszynie zorganizowała w ramach współpracy Nadleśnictwa Szubin 
z Gminą Łabiszyn spotkanie z leśnikiem Jakubem Sokołowskim, adresowane 
do uczestników Dziecięcej Akademii. 

25.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim w ramach ob-
chodów Dnia Cyrku młodzi czytelnicy wraz z dziećmi z Klubu Rodzinnego 
wykonali maski oraz klauna z papieru. W dalszej części zajęć malowano na folii 
spożywczej. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, powstało wiele przepięk-
nych prac plastycznych. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć popularnych cyrko-
wych konkurencji, dlatego na dzieci czekał tor przeszkód.

26.04. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
dzieci wysłuchały opowiadania Renaty Piątkowskiej Aktorka, a następnie za-
znajomiły się z ciekawostkami dotyczącymi teatru. Uczestnicy poznali zawody 
związane z teatrem, lalki w teatrze animacji oraz urządzenia wykorzystywane 
podczas spektakli. Dzieci sprawdziły również swoją wiedzę w teatralnym quizie 

oraz wykonały kolorowe maski.
26.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła 

się XVII edycja konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie 
„Barcin moje miasto, moja Mała Ojczyzna”. Uczestniczyło w nim 7 zespołów 
trzyosobowych reprezentujących szkoły z terenu gminy.

26.04. po raz drugi drużyna Lokalnego Klubu Kodowania działającego 
przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie wyjechała na zawo-
dy Walki Robotów MiniSUMO zorganizowane przez Wydział Inżynierii Me-
chanicznej wraz z Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zespoły miały za 
zadanie zbudowanie własnego robota MiniSumo, którego celem jest lokalizacja 
przeciwnika i zepchnięcie go z ringu. Przez ostatnie tygodnie LKK pracował 
nad własnym robotem LibBotem. W konkursie wzięły udział 84 drużyny, a ła-
biszyńscy reprezentanci byli jednymi z najmłodszych. Kilka walk udało im się 
wygrać, lecz nie zakwalifikowali się do następnego etapu. 

27.04. VII Marsz Szlakiem Przesyłki Powstańczej dotarł do Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle przy ul. Bartkowskiego 1. 
Uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji pt. „Niechaj Polska zna, 
jakich synów ma. O powstańcach wielkopolskich słów kilka”. 100. rocznica 
odzyskania niepodległości skłania do wspominania lokalnych bohaterów, ich 
miejsc spoczynku i miejsc pamięci. 

MAJ

8.05. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
gościła grupę teatralną PUSZCZYK z Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego 
w Bydgoszczy. Z okazji Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem „(Do)
Wolność czytania”, młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl „Jaś i Małgosia 
w wersji proekologicznej” nawiązujący do ochrony zwierząt i lasu.

8.05. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie z prozaikiem, poetą, pu-
blicystą, dramatopisarzem Bartłomiejem Siwcem. Autor zadebiutował w roku 
2010 wydając powieść Zbrodnia, miłość, przeznaczenie. W kolejnych latach 
ukazały się: Autodestrukcja, Przypadek Pana Paradoksa, 16 schodów oraz 
zbiór opowiadań i miniatur Wszyscy byli umoczeni. 

8.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zaprosiła Dariusza Kry-
gowskiego z recitalem pt. „…ale drogę miałem szczęśliwą”. Tytuł zaczerpnięty 
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został z wiersza patrona tucholskiej biblioteki Aleksandra Janty-Połczyńskiego 
Pieśń trampa. D. Krygowski niejednokrotnie już występował w murach MBP. 
Koncert zadedykowany wszystkim czytelnikom i bibliotekarzom połączony był 
z ciekawą prezentacją multimedialną ukazującą muzyczną karierę gościa. 

9.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie przygotowana 
została lekcja biblioteczna pt. „Książka jeden z największych cudów cywili-
zacji” dla uczniów szkoły podstawowej w Zielonce. Spotkanie rozpoczęło się 
zwiedzaniem placówki, połączonym z pogadanką o roli biblioteki w życiu spo-
łecznym i formach jej działalności. Przygotowany na spotkanie pokaz multi-
medialny, ukazywał dzieje słowa pisanego i książki na przestrzeni tysiącleci. 
Bajka o bardzo zmęczonej książce była punktem wyjścia do rozmowy na temat 
dlaczego należy szanować książki. Uczniowie wzięli również udział w zabawie 
edukacyjnej dotyczącej polskich legend.

9.05. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie pt. 
„Majowe świętowanie”. Otwarto wystawę prac plastycznych pt. „Radość two-
rzenia” pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu, 
na której prezentowane były dekoracje wykonane z tkaniny, nici, szkła, drewna 
i papieru. Grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy wystąpiła w Salo-
niku Literacko-Artystycznym z programem z okazji święta Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, a dzieci z Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia” 
przedstawiły program muzyczny. Imprezy zrealizowano w ramach VIII edycji 
projektu „Majówka z kulturą i sztuką” Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. 

10.05. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się gra 
biblioteczna z udziałem dzieci z klasy III szkoły podstawowej, zorganizowana 
przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP. Po zapoznaniu się z historią Bi-
blioteki oraz odwiedzeniu czytelni i magazynu, dzieci udały się na biblioteczny 
strych, gdzie przygotowana została dla nich gra. Uczestnicy zostali zamknięci 
w pomieszczeniu, do którego klucz znajdował się w zaszyfrowanym krypto-
grafie. Aby poznać szyfr, dzieci musiały rozwiązać 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”. 

10.05. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy miała miejsce lekcja biblioteczna pt. „Sprawiedliwa wśród narodów świata 
– Irena Sendlerowa” zorganizowana z okazji 10. rocznicy śmierci bohaterki. 
Dzieci wysłuchały fragmentów książek: Listy w butelce Anny Czerwińskiej, 

Kto uratował jedno życie Ewy Nowak oraz Wszystkie moje mamy Renaty 
Piątkowskiej. Poznane lektury stały się pretekstem do rozmowy na temat życia 
i bohaterskiej postawy zwykłych obywateli w czasie drugiej wojny światowej. 
Uczestnicy obejrzeli również fragment filmu pt. Dzieci Ireny Sendlerowej oraz 
zapoznali się z korespondencją bohaterki, którą prowadziła z dziećmi z całej 
Polski.

11.05. w związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą urodzin 
i 180. rocznicą śmierci wywodzącego się ze Żnina Jędrzeja Śniadeckiego – wy-
bitnego lekarza, biologa, chemika, filozofa i publicysty-satyryka w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie otwarto wystawę poświęconą 
jego życiu i twórczości. Można było zapoznać się z dziełami Jędrzeja Śnia-
deckiego, jego zasługami dla nauki, a także publikacjami o nim i artykułami 
z czasopism, które jemu zostały poświęcone.

14.05. podróżnik Jakub Czajkowski, tym razem zabrał członków Klu-
bu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Żninie, w góry Kirgistanu. W Kirgistanie był już cztery razy, docierając 
w różne miejsca pieszo i konno. Jest to nieduży kraj, graniczy z Chinami, Ka-
zachstanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem, a niemal cały jego teren zajmują 
góry Tien Szan. 

15.05. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy przygotowano zajęcia edukacyjne dla dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola „Muminki”, ph. „Słucham, czytam, oglądam… 
książki”. Podczas spotkania mali czytelnicy poznali rozmaite wydania literatury 
dziecięcej. Największym zainteresowaniem cieszyła się Czarna książka kolo-
rów, w której zarówno tekst, jak i rysunki wykonane zostały systemem Braille-
’a. Dzieci poprzez dotyk próbowały odgadnąć, co przedstawiają poszczególne 
tłoczenia. 

15.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się werni-
saż malarstwa Teresy Ziółtkowskiej pt. „Błękitny pomarańcz”. Artystka miesz-
ka i maluje w Nieżywięciu. Z zawodu jest pedagogiem, a z zamiłowania ani-
matorem kultury. Jest też twórcą „Kwietniowych Spotkań z Poezją” w „Klubie 
pod Budą” przy LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Maluje i rysu-
je techniką suchych pasteli, akwarelą, akrylem, zajmuje się również ceramiką 
ozdobną w glinie. Od 2013 roku jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Należy do Grupy 
Plastycznej UTW, prowadzonej przez artystę malarza Zenona Korytowskiego. 
Wernisaż był również okazją do wysłuchania „malarskich” utworów poetyckich 



76 77

Małgorzaty Grajewskiej z tomiku Podpalam żyrafę w interpretacji Kazimierza 
Rinka. 

15.05. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach z czytelnikami spotkała 
się Agnieszka Tyszka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, z których naj-
większą popularnością cieszy się cykl książek Zosia z ulicy Kociej. 

16.05. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu gościła przebywających 
w Inowrocławiu seniorów z niemieckiego Aschaffenburga (Bawaria). Goście 
zwiedzili Bibliotekę i poznali ofertę kulturalną oraz księgozbiór, w którym 
są też książki obcojęzyczne. Spotkanie miało na celu integrację uczestników 
warsztatów języka niemieckiego z grupą zachodnich sąsiadów. Wspólny dialog 
w ramach kursu językowego, który prowadziła wolontariuszka Irena Kociszew-
ska zbliżył obie grupy i stworzył szansę dalszej współpracy.

16.05. w ramach I edycji realizowanego przez Polską Akcję Humani-
tarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pro-
gramu „Globalnie w bibliotekach” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie zainaugurowano warsztaty dotyczące pomocy humanitarnej. Pro-
wadziła je bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak, a uczestniczyli w nich ucznio-
wie klas siódmych szkoły podstawowej, drugich i trzecich gimnazjum oraz kl. II 
LO z Zespołu Szkół w Barcinie. Do akcji „Globalnie w bibliotekach” włączyły 
się również Miejsko-Gminna Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Świeciu. Biblioteka w Kamieniu zorganizowała dwa 
spotkania: 18 maja dla dorosłych, 21 maja dla uczniów klasy V. Spotkania pro-
jektowe „Kiedy przychodzi kryzys”, które odbyły się 21 i 23 maja w świeckiej 
MBP, adresowane były do uczniów klas piątych i siódmych szkoły podstawo-
wej. Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczno-
ści bibliotek w dyskusję i refleksję nad tematem pomocy humanitarnej. Biblio-
teki otrzymały materiały pomocnicze do przeprowadzenia zajęć w postaci kart 
dyskusji dla dorosłych i dzieci, zestawu plakatów edukacyjnych, kolorowanek 
oraz scenariuszy.

 17.05. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
z malarką Krystyną Cierniak-Morgenstern – wdową po reżyserze, Januszu Mor-
gensternie – autorką książki Nasz film. Sceny z życia z Kubą. Wspomnienia.

17.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie go-
ścił Paweł Wakuła – polski rysownik prasowy, ilustrator i autor książek dla dzie-
ci, m.in. Mój tata jest olbrzymem, Jagiełlo pod… prysznicem, Dębowa kołyska, 
Jajecznica Kolumba. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas piątych Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żninie. 

17.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbyło się 
spotkanie z podróżniczką Aliną Pomeranek z Gdyni, która opowiedziała o swo-
jej wyprawie do Ziemi Świętej. 

18.05. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
odbyło się spotkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą, autorką książek dla 
dzieci i młodzieży, m.in. cyklu książek o Filipku i okropnym Maciusiu. 

21.05. z okazji Dnia Kosmosu Biblioteka Publiczna w Pakości zor-
ganizowała spotkanie dla uczniów IV klasy Szkoły Podstawowej im. Ewarysta 
Estkowskiego i klas gimnazjalnych. Prezentacja multimedialna o wszechświe-
cie przybliżyła dzieciom układ słoneczny. Na zakończenie uczniowie odtworzy-
li położenie planet w układzie słonecznym.

22.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach warsztaty pa-
triotyczne ph. „Kto Ty jesteś – Polak Mały” dla przedszkolaków i uczniów miej-
scowej szkoły przeprowadziła autorka powieści obyczajowych Monika Sawic-
ka. Mówiła m.in. o symbolach narodowych i legendarnych początkach państwa 
polskiego. Dużo uwagi pisarka poświęciła Józefowi Piłsudskiemu, opowiadała 
w jaki sposób przyczynił się on do odzyskania przez Polskę suwerenności. 

23.05. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się zor-
ganizowane we współpracy z Fundacją BRWI spotkanie z Bassamem Aouilem 
z Syrii. To pierwsze wydarzenie z cyklu ,,Piękno tkwi w różnorodności – mię-
dzykulturowe spotkania na strychu” promującego postawę otwartości i toleran-
cji wobec zjawiska wielokulturowości i adresowanego do dzieci i ich rodziców. 
Gościem majowego spotkania był Dmitriy Kutz z Ukrainy, natomiast czerwco-
wego Roberto Bussani. Tematem przewodnim każdego spotkania były wspo-
mnienia, bajki, opowieści i mity ojczyzny gościa. 

 
23.05. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie we 

współpracy ze Żnińskim Towarzystwem Kultury zorganizowała spotkanie 
z prof. Mieczysławem Wojtasikiem. Urodził się on w Paniewku na Kujawach, 
a od 1966 roku mieszka w Bydgoszczy. Przez wiele lat był wykładowcą akade-
mickim. Debiutował w 1967 r. w „Faktach i Myślach”. Wydał kilkanaście to-
mików poetyckich. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, ukraiński 
i czeski oraz esperanto. Od 1981 roku działa w Robotniczym Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury, od 1978 roku jest przewodniczącym Klubu Literackiego Na-
uczycieli Pomorza i Kujaw, od 2006 r. członkiem a od 2012 r. wiceprezesem 
Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Podczas spotka-
nia nie tylko sam poeta recytował swoje wiersze i przedstawiał własne fraszki 
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i satyry, jego teksty recytowali również Katarzyna Rodziewicz z Sielca i Artur 
Jakubowski – dyrektor Żnińskiego Domu Kultury. 

24.05. spotkanie z ks. Adamem Przyborskim, dotyczące Krajny i jej 
mieszkańców, odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nakle. Ks. A. Przyborski od wielu lat interesuje się historią i jest wielkim mi-
łośnikiem Krajny. W lokalnej prasie opublikował ponad sto artykułów poświę-
conych historii tego regionu, jest również autorem kilku książek, m.in. Ziemia 
Krajeńska, Krajna. Historia. Miejsca. Ludzie, Krajanie.

25.05. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycy-
nie miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie, a 12 czerwca 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi, premiera trzeciego tomiku wierszy 
pt. Bezwiersze autorstwa dr. Marka Sassa, dyrektora Zespołu Szkół w Gostycy-
nie. Utwory z najnowszego tomiku recytowały Agnieszka Hoffman, Magdalena 
Górka oraz autor. Recytacjom wierszy akompaniowała poezja śpiewana. Ewa 
Talaśka oraz Adam Cymerys wykonali ulubione utwory M. Sassa. Promocji to-
warzyszyła również wystawa rysunków Magdaleny Górki, które znalazły się 
w pierwszych dwóch tomikach poetyckich Marka Sassa. W tomiku Bezwiersze 
ukazał się jej debiutancki tekst.

26.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie była współorga-
nizatorem I Gminnego Rajdu Rowerowego. 16 czerwca licząca prawie 50 osób 
grupa rowerzystów złożona z pracowników Biblioteki Miejskiej w Inowro-
cławiu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, czytelników i sympaty-
ków jazdy na rowerze, przyjechała do Pakości. Zwiedzanie miasta rozpoczęto 
od krótkiego odpoczynku nad Jeziorem Pakoskim, gdzie czekali pracownicy 
i sympatycy Biblioteki Publicznej w Pakości. Następnie wszyscy udali się do 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, by obejrzeć eksponaty 
znajdujące się w tamtejszej Izbie Pamięci. Goście poznali historię Kościoła św. 
Bonawentury oraz ciekawe fakty z życia rodziny Działyńskich. Wyruszyli ścież-
kami Parku Kulturowego do Kościoła Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bo-
żej Bolesnej. Uczestnicy rajdu byli pod wrażeniem wyjątkowości tego miejsca. 
Następnie wszyscy udali się do Centrum Informacji Turystycznej, gdzie czekały 
pyszne drożdżówki oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Na zakończe-
nie pobytu rowerzystów w Pakości odbył się Quiz historyczny z nagrodami oraz 
wymiana lektury na letnie dni w ramach bookcrossingu. 16 czerwca Biblioteka 
Publiczna w Solcu Kujawskim zaprosiła swoich czytelników, użytkowników 
i przyjaciół na Rajd Bibliotekarza. Wspólnie z Klubem Turystów Rowerowych 
„Torpedo” zorganizowano rowerowe święto. W tym roku cykliści zapoznali się 
ze ścieżkami rowerowymi Solca Kujawskiego, a następnie udali się w kierunku 

Radiowego Centrum Nadawczego. Cała impreza zakończyła się na skwerze za 
biblioteką, gdzie na wszystkich czekała kiełbaska z grilla, gry i zabawy. Na 
uczestników całotygodniowej „Rajdogry” czekały nagrody ufundowane przez 
solecką firmę rowerową „Aljot”. Dzięki uprzejmości właścicieli sklepu Lewia-
tan, każdy uczestnik otrzymał butelkę wody. 23 czerwca z inicjatywy Biblioteki 
Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich w trasę wyruszyli uczestnicy 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.

29.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
było się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury, na które Burmistrz 
Żnina Robert Luchowski zaprosił wszystkich pracowników instytucji kultury, 
działaczy kultury i twórców, przedstawicieli lokalnych organizacji i stowa-
rzyszeń społeczno-kulturalnych, działających na terenie Gminy Żnin. Na ręce 
dyrektorów trzech najważniejszych instytucji kultury w Gminie Żnin (Jadwi-
gi Jelinek – Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, 
Krystyny Patyk – Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Artura Ja-
kubowskiego – Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury), Burmistrz Żnina złożył 
listy gratulacyjne oraz kwiaty. 

CZERWIEC

4.06. w Klubie Podróżnika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Żninie o podróży na Seszele i Mauritius opowiedzieli Jadwiga i Bogdan 
Jelinkowie. Podczas swojej dwutygodniowej wyprawy mieli okazję obejrzeć 
plantacje kokosów i wanilii, wytwórnię rumu z trzciny cukrowej, przyjrzeć się 
z bliska drzewom cynamonowym, podziwiać piękne zachody słońca, oglądać 
wodospady i ziemię siedmiu kolorów, a do tego plaże z białym piaskiem i tajem-
nicze góry usytuowane w głębi wyspy, które sprawiają, że turystom wydaje się, 
iż trafili do raju. Widoki są niezwykłe, roślinność bujna wręcz dziewicza. Coraz 
rzadziej na świecie można spotkać takie miejsca. 

5.06. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszc-
zy odbyła się wystawa fotografii pt. „Poza Rzeczywistością” autorstwa Ag-
nieszki Mlickiej tworzącej pod pseudonimem Ezo Oneir. Spotkanie połączone 
było z promocją książki Burze na słońcu, która stała się impulsem do dyskusji 
na temat mechanizmów działania korporacji i funkcjonowania człowieka we 
współczesnym świecie. Autorka opowiedziała także o swoich twórczych in-
spiracjach oraz przybliżyła historię powstania onirycznych zdjęć z pogranicza 
jawy i snu. 
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6.06. spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin, który działa przy Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, wypełniła prelekcja połączona 
z pokazem multimedialnym pt. „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” pro-
wadzona przez podróżnika i fotografa Roberta Gondka.

7.06. w Filii nr 11 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy zorganizo-
wano zajęcia edukacyjne ph. „Laboratoryjne hece w bibliotece”. Podczas nau-
kowego spotkania dzieci uczestniczyły w doświadczeniach z dziedziny fizyki 
i chemii. Dzięki fascynującym eksperymentom, młodzi naukowcy dowiedzieli 
się m.in. dlaczego przekłuty balon nie pęka, czy fale dźwiękowe mogą poruszać 
przedmioty, dlaczego wulkan się budzi. Dzieci miały również okazję wykonać 
samodzielnie kilka prostych doświadczeń.

7.06. w ramach projektu „Biblioteko, opowiedz nam bajkę” dofinan-
sowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jaksicach zainaugurowany został cykl spektakli z wy-
korzystaniem teatru Kamishibai. Ta tradycyjna sztuka japońska opowiada histo-
rię za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach. Dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Jaksicach mogły poznać tą formę książki dzięki bajce 
terapeutycznej Lew w Paryżu. 

7.06. w ramach Nocy Bibliotek, która przebiegała pod hasłem „Rzecz-
pospoCzyta”, zorganizowano w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bar-
cinie turniej szachowy o puchar Dyrektora Cementowni Kujawy i Dyrektora Bi-
blioteki w kategoriach przedszkolaków i uczniów klas I-III, w kategorii uczniów 
klas IV-VII i gimnazjum oraz turniej open. Dzieci obejrzały spektakl teatralny 
pt. Pinokio w wykonaniu aktorów Grupy Teatralnej „KrakArt” z Krakowa. Pod-
sumowano też projekt „Edukowanie przez czytanie” oraz konkurs „Rozczytana 
klasa” oraz turniej gier planszowych. W tym dniu w bibliotece trwała akcja 
„Książka za książkę – bookrossing w Barcinie”.

8.06. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle oraz 
w Filii w Sipiorach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odby-
ło się spotkanie z pisarką Margarett Borroughdame, autorką książek dla dzieci, 
w tym prozy, poezji oraz przedstawień dla najmłodszych. Jest ona współfunda-
torką i prezesem fundacji edukacyjnej dla dzieci oraz członkiem wolontariatu 
międzynarodowego. 9 czerwca autorka spotkała się z czytelnikami w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie.

9.06. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia teatralno-muzyczne z okazji XVII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Przy pomocy prostych instru-
mentów takich, jak: kalimba, dzwoneczki, butelki z ryżem i młynek, dzieci 
stworzyły podkład muzyczny do legendy Dlaczego Bałtyk jest słony?. Mali 
czytelnicy wcielili się również w role bohaterów opowieści i odegrali krótkie 
scenki.

9.06. w ramach tegorocznej Nocy Bibliotek Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Cekcynie przygotowała specjalny patriotyczny program. Wieczorne 
spotkanie w Amfiteatrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim rozpoczęło się pio-
senkami: Lecha Makowieckiego „Patriotyzm” i Andrzeja Rosiewicza „Pytasz 
mnie”. W pierwszej części spotkania swoje wiersze zaprezentowali poeci z te-
renu gminy Cekcyn. W drugiej części słuchano wierszy znanych poetów, m.in. 
Jana Lechonia, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza. 
Poezja przeplatała się z patriotycznymi pieśniami, które wspólnie śpiewano 
z przygotowanych wcześniej śpiewników. Zapewniona została również oprawa 
muzyczna. Z uroczystym klimatem spotkania świetnie komponował biało-czer-
wony wystrój amfiteatru, którego dopełnieniem były patriotyczne wiersze przy-
pięte do dużych korkowych tablic. W ubiorze uczestników wieczoru dominowa-
ły barwy narodowe, nie zabrakło również kotylionów. Spotkanie zakończyło się 
późnym wieczorem piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”, 
po której wspólnie zaśpiewana została „Rota”.

9.06. Filia w Czaplach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu 
wspólnie z biblioteką szkolną szkoły podstawowej w Czaplach zorganizowały 
imprezę pod hasłem „Noc Podróżnika” z okazji Nocy Bibliotek. Po zabawach 
integracyjnych odbyły się podchody zakończone ogniskiem nad jeziorem, pie-
czeniem kiełbasek. Podróżniczka Jolanta Kufel ciekawie opowiedziała o swojej 
podróży po Japonii. Wiele radości dzieciom sprawiły ćwiczenia w posługiwaniu 
się pałeczkami. Tej nocy nie zabrakło gier i zabaw. Były to m.in. koło fortuny, 
geograficzne zagadki (miasta Polski i Europy), gry planszowe, „Wygibajtus po-
dróżnika”, wystawa książek dla podróżnika, zajęcia plastyczne „Podróż moich 
marzeń” dla chętnych. Całość zamknęła projekcja filmu.

12.06. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku była 
jednym ze współorganizatorów Festiwalu Piosenki Turystycznej dla Osób Nie-
pełnosprawnych.

13.06. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu 
aktorzy teatru „TAK” zaprezentowali spektakl pt. W 7 dni dookoła bajek.
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15.06. „Parkowanie z książką… Uwalniamy i czytamy!” – pod takim 
hasłem skierowała zaproszenie do mieszkańców Osiedla Piastowskiego Filia 
nr 7 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Zachęcano nie tylko do dziele-
nia się radością czytania i wymiany lektur w ramach Święta Wolnych Książek. 
Ustawiono kufry, walizki i skrzynki z książkami na pasażu przed biblioteką, 
zorganizowano mini czytelnię z krzesłami i stolikami do przeglądania i czytania 
wybranych tytułów oraz czytelnicze gadżety i upominki dla wszystkich uczest-
ników „parkowania”.

16.06. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała spacer uli-
cami miasta ph. „Śladami Stanisława Droszcza”. Jego trasa wiodła przez miejsca 
zilustrowane aparatem fotograficznym przez S. Droszcza – inowrocławskiego 
fotografa, który dokumentował codzienne życie Inowrocławia, a także ważne 
wydarzenia, jakie miały miejsce w XX wieku. Przewodnikiem przybliżającym 
historię tych miejsc był Bogdan Wojtkowiak, historyk-regionalista, przewodnik 
PTTK.

16.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło 
się Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone jej patronowi, pamiętnikarzowi, za-
łożycielowi barcińskiej biblioteki Jakubowi Wojciechowskiemu w 60. rocznicę 
jego śmierci, połączone z nadaniem medali im. J. Wojciechowskiego za zasługi 
dla kultury robotniczej. Program obejmował krótką historię Sympozjów, pre-
zentację multimedialną z realizacji projektu uczniów Zespołu Szkół w Barci-
nie zbierających materiały o Jakubie Wojciechowskim do Literackiego Atlasu 
Polski, w oparciu o audycję radia PiK, wręczenie Medali i mini recital Zespołu 
Harcerskiego „Iskierki” z Piechcina. Sympozjum zorganizowano w partner-
stwie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy, Bur-
mistrzem Barcina, Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz 
Miejskim Domem Kultury w Barcinie.

16.06 Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała trzy-
nastą już edycję imprezy plenerowej z okazji Dnia Ojca. Edycja tegoroczna 
odbyła się w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Deczno. Wzięło w niej 
udział dziewięciu ojców wraz ze swoimi pociechami. Rodziny zmierzyły się 
w licznych konkurencjach sprawnościowych. Nie zabrakło zabaw integracyj-
nych z piłką i chustą animacyjną.

17.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie wzięła udział 
w obchodach 650-lecia nadania Koronowu praw miejskich. W ramach trwają-
cych trzy dni urodzin miasta, działająca przy filii dla dzieci grupa teatralna PA-
PA-YA! wystąpiła na rynku przed ratuszem. Zaprezentowano na scenie „Koro-

nowskie czytanie Legend Koronowskich” – były to trzy historie autorstwa Tade-
usza Multańskiego: Skąd się wzięła Grabina, Dziewczyna we mgle i Tajemnica 
Diabelskiego Młyna. PAPA-YA! wystąpiła w 9-osobowym składzie, gościnnie 
do czytania przyłączył się Burmistrz Koronowa, Stanisław Gliszczyński.

19.06. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła 
TeH2O”, zorganizowane w ramach obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego. Zajęcia poprowadziła Kinga Puchowska, koordynator projek-
tu przybliżającego historię rozwoju Bydgoszczy. Dzieci wyruszyły w podróż 
szlakiem, który łączy historię piętnastu miejsc związanych z wodą. Zdobyły 
informacje dotyczące m.in. Muzeum Fotografii, Muzeum Kanału Bydgoskiego, 
Dawnej Gazowni Miejskiej, Wieży Ciśnień czy Spichrzy nad Brdą, a także 
dowiedziały się o ludziach, którzy je tworzyli, wpłynęli na rozwój rzemiosła 
i lokalnego przemysłu. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali 
Legitymacje Klubu Fanów Szlaku TeH2O.

19.06. w Filii nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dla najmłodszych z cyklu Rosnę 
z książką pt. „Kolorowy świat”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały utworu 
Wandy Chotomskiej Kolory, dzięki któremu mogły poznać i utrwalić podsta-
wowe barwy. Po lekturze wyruszyły na poszukiwanie barwnych przedmiotów 
oraz wykonały odciski dłoni we wszystkich kolorach tęczy.

19.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się wer-
nisaż rysunku i malarstwa Pauliny Staszkiewicz pt. „Piórkiem i węglem”. P. 
Staszkiewicz studiuje Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Na studiach poznaje techniki dawnych mistrzów: 
temperę, oleje, technikę wapienną, kazeinową czy al fresco. Uczy się jak przy-
wrócić zabytkom ich dawny blask lub zachować to, co przetrwało. W wolnych 
chwilach zwiedza miasta, rysując piórkiem i tuszem. Tucholę i jej bibliotekę 
zna od dziecka.

19.06. w ramach zadania „Polska da się lubić”, na które Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie otrzymała dofinansowanie z MKiDN 
z programu Partnerstwo dla Książki, zorganizowane zostało spotkanie z dzien-
nikarzem i felietonistą Michałem Ogórkiem.

20.06. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim zakończyły się 
zajęcia w ramach projektu „O finansach w bibliotece”. Dzięki finansowemu 
wsparciu Narodowego Banku Polskiego grupa 26. soleckich seniorów zosta-
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ła przeszkolona w obszarze szeroko rozumianej edukacji finansowej. Począw-
szy od racjonalnego gospodarowania budżetem domowym poprzez produkty 
bankowe, lokaty, kredyty, ubezpieczenia, na celach i zadaniach NBP kończąc, 
uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w świat finansów.

20.06. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Żninie odbyła się lekcja biblioteczna zorganizowana w ramach re-
alizacji projektu socjalnego „Rodzina to moc!”, którego celem jest podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie. Instytucje (MiPBP 
w Żninie oraz MOPS w Żninie) podpisały w tym celu stosowne porozumie-
nie. Spotkanie poprowadziła bibliotekarka Beata Garbacz, która opowiedziała 
o zasadach wypożyczania książek i bibliotecznym księgozbiorze. Zachęciła do 
korzystania z bogatego księgozbioru oraz szerokiej oferty imprez upowszech-
niających czytelnictwo organizowanych w Bibliotece.

21.06. w ramach obchodów Święta Muzyki w Bibliotece Miejskiej 
w Inowrocławiu wystąpił duet: Alicja Kosznik – pianistka, nauczycielka forte-
pianu, absolwentka Akademii Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy oraz Agata Cejba – aktorka, reżyserka, absolwentka Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego we Wrocławiu. Recital, oparty na 
piosence aktorskiej z repertuaru Ireny Kwiatkowskiej, bardzo przypadł do gustu 
zgromadzonej publiczności. 

21.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przygotowała dla 
uczniów klas trzecich szkoły podstawowej spotkanie pt. „Bursztyn – skamienia-
łe słońce”. Wysłuchali oni wykładu połączonego z pokazem multimedialnym, 
zawierającego informacje o pochodzeniu, występowaniu i odmianach barwnych 
bursztynu. Prelekcję uzupełniono ciekawostkami i legendami Jurata – królowa 
Bałtyku i Bursztynowa korona. Zaprezentowano naturalne bursztyny i bogato 
ilustrowane książki. Na zakończenie uczniowie oglądali bogatą wystawę skał 
i minerałów z różnych części świata, w tym dużo okazów pochodzących z Pol-
ski. Kolekcja była własnością jednego z uczniów tej klasy. 

21.06. w ramach projektu „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” 
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bi-
bliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie można było zobaczyć spek-
takl edukacyjny pt. Poznajemy teatr w wykonaniu objazdowego Teatru Vaśka 
z Torunia. 

22.06. w Filii nr 4 z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie z poetką Barbarą Dombrowską-
Pietrzykowską, autorką wierszy wydanych w tomiku Z nadziei. Publikuje ona 
w Miesięczniku Literackim „Akant”, a także jest współautorką zbioru poezji 
i prozy Kujawskim słońcem znaczone chwile. Zaprezentowany podczas spotka-
nia tomik zawiera wiersze inspirowane podróżą do Ziemi Świętej, doskonale zi-
lustrowane fotografiami z wyprawy. Spotkanie poprowadził Jarosław Stanisław 
Jackiewicz, a oprawę muzyczną zapewniła grą na skrzypcach Małgorzata 
Mówińska-Zyśk. 

25.06. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbył 
się wernisaż wystawy fotograficznej misjonarza o. Nehemiasza Prybińskiego 
pt. „Podróż z przeszłości. Ludzie i ich zajęcia”. O. Nehemiasz Prybiński jest 
rodowitym kcynianinem, który rozpoczął służbę w Zakonie Franciszkanów. 
Po święceniach kapłańskich przez trzy lata zdobywał pierwsze doświadczenia 
w pracy duszpasterskiej we franciszkańskiej parafii w Brodnicy, potem był Ma-
dagaskar, a po nim Dominikana.

28.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę ph. 
„Kujawy i Pałuki”, prezentującą fotografie uczestników dwóch Plenerów Foto-
graficznych zorganizowanych w roku 2011 przez Wojewódzki Ośrodek Anima-
cji Kultury w Toruniu. Ekspozycja została wypożyczona z WOAK-u.

29.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie połączone z promocją książki Krojanty 1939. Prawdy, mity, 
legendy, której autorami są Marek Pasturczak i Jerzy Lelwic. Spotkania popro-
wadził Krzysztof Drozdowski.

29.06. po raz kolejny inowrocławskie hafciarki zrzeszone w Filii Nr 12 
dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu w gru-
pie „Senior potrafi”, miały okazję zaprezentować swoje prace podczas wernisa-
żu na VI Ogólnopolskiej Wystawie Rękodzieła Artystycznego „Z nici Ariadny” 
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na wystawie wyeksponowano 
przedmioty dekoracyjne i codziennego użytku: serwety, obrusy, firanki, podusz-
ki, obrazy, garderobę i biżuterię. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne 
odmiany haftu, od krzyżykowego po skomplikowane wzory haftu płaskiego, 
w tym kujawskiego, prace szydełkowe i koronka frywolitkowa. Wyróżnienie 
otrzymała inowrocławianka Małgorzata Benedykcińska. Wyjazd do Łodzi był 
też okazją do zwiedzenia historycznego grodu Łokietka – Brześcia Kujawskie-
go oraz Skansenu w Kłóbce. 
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29.06. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
otwarta została wystawa pn. IKARIADA 2012. Twórcą retrorytów wystawia-
nych w czytelni biblioteki był uznany żniński artysta Roman Terzyk – absol-
went Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Swoje obrazy tworzy techniką ryto-
wania igłą, której nauczył się od swojego ojca. W żnińskiej bibliotece było już 
kilka jego wystaw m.in. cykl obrazów „Jan S. Miklaszewski – odwrócony”, 
który powstał w 2009 roku i poświęcony został Arkadii czyli fikcyjnej krainie 
uważanej przez poetów za krainę wiecznego szczęścia, a także „Rozmowy po 
latach” inspirowane pracami Marcina Stosika, a szczególnie cyklem „Uśpienie, 
przebudzenie, olśnienie” oraz „Epitafium”. Swoje prace prezentował na licz-
nych wystawach, m.in. w Holandii, Kanadzie, Sankt Petersburgu, Pradze, Wil-
nie oraz wielu miastach Polski. 

JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Poszerzenie pola dźwięku #3

 Trzecia edycja cyklu muzycznego „Poszerzenie pola dźwięku” to kilka wyda-
rzeń (koncerty, warsztaty muzyczne, prezentacja), na które Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich zaprosiła w kwietniu, w maju i w czerwcu. W terminie 
od 12 kwietnia – 14 czerwca 2018 roku zorganizowano 8 muzycznych wyda-
rzeń. Wstęp na wszystkie był bezpłatny. 12 kwietnia odbył się koncert duetu 
improwizatorów Rafał Mazur/Artur Majewski. Swobodne, kolektywne impro-
wizowanie muzyki, to sztuka adaptowania się, zarówno do działań partnerów 
z zespołu, jak i do warunków akustycznych (i nie tylko) panujących w miejscu, 
w którym odbywa się koncert. Muzyka powstająca na tej drodze twórczej jest 
wypadkową osobowości, warunków i zdolności do współdziałania. Jest inte-
gralnie związana z czasem, miejscem i okolicznościami konkretnego koncertu, 
więc jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Tak rozumiane, swobodne 
improwizowanie wydaje się być najbardziej naturalną drogą tworzenia, ukazu-
jącą, że z wszelkich okoliczności można wydestylować potencjał twórczy. Jest 
to możliwe, głównie dzięki zdolnościom adaptacyjnym, które muszą charakte-
ryzować muzyków-improwizatorów. Można bowiem powiedzieć, parafrazując 
chińskiego, starożytnego mędrca, iż „drogą improwizatora jest by współdziałać, 

nie współzawodniczyć”. W dniu 19 kwietnia odbył się koncert zespołu Strętwa 
w składzie: Paweł Doskocz (Bachorze, Sumpf) – gitara elektryczna, przedmio-
ty, Patryk Daszkiewicz (DMNSZ, Sumpf) – taśmy, efekty, Maciej Maciągowski 
(Maciej Maciągowski, Bachorze, Lata) – syntezator. Nazwa zespołu nawiązuje 
do ryby żyjącej w mulistych dnach rzek Ameryki Południowej, komunikującej 
się i polującej za pomocą impulsów elektrycznych. 18 maja odbył się koncert 
X-NAVI:ET (Rafał Iwański). Artysta znany m.in. z grup HATI, Innercity En-
semble, KAPITAL, Alameda 5 i projektu muzyczno-astronomicznego VOICES 
OF THE COSMOS. Perkusjonista, jako X-NAVI:ET tworzy muzykę elektro-
akustyczną budowaną na brzmieniu modyfikowanych analogowo i cyfrowo 
instrumentów elektronicznych i akustycznych. Rafał Iwański zagrał solo i z ze-
społami HATI i KAPITAL setki koncertów m.in. w Polsce, Niemczech, Belgii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Norwegii, 
Francji, Danii, Czechach, na Litwie, Słowacji, Węgrzech i w USA. Współpra-
cował z takimi artystami dźwięku i obrazu, jak m.in. Z’EV, Richard Pinhas, 
Peter Votava, Zdzisław Piernik, Jerzy Mazzoll, John Zorn, Sławomir Ciesielski, 
Anna Zielińska, Wojciech Jachna, Anna Pilewicz, Raymond Salvatore Harmon. 
Brał udział w nagraniu i realizacji kilkudziesięciu albumów wydanych na no-
śnikach CD i DVD, płytach winylowych i kasetach. 22 maja gościem Biblioteki 
był akordeonista i improwizator, Zbigniew Chojnacki (ur.1992). Muzykę oraz 
dźwięki postrzega swobodnie i umownie, najistotniejszy jest dialog i spotka-
nie z drugim człowiekiem. Każda forma wydawania dźwięku, jest ułatwieniem 
nawiązania kontaktu z ludźmi. Inspiracje czerpie z elementów najczęściej nie-
związanych bezpośrednio z muzyką, jak sam mówi ,,stara pralka, źdźbło trawy, 
warkot silnika autobusu, a nawet zwykle krzesło na środku sceny mogą być 
inspirujące”. Pomimo młodego wieku współpracował już z wieloma wybit-
nymi muzykami sceny zarówno jazzowej jak i improwizowanej m.in. Micha-
łem Urbaniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Jackiem Kochanem. W dniu 
24 maja Monika Szala/Paweł Szala/Michał Zdeb zaprezentowali słuchowisko 
muzyczno-literackie „Jaszid i Jeszida” oparte na opowiadaniu I.B. Singera. 
Idea albumu „Jaszid i Jeszida” narodziła się z wieloletniej inspiracji kulturą 
żydowską. Przeplatające się tematy przewodnie są komentarzem do przewrot-
nej wizji egzystencji zawartej w opowiadaniu Singera, stanowiąc spójną, mu-
zyczno-literacką całość. Monika Szala (skrzypce, wokal), Paweł Szala (gita-
ra) oraz Michał Zdeb (aktor) współpracowali ze sobą już wcześniej w ramach 
różnych projektów, dzięki czemu udało im się w sposób zwarty i harmonijny 
odtworzyć opowieść o życiu, śmierci i miłości. 25 maja odbył się koncert Olgi 
Hanowskiej, skrzypaczki alternatywnej, improwizatorki, edukatorki, ekspery-
mentatorki, wykładowcy, warsztatowca, muzykoterapeutki, autorki scenariuszy 
i licznych działań edukacyjno-artystycznych skoncentrowanych wokół muzyki 
i najmłodszych. W poszukiwaniu własnej przestrzeni posługuje się strategiami 
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związanymi z muzyką elektroakustyczną, fieldrecordingiem, noise, trans, pol-
ską muzyką rdzenną, muzyką ilustracyjną. Lubi samplery oraz ciemne, absolut-
nie niekoncertowe brzmienia skrzypiec, zwłaszcza skrzypiec baritone. Senna 
muzykantka zatopiona w botanicznym widnokręgu własnego, rozpoznawalnego 
manieryzmu, zaprezentowała utwory z płyty „Sny panny z wanny”. 1 czerwca 
odbył się koncert Emiter (Marcin Dymiter) – wykład/dj set z cyklu Tracklista, 
a 14 czerwca publiczność wysłuchała koncertu Mełech/Majewski/Buhl. Trio od 
swego powstania w czerwcu 2017 roku, kontynuuje pracę nad spójnym, orga-
nicznym językiem i wyrazistym brzmieniem. Muzycy w poszukiwaniach tych 
bazują na indywidualnych doświadczeniach, wzajemnych inspiracjach oraz po-
tencjale wspólnie przeżywanej chwili. Efektem jest muzyka przepełniona au-
tentyczną energią, czy też lirycznym aspektem wyczekiwania ciszy. Odwołując 
się do korzeni jazzu improwizowanego, trio zanurza się w głębię fundamental-
nych treści, gdzie aspekt fizycznego zmagania z materią, bądź jego brak, stają 
się motorem dla „lotu ducha”. We wszystkich wydarzeniach cyklu muzycznego 
„Poszerzenie pola dźwięku #3” uczestniczyło 275 osób.

Tydzień Bibliotek 2018

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy oraz Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy zaprosiły kolejny 
raz na Tydzień Bibliotek. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „(DO)
WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z tej okazji, w dniach 8-14 maja 2018 r. czytelnicy 
zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach autorskich, prezentacjach, warsz-
tatach, grach, projekcjach filmowych, targowiskach, kiermaszach oraz koncer-
tach. W ramach Tygodnia Bibliotek w dniach 8-9 maja odbyły się 2 spotkania 
autorskie – z Agnieszką Mlicką połączone z promocją książki Burze na słońcu 
i wystawą fotografii oraz z Ewą i Pawłem Piątkami promującymi Pasiekę Dre-
dziarza. 10 maja w ramach cyklu Projektor zaprezentowano film Podziemny 
krąg. Tego samego dnia Biblioteka zaprosiła również na Targowisko Kultury, 
na którym można było wymienić się książkami, płytami, filmami, grami, in-
strumentami, kamerami, aparatami i sprzętem RTV. 11 maja odbyła się kolejna 
NOC W BIBLIOTECE, podczas której rozstrzygnięty został konkurs filmowy 
„Pan Cogito wciąż żyje” na realizację etiudy filmowej inspirowanej twórczo-
ścią Zbigniewa Herberta. Miłośnicy kina mogli wziąć udział w Prolog DOCS 
AGAINST GRAVITY – pokazach filmów zapowiadających festiwal. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się wystawa kultowych konsol i gier wideo sprzed 
lat, na których można było również zagrać. Stowarzyszenie Hobbystów „Mag-
ma” zaprezentowało uczestnikom Nocy w Bibliotece gry bitewne. Kolejną pro-
pozycją dla czytelników był wykład pt. „Czy można zrozumieć Wszechświat?” 
połączony z pokazem multimedialnym w opracowaniu Romana Pleszyńskiego. 

Na zakończenie kulturalnej nocy, publiczność miała okazję wysłuchać koncertu 
zespołu Illegal Boys. Nocy w Bibliotece towarzyszył kiermasz taniej książki. 
Czytelnicy mieli też okazję zwiedzić Bibliotekę Bernardynów. 12 maja odbyły 
się Stryszne improwizacje, czyli teatralne improwizacje inspirowane ulubiony-
mi książkami publiczności w wykonaniu duetu MaMiDuo. Ogółem w Tygodniu 
Bibliotek wzięło udział 939 osób.

O!PLA 6. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

 W dniach 23-27 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bydgoszczy odbyły się projekcje filmowe w ramach VI edycji Ogól-
nopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA („O! Polska Animacja”). Re-
alizowany od 2013 roku festiwal jest niezależną inicjatywą D.I.Y. będącą przede 
wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy pol-
skim widzem, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towa-
rzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin 
polskiej sztuki. W ciągu pięciu lat swego istnienia O!PLA stała się rozpoznawal-
ną i szanowaną na całym świecie marką promującą i wspierającą polską anima-
cję, zaś zamierzony na początku cel (od)budowy relacji Artysta-Widz-Artysta 
jest z sukcesem realizowany. W tym roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Bydgoszczy po raz pierwszy znalazła się na mapie O!PLA, co ozna-
cza, że czytelnicy Biblioteki mieli swój wkład w festiwalowy werdykt, który 
uzależniony jest wyłącznie od głosów publiczności. VI edycja odbyła się w 77. 
miejscowościach, co czyni z niej sytuację rekordową. W Bydgoszczy projek-
cje filmów w ramach festiwalu odbyły się na Strychu Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Codziennie publiczność miała okazję obejrzeć blok 
najlepszych animacji z Konkursu Głównego i Międzynarodowego w różnych 
kategoriach. To widzowie z wielu miejscowości, biorąc udział w głosowaniu, 
zdecydowali o zwycięzcach (laureatach Tobołków Koziołka Matołka O!PLA 
2018) tegorocznej edycji. O głosy bydgoskich widzów zabiegali twórcy startu-
jący w następujących kategoriach: Kategoria Studyjna – 8 filmów (95’), Kate-
goria Szkolna – 18 filmów (82’), Kategoria Animowany Wideoklip – 18 filmów 
(75’), Podwójna projekcja: Formanimy + Animowane Fraszki – 22 filmy (55’) 
oraz Konkurs „Oh! People Love Animation” – 15 filmów z polskimi napisami 
(120’). W wydarzeniu wzięło udział 106 osób. 

Dzień Star Wars w Bibliotece

 4 maja 2018 r. na całym świecie obchodzony jest Dzień Star Wars. 
Na bydgoskich fanów Gwiezdnych Wojen czekało mnóstwo atrakcji. W Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy wyświetlone zostały 
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najnowsze filmy Star Wars oraz bajki animowane ze świata Star Wars. Odbyły 
się także pokazy Akademii Jedi, prowadzone przez Fanklub Star Wars z Byd-
goszczy minievent dla dzieci i młodzieży oraz prezentacja gier bitewnych (Star 
Wars: X-Wing Miniatures Game, Star Wars: Legion, Star Wars: Armada, Star 
Wars: Imperial Assault) i karcianych Star Wars Destiny. Ponadto miłośnicy mię-
dzygwiezdnych przygód mieli okazję odkrywać tajemnice i wcielić się w role 
bohaterów galaktyki dzięki grze fabularnej z gatunku RPG, a także uczestniczyć 
w pokazach i nauce malowania modeli Star Wars. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się również spotkanie z członkami Bydgoskiego Fanklubu Star Wars, 
podczas którego można było dowiedzieć się, jak przygotować własny strój ulu-
bionego bohatera oraz porozmawiać o świecie Star Wars z ekspertami. Przy 
stoisku z komiksami i książkami, entuzjaści literatury poświęconej Gwiezdnym 
Wojnom, mogli obejrzeć i porozmawiać o publikacjach, które ukazały się do 
tej pory. Wydarzenie zrealizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Hobbystów „Magma” oraz Bydgoskim Fanklubem Star Wars, a wzięło w nim 
udział 200 osób. 

Bydgoskie Dni Popkultury

 W dniach 30.06.-01.07. 2018 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Artemis zorganizowała Byd-
goskie Dni Popkultury. To darmowe wydarzenie skierowane do mieszkańców 
Bydgoszczy i okolic przybliżające działalność klubów i stowarzyszeń, które po-
magają rozwijać zainteresowania związane z kulturą popularną. W ramach akcji, 
na terenie Biblioteki Głównej odbyło się mnóstwo ciekawych imprez w formie 
otwartych prelekcji, spotkań i warsztatów związanych z popkulturą. Dla uczest-
ników przygotowano następujące atrakcje: prelekcje poświęcone działalności 
klubów, stowarzyszeń i organizacji, np. Bydgoskiego Klubu Kultury Japońskiej 
„Kitsune” oraz patio z wystawcami, na którym każdy z zaproszonych gości 
mógł przedstawić swoją działalność oraz zaproponować udział w spotkaniach 
i zajęciach przez siebie organizowanych. Miłośnicy różnego rodzaju gier mogli 
zagrać w wybraną grę planszową dostępną w wypożyczalni, udać się do Sali 
larp, by uczestniczyć w kilkugodzinnej sesji gier podobnych do improwizowa-
nego teatru odbywającego się w czasie rzeczywistym według przygotowanego 
scenariusza lub odwiedzić Salę gier RPG, czyli fabularnych gier towarzyskich 
opartych na narracji prowadzonej przez Mistrza Gry, a polegających na wcie-
laniu się w fikcyjnych bohaterów i działaniu w ramach konspektu. W Sali ka-
raoke uczestnicy mieli możliwość śpiewania na karaoke solo lub w zespołach 
do wybranych piosenek dostępnych w ofercie. Dla entuzjastów sztuki Cosplay, 
czyli przebierania się we własnoręcznie wykonane kostiumy nawiązujące do 
dzieł fantastyki i popkultury, zorganizowano efektowne pokazy oraz konkurs 

Cosplayerów. Wszyscy zainteresowani grą zespołową i logicznymi zagadkami, 
mieli okazję udać się do Mini Escape Roomu, by uczestniczyć w intrygującej 
zabawie przygotowanej przy współpracy z nowopowstałym Escape Roomem 
„Mr Lock”. W celu większej aktywizacji i pobudzenia kreatywności uczestni-
ków, zorganizowano również konkurs literacki ph. „Fantastyczna Bydgoszcz”, 
w którym uczestnicy mieli za zadanie napisać 4-stronicowe opowiadanie o te-
matyce fantastycznej z Bydgoszczą w tle. We wszystkich wydarzeniach, które 
odbyły się w ramach Bydgoskich Dni Popkultury uczestniczyło 300 osób.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich ino-
wrocławska Biblioteka przygotowała sporo atrakcji. Z czytelnikami spotkał się 
Alek Rogoziński – dziennikarz, autor komedii kryminalnych, niedoszły arche-
olog i historyk z zamiłowania. Podczas spotkania miał miejsce finał konkursu 
przygotowanego specjalnie na ten dzień, a autor wylosował nazwiska osób, któ-
re wygrały książki z autografem. W Saloniku Literacko-Artystycznym odbył się 
wernisaż wystawy pn. „Książka, której się nie spodziewacie”. Zwiedzający mo-
gli obejrzeć nietypowe zbiory inowrocławskiej książnicy tj. książki wykorzy-
stujące alfabet Braille’a, książki przytulanki, wydania kolekcjonerskie, audio-
booki i tytuły w obcych językach – w tym nawet po japońsku! W godzinach od 
1100-1700 na Placu Klasztornym biblioteka zorganizowała kiermasz ph. „Drugie 
życie książki”, a w autobusach MPK akcję „Mam jazdę na czytanie”, polegającą 
na odtwarzaniu fragmentów literatury polskiej i zagranicznej z audiobooków. 
W Oddziale dla Dzieci w godzinach 1100-1300 starsi uczniowie czytali młodszym 
koleżankom i kolegom wybrane fragmenty sagi rodziny Borejków. Popołudniu 
miało miejsce rodzinne „Przyjęcie przy kawie i ciastku z Borejkami”, na które 
zaproszono obecnych i przyszłych pasjonatów Jeżycjady. Spotkaniu towarzy-
szyły: facebookowy konkurs na wspomnienie związane z pierwszym spotka-
niem z książkami Małgorzaty Musierowicz; oryginalna prezentacja słynnych 
powiedzeń i złotych myśli bohaterów serii. W Filii nr 7 promowano „książko-
we walentynki” i zachęcano do kultywowania tradycji obdarowywania bliskich 
książkami i różami. Wyświetlono film Latające książki pana Morrisa Lessmore. 
Zorganizowana została również akcja „Mannequin Challange z Książką”, po-
legająca na zastyganiu z książkami (także tabletami i innymi czytnikami) na 
deptaku przed biblioteką na ok.5 minut, by zwrócić uwagę przechodniów na 
książki, czytanie i bibliotekę. Odbyły się spotkania dla dzieci ph. „Warto mieć 
domową biblioteczkę...” poświęcone wartościom i zaletom płynącym z czyta-
nia książek. Miały też miejsce warsztaty animacji poklatkowej „Czytanie jest 



92 93

OK!” dla uczniów szkół podstawowych. Rozdawano okolicznościowe naklejki 
promujące Święto Książki wszystkim uczestnikom spotkań, a czytelnikom od-
wiedzającym bibliotekę zakładki z różą i napisem „Zawsze udany upominek? 
Książka!”. Przygotowano ekspozycję najciekawszych książek dla dzieci i do-
rosłych.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wspólnie z Kołem Tu-
rystów Górskich im. Klimka Bachledy w Kcyni włączyło się w obchody 100-
lecia odzyskania niepodległości w celu przybliżenia wszystkim chętnym miejsc 
związanych z walkami w latach 1918-1919. 3 lutego 2018 r. odbyła się wy-
cieczka „Śladami walk kompanii kcyńskiej ppor. Jana Sławinskiego w czasie 
powstania wielkopolskiego”. Jej trasa wiodła z Kcyni przez Sierniki, Chwali-
szewo, Smogulecką Wieś, Smogulec i dalej przez Mieczkowo do Laskownicy. 
Punktualnie o 10.00 autokar odjechał sprzed byłej siedziby Sztabu Frontu Pół-
nocnego w Kcyni (obecnie GCBiK). 18 kwietnia 2018 r. w sali Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowane zostało spotkanie z Jackiem 
Maćkowskim prowadzącym Koło Turystów Górskich im. Klimka Bachledy 
w Kcyni. Przebiegające pod hasłem „Szlakami II Brygady Legionów w Kar-
patach Ukraińskich” i połączone z pokazem multimedialnym spotkanie uwień-
czone zostało wystawą fotografii. 19 maja 2019 r. odbyła się druga wycieczka 
„Śladami walk kompanii kcyńskiej ppor. Jana Sławińskiego”. Organizatorem 
i pomysłodawcą wycieczek jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteki wspól-
nie z Kołem Turystów Górskich w Kcyni. Trasa kolejnej wycieczki przebiegała 
przez Dworzec PKP w Kcyni, Malice, Słonawy, Elizewo, Skórzewo, Suchoręcz, 
Zabłocie, Czerwonak, Dębogórę. Podczas wycieczki Jacek Maćkowski przed-
stawił szczegóły wydarzeń obrony Kcyni. Wycieczka zakończyła się w Kole 
Łowieckim „Dąb” na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Filia nr 4 w Czaplach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Finał WOŚP

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r., już po raz czwarty, pracownicy świec-
kiej biblioteki grali dla WOŚP. Nowością w tym roku był Orkiestrowy Bus, któ-
rym można było przyjechać do Czapli ze Świecia i oczywiście powrócić. Impre-
za rozpoczęła się nad jeziorem, gdzie można było podziwiać wytrzymałość ką-
piących się morsów. W świetlicy wiejskiej czekało mnóstwo atrakcji. Występy 

dzieci ze szkoły podstawowej (wiersze, piosenki, przedstawienie), pokaz pierw-
szej pomocy w wykonaniu uczniów. Wystąpiła także Sekcja Kyokushin Kara-
te Wda Świecie. Tradycyjnie odbył się turniej rodzinny poprowadzony przez 
pracowników biblioteki. Była loteria fantowa i emocjonująca wielka licytacja. 
Licytowano m.in. hełm strażacki, złote serduszka, vouchery, bony, przetwory 
i domowe nalewki, zegary, rękodzieło. Można było zmierzyć ciśnienie i poziom 
cukru, skorzystać z porad dietetyka. Było też stanowisko kosmetyczne. Dzieci 
bawiły się w kąciku malucha pod okiem pracowników biblioteki. Starsze dzie-
ci wykonywały kolorowe lampiony. Zespół Adelibanda wystąpił z godzinnym 
koncertem dla wszystkich grających w WOŚP. Nieodłączną częścią finału akcji 
było światełko do nieba posłane przy dźwięku strażackiej syreny. Uczestnicy 
zrobili pamiątkowe zdjęcie wokół serca ułożonego z lampionów wykonanych 
przez dzieci. Zebrano 4896,63 zł.

Roman Landowski i jego poezja

 11 maja 2018 r. odbyło się spotkanie poświęcone twórczości urodzone-
go w Świeciu nad Wisłą poety, publicysty regionalnego i bibliotekarza Roma-
na Landowskiego. Nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego ukazała się 
książka Poezje… zawierające czterysta sześćdziesiąt dwa wiersze R. Landow-
skiego. Oficjalna premiera tego zbioru miała miejsce w listopadzie ubiegłego 
roku. W spotkaniu wzięli udział znakomici goście: prof. Maria Pająkowska-
Kensik, syn poety Janusz Landowski oraz Lech J. Zdrojewski, prezes Fundacji 
OKO-LICE KULTURY, autor fotografii zamieszczonych w książce. Wiersze 
R. Landowskiego recytowali uczniowie szkoły podstawowej w Czaplach oraz 
uczniowie Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję wysłuchać nie tylko utworów poetyckich Romana Lan-
dowskiego, ale przede wszystkim zobaczyć filmowe wspomnienie oraz posłu-
chać wspomnień zaproszonych gości. Pani prof. M. Pająkowska-Kensik przy-
bliżyła postać Romana Landowskiego oraz opowiedziała o jego związkach ze 
Świeciem. Następnie Janusz Landowski syn poety podzielił się swoimi wspo-
mnieniami. Opowiedział, jak wyglądała praca nad wydaniem tego niezwykłego 
tomu poezji. Podkreślił, że duży wkład wniósł profesor Uniwersytetu Gdańskie-
go Edward Jakiel, który dokonał opracowania. Dodał, że tom poezji zawiera 
teksty poetyckie zarówno te wcześniej wydane, jak i te dotąd niepublikowane. 
Ponadto w książce znalazły się fotografie pejzaży kociewskich autorstwa L. 
Zdrojewskiego, artysty plastyka i fotografika ze Zblewa, który na zakończenie 
podzielił się swoimi wrażeniami z pracy nad książką. Janusz Landowski prze-
kazał świeckiej MBP dwa egzemplarze książki swojego ojca. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi

Wernisaż Haliny Kasicy

5 kwietnia 2018 r. odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tu-
choli wernisaż malarstwa Haliny Kasicy, któremu towarzyszył recital poezji 
śpiewanej Eleonory Stosik i Janusza Ciży oraz promocja tomiku poezji Serenita 
Barbary Kasicy-Kołomyjskiej. Gości przywitała i przedstawiła bohaterów wie-
czoru dyrektor Hanna Szramka. Głos zabrał, także burmistrz Tucholi Tadeusz 
Kowalski, który pogratulował twórcom i życzył kolejnych sukcesów artystycz-
nych. Spotkanie rozpoczęło się od otwarcia wystawy malarstwa Haliny Kasicy, 
która dopiero na emeryturze wróciła do swojej pasji z dzieciństwa – malowania. 
Należy do Grupy Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie od kilku lat 
maluje pod kierunkiem artysty malarza Zenona Korytowskiego. Obecna ekspo-
zycja jest jej pierwszą indywidualną wystawą malarską. Halina Kasica od siód-
mego roku życia jest tucholanką. Atrakcją wieczoru był recital poezji śpiewanej 
Eleonory Stosik i Janusza Ciży. Duet prawie od dwóch lat występuje razem 
śpiewając pieśni kubryku, tradycyjne pieśni o morzu, utwory autorskie i ballady 
rosyjskie, m.in. Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Żanny Biczew-
skiej. Rozmowę promującą najnowszy tomik poezji Barbary Kasicy-Kołomyj-
skiej Serenita poprowadził poeta Mateusz Brucki. Poetka jest z wykształcenia 
polonistką i bibliotekoznawcą. Mieszka obecnie w Wielkim Mędromierzu. 
Przygodę z poezją rozpoczęła bardzo wcześnie, bo już w szkole podstawowej. 
Nie tylko pisała wiersze, ale również chętnie recytowała. Publikuje w prasie, 
w almanachach i autorskich tomikach. Mówi, że w poezji najważniejszy jest 
człowiek, jego los i miejsce, a miejsce musi być blisko natury, bo tylko to wa-
runkuje pełne szczęście. 

Biblioteka Publiczna Gminy w Gostycynie

Konkurs „Czytaj i wygrywaj”

W maju 2018 r. zakończyła się pierwsza edycja organizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostycynie konkursu „Czytaj i wygrywaj”, ad-
resowanego do wszystkich uczniów klas I-VII Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Gostycynie. Każda klasa raz w miesiącu otrzymywała fragment książki, 
który dzieliła między wszystkich uczniów. Pod koniec miesiąca w każdej klasie 
odbywało się głośne czytanie oceniane przez jury. Konkurs trwał od październi-
ka 2017 r. do maja 2018 r. Wśród uczniów zauważono wzrost zainteresowania 
książkami, których fragmenty były czytane. Szczególnie chętnie dzieci zaczęły 
sięgać po książki z cyklu Tajemnice… Martina Widmarka. Konkurs miał na celu 

podniesienie umiejętności czytania, popularyzację wśród dzieci i młodzieży 
książek nie znajdujących się w kanonie lektur oraz rozwijanie umiejętności pra-
cy w grupie i integracji klas. Planowana jest 2 edycja konkursu.
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JUBILEUSZE BIBLIOTEK

 19 kwietnia 2018 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
dr. Juliusza Gerpe w Łabiszynie obchodziła Jubileusz 70 rocznicy istnienia. 
Rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku. Początkowo otwarta była dla czy-
telników dwa razy w tygodniu. Zmieniały się miejsca, w których funkcjonowa-
ła, pracownicy, księgozbiór i oczywiście zakres działań. Dziś do łabiszyńskiej 
biblioteki nie przychodzi się tylko po to, by wypożyczyć książki. Spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, warsztaty fotograficzne, Lokalny Klub 
Kodowania, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, zajęcia edukacyjne, to tylko 
niektóre z oferowanych przez bibliotekę usług. Czytelnicy mają też możliwość 
korzystania z e-booków na platformie Legimi oraz IBUK Libra. Łabiszyńska 
Biblioteka jest również stale obecna w życiu kulturalnym miasta. Działalność 
biblioteki można śledzić na bieżąco w mediach społecznościowych, których jest 
aktywnym użytkownikiem. W obchodach Jubileuszu udział wzięli przedstawi-
ciele władz Łabiszyna, starostwa żnińskiego, dyrektorzy bibliotek, instytucji 
kultury, przedstawiciele organizacji współpracujących z biblioteką, czytelnicy 
oraz byli pracownicy. Podczas uroczystości, którą rozpoczął występ chóru Solo 
il Canto pod dyrekcją Artura Wiślickiego, nie zabrakło wyróżnień. Otrzymały 
je instytucje współpracujące z biblioteką. Nie zapomniano o byłych pracowni-
kach. Wyróżniono byłe kierowniczki Aleksandrę Kinder i Helenę Lewandow-
ską. Panie otrzymały pamiątkowe statuetki. Minutą ciszy uczczono zmarłych 
pracowników: byłą kierownik Alinę Winiaszewską oraz Edmunda Winiaszew-
skiego i Zofię Szymanowską. Grażyna Błaszkiewicz, kierownik biblioteki po-
dziękowała również za pracę obecnym pracownikom: Marzenie Sikorze, Jolan-
cie Bizoń i księgowej Małgorzacie Banaszak. Z okazji Jubileuszu bibliotekarze 
przygotowali film prezentujący historię i działalność kulturalną łabiszyńskiej 
biblioteki. Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Łabiszyńskiego Domu 
Kultury, ale goście mogli zwiedzić wyremontowaną bibliotekę. Były prezenty, 
gratulacje i życzenia dla biblioteki i jej pracowników. Burmistrz Jacek Kaczma-
rek podczas składania życzeń Bibliotece Jubilatce podkreślił: „Biblioteka jest 
żywym organizmem kultury miasta i gminy Łabiszyn. To wszystko jest możliwe 
dzięki pani dyrektor i jej koleżankom, które przez ostatnie lata bardzo aktywnie 
zadziałały i bardzo mocno zmieniły oblicze łabiszyńskiej biblioteki”. Jubileusz 
był także okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych czytelników. Pamiąt-
kowe dyplomy otrzymały: Barbara Wojciechowska, Iwona Kadow i Zofia Sa-
recka. Zwieńczeniem uroczystości był koncert kwartetu w składzie: Małgorzata 
Żurańska-Wilkowska (śpiew), Paweł Tomaszewski (gitara), Szymon Łukowski 
(saksofon) i Paweł Urowski (kontrabas). Nie zabrakło również jubileuszowego 
tortu i lampki szampana.

9 czerwca 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ka-
mieniu Krajeńskim obchodziła swoje 70-te urodziny. Z tej okazji dla czy-
telników zorganizowany został Piknik Biblioteczny. Odbył się on na Stadio-
nie Miejskim. Konferansjerką zajęła się i poprowadziła zabawę śpiewająco 
Aleksandra Kostka, znana wszystkim pogodynka z TVP 2. Najmłodsi czytel-
nicy mogli obejrzeć przedstawienie teatralne, poznać osobiście Pana Kleksa 
oraz wziąć udział w jego bajkowych zabawach. Występ iluzjonisty pozwolił 
najmłodszym zgłębiać tajniki magii. Atrakcją był również dmuchany zamek. 
Długa kolejka ustawiona przy stanowisku do malowania twarzy ani na chwilę 
nie malała. Podczas Pikniku Bibliotecznego można było również poznać taj-
niki pracy strażaków i obejrzeć wyposażenie wozów strażackich, poczuć się 
prawdziwym strażakiem. Przeróżnym zabawom nie było końca. Można było 
wystąpić na scenie, pośpiewać i zatańczyć. Przy piosence Jedzie pociąg z dale-
ka prawie wszyscy dali się porwać rytmom i dołączyli do konduktora – Doroty 
Kortas-Punder Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu 
Krajeńskim. Zmęczeni zabawą, uczestnicy pikniku mogli posilić się przy stano-
wiskach z grillem, ciastem, popcornem, watą cukrową i napojami. Poczęstunek 
i nagrody dla uczestników konkursów były sponsorowane m.in. przez: Urząd 
Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Stowarzyszenie „Nasza Krajna” w Sępólnie 
Krajeńskim, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Więcbor-
ku, PKO Bank Polski. Oddział w Kamieniu Krajeńskim oraz wielu darczyńców 
prywatnych. Bezcenną pomoc przy organizacji Pikniku Bibliotecznego okazali 
strażacy z OSP w Kamieniu Krajeńskim oraz z OSP Witkowo. W Pikniku Bi-
bliotecznym wzięło udział około 500. czytelników, którzy wspólnie świętowali 
70. urodziny Biblioteki.

 12 września 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach 
obchodziła Jubileusz 70-lecia działalności. Uroczystość odbyła się w Cen-
trum Integracji Społecznej w Łojewie. Licznie zgromadzonych gości powitała 
dyrektor placówki Marta Skrzyńska. Zaprezentowała bogatą działalność GBP 
na przestrzeni ostatnich lat. Biblioteka jest organizatorem życia kulturalno-spo-
łecznego w Gminie Inowrocław. Realizuje ciekawe projekty edukacyjne, kultu-
ralne, artystyczne, historyczne i literackie adresowane do społeczności lokalnej 
– dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Dyrektor biblioteki podzię-
kowała wielu osobom i instytucjom za współpracę przy realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, za wpieranie wszelkich inicjatyw, za tworzenie odpowiednich 
warunków do prowadzenia swojej działalności. Wiele serdecznych słów skie-
rowała pod adresem swoich współpracowników oraz dyrektorów poprzednich 
kadencji. Z pięknym okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły 
„Promyczki” z Oddziału w Jaksicach Przedszkola Samorządowego Gminy Ino-
wrocław. Wiele ciepłych słów, pod adresem szacownej „Jubilatki” skierowało 
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liczne grono zaproszonych gości, przyjaciół i sympatyków. Były kwiaty, listy 
gratulacyjne i upominki złożone na ręce Marty Skrzyńskiej. Gospodarz Gminy 
– wójt Tadeusz Kacprzak gratulował kreatywnej i twórczej działalności. Były 
gratulacje od przedstawicieli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bydgoszczy, Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich oraz przedstawicieli instytucji kultury w Gminie Inowrocław. 
W piękną muzyczną podróż zabrał wszystkich gości zespół AALLE BAND 
z Ośrodka Kultury w Pakości. Artyści zaprezentowali przeboje światowej i pol-
skiej muzyki. Nie zabrakło także kompozycji jazzowych z repertuaru orkiestry 
Glena Millera. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć z działalności kultu-
ralnej prowadzonej przez GBP w Jaksicach w ostatnich latach. Po części oficjal-
nej goście zaproszeni zostali na jubileuszowy tort (ufundowany przez Centrum 
Integracji Społecznej w Łojewie) i smaczne przekąski. 

JUBILEUSZ 115-LECIA 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY

W 2018 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Wi-
tolda Bełzy w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 115-lecia powstania. 

Obchody jubileuszu odbyły się 5 października w gościnnej auli Wyż-
szego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Uroczystość prowadzi-
ła znana dziennikarka TVP Bydgoszcz Urszula Guźlecka. Swoją obecnością 
zaszczycili Bibliotekę: Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, 
Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Roman Jasiakiewicz Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bru-
ski Prezydent Miasta Bydgoszczy, Lech Zagłoba-Zygler Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Bydgoszczy. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu reprezentował dyrektor Jerzy Janczarski, 
natomiast Biuro Kultury Bydgoskiej dyrektor Małgorzata Zdończyk. Gościem 
honorowym jubileuszu była wnuczka Witolda Bełzy, Anna Dzierżykraj-Lipo-
wicz. Licznie reprezentowane było również środowisko bibliotekarskie. Swoją 
obecnością zaszczycili nas dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makow-
ski, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska oraz Prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan 
Krajewski. Obecni byli również przedstawiciele bibliotek wojewódzkich: Da-
netta Ryszkowska-Mirowska dyrektor WBP-KK w Toruniu, dr Andrzej Buck 
dyrektor WiMBP w Zielonej Górze, Marzena Wysocka zastępca dyrektora 
WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim, Renata Pietrulewicz zastępca dyrektora 
WBP w Olsztynie oraz Piotr Bierczyński zastępca dyrektora WBP w Łodzi. 

Biblioteki uczelniane reprezentowali dyrektorzy: dr Aldona Chlewicka-Mą-
czyńska (UKW), Teresa Skibicka (UTP), Elżbieta Abramek (AM), dr Krzysztof 
Nierzwicki i zastępca dyrektora Dominika Czyżak (UMK), Ewa Pronobis-So-
snowska (WBP).

Na uroczystość przybyło także liczne grono dyrektorów bibliotek sa-
morządowych podregionu bydgoskiego. Nie zabrakło również wszystkich pra-
cowników obchodzącej jubileusz Biblioteki. Z okazji jubileuszu biblioteka wy-
jątkowo została zamknięta dla czytelników, tak aby wszyscy pracownicy mogli 
świętować tak ważną rocznicę.

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację o historii i działalności Bi-
blioteki „115 LAT BYDGOSKIEJ KSIĄŻNICY 1903-2018”, przygotowaną 
przez Magdalenę Mrugowską, instruktora Działu Instrukcyjno-Metodycznego 
WiMBP. Dr Joanna Matyasik, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, zapre-
zentowała jubileuszową publikację Skarby Książnicy Bydgoskiej. Zabytkowe 
zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy, której jest autorką. Książka przybliża najcenniejsze kolekcje 
przechowywane w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy. 

Jubileusz był znakomitą okazją do zaprezentowania exlibrisu zapro-
jektowanego specjalnie na 115-lecie Biblioteki przez artystę grafika Piotra Go-
jowego, profesora UMK w Toruniu. Tak ważna uroczystość była też wspaniałą 
okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności nowej identyfikacji wizualnej 
Biblioteki. 

Kolejnym ważnym punktem obchodów było wręczenie licznych odznaczeń 
oraz nagród, przyznanych pracownikom WiMBP w Bydgoszczy. Jako pierwsze 
zostały wręczone odznaczenia państwowe. Srebrnymi Krzyżami Zasługi zosta-
ły uhonorowane: zastępca dyrektora Danuta Kaczmarek, kierownik DIM Beata 
Malczewska, kierownik filii bibliotecznej Lucyna Matczyńska, instruktor Lu-
cyna Partyka. 

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymały: Paulina Brążkiewicz (Dział Promocji) 
oraz kierownik filii bibliotecznej Magdalena Dzierla. 

Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go oraz Jerzy Janczarski, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego wręczyli na ręce dyrektor Ewy Stelmachowskiej Medal Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pome-
raniensis” dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uhonorował nagrodą 
za wzorową pracę 5 pracowników WiMBP. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Marcin Karnowski (Dział Promocji), Grażyna Kobielska-Siuda (Dział Groma-
dzenia i Opracowania Zbiorów), Jolanta Planer (Sekretariat), Dorota Stobierska 
(Introligatornia), Łukasz Twarowski (Dział Administracji).

Gratulacje Bibliotece Jubilatce złożył również Rafał Bruski Prezydent Mia-
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sta Bydgoszczy. Na ręce Dyrektora Biblioteki wręczył Medal Prezydenta Mia-
sta Bydgoszczy i nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznane WiMBP 
w Bydgoszczy. 

Ewa Stelmachowska, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bydgoszczy, w uznaniu zasług, otrzymała z rąk Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy statuetkę. 

Danuta Kaczmarek, zastępca dyrektora otrzymała Medal Prezydenta Mia-
sta Bydgoszczy. Prezydent Miasta Bydgoszczy wręczył również nagrody kie-
rownikom filii bibliotecznych, wyróżniającym się w popularyzowaniu kultury 
czytelniczej. Nagrody otrzymały: Danuta Jałoszyńska, Lucyna Matczyńska, 
Hanna Oleś, Małgorzata Prusak oraz Dorota Siedlecka.

Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska 
wręczyła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Marcinowi Kar-
nowskiemu. Dr Joanna Matyasik otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa 
oraz SBP otrzymała Magdalena Mrugowska.

Z okazji 115-lecia Biblioteki docenieni zostali również pracownicy z naj-
dłuższym stażem. Medale za Długoletnią Służbę przyznano: Bożenie Czeczce, 
Halinie Gajdulewicz, Ewie Guzik, Mirosławie Kiełkowskiej, Teresie Nawroc-
kiej, Hannie Sałacie, Dorocie Stobierskiej, Jerzemu Tomczakowi, Hannie We-
ber, Marlenie Wieczorek, Jolancie Wudzińskiej. Odznaczenia te zostaną wrę-
czone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na najbliższym święcie z okazji 
Dnia Bibliotekarza. 

Jako ostatni z zaproszonych gości gratulacje złożył Dyrektor Biblioteki Na-
rodowej dr Tomasz Makowski. 

Atrakcją jubileuszowej uroczystości był występ duetu Pinky Loops, w skła-
dzie: Marta Lutrzykowska (skrzypce) oraz Joanna Czerwińska (wiolonczela), 
grającego na elektrycznych instrumentach smyczkowych.
 Nagrodą Dyrektora WiMBP w Bydgoszczy uhonorowano pracowni-
ków najdłużej pracujących w Bibliotece: Jolantę Wudzińską (od 1976 r.), Jerze-
go Tomczaka (od 1978 r.), Hannę Sałatę (od 1981 r.). Nagrodzeni zostali również 
pracownicy wyróżniający się swoją postawą i zaangażowaniem w pracę: Joanna 
Albrecht, Paulina Brążkiewicz, Dagmara Burzyńska, Lucyna Chyła, Agnieszka 
Ewleszyn, Iwona Galubińska, Ewa Jankowska, Joanna Kmiecik, Agnieszka Ku-
klińska, Karolina Stanek, Anna Sudrawska, Anna Wilczyńska-Kubiak, Krzysz-
tof Łojko, Sławomir Starzyński.
 Z okazji jubileuszu ogłoszony został konkurs „Filia Roku 2018”, któ-
ry miał wyłonić najbardziej aktywną filię sieci miejskiej. Oceniane były m.in. 
kreatywność bibliotekarzy, nowatorskie działania kulturalne adresowane do 
różnych grup czytelników, efektywne promowanie działalności upowszechnie-
niowej w mediach społecznościowych. Tytuł „Filia Roku 2018” za osiągnięcia 

w pracy bibliotekarskiej, działalność kulturalno-oświatową i promocję czytel-
nictwa zdobyła Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży na 
Osiedlu Błonie. Za otrzymaną nagrodę pieniężną, zwycięska filia miała możli-
wość unowocześnienia placówki. Filia na Błoniu wzbogaciła się w ten sposób 
o fotel uszak do czytania bajek, krzesełka dla dzieci oraz mural ścienny zdobią-
cy wypożyczalnię.
 Nieoficjalna część obchodów jubileuszu, była też sposobnością do 
spotkania byłych i obecnych pracowników. Wspominano również tych, którzy 
odeszli, a wnieśli znaczący wkład w rozwój Bibliotek 
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POŻEGNANIA

Wiesława Ziółkowska 
 (1960 – 2018)

28 czerwca 2018 r. po długotrwałej 
chorobie zmarła Wiesława Ziółkowska – 
bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jeżewie, która całe swoje zawodowe 
życie związała z Filią w Jeżewie. Urodziła 
się 1 września 1960 r. w Pięćmorgach 
w gminie Jeżewo. Po ukończeniu II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego 
w Grudziądzu w 1979 r. podjęła  pracę 
w bibliotece w Jeżewie, gdzie pracowała 
do końca. W 1991 r. ukończyła Policealne 
Studium Bibliotekarskie w Bydgoszczy. 
Zawsze chętnie uczestniczyła w formach 

doszkalania adresowanych do bibliotekarzy. Bibliotekę traktowała jak drugi 
dom, poświęcała się jej bez reszty. Miłośniczka książek, starała się zaszczepić 
bakcyla czytania u mieszkańców gminy już od ich najmłodszych lat. Do 
końca prowadziła Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, który założyła 
przy bibliotece w 2009 roku.  Starała się znaleźć odpowiednią książkę dla 
każdego, kto przyszedł do biblioteki. Mimo zawodowych obowiązków i zajęć 
domowych, znajdowała czas na pracę społeczną. Była aktywną radną Gminy 
Jeżewo, działaczką Koła Gospodyń Wiejskich, klubu Amazonek w Świeciu. 
Będąc miłośniczką wycieczek rowerowych, zainicjowała powstanie grupy 
„Zarowerowani jeżewianie”. Kochała swoją małą ojczyznę, doskonale 
posługiwała się gwarą kociewską. Zamiłowaniem do Kociewia starała się 
zarażać innych. Jednak przede wszystkim była dobrym człowiekiem, który 
tryskał, niczym wulkan, pozytywną energią i to chyba najbardziej przesądzało 
o sukcesie każdej, podejmowanej przez nią inicjatywy. Zapewniała, że to właśnie 
praca i aktywność pozwalają jej żyć z nieuleczalną chorobą. Podczas ostatniego 
pobytu w szpitalu przekonana była, że niebawem do swoich zajęć powróci.


