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„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” ma 

25 lat!
W 2018 roku „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” obchodzi jubileusz 

25-lecia. Pierwszy numer pisma ukazał się w marcu 1993 roku, w którym 
to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy obchodziła 90 
rocznicę powstania. Zmiana tytułu nastąpiła w 1999 roku i była związana 
z nowym podziałem administracyjnym kraju. 

Od początku swojego istnienia ukazywał się jako półrocznik i miał 
być platformą do wymiany doświadczeń między bibliotekami naszego re-
gionu. Wśród różnorodnych artykułów publikowanych na łamach „Bibliote-
karza” można znaleźć zarówno opracowania historyczne, omówienia zbio-
rów bibliotecznych, jak i analizy czytelnictwa czy prezentacje działalności 
kulturalno-oświatowej bibliotek regionu. Do 2001 roku w każdym drugim 
numerze danego roku ukazywały się cyklicznie: „Kalendarz rocznic” oraz 
„Wykaz rocznic wybitnych osób województwa …” na przyszły rok. Od 2003 
roku te dwa wykazy ukazują się w formie osobnego wydawnictwa pt. „Ka-
lendarium”. 

Pierwszemu kolegium redakcyjnemu przewodniczyła Maria Be-
rent (ówczesny zastępca Dyrektora ds. merytorycznych). Skład kolegium 
zmieniał się na przestrzeni lat. Zasiadały w nim następujące osoby (w ko-
lejności chronologicznej): Krystyna Brzezińska, Aleksandra Rucińska, Anna 
Rymkiewicz, Aleksandra Węglerska, Danuta Kaczmarek (przewodnicząca 
kolegium od 2009 roku), Beata Malczewska, Lucyna Partyka, Marcin Kar-
nowski i Joanna Matyasik. W 2018 roku do zespołu redakcyjnego dołączyła 
Karolina Stanek.
Autorami tekstów publikowanych w „Bibliotekarzu” są pracownicy WiMBP 
w Bydgoszczy, bibliotekarze bibliotek samorządowych z regionu bydgo-
skiego a także pracownicy bydgoskich uczelni wyższych.
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Beata Malczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY - 2017 ROK

I Stan i struktura bibliotek publicznych – status formalno-prawny biblio-
tek: biblioteki posiadające status instytucji kultury (wpisane do rejestru 
instytucji kultury), połączone z ośrodkami kultury lub innymi instytucjami 
(jakimi), wykaz imienny gmin, które nie realizują zadań ustawowych – nie 
prowadzą biblioteki publicznej w formie instytucji kultury (z informacją 
od kiedy i dlaczego), informacja o zlikwidowanych i nowo powołanych pla-
cówkach bibliotecznych (zmiany w stosunku do roku ubiegłego).

Sieć bibliotek publicznych podregionu bydgoskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowi biblioteka wojewódzka z siecią miejską (26 filii 
na terenie Bydgoszczy) oraz 156 bibliotek i filii samorządowych. 

73 biblioteki i filie usytuowane są w mieście, a 110 bibliotek i filii ob-
sługuje środowisko wiejskie. 

W podregionie bydgoskim funkcjonują 32. placówki biblioteczne dla 
dzieci (7 filii i 25 oddziałów). Obsługę czytelników wspierają 33 punkty biblio-
teczne.

Liczba placówek bibliotecznych    - ogółem: 183
    w miastach: 73
      na wsi: 110
w tym:
Biblioteki     - ogółem: 55
     w miastach: 25
         na wsi: 30

Filie biblioteczne       - ogółem: 128
                                                                                     w miastach: 48
        na wsi: 80

W styczniu 2017 roku utworzona została Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Świeciu, na bazie zlikwidowanej Filii w Świeciu Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Do 2015 roku zadania powiatowej 
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biblioteki publicznej wypełniała Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu. 
W 2016 roku w powiecie świeckim nie funkcjonowała biblioteka powiatowa, 
ponieważ Starostwo Powiatowe w Świeciu nie podpisało odnawianego co roku 
porozumienia w sprawie powierzenia jej zadań powiatowych.

W stosunku do ubiegłego roku w podregionie bydgoskim zmieniła się 
liczba filii i oddziałów dla dzieci. Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży oraz Filia nr 
1 dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu połączone zostały w jedną 
placówkę. Natomiast w WiMBP w Bydgoszczy, pięć filii dla dzieci i młodzieży 
zlokalizowanych w budynkach, w których jednocześnie działają filie dla doro-
słych, ze względów organizacyjnych przekształconych zostało w Oddziały dla 
dzieci i młodzieży, które funkcjonują przy filiach dla dorosłych.

Z początkiem 2017 roku zlikwidowana została filia szpitalna Rejono-
wej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Przyczyną był spadek zainteresowania 
usługami biblioteki m.in. z powodu wygaszania pracy szpitalnego oddziału dla 
dzieci. Natomiast 1 marca 2017 RBP w Szubinie otworzyła filię wiejską w Za-
mościu, na bazie księgozbioru zlikwidowanej filii szpitalnej.

Status formalno-prawny bibliotek 
W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego dzia-

łają 4 biblioteki połączone z ośrodkami kultury. W gminach: Białe Błota i Osie 
funkcjonują biblioteki będące w strukturach ośrodka kultury. W 2013 roku 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni została połączona z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury, w instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kul-
tury i Biblioteki w Kcyni. Od 1.07.2016 roku rozpoczęła działalność Biblioteka 
– Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w powiecie tucholskim. Nastą-
piło rozszerzenie działalności GBP w Lubiewie o działania z zakresu kultury 
i promocji. Natomiast pozostałe 50 bibliotek samorządowych w podregionie 
bydgoskim posiada status samodzielnej instytucji kultury. 

Cztery placówki biblioteczne funkcjonują jako biblioteki publicz-
no-szkolne (Biblioteka w gminie Dąbrowa Chełmińska i jej 2. filie w Czarżu 
i Ostromecku oraz Filia we Wtelnie w gminie Koronowo). 

W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
wszystkie gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia przy-
najmniej jednej biblioteki publicznej.

II Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami 
kultury na organizację bibliotek (wykaz bibliotek, które zostały połączone 
z innymi instytucjami kultury w 2017 roku, ocena skutków połączenia bi-
bliotek publicznych z innymi instytucjami, działania samorządów „niefor-
malnie” łączące biblioteki publiczne z innymi instytucjami – np. likwidacja 

biblioteki publicznej i powołanie nowej instytucji, w ramach której funk-
cjonuje biblioteka).

W 2017 roku w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-po-
morskiego żadna z bibliotek publicznych nie została połączona z inną instytucją 
kultury.

III Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, wysokość dota-
cji na ich działalność ponadlokalną (ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
w stosunku do ubiegłego roku).

Obecnie w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomor-
skiego działała 7 bibliotek powiatowych, bądź pełniących funkcję biblioteki 
powiatowej na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Gniewkowo, 
Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Żnin). Nadal brakuje 
biblioteki powiatowej w Powiecie Ziemskim Bydgoszczy.

26 października 2016 roku Starostwo Powiatowe w Świeciu podjęło 
uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1.01.2017 roku Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Świeciu, na bazie zlikwidowanej Filii w Świeciu Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. PBW w Świeciu na działalność po-
wiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego dotację w kwocie 304.793 zł. 
W pierwszym roku działalności PBW nie rozpoczęła jeszcze działań instrukcyj-
nych dla bibliotek w powiecie. W listopadzie 2017 roku zorganizowała spotka-
nie dla bibliotekarzy z powiatu w celu nawiązania współpracy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie pełni zadania 
biblioteki powiatowej dla Powiatu inowrocławskiego na mocy porozumienia 
(na czas nieokreślony) zawartego w 2015 roku pomiędzy Powiatem inowro-
cławskim a Gminą Gniewkowo. W 2017 roku M-GBP w Gniewkowie otrzy-
mała na ten cel 50.000 zł, czyli tyle samo ile w roku ubiegłym. Kwota ta jest 
przeznaczona głownie na zakup książek i prenumeratę czasopism. W związku 
z brakiem wykwalifikowanej kadry biblioteka nie jest w stanie podjąć działań 
instrukcyjno-metodycznych w powiecie, w którym funkcjonują: 1. biblioteka 
miejska, 3 miejsko-gminne oraz 4 gminne. 
 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2017 roku 
przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł. Kwota ta nie 
ulega zmianie od roku 2011. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryc-
zny nad 1. biblioteką miejską, 2. bibliotekami gminnymi i 2. filiami w powiecie. 
Z powodu braku środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków 
powiatu zakupiono książki, sfinansowano prenumeratę czasopism regionalnych. 
Z powyższych środków zorganizowano również 2. prelekcje dotyczące historii 
regionu oraz warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych w pow-
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iecie. Biblioteka tworzy bibliografie czasopism regionalnych oraz gromadzi 
dokumenty życia społecznego z regionu. Ze środków powiatu wypłacany jest 
dodatek funkcyjny instruktora. Instruktor pracuje w wymiarze 0,1 etatu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2017 roku 
100.000 zł (tyle samo co w 2016 roku). Dotacja przeznaczona została na płace 
oraz organizację konkursów o zasięgu powiatowym. Biblioteka tworzy biblio-
grafię prasy regionalnej. W 2017 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nakle na bieżąco prowadziła działalność instrukcyjną w ramach zgłaszanych 
potrzeb przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Instruktor 
(1etat) wizytował placówki w terenie. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną 
nad 3. bibliotekami miejsko-gminnymi, 1. gminną oraz 11. filiami.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje biblio-
teki powiatowej od 2004 roku. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze 
Starostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15.000 
zł. Biblioteka nie zatrudnia instruktora powiatowego. Środki z dotacji przezna-
czono głównie na zakup książek o tematyce regionalnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wypełniała w 2017 roku 
zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego tyl-
ko na bieżący rok (od 2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku 
na nowo). Dotacja otrzymana ze Starostwa wynosiła w 2017 roku 30.000 zł, 
czyli tyle samo co w latach ubiegłych. Od 2007 roku Biblioteka pełni też rolę 
biblioteki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowi-
skiem. Ze środków uczelni sfinansowano zakup księgozbioru fachowego oraz 
prenumeratę czasopism z dziedzin zgodnych z profilem uczelni. Księgozbiór 
i czasopisma pozostają w depozycie biblioteki z możliwością udostępniania go 
wszystkim zainteresowanym czytelnikom. W ubiegłym roku biblioteka pozy-
skała z uczelni środki w kwocie 15.000 zł, które przeznaczyła na sfinansowanie 
0,5 etatu pracownika czytelni. Od 2015 roku MBP w Tucholi pełni również 
zadania biblioteki Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego 
i otrzymuje na ten cel dotację w wysokości 3.000 zł. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Tucholi nie prowadzi żadnych działań instrukcyjnych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2017 roku ze Starostwa Powiato-
wego w Żninie kwotę 67.500 zł (1.000 zł więcej niż w 2016 roku). Środki te 
przeznaczone były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych, 
na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasię-
gu powiatowym (spotkania autorskie, spotkania Klubu Podróżnika, konkursy). 
W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografia regionalna Powia-
tu Żnińskiego”. Biblioteka żnińska obejmuje opieką merytoryczną 3 biblioteki 
miejsko-gminne i 2. gminne wraz z 11. filiami. Miejska i Powiatowa Bibliote-

ka Publiczna w Żninie zatrudnia 2. instruktorów w wymiarze 0,1 etatu, którzy 
udzielają bibliotekarzom z terenu powiatu najczęściej informacji telefonicznych, 
odpowiadają na pytania dotyczące prawa bibliotecznego, przepisów oraz mery-
toryki działań, pracy w programie bibliotecznym Mak+. Nieliczne są wyjazdy 
instruktorów powiatowych w teren. Częściej natomiast zainteresowani pomocą 
merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdżają do MiPBP w Żninie.

Biblioteki powiatowe prowadzą działalność upowszechnieniową, orga-
nizują konkursy o zasięgu powiatowym (recytatorskie, literackie, plastyczne), 
zapraszają pisarzy na spotkania autorskie, współpracują z biblioteką wojewódz-
ką w zakresie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, tworzą bibliografię 
regionalną, prowadzą działalność wydawniczą (MiPBP w Żninie, BM w Tucho-
li, BP w Sępólnie Krajeńskim). Wszystkie biblioteki pełniące funkcje bibliotek 
powiatowych, podkreślają, że na wypełnianie tych zadań przeznaczane są zbyt 
małe środki finansowe, które zamiast rosnąć maleją z każdym rokiem.

Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 5 osób na sta-
nowiskach instruktorów w wymiarze 2,20 etatu. W Gniewkowie, Sępólnie Kra-
jeńskim i Tucholi brak w ogóle instruktorów powiatowych. Biblioteki nie mają 
środków na szkolenia i w większości ich opieka merytoryczna nad bibliote-
kami w powiecie sprowadza się niestety tylko do kontaktów mailowych lub 
telefonicznych. Większość współpracuje z bibliotekami w terenie w zakresie 
organizacji imprez upowszechnieniowych o zasięgu ponadlokalnym. Biblioteki 
powiatowe przygotowują sprawozdawczość statystyczną i merytoryczną z dzia-
łalności bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

IV Ocena poziomu „nasycenia” sprzętem komputerowym, w tym stanu 
technicznego komputerów, źródła pochodzenia i problemy z tym związa-
ne, np. przekazywanie do bibliotek komputerów wycofywanych z innych 
instytucji (z urzędów gmin), skala zjawiska. Problemy związane z użytko-
waniem komputerów z uwzględnieniem informacji: o pomocy informatycz-
nej w zakresie obsługi i użytkowania komputerów, wdrażania e-usług, (kto 
udziela takiej pomocy bibliotekarzom, czy jest dostępna i wystarczająca), 
możliwość podnoszenia kompetencji bibliotekarzy w zakresie wdrażania 
usług elektronicznych (np. szkolenia). 

Biblioteki w podregionie bydgoskim użytkowały w 2017 roku ogółem 
1.240 komputerów. Z tej liczby, 527 komputerów przeznaczonych było do prac 
bibliotecznych. Użytkownicy bibliotek mieli natomiast dostęp do 713 kompu-
terów oraz do tabletów. 

Zdecydowana większość komputerów posiadanych przez bibliote-
ki w podregionie bydgoskim (aż 907) została pozyskana w latach 2010-2016. 
Głównym źródłem pochodzenia komputerów w tym okresie był Program Roz-
woju Bibliotek. 



12  13

Kolejnym źródłem pozyskiwania komputerów przez biblioteki był 
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach programu 11 bi-
bliotek pozyskało zestawy komputerowe: MBP w Świeciu, PiMBP w Nakle, 
BP w Solcu, GBP w Gostycynie, GBP w Sośnie, GBP w Rojewie, GBP w Jak-
sicach, M-GBP w Więcborku, GBP w Lnianie, BPMiG w Łabiszynie. W 2017 
roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, jako jedyna w podregionie 
bydgoskim otrzymała środki w wysokości 29.329 zł w ramach Programu „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek 2017” i zakupiła 3 komputery stacjonarne, 5 
laptopów, 3 IPady, drukarkę i skaner.

Niewiele bibliotek może przeznaczyć środki na zakup nowych kompu-
terów. Większość modernizuje stary sprzęt. W 2017 roku biblioteki w podregio-
nie bydgoskim pozyskały ogółem 113 komputerów, z czego tylko 77 nowych. 
Pozostałe komputery zakupione zostały jako poleasingowe, głównie ze względu 
na atrakcyjną cenę. Nie odnotowano jednak w podregionie bydgoskim sytuacji 
przekazywania komputerów wycofanych z urzędów gmin lub innych instytucji. 
Z reguły zakupione nowe komputery przeznaczone są dla bibliotekarzy. Praca 
w systemie bibliotecznym wymaga komputerów o wyższych parametrach tech-
nicznych. Z tego też powodu zdecydowana większość bibliotekarzy ocenia stan 
techniczny komputerów przeznaczonych do prac bibliotecznych jako dobry. 
Natomiast komputery dla czytelników są w gorszym stanie technicznym, mają 
przestarzałe oprogramowanie, ich parametry nie spełniają wymogów czytelni-
ków korzystających z programów edukacyjnych i gier. Niestety kilka bibliotek 
użytkuje nadal komputery sprzed 2004 roku. 

Większość bibliotek w podregionie bydgoskim (21) korzysta grzeczno-
ściowo z usług informatyków pracujących w urzędach gminy. Jest to najczęściej 
pomoc techniczna w przypadku awarii sprzętu, a nie pomoc przy wdrażaniu no-
wych usług. Nieco lepiej wygląda sytuacja w bibliotekach miejskich i miejsko-
gminnych. Osiem bibliotek ma podpisaną umowę na świadczenie usług z fir-
mą informatyczną, natomiast 5 bibliotek zatrudnia informatyków w sytuacjach 
awaryjnych na umowy zlecenie. Niestety tylko 5 bibliotek w podregionie byd-
goskim zatrudnia informatyka na pełnym lub częściowym etacie w bibliotece 
(BP Inowrocław, PiMBP Nakło, GCKiB Kcynia, RBP Szubin, BPMiG Barcin). 
W pozostałych bibliotekach pracownicy zdani są na własne umiejętności, ewen-
tualnie w przypadku awarii, proszą o pomoc czytelników lub znajomych.

Pomoc w zakresie wdrażania e-usług stara się zapewnić bibliotekom 
w podregionie WiMBP w Bydgoszczy. Od 2016 roku z inicjatywy WiMBP 
w Bydgoszczy wdrożone zostały nowe usługi – bezpłatny dostęp dla czytel-
ników do publikacji elektronicznych na platformie Legimi oraz na platformie 
IBUK Libra. Instruktorzy z biblioteki wojewódzkiej przeszkolili bibliotekarzy 
w zakresie korzystania z obu platform oraz na bieżąco udzielają porad telefo-
nicznych dotyczących rozwiązywania problemów z dostępem do e-booków.

Biblioteka wojewódzka oraz 5 bibliotek z podregionu bydgoskiego 
oferują czytelnikom nową usługę „Academica – cyfrowa wypożyczalnia mię-
dzybiblioteczna”. Tablet Master z biblioteki wojewódzkiej służy bibliotekarzom 
na bieżąco pomocą techniczną związaną z obsługą tabletów i ich wykorzysta-
niem w bibliotekach.

Biblioteka wojewódzka stara się również szkolić bibliotekarzy w za-
kresie wykorzystywania nowych technologii w pracy w bibliotece. W 2017 roku 
bibliotekarze mogli zdobyć nowe umiejętności podczas szkoleń: 

Gamifikowanie literatury.•	
Fotocast, podkast jako nowe formy promocji książki i biblioteki. •	
Praca z danymi w „chmurze” na dysku Google. •	
Video scribing – połączenie promocji biblioteki z pracą z młodym czy-•	
telnikiem. 

V Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (niepeł-
nosprawnych, seniorów) – dostęp do biblioteki (bariery architektoniczne), 
zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (np. książki z dużą 
czcionką, audiobooki, e-booki – liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory licen-
cjonowane), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – jego 
rodzaj i opis. Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) po-
dejmowanej z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepeł-
nosprawne.

Biblioteki samorządowe starały się w ubiegłym roku zaspokajać po-
trzeby czytelnicze, informacyjne, edukacyjne specjalnych grup czytelniczych: 
osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze 
nauki szkolnej. Najczęściej oferowaną usługą było wypożyczanie „książki mó-
wionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób 
chorych. Tego typu zbiory udostępniała w minionym roku zarówno Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe 
w podregionie bydgoskim.

W WiMBP w Bydgoszczy „książkę mówioną” udostępniała Wypoży-
czalnia Multimediów-Multimedia 39. Posiadała ona w 2017 roku 6.943 tytuły 
„książki mówionej” (3.598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 3.345 
na płytach CD). W ubiegłym roku zakupiono do wypożyczalni 448 nowych ty-
tułów. Z oferty Wypożyczalni Multimediów skorzystało 41 osób niepełnospraw-
nych z Bydgoszczy i okolic, niewidomi i niedowidzący dorośli oraz uczniowie 
znajdującego się w Bydgoszczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. L. Braille’a. Wypożyczalnia Multimediów, raz w miesiącu, dowoziła do 
domu „książkę mówioną” dwóm osobom niesprawnym ruchowo i w podeszłym 
wieku. W 2017 roku czytelnicy skorzystali z 79. tytułów „książki mówionej”. 
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Użytkownicy Wypożyczalni Multimediów-Multimedia 39 mogli również sko-
rzystać z 34. (8 zakupionych w 2017 roku) filmów fabularnych z audiodeskryp-
cją dla osób niewidomych i słabowidzących. Audiobooki (ogółem 3.282 tytu-
łów) oferowało w ubiegłym roku również 6 filii WiMBP w Bydgoszczy. W 2017 
roku zakupiono 619 nowych tytułów. 
 W Inowrocławiu specjalne grupy użytkowników obsługuje Filia nr 12 
dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej. W 2017 roku jej księgo-
zbiór liczył łącznie 1.367 tomów. Liczba audiobooków wzrosła o 273 i wyno-
siła 3.265 tytułów. Liczba wypożyczeń „książki mówionej” wyniosła w 2017 
roku 3.664 tytuły. Filia nr 12 kontynuowała współpracę z Polskim Związkiem 
Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktyw-
ności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją 
„Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Klu-
bem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim Stowarzyszeniem „Ama-
zonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w War-
szawie, Zakładem Karnym w Inowrocławiu, Zespołem Placówek Oświatowych 
w Tucznie, Biblioteką Pedagogiczną, świetlicami wiejskimi w Kruszy Podloto-
wej, Turzanach, Trzaskach, Gnojnie i Słońsku, PTTK Oddział w Inowrocławiu 
oraz Poradnią Psycholgiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu. 
 Obok Bydgoszczy i Inowrocławia „książkę mówioną” na obu nośni-
kach (kasetach magnetofonowych oraz płytach CD) oferowały czytelnikom 
MBP w Świeciu i MiPBP w Żninie. W ubiegłym roku 48 placówek, na 156 
działających poza Bydgoszczą, posiadało w swoich zbiorach audiobooki. Ogó-
łem w podregionie bydgoskim oferta audiobooków wynosiła w minionym roku 
24.829 tytułów (o 3.320 więcej niż w 2016). Biblioteki w terenie oferowały 
ogółem 14.617 audiobooków (12.630 w mieście, 1.987 na wsi). 
 W 2017 roku WiMBP w Bydgoszczy poszerzyła o 261 woluminów 
ofertę książek drukowanych dużą czcionką z Wydawnictwa Prószyński Media. 
Książki (1.393 woluminy) dostępne były w Bibliotece Głównej (Wypożyczal-
nia FABULA) oraz 9. filiach. Zbiory te zostały wydzielone z księgozbioru, by 
dostęp do nich był łatwiejszy. Książki drukowane dużą czcionką cieszą się za-
interesowaniem czytelników. Z pozostałych placówek podregionu zaledwie 19 
wykazało posiadanie w swoich zbiorach książek z dużą czcionką. 

Biblioteki w podregionie bydgoskim oferowały czytelnikom dostęp 
do darmowych e-booków. W 2017 roku WiMBP wraz z 14. bibliotekami samo-
rządowymi z podregionu bydgoskiego (BPMiG Barcin, M-GBP Gniewkowo, 
BM Inowrocław, MBP Koronowo, RBP Szubin, MBP Tuchola, BPMiG Łabi-
szyn, BP Sępólno Krajeńskie, BP Solec Kujawski, MBP Świecie, MiPBP Żnin, 
MBP Mogilno, PiMBP Nakło, GBP Złotniki Kujawskie), Pedagogiczną Biblio-
teką Wojewódzką w Bydgoszczy oraz 4. bibliotekami z podregionu toruńskiego 
(WBP-KK Toruń, BM Grudziądz, MBP Chełmno, MiPBP Wąbrzeźno) two-

rzyła konsorcjum i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udo-
stępnionych przez Wydawnictwo Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. 
Kolejne konsorcjum, zawiązane w celu udostępniania czytelnikom e-booków 
na platformie Legimi oferującej głównie beletrystykę, skupia 17 bibliotek: 
WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, MBP w Świeciu, MBP w Koro-
nowie, CKiB w Kcyni, BP w Sępólnie Krajeńskim, BPMiG w Barcinie, M-GBP 
w Więcborku, MiPBP w Żninie, BPMiG w Łabiszynie, GBP w Pruszczu, GBP 
w Bukowcu, GBP w Drzycimiu, GBP w Cekcynie, GBP w Śliwicach, GBP 
w Świekatowie, GBP w Złotnikach Kujawskich. Korzystając z darmowego do-
stępu do e-booków, czytelnicy z dysfunkcją wzroku mają możliwość czytania 
na urządzeniach mobilnych i powiększania czcionki.

Obsługą czytelniczą objęci byli w 2017 roku także pacjenci wybranych 
szpitali. Z usług Filii nr 28 dla dorosłych WiMBP, znajdującej się w Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy korzystało 865 zareje-
strowanych czytelników. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 25.020 książek. Aby 
ułatwić dostęp do książki bibliotekarz dwa razy w tygodniu odwiedzał oddziały, 
wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka bydgoska posiada 6.824 
woluminy (głównie beletrystyka) oraz 3 tytuły czasopism bieżących. 

W ubiegłym roku działały filie szpitalne trzech bibliotek w terenie: ino-
wrocławskiej Biblioteki Miejskiej (Filia nr 5), Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Nakle oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu (Filia 
nr 2). Z ich księgozbiorów liczących 18.893 woluminy skorzystało 1.110 czy-
telników, wypożyczając 15.936 pozycji. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle 
oraz Świeciu oferowały swoim użytkownikom łącznie 28 tytułów czasopism 
bieżących, natomiast filia świecka również 176 audiobooków. Z początkiem 
2017 roku zlikwidowana została filia szpitalna Rejonowej Biblioteki Publicznej 
w Szubinie. Przyczyną był spadek zainteresowania usługami biblioteki m.in. 
z powodu wygaszania pracy szpitalnego oddziału dla dzieci.

Biblioteki w Świeciu i Barcinie współpracowały z działającymi w ich 
miastach Kołami Diabetyków. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu or-
ganizowała czytanie bajek dla dzieci – pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Świeciu. 

Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana 
do specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjo-
nowania specjalnie do tego powołanych placówek. Filie WiMBP w Bydgosz-
czy w swojej ofercie upowszechnieniowej organizowały zajęcia literackie oraz 
edukacyjne przeznaczone dla seniorów. W ramach zajęć seniorzy zwiedzali 
z przewodnikiem Bydgoszcz, chodzili do Filharmonii Pomorskiej na Poranki 
muzyczne dla seniorów oraz zwiedzali muzea. Zajęcia takie oferowały: Filia 
nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 12 dla dorosłych, Filia nr 
15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 16 dla dorosłych z Oddzia-
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łem dla dzieci, Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci. Przy Filii nr 
16 kolejny już rok działało skupiające seniorów Koło Przyjaciół Biblioteki. Fi-
lia utrzymywała również kontakt z zespołem teatralno-kabaretowym seniorów 
„Galimatias”. Zainteresowaniem cieszyły się organizowane w filiach spotkania 
z ciekawymi ludźmi kultury oraz regionalistami (Filia nr 4 dla dorosłych z Od-
działem dla dzieci i młodzieży, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 15 
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, Filia nr 5 dla dorosłych i dla 
dzieci oraz Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci). 

W związku z postępującą automatyzacją biblioteki udzielały osobom 
starszym pomocy w obsłudze komputera i Internetu. Kursy obsługi kompute-
ra dla seniorów zorganizowały biblioteki w Barcinie, Nakle (Filia Ślesin), Sę-
pólnie Krajeńskim, Solcu Kujawskim (Komputerowy Klub Seniora), Świeciu, 
Żninie, Lnianie, Lubiewie. GBP w Nowem, Bukowcu, Pruszczu i Sicienku 
realizują projekt „e-Mocni: Cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach 
Programu FRSI i Fundacji Aktywizacja. Zawiązały one partnerstwo w gminach 
na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych i organizują szkolenia komputerowe. GBP 
w Złotnikach Kujawskich zorganizowała zajęcia komputerowe dla osób niepeł-
nosprawnych, członków grupy terapeutycznej.

Z Uniwersytetami Trzeciego Wieku współpracowały biblioteki w Bar-
cinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie, Sicienku, Filia nr 3 BM w Inowrocła-
wiu. Seniorzy z UTW i Klubów Seniora w Barcinie, w ramach umów o wolon-
tariacie, prowadzą m.in. warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. 
Rok 2017 był szóstym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim. Od dwóch lat UTW działają przy 
GBP w Świekatowie, GBP w Pruszczu oraz Filii w Piechcinie BPMiG w Barci-
nie, a od roku przy GBP w Lnianie.

W Filii miejskiej BP w Sępólnie Krajeńskim odbywały się kursy języ-
kowe (język angielski i niemiecki) dla seniorów, prowadzone na zasadzie wo-
lontariatu przez emerytowane nauczycielki.

W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 37. miejscowościach bydgoskiego 
podregionu.

W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika, 
którego członkami są w większości osoby starsze. Seniorzy byli beneficjenta-
mi realizowanego przez bibliotekę w Barcinie projektu „Podróże małe i duże 
nie tylko w literaturze”. Przy Filii nr 1 BM w Inowrocławiu istnieje Klub Pro-
myk, skupiający seniorów. Filia nr 3 BM w Inowrocławiu współpracuje z Klu-
bem Spółdzielni Mieszkaniowej RONDO, organizując imprezy dla seniorów. 
W większości seniorów skupiają działające przy bibliotekach w Więcborku 
i w Nakle Kluby Zręczne Ręce oraz Kreatywny Kącik w Filii w Paterku, w Ka-
mieniu Krajeńskim – Kółko Robótek Ręcznych, w Strzelnie – Koło Rękodzieła 

Artystycznego. Biblioteki Gminy Lubiewo współpracują z zespołami seniorów 
Stokrotki i Bysławskie Frantówki oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich przy or-
ganizacji imprez integracyjnych. Z Kołami Gospodyń Wiejskich ma miejsce 
współpraca w Jaksicach. BP w Solcu Kujawskim realizowała projekt „Super 
Babki” w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” ogłoszonego przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”. Projekt 
adresowany do kobiet w każdym wieku obejmował m.in. warsztaty fotograficz-
ne i rękodzielnicze. 

Biblioteki w Barcinie i w Kcyni współpracowały z Klubami Seniorów, 
PiMBP w Nakle z Kołem Emerytów i Rencistów, CKiB w Kcyni ze Stowa-
rzyszeniami „Dom Świętego Mikołaja”, „Razem dla Dziewierzewa” i Stowa-
rzyszeniem dla Rozwoju na Rzecz Wsi Studzienki i Sipiory, BP w Sępólnie 
Krajeńskim ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom”, M-GBP w Janikowie ze 
Stowarzyszeniem „Dar Serca”, GBP w Jaksicach z Stowarzyszeniem Wzajem-
nej pomocy „Flandria”, GBP w Pruszczu ze Stowarzyszeniem Wspierającym 
Osoby Niepełnosprawne SWON Gołuszyce. Filia nr 1 BM w Inowrocławiu pro-
wadzi Klub Aktywny Senior, a Filia nr 4 Klub Cafe Senior. W MBP w Strzelnie 
odbywają się spotkania koła emerytów i członków Związku Kombatantów oraz 
emerytowanych pielęgniarek, a w RBP w Szubinie – Koła Emerytów i Renci-
stów oraz Koła Kombatantów. 

GBP w Nowem, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu i GBP 
w Jaksicach współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Larix”. W wyniku współpracy biblioteki barcińskiej z Pracownią 
ART w Piechcinie organizowano w ramach cyklu „Artyści Gminy Prezentują” 
wystawy prac uzdolnionych plastycznie seniorów oraz prowadzone przez se-
niorów warsztaty plastyczne dla dzieci. Seniorzy brali udział w organizowanym 
w Barcinie Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej. Powodzeniem cieszyły 
się organizowane w tej bibliotece cykliczne spotkania dla seniorów ph. „Zajrzyj 
do biblioteki powspominać…”. W 2017 roku biblioteka w Janikowie włączyła 
się realizację projektu Senior Vigor, obejmującego osoby starsze i samotne.

Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Świe-
cie, Żnin, Jaksice, Złotniki Kujawskie) utrzymywały również kontakt z Doma-
mi Pomocy Społecznej oraz z Domami Dziennego Pobytu. Ich pensjonariusze 
korzystali z księgozbioru, a także uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. 
Biblioteki w Barcinie, Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadzą 
punkty biblioteczne w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Do-
mami Samopomocy współpracowały placówki w Barcinie, Gniewkowie, Krusz-
wicy, Więcborku, Nowej Wsi Wielkiej, a BP w Sępólnie Krajeńskim i GBP 
w Lnianie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjal-
nych (Inowrocław, Gniewkowo, Kcynia, Koronowo, Nakło, Sępólno Krajeńskie, 
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Szubin, Więcbork, Żnin, Dąbrowa Chełmińska) oraz do uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej (Inowrocław). W MBP w Strzelnie od 2015 roku orga-
nizowane są cykliczne zajęcia dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej. W GBP 
w Dąbrowie Chełmińskiej odbywały się indywidualne zajęcia z osobami nie-
pełnosprawnymi, prowadzone przez terapeutów. PBP w Świeciu we współpra-
cy z Instytutem Pamięci Narodowej w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia ph. 
„Żołnierze wyklęci” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych oraz wychowanków świeckiego Zakładu Poprawczego. 
GBP w Świekatowie organizuje rokrocznie z myślą o osobach niepełnospraw-
nych trzy konkursy: z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz konkurs 
wakacyjny. W Kruszwicy włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki 
wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej, w Inowrocławiu i w Nowej Wsi 
Wielkiej – świetlicy środowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej MBP korzy-
stały osoby przebywające w Zakładzie Karnym i Poprawczym.  

Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjalnej 
grupy czytelników, jaką są dzieci w wieku 0-6 lat, a niejednokrotnie także do ich 
rodziców. Biblioteki wzbogacają swoje zbiory w książeczki-zabawki, organizują 
dla małych dzieci i ich rodziców szereg imprez. Zajęcia edukacyjne, literackie, 
plastyczne, teatralne dla dzieci w wieku od 0-5 lat organizowały filie WiMBP 
w Bydgoszczy, a także biblioteki podregionu bydgoskiego. W placówkach od-
bywało się cyklicznie głośne czytanie książek dzieciom. Bibliotekarze często 
zapraszani byli do przedszkoli i prowadzili tam zajęcia promujące czytelnictwo. 
Oddział dla dzieci i młodzieży na osiedlu Bajka WiMBP w Bydgoszczy konty-
nuował projekt adresowany do dzieci w wieku 0-3 lat ph. „Rosnę z książką”. 
Dzieci z rodzicami w ramach projektu uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych 
oraz literackich.

Barcińska biblioteka kontynuowała realizację projektu „Rodzinne 
czytanie. Poczytajmy razem – mały miłośnik książki”. Biblioteka w Dąbrowie 
Chełmińskiej oraz jej filie wraz z Przedszkolami Publicznymi kolejny już rok 
organizowały spotkania (m.in. „Klubu Przyjaciół Franklina”, „Klubu Przyjaciół 
Misia Uszatka”) w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Przedszko-
laki z Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy uczestniczyły w programie edukacyjnym 
„Lubimy książki”. W 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 
rozpoczął działalność Klub Maluszka skupiający dzieci w wieku od 2-4 lat oraz 
Klub WIEWIÓR dla pięciolatków. Przy bibliotece w Solcu Kujawskim konty-
nuował swoją działalność powstały w 2011 roku Klub Młodych Mam. 
 Specjalną grupę czytelników tworzą osoby obłożnie chore, niepełno-
sprawne, w podeszłym wieku, przebywające w domach. Sprawdzoną formą 
upowszechniania wśród nich czytelnictwa było dostarczanie im książek do 
domu. Najczęściej zajmowały się tym rodziny i opiekunowie, nierzadko jednak 
także sami bibliotekarze. Praktyka ta była stosowana we wszystkich placów-

kach miejskiej sieci bibliotecznej WiMBP w Bydgoszczy. Usługa taka, w nie-
których bibliotekach oferowana pod nazwą „Książka na telefon”, świadczona 
była również w bibliotekach w Inowrocławiu, Barcinie, Gniewkowie, Kcyni, 
Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Nakle, Pakości („Książki z dostawą do 
domu”), Świeciu, Tucholi, Żninie, Cekcynie, Dąbrowie Chełmińskiej, Gosty-
cynie, Jaksicach, Jeziorach Wielkich, Lnianie („Biblioteka bliżej czytelnika”), 
Osiu, Rogowie, Sicienku.

Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnospraw-
nym ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Niestety niewiele placówek biblio-
tecznych przystosowanych jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W Biblio-
tece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zamontowano schodołaz, który umożliwia 
wejście do budynku osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku 
inwalidzkim. Z 26. filii bibliotecznych WiMBP większość usytuowana jest 
na piętrze lub wysokim parterze. Tylko 11 jest przystosowanych do obsługi nie-
pełnosprawnych. W 6 przypadkach dotyczy to wejścia i udogodnień wewnątrz 
budynku (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 5 dla dorosłych i dla 
dzieci, Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 13 dla dorosłych z Oddzia-
łem dla dzieci i młodzieży, Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 28 dla 
dorosłych). Budynek, w którym mieści się Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci, 
został oddany do użytku w 2017 roku i potrzeby osób niepełnosprawnych zosta-
ły uwzględnione już w fazie projektowej. W pozostałych 5 przypadkach – Filia 
nr 7 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, Filia nr 16 
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci, Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży, Filia nr 24 dla dorosłych z Odziałem dla dzieci – przysto-
sowanie dla osób niepełnosprawnych oznacza dogodne wejście. W Filii nr 16 
dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która mieści się na piętrze, 
zamontowano w 2017 roku windę, w ramach inicjatywy Bydgoski Budżet Oby-
watelski.
 W 2017 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie 
74, z czego 36 tego typu obiektów znajduje się w miastach, a 38 na wsi. Z kolei 
tylko 42. biblioteki deklarują posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W czterech bibliotekach 
w mieście (Mogilno, Solec Kujawski, Świecie, Żnin) i w jednej na wsi (Sadki) 
użytkownicy mają do dyspozycji windę. Na ogólną liczbę 2.548 miejsc dla czy-
telników biblioteki zlokalizowane w miastach wykazały zaledwie 14 miejsc dla 
niepełnosprawnych, a na wsi 15 takich miejsc. Tylko BPMiG w Barcinie posiada 
stanowisko komputerowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia Multimediów 39 WiMBP w Bydgoszczy dysponuje Czytakiem, 
przystosowanym dla niewidomych, urządzeniem do odtwarzania książki mó-
wionej w formacie DAISY, natomiast nie posiada zbiorów zapisanych w tym 
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formacie. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu udostępnia 8 urządzeń CZY-
TAK PLUS. W Filii nr 12 w Inowrocławiu osoby niewidome i słabowidzące 
korzystać mogą od 2014 roku ze stanowiska komputerowego z oprogramowa-
niem MAGi Plus. BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputero-
wy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedowidzących, 
który zawiera program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków 
i Internetu. CZYTAKI PLUS wraz z kompatybilnymi audiobookami posiada 
biblioteka w Nowem oraz biblioteka w Sępólnie Krajeńskim, a od 2017 roku 
także MBP w Świeciu oraz GBP w Jaksicach. Biblioteka w Nowem posiada 
również podświetlane klawiatury na wszystkie stanowiska komputerowe. Bi-
blioteki w Lubiewie i Bysławiu posiadają elektroniczne powiększalniki umoż-
liwiające czytanie osobom niedowidzącym. RBP w Szubinie wyposażona jest 
w tablice ze specjalnymi znakami graficznymi umożliwiającymi porozumiewa-
nie się z osobami niemymi, z Zespołem Aspergera bądź chorymi na autyzm. 

 VI E-usługi bibliotek – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, tworzenie 
biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny dostęp do 
zbiorów spoza biblioteki, ich odbiorcy (kategorie, grupy wieko-
we) i wykorzystanie (liczba wejść, pobrań).

W 2017 roku w podregionie bydgoskim 149 bibliotek i filii oferowa-
ło czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Niestety tylko 86 z nich wprowa-
dziło 100 % księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej. Natomiast 90 
placówek wypożyczało książki w komputerowym systemie bibliotecznym. 
Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oferowało 
czytelnikom 61 placówek, natomiast możliwość zdalnej rezerwacji materiałów 
bibliotecznych do wypożyczenia umożliwiało 85 placówek. 80 bibliotek i filii 
oferowało czytelnikom możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów 
materiałów bibliotecznych.

Nadal jeszcze 3 biblioteki w podregionie w gminach: Dąbrowa Bisku-
pia, Kęsowo i Dragacz oraz 18 filii w podregionie bydgoskim nie rozpoczę-
ły prac nad wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej 
z uwagi na brak elektronicznego systemu bibliotecznego.
 Biblioteka Miejska w Inowrocławiu oferuje czytelnikom możliwość 
korzystania z Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej, w której obecnie znajduje 
się 8.137 obiektów. Jest ona systematycznie powiększana o czasopisma i ma-
teriały regionalne. W 2017 roku odnotowano 21.157 wyświetleń publikacji 
w IBC.
 Czytelnicy korzystają ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy, MiPBP 
w Żninie, RBP w Szubinie i BM w Inowrocławiu, umieszczonych w Kujawsko-
Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Jest to projekt realizowany przez instytucje 

współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujaw-
sko-Pomorskiego. W 2017 roku ze zbiorów WiMBP zamieszczonych w KPBC 
skorzystało 326.790 osób. Zdigitalizowane dokumenty ze zbiorów WiMBP 
w Bydgoszczy stanowiły na koniec 2017 roku 38% całego zasobu KPBC.
 W ubiegłym roku WiMBP w Bydgoszczy udostępniła w Kujawsko-
Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej następujące dokumenty:

roczniki „Dziennika Bydgoskiego” za lata 1925-1939 oraz „Dnia •	
Bydgoskiego” za lata 1931-1935 – łącznie 5.898 obiektów zdigitali-
zowanych w ramach programu „Kultura Cyfrowa” MKiDN, na który 
Biblioteka pozyskała dotację w kwocie 85.000 zł (koszt całkowity pro-
jektu 108.600 zł). 
143 obiekty – mapy i atlasy (XVII w. - I poł. XX w.) zdigitalizowane •	
w ramach realizowanego w latach 2014-2015 projektu „e-Usługi e-
Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek orga-
nizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego (moduł e-Kultura).
1 obiekt – książka Wandy Dobaczewskiej „Tam gdzie się serca ro-•	
dzą…”

 WiMBP w Bydgoszczy udostępniała również w Bibliotece cyfro-
wej umieszczonej na własnej stronie internetowej „Dziennik Bydgoski” z lat 
1907-1939. W 2017 roku odnotowano 9.025 odwiedzin w Bibliotece cyfrowej. 
WiMBP w Bydgoszczy udostępnia również czytelnikom na stronie www.teatr-
miejski.bydgoszcz.pl cyfrową kolekcję (3.521obiektów) Archiwum Bydgoskie-
go Teatru, niestety strona nie posiada licznika. Ponadto na serwerach lokalnych 
w Bibliotece dostępny jest dziennik „Gazeta Pomorska” z lat 1949-1959 oraz 
czasopismo „Arkona” z lat 1947-1948. W 2017 roku użytkownicy skorzystali 
z 487. obiektów tam umieszczonych.
 BM w Inowrocławiu oferuje swoim czytelnikom dostęp do Systemu 
Informacji Prawnej „LEX”. 
 Pięć bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno 
Krajeńskie, M-GBP Kruszwica, GBP Gostycyn, BPMiG Łabiszyn) digitalizuje 
dokumenty historii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach 
Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały 
ze zbiorów bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Bi-
blioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. 
  WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line Bibliografię wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, natomiast MiPBP w Żninie – Bibliografię 
powiatu żnińskiego. Żnińska Biblioteka oferuje na swojej stronie internetowej 
kalendarium i informacje o działaniach kulturalnych organizowanych przez 
wszystkie instytucje kultury w mieście. Pozwala to mieszkańcom w jednym 
miejscu znaleźć różnorodne informacje na temat wydarzeń kulturalnych w mie-
ście. 
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Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny 
 W 2017 roku WiMBP wraz z 14. bibliotekami samorządowymi z podregionu 
bydgoskiego (BPMiG Barcin, M-GBP Gniewkowo, BM Inowrocław, MBP Ko-
ronowo, RBP Szubin, MBP Tuchola, BPMiG Łabiszyn, BP Sępólno Krajeńskie, 
BP Solec Kujawski, MBP Świecie, MiPBP Żnin, MBP Mogilno, PiMBP Nakło, 
GBP Złotniki Kujawskie), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgosz-
czy oraz 4. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK Toruń, BM Gru-
dziądz, MBP Chełmno, MiPBP Wąbrzeźno) tworzyła konsorcjum i wykupiła 
dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawnic-
two Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy konsorcjum mie-
li dostęp do 1.528 dokumentów. W 2017 r. czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy 
wchodzili na strony IBUK Libra 4.670 razy pobierając 34.064 strony. Natomiast 
w bibliotekach samorządowych podregionu bydgoskiego zanotowano ogółem 
13.766 sesji i 126.800 pobranych stron dokumentów.

Konsorcjum bibliotek oferujących dostęp do e-booków na portalu Legimi 
 Od 2.05.2016 roku konsorcjum bibliotek samorządowych podregio-
nu bydgoskiego oferuje czytelnikom darmowy dostęp do e-booków na portalu 
Legimi. Dzięki technologii „Czytaj w chmurze” Legimi oferuje czytelnikom 
20 tysięcy tytułów najnowszych pozycji literatury pięknej. Książki w formie 
cyfrowej można czytać na tablecie, smartfonie lub czytniku. Wystarczy ode-
brać w Bibliotece darmowy kod dostępu, pobrać bezpłatną aplikację Legimi, 
zarejestrować się i mieć dostęp do darmowych e-booków. W skład konsorcjum 
Legimi wchodzi 17 bibliotek: WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, 
MBP w Świeciu, MBP w Koronowie, CKiB w Kcyni, BP w Sępólnie Krajeń-
skim, BPMiG w Barcinie, M-GBP w Więcborku, MiPBP w Żninie, BPMiG 
w Łabiszynie, GBP w Pruszczu, GBP w Bukowcu, GBP w Drzycimiu, GBP 
w Cekcynie, GBP w Śliwicach, GBP w Świekatowie, GBP w Złotnikach Ku-
jawskich. W 2017 roku w całym konsorcjum wykorzystane zostały 3.804 kody 
dostępu, z czego czytelnicy WiMBP w Bydgoszczy wykorzystali ogółem 2.487 
kodów. Czytelnicy całego konsorcjum pobrali (wypożyczyli) z platformy Legi-
mi na swoje urządzenia mobilne 28.811 darmowych e-booków, z czego otwo-
rzyli (przeczytali) 10.021 książek.
 W Bydgoszczy czytelnicy mogą wypożyczyć również czytniki e-
booków. Taką usługę oferuje wypożyczalnia Fabula oraz Filia nr 11 dla doro-
słych i dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich oferuje czytel-
nikom dostęp do NASBI – internetowej wypożyczalni książek elektronicznych 
wydawnictwa HELION. Oferta NASBI obejmuje kilka tysięcy publikacji spe-
cjalistycznych, naukowych oraz popularnonaukowych kilkunastu renomowa-
nych wydawnictw. 

 WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, RBP w Szubinie, 
GBP w Gostycynie, GBP w Jeżewie, GBP w Świekatowie umożliwiają czytel-
nikom dostęp do bazy Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji 
Naukowych – Academica. 

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji „Ame-
ryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską czy-
telnicy w Bibliotece Głównej uzyskali dostęp do 8. komercyjnych baz danych 
zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi arty-
kuły z czasopism naukowych i magazynów, książki, filmy dokumentalne, a tak-
że materiały dydaktyczne dla nauczycieli. 
 
 VII Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 

i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring itp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w 2017 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój 
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowane 
oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Mia-
sta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina). Opra-
cowały i składały wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających w kraju. 
 W 2017 roku biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzy-
mały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 615.207 zł, w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
w 2017 roku”. Dotacja w 2017 roku objęła wszystkie 54. samorządowe biblio-
teki publiczne w podregionie bydgoskim oraz WiMBP w Bydgoszczy. Za środki 
pozyskane z dotacji zakupiono w całym podregionie bydgoskim 25.523 wolu-
miny książek oraz 1.526 jednostek zbiorów specjalnych.
 W 2017 roku kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich 
bibliotek publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut 
Książki. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 83.220 zł. 
W 2017 roku działało w podregionie bydgoskim 77 klubów. Z tej ogólnej liczby 
klubów w Bydgoszczy działało 16 (w tym 3 dla dzieci). W bibliotekach samo-
rządowych, merytorycznie podległych WiMBP w Bydgoszczy, działało 61 klu-
bów, w tym 10 dla dzieci i 6 dla młodzieży. W 2017 roku odbyło się w klubach 
łącznie 588 spotkań, w których uczestniczyło 4.571 osób. W 2017 roku koordy-
nator regionalny zakupił na potrzeby klubów 857 książek. W ramach programu 
Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowanych zostało 35 spotkań autorskich. 
Łącznie we wszystkich 633 wydarzeniach zrealizowanych w podregionie byd-
goskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki uczestniczyło w 2017 
roku 6.726 osób. 
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 WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących 
zadań: 
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymały 2 wnioski: 

„Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy” - w ramach •	
programu „Kultura cyfrowa” Całkowity koszt zadania 108.600 zł, do-
tacja MKiDN w kwocie 85.000 zł, wkład własny 23.600 zł ( z dotacji 
celowej ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go)
Realizacja zadania w terminie 05.07.2017-31.12.2017
„LiterObrazki – VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” – •	
w ramach programu Promocja czytelnictwa. Całkowity koszt zadania 
186.000 zł, dotacja MKiDN w kwocie 136.800 zł, dotacja ze środków 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 29.200 zł, dotacja 
z budżetu Miasta Bydgoszczy - 15.000 zł, środki własne: 5.000 zł
Realizacja zadania w terminie 01.03.2017-18.12.2017
„Po drodze z książką” – w ramach programu Partnerstwo dla książki. •	

Całkowity koszt zadania 69.700 zł dotacja MKiDN w kwocie 49.600 zł, dotacja 
ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20.100 zł

Realizacja zadania w terminie 01.03.2017-29.09.2017

 „Warsztat kreatywnego bibliotekarza – Szkolenia dla bibliotekarzy •	
2017” – w ramach programu Partnerstwo dla książki. Całkowity koszt 
zadania 62.000 zł, dotacja MKiDN w kwocie 49.000 zł, wkład własny 
13.000 zł (z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego). 

 Realizacja zadania w terminie 01.03.2017-30.11.2017

Zadania dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz:

„Droga do Nowoczesności” – przygotowanie dokumentacji projek-•	
towo-kosztorysowej rozbudowy i prac konserwatorsko-remontowych zabyt-
kowych budynków WiMBP w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu 
i wyposażeniem.

Koszt całkowity: 275.864 zł

Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 137.932 zł

Dofinansowanie Miasta Bydgoszczy: 137.932 zł

Realizacja zadania w terminie 01.12.2016-30.05.2017

Zakup wyposażenia Filii nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 8 (me-•	
ble biblioteczne, komputery z oprogramowaniem, czytniki e-booków, 
podłoga interaktywna)
Koszt całkowity: 140.000 zł
Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 60.000 zł
Dofinansowanie Miasta Bydgoszczy: 80.000 zł
Realizacja zadania w terminie 12.04.2017-15.10.2017

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celo-
we, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofinan-
sowanie z MKiDN:
Otrzymano dofinansowanie na 5 wniosków:

„Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy” – dotacja •	
w kwocie 23.600 zł

„LiterObrazki – VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” – dotacja •	
w kwocie 29.200 zł 

„Po drodze z książką” – dotacja w kwocie 20.100 zł•	

„Warsztat kreatywnego bibliotekarza – Szkolenia dla bibliotekarzy •	
2017” – dotacja w kwocie 13.000 zł

Dyskusyjne Kluby Książki•	  – dotacja w kwocie 5.000 zł

Dofinansowanie otrzymały 2 wnioski złożone do Urzędu Miasta w Bydgosz-
czy przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy 
w partnerstwie z WiMBP:

„Poszerzenie pola dźwięku #2” – dotacja w kwocie 6.000 zł, koszt cał-•	
kowity 6.000 zł. 
Realizacja zadania w terminie 1.03.2017-26.05.2017
roku.
„Tydzień Bibliotek” – dotacja w kwocie 5.000 zł, koszt całkowity •	
5.000 zł.
 Realizacja zadania w terminie 5.05.2017-21.07.2017 

W podregionie bydgoskim biblioteki skutecznie aplikowały do różnych 
projektów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki, głównie 
na działalność kulturalną i upowszechnieniową. Oprócz tego biblioteki otrzy-
mały dotację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało ze środków 
na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała dofinansowanie 
z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” w kwocie 48.560 zł. Środki prze-
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znaczone zostały na zakup nagłośnienia sali konferencyjnej, komputerów oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała dofinansowanie 
z MKiDN w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet 
Promocja czytelnictwa, na zadanie „Zanurzeni w Conradzie” (6.000 zł) oraz 
z Programu Partnerstwo dla książki na projekt „Cesarze reportażu” (7.000 zł) 
współorganizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Para Butów. 
Ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – In-
terwencje 2017, BM w Inowrocławiu pozyskała dofinansowanie w wysokości 
13.000 zł na Festiwal literacki poświęcony B. Leśmianowi „Zmyśmian”.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin pozyskała środki 
z MKiDN w ramach Programu Partnerstwo dla książki na projekty: „Bądź cool 
– czytaj!” (7.500 zł) oraz „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze” (6.600 
zł).

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie 
(5.000 zł) z MKiDN w ramach Programu Partnerstwo dla książki na zadanie 
„Skąd się biorą przyjaciele? Zaprzyjaźnij się z książką”, a Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gostycynie pozyskała z tego programu 7.800 zł na cykl spotkań 
autorskich dla dzieci.

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim otrzymała dotację w wy-
sokości 7.900 zł na projekt „Super Babki” w ramach konkursu „Seniorzy w ak-
cji” ogłoszonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych ”ę”. 

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim otrzymała również 7.265 
zł na projekt „Matemagia” w ramach programu grantowego mPotęga ogłoszo-
nego przez Fundację mBanku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, w ramach Programu 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”, otrzymała kwotę 29.329 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie pozyskała kwotę 8.500 zł 
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z programu „Równać 
szanse” na projekt „Play the game – w twojej bibliotece!

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem, GBP w Bukowcu oraz 
GBP w Sicienku zostały partnerem swoich gmin w programie FRSI i Fundacji 
Aktywizacja „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, szkoląc osoby 
zagrożone cyfrowo. 

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała ze środków Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie w wysokości 1.700 zł na wo-
jewódzki konkurs krasomówczy „Tu jestem”.

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała z Urzędu Miasta 
w Inowrocławiu 1.000 zł na zadanie „Eko-dzieciaki IV”. Koło SBP działające 
przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu Miasta Inowrocławia dofinanso-

wanie (7.000 zł) cyklu imprez upowszechnieniowych „Protokół kulturalny XI”. 
Natomiast koło SBP działające przy Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeń-
skim pozyskało z Urzędu Miasta środki na cykl imprez dla najmłodszych „Baj-
kowy zakątek” (2.600 zł) oraz „Kulinarne podróże po literaturze” (3.000 zł)

Biblioteki w podregionie bydgoskim pozyskiwały również w ubiegłym 
roku środki finansowe oraz nagrody rzeczowe od prywatnych sponsorów i od 
lokalnych przedsiębiorców.

M-GBP w Więcborku pozyskała 1.000 zł z Nadleśnictwa Runowo, 
500 zł z Banku Spółdzielczego oraz 300 zł z Zakładu Gospodarki Komunalnej 
na organizację IV Parady Postaci Bajkowych oraz imprezę „Zaczytany Więc-
bork”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu otrzymała 1.000 zł z fir-
my „Recykling” na organizację ferii dla dzieci w bibliotece, a z Banku Spół-
dzielczego w Świeciu 300 zł na organizację imprez upowszechnieniowych dla 
najmłodszych.

VIII Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych 
w 2017 roku – problemy związane z ich wykorzystywaniem (np. czy wy-
stępuje zjawisko zmniejszenia budżetu organizatora o kwotę otrzymaną 
z budżetu partycypacyjnego?) oraz ocena skali zjawiska w porównaniu 
z poprzednimi latami.

W 2017 roku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 
zrealizowany został projekt „Winda dla osób niepełnosprawnych oraz w pode-
szłym wieku” w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
na osiedlu Błonie. Jest to filia z największą ilością użytkowników, mieszcząca 
się w pawilonie na I piętrze. Winda zamontowana została wewnątrz budynku. 
Koszt inwestycji wyniósł 100.000 zł. 

 IX Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali 
bądź obiektów w ostatnim roku: informacja o źródłach finansowania in-
westycji.

W pierwszym kwartale 2017 roku otwarta dla czytelników została 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie. W 2016 roku MBP w Mogilnie 
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1.999.995 zł na realizację zadania „Adaptacja i modernizacja hali 
sportowej „Sokół” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie”. 
W 2017 roku Gmina Mogilno udzieliła dotacji celowej w wysokości 678.979,45 
zł. Wyposażenie placówki miało miejsce na początku 2017 roku. W nowej bi-
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bliotece o powierzchni 1.440 m², na parterze znajduje się wypożyczalnia (o po-
wierzchni 426 m²), sala dla najmłodszych z podłogą interaktywną i magazyny, 
natomiast na piętrze oddział dla dzieci, czytelnia, sala multimedialna oraz sala 
konferencyjna.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy pozy-
skała nowy lokal dla Filii nr 11 dla dorosłych, usytuowanej w peryferyjnej dziel-
nicy miasta Jachcice. W I półroczu 2017 roku filia wyposażona została w meble 
i sprzęt komputerowy. Otwarcie filii dla czytelników nastąpiło w sierpniu 2017 
roku. Nowy lokal biblioteki przy ul. Czołgistów 8 (o powierzchni 150 m²) wy-
budowany został ze środków Samorządu Miasta Bydgoszczy. Inwestycja kosz-
towała 781.594 zł. W dniu 28 grudnia 2016 roku budynek przekazano umową 
użyczenia, do bezpłatnego użytkowania Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bydgoszczy. Nowy parterowy budynek filii z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych mieści wypożyczalnię dla dorosłych oraz wypożyczalnię dla 
dzieci i młodzieży. Budynek stoi na ogrodzonym terenie o powierzchni 992 m2. 
Wokół obiektu jest teren zielony, parking dla rowerów i samochodów. Wyposa-
żenie filii w meble sfinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego kwocie 60 tys. zł. Samorząd Miasta Bydgoszczy po-
krył wydatki w wysokości 80 tys. zł związane z zakupem nowych technologii. 
Biblioteka wyposażona została w komputery, tablety, czytniki, podłogę interak-
tywną, klocki Lego Mindstorms.

Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

1 WiMBP Bydgoszcz 1 84 1

filie WiMBP 26 100 25

Biblioteki samorządowe 122 64

O G Ó Ł E M 149 90

Powiat bydgoski

2 Koronowo 1 100 1

Filia dla dzieci Koronowo 1 100 1

 Buszkowo 0 30 0

 Wierzchucin 0 43 0

 Mąkowarsko 0 40 0

 Wtelno 0 0 0

3 Solec Kujawski 1 100 1

Filia dla dzieci Solec 1 100 1

4 Białe Błota 1 100 1

Łochowo 1 100 0

5 Dąbrowa Chełmińska 1 100 1

Czarże 1 100 1

Ostromecko 1 100 1

6 Dobrcz 1 100 1

7 Nowa Wieś Wielka 1 100 1

Brzoza 0 0 0

8 Osielsko 1 100 1

Żołędowo 1 100 1

9 Sicienko 1 100 0

Kruszyn 1 52 0

OGÓŁEM 15 12

Powiat  inowrocławski

10 Inowrocław 1 100 1

Filia nr 2 dla dzieci 1 100 1

Filia nr 1 1 84 1

Filia nr 2 1 100 1

Filia nr 3 1 100 1

Filia nr 4 1 100 1

Filia nr 5 1 100 1

Filia nr 7 1 100 1

Filia nr 12 1 100 1

11 Gniewkowo 0 53 0

Wierzchosławice 0 0 0

12 Janikowo 0 21 0

Filia nr 1 Janikowo 0 25 0

Kołodziejewo 0 23 0

13 Kruszwica 1 71 0

Chełmce 1 10 0

Polanowice 1 10 0

Racice 1 13 0

Wola Wapowska 1 11 0

Zagople 1 12 0

14 Pakość 1 79 0

15 Dąbrowa Biskupia 0 0 0

Pieranie 0 0 0

Radojewice 0 0 0

Wonorze 0 0 0

16 Jaksice 1 100 1

Gnojno 1 100 1

17 Rojewo 1 100 1

Jezuicka Struga 1 100 1

Rojewice 1 100 1

18 Złotniki Kujawskie 1 21 0

Lisewo 1 52 0

Tuczno 1 12 0

OGÓŁEM 24 14

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 

SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
2
0 
1 
7 
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Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat mogileński

19 Mogilno 1 99 1

Gębice 1 13 0

Wylatowo 1 51 0

22 Strzelno 1 25 0

21 Dąbrowa 1 27 0

Słaboszewko 1 57 0

Szczepanowo 1 11 0

22 Jeziora Wielkie 1 30 0

OGÓŁEM 8 1

Powiat nakielski

23 Nakło 1 100 1

Filia dla dzieci Nakło 1 100 1

Filia Ogólna Nakło 1 100 1

Filia Szpitalna Nakło 1 100 1

Paterek 1 100 1

Potulice 1 100 1

Ślesin 1 100 1

Trzeciewnica 1 100 1

24 Kcynia 1 64 0

Chwaliszewo 0 0 0

Sipiory 0 0 0

25 Mrocza 1 17 0

Witosław 1 5 0

26 Szubin 1 77 1

Chomętowo 1 84 0

Królikowo 1 57 0

Rynarzewo 1 30 0

Samoklęski Małe 1 36 0

Słonawy 1 43 0

Zamość 1 35 0

27 Sadki 1 27 0

Dębowo 1 11 0

Radzicz 1 12 0

OGÓŁEM 21 9

Powiat sępoleński

28 Sępólno Krajeńskie 1 100 1

Filia Sępólno 0 0 0

29 Kamień Krajeński 0 45 0

Dąbrówka 0 0 0

30 Więcbork 1 98 1

Runowo 1 57 0

Sypniewo 1 60 0

31 Sośno 1 100 0

Wąwelno 1 100 0

Wielowicz 1 100 0

OGÓŁEM 7 2

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 

SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
2
0 
1 
7 

Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

Powiat świecki

32 Świecie 1 100 1

Filia nr 1 Świecie 1 100 1

Filia nr 2 Świecie 1 100 1

Filia nr 5 Świecie 1 100 1

Czaple 1 100 1

Gruczno 1 100 1

33 Świecie PBP 1 98 1

34 Nowe 1 75 1

Rychława 1 100 1

35 Bukowiec 1 100 1

Przysiersk 1 100 1

36 Dragacz (Górna Grupa) 0 0 0

Filia Dragacz 0 0 0

37 Drzycim 1 66 0

38 Jeżewo (Laskowice) 1 42 0

Filia Jeżewo 1 44 0

39 Lniano 1 35 0

40 Osie 1 45 0

41 Pruszcz 1 100 1

Serock 1 100 0

42 Świekatowo 1 100 1

43 Warlubie 1 92 0

Lipinki 1 40 0

Wielki Komórsk 0 0 0

OGÓŁEM 21 13
Powiat tucholski

44 Tuchola 1 90 1

Filia dla dzieci Tuchola 1 100 1

Raciąż 1 100 0

45 Cekcyn 1 35 0

Iwiec 1 4 0

Małe Gacno 1 4 0

46 Gostycyn 1 100 1

Wielki Mędromierz 1 100 1

Pruszcz 1 100 1

Wielka Klonia 1 100 1

47 Kęsowo 0 0 0

Drożdżenica 0 0 0

Piastoszyn 0 0 0

Żalno 0 0 0

48 Lubiewo 1 39 0

Bysław 0 0 0

49 Śliwice 1 40 0

OGÓŁEM 12 6

Powiat żniński

50 Żnin 1 79 1

Filia nr 1 Żnin 1 76 0

Brzyskorzystewko 1 31 0

Gorzyce 1 92 0

51 Barcin 1 100 1

Filia nr 1 Barcin 1 97 1

Mamlicz 1 77 0

Piechcin 1 100 1

52 Janowiec Wielkopolski 0 22 0

Sarbinowo Drugie 0 0 0

Żerniki 0 7 0

53 Łabiszyn 1 100 1

Jeżewo 1 98 0

Lubostroń 1 39 0

Nowe Dąbie 0 0 0

54 Gąsawa 1 25 0

Laski Wielkie 0 0 0

55 Rogowo 1 99 1

Gościeszyn 1 99 1

OGÓŁEM 14 7

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 
INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 

SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM

222
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1 
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Joanna Matyasik

SITUS OPPIDI BROMBERGAE ERIKA DAHLBERGA – 
NAJSTARSZA PANORAMA BYDGOSZCZY ZE ZBIORÓW 

WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. DR. W. BEŁZY

  Zbiór ikonograficzny Książnicy bydgoskiej tworzy wiele typów doku-
mentów bibliotecznych i muzealnych. W jego skład wchodzą zarówno obiekty 
oryginalne (rysunki, szkice, obrazy malarskie), jak i powielane – reprodukcyj-
ne (grafika, fotografie, pocztówki i exlibrisy). Najcenniejsze materiały ikono-
graficzne, charakteryzujące się wysoką wartością artystyczną, znaleźć można 
w zbiorze grafiki. Ryciny te zostały wykonane w różnych epokach historycz-
nych (najczęściej XIX-XX w.) i technikach (dominują litografie, linoryty, mie-
dzioryty i drzeworyty). Szczególną troską otoczone są grafiki starodruczne ze 
względu na, wzrastającą wraz z upływem czasu, ich wartość materialną. Drugą 
cenną grupę, z uwagi na wartość historyczną i dokumentacyjną, tworzą grafiki 
o tematyce regionalnej. Ilustrują one dzieje miasta, zwłaszcza pod kątem ar-
chitektonicznych i kulturalnym. Wszystkie wymienione wyżej wartości łączy 
w sobie Situs Oppidi Brombergae Erika Dahlberga, rycina przedstawiająca naj-
starszy znany widok Bydgoszczy, dziś posiadająca status cymelium Biblioteki 
bydgoskiej. Topograficzny pejzaż miasta stanowi doskonały przedmiot badań 
dla naukowców różnych dziedzin, jako że rozpatrywać go można pod wieloma 
aspektami, tj. historii, historii sztuki, architektury, wojskowości i kostiumologii. 
Panorama, wraz z pozostałymi szkicami ze zbioru ilustrującego okres potopu 
szwedzkiego, ma ogromne znaczenie dla polskiej kultury i historii1. 

Autorem ryciny jest Erik Jönsson Dahlberg (1625-1703), szwedzki 
rysownik, a przy tym architekt, kartograf, inżynier wojskowy i dyplomata. Po-
chodził z rodziny chłopskiej, ale dzięki licznym talentom i ciężkiej pracy, dostą-
pił najwyższych godności w państwie, doczekał się nobilitacji i tytułu barona. 
Potrzebną wiedzę z zakresu rysunku i fortyfikacji zdobywał za granicą, m.in. 
studiował w Rzymie, we Frankfurcie nad Menem i nawiązał współpracę z mi-
strzami weneckimi. Szczególnie szybko rozwijała się jego kariera wojskowa: 
już w wieku 20 lat został oficerem, a w 1693 r. feldmarszałkiem, był założycie-
lem szwedzkiego korpusu inżynierów, brał też udział w wielu wojnach, m.in. 
między Danią a Szwecją w latach 1675–1679 i w III wojnie północnej, podczas 
której w 1701 r. kierował obroną obleganej przez Sasów Rygi. Nie stronił też 

1  J. Matyasik, Zbiory ikonograficzne, [w:] Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska 
książnica 1903-2013, Bydgoszcz 2013, s. 75-79.

od polityki i dyplomacji, np. w 1648 r. nadzorował spłatę kontrybucji wydanej 
na mocy pokoju westfalskiego, a od 1696 r. był generalnym gubernatorem Inf-
lant. Jego zdolności dostrzegł nawet król angielski Karol II Stuart, który zapro-
ponował mu służbę, ale propozycja została odrzucona2. 

Erik Dahlberg uczestniczył także w II wojnie północnej, tzw. potopie 
szwedzkim. Na ziemie polskie przybył w lipcu 1656 r., opuścił je trzy lata póź-
niej, udając się do Danii, gdzie kierował oblężeniem Kopenhagi. Podczas pobytu 
w Rzeczpospolitej naszkicował wiele rysunków, na których uwiecznił działania 
wojenne, stoczone bitwy i ważniejsze wydarzenia (np. przysięgę złożoną kró-
lowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi przez magnatów polskich na przed-
polach Krakowa, spotkanie tego monarchy z księciem siedmiogrodzkim Jerzym 
Rakoczym w okolicy Ćmielowa). Naszkicował także dziesiątki polskich miast 
i miasteczek. Jako naczelny kwatermistrz, gruntownie wykształcony w dzie-
dzinie fortyfikacji, nadzorował zdobyte zamki, twierdze i warownie, oceniając 
ich przydatność w systemie obronnym, mającym chronić północnoniemieckie 
posiadłości Szwecji nabyte w pokoju westfalskim w 1648 r. oraz ziemie nad-
bałtyckie. W zależności od oceny stanu budowli snuł plany ich wzmocnienia 
i modernizacji. Niektóre – w jego ocenie nieprzydatne – polecił zniszczyć, jak 
np. zamek w Złotowie, Łowiczu i Kruszwicy, wcześniej uwieczniając je na szki-
cach3.

Dahlberg był jednym z najeźdźców i uczestniczył w akcji grabieży 
i niszczenia kraju, ale jednocześnie poprzez swoją pionierską pracę rysowniczą 
w znaczący sposób przysłużył się polskiej historii kultury, m.in. z jego ryci-
ny korzystali architekci i historycy sztuki odbudowując Warszawę po II woj-
nie światowej. Jest autorem najwcześniejszych widoków wielu miast, również 
z okolic Kujaw. Spod jego ręki wyszły panoramy: Brześcia Kujawskiego, Byd-
goszczy, Grudziądza, Kruszwicy, Świecia i najstarszy zachowany plan Brodni-
cy. Do sporządzania szkiców wykorzystywał nowoczesne metody, tzn. przepro-
wadzał wywiady ze świadkami, stosował większą precyzję w rysowaniu postaci 
na mapach batalistycznych, był zwolennikiem gruntownej znajomości rysunku 
perspektywicznego oraz doświadczenia w rysowaniu z żywego modelu. Jego 
rysunki, poza niewątpliwą wartością artystyczną, posiadają także pewne zna-
czenie dokumentacyjne. Kwestia wiarygodności rycin jest dość skomplikowa-
na. Jak słusznie stwierdził Wojciech Krawczuk „nie możemy ani zaufać w pełni 
Dahlbergowi, ani też całkiem odrzucić jego dzieł jako niewiarygodnych”. Nie 

2 E. Vennberg, Dahlberg Erik, „ Allgemeines Lexikon der Bildenben Künstler”, 
Leipzig 1913, Bd. 8, s. 276-277.

3  O. Cederlöf, Pejzaże polskie Erika Dahlbergha, „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości” 1973, t. 19, cz. 2, s. 217-229.; M. Haykowski, Szwedzkimi śladami 
w Polsce (15) - Ogniem i piórkiem, „Polonia”, 4/1997, http://www.poloniainfo.se/
artykul.php?id=579.
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wszystkie wydarzenia zostały przeniesione na papier z autopsji, jak te sprzed 
przybycia autora na ziemia polskie oraz będące efektem działań innych kor-
pusów armii szwedzkiej. Z reguły bitwy, w których osobiście uczestniczył 
podpisywał pełnym nazwiskiem lub inicjałami z dopiskiem „del” (delineavit), 
względnie „ad vivum delineavit”, pozostałe („zapożyczone”) ryciny zostawiał 
anonimowe lub sygnował inicjałami EJD (Erik Jönsson Dahlbergh ) i ED4.
 Większość rysunków Dahlberga, w tym przywiezione z Polski, jeszcze 
za życia autora została wykupiona przez państwo szwedzkie i wydana w for-
mie miedziorytów w wielkiej księdze historyka Samuela Pufendorfa, sławiącej 
wojenne czyny Karola X Gustawa. Rytownicy pracowali pod nadzorem Dahl-
berga, którego dzieła uzupełniano ramkami, napisami i herbami. Większość 
rytowano na płytach miedzianych, w Paryżu na przełomie lat 60. i 70., ok. 20 
obiektów w Sztokholmie w latach 80. XVII w. Niektóre rysunki zaginęły przed 
rytowaniem i autor musiał je odtwarzać. Ostatecznie w książce znalazło się 128 
rycin, często in folio, zawierających portrety szwedzkiej rodziny królewskiej 
(tabl. 1-10), mapy, plany, widoki miast (głównie Szwecji i Rzeczpospolitej) oraz 
wydarzenia historyczne. Na uwagę zasługuje alegoryczny frontispis autorstwa 
Jeana Boulangera i wyjątkowa rycina, odbita z 13 płyt i wielokrotnie złożona, 
która prezentuje procesję pogrzebową króla Karola Gustawa w Sztokholmie 
w 1660 r. Wśród rytowników znaleźli się: Samuel Blesendorf, Pieter van Schup-
pen, Pieter Lombart, Jacques Grignon, Nicolaus Pitau, Willem Swidde, Jean Le 
Pautre, Nicolas Perelle, François de Lépine i Noël Cochin5. 

Samuel Pufendorf (1632-1694), niemiecki prawnik (znany z tworzenia 
prawa międzynarodowego i teorii prawa natury), był oficjalnym historiografem 
szwedzki6. W 1696 r. po raz pierwszy pojawiło się jego obszerne dzieło De rebus 
a Carolo Gustavo Sveciae Rege, gestis commentariorum libri septem, elegan-
tissimis tabulis aeneis exornati cum triplici indice (O czynach Karola Gustawa, 
króla Szwecji objaśnień ksiąg siedem, ozdobionych najwytworniejszymi mie-
dziorytami, z potrójnym indeksem). Publikacji podjęła się norymberska oficyna 
Jana Leonarda Knorza, nakładem Krzysztofa Riegla7. Pufendorf opisał w niej 
wojnę w szerokim kontekście topograficznym (ziemie Rzeczpospolitej, Inflant 
i Skandynawii, Afryki i Nowej Szwecji w Ameryce Północnej), gospodarczym 

4 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, przetłuma-
czył, opracował, wstępem opatrzył W. Krawczuk, Warszawa 2013, s. 8.

5 J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, 
Warszawa 2011, s. 229.

6 Zob. więcej: H. Bresslau, Samuel Pufendorf, „Allgemeine Deutsche Biographie”, 
Bd. 26, Leipzig 1888, s. 701-708.

7 S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege, gestis commentariorum 
libri septem, elegantissimis tabulis aeneis exornati cum triplici indice, Norimbergae 
1696.

i etnograficznym (sądy o sąsiednich nacjach). W pracy znalazła się dedykacja 
żony autora Katarzyny Elżbiety dla aktualnie panującego króla szwedzkiego 
Karola XI. Druga edycja, niemieckojęzyczna, ukazała się zaledwie rok później. 
Władca wówczas już nie żył, dlatego dedykację poświecono jego matce – Ja-
dwidze Eleonorze8. 

Potop szwedzki osłabił Rzeczpospolitą pod względem militarnym, poli-
tycznym, gospodarczym i demograficznym, co przyspieszyło proces jej upadku, 
zakończony ponad sto lat później rozbiorami. Jego skutki okazały się katastro-
falne także dla Bydgoszczy, która jeszcze w I poł. XVII w. była najbogatszym 
starostwem i przeżywała okres rozkwitu (odremontowano zamek, wzniesiono 
okazałe budowle o przeznaczeniu sakralnym tj. Kościół Jezuitów i Klarysek). 
Miasto po raz pierwszy zostało zajęte przez Szwedów w sierpniu 1655 r. Wy-
zwoliły je wojska Stefana Czarnieckiego po wybuchu powstania antyszwedz-
kiego w kwietniu 1656 r. W następnym miesiącu znów nastała władza szwedz-
ka, która trwała do października tr. Ponownie Szwedzi pojawili się w okolicy 
w czerwcu 1657 r., wówczas też powstała słynna rycina Dahlberga. Podczas 
okupacji miasta i sporadycznych ataków załóg szwedzkich z Grudziądza i To-
runia w 1658 r. najeźdźcy zrabowali bydgoskie świątynie i zbiory biblioteczne 
lokalnych zakonów, skonfiskowali towary handlowe, nałożyli na mieszkańców 
kontrybucje, zniszczyli architekturę (w ruinach stał zamek, ratusz, mennica 
i wiele budynków mieszkalnych). Z powodu przyniesionej przez wojsko zarazy 
zmarła połowa bydgoszczan (domów osiadłych było zaledwie 94, a opustoszo-
nych aż 130) oraz wyludniły się podmiejskie wioski (np. całkowicie Bartodzie-
je). Bydgoszcz zapisała się też w niechlubnej historii państwa, gdyż to tutaj król 
Jan Kazimierz i elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm zaprzysięgli traktaty 
welawsko-bydgoskie, będące wyraźnym sygnałem osłabienia pozycji między-
narodowej Rzeczpospolitej9. 

O Bydgoszczy Pufendorf wspomina wielokrotnie. W księdze 2., obej-
mującej pierwszy rok wojny, pisze o zajęciu miasta przez Andersa Plantinga 
i stacjonowaniu tu wojsk pułkownika Aleksandra von Weissenstein. Ten ostatni 
miał uczynić z grodu nad Brdą miejsce wypadu „w okoliczne rejony i cisnął 
tych, którzy ośmielili się stawić opór”. W kolejnej części 3. (za rok 1656 r.) 
opisuje bunt mieszczan przeciwko władzy szwedzkiej, wyzwolenie i ponowną 
okupację miasta oraz wizytę władców obydwu walczących państw tj. Karola 
Gustawa w maju i Jana Kazimierza w październiku. W księdze 4. (rok 1657) 
wspomina o przemarszach wojsk szwedzkich w okolicy, w tym w czerwcu gdy 

8 Tenże, Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden mit vor-
trefflichen Kupffern ausgezieret ... ins Hoch-Teutsche übersetzet von S.R., Nürnberg 
1697.

9 F. Mincer, Bydgoszcz w czasie szwedzkiego potopu, „Kalendarz Bydgoski” 1971, s. 
182-187.
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powstała rycina z panoramą Bydgoszczy; rozmowach dyplomaty brandenbur-
skiego Johana Ulricha Dobrzeńskiego z królem szwedzkim oraz gościnie króla 
polskiego i elektora brandenburskiego w celu potwierdzenia układów zawar-
tych w Welawie. Pufendorf jako przedstawiciel Szwecji starał się ukazać swych 
towarzyszy w jak najlepszym świetle, jego relacja jest więc bardzo stronnicza 
i Polakom nieprzychylna. Musiał się jednak sporo natrudzić usprawiedliwia-
jąc agresję szwedzką, grabieże i niszczycielskie działania armii najeźdźców. 
W księdze V opisuje np. „bohaterski” czyn komendanta Bartholda Hartwiga 
von Bülowa, który w kwietniu 1658 r. wdarł się do Bydgoszczy, wymordował 
większą część załogi polskiej i odjechał „ze znacznym łupem” (nr 89)10. 

Praca Pufendorfa ma ogromne znaczenie historiograficzne z powodu 
obszernej zawartości faktograficznej. Dodatkową wartość nadają jej ryciny 
Dahlberga, które uzupełniają i wzbogacają treść książki. Jeden z najładniej-

szych miedziorytów nosi numer 55, jego kompozycja ma wymiary 29 x 38,3 
cm. i znajduje się na planszy o wielkości 36,5 x 42,5 cm. Mieszczą się na nim 
dwa niezależne tematycznie obrazy. W górnej części znajduje się mniejszy wi-

10 S. Pufendorf, dz.cyt., ks. 2, nr 2, 38; ks. 3, nr 16-18, 58; ks. 4, nr 2, 20, 28, 31-32, 35, 
78; ks. 5, nr 89.

dok, przedstawiający obóz Szwedów pod Pułtuskiem z panoramą miasta i zam-
ku. Szkic sporządzono 27 maja 1657 r. tuż przed przeprawą armii szwedzkiej 
pod wodzą feldmarszałka hrabiego Gustawa Ottona Stenbocka przez rzekę Na-
rew. Poniżej znalazł się wspomniany widok Bydgoszczy, najstarszy z dotychczas 
znanych i zachowanych. Na pierwszym planie widać żołnierzy szwedzkich, po-
niżej nadciągającą ku bram miasta kawalerię. Autor przedstawił postacie ludzkie 
z detalami stroju i uzbrojenia. W lewym dolnym rogu ryciny znajduje się plan 
miasta, z zaznaczonym wzgórzem (Montes) i bastionami (reductus) na północy, 
a także transzejami (retrancheme[nt]) na południu. W prawej, dolnej części ry-
ciny umieszczony został kartusz złożony z ornamentu roślinnego i zawierający 
tytuł („Położenie miasta Bydgoszczy, gdzie król Szwecji, po tym jak postanowił 
o wyprawie na Danię, zebrał swoje oddziały 23 czerwca 1657 r.”) oraz legendę 
w języku łacińskim (wymienia ukazane na rycinie budowle: „A. zamek, B. ra-
tusz, C. Kościół św. Marcina, D. Kościół św. Krzyża, Jezuitów, E. Kościół Ber-
nardynów, F. Kościół Karmelitów, Najświętszej Marii Panny, G. Kościół Ducha 
Świętego zakonnic św. Klary, H. szpital dla ubogich, I. Kościół św. Egidiusza, 
K. Kościół św. Stanisława, L. Kościół św. Trójcy, M. Dom gdzie mieści się 
mennica”)11. 

Kartusz zamyka herb Bydgoszczy. Jego wizerunek różni się w wielu 
szczegółach od innych znanych z historii wersji. Bez zmian został przedstawio-
ny zasadniczy motyw architektoniczny symbolu w postaci muru miejskiego, 
bramy i trzech baszt. Wizualnie, ze względu na brak koloru, jest skromniejszy od 
oryginału, w którym dominują jaskrawe i nienaturalne barwy (czerwień muru, 
błękit podwoi i dachów baszt, złoto bramy, zawiasów i gałek). W stosunku do 
innych wzorów wykazuje następujące różnice: okrągłe baszty wieńczą niższe, 
niemal płaskie dachy (zamiast ostrych i spadzistych), brakuje gałek na wszyst-
kich basztach i wietrznika na wieży środkowej, w prześwicie nie widać na pół 
opuszczonej bramy. Warto też zaznaczyć nietypowe dla innych wzorów herbu 
otwarcie obydwu podwoi, zamiast jednego. Tak jak w przypadku charaktery-
stycznych dla miasta budowli, tak i tym razem różnice najprawdopodobniej nie 
mają ukrytych motywów, ale są wynikiem jedynie pobieżnej wiedzy rysownika 
o mieście12. 

11  Oryginalny zapis kartusza to: „Situs Oppidi Brombergae ubis S.R. M. Sveciae, 
decreta in Daniam expeditione copias suas Congregauit d. 23. Iunij. A. 1657. A. 
Arae B. Curia. C. Templum S. Martini. D. Templum Crucis Iesuitarum E. Templum 
Bernardinorum F. Temp. Carmeliarum S. Mariae G. Temp. S. Spiritus Virginum S. 
Clarae H. Nosocomium I. Temp. S. Aegidii K. Temp. S. Stanislai L. T.S. Trinitatis 
M. Domus ubi monetas cuditur. EJDB del.”

12  P. B. Gąsiorowski, Spacerem po ... Bydgoszczy, Skrzeszew-Warszawa [2015], s. 11.
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Kartusz z herbem, fragment ryciny Dahlberga

Bydgoszcz narysowana zastała z natury, tj. autor naszkicował to co 
widział podczas pobytu wojsk szwedzkich w dniach 22-23 czerwca 1657 r., 
o czym informuje sygnatura o treści: E.J,D.B del. Rycina cechuje się dużą troską 
o szczegóły i jest wspaniałym dokumentem źródłowym i historycznym. Moż-
na na niej zobaczyć panoramę miasta w ogólnym zarysie od strony wzgórza 
szwederowskiego. Widać budynki mieszczańskie, mury obronne, dwie bramy 
(Kujawska i Gdańska) oraz kilka kluczowych dla miasta obiektów, tj. zamek, 
kościoły i świeckie budowle. Większość nie dotrwała do naszych czasów, nie-
które złupili i zburzyli sami Szwedzi. 

Problem wierności w oddaniu architektury i krajobrazu jest bardzo 
skomplikowany. Po dokładniejszej analizie dochodzimy do wniosku, że detale 
ryciny dalekie są od rzeczywistości. Należy pamiętać, że choć Dahlberg na-
szkicował widok osobiście, to jednak nie znał okolicy, a jedynie miał okazję 
oglądać ją bardzo krótko. Błędy mogły się też wkraść podczas przenoszenia 
szkicu na płyty, stąd tego rysunku, tak jak i pozostałych z pracy Pufendorfa, 
nie można przyjmować bezkrytycznie. Niektóre z budowli do dnia dzisiejszego 
nie doczekały się identyfikacji, inne zostały przez rysownika źle zlokalizowane 
bądź nazwane. 

Śledząc zaznaczone i opisane budowle od strony wschodniej, widzi-
my na Przedmieściu Kujawskim obecnie nieistniejący Kościół św. Stanisława, 
jednonawowy i z wydłużonym prezbiterium (F). Świątynia na rycinie zosta-
ła błędnie podpisana jako Kościół Karmelitów, pomniejszona i przedstawiona 
z wieżą, której w rzeczywistości nie posiadała. Obok znajdują się inne przylega-
jące budynki: prawdopodobnie dom prepozyta, karczma i szpital (u Dahlberga 
szpital i Kościół św. Trójcy, faktycznie stający na Przedmieściu Poznańskim, L 

i H). Próżno w tej okolicy szukać jej charakterystycznych obiektów sakralnych, 
tj. Kościoła Bernardynów i św. Idziego. Jedynym punktem, którego nie sposób 
przeoczyć ani pomylić, nawet przez osobę przyjezdną, jest zamek (A). Oka-
zała budowla wyraźnie wyróżnia się wielkością, podkreśloną usadowieniem 
na odrębnym wzgórzu i pomniejszeniem okolicznego Kościoła św. Stanisława. 
Opisywany okres okazał się kresem świetności bydgoskiej twierdzy, gdy w paź-
dzierniku 1656 r. została wysadzona przez broniących się w niej Szwedów. 
Zniszczeniu uległo wówczas skrzydło mieszkalne oraz otaczające wzgórze for-
tyfikacje. Po zakończeniu działań wojennych zamek nie został już odbudowany, 
aż w końcu jego ruiny rozebrano u schyłku XIX w.13

Przedmieście Kujawskie, fragment ryciny Dahlberga

Kolejną grupę charakterystycznych budowli Dahlberg ulokował 
na Przedmieściu Gdańskim. Najbardziej okazały budynek, podpisany jako ra-
tusz, to zabytkowy Kościół Klarysek, z kilkukondygnacyjną okrągłą wieżą, zbu-
dowaną ze względu na strategiczne położenie przy północnej drodze prowadzą-
cej przez most do miasta (B). Dwie półokrągłe i różne architektonicznie wieże 
K i G pozostają niezidentyfikowane. Autor pierwszą oznaczył jako Kościół św. 
Stanisława, który jak wiadomo znajdował się za Bramą Kujawską; drugą z kolei 
nazwał Kościołem Ducha Świętego zakonnic św. Klary, w rzeczywistości już 
w 1645 r. ostatecznie wkomponowany we wspomniany Kościół Klarysek. Być 
może są to szczyty Bramy Gdańskiej, na dawnych planach kartograficznych 
przedstawionej jako dwie czworoboczne budowle zlokalizowane naprzeciwko 
Kościoła Klarysek. Znajdujący się dalej na zachód skromny obiekt D według 
Dahlberga oznaczał Kościół Jezuitów pw. św. Krzyża, który w rzeczywistości 
położony był w zachodniej pierzei starego Rynku. Pod tym symbolem kryje 
się więc Kościół Karmelitów, choć z niezachowanymi proporcjami, gdyż fak-

13  Historia Bydgoszczy, red. M. Biskup, t. 1: do roku 1920, Warszawa-Poznań 1991,         
s. 235, 262.



40  41

tycznie był większy od sąsiedniego Kościoła Klarysek. Przy okazji nadmieńmy, 
że ze świątynią wiąże się legenda. Otóż po sekularyzacji zakonu przez władze 
pruskie w 1816 r. budynek został zniszczony. Na jego fundamentach wybudo-
wano pierwszy stały teatr w Bydgoszczy, który trzy razy strawił pożar i trzeba 
było go odbudowywać od podstaw (1835, 1878, 1945). Los placówki stał się 
podstawą do mówienia o tzw. klątwie karmelitów, czyli karze za zniszczenie 
świątyni i profanację znajdujących się pod nią krypt14. 

Przedmieście Gdańskie, Stare Miasto, fragment ryciny Dahlberga

Idąc dalej przez Stare Miasto w stronę Przedmieścia Poznańskiego na-
potykamy dwa obiekty błędnie oznaczone, gdyż nieprzypominające wyglądem 
i zlokalizowane na Przedmieściu Kujawskim, Kościół św. Idziego (I) i Kościół 
Bernardynów (E – obecnie garnizonowy). Być może jedna z budowli jest Ko-
ściołem Jezuitów, choć żadna nie przypomina go w swej architekturze. Popraw-
nie zidentyfikowane są za to dwa ostatnie punkty ryciny. Pierwsza C – to Kate-
dra św. Marcina i Mikołaja, trójnawowy kościół farny, z kwadratową wieżą od 
południa i ośmioboczną barokową wieża przy szczycie wschodnim. Druga M 
– jest staropolską mennicą, nieco zasłoniętą przez inne budynki, którą również 
Szwedzi zniszczyli podczas „potopu”15. 

Bydgoski egzemplarz panoramy miasta pochodzi z niemieckojęzycz-
nej edycji książki z 1697 r. (sygn. 2548.1904 [2]). Pod względem wizualnym 
jest bardzo dobrze zachowaną, kontrastową odbitką. Do jej niewielkich uszko-
dzeń należy słabo widoczny ślad złożenia tzw. atlasowego, przedarcie w górnej 
części i drobne braki papieru marginesów planszy. Wszelkie defekty zostały 
usunięte podczas konserwacji obiektu. Obecnie znajduje się on w barwnym pas-
se-partout i w bezkwasowej teczce ochronnej. Do Książnicy bydgoskiej trafił 
jako dar Towarzystwa Historycznego dla Dystryktu Nadnoteckiego w Bydgosz-
czy, o czym informuje pieczęć o treści: Historische Gesellschaft für den Netze-

14 Tamże, s. 262-263.; A. Licznerski, Ostatni akt burzenia klasztoru Karmelitów, 
„Kalendarz Bydgoski” 1973, s. 67-71.

15 Historia Bydgoszczy..., s. 259.

distrikt Bromberg. Stowarzyszenie, działające w latach 1880-1902, zajmowało 
się gromadzeniem pamiątek historycznych, badaniem i propagowaniem historii 
regionu poprzez działalność wykładową i wydawniczą. W 1903 r. jego zbiory 
biblioteczne, w tym książkę Pufendorfa, przekazano w charakterze depozytu 
Bibliotece Miejskiej16. Wolumin posiada osiemnastowieczną oprawę, złożoną 
z tektury, półskórka i papieru marmurkowego. Wśród defektów należy wymie-
nić brak ostatniej karty i 7 tablic. Obiekt znajduje się w zbiorze starych druków, 
ale sama rycina z panoramą Bydgoszczy, jako cymelium regionalne została 
z niego wyjęta i dołączona do grafiki (bez sygnatury)17. 

Omawiana rycina Dahlberga jest najstarszym i najbardziej znanym wi-
dokiem miasta nad Brdą, która po dziś dzień interesuje historyków i miłośników 
regionu. Jej kopię na początku XX w. sporządził architekt i rysownik prof. Cze-
sław Thullie (1888-1976), w czasie kwerendy naukowej w dawnej Bibliotece 
Pawlikowskich we Lwowie. W 1968 r. szkic z tzw. serii pierwszej szkicownika 
– przerysów z lat 1912-1914 został zakupiony przez Ośrodek Dokumentacji 
Zabytów w Warszawie (teraz Narodowy Instytut Dziedzictwa)18. Obecnie zdję-
cie panoramy Dahlberga spotkać można w większości przewodników i książek 
poświęconych historii Bydgoszczy. Podobnie narracja Pufendorfa do czasów 
współczesnych pozostaje podstawowym źródłem faktograficznym do badań nad 
dziejami II wojny północnej, panowania króla Karola X Gustawa i stosunków 
polsko-szwedzkiej w XVII w. Niedawno ukazała się polskojęzyczna edycja 
dzieła, w tłumaczeniu i ze wstępem Wojciecha Krawczuka (Warszawa 2013). 
Do publikacji dołączano płytę CD, zawierającą cały materiał ikonograficzny19. 
Sam oryginał zarówno z 1696 jak i 1697 r. jest rzadko spotykany z kompletem 
rycin. Na rynku antykwarycznym nie sposób znaleźć woluminu pozbawionego 
defektów. Poszczególne egzemplarze sprzedawane są „na części” (tzn. każdy 
miedzioryt stanowi odrębną ofertę), gdyż w ten sposób osiągają znacznie wyższą 
cenę. W 2015 r. również panorama miasta nad Brdą, wyjęta z dzieła Pufendorfa, 
pojawiła się w ofercie ogólnopolskiej aukcji antykwarycznej w Bydgoszczy20. 
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Lucyna Partyka

PATRICKA DEVILLE’A PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

 Im więcej czytam, tym większe stają się moje oczekiwania w sto-
sunku do literatury i tym trudniej jest znaleźć książkę, która zaskoczy mnie 
pozytywnie już od pierwszego akapitu, a w dodatku wrażenie to towarzyszyć 
będzie jej lekturze do ostatniego zdania. Ta właśnie było w przypadku powieść 
Dżuma i cholera (oryg. Peste et Cholѐra) francuskiego pisarza Patricka De-
ville’a opublikowanej w Polsce przez wydawnictwo Noir sur Blanc w 2014 r. 
w fantastycznym tłumaczeniu Jana Marii Kłoczowskiego. Trafiłam na nią przez 
zupełny przypadek. Moją uwagę zwrócił tytuł, kojarzący się od razu z inną 
francuską powieścią, a mianowicie Dżumą Alberta Camusa. Dżuma i cholera 
P. Deville’a - nominowana do wszystkich najważniejszych nagród literackich 
i ostatecznie uhonorowana dwiema z nich: Fnac Prize i Prix Femina - stano-
wi jedenastą pozycję w jego pisarskim dorobku. W 2012, roku ukazania się 
we Francji, była jedną z najbardziej dyskutowanych książek. Tematem prze-
wodnim powieści są niesamowite losy urodzonego w Szwajcarii bakteriologa 
Alexandre’a Yersina (1863-1943), odkrywcy bakterii dżumy, m.in. ucznia Lu-
dwika Pasteura. Yersin, Szwajcar, który stał się Francuzem, brał czynny udział 
w tworzeniu Instytutu Pasteura w Paryżu, później zakładał Instytuty Pasteura 
w Azji. Miał wszechstronne zainteresowania, niczym człowiek renesansu. Do 
końca życia nie opuściła go ciekawość poznawcza i potrzeba zgłębiania wiedzy. 
Istotę Dżumy i cholery najlepiej oddają słowa zamieszczone na okładce książki: 
„spokojowi i zaangażowaniu azjatyckiej egzystencji uczonego przeciwstawia 
polityczny chaos i barbarzyństwo XX-wiecznej Europy wstrząsanej wojnami 
i rewolucjami. Ta dwoistość znajduje odbicie w języku książki, który od zimnej 
sprawozdawczości przechodzi nieoczekiwanie do fajerwerków prozy poetyc-
kiej.” Nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba przeczytać. A najlepiej poprzedzić to 
lekturą książki pt. Cudowny lek pióra amerykańskiego lekarza Thomasa Goetza, 
ukazującej wyścig między Niemcem Robertem Kochem i Francuzem Ludwi-
kiem Pasteurem towarzyszący poszukiwaniom leku przeciwko gruźlicy i jed-
nocześnie opisującej przemiany zachodzące w medycynie, która dzięki takim 
ludziom, jak oni, stała się w XIX w. prawdziwą nauką. 

Zachęcona lekturą Dżumy i cholery postanowiłam poznać biografię 
francuskiego pisarza oraz dotrzeć do kolejnych jego książek. Research przyniósł 
bardzo ciekawe wyniki. 14 grudnia 2017 r. Patrick Deville obchodził swoje 60 
urodziny. O tym, że będzie pisarzem, wiedział już od dziecka. Dorastał w szpita-
lu psychiatrycznym. Ojciec jego był dyrektorem i prowadził teatr terapeutyczny. 
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Wcześnie miał kontakt z literaturą. Wspomina, że bardzo szybko pragnął wy-
jechać w świat. Studiował literaturę porównawczą i filozofię na Uniwersytecie 
Nantejskim. Często podróżuje. Najpierw jako dyplomata przebywał w zakąt-
kach znacznie oddalonych od cywilizacji. W latach 80-tych mieszkał na Środ-
kowym Wschodzie, w Nigerii i Algerii. W latach 90-tych odwiedził Kubę, Uru-
gwaj i Amerykę Środkową. Jest twórcą działającego już od niemal 30 lat Domu 
Pisarzy Zagranicznych i Tłumaczy z siedzibą w Saint-Nazaire w Bretanii oraz 
także od kilku lat w Paryżu. Deville pełni w nim funkcję dyrektora literackiego. 
Ten dom pracy twórczej funduje pobyty stypendialne pisarzom i tłumaczom 
z całego świata. Zajmuje się też działalnością wydawniczą, specjalizując się 
w wydawaniu dzieł w dwóch równoległych wersjach językowych – francuskiej 
i oryginalnej. Od ponad dwóch dekad wydaje rocznie 2 panoramy literackie, 
a każda z nich jest poświęcona literaturze danego kraju. W 2015 roku odwiedził 
Polskę, ponieważ planował jedną z panoram literackich poświęcić utworom pi-
sarzy polskich.

W 2017 r. minęło również 30 lat od jego powieściowego debiutu - 
w 1987 r. we Francji ukazała się jego pierwsza powieść pt. Cordon-bleu. Jako 
pisarz ma już na swoim koncie 13 książek, w tym cykl, jak na razie 6 powieści, 
które sam je określa, jako powieści przygodowe non-fiction, ponieważ nie ma 
w nich fikcji. Wszystkie miejsca, daty, wydarzenia w nich opisane są prawdzi-
we. Wszystkie te powieści tworzą jakby jedną wielką książkę, ale mogą być 
czytane niezależnie. Wszystkie są powieściami dwudziestowiecznymi. Łączy je 
rok 1860 – rok przede wszystkim drugiej rewolucji przemysłowej, ale opowia-
dana historia doprowadzona zostaje w każdej z nich do dnia dzisiejszego. Każda 
obejmuje półtora wieku. W wywiadach Deville zdradza tajniki ich powstawa-
nia. On nie pisze powieści od razu, tylko je najpierw konstruuje i to konstru-
uje kilka równolegle. To praca trwająca latami. Studiuje dokumenty i literaturę 
przedmiotu, podróżuje śladami swoich bohaterów. Przed napisaniem książki 
zapoznaje się z literaturą danego obszaru geograficznego. Jeździ do tych miejsc, 
o których pisze, spędza tam dużo czasu. Spotyka się ze związanymi z danym 
terenem pisarzami. Jak przyznaje, długo szukał formy, która pozwoliłaby mu 
niemalże żonglować wszystkimi gatunkami literackimi. W jego powieści znaj-
dziemy reportaż, relację historyczną, relację z podróży, prozę poetycką, nawet 
autobiografię. Przechodzenie z jednego gatunku do drugiego ułatwiają bardzo 
krótkie rozdziały. Każdy rozdział jego powieści nosi swój tytuł. W jednej z re-
cenzji czytamy: „powieściowy charakter jego książek tkwi w technikach narra-
cyjnych: paralelnym zestawianiu życiorysów, żonglowaniu historycznymi fak-
tami, w rytmie zdania, nieoczekiwanych zmianach perspektywy przestrzennej 
i czasowej, niekonwencjonalnym operowaniu punktem widzenia.”1 Bohaterów 
jego powieści cechować musi zainteresowanie geografią, historią oraz żądza 
1  Zajas P., Oślepieni oświeceniem, Nowe Książki, 2017 nr 11, s. 33

przygód. Na pierwszym planie umieszcza postaci silne, wyraziste – nie zawsze 
są to bohaterowie pozytywni. Drugi plan zapełnia postaciami nieznanymi, ano-
nimowymi. Dla odróżnienia używa wtedy w narracji czasu teraźniejszego. 

Polski czytelnik poznaje książki Deville’a w porządku niechronolo-
gicznym. Na udostępnienie jego twórczości wydawnictwo „Noir sur Blanc” 
zdecydowało się dopiero po sukcesie jego jedenastej książki, a czwartej powie-
ści z omawianego cyklu!!!!!!! Po wydanej w Polsce w 2014 r. Dżumie i chole-
rze, w 2015 ukazała się Pura Vida. Życie i śmierć Williama Walkera (oryg. Pura 
Vida. Vie et mort de William Walker, 2004), w 2016 Ekwatoria (oryg. Equatoria, 
2009) i w 2017 r. Kampucza (oryg. Kampuchéa, 2011) - wszystkie w rewe-
lacyjnym tłumaczeniu Jana Marii Kłoczowskiego. To cztery pierwsze powie-
ści cyklu. Czytając je, można docenić walory oryginalnej formy, fantastycznej 
techniki powieściowej francuskiego pisarza. 

By mogła powstać otwierająca cykl książka zatytułowana Pura Vida. 
Życie i śmierć Williama Walkera Deville wyruszył do Ameryki Środkowej. 
Na bohatera swojej opowieści wybrał Williama Walkera (1824-1860), amery-
kańskiego lekarza, prawnika i najemnika, który zasłynął z kilkukrotnych prób 
podbicia krajów Ameryki Środkowej i przyłączenia ich do USA. Walker zamie-
rzał je podbić ustanawiając w nich niewolnictwo i narzucając im język angiel-
ski. W planie miał nawet wydrążenie w Nikaragui kanału łączącego oba oceany. 
To typowy bohater negatywny, który po 7 latach wojny poniósł klęskę.

Pomysł, by bohaterem Ekwatorii uczynić Włocha z pochodzenia, 
a Francuza z wyboru Pierre’a Savorgnana de Brazzę (1852-1905), narodził się 
w 2006 r., kiedy czyniono przygotowania do uroczystego przeniesienia jego 
zwłok z Algieru do kongijskiego Brazzaville, gdzie na jego cześć wzniesione 
zostało mauzoleum., co nie wszystkim się podobało. Wprawdzie Brazza nosił 
przydomek „Ojciec Niewolników” i sam był przeciwnikiem kolonializmu, jed-
nak nie da się ukryć, że jego wyprawa otworzyła drogę do francuskiej koloniza-
cji Afryki. By mogła powstać kolejna książka łącząca w sobie cechy zapisków 
z podróży, powieści autobiograficznej i historycznego eseju Deville wyruszył 
na wyprawę w rejony Afryki Równikowej, dotarł do Gabonu, Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej, Angoli, Konga i Zanzibaru. Wędrując natrafił na ślady 
wielkich postaci: Henry’ego Mortona Stanley’a, Alberta Schweitzera, Josepha 
Conrada, którego wymienia także w innych swoich powieściach. 
 W Kampuczy, uznanej przez prestiżowy magazyn literacki „Lire” 
za najlepszą powieść francuską roku 2011, Deville odbywa podróż w górę Me-
kongu, od delty do granicy z Chinami, w czasie procesu przywódców Czerwo-
nych Khmerów w Phnom Penh w 2009 r. i buntu Czerwonych Koszul w 2010 r. 
w Tajlandii. Także w tej powieści odbywa podróż w czasie, obierając za punkt 
wyjścia rok 1860, w którym francuski przyrodnik i podróżnik Henri Mouhot 
(1826-1861) odkrywa zupełnie przypadkowo Angkor. To od tego epizodu da-
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tuje się początek kolonialnych dziejów Indochin. Ta powieść, podobnie do po-
zostałych, przynosi refleksję na temat roli Francji. Prof. Paweł Zajas z UAM 
w Poznaniu niezwykle celnie charakteryzuje styl prozy Deville’a: „Francuski 
pisarz prezentuje typową dla własnego warsztatu podwójną perspektywę: jako 
podróżnik oddaje się lekturze lokalnej prasy, spotyka kambodżańskich świad-
ków historii, , literatów, dyplomatów, zaś jako wirtualny lotnik przemierza hi-
storię i łączy ze sobą wybrane punkty w całość.” 2

 Pisarz już wydał kolejne powieści z omawianego cyklu: Viva (2014) 
i Taba-Taba (2017). Miejmy nadzieję, że będzie je można kiedyś przeczytać 
po polsku.  

Partick Deville uważany jest za jednego z najoryginalniejszych pisarzy 
francuskich i wielkiego erudytę. Lektura jego książek to prawdziwa. Jego po-
wieści tłumaczone są na wiele języków. Z pewnością warto sięgnąć po literaturę 
tego rodzaju.
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2  Tamże

Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Rozpoczynając kolejny odcinek z serii „Półka z regionaliami” chciała-
bym zachęcić czytelników do sięgnięcia po książkę dr. Krzysztofa Halickiego 
– historyka, pracownika Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, od lat zajmu-
jącego się tropieniem ciekawostek i sensacji, będących potem dla czytelników, 
odkrywaniem tajemnic naszego swojskiego podwórka, które jak się okazuje 
zaskakuje niebanalną historią. Sekrety Bydgoszczy to publikacja popularnonau-
kowa, pełna niezwykłych historii, które czyta się szybko i czasami z lekkim 
uśmiechem. Jest doskonałym motywatorem do poznawania losów miasta. Za-
wiera kilkadziesiąt opisów zdarzeń i epizodów biograficznych znanych ludzi, 
których losy wplotły się w historię Bydgoszczy: wizyta Józefa Piłsudskiego 
w 1921 roku, zakup kamiennicy przy Zamoyskiego przez Polę Negri czy kilku-
miesięczna praktyka J. D. Salingera w Rzeźni Miejskiej1. Znajdziemy tu znaną 
już bydgoszczanom historię o zdjęciach do serialu Czterej pancerni i pies, ale 
i mniej znaną o 120. krokodylach w mieście i ich pogromcy, znanego na świecie 
kapitana Wall’a, który miał tu swój występ wraz z cyrkiem Staniewskich.
„Tajemnicza śmierć prezydenta”, „Niebieskie ptaki – jak para kochanków oszu-
kała miasto”, „Największy agent II Rzeczypospolitej” to tylko niektóre tytuły 
rozdziałów tej publikacji, które zachęcają do jej przeczytania.
 Kolejną pasjonującą pozycją w Pracowni Regionalnej jest Bydgoska 
architektura militarna w latach 1772-1945 Krzysztofa Drozdowskiego, histo-
ryka, społecznika, któremu szczególnie zależy na „podnoszeniu świadomości 
historycznej w Bydgoszczy i regionie”. Publikacja skierowana jest niewątpliwie 
do miłośników i pasjonatów tematyki militarnej i wojskowości, ale i do badaczy 
historii regionu. Cytując autora: „już w średniowieczu Bydgoszcz była strate-
gicznym ośrodkiem wojskowym”2, więc na pewno warto poczytać i o tej stronie 
funkcjonowania miasta. Poza zarysem historii garnizonu bydgoskiego z okresu 
tytułowego, publikacja zawiera opis i charakterystykę architektoniczną szere-
gu poszczególnych jednostek, tj: koszarów, szpitala, szkoły wojennej, lotniska, 
aresztu, ujeżdżalni, kościoła a nawet pralni, pływalni i piekarni garnizonowej. 
Część opisywanych obiektów już nie istnieje lub zmieniło swoją funkcję, co 
dodatkowo, dla niewtajemniczonego w główną tematykę publikacji czytelnika, 
daje wyobrażenie o fascynującej historii miasta. Wydawnictwo wzbogaca po-

1 K. Halicki, Sekrety Bydgoszczy, Łódź 2017, s. 22.
2 K. Drozdowski, Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945, Warszawa 

2017, s. 10.
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kaźna kolekcja zdjęć dokumentalnych, planów, schematów i szkiców budowla-
nych oraz mapy.

Jeśli wśród czytelników Pracowni Regionalnej są tacy, którzy lubią 
poznawać biografie interesujących ludzi, to książka Maria Patyk – kobieta nie-
zwykła jest jak najbardziej dla nich. Dr Bartłomiej Gapiński, inowrocławianin, 
historyk i etnolog zwrócił uwagę na potrzebę analizy postaci tak charaktery-
stycznej, jak Pani Maria. Poznajemy tu animatorkę kultury, działaczkę społecz-
ną, wykształconą osobę pełną pasji do kultury i sztuki regionu oraz miłości do 
ludzi. Czytamy o jej rodzinie, pochodzeniu, poszczególnych szczeblach eduka-
cji i środowisku, z którego się wywodziła i które ją ukształtowało. W Sławsku 
Wielkim uczyła 28 lat, „w małej wiejskiej szkole nauczała różnych przedmio-
tów i jako nauczyciel od wszystkiego została zapamiętana”3. Z edukacją szkolną 
łączyła naukę dawnego folkloru. Jej szczególną umiejętnością było haftowanie, 
które później stało się jej wizytówką, tak jak i aktywność w zespole „Kujawy”. 
Publikacja jest udokumentowana wspomnieniami i relacjami osób, które znały 
ją osobiście. Dzięki tej książce mamy okazję poznać niezwykłą osobę, która 
swoją działalnością, oddaniem i niezliczonym inicjatywom kulturalnym czy 
społecznym osiągnęła wiele na obszarze „małej ojczyzny”, podkreślając więź 
z tożsamością regionalną.

W podobnej tematyce zostaniemy sięgając po książkę Barbary Filipiak 
Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska: droga do Żnina. Jak czytamy we wstę-
pie jest to: „…owoc wieloletniej, wytężonej pracy (…) pracowniczki Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, dziennikarki, poetki”4. Praca opar-
ta jest głównie na wspomnieniach tytułowej bohaterki, osobistych dziennikach, 
listach oraz relacjach ludzi z nią współpracujących i bliskich. Mamy okazję po-
znać, lub zgłębić i zachować dla pokoleń, jej niezwykłą działalność duchową 
i miłość do Pałuk. W poszczególnych rozdziałach poznajemy historię rodzinną, 
wileńskie korzenie, atmosferę i tradycje w których wyrosła Dobaczewska. Pu-
blikacja podzielona została na poszczególne okresy: okres wileński, z którego 
pochodzi jej młodzieńcza twórczość, jej inspiracje i bogate życie towarzysko-
literackie; okres powojenny, warszawko-toruński; oraz okres żniński, gdzie za-
puściła korzenie i czynnie angażowała się w życie kulturalne i społeczne Żnina. 
Dodatkowo dzięki licznym fotografiom i materiałom źródłowym publikacja 
staje się atrakcyjniejsza i bardziej wartościowa dla poszukiwaczy tego rodzaju 
literatury.

 Inna książka, która ostatnio trafiła na półki Pracowni Regionalnej, 
to Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich na ziemi 
chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą na przykładzie gminy Papowo Bisku-

3 B. Gapiński, Maria Patyk – kobieta niezwykła, Gniezno 2017, s. 22.
4 B. Filipiak, Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska: droga do Żnina, Żnin 2017,            

s. 7.

pie. Jak zauważa autorka, Paulina Sikorska, termin „ziemia chełmińska” pojawił 
się w źródłach w 1222 r. i utrwalił się w ciągu lat dwudziestych i trzydziestych 
XIII stulecia”5. W publikacji znajdujemy analizę znaczenia tego obszaru zarów-
no dla województwa kujawsko-pomorskiego, jak i dla całej Polski. Charaktery-
styka osadnictwa, struktura administracyjna, uwarunkowanie przyrodnicze oraz 
wpływ Zakonu Krzyżackiego i kościoła katolickiego na kształtowanie się osad-
nictwa, przedstawiono na przykładzie gminy Papowo Biskupie. Autorka zwraca 
uwagę na społeczno-gospodarcze czynniki mające wpływ na kształtowanie się 
majątków ziemskich i ich późniejszą działalność. Najobszerniejszym i jedno-
cześnie najciekawszym zagadnieniem publikacji jest charakterystyka zabudowy 
poszczególnych majątków poparta konkretnymi przykładami i czarno-białymi 
fotografiami. Na koniec mamy możliwość zapoznania się z kierunkami zmian 
funkcji dawnych majątków i analizę współczesnych możliwości wykorzystania 
ich zabudowy.

Wydawnictwo pt.: Monografia szkolnictwa w Czernikowie i okolicy – 
historia szkolnictwa w gminie Czernikowo i promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturalno-historycznego jak podkreśla autor, Dariusz Chrobak, ma charakter 
promocyjno-informacyjny6, ale stanowi też solidną podstawę do poznania hi-
storii edukacji na tym terenie. Pierwsza udokumentowana wzmianka o szkole 
parafialnej w Czernikowie pochodzi z 1597 roku. Przeczytać tu możemy jak 
na przestrzeni wieków zmieniał się jej charakter, struktura organizacyjna, pro-
gram nauczania, wymagania wobec uczniów oraz nauczycieli. Jest to pierwsze 
w Pracowni Regionalnej opracowanie, dotyczące historii szkolnictwa w gminie 
liczącej ponad 8 tys. mieszkańców. Głównym przedmiotem zainteresowania jest 
oczywiście Czernikowo, dopiero w rozdziałach dotyczących XX w. czytamy 
o szkołach pojawiających się w okolicy. Wizualnie estetyczne wydanie zachęca 
do sięgnięcia po tę publikację. Kredowy, lakierowany papier oraz kremowe stro-
ny wpływają na jej wyjątkowość i elegancję. Choć niedużego formatu, posiada 
wiele ciekawych fotografii, szczególnie tych z początku ubiegłego stulecia. 

5 P. Sikorska, Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich 
na ziemi chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą na przykładzie gminy Papowo 
Biskupie, Toruń 2017, s. 7

6 D. Chrobak, Monografia szkolnictwa w Czernikowie i okolicy – historia szkolnictwa 
w gminie Czernikowo i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego, 
Toruń 2014, s. 3
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BIBLIOGRAFIA WINCENTEGO GORDONA

W poprzednim numerze „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” uka-
zał się artykuł pt. „Wincenty Gordon – regionalista, pasjonat”. Wspominałam 
w nim, że w trakcie przygotowań do jego napisania powstała bibliografia publi-
kacji Gordona. Teraz ukazuje się również ona. Liczy 177 pozycji, w większości 
są to artykuły, które ukazały się na łamach „Dziennika Wieczornego”, stąd też 
zastosowałam skrót DW. W nawiasach kwadratowych umieściłam moje dopo-
wiedzenia, czego dotyczy konkretny artykuł, w przypadku, gdy nie definiuje 
tego tytuł. Spis jest uszeregowany chronologicznie. 

Bydgoskie pożegnania. Do redakcji „Dziennika Wieczornego” Ocalmy 1. 
od zapomnienia obiekty starej Bydgoszczy! // DW. - 1968, nr 141, z dn. 
16-17.06, s. 1 i 4.
Ostatnie dni dawnego arsenału [róg ul. Jagiellońskiej i 3 Maja] // DW. - 2. 
1968, nr 141, z dn. 16-17.06, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [ul. Stary Rynek 17/21] // DW. - 1968, nr 165,        3. 
z dn. 14-15.07, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [wyburzenia: Aleje 1 Maja 43, 45, 47] // DW. - 4. 
1968, nr 176, z dn. 28-29.07, s. 5.
Bydgoskie pożegnania [ul. Mostowa, Jatki, Grodzka] // DW. - 1968,        5. 
nr 182, z dn. 4-5.08, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [ul. Mariana Buczka, Olszewskiego i Armii 6. 
Czerwonej] // DW. - 1968, nr 188, z dn. 11-12.08, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [ul. Jagiellońska 25] // DW. - 1968, nr 215, z dn. 7. 
12.09, s. 5.
Bydgoskie pożegnania [wyburzenia: ul. Kujawska 19] // DW. - 1968,  8. 
nr 232, z dn. 2.10, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [Restauracja Wicka Kujawskiego – róg Fordoń-9. 
skiej i Gajowej]  // DW. - 1968, nr 242, z dn. 13-14.10, s. 4. 
Bydgoskie pożegnania [wyburzenia: ul. Nowa, Ugory, Lenartowicza] // 10. 
DW. - 1968, nr 262, z dn. 7.11, s. 5.
Spichrze nad Brdą. (Bydgoskie pożegnania) // DW. - 1968, nr 267, z dn. 11. 
13.11, s. 4.
Mostowa Była wąska . . . Bydgoskie pożegnania // DW. - 1968, nr 277, 12. 
z dn. 24-25.11, s. 3, il.
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„Bristol” i „Adria” [Róg ul. Mostowej i Grodzkiej]. (Bydgoskie poże-13. 
gnania) // DW. - 1968, nr 283, z dn. 1-2.12, s. 3, il.
Nie ma powodu żałować. Bydgoskie pożegnania [Ulica Grudziądzka] // 14. 
DW. - 1968, nr 301, z dn. 22-23.12, s. 3.
Wokół dawnego teatru. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1968, nr 306,     15. 
z dn. 29-30.12, s. 5.
Metryka Historyczna domu ul. Mostowa 1 // „Kalendarz Bydgoski”. - 16. 
1969, s. 74-80. (współautorstwo z Walerią Drygałową)
Domek sprzed 2 wieków [ul. Armii Czerwonej 27]. Bydgoskie poże-17. 
gnania // DW. - 1969, nr 25, z dn. 30.01, s. 4.
10 przykazań automobilisty. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1969,       18. 
nr 49, z dn. 27.02, s. 4.
Ogród nad Brdą [karmelicki]. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1969,      19. 
nr 67, z dn. 30.03, s. 4.
Ogród Patzera. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1969, nr 133, z dn. 20. 
8-9.06, s. 5.
Bydgoskie pożegnania [ul. Kowalska 8 – Dom Technika] // DW. - 1969, 21. 
nr 168, z dn. 19-20-21.07, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [Ulica Nowodworska] // DW. - 1969, nr 174,      22. 
z dn. 27-28.07, s. 4.
W upał – do kąpieli! Bydgoskie pożegnania [bydgoskie kąpieliska, łaź-23. 
nie] // DW. - 1969, nr 180, z dn. 3-4.08, s. 4.
Ze starych kronik. Wszystko, co nasze Polsce oddamy [ruch konspira-24. 
cyjny w harcerstwie] // DW. - 1969, nr 192, z dn. 17-18.08, s. 5.
Szare Szeregi w elektrowni bydgoskiej // DW. - 1969, nr 207,                 25. 
z dn. 4.09, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [ul. Fordońska 1, 3, 5 – wyburzenia] // DW. - 26. 
1969, nr 234, z dn. 5-6.10, s. 4.
Bydgoskie pożegnania [Rozbiórka domu przy ul. Poznańskiej i Gen. 27. 
Świerczewskiego.] // DW. - 1969, nr 252, z dn. 26-27.10, s. 3.
Bydgoskie pożegnania [ul. Dworcowa 83 – budynek obok Eltry: Victo-28. 
ria-Teater] // DW. - 1969, nr 257, z dn.  3-4.11, s. 3.
Nowy Rynek. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 1969, nr 268, z dn. 29. 
16-17.11, s. 3-4.
Bydgoskie pożegnania [ul. Dworcowa 52] // DW. - 1969, nr 299, z dn. 30. 
21-22.12, s. 4.
Bydgoskie Stare Miasto. Ulica Przyrzecze // „Kalendarz Bydgoski”. - 31. 
1970, s. 67-71.

Bydgoscy skauci. [W]: 32. Opowieści bydgoskie. Poznań 1970, s. 104-118.
Najwyższa szkoła. [W]: 33. Opowieści bydgoskie. Poznań 1970, s. 44-52.
Bydgoskie pożegnania [Rozbiórka domów przy ul. Jagiellońskiej nr 11, 34. 
13.] // DW. - 1970, nr 3, z dn. 4-5.01, s. 3.
Ulica Szpitalna. Bydgoszcz jakiej nie znamy [odcinek dzisiejszej ul. 35. 
Długiej] // DW. - 1970, nr 39, z dn. 15-16.02, s. 3.
Zbożowy Rynek (1). Bydgoszcz mało znana // DW. - 1970, nr 152, z dn. 36. 
1.07, s. 4.
Zbożowy Rynek (2). Bydgoszcz mało znana // DW. - 1970, nr 153, z dn. 37. 
2.07, s. 4.
Smutny widok na…Wzgórzu (Dąbrowskiego - park) // DW. - 1970,        38. 
nr 168, z dn. 19-20.07, s. 6.
Ulica Pod Blankami. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1970, nr 198, z dn. 39. 
25.08, s. 4.
Jak powstał Wełniany Rynek. Z bydgoskiego raptularza // DW. - 1970, 40. 
nr 221, z dn. 20-21.09, s. 6.
Dom pod Arkadami. Na rozdrożu do Smukały i Małego Bocianowa // 41. 
DW. - 1970, nr 245, z dn. 18-19.10, s. 4.
Na terenach dawnego klasztoru Bernardynów. Bydgoszcz jakiej nie zna-42. 
my // DW. - 1970, nr 257, z dn. 1-2.11, s. 3.
Ulica Jezuicka. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 1970, nr 299, z dn. 43. 
20-21.12, s. 4.
Bydgoskie dzielnice. Wilczak // „Kalendarz Bydgoski”. - 1971,               44. 
s. 95-102.
Gawęda o szkołach bydgoskich // „Kalendarz Bydgoski”. - 1971,           45. 
s. 151-162.
Bydgoskie place – Plac Poznański // DW. - 1971, nr 2, z dn. 3-4.01,        46. 
s. 3, il.
Czy przesunąć kościół Klarysek? Bydgoskie pożegnania // DW. - 1971, 47. 
nr 80, z dn. 4-5.04, s. 3.
W setną rocznicę urodzin bydgoskiego kompozytora Zygmunta Mo-48. 
czyńskiego [położenie domu, w którym się urodził i wychował] // DW. 
- 1971, nr 32, z dn. 7-8.02, s. 6.
„Stary kanał – druga śluza”. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1971,              49. 
nr 85, z dn. 10-12.04, s. 9.
„Dolina Szwajcarska” [ul. Stroma 2]. Bydgoskie pożegnania // DW. - 50. 
1971, nr 120, z dn. 23-24.05, s. 3.
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Otworzyć widok na Bydgoszcz // DW. - 1971, nr 160, z dn. 10.07, s. 6.51. 
Bydgoskie pożegnania [Kozi Rynek] // DW. - 1971, nr 172, z dn. 25-52. 
26.07, s. 4.
Sala Musielewicza zwana też „Dom Polski” [ul. Śniadeckich 23] // DW. 53. 
- 1971, nr 184, z dn. 8-9.08, s. 4.
Kościół jezuitów // DW. - 1971, nr 202, z dn. 29-30.08, s. 3.54. 
Dom śluzowego Starego Kanału [ul. Świerczewskiego 36 i ul. Nakiel-55. 
ska 10]. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1971, nr 232, z dn. 3-4.10, s. 4.
Domek na rogu ulicy Granicznej [róg Granicznej i Grunwaldzkiej]. 56. 
Bydgoskie pożegnania // DW. - 1971, nr 244, z dn. 17-18.10, s. 4.
Loża masońska „Janus”[ul. Przesmyk]. Bydgoszcz jakiej nie znamy // 57. 
DW. - 1971, nr 262, z dn. 7-8.11, s. 4.
Pierwszy dom na Nowym Rynku. Bydgoskie pożegnania // DW. – 1971, 58. 
z dn. 5-6.12, nr 286, s. 4.
Bydgoskie pożegnania. Folwark miejski Grodztwo [ul. Jagiellońska 16] 59. 
// DW. - 1971, nr 302, z dn. 24-27.12, s. 9.
Bydgoskie dzielnice (II). Szwederowo // „Kalendarz Bydgoski”. - 1972, 60. 
s. 57-61.
Z teki szperacza [akt kupna i sprzedaży budynku na dawnym Poznań-61. 
skim Przedmieściu 1] // „Kalendarz Bydgoski”. - 1972, s. 140-142.
Bydgoskie pożegnania (Ulica Jagiellońska, numery 14, 18, 20, 52 do 62. 
58.) // DW. - 1972, nr 13, z dn. 16-17.01, s. 3; nr 37, z dn. 13-14.02,           
s. 3.
Mury miejskie. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, nr 73, z dn. 26-63. 
27.03, s. 3.
Ulica Jagiellońska numery 29-37. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, 64. 
nr 84, z dn. 9-10.04, s. 3.
Z teki szperacza. Zapalono piątą świeczkę… [budynek przy ul. Wały 65. 
Jagiellońskie] // DW. - 1972, nr 90, z dn. 16-17.04, s. 7.
Bydgoskie pożegnania (Ulica Garbary nr 11, 13.) // DW. - 1972, nr 96,  66. 
z dn. 23-24.04, s. 7.
Góra Szubieniczna. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, nr 108, z dn. 67. 
7-8.05, s. 5.
Dom drukarza [ul. Dolina 1, 3, 5]. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, 68. 
nr 114, z dn. 14-15.05, s. 5.
Bydgoskie pożegnania [ul. Dworcowa 94] // DW. - 1972, nr 120, z dn. 69. 
21-22.05, s. 5.

Z teki szperacza. [Dom Halbego-tablica, ul. Jana Kazimierza 5 i ul. 70. 
Nowy Rynek 10] // DW. - 1972, nr 126, z dn. 28-29.05, s. 5.
Z teki szperacza. Jeszcze o Domu Polskim w czasie zaborów [ul. War-71. 
mińskiego]//DW. - 1972, nr 131, z dn. 4-5.06, s. 6.
Bydgoskie pożegnania [ul. Armii Czerwonej 32-34] // DW. - 1972,       72. 
nr 143, z dn. 18-19.06, s. 6.
Bydgoskie pożegnania [ul. Lubelska 2, 4, 6 i 8 – Wzgórze Książęce/73. 
Wzgórze Szubieniczne] // DW. - 1972, nr 167, z dn. 16-17.07, s. 6.
Dawna leśniczówka Bocianowo [budynek obok hotelu „Brda”] // DW. - 74. 
1972, nr 175, z dn. 27.07, s. 4.
Dom przy ulicy Poznańskiej 18. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, 75. 
nr 178, z dn. 30-31.07, s. 7.
Plac Piastowski. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 1972, nr 190,         76. 
z dn. 13-14.08, s. 6.
Ulica Jatki // DW. - 1972, nr 196, z dn. 20-21.08, s. 6.77. 
Młyny Królewskie. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 1972, nr 208. 78. 
z dn. 3-4.09, s. 6.
Ulica Grodzka i Rybi Rynek. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 79. 
1972, nr 226, z dn. 24-25.09, s. 5.
Babia wieś. Bydgoskie pożegnania // DW. - 1972, nr 244, z dn.           80. 
15-16.10, s 7.
„Londynek” [ul. Pomorska 88, dawne koszary 61 pułku piechoty]. Byd-81. 
goskie pożegnania // DW. - 1972, nr 256, z dn. 23-30.10, s. 4.
Stary Rynek nr 16 i Zaułek nr 3. Bydgoszcz jakiej nie znamy // DW. - 82. 
1972, nr 279, z dn. 26-27.11, s. 5.
O ulicach mojego miasta // DW. - 1972, nr 285, z dn. 3-4.12, s. 10.83. 
Bydgoskie pożegnania „Bi Ba Bo” [kabaret z okresu międzywojennego, 84. 
z siedzibą przy ul. Pomorskiej nr 19] // DW. - 1972, nr 307, z dn. 31.12-
1.01, s. 6.
Bydgoscy masoni // „Kalendarz Bydgoski”. - 1973, s. 139-146.85. 
Góra Szubieniczna (w Bydgoszczy) // „Kalendarz Bydgoski”. - 1973,        86. 
s. 55-57.
Nasze dzielnice (III). Okole // „Kalendarz Bydgoski”. - 1973,                87. 
s. 105-108.
Z teki szperacza [korespondencja nt. przestępczości w Królestwie pru-88. 
skim z 1837 r.] // „Kalendarz Bydgoski”. - 1973, s. 151-153.
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Beata Malczewska

„PO DRODZE Z KSIĄŻKĄ”

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy zrealizowała w terminie od 3 do 14 lipca 2017 r. cykl spotkań 
ph. „Po drodze z książką”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach pro-
gramu Partnerstwo dla książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kwocie 49.600 zł oraz dotację celową ze środków Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 20.100 zł.
 „Po drodze z książką” 
to cykl animacyjnych spotkań 
adresowany do najmłodszych 
czytelników i ich rodziców. Był 
on realizowany w dziesięciu bi-
bliotekach gminnych podregionu 
bydgoskiego województwa ku-
jawsko-pomorskiego: GBP w Bu-
kowcu, GBP w Dąbrowie, GBP 
w Dąbrowie Biskupiej, GBP w Je-
ziorach Wielkich, GBP w Lasko-
wicach, GBP w Rogowie, GBP 
w Sicienku, GBP w Sośnie, GBP 
w Śliwicach, GBP w Świekato-
wie. Z placówkami tymi WiMBP 
podpisała porozumienie o współ-
pracy w sprawie zawiązania Part-
nerstwa przy realizacji projektu. 
WiMBP w Bydgoszczy zawarła 
umowę partnerską o współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Biblio-
tekarzy Polskich – Oddziałem 
w Bydgoszczy. Członkowie SBP 
byli merytorycznie odpowiedzialni za realizację cyklu. Biblioteki gminne udo-
stępniły lokal i sprzęt niezbędny do realizacji imprez, natomiast bibliotekarze 
zapewnili pomoc przy organizacji spotkań i warsztatów oraz zapewnili opiekę 
nad dziećmi, uczestnikami imprez. Projekt „Po drodze z książką” zainspirowa-
ny został rozmowami z bibliotekarzami z podregionu bydgoskiego. 
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 Głównym celem cyklu „Po drodze z książką” była popularyzacja pol-
skiej literatury dziecięcej poprzez warsztaty ilustratorskie, spotkania autorskie, 
koncerty, małe formy teatralne oraz animacja wakacyjnego czasu najmłodszych. 
Organizatorzy chcieli zainspirować dzieci do twórczego działania i umożliwić 
integrację dzieci i rodziców poprzez wspólną zabawę z literaturą. Odbyło się 
szereg interdyscyplinarnych działań: spotkania autorskie, warsztaty ilustrator-
skie i teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne i snu-
cie opowieści, spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których 
motywem przewodnim były utwory dla dzieci. Każdego dnia w bibliotekach 
podregionu najmłodsi wraz z rodzicami przenosili się w niezwykłą podróż po li-
teraturze i wyobraźni. 
 Podczas spotkań autorskich dzieci poznały tajniki warsztatu pisarza, 
dowiedziały się jak wygląda praca nad książką, słuchały najciekawszych frag-
mentów utworów polskich pisarzy. Z dziećmi w bibliotekach spotkali się: Mar-
cin Brykczyński, Wojciech Cesarz, Izabella Klebańska, Zofia Stanecka i Joanna 
Krzyżanek. Marcin Brykczyński, mistrz słowa, ekwilibrysta językowy, opowie-
dział o swoich książkach 12 kolorów, 12 miesięcy, 12 znaków Zodiaku publicz-
ności zgromadzonej w bibliotekach w Sicienku i Sośnie. Spotkania autorskie 
z Zofią Stanecką w bibliotekach w Laskowicach i Śliwicach przebiegały w opar-
ciu o książki Damą być oraz Być dżentelmenem. Dzieci poznały zasady dobrego 
wychowania oraz rysowały portrety dam i dżentelmenów. Wojciech Cesarz, au-
tor serii książek o grzecznym psie Winterze, zaprosił czytelników w Dąbrowie, 
Świekatowie, Śliwicach i Rogowie na spotkania pt. „Zwierzę nie jest rzeczą”. 
Spotkania autorskie urozmaicone były prezentacją multimedialną i rozmowami 
o rasach psów. Izabella Klebańska, autorka książek Muzyczna zgraja, Kaprys, 
żart i inne muzyczne fanaberie, Operowe straaachy, zaprosiła dzieci w Lasko-
wicach, Bukowcu, Jeziorach Wielkich i Dąbrowie Biskupiej na muzyczne spo-
tkanie autorskie. W ciekawy sposób połączyła opowieść o swoich książkach 
z nauką terminów muzycznych, ilustrując swoją opowieść grą na skrzypcach. 
Spotkania autorskie Joanny Krzyżanek połączone były z warsztatami literac-
ko-plastycznymi. Autorka książek o Cecylce Knedelek, Lamelii Szczęśliwej, 
Kurze Adeli, Emilianie Apli z Pachnącej Biblioteki i Ignasiu Ziółko spotkała 
się z dziećmi w czterech bibliotekach. Bohaterem spotkania w Dąbrowie był 
Ignaś Ziółko i pies Kminek. Bajkę pachnącą czekoladą czytały dzieci z Bu-
kowca, Bajkę pachnącą cytryną wąchały dzieci z Rogowa, a Bajkę pachnącą 
truskawkami pochłonęli mali czytelnicy ze Śliwic. Każde spotkanie z bohate-
rami książek Joanny Krzyżanek było punktem wyjścia do warsztatów literac-
ko-plastycznych, podczas których dzieci tworzyły niesamowite ptaszki, myszki 
z kolorowego filcu.
 Warsztaty ilustratorskie oparte na innowacyjnych technikach plastycz-
nych pozwoliły dzieciom rozwinąć kreatywność. Techniki tworzenia ilustracji 

książkowej ukazały ilustratorki: Marianna Oklejak, Marianna Jagoda-Miodu-
szewska, Diana Karpowicz, Katarzyna Bajerowicz, Aleksandra Ćwikowska. 
Na warsztaty plastyczne wokół książki Drzewo zaprosiła najmłodszych czytel-
ników ilustratorka Katarzyna Bajerowicz. Swoje własne drzewo z zebranych 
liści i za pomocą farb tworzyły dzieci z biblioteki w Jeziorach Wielkich i w Dą-
browie Biskupiej. W konarach olbrzymiego drzewa dzieci malowały gniazda 
i ptaki. Twórcza zabawa plastyczna była okazją do poznania różnych gatunków 
drzew i ptaków. W bibliotekach w Dąbrowie i w Rogowie warsztaty plastyczne 
poprowadziła Diana Karpowicz, ilustratorka i projektantka książek dla najmłod-
szych, a jednocześnie autorka plakatu promującego cykl „Po drodze z książką”. 
Dzieci stworzyły własną, autorską książkę oraz poznały proces powstawania 
książki i ilustracji. Przekonały się, jak niezwykle trudno jest napisać interesują-
cą historię i samodzielnie ją zilustrować. Na warsztaty ilustratorskie w oparciu 
o baśnie węgierskie i hinduskie zaprosiła najmłodszych w Kruszynie, Sośnie, 
Świekatowie i Laskowicach Marianna Jagoda-Mioduszewska, autorka książek 
Cudowny jeleń. Baśnie węgierskie oraz Sekret życia. Baśnie hinduskie. Mali 
artyści wysłuchali fragmentów baśni, a następnie tworzyli techniką kolażu ma-
ski przedstawiające twarze wybranych bohaterów baśni węgierskich i hindu-
skich. Podczas warsztatów plastycznych „Dzikie kolory” prowadzonych przez 
ilustratorkę Mariannę Oklejak w oparciu o książkę Cuda wianki. Polski folklor 
dla młodszych i starszych dzieci miały okazję poznać sztukę ludową. Marianna 
Oklejak była gościem GBP w Śliwicach oraz GBP w Laskowicach. Uczestnicy 
dowiedzieli się, czym jest folklor, z czym się kojarzy, jakie znaczenie w ko-
lorystyce folkloru mają tradycyjne barwy. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty kaligrafii, podczas których można było spróbować własnych sił 
w sztuce pięknego pisania oraz obejrzeć gęsie pióra, kałamarze, stalówki, atra-
menty i galasy. Warsztaty w bibliotekach w Świekatowie, Bukowcu, Sośnie i Si-
cienku poprowadziła Aleksandra Ćwikowska z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, 
Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. 
 W ramach cyklu imprez „Po drodze z książką” dzieci miały też okazję 
spotkać się z teatrem lalkowym, obejrzeć wspaniałe spektakle teatralne w wyko-
naniu profesjonalnych aktorów, a po spektaklach uczestniczyć w warsztatach te-
atralnych. Spektakle w wykonaniu Teatru Maska, Wędrownego Teatru Małe Mi 
oraz Teatru Lalek „Zaczarowany Świat” wprowadziły widzów w świat baśni. 
Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” zaprosił najmłodszych w Rogowie, Jeziorach 
Wielkich, Laskowicach i Śliwicach na przedstawienie pt. „Legenda o Smoku 
Wawelskim”. Dzieci obejrzały polską legendę o Smoku Wawelskim przeniesio-
ną w czasy współczesne, w których ludzie nie naprawiają butów, wszyscy noszą 
adidasy, a prawdziwych rycerzy już nie ma, natomiast szewc-lalkarz prezentuje 
swoje lalki i opowiada historię o Smoku Wawelskim i dzielnym Szewczyku. 
Czytelnicy z bibliotek w Dąbrowie Biskupiej oraz Jeziorach Wielkich obejrzeli 
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spektakl teatralny promujący czytelnictwo pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bi-
bliotekach” w wykonaniu Teatru Maska. Aktorzy przedstawili bajkową opo-
wieść o tym, jak wiele dobrego daje ludziom czytanie książek. Przedstawienie 
miało na celu ukazanie najmłodszym dzieciom potrzebę nauki czytania oraz 
korzyści wynikające z obcowania z książką. Niezwykłym spotkaniem ze sztu-
ką teatralną był dla najmłodszych widzów w Sicienku i Świekatowie spektakl 
teatralny pt. „Ali Baba i czterech rozbójników” w wykonaniu Wędrownego Te-
atru Małe Mi. Bohaterowie przedstawienia, brat i siostra, śnią jednocześnie ten 
sam sen. W trakcie jego trwania rodzeństwo razem z widzami zwiedza dom Ali 
Baby, grotę Rozbójników, Czarodziejski Sezam i las. Egzotyczna, pełna humoru 
opowieść, dopełniona piosenkami i muzyką graną na żywo, zaskakujące zmiany 
scenografii i piękne lalki, przeniosły widzów do Krainy Baśni Tysiąca i Jednej 
Nocy. Interaktywne przedstawienie pozwoliło widzom wcielić się w role ak-
torów. Po każdym przedstawieniu aktorzy teatru Małe Mi zapraszali widzów 
na warsztaty teatralno-plastyczne „Trzecia strona kija”. Uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość poznać pracę z rekwizytem teatralnym – z kija stworzyli po-
staci sceniczne i opracowali etiudy z ich udziałem, tworzyli również „Łapacze 
snów”. W świat Orientu zaprosili najmłodszych opowiadacze historii z Grupy 
Studnia O. „Latający kufer” to bajki orientalne opowiadane na wschodnim ba-
zarze z towarzyszeniem muzyki. Nicią łączącą poszczególne elementy opowie-
ści była baśń Andersena Latający kufer. 
 Uczestnicy projektu „Po drodze z książką” w Kruszynie, Sośnie, Bu-
kowcu i Świekatowie przekonali się, że literaturę można poznawać również 
za pomocą nowoczesnych technologii, z wykorzystaniem których podczas 
warsztatów animacji poklatkowej tworzyli film. Warsztaty animacji poklat-
kowej, czyli ożywianie na ekranie to autorskie zajęcia prowadzone przez ani-
matora Łukasza Wiese na podstawie książki pt. Morze Wydawnictwa TAKO. 
Przy użyciu tabletów ze specjalną aplikacją i tradycyjnych technik plastycznych 
uczestnicy warsztatów tworzyli swoje filmowe morskie opowieści.
 Podczas warsztatów prowadzonych przez Wydawnictwo Tibum, naj-
młodsi mieli też okazję poznać tajniki japońskiego teatrzyku, czyli Papierowego 
Teatru Kamishibai. Bajki na kartach narracyjnych, przedstawiane w drewnianej 
skrzynce teatrzyku kamishibai, wprowadzały dzieci w magiczny świat literatu-
ry. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję wyrazić się literacko i plastycznie, 
tworząc własne historie i opowiadając je za pomocą teatrzyku. Tajemnice teatru 
kamishibai odkrywali czytelnicy bibliotek w Jeziorach Wielkich, Dąbrowie, 
Bukowcu i Świekatowie.
 Priorytetem organizatora było zaprezentowanie bibliotek podregionu 
jako miejsca otwartego, przyjaznego najmłodszym czytelnikom, gdzie w miłej 
atmosferze można twórczo spędzić wolny czas. Chcieliśmy pokazać dzieciom, 
ale też rodzicom, że popularyzować polską literaturę dziecięcą można również 

poprzez muzykę. W porankach muzycznych prowadzonych przez muzyków 
z Filharmonii Pomorskiej we wszystkich bibliotekach biorących udział w cyklu 
„Po drodze z książką” uczestniczyły całe rodziny. Tematem przewodnim poran-
ków pt. „Muzyka i wakacje” były teksty znanych polskich poetów. Publiczność 
włączano do wspólnego śpiewania i zabawy. Spotkania z muzyką poważną były 
też okazją do poznania instrumentów muzycznych.

We wszystkich bibliotekach biorących udział w projekcie najmłodsi 
mieli okazję obejrzeć seanse filmu animowanego „Basia”, nakręconego na pod-
stawie serii książek o Basi, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak (ilu-
stracje) – gośćmi „Po drodze z książką”. Seanse filmowe kończyły się warszta-
tami plastycznymi, na których dzieci tworzyły portret głównej bohaterki ksią-
żek i filmu.

Oprócz szeregu imprez dla najmłodszych biblioteki partnerskie, biorą-
ce udział w projekcie, otrzymały Literacki niezbędnik, czyli kufer pełen książek. 
Był to zestaw nowości książkowych dla dzieci i młodzieży, które wzbogaciły 
księgozbiór bibliotek. Zakupione książki, w dużej części autorów i ilustratorów 
zaproszonych w ramach „Po drodze z książką”, opatrzone zostały autografami 
złożonymi podczas spotkań, które odbywały się w bibliotekach. Każda z biblio-
tek wzbogaciła swój księgozbiór średnio o około 40 nowości książkowych dla 
dzieci. Kufer wypełniony nowościami wydawniczymi i bestsellerami dla naj-
młodszych to Literacki Niezbędnik, czyli zestaw książek, które każde dziecko 
powinno znać. Każda z bibliotek otrzymała również drewniany teatrzyk kami-
shibai wraz z zestawem dwóch bajek na kartach narracyjnych, które przydadzą 
się do prowadzenia zajęć dla najmłodszych oraz pozwolą na uatrakcyjnienie 
kolejnych działań w bibliotekach.
 Plakat oraz ulotkę promującą cykl „Po drodze z książką” zaprojekto-
wała ilustratorka Diana Karpowicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu i jednocześnie gość prowadzący warsztaty w ramach cyklu. Plaka-
ty oraz ulotki rozpowszechniane były w bibliotekach samorządowych oraz ich 
filiach, świetlicach, ośrodkach kultury i przedszkolach, punktach usługowych, 
tablicach ogłoszeń i gablotach gminnych dziesięciu gmin w podregionie bydgo-
skim województwa kujawsko-pomorskiego. Diana Karpowicz zaprojektowała 
także gadżet promujący wydarzenie „Po drodze z książką”. Był to niewielki 
magnes, który rozdawany dzieciom w bibliotekach podregionu, stanowił zapro-
szenie do uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach. Wydarzenia w ramach cy-
klu „Po drodze z książką” promowane były na stronie internetowej i facebooku 
WiMBP oraz bibliotek biorących udział w projekcie. O wydarzeniach informo-
wały również oficjalne portale urzędów gminy, czyli organizatorów bibliotek 
partnerskich. Patronat nad cyklem imprez objęły media lokalne: „Gazeta Wy-
borcza”, Radio PIK oraz portal www.mamywsieci.pl
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Biblioteki zapewniły dzieciom możliwość nie tylko spędzenia w inte-
resujący sposób wakacyjnego czasu, ale także możliwość spotkania ciekawych 
ludzi: pisarzy, ilustratorów, aktorów, muzyków oraz obcowania z wartościową 
literaturą dla dzieci i młodzieży. Odbiorcami byli również rodzice, a nawet 
dziadkowie, którzy z wielką chęcią uczestniczyli razem z dziećmi w porankach 
muzycznych oraz spektaklach teatralnych. Podczas trwania cyklu „Po drodze 
z książką” w terminie 3-14 lipca 2017 roku w dziesięciu bibliotekach gminnych 
odbyły się 74 różnorodne spotkania, warsztaty i wydarzenia kulturalne. Wzięło 
w nich udział 2351 dzieci i dorosłych. Tak duża liczba odbiorców cieszy tym 
bardziej, że działania miały miejsce w niewielkich miejscowościach, a dodatko-
wo z uwagi na ograniczenia lokalowe, w niektórych warsztatach mogła wziąć 
udział niewielka liczba osób. 
 

Michał Łoniewski

„ZANURZENI W CONRADZIE”

 W celu uczczenia 160. rocznicy urodzin autora takich powieści, jak 
m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent Sejm RP usta-
nowił rok 2017 rokiem Józefa Konrada Korzeniowskiego1. Na tę okoliczność 
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przygotowała pro-
jekt festiwalu literackiego pt. „Zanurzeni w Conradzie”, który realizować miał 
założenia programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. CONRAD 
2017. Jego celem była promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conra-
da oraz działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków pisarza 
z Polską, a poprzez to, zwiększenie wiedzy o Polsce na świecie. W związku 
z tym, na etapie oceny wniosków, premiowane były te zgłoszenia, które zakła-
dały współpracę z podmiotem zagranicznym.

Mając na uwadze wytyczne MKiDN, Biblioteka Miejska przygotowa-
ła dziewięć różnorodnych imprez dla osób w każdym wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych grup społecznych, które nie są aktywnymi uczestnikami 
życia literackiego w Inowrocławiu – głównie młodzieży i osób rozpoczynają-
cych karierę zawodową. Nawiązano również współpracę z niemiecką biblioteką 
Stadtbücherei im Lenne-Karree w Bad Oeynhausen2, miasta uzdrowiskowego 
leżącego w Nadrenii Północnej-Westfalii. Realizację poszczególnych wydarzeń 
poprzedziła kampania informacyjno-promocyjna, w ramach której zapowiedzi 
imprez umieszczane były na stronie internetowej Biblioteki, jej fanpage’u na Fa-
cebooku oraz w lokalnych mediach. Festiwalowe plakaty znalazły się na miej-
skich słupach ogłoszeniowych3, w placówkach bibliotecznych oraz w innych 
budynkach użyteczności publicznej.
  Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu była wystawa przygo-
towana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie pn. 
„Joseph Conrad. Między lądem a morzem. 1857-1924”. Jej tytuł zaczerpnięto ze 
zbioru opowiadań (Twixt land and sea) wydanego w 1912 roku. Na ekspozycję 
– zaprezentowaną w Saloniku Literacko-Artystycznym – złożyły się roll-upy, 
na których oprócz informacji o życiu i twórczości pisarza znalazły się również 
archiwalne fotografie i dokumenty życia społecznego. Ponadto na odwiedzają-

1 A także: rzeki Wisły, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata 
Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki.

2 Bad Oeynhasuen jest miastem partnerskim Inowrocławia od roku 1989.
3 Dzięki uprzejmości Kujawskiego Centrum Kultury, które bezpłatnie udostępniło 

i okleiło słupy.
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cych czekała interaktywna niespodzianka – magnetyczne puzzle, które układa-
no we fragmenty powieści Conrada lub grafiki inspirowane jego twórczością. 
Wystawę można było oglądać od 20 kwietnia do 19 maja 2017 roku.
 Dla amatorów intelektualnych zmagań i zdrowej rywalizacji książnica 
przygotowała szereg konkursów. Pierwszy zatytułowano „Krzyżówka na hory-
zoncie!”. Zabawa dostępna była zarówno w formie elektronicznej (na stronie 
internetowej Biblioteki) oraz w formie papierowej – we wszystkich filiach i od-
działach instytucji. Hasła łamigłówki nawiązywały do życia, twórczości oraz 
dziejów recepcji twórczości Josepha Conrada. Spośród prawidłowo rozwiąza-
nych krzyżówek rozlosowano trzy nagrody rzeczowe.
 Tajny Agent – jedyny kryminał pisarza – posłużył jako inspiracja i jed-
nocześnie tytuł do kolejnej atrakcji festiwalu. Była nią gra miejska. Aby wziąć 
udział w zabawie, uczestnicy pobierali w dowolnej filii lub oddziale Biblioteki 
przygotowany na tę okoliczność folder konkursowy. W folderze znalazło się 
dwanaście zadań do wykonania w przestrzeni miejskiej. Każde zadanie należało 
zweryfikować w kategoriach: prawda lub fałsz. Postać będąca bohaterem za-
dania sklasyfikowanego jako FAŁSZ, była tytułowym AGENTEM. Dla utrud-
nienia zadania wprowadzono kilku agentów. Tym sposobem uczestnicy musieli 
odwiedzić wszystkie wskazane miejsca w folderze. Spośród prawidłowo wypeł-
nionych kuponów (wyciętych z folderów) rozlosowano cztery nagrody rzeczo-
we.
 Wśród działań skupionych wokół postaci Josepha Conrada nie mogło 
zabraknąć również atrakcji dla najmłodszych. I choć nie są oni docelowym od-
biorcą twórczości pisarza, to z powodzeniem można zainteresować ich tematyką 
marynistyczną, która pojawia się w wielu utworach Conrada. Służyć temu miał 
turniej gry w statki pn. „Trafiony! Zatopiony!”. Rozgrywkę podzielono na dwa 
etapy: eliminacje, odbywające się w dwóch filiach i Oddziale dla Dzieci oraz fi-
nał , który odbył się w Oddziale dla Dzieci. Uczestnicy zabawy otrzymali na po-
czątku rozgrywki karty z dziesięcioma pytaniami. Odpowiedzi – na zamknięte 
pytania – poszukiwali w przygotowanych na turniej książkach o tematyce mary-
nistycznej. Karty sprawdzili moderatorzy zabawy. Każda poprawna odpowiedź 
dawała możliwość ustawienia jednego statku na planszy. Im więcej statków 
na planszy, tym większa szansa na „przeżycie” potyczki. Pojedynki rozgrywane 
były w systemie JEDEN NA JEDNEGO. Zwycięzcy potyczek eliminacyjnych 
spotkali się w finale. Turniej trwał do momentu, w którym zostały dwie oso-
by. Zwycięzca ostatniego pojedynku otrzymał tytuł Władcy Mórz i Oceanów, 
pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową w postaci profesjonalnej, planszowej 
„Gry w statki”. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne 
upominki.
 W ramach projektu znalazło się również miejsce na rozrywkę. Był nią 
koncert piosenki szantowej pn. „W porcie Inowrocław” w wykonaniu zespo-

łu Kliper4. Inowrocławianie i goście mieli niecodzienną okazję usłyszeć szan-
ty klasyczne a’capella, pieśni i ballady morskie, piosenki żeglarskie oraz kilka 
ciekawych faktów dotyczących bohatera projektu. Koncert odbył się w Muszli 
Koncertowej5 zlokalizowanej w Parku Solankowym, w uzdrowiskowej części 
miasta.
 Skomplikowaną biografię, problematykę prozy Josepha Conrada oraz 
związki pisarza z Polską przybliżyła – podczas zorganizowanej w Bibliotece 
prelekcji – dr Anna Cichoń z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Wydarzenie miało charakter otwarty, jednakże (ze względu na go-
dziny przedpołudniowe) zaproszono do książnicy kilka klas z lokalnych szkół 
ponadpodstawowych. 
 Biblioteka od kilku lat organizuje zajęcia cykliczne pn. „Spotkania 
z filmem”. Ich uczestnicy mają możliwość podyskutowania o właśnie obejrza-
nym obrazie. Ta formuła sprawdziła się również przy okazji realizacji projektu 
„Zanurzeni w Conradzie”. Według pierwotnych założeń zaplanowano projekcję 
filmu pt. „Czas apokalipsy” w reżyserii Francisa Forda Coppoli inspirowanego 
Jądrem Ciemności. Po konsultacjach z prowadzącym „Spotkanie...” Łukaszem 
Oliwkowskim (nauczycielem języka polskiego, doktorem nauk humanistycz-
nych, specjalistą w zakresie badań nad kulturą filmową i audiowizualną, od kil-
ku lat prowadzącym zajęcia filmowe w Bibliotece i w miejskim kinie) uznano, 
że uniwersalizm zawartych w tekstach Josepha Conrada treści i ich ponadczaso-
wy wymiar będzie bardziej przystępny dla współczesnych odbiorców z różnych 
grup wiekowych dzięki zaprezentowaniu ekranizacji opowiadania Amy Foster 
pt. „Kochankowie sztormowego morza”.
 Najbardziej złożonym działaniem w ramach projektu była lekcja mul-
timedialna dla młodzieży z miasta partnerskiego Bad Oeynhausen w Niem-
czech pn. „Internetowa podróż Conrada”. Lekcja ta została zorganizowana 
przy współpracy z dwoma part-
nerami: II Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu oraz biblioteką 
z Niemiec – Stadtbücherei w Bad 
Oeynhausen. Jej przebieg wyglą-
dał następująco: klasa z inowro-
cławskiego liceum przygotowała 
w szkole – na podstawie prelek-
cji dr Anny Cichoń – prezenta-
cję multimedialną dla młodzieży 

4 Muzycy wystąpili w składzie kameralnym: Rafał Błędowski, Maciej Falkiewicz 
i Paweł Głowacki.

5 Udostępnionej bezpłatnie przez Kujawskie Centrum Kultury.
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z miasta partnerskiego Bad Oeynhausen w ich ojczystym języku. Prezentacja 
powstała przy udziale następujących nauczycieli: języka polskiego (popraw-
ność merytoryczna), informatyki (poprawność techniczna) i języka niemiec-
kiego (poprawność językowa). Internetowa lekcja multimedialna odbyła się 
w Saloniku Literacko-Artystycznym, który został odpowiednio do niej przygo-
towany (duży ekran, projektor, internetowa łączność z miastem partnerskim). 
Uczniowie omówili w języku niemieckim wyświetlane na dużym ekranie slajdy. 
Nagranie w czasie rzeczywistym było przesyłane na komputery Stadtbücherei 
w Bad Oeynhausen, gdzie lokalna młodzież wysłuchała informacji o dorobku 
literackim Josepha Conrada oraz jego związkach z Polską. Nad poprawnością 
językową czuwał podczas wydarzenia lektor języka niemieckiego.
 Ostatnią imprezą – prze-
widzianą głównie dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych – był 
Wojewódzki Konkurs Interpretacji 
Aktorskiej pn. „I Ty możesz stać 
się...”. W ramach eliminacji uczest-
nicy przedstawili, przed powoła-
nym przez organizatora jury6 autor-
ską interpretację jednego fragmentu 
powieści Josepha Conrada. Dla 
finalistów zaplanowano warsztaty 
prowadzone przez aktorów wchodzących w skład jury. W finale uczestnicy raz 
jeszcze przedstawili swoje autorskie interpretacje wybranego wcześniej frag-
mentu powieści Josepha Conrada, uwzględniając sugestie z warsztatów. Lau-
reaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy 
finaliści otrzymali audiobooki z wybraną losowo powieścią Josepha Conrada, 
zakładki do książek z krótką notką o festiwalu i bibliotece oraz pamiątkowe 
dyplomy.
 Wszystkie wydarzenia realizowane były od kwietnia do grudnia 2017 
roku. Zakładane cele zostały osiągnięte w stopniu wyższym niż przedstawione 
we wniosku do MKiDN. We wszystkich imprezach wzięło udział ponad 1400 
osób (przewidywano 980). Ten prawie 43% wzrost liczby odbiorców został osią-
gnięty głównie dzięki: wystawie, grze miejskiej, koncertowi piosenki szantowej 
i prelekcji, które zanotowały dużo wyższe niż zakładano pierwotnie frekwencje. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 8712 zł, na co złożyły się środki finansowe 
MKiDN - 6000 zł oraz 2712 zł wkładu własnego.

6 W skład jury weszli: Małgorzata Wojciechowska (animator kultury), Paweł 
Gilewski (aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy) i Mieczysław Franaszek (emery-
towany aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy).

Paweł Marchel 

ZABAWA MATEMATYKĄ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W SOLCU KUJAWSKIM

Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego,
jak matematyka

Hugo Steinhaus (1887-1972)

 Współczesne biblioteki nie są już wyłącznie miejscami, w których 
można wypożyczać książki i uzyskiwać informacje na ich temat. Coraz częściej 
są to instytucje zajmujące się szeroko pojętą kulturą. Chcąc pozyskać klien-
ta, muszą niejednokrotnie konkurować z domami kultury, świetlicami, inicja-
tywami społecznymi podejmowanymi przez różnego rodzaju stowarzyszenia 
i fundacje, bogatą ofertą jednostek prywatnych czy w końcu z wszechobecnym 
Internetem. 
 Pojawia się pytanie, w jaki sposób, korzystając z ograniczonych za-
sobów finansowych, rywalizować z placówkami nastawionymi głównie na or-
ganizację zajęć dla różnych grup odbiorców. W Bibliotece Publicznej w Solcu 
Kujawskim mierzymy się z takimi pytaniami i poszukujemy najlepszych roz-
wiązań. Jednym z nich jest udział w konkursach organizowanych przez funda-
cje, stowarzyszenia i inne instytucje wspierające interesujące inicjatywy podej-
mowane dla dobra ogółu społeczeństwa lub konkretnych grup społecznych. 

Każde podjęte działanie, nawet gdy jest nieudane, niesie za sobą pew-
ne doświadczenie i naukę. Katarzyna Bikowska twierdzi, że „jeżeli biblioteka-
rze nie będą potrafili się uczyć, to biblioteki też nie będą się rozwijać”1. Trudno 
nie zgodzić się z powyższym twierdzeniem. W końcu to osoby pracujące w bi-
bliotekach są głównymi kreatorami działalności. Zdobywana przez nich wiedza 
i doświadczenie wykorzystywane są w inicjatywach organizowanych w tych 
instytucjach. 

Korzystając z doświadczenia zdobytego w 2016 r., kiedy to nieuda-
na okazała się próba przebrnięcia projektu mPotęga2 przez konkursowe sito, 
w roku 2017 ponownie postanowiliśmy stawić mu czoła. Po przeanalizowa-
niu jego słabych i mocnych stron stworzyliśmy zupełnie nowy projekt, który 
– ku naszej wielkiej radości – został doceniony i otrzymaliśmy dofinansowanie 

1 K. Bikowska, Edukacyjna rola czasopism bibliotekarskich Wydawnictwa 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Bibliotekarz” 10/2017, s. 4

2 Program mPotęga jest realizowany przez Fundację mBank
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z Fundacji mBanku w wysokości 7.265 złotych. Jednym z głównych celów Fun-
dacji mBanku jest edukacja matematyczna dzieci i młodzieży. Na stronie inter-
netowej Fundacji można przeczytać: „...jesteśmy przekonani, że matematyka 
stanowi fundament logicznego myślenia, pomaga w zrozumieniu otaczającego 
nas świata i jest drogą do postępu”.3 Starając się o dofinansowanie, musieliśmy 
więc wpisać się w tę ideę. 
 W działaniach skupiliśmy się na gimnazjalistach. Naszym głównym 
zadaniem było opracowanie takiego projektu, który zachęciłby uczniów do 
poświęcenia swojego wolnego czasu na naukę matematyki. Na pierwszy rzut 
oka tak postawiony cel wydaje się nie do osiągnięcia. Jak bowiem zachęcić 
uczniów do nauki jednego 
z najbardziej nielubianych 
przedmiotów w szko-
le? Fakt, iż zajęcia mia-
ły być nieobowiązkowe 
i dodatkowo odbywać się 
w Bibliotece Publicznej 
nie przemawiał na naszą 
korzyść. Mimo to pod-
jęliśmy wyzwanie. Nasz 
projekt zatytułowaliśmy 
„Matemagia”, co miało 
wzbudzić zaciekawienie 
uczniów. Takie połączenie 
3  www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/ [dostęp: 21.02.2018]

wskazywało, że matematyka może być w pewnym stopniu magiczna, zwłaszcza 
jeśli połączyć w pracach plastycznych reguły i wzory matematyczne z mnemo-
technicznymi zasadami. 
 Wzory, matematyczne 
zasady, magia, mnemotechniki. 
Stwierdziliśmy, że dobrym roz-
wiązaniem będzie połączenie 
tego wszystkiego w jedną wielką 
grę. Postanowiliśmy wykorzy-
stać mechanizm grywalizacji. 
Stosowane w grach kompute-
rowych zasady przełożyliśmy 
na realia naszego projektu. Każ-
dy uczeń biorący udział w projek-
cie zdobywał punkty. Były one 
przyznawane za uczestnictwo 
w zajęciach, wykonywanie projektów, prac, tworzenie informacji itp. Następnie 
na bazie zdobytych punktów tworzony był ranking, który był podstawą do na-
gradzania uczestników zajęć. Oprócz uczestnictwa w grywalizacji na uczniów 
czekały także inne nagrody. Główną z nich stanowiła zorganizowana na zakoń-
czenie projektu wycieczka do Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku w dniu 
13 grudnia 2017 roku. Zostały na nią zaproszone osoby, które przez cały czas 
trwania projektu zdobyły najwięcej punktów.
 Efektem końcowym była książeczka z mnemotechnicznymi zasada-
mi matematycznymi, której wydrukowano 2,5 tys. egzemplarzy. Złożyły się 
na nią prace uczestników projektu, które powstały w wyniku zastosowania ma-
tematycznej wiedzy, umiejętności plastycznych oraz mnemotechnicznych zasad 
i przy wykorzystaniu pozyskanego w ramach projektu tabletu graficznego. Każ-
da osoba biorąca udział w projekcie została wyszczególniona w gronie autorów 
książki. Same książki zostały przekazane uczniom soleckich szkół podstawo-
wych. W ten sposób młodzież przyczyniła się do lepszego zrozumienia wzorów 
matematycznych przez ich młodszych kolegów. Poprzez swoje prace pokazali, 
że matematyka może być ciekawa, a Biblioteka Publiczna jest dobrym miej-
scem na spędzenie wolnego czasu.
  Cieszy nas bardzo, że udało nam się zachęcić uczniów do udziału 
w zajęciach. Od października do grudnia 2017 r. regularnie (raz w tygodniu) 
spotykali się oni w bibliotece, by tworzyć swoje prace. Jak widać, dobry po-
mysł może zachęcić młodzież zarówno do odwiedzania Biblioteki Publicznej, 
jak i nauki matematyki. W projekcie „Matemagia” udało się nam osiągnąć po-
łączenie z pozoru niemożliwe: biblioteka + matematyka. 
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Lucyna Welka

WAKACJE W SĘPOLEŃSKIEJ BIBLIOTECE

W okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Sępólnie Krajeńskim zaproponowała dzieciom udział w dwóch projek-
tach: „Kulinarne podróże po literaturze” oraz „Bajkowy zakątek”.

Projekt „Kulinarne podróże po literaturze” adresowany do dzieci 
w wieku od 7 do 10 lat, realizowany był w każdy poniedziałek od 12 czerwca 
do 10 sierpnia 2017 r. Dzieci podróżując po literaturze, poznawały przepisy ku-
linarne postaci znanych z literatury polskiej i zagranicznej. Uczestnicy warszta-
tów spotykali się w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim oraz na molo 
nad Jeziorem Sępoleńskim. Najpierw w pobliskiej kawiarni Tea Lady dzieci 
słuchały fragmentów książek, potem wychodziły na zewnątrz, by przygotować 
kulinaria związane z zasłyszanymi wcześniej opowieściami. Co tydzień pre-
zentowana była inna książka i inny przepis. Kulinarne podróże rozpoczęto od 
serii książek o Cecylce Knedelek autorstwa Joanny Krzyżanek oraz „małego 
co nieco”, czyli spotkania z Kubusiem Puchatkiem. Wstępem do zajęć było za-
poznanie się z Dobrymi manierami Kubusia Puchatka. Gdy dzieci opanowały 
zasady zachowania się przy stole, zabrały się do przygotowania czekoladowych 
ciasteczek Puchatka i napoju na lato. Pani Ewelina Krzanik z Tea Lady wytłu-
maczyła dzieciom, jak powstaje czekolada. Dzieci pomagały przygotować jej 
płynny produkt, własnoręcznie pokruszyły ciasteczka, przyozdobiły swoje wy-
roby cukiernicze owocami, orzechami i miętą oraz przygotowały orzeźwiającą 
oranżadę..

Inspiracją do kolejnych zajęć była książka Rymowane przepisy na ku-
chenne popisy Małgorzaty Strzałkowskiej. W rolę lektorów wcielili się uczest-
nicy sępoleńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Książka kucharska, 
z dużą porcją humoru, trochę 
z przymrużeniem oka, pod-
powiedziała uczestnikom 
wiele ciekawych kulinar-
nych przepisów. Tym razem 
dzieci poczuły się jak praw-
dziwi kucharze. Przystąpiły 
do pracy zaopatrzone w od-
powiednie stroje w postaci 
fartuszka i czapki kuchar-
skiej, które własnoręcznie 

podpisały i ozdobiły. Szef kuchni – pani Ewelina Krzanik z Tea Lady, trzymając 
w ręku wielką drewnianą łyżkę, dokonała uroczystego pasowania na kucharza.

Następna kulinarna przygoda wzbogacona mnóstwem pomysłów spra-
wiła dzieciom dużo frajdy. Wszyscy przenieśli się bowiem do kuchni Martynki. 
Po wysłuchaniu ciekawych opowieści dzieci zapoznały się z kulinarnym słow-
niczkiem, wierszykami i ciekawostkami. Dowiedziały się na przykład, z jakiego 
kraju pochodzi cytryna czy mięta i jakie ma zastosowanie w kuchni. Promując 
zdrowe odżywianie, młodzi adepci pysznego gotowania przygotowali owoco-
we babeczki Martynki. Polecali też letni sorbet bananowo-czekoladowy z so-
sem truskawkowym oraz letnią sałatkę warzywną według przepisu Małgorzaty 
Strzałkowskiej. Z prostych przepisów, opisanych i zilustrowanych krok po kro-
ku, dzieci z niewielką pomocą E. Krzanik wyczarowały wiele pyszności.

Kolejnego dnia szefem kuchni był bohater cyklu powieści dziecięcych 
Renee Goscinny’ego i Jeana Jacqu-
esa Sempe – Mikołajek, który za-
chęcił wszystkich do przygotowania 
pysznych ciasteczek. Z kolei uczest-
nicy warsztatów zainspirowani Cu-
kiernią pod Pierożkiem z Wiśniami 
spróbowali swoich sił, przygotowu-
jąc sępoleńskie pierożki z nadzie-
niem według regionalnych przepi-
sów. Opierając się na książce Banda 
Spaghetti. Sprawa złotego widelca, 
dzieci wdrażały się w przygotowanie nowości kulinarnych i przyrządzały swoje 
ulubione danie. Poznając zasady zdrowego żywienia, wykorzystując rodzime 
produkty z ogródka, mali kucharze przygotowali smaczną sałatkę, podobnie jak 
Kuba i Buba – bohaterowie książki Grzegorza Kasdepke. Podczas kolejnego 
spotkania dzieci przygotowały tort marchewkowy. Zajęcia oparte na opowiada-
niach zebranych w tomie Kacperiada pokazały dzieciom, jak szybko i w prosty 
sposób można przygotować przyjęcie urodzinowe. 

Na zakończenie projektu zaserwowane zostały Wierszyki na deser 
Anny Kamińskiej. Inspirując się zawartymi w niej wierszykami i przepisa-
mi, dzieci pod okiem fachowca przygotowały smaczny podwieczorek. Całość 
uwieńczył olbrzymi tort ze śmietankowym nadzieniem, ozdobiony owocowymi 
pysznościami własnoręcznie wykonany przez dzieci z okazji Święta Świętego 
Wawrzyńca. Przez cały czas trwania projektu każdy z uczestników tworzył swój 
„przepiśnik”, czyli Książkę małego kucharza. Uczestnicy zapisywali w nim 
m.in. przepisy na te dania, które przypadły im do gustu podczas zajęć organi-
zowanych w ramach projektu. Dzięki realizacji opisanych działań pokazaliśmy, 
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że wzorując się na odpowiednio dobranej literaturze, można zaszczepić w dzie-
ciach chęć poznawania polskich i regionalnych tradycji kulinarnych.

Projekt „Kulinarne podróże po literaturze” zrealizowało Koło Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Publiczną im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim ze środków finansowych 
Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 3000 zł.

Tematem prze-
wodnim projektu „Bajko-
wy zakątek” było popu-
laryzowanie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. 
Zajęcia skierowane do dzie-
ci w wieku 8-12 lat miały 
na celu pokazanie, że czy-
tanie może być atrakcyjną 
formą spędzenia wolnego 
czasu. Realizowane one były 
w okresie od 31 lipca do 11 
sierpnia 2017 roku. Uczest-
nicy wędrowali po okolicy śladami przodków, szukając baśni, legend i podań, 
poznając przy tym tajemnice polskich miast. W pierwszym tygodniu dzieci two-
rzyły z kolorowych materiałów papierniczych własne królestwa i wymyślały 
legendy. Pracowały także z mapą Polski, wyszukując na niej miasta związane 
ze znanymi legendami. W ramach zajęć teatralnych dzieci mogły pochwalić się 
swoimi zdolnościami manualnymi, wykonując pacynki. By poczuć letnią aurę, 
zorganizowano gry i zabawy w terenie. Biblioteka przygotowała szereg atrak-
cji związanych z regionem. Odbył się spacer śladami Misi, bohaterki książki 
Pierścień Sępolenki, czyli z Misią wspólnie po Sępólnie Mariusza Niemyckiego. 
Przy okazji przewodnik opowiedział dzieciom kilka ciekawostek związanych 
z historią miasta. Wakacyjny projekt zakończyła wycieczka do Torunia. Jej 
uczestnicy odbyli spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, odwiedzili Dom 
Legend Toruńskich, który jest połączeniem interaktywnego muzeum i teatru. 
Dzieci zwiedziły też Muzeum Żywego Piernika. Projekt „Bajkowy zakątek” 
współfinansowany ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 2600 zł 
realizowany był również przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we 
współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie 
Krajeńskim. Jak widać z biblioteką wszystko jest możliwe. Dzieci bawiły się 
świetnie. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji, którym towarzyszyło wiele 
radości i salwy śmiechu, a wszystko to można zobaczyć na stronie biblioteki, 
w zakładce „fotograficzny album biblioteki”. 

Zofia Zielińska-Jarząbkowska

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRZYJACIELE? ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ 
Z KSIĄŻKĄ”

Od sierpnia do grudnia 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogil-
nie realizowała zadanie „Skąd się biorą przyjaciele? Zaprzyjaźnij się z książ-
ką” przy wsparciu finansowym w wysokości 5000 zł ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskanym w ramach programu Partnerstwo 
dla książki. Wkład własny biblioteki wyniósł 1250 zł. Celem projektu było za-
chęcenie do czytania dzieci i młodzieży, kreowanie ich potrzeb oraz kształtowa-
nie zachowań czytelniczych poprzez rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycz-
nych, literackich w procesie tworzenia książki od pomysłu po produkt finalny. 
Realizacja zadania wzmocniła wizerunek i znaczenie biblioteki w środowisku 
lokalnym; pokazała, że biblioteka jest placówką, która zaspokaja zainteresowa-
nia różnych grup wiekowych i może być miejscem spotkań międzypokolenio-
wych, wzajemnego poznania i nawiązania kontaktu między dziećmi, osobami 
dorosłymi i seniorami poprzez wspólne działanie. Projekt miał także na celu 
propagowanie czytelnictwa i zaprezentowanie społeczności lokalnej, szczegól-
nie wiejskiej, nowej siedziby biblioteki.

We wrześniu dzieci po-
znały zgromadzone w bibliotece 
książki poświęcone przyjaźni oraz 
wysłuchały opowieści Paulette Bo-
urgeois i Brendy Clark Franklin 
i nowy przyjaciel, Jakuba Skworza 
Księżniczka Adela szuka przyjacie-
la, Barbary Kosmowskiej Kolorowy 
szalik oraz Agaty Widzowskiej-Pa-
siak Koń na receptę. Rolę lektorów 
pełnili członkowie Mogileńskiego 
Towarzystwa Kultury oraz miesz-
kańcy zaangażowani w pracę kultu-
rotwórczą na rzecz lokalnej społecz-
ności. Dzieci przekonały się, że losy 
książkowych bohaterów mogą od-
zwierciedlać ich własne problemy 
i pomóc w ich rozwiązaniu, a książ-
ka może być lekiem na samotność. 
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W kolejnym miesiącu w bibliotece przeprowadzono cykl warsztatów 
plastycznych i literackich dla uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno. 
Uczniowie młodszych klas pod kierunkiem plastyka Stefanii Barańskiej wzięli 
udział w warsztatach ilustratorskich. Mali plastycy tworzyli wizerunki istnieją-
cych, bądź wymarzonych, przyjaciół i przyjaźni. Ich prace stały się ilustracjami 
opowiadań stworzonych przez uczniów klas starszych szkół podstawowych, 
uczestników warsztatów literackich. Zajęcia dla młodych „pisarzy” poprowa-
dziła polonistka Katarzyna Sterymska. Najciekawsze prace opublikowane zo-
stały na blogu biblioteki https://bibliotekawmogilnie.blogspot.com/. 

Zaangażowani w realizację zadania członkowie Mogileńskiego Towa-
rzystwa Kultury utworzyli komisje weryfikujące prace dzieci i kwalifikujące 
najlepszych młodych „pisarzy” i „ilustratorów” do udziału w listopadowych 
warsztatach drukarsko-wydawniczych „Jak powstaje książka”. Pod kierunkiem 
Joanny Tyluś-Malak, autorki książek dla dzieci i właścicielki wydawnictwa 
Kurza Stopka, dzieci wykonały zaprezentowane na wystawie książeczki. Pod-
czas zajęć dowiedziały się także, w jaki sposób powstaje książka – od pomysłu 
po produkt finalny. 

Ostatnim etapem realizacji zadania „Skąd się biorą przyjaciele? Za-
przyjaźnij się z książką” była grudniowa wystawa. Jej wernisaż odbył się 5 
grudnia 2017 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Zapro-
szono rodziców i uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno, którzy uczest-
niczyli w realizowanym przez bibliotekę projekcie i wyróżnili się najciekawszy-
mi pracami warsztatowymi. Biblioteka gościła także stałych bywalców imprez 
popularyzujących czytelnictwo. Mogli oni wysłuchać dziecięcych opowiadań, 
obejrzeć prace plastyczne i stworzone przez dzieci książeczki. Wystawa była 
czynna do końca grudnia. Najciekawsze prace opublikowano na blogu bibliote-
ki. Dzieci otrzymały nagrody i upominki książkowe. 

Łącznie we wszystkich 15. wydarzeniach, jakie zrealizowano w ra-
mach projektu, uczestniczyło około 350 osób. 

Grażyna Zielińska-Woźna

10-LECIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH 
W TUCHOLI

 W środowe popołudnie, 31 stycznia 2018 r., odbyło się uroczyste spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych działającego przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tucholi. Okazją do świętowania były jego 10. urodziny. 
Pierwsze spotkanie miało bowiem miejsce 30 stycznia 2008 roku. Wówczas 
to dziewięciu uczestników rozmawiało na temat uhonorowanej nagrodą Nike 
powieści Wiesława Myśliwskiego pt. Traktat o łuskaniu fasoli. Podczas uro-
dzinowego spotkania wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie dziesięcioletnią 
historię klubu. Pomogła w tym prezentacja multimedialna przygotowana przez 
moderatora tucholskiego DKK – Grażynę Zielińską-Woźną. Klubowicze, oglą-
dając zdjęcia, wspominali dyskusje, które toczyły się wokół wspólnie przeczy-
tanych książek oraz niezapomniane spotkania autorskie. 

Hanna Szramka, dyrektor biblioteki, podziękowała G. Zielińskiej-Woź-
nej za prowadzenie klubu. Były podziękowania dla wszystkich klubowiczów 
oraz upominki dla tych, którzy uczestniczyli w spotkaniach od samego począt-
ku, a także podziękowania klubowiczów skierowane do dyrektora MBP i mo-
deratora DKK. Klubowiczka Ewa Lachowska-Żarska przygotowała wykład nt. 
liberatury – nowego zjawiska literackiego oraz wręczyła uczestnikom spotkania 
liberaturowe teksty. Specjalnie na tę okazję przygotowana została wystawa, pre-
zentująca książki przeczytane przez tucholski DKK w latach 2008-2018. Nie 
zabrakło również urodzinowego tortu.
 W ciągu 10 lat klubowicze spotkali się 123 razy i przeczytali 123 książ-
ki. Dyskusje przebiegały w sympatycznej, ożywionej atmosferze. Przekrój lek-
tur był ogromny, znalazły się wśród nich zarówno książki ambitne, jak i zwykłe 
czytadła, ale też reportaże, publikacje podróżnicze oraz biografie. Uczestnicy 
dyskutowali na temat przeczytanych książek, analizowali ich treść, dzielili się 
swoimi odczuciami. Opinie bywały różne, niekiedy czytana książka podobała 
się wszystkim, a czasami tylko kilku osobom. Miła atmosfera, inspirujące roz-
mowy, różne interpretacje oraz możliwość usłyszenia opinii, często odmiennej 
od własnej, były najważniejszymi atutami spotkań.

Spośród przeczytanych książek najbardziej podobały nam się: Piąte 
dziecko D. Lessing oraz Podróże z Herodotem R. Kapuścińskiego w 2008 r., 
w 2009 r. Saszeńka S. Montefiore i Lektor B. Schlinka, Poczwarka D. Tera-
kowskiej oraz Dziewczynka w czerwonym płaszczyku R. Ligockiej w 2010 r., 
Deszczowa noc J. Picoult i Mała matura J. Majewskiego w 2011 r., w 2012 r. 
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Marina C. R. Zafona oraz Życie po sześćdziesiątce B. Olliviera, Korczak J. Ol-
czak-Roniker i Broniewski: miłość, wódka, polityka M. Urbanka w 2013 r., Traf-
ny wybór J. K. Rowling oraz Złodzieje koni R. Grzeli w 2014 r., w 2015 r. Męż-
czyzna imieniem Ove F. Backmana i Wiolonczelista z Sarajewa S. Gallowaya, 
Simona A. Kamińskiej oraz Stryjeńska A. Kuźniak w 2016 r. i w końcu w 2017 r. 
Harda E. Cherezińskiej i Trzeci biegun M. Kamińskiego. 

Oprócz udziału w dyskusjach na temat wspólnie przeczytanych ksią-
żek, klubowicze mogli uczestniczyć w organizowanych – w ramach programu 
DKK – spotkaniach autorskich. Na przestrzeni tych dziesięciu lat gościli w Tu-
choli: I. Sowa, I. Matuszkiewicz, Ł. Wierzbicki, S. Hołownia, M. Sztokfisz,                        
J. Majewski, R. Koperski, H. Kunicka oraz A. Kosińska. Niezapomniane wra-
żenie wywarło na uczestnikach spotkanie z Ireną Matuszkiewicz, które mia-
ło miejsce 15 października 2008 r. Połączone ono było z promocją wówczas 
najnowszej powieści pt. Przebudzenie. Jej główna bohaterka Jadzia urodziła 
się w Tucholi, gdzie spędziła swoje najszczęśliwsze lata. Ukończyła wytworną 
pensję dla panien w Chojnicach, wyszła za mąż za wymarzonego mężczyznę 
i urodziła syna. Gościem honorowym spotkania był Jan Jastak – syn głównej 
bohaterki, pierwowzór powieściowego Pawełka. Spacer z autorką po ulicach 
Tucholi u wielu uczestników spotkania, a zwłaszcza członków rodziny głów-
nej bohaterki, wzbudził wiele wspomnień i wprawił wszystkich w nostalgiczny 
nastrój. Członkowie DKK są zapraszani na spotkania autorskie organizowane 
w ramach projektu w innych bibliotekach. W ubiegłym roku byli m.in. na spo-
tkaniu z Janem Kantym Pawluśkiewiczem w WiMBP w Bydgoszczy.

Klubowicze mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach li-
terackich organizowanych w ramach programu DKK bezpośrednio w klubach. 
Pierwsze z nich, poświęcone literaturze szwajcarskiej, przeprowadził w 2011 r. 
filolog, krytyk literacki i filmowy Rafał Grzenia. Przedmiotem dyskusji była 
powieść Maxa Frischa pt. Homo Faber. W 2014 r. klubowicze pogłębili swoją 
wiedzę na temat współczesnej literatury polskiej. Warsztaty oparte na powie-
ści Remigiusza Grzeli pt. Złodzieje koni przeprowadziła dr Anna Marchewka, 
literaturoznawca z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. W 2016 r. 
klubowicze zapoznali się ze 
współczesną literaturą duńską. 
Dyskusja, którą moderowała 
Elżbieta Frątczak-Nowotny – 
tłumaczka literatury duńskiej 
i szwedzkiej, dotyczyła powie-
ści Michaela Katza Krefelda pt. 
Wykolejony. W 2017 r. odbyły 
się warsztaty na temat współ-

czesnej literatury fińskiej. Spotkanie prowadziła Bożena Kojro – tłumaczka 
z języka fińskiego, właścicielka wydawnictwa KOJRO, specjalizującego się 
w literaturze skandynawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury fiń-
skiej. Przedmiotem rozmowy była powieść fińskiego pisarza i dziennikarza Ri-
sto Isomakiego pt. Piasek Saraswati. 

Dla moderatorów DKK podregionu bydgoskiego organizowane są 
przez koordynatora regionalnego Lucynę Partykę szkolenia oraz wykłady w Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. 
Tucholski moderator uczestniczył m.in. w wykładzie dr Beaty Kubiak Ho-Chi 
– adiunkta w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Wydziału Orientalistyczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Współczesna literatura japońska” 
(2011 r.), w warsztatach z literatury austriackiej Rafała Grzeni (2011 r.). oraz 
w szkoleniu zorganizowanym przez Węgierski Instytut Kultury oraz Instytut 
Książki w ramach projektu „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską 
w Polsce” (2017 r.). Ponadto wziął udział w odbywających się w Bydgoszczy 
spotkaniach dla moderatorów, których gośćmi byli: Ludwika Włodek, Mariusz 
Urbanek, Artur Domosławski. 

Nie mogło zabraknąć tucholskiego klubu na dwóch, jak do tej pory, 
ogólnopolskich zlotach zorganizowanych przez Instytut Książki. Na pierwszy 
Zlot Ludzi Książki, który odbył się 15 września 2008 r. w Teatrze Narodowym 
w Warszawie pojechały trzy osoby. Na kolejnym, zorganizowanym w dniach 
27-31 lipca 2016 r. we Wrocławiu, Tucholę reprezentował moderator klubu oraz 
cztery klubowiczki. „Literacki Woodstock” – Ogólnopolski Zlot Członków Dys-
kusyjnych Klubów Książki we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016 
zgromadził ponad 800 osób z całej Polski. Pierwszego dnia Zlotu tucholska gru-
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pa wzięła udział m.in. w warsztatach nt. nowych trendów w literaturze polskiej, 
co czytać dzieciom, literatury kobiecej, komiksu, literatury polskiej na świecie, 
w oficjalnej inauguracji festiwalu. Następnego dnia uczestniczyła w warsztatach 
nt. współczesnej literatury światowej – eksperci zaprezentowali najciekawsze 
publikacje książkowe z różnych stron świata. Uczestniczyliśmy w spotkaniach 
tematycznych z szesnastoma pisarzami różnych gatunków, m.in. z J. Dehne-
lem i W. Szostakiem, M. Tuli i S. Chutnik, M. Krajewskim i M. Wrońskim, W. 
Jagielskim i J. Hugo-Baderem, G. Jagielską i A. Janko. Wieczorem odbyło się 
spotkanie z O. Tokarczuk oraz z I. Falconesem, autorem bestsellerowej Katedry 
w Barcelonie. W sobotnie przedpołudnie, w trzecim dniu Zlotu, wszyscy, także 
grupa z Tucholi, spotkali się na wrocławskim rynku, aby wspólnie z prawie 
dwustoma chórzystami z projektu Singing Europe zaśpiewać po raz pierwszy, 
publicznie hymn książki UNESCO oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim 
z D. Wałęsą. Ponadto przedstawicielki tucholskiego DKK uczestniczyły w spo-
tkaniach z piętnastoma pisarzami, m.in. z Ł. Orbitowskim, J. Jodełko i G. Grze-
gorzewską, G. Kasdepke i A. Czerwińską-Rydel, M. Rusinkiem i M. Urban-
kiem, M. Gutowską-Adamczyk i H. Cygler.

Przez te dziesięć lat grupa DKK przy MBP w Tucholi podwoiła się 
i liczy obecnie 18 osób – prym wiodą panie, panów jest tylko dwóch. Tradycyj-
nie spotkania odbywają się przy kawie i ciastkach, w ostatnią środę miesiąca 
(bez przerwy wakacyjnej). Mamy na swoim koncie około 200 wspólnie „prze-
gadanych” godzin na temat przeczytanych książek. Często zdarza się, że lektury 
są podstawą do znacznie szerszych rozważań, wkraczających w sferę naszego 
codziennego życia, a także wzbudzają w nas pasję poznawczą i skłaniają do 
własnych rozważań i poszukiwań. Klubowicze uważają, że czytanie książek 
i wspólne dyskusje na ich temat to niezwykle interesująca forma spędzania 
wolnego czasu. Utożsamiają się również ze słowami Wisławy Szymborskiej, 
że „czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Tucholscy klubowicze biorą aktywny udział nie tylko w imprezach 
organizowanych w ramach DKK, ale we wszystkich wydarzeniach organizo-
wanych przez naszą bibliotekę. Ponadto jako klub uczestniczymy w spotka-
niach organizowanych przez inne instytucje kulturalne. W 2017 r. byliśmy 
m.in. na spotkaniach autorskich z Aleksandrą Tyl oraz z Leną Najdecką w nowo 
otwartej w naszym mieście księgarni Book Book.

Na zakończenie oddajmy głos klubowiczom o najdłuższym klubowym 
stażu. Arleta Nowak tak opisuje swój pierwszy kontakt z programem: „Moja 
przygoda z DKK zaczęła się od przeczytania krótkiej wzmianki w gazecie, in-
formującej, że klub rozpocznie w Tucholi działalność. Od razu udałam się do 
biblioteki, aby zapytać, jakie należy spełnić warunki, żeby do klubu należeć. 
Okazało się, że trzeba wykazać się pasją czytania i dzielić z innymi czytelni-
kami spostrzeżeniami i doznaniami po lekturze konkretnej książki. Taka lite-

racka zabawa jest dla mnie przyjemnością do dziś.” Hanna Szulwic wspomina: 
„Z mojego pierwszego spotkania w DKK pamiętam, że uczestnicy rozmawiali 
o książce Doris Lessing, której nie przeczytałam wcześniej. O Klubie powie-
działa mi Arleta Nowak, która zaprosiła mnie na spotkanie. Samo czytanie to 
swego rodzaju rozmowa, obcowanie z autorem i to już jest piękne. W Klubie do-
chodzą do tego dyskusje, podczas których sama książka bywa tylko pretekstem 
do dalszych rozważań. Czy może być coś bardziej cennego w naszym zatomi-
zowanym społeczeństwie od rozmowy z drugim człowiekiem? Z ręką na sercu 
odpowiadam: nie może być. I chociaż lubimy różną literaturę, mamy odmienne 
poglądy i priorytety, to potrafimy ze sobą rozmawiać i szanujemy się nawzajem. 
Dlatego w ostatnią środę miesiąca, jak na skrzydłach, idę do naszej biblioteki 
na spotkanie DKK. Wspólnie przeczytaliśmy i omówiliśmy wiele książek, spo-
tkaliśmy się z wieloma autorami. Dużo się nauczyłam i poznałam ciekawych 
ludzi, których nazywam przyjaciółmi od książki.” Janusz W. Kuczma przyzna-
je: „Do DKK przystąpiłem przypadkowo. W marcu 2008 r., będąc w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tucholi spotkałem grupę osób siedzących przy stołach 
i rozmawiających. Z ciekawości zapytałem, co to za zebranie. Okazało się, że to 
spotkanie DKK. Byłem zdumiony, że taki klub funkcjonuje. Z doświadczenia 
wiem jak trudno jest znaleźć osoby, z którymi można wymieniać uwagi na temat 
książek. Będąc pod wrażeniem dyskusji, przysiadłem się do tego grona. W maju 
2008 r. zostałem stałym członkiem DKK. Interesuję się książkami naukowymi 
i popularnonaukowymi z różnych dziedzin. Do moich ulubionych pozycji na-
leżą: biografie, autobiografie i wspomnienia. Z powieściami miałem stosunko-
wo mały kontakt. Z literatury pięknej uwielbiam powieści historyczne. Dzięki 
członkowstwu w DKK zacząłem czytać również inne powieści. Moim zdaniem 
do najciekawszych spotkań należały te, na których omawialiśmy biografie, auto-
biografie, wspomnienia oraz powieści z kręgu literatury południowoamerykań-
skiej, fińskiej i duńskiej. Nasz DKK jest bardzo ciekawy. Spotykają się osoby 
o różnych zainteresowaniach, a dyskusje są często ostre, ale zawsze utrzymane 
na wysokim poziomie”. 
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Lucyna Partyka

CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2017

  Program Dyskusyjne Kluby Książki od wielu lat udowadnia, że ważne 
jest nie tylko czytanie instrumentalne, któremu przyświeca w głównej mierze 
cel edukacyjny. Nie mniej istotne jest czytanie dla przyjemności, czytanie sta-
nowiące wartość samą w sobie, będące przeżyciem kulturalnym, czymś, co po-
rusza, zmienia. Za nami jedenasty rok realizacji programu DKK. Nie ulega wąt-
pliwości, że konsekwentnie realizuje on cele, które sobie postawił w 2006 roku, 
zachęcając do czytania dla przyjemności osoby w różnym wieku, ale też do 
eksperymentowania, sięgania po literaturę trudniejszą, wymagającą większego 
skupienia podczas lektury, stwarzając, zwłaszcza seniorom, okazję do wyjścia 
z domu, spotkań z innymi ludźmi, rozmów o książkach, o literaturze. Po raz 
kolejny wsparcia finansowego na realizację programu udzielił Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy Instytut Książki. W 2017 r. wy-
niosło ono 83 220 złotych. Oprócz tego WiMBP po raz drugi otrzymała dotację 
celową w wysokości 5 000 zł od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Miniony rok zamknął się liczbą 77. klubów. W Bydgoszczy działało 17 
klubów – 16 przy filiach WiMBP (w tym 3 dla dzieci i 1 dla młodzieży) oraz 
jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece 
Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 60 (w tym 10 dla dzieci 
i 6 dla młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie podległych 
bydgoskiej WiMBP. 

Spotkania w klubach 
 Zdecydowaną większość stanowią w podregionie bydgoskim kluby dla 
dorosłych. Wiele z nich spotyka się od lat, by porozmawiać o wspólnie przeczy-
tanych książkach. Niektóre starają się uczcić w jakiś szczególny sposób kolejną 
rocznicę swojego powstania. W II półroczu 2017 r. było tak w Filii nr 1 i Filii nr 
5 MBP w Świeciu oraz w Sośnie. W Szubinie okazją do świętowania stało się 
setne spotkanie. Okazuje się, że klubowicze są aktywnymi uczestnikami także 
innych wydarzeń organizowanych przez daną bibliotekę. W GBP w Kęsowie 
klubowicze włączyli się na przykład w przygotowanie gry terenowej „Ślady 
Przeszłości” w ramach projektu „Play The Game – w Twojej bibliotece”, re-
alizowanego przez młodzież przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz zaangażowali się w realizację projektu teatralnego Do-
rośli – Dzieciom, w wyniku którego powstał spektakl „Świąteczne życzenie”. 
Członkowie klubów działających przy bibliotekach w Łabiszynie i Piechcinie 
wspólnie wyjeżdżali do Bydgoszczy na przedstawienia operowe.

Łącznie w okresie od lipca do grudnia 2017 r. w Dyskusyjnych Klubach 
Książki podregionu bydgoskiego odbyły się 252 spotkania (ogółem w 2017 – 
588 spotkań). Wzięło w nich udział 1.867 osób (ogółem w 2017 – 4.571 osób). 
W II półroczu 2017 r. koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 
368 książek. Łącznie w minionym roku zakupionych zostało 857 woluminów 
(101 tytułów). Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie od lipca 
do grudnia 2017 r. w klubach dla dorosłych znalazło się 201 tytułów (łącznie 
w 2017 - 502 tytuły). 

W 2017 r. wybory czytelnicze w klubach dla dorosłych zdominowały 
książki tłumaczone z języków obcych. Niezmiennie największą popularnością 
cieszyła się literatura anglojęzyczna. Największymi bestsellerami okazały się 
powieści brytyjskie Słowik K. Hannah oraz Zanim się pojawiłeś J. Moyes, po-
wieść australijska Światło między oceanami M.L. Stedman oraz amerykańska 
Mam na imię Lucy E. Strout. Chętnie czytano Osobliwe szczęście Arthura Pep-
pera P. Patrick, Hotel Złamanych Serc D. Moggach i Chórzystki J. Ryan z lite-
ratury brytyjskiej. Powodzeniem cieszyła się również irlandzka powieść Pokój 
E. Donoghue oraz amerykańska Demaskator J. Grishama. Klubowicze sięgali 
również po literaturę nieanglojęzyczną, w której prym wiedli niemieccy autorzy 
T. Hillenbrand (Diabelski owoc, Czerwone złoto), B. Wells (Koniec samotności), 
B. Schlink (Kobieta na schodach), Holender H. Groen (Małe eksperymenty ze 
szczęściem), Belg E. Mortier (Pieśni bełkotu), Włoszka M.G. Mazzucco (Lim-
bo), Węgier P. Gardos (Gorączka o świcie), Argentyńczyk E. Sacheri (Kartki 
na wietrze).

Literatura polska była reprezentowana głównie przez tzw. literaturę 
kobiecą. Najchętniej wybierano powieści Błękitne dziewczyny E. Podsiadło-Na-
torskiej, Czereśnie zawsze muszą być dwie M. Witkiewicz, Dziewczyna z porce-
lany, Szczęście na wagę A. Olejnik, Lepsza połowa I. Pietrzyk, Śnieżynki L. Fa-
bisińskiej, Takie rzeczy tylko z mężem A. Przybyłek, Tylko ty G. Gargaś, Droga 
do marzeń, Prom do Kopenhagi K. Mirek. Zainteresowanie wzbudziły powieści 
On Zośki Papużanki, Harda E. Cherezińskiej oraz kryminały R. Mroza. 

 Literatura non-fiction, reportaże, literatura wspomnieniowa, biogra-
ficzna stanowiła 23% wszystkich wyborów czytelniczych dokonanych w 2017 
r. Zdecydowaną faworytką w tej kategorii była książka Nietypowa baba jestem 
autorstwa niezwykle popularnej i lubianej aktorki A. Seniuk i jej córki M. Ma-
łeckiej-Wippich. Często sięgano po Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej 
M. Rusinka, Sekretne życie drzew P. Wohllebena, Trzeci biegun M. Kamińskie-
go. Chwalono Lekcje z pingwinem T. Michella. Wybierano też Noc ognia E.E. 
Schmitta, Stryjeńską. Diabli nadali A. Kuźniak, Tam, gdzie urodził się Orfeusz 
A. Grabowskiej, Wtedy. O powojennym Krakowie J. Olczak-Ronikier.

Lista książek czytanych i omawianych w minionym roku w klubach 
młodzieżowych obejmuje 28 tytułów, z których 5 to książki polskich autorów: 
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A. Onichimowskiej, B. Miszczuk, J. Podsiadlika, M. Fox, A. Sapkowskiego. 
W tej grupie czytelniczej dominowała literatura amerykańska reprezentowana 
przez N. Yoon, J. Greena, R. Rowell, V. Siobhan, C. Hoover, M. Kenneally,         
J. Buxbaum.

Literatura zagraniczna zdominowała też wybory w klubach dziecię-
cych. Na 85 tytułów 34 pozycje to książki polskich autorów m.in.: B. Gawryluk, 
E. Piotrowskiej, D. Zawadzkiej, M. Pałasza, J. Wachowiak, M. Szczygielskie-
go, G. Kasdepke, J. Olech, A. Stelmaszyk. Zagranicznych autorów literatury 
dla dzieci reprezentują na wspomnianej liście Brytyjczycy: H. Webb, R. Dahl,         
D. Williams, S. Leane, Holenderka S. V. Heede, Szwedzi: bestsellerowy 
M. Widmark, A. Lindgren, Å. Holmberga, R. Lagercrantz, Amerykanie S. Pen-
nypacker, P. Hermes, B. Park, H. i D. Howarth.

Konkurs na recenzję
Klubowicze mogą próbować swoich sił również jako recenzenci. Od 

lutego 2010 roku trwa nieustający internetowy konkurs na recenzję miesiąca 
oraz komentarz (do recenzji) miesiąca. Przedmiotem recenzji może być do-
wolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca 
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Przed-
miotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie Insty-
tutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze 
pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsyłanych do 
Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można przeczytać 
najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejednokrotnie także 
członków DKK podregionu bydgoskiego. W 2017 roku tytuł recenzji listopa-
da w kategorii dorośli zdobyła recenzja powieści Katarzyny Kołczewskiej pt. 
Odzyskać utracone autorstwa Agnieszki Krizel, członka Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Kęsowie! To trzecia, po Kto, jak nie ja? i Wbrew sobie, książka tej 
autorki czytana przez klubowiczów bydgoskiego podregionu.

Spotkania autorskie
Niezmiennie największą popularnością wśród form realizacji programu 

DKK cieszą się spotkania autorskie. Najczęściej łączone są one z promocją naj-
nowszych książek zapraszanych autorów. W drugim półroczu 2017 r. zorgani-
zowano ich piętnaście (ogółem w 2017 – 35 spotkań). Wzięło w nich udział 760 
osób (ogółem w 2017 – 1919 osób). 

Gośćmi pierwszych, po wakacyjnej przerwie, spotkań w dniach 12 i 13 
września 2017 r. byli: Monika Sznajderman, Hanna Cygler i Krzysztof Dauk-
szewicz. 

Monika Sznajderman – antropolog kultury, współzałożycielka i redak-
tor naczelny powstałego w 1996 roku Wydawnictwa Czarne, specjalizującego 

się przede wszystkim w literaturze faktu, czyli we współczesnym reportażu, 
literaturze podróżniczej, biografiach oraz literaturze historycznej, promowała 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy swoją książ-
kę Fałszerze pieprzu (premiera: listopad 2016 r.), zdobywczynię Nagrody im. 
Marii i Łukasza Hirszowiczów, Nagrody im. Jerzego Turowicza oraz Nagrody 
Miasta Radomia za najlepszą książkę literacką. Autorka ma na swoim koncie 
również książki: Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Współczesna Biblia 
Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Błazen. Maski i metafory. Jako 
redaktor opublikowała kilka antologii esejów m.in. Nostalgia. Eseje o tęskno-
cie za komunizmem, Znikająca Europa, Odessa transfer. Reportaże znad Mo-
rza Czarnego (wspólnie z K. Raabe), Jako dowód i wyraz przyjaźni. Reportaże 
o Pałacu Kultury (wspólnie z M. Budzińską). 

Krzysztof Daukszewicz – satyryk, felietonista, poeta, gitarzysta, kom-
pozytor, piosenkarz gościł w Kcyni i Nakle. Od 1976 r. współtworzył kabaret 
„Gwuść”. W latach 1978-1981 występował w warszawskim kabarecie „Na Pię-
terku” Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Od roku 1979 do 1984 był 
kierownikiem literackim Teatru na Targówku. W latach 1983-1986 z Januszem 
Gajosem współtworzył kabaret „Hotel Nitz”. Od roku 1986 do 1990 występo-
wał w kabarecie „Pod Egidą”. Przez wiele lat realizował swoje programy saty-
ryczne w TV. Od 2005 roku jest stałym gościem programu publicystyczno-sa-
tyrycznego Szkło kontaktowe w TVN 24. Jest autorem książek, m.in. Izy Rajder, 
czyli pieszy jeździec, Piosenki z życiorysem, Prawdziwki i zmyślaki, Przeboje 
sezonów, Przeżyłem, Panie Hrabio, cykl Między Worłujem i Przyszłozbożem, 
Pamiętnik IV Rzepy, Tuskuland.

Hanna Cygler – autorka niezwykle popularnych powieści dla kobiet, 
absolwentka skandynawistyki, tłumaczka języka szwedzkiego i angielskiego, 
prowadząca od 1994 r. biuro tłumaczeń spotkała się z czytelnikami w Łabiszy-
nie i Nowem. Zadebiutowała w 1997 r. książką pt. Tryb warunkowy, później 
były kolejne: Deklinacja męska/żeńska, Przekład dowolny, Przyszły niedokona-
ny, Głowa anioła, Kolor bursztynu, 3 razy R, Dwie głowy anioła, Czas zamknię-
ty, Pokonani, Odmiana przez przypadki, Dobre geny, Bratnie dusze, W cudzym 
domu, Grecka mozaika, Złodziejki czasu, Za cudze grzechy. Spotkania w podre-
gionie bydgoskim połączone były z promocją najnowszej powieści zatytułowa-
nej Tylko kochanka, która miała swoją premierę w marcu 2017 roku.
 W związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniem 
Muzyki bohaterem ostatniego wrześniowego spotkania był Jan Kanty Pawluś-
kiewicz – architekt, muzyk, jeden z najbardziej znanych polskich kompozyto-
rów muzyki teatralnej, filmowej i rozrywkowej. Karierę artystyczną rozpoczął 
w 1966 r. jako współzałożyciel kabaretu, później zespołu muzycznego Anawa, 
w którym grał do 1980 roku. Związany był z Piwnicą pod Baranami. Skompo-
nował muzykę do wielu piosenek M. Grechuty, A. Zauchy, G. Turnaua. Jego 
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piosenki wykonują także m.in. S. Karpiel-Bułeczka, R. Przemyk, M. Rodowicz, 
B. Rybotycka, J. Steczkowska. Ma na swoim koncie wiele form muzycznych, 
m.in. musical „Szalona Lokomotywa” (wspólnie z M. Grechutą), operę „Kur 
zapiał”, oratoria „Nieszpory Ludźmierskie”, „Weneckie opowieści o piekle 
i raju”, „Radość Miłosierdzia”, poemat symfoniczny „Harfa Papuszy”, misteria 
„Droga – życie – Miłość”, „Przez tę ziemię przeszedł Pan”, koncert fortepiano-
wy „Liściany kolczyk”, koncert klarnetowy „Karossa/Carossa”. Skomponował 
muzykę do takich filmów, jak np. „Bohater roku”, „Wodzirej”, „Układ krąże-
nia”. Jako kompozytor muzyki teatralnej związał się z wieloma scenami kraju. 
Czasami sam śpiewa. Maluje, tworząc tzw. sztukę żel-artu. Spotkanie połączone 
było z promocją książki zatytułowanej Jan Kanty Osobny (premiera: czerwiec 
2015). Wziął w nim udział jej współautor Wacław Krupiński – dziennikarz, kry-
tyk, redaktor działu kultury Dziennika Polskiego, autor książek: Głowy piwnicz-
ne, Moje woperowstąpienie. Rozmowy z Jadwigą Romańską, Pszczoła, Bach 
i skrzypce – wywiad rzeka ze Zbigniewem Wodeckim. 
 W październiku jako pierwsza z czytelnikami spotkała się Kira Gał-
czyńska – dziennikarka, pisarka, córka poety Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, redaktorka i edytorka większości jego dzieł, założycielka Muzeum 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Na swoim koncie ma ponad 
20 książek, m.in. Czas swe wzory układa, Mazurskie szlaki Gałczyńskiego, Le-
śniczówka Pranie, W zgiełku wieku …, Nie wrócę tu nigdy czyli Pożegnanie 
z Mazurami, Zielony Konstanty czyli Opowieść o życiu i poezji Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Srebrna Natalia, Mój anioł ma skrzydło zielone. Spo-
tkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Bydgoszczy połączone było 
z promocją najnowszej autobiograficznej książki zatytułowanej Nie gaście tej 
lampy przy drzwiach …, która miała swoją premierę 27 września 2017 roku. 
 Gościem spotkania w Świeciu była Mariola Pryzwan – polonistka, 
z zawodu bibliotekarz. Na co dzień pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Warszawie. Jest autorką biografii Marii Dąbrowskiej, Haliny Po-
światowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskie-
go, Marii Kownackiej, Anny Jantar, Anny German, Zbigniewa Cybulskiego, 
Ireny Jarockiej. 10 października 2017 r. ukazała się nakładem wydawnictwa 
Prószyński i S-ka jej najnowsza książka pt. Tylko mnie pogłaszcz …, opraco-
wanie listów Ireneusza Morawskiego do Haliny Poświatowskiej. O bohaterach 
swoich książek opowiada z niezwykłą pasją. Świeckie spotkanie poświęcone 
było jednak Irenie Jarockiej, bohaterce książki Wymyśliłam Cię. Irena Jarocka 
we wspomnieniach. W listopadzie odbyła się premiera kolejnej książki poświę-
conej tej popularnej piosenkarce w opracowaniu M. Pryzwan pt. Nie wrócą te 
lata. Autobiografia i listy do męża.
 W Kamieniu Krajeńskim i Gostycynie odbyły się spotkania z Kry-
styną Mirek – polonistką z wykształcenia, autorką powieści obyczajowych, 

m.in. Pojedynek uczuć, Droga do marzeń, Miłość z jasnego nieba, Polowanie 
na motyle, Prom do Kopenhagi, Francuska opowieść, Większy kawałek nieba, 
Podarunek, Wszystkie kolory nieba, Szczęście all inclusive. Ma na swoim koncie 
również trzytomowe cykle powieściowe: Jabłoniowy sad, Saga rodu Canten-
dorfów. Spotkania w podregionie bydgoskim połączone były z promocją powie-
ści pt. Słodkie życie. W listopadzie 2017 r. miała miejsce premiera najnowszej 
powieści K. Mirek Światło w Cichą Noc, otwierającej kolejny cykl powieścio-
wy noszący tytuł Willa pod Kasztanem. Jego drugi tom zatytułowany Światło 
o poranku ukazał się w lutym 2018 r., a na kwiecień zapowiedziana jest nowa 
powieść Pojedynek uczuć. Pierwsza książka K. Mirek, jaka została zakupiona 
dla DKK bydgoskiego podregionu pt. Droga do marzeń cieszyła się ogromnym 
powodzeniem.
 Cykl spotkań autorskich dla dorosłych zamknęło listopadowe spotka-
nie w Bydgoszczy. Gościem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
był ks. Krzysztof Ołdakowski – jezuita, redaktor naczelny Redakcji Progra-
mów Katolickich Polskiego Radia. Do zakonu wstąpił w 1980 roku, a siedem 
lat później przyjął święcenia kapłańskie. W 1989 r. tworzył radiową Redakcję 
Programów Katolickich i stanął na jej czele. W latach 1997-2003 pełnił funkcję 
redaktora naczelnego Redakcji Programów Katolickich TVP. Wielokrotnie re-
lacjonował uroczystości watykańskie z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II 
oraz jego pielgrzymki i spotkania na całym świecie. Był rektorem Jezuickiego 
Kolegium Teologicznego BOBOLANUM, redaktorem naczelnym Przeglądu 
Powszechnego, a także prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SI-
GNIS POLSKA. Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym. Autor książki Media 
pod lupą oraz współautor, obok Małgorzaty Kownackiej, Marka Sztomberskie-
go i Krzysztofa Bazyla książki Rok ważnych pytań.

 Z najmłodszymi czytelnikami spotkał się w listopadzie Paweł Wechte-
rowicz, autor książek obrazkowych dla dzieci m.in. Wielkie marzenia, Anasta-
zy, Czy wolno dotknąć tęczy, Emma chce grać jazz, Mrówka wychodzi za mąż, 
Wilk, pies i owce, Być jak Tygrys, Uśmiech dla Żabki, Każdy kot ma dwa końce, 
Rybka i słońce, laureat nagród. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele 
języków.

Warsztaty i szkolenia
Na program DKK składają się przede wszystkim spotkania w klubach 

wypełnione rozmowami o wspólnie przeczytanych książkach oraz spotkania 
autorskie. Program umożliwia również poszerzanie kompetencji moderatorom. 
Przede wszystkim z myślą o nich organizowane są w klubach podregionu byd-
goskiego specjalne warsztaty. 

W dniach 25 i 26 września 2017 r. odbyły się w czterech dziecięcych 
Dyskusyjnych Klubach Książki (Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, 
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Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim, Filia w Piechcinie Biblioteki Pub-
licznej Miasta i Gminy w Barcinie, Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy) warsztaty literacko-plastyczne. Nawiązywały one do wydanych 
przez wydawnictwo LITERATURA książek Barbary Gawryluk: Dżok, Baltic, 
Klifka, a poprowadziła je ich ilustratorka Iwona Cała – architekt, laureatka 
konkursów wzorniczych i architektonicznych, autorka architektonicznego blo-
ga www.lekturyarchitektury.pl. Projektuje i pomaga zmieniać przestrzenie 
wnętrz. Od 2005 r. prowadzi Studio Projektowe Iwona Cała. Ilustracją książkową 
zajmuje się od 2003 r. Zilustrowała m.in. książki Wandy Chotomskiej, Marcina 
Brykczyńskiego, Grzegorza Kasdepke, Pawła Beręsewicza, Barbary Gawryluk. 
Od ponad 10 lat maluje dla adresowanego do dzieci dwutygodnika Świerszczyk. 
W warsztatach wzięło udział łącznie 87 osób. Wykorzystując różne materiały 
plastyczne, dzieci wykonywały pod kierunkiem ilustratorki kolaże nawiązujące 
do postaci bohaterów książek B. Gawryluk. 

Z kolei 20 i 21 listopada 2017 r. zorganizowane zostały warsztaty ph. 
Współczesna literatura fińska, adresowane do moderatorów i członków Dysku-
syjnych Klubów Książki dla dorosłych. Poprowadziła je Bożena Kojro – tłu-
maczka, właścicielka wydawnictwa KOJRO, specjalizującego się w literaturze 
skandynawskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fińskiej. W Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie omówiono książkę Cztery drogi T. 
Kinnunena, debiutancką powieść uhonorowaną m.in. The Grand Finnish Jour-
nalism Prize (najlepsza powieść 2014 r.) oraz Nagrodą Fińskiego Stowarzysze-
nia Księgarzy – Thank You for the Book Prize 2015. W ciągu roku od premiery 
książki prawa do jej wydania sprzedano do kilkunastu krajów. Z bohaterami 
Czterech Dróg spotykamy się ponownie w powieści Inni niż my z roku 2016 
(polskie wydanie 2017). W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnie omawiana 
była powieść Gdy zniknęły gołębie (2012, wydanie polskie 2015) S. Oksanen 
– współczesnej pisarki fińskiej pochodzenia fińsko-estońskiego. Swego cza-
su w klubach bydgoskiego podregionu czytana była jej powieść nosząca tytuł 
Oczyszczenie. W Nowem rozmowa toczyła się wokół powieści pt. Uzdrowiciel 
A. Tuomainena (2010, polskie wydanie 2013), zdobywczyni tytułu Najlepszej 
Fińskiej Powieści Kryminalnej w 2011 roku. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tucholi omawiano Piasek Saraswati R. Isomäkiego – powieść w tłumacze-
niu prowadzącej warsztaty B. Kojro. R. Isomäki – dziennikarz, autor książek 
science fiction zajmuje się zagadnieniami związanymi z energią jądrową oraz 
globalnym ociepleniem klimatu. W warsztatach dla dorosłych wzięło udział 55 
osób. Byli moderatorzy i członkowie wymienionych DKK, ale także modera-
torzy z pozostałych klubów danej miejscowości bądź też powiatu. Ta forma 
warsztatów cieszy się w Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskie-
go ogromnym powodzeniem zarówno wśród moderatorów, jak i klubowiczów. 

 

Koordynator regionalny DKK Lucyna Partyka oraz moderatorzy: Re-
nata Grabowska z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, Halina 
Jarzembowska z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz 
Marcin Warmke z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu reprezentowali 
podregion bydgoski na zorganizowanym przez Instytut Książki 9 i 10 listopa-
da 2017 r. w Warszawie szkoleniu dla moderatorów i zjeździe koordynatorów 
DKK. W programie znalazły się wykłady: Oblicza współczesnej literatury pol-
skiej w migawkach (dr hab. M. Urbanowski, UJ), Arcydzieła nie muszą być 
nudne … o nieznanym obliczu literatury polskiej XX wieku (dr hab. M. Woź-
niak-Łabieniec, UŁ), warsztaty: Książki jako antidotum na dziecięce problemy? 
(dr W. Matras, UP), O gatunkach (nie?)obecnych na spotkaniach DKK (dr hab. 
W. Kudyba, UKSW), Literatura popularna z wyższej półki (M. Kube), Życie 
literackie jako źródło inspiracji w pracy moderatora DKK (J. Pacześniak, IK), 
Dyskusje to nie wszystko. Jak stworzyć klub, który chce czegoś więcej (T. Ko-
bylański, CST Self), Przepędzić nudę, czyli o metodach pracy w dziecięcych 
i młodzieżowych DKK (M. Mołoń, CST Self). Zarówno koordynatorzy, jak 
i moderatorzy wzięli udział we wspólnej dyskusji nt. „Ścieżki rozwoju klubów 
książki w Polsce”. Byli również goście zagraniczni: Karen Hellewell – koordy-
natorka programów promujących czytelnictwo wśród dzieci w Wielkiej Bry-
tanii reprezentująca The Federation of Children’s Book Groups oraz Josefine 
Mohrhard – koordynatorka programów promujących czytelnictwo wśród dzieci 
w Niemczech, przedstawicielka Fundacji Stiftung Lesen.

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.

LIPIEC

1.07. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie odbyła 
się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury finałowa gala XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O cisową gałązkę” im. L. Wyczół-
kowskiego. Wieczór rozpoczął się słowami wiersza „Zasadnicze trudności” 
Juliana Kornhausera. Rozdane zostały nagrody, wysłuchano nagrodzonych 
wierszy oraz krótkich rozmów z laureatami. Na zakończenie odbył się koncert 
zespołu HULAJDUSZA z Torunia.

2.07. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorgani-
zowano warsztaty plastyczne ph. „Kto mieszka na łące”. Poprowadziła je Ja-
dwiga Dziurgiela – barcińska hafciarka i wolontariuszka. Dzieci wymieniały 
zwierzęta i ptaki, które można spotkać latem na łące i wycinały z kolorowego 
filcu żaby, biedronki motyle, ptaszki itp., które następnie przyklejały na plakat, 
tworząc piękną letnią łąkę. Po słodkim poczęstunku dzieci robiły zakładki 3D 
do książek.

3-7.07. w ramach obchodów jubileuszu Powstania Wielkopolskiego 
z inicjatywy Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbył się IV Plener Rzeź-
biarski ph. „Postacie Powstania Wielkopolskiego”, połączony z warsztatami dla 
dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik miał możliwość spróbowania swoich sił 
w rzeźbiarstwie pod fachowym nadzorem instruktorów rzeźby w drewnie.

4.07. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotka-
nie ze Sławomirem Ciecierskim, tenorem chóru „Halka”, stałym jurorem „Po-
znańskiej Wiosny gitarowej”, połączone z promocją nowej płyty. W czerwcu mi-
nęło 7 lat od momentu rozpoczęcia komponowania cyklu utworów pod wspólną 
nazwą „Niesymfonia”. Do tej pory powstało ponad 840 utworów. S. Ciecierski 
tworzy głównie kompozycje na orkiestrę symfoniczną, rzadziej muzykę elek-
troniczną oraz na gitarę klasyczną. Corocznie, część swojej muzyki dedykuje 
miastu i jego mieszkańcom, kompilując ją do wielkości płyty CD i umieszcza-
jąc w Internecie. Swoim działaniem wspomaga innych twórców, komponując 
dźwięki do filmów i spektakli, pisząc piosenki, a także uświetniając spotkania 
autorskie poetów i pisarzy.

4.07. w ramach obchodów Roku Wisły w Filii nr 3 dla dorosłych i dla 
dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia ph. „Poznajemy tajemnice 
Wisły: dajemy nurka w ciekawostki o naszej rzece”, 6 lipca w Filii nr 14 dla 
dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy rozpoczął się cykl zajęć po-
święconych królowej polskich rzek, a 15 września w Filii nr 19 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia 
dla dzieci pt. „Wisła – Królowa Polskich Rzek”.

5.07. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorganizo-
wała na łabiszyńskiej wyspie kolejny pokaz z udziałem iluzjonisty Arkadiusza 
Amona Wiatrowskiego. W spotkaniu, które odbyło się w trakcie Łabiszyńskiego 
Pleneru Artystycznego, wzięły udział całe rodziny, goście Dziecięcej Akademii, 
kolorowych wakacji oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w filii bibliotecznej 
i świetlicy w Jeżewie.

6.07. Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało dla 50-
osobowej grupy uczestników letnich wakacji, warsztaty w Brzózkowej Krainie, 
które prowadziła instruktor Katarzyna Baszak. Obejmowały one malowanie 
na szkle, rzeźbienie w glinie oraz zajęcia kulinarne.

7.07. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej Polskiego Związku Fotografów Przyrody 
okręgu Pomorsko-Kujawskiego pt. „Oblicza natury”, którą można było oglądać 
do końca sierpnia.

9.07. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy otwar-
to wystawę starych zdjęć pt. „Ocalmy od zapomnienia”. Miała on m.in. zwrócić 
uwagę na projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej realizowany przez Fun-
dację Ośrodka Karta we współpracy z lokalnymi bibliotekami.

17.07. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z okazji Święta Żaby. Dzieci 
zapoznały się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy i warunków 
egzystencji tych zwierząt, poznały ciekawostki na temat różnych gatunków żab, 
dowiedziały się, jak przebiega cykl rozwojowy żaby, a także wysłuchały opo-
wiadania i kilku wierszyków poświęconych omawianym płazom. 

18.07. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku zorga-
nizowała na Plaży Miejskiej – promujące czytelnictwo spotkanie ph. „Zaczyta-
ny Więcbork”. Wśród gości były władze miejskie, przedstawiciele Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz turyści. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Krople Waleriana” z Bydgoszczy. 
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29.07. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie we współpracy 
z Gminą Świekatowo i La Siesta Estremo zorganizowała plener malarski dla 
uczniów szkół plastycznych z Mińska (35 osób), którzy przyjechali do Polski 
dzięki inicjatywie Międzynarodowego Centrum Dzieci i Młodzieży w Rado-
dzieży. Przy pomocą farb, kredek i ołówków powstały prace przedstawiające 
kościół w Świekatowie, budynek plebani, budynek szkoły, Chatę pod Strzechą 
z Zalesia Królewskiego, wieżę ciśnień oraz świekatowską plażę. Powstałe pra-
ce zaprezentowane zostały na zorganizowanej w październiku wystawie „Letni 
Plener”.

31.07-8.08. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zor-
ganizowała dla młodzieży VII warsztaty fotograficzne pod nazwą „Wspomnień 
czar – sentymentalna podróż z książką”. Technicznych wskazówek udzielała 
Dagmara Wachowiak. W tym roku plener odbył się na łabiszyńskiej wyspie 
i w Pałacu w Lubostroniu. Młodzież przygotowała stroje nawiązujące do po-
przednich epok. Podczas pleneru w Lubostroniu skorzystała ze strojów wypo-
życzonych z Pałacu. Fotografom towarzyszyła oczywiście książka. Głównym 
celem warsztatów jest promocja książki, czytelnictwa oraz przyrody i zabytków 
gminy. 3 sierpnia uczestnicy wyjechali do Kruszwicy. Na zakończenie powstała 
wystawa, która jest stałą ekspozycją w bibliotece.

31.07. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Wojciech Bońkowski – z wy-
kształcenia muzykolog, tłumacz współczesnej literatury włoskiej, z zamiłowa-
nia znawca win, autor wydanej przez Instytut Chopina książki Chopin gourmet, 
współautor obok Marka Bieńczyka przewodnika Wina Europy, juror czołowych 
międzynarodowych konkursów winiarskich International Wine Challenge i De-
canter World Wine Awards. Jego blog www.winaeuropy.pl został wyróżniony 
jako jeden z najlepszych polskich blogów przez miesięcznik „Press”. 

SIERPIEŃ

7.08. w ramach Dni Miasta Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kra-
jeńskim zorganizowała w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej 
I Wielki Test z Historii Sępólna Krajeńskiego pod honorowym patronatem bur-
mistrza . Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę 
Sępólno Krajeńskie. W CAS odbył się również wernisaż wystawy „Gdyby…” 
składającej się z plansz archiwalnych fotografii i pocztówek Sępólna Krajeń-
skiego, pochodzących z cyfrowego archiwum tradycji lokalnej biblioteki, które 
połączono ze współczesnymi zdjęciami miasta. Następnego dnia zaproszono 

mieszkańców na wspólny spacer po mieście z przewodnikiem śladami boha-
terki książki Pierścień Sępolenki, czyli z Misią wspólnie po Sępólnie. 9 sierpnia 
zaproponowano zabawę w pokoju zagadek (escape room).

9.08. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich od-
były się warsztaty plastyczne pn. „Eksperyment malarski” prowadzone przez 
Emilię Waszak, studentkę Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, która 
zademonstrowała uczestnikom, jak można wykonać ciekawe prace plastyczne, 
wykorzystując farby plakatowe.

11.08. z okazji 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła się wieczornica patriotyczna przy-
gotowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz 
Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. W programie znalazła się prezentacja 
multimedialna poświęcona Bitwie Warszawskiej, czytanie wspomnień Józefa 
Piłsudskiego oraz wspomnienia Janiny Drążek, córki uczestnika Bitwy War-
szawskiej. 

11.08. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przy-
byli z wizytą studyjną pracownicy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. 
Uczestniczyli oni w promocji projektu „Pole widzenia książki” realizowanego 
w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Omówiono zasady współpracy 
oraz termin prezentacji wystawy mobilnej prezentującej różne sposoby pracy 
z literaturą. 

11.08. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie zor-
ganizowała na rynku miasta happening ph. „Czytając pomagam”, połączony 
z akcją „Uwolnić książkę” oraz wyprzedażą garażową. Miał on na celu poprzez 
atrakcyjne zabawy dla najmłodszych, czytanie fragmentów z bajek, malowanie 
na folii stretchowej farbami, malowanie kredą na szarym papierze, konkursy, 
zachęcić do czytania książek, ale także przybliżyć sytuację zwierząt w schroni-
skach, okazać im wsparcie.

16.08. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła 
się inauguracja projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze” połączona 
ze spotkaniem poświęconym obsłudze nowoczesnych aplikacji mobilnych przy-
datnych w planowaniu podróży oraz korzystaniu z różnych form książki. Innym 
razem przewodniczka Monika Andruszkiewicz zabrała uczestników w małą po-
dróż po najbliższej okolicy. W barcińskiej bibliotece gościli też podróżnicy: A. 
P. Fiedler, M. Filipczak, M. Pindral, S. Hennig i M. Matuszkiewicz. Warsztaty 
dziennikarskie poprowadził Roman Czejarek, dziennikarz związany z Radiową 
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Jedynką. Realizację projektu zakończyło podsumowujące spotkanie grudniowe, 
podczas którego rozdano nagrody laureatom quizu internetowego „Podróżuje-
my z biblioteką”, a Andrzej Turzyński wygłosił prelekcję pt. „Prawda o Fatimie 
i wielkich podróżnikach Portugalii”. 

17.08. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty plastyczne z Emilią Waszak 
– studentką grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, której wystawę linorytów można było oglądać w bibliotece 
od 10 lipca. Tematem zajęć były kolory, kształty i emocje, jakie towarzyszą 
podczas ulewy. Wykorzystując kredki i farby, uczestnicy stworzyli przepiękne 
abstrakcje i pejzaże. 

  19.08. Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich zor-
ganizowała przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych wycieczkę do Górniczej Wioski (Piła nad Brdą). Dzieci poznały hi-
storię podziemnego górnictwa węgla brunatnego, przyrodę Borów Tucholskich, 
z audio przewodnika usłyszały odgłosy zwierząt i ptaków zamieszkujących ten 
region, poznały Ducha kopalni – postać opowiadającą o górnictwie i górnikach, 
uczestniczyły również w dwóch warsztatach: czapka czako, pieczęć górnicza. 
Usłyszane informacje uzupełniła oglądana przez dzieci interaktywna makieta 
Górniczej Wioski.

  22.08. z okazji 125 rocznicy urodzin pisarki, poetki, animatorki kul-
tury Wandy Dobaczewskiej (Niedziałkowskiej) oraz 10 rocznicy debiutu po-
etyckiego jej wnuczki Heleny Skonieczki z domu Dobaczewskiej, odbyło się 
w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy spotkanie z cyklu „Pokochały 
Pałuki”. Spotkanie połączone było z promocją albumu pt. Wiersze z żywego 
drzewa, zawierającego w części wileńskiej wiersze W. Dobaczewskiej, która 
dzieciństwo i młodość spędziła w Wilnie, a w 1951 r. zamieszkała w Żninie, na-
tomiast w części żnińskiej i bydgoskiej poezję H. Skonieczki, która wychowała 
się w Żninie, a od 1976 r. mieszka w Bydgoszczy. Spotkanie uświetniły harcerki 
z Instruktorskiego Kręgu Seniorek oraz artyści z kcyńskiego Zespołu Regional-
nego „Pałuki”. 

WRZESIEŃ

2.09. w zabytkowej synagodze w dzielnicy Stary Fordon odbyło się 
z inicjatywy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, Fi-
lii nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, Filii nr 9 dla do-

rosłych oraz Filii nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży Na-
rodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Spotkanie rozpoczęło się 
krótkim wykładem dr. Marcina Smolińskiego, literaturoznawcy z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na temat okoliczności powstania Wesela. 
Do głośnego czytania zaproszeni zostali czytelnicy osiedlowych bibliotek oraz 
mieszkańcy Fordonu, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu 
oraz Radni Osiedla Stary Fordon. Dodatkową atrakcją był koncert poezji śpie-
wanej w wykonaniu Piotra Zaporowicza. Na zakończenie Damian Rączka ze 
Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu zaprosił chętnych na wycieczkę 
śladami historii po Starym Fordonie. W Narodowe Czytanie dramatu Wyspiań-
skiego włączyły się też biblioteki samorządowe.

5.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie gościli 
członkowie Polskiego Związku Niewidomych – Koła z Bydgoszczy.

7.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie rozstrzygnięty 
został Wakacyjny Konkurs Czytelniczy. Jego uczestnikami byli wszyscy, którzy 
w okresie 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. wypożyczyli książki ze świekatowskiej 
biblioteki. Nagrody wręczono w pięciu różnych kategoriach wiekowych (do 60 
roku życia) osobom, które zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc. 

8.09. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ph. „Bezpieczny senior” poświę-
cone zagrożeniom czyhającym na starsze osoby. Instruktażowy film oraz pre-
lekcja policjantów uświadomiły zgromadzonej publiczności, jak łatwo można 
ulec oszustom. Późniejsze pytania, dyskusja i wymiana doświadczeń dostarczy-
ły wiedzy, jak należy postępować, aby nie stać się łatwą ofiarą przestępców.

8.09. z inicjatywy Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu na Dworcu 
PKP w Inowrocławiu spotkała się grupa osób, która udała się na spacer w po-
szukiwaniu śladów pierwszej miejskiej linii tramwajowej. Uczestnicy wędrów-
ki przeszli (trasa liczyła ok. 2 km) ulicami Dworcową, Królowej Jadwigi aż do 
Rynku, skąd udali się na ulicę Świętego Ducha, gdzie znajduje się zabytkowy 
wagonik tramwajowy. Dzięki uprzejmości Inowrocławskiej Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej wagonik został udostępniony zwiedzającym. Celem podróży 
było również przywołanie ciekawostek z historii miasta oraz obiektów, które 
zniknęły z jego krajobrazu. Spacer zorganizowano w ramach 25 edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa. 

11.09. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
podczas spotkania Klubu Podróżnika o swojej wyprawie do Boliwii, Peru i Chi-
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le opowiedzieli Jadwiga i Bogdan Jelinkowie. Przez dwa tygodnie zwiedzili 
trzy kraje, pokonali ponad 30 tys. km, mieli 7 startów i 7 lądowań. W Chile 
mieli okazję zwiedzić stolicę Santiago de Chile, pustynię Atacama oraz wioskę 
indiańską Machuca. W Boliwii zwiedzili m.in. La Paz, udali się także na pła-
skowyż Altiplano, gdzie podziwiali Salar de Uyuni, Lagunę Białą, Pustynię Sa-
lvadora Dali, gejzery na wysokości ponad 4900 m.n.p.m., Lagunę Colorada, 
Lagunę Verde. W Peru mieli okazję zobaczyć pływające wyspy Uros na jezio-
rze Titicaca, zawitali do stolicy Limy oraz dawnej stolicy Inków – Cusco. 12 
grudnia J. i B. Jelinkowie byli gośćmi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Łabiszynie.

12.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu warsztatami bota-
niczno-kulinarnymi „Czuję podniebieniem smak bezmiernej zieleni”, zainau-
gurowano realizację projektu „Zmyśmian”, dofinansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury. Odbyły się one w formie spaceru edukacyjnego 
z udziałem dr nauk biologicznych Krystyny Stepczyńskiej-Szymczak po Parku 
Solankowym i jego okolicach. Warsztaty miały na celu poszukiwanie jadalnych 
roślin opisywanych w poezji Leśmiana.

12.09. w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Rejonowej Bi-
bliotece Publicznej w Szubinie –
odbyła się prelekcja ks. Karola Rawicza-Kostro połączona z prezentacją mul-
timedialną pt. „Źródła wiary i kultury chrześcijańskiej zapisane w bazylikach 
rzymskich”. Prelegent opowiedział historię tzw. bazylik większych: św. Jana 
na Lateranie, św. Piotra, św. Pawła za Murami i Matki Boskiej Większej, zwa-
nych też bazylikami patriarchalnymi, nad którymi bezpośrednie zwierzchnic-
two sprawuje Papież. 14 września Anna Sergott wygłosiła wykład nt. „Anioły 
w sztuce” uzupełniony pokazem multimedialnym prezentującym postacie anio-
łów i sceny z ich udziałem obecne w obrazach dawnych mistrzów. 

12.09. otwarto w Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Żninie wystawę retrorytów pt. „Epitafium” Romana Terzyka. Trzy-
naście epitafiów poświęconych zasłużonym mieszkańcom regionu przekazał 
artysta w darze żnińskiej bibliotece. Obecnie stanowią one wystawę czasową, 
na stałe znajdą miejsce w nowej sali służącej organizacji imprez upowszechnia-
jących czytelnictwo, prezentować będą dorobek kulturalny regionu. 

13.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zorganizo-
wane zostało spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, lekarzem weterynarii, 
autorką książek, programów radiowych i telewizyjnych. Wzięli w nim udział 
również goście z Fundacji „Ostatnia Przystań” z Wtelna, zajmującej się psimi 
i kocimi seniorami.

14.09. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbył się wernisaż malarstwa Anny Garniewicz pt. 
„Bydgoszcz w malarstwie”. Artystka szlifowała swoje umiejętności pod okiem 
artysty plastyka mgr Małgorzaty Biernat-Świtoniak w grupie plastycznej „Im-
presja” działającej przy Garnizonowym Klubie „Lotnik”. Jest laureatką wielu 
konkursów plastycznych, a swoje artystyczne inspiracje czerpie przede wszyst-
kim z podróży oraz zamiłowania do pejzaży oraz kwiatów. Obrazy Anny Gar-
niewicz można było podziwiać w bibliotece do 29 września 2017 roku.

19.09. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z recitalem „Między 
mną a Tobą” wystąpiła Laura Łącz. Artystka przypomniała piękne polskie pio-
senki sprzed lat, w trakcie występu nie zabrakło również poetyckich recytacji. 
Wcześniej aktorka i autorka książek dla dzieci takich jak: Nocne duszki i inne 
bajki, Bajki i wiersze na cztery pory roku czy Abecadło spotkała się z najmłod-
szymi czytelnikami.

19.09. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni otwarta 
została wystawa pt. „Codzienne życie w PRL”, która prezentowała m.in. 
podstawowe artykuły gospodarstwa domowego z czasów PRL. 

19.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach rozpoczął się 
kolejny cykl audycji muzycznych prowadzonych przez artystów z Filharmonii 
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Tym razem za-
brzmiały marsze towarzyszące ważnym uroczystościom, tworzone przez zna-
nych kompozytorów i wykorzystywane w muzyce teatralnej i filmowej.

22.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy „Andrzej Wajda 40/90”, podczas którego prelekcję 
wygłosił prof. Piotr Zwierzchowski. Wystawę można było oglądać na Dziedziń-
cu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej do 12 października 2017 r. 
Dzień 9 października to data śmierci Andrzeja Wajdy. Tytuł wystawy nawiązuje 
do 40 filmów fabularnych, które zrealizował reżyser. Ekspozycja prezentuje fil-
mografię w porządku chronologicznym: od „Pokolenia”, czyli debiutu z 1954 
roku, aż do „Powidoków” – ostatniego filmu o Władysławie Strzemińskim. 
Na planszach oprócz fotosów, werków i plakatów, znajdują się także fotokody 
odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów. Organizatorami wystawy są 
Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa.

22.09. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyła się IV edycja Biesiady „Myśli Poetyckiej”. Go-
ściem honorowym dorocznego spotkania członków i sympatyków Biesiady był 
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bydgoski historyk, archiwista i poeta Wiesław Trzeciakowski. Swoje utwory za-
prezentowali także m.in.: Aleksandra Brzozowska, Barbara Gębarowska, Wie-
sława Barbara Jędrzejewska, Artur W. Łukasik, Alina Rzepecka, Marta L. Rzep-
nikowska. Miłymi akcentami poetyckiego popołudnia były muzyka skrzypcowa 
w wykonaniu Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk oraz „ciasteczka literackie” przy-
gotowane przez Lucynę Siemińską. 

22.09. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie była 
współorganizatorem XIII Wojewódzkiego Zjazdu Szkół i Kół im. Powstańców 
Wielkopolskich. Z tej okazji odbyły się pogadanki ph. „W gościnie u przyjaciół” 
na temat Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, przygotowano wystawy: 
publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego, „Dawny Łabiszyn i jego 
mieszkańcy” i zdjęć z letnich warsztatów fotograficznych.

22.09. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach miało miej-
sce spotkanie z Jakubem Skworzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, 
podczas którego czytał fragmenty książki pt. Adaś Mickiewicz – łobuz i mistrz, 
dyskutował z młodzieżą na temat podróżowania po świecie i poznawania cie-
kawych ludzi.

24.09. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała dla sym-
patyków biblioteki wycieczkę autokarową do Dobrzycy k. Koszalina połączoną 
ze zwiedzaniem założonych w 1992 r. Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz 
Ogrodów Hortulus Spectabilis.

27.09. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odby-
ło się spotkanie autorskie z Sylwią Trojanowską, która pisze o wykluczeniach 
społecznych (np. spowodowanych przez otyłość), problemie samoakceptacji, 
trudnej walki o zmianę sytuacji życiowej. Daje nadzieję czytelnikom – pokazu-
je, że dzięki samozaparciu, cierpliwości i wsparciu bliskich wiele problemów 
można pokonać i dać sobie szansę na szczęście. 

27.09. dzięki współpracy Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim 
ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej Meritum, które otrzymało dofi-
nansowanie z MKiDN, zostały przeprowadzone w bibliotece FANTASTYCZ-
NE ZAJĘCIA dla młodzieży. Celem warsztatów była promocja twórczości 
Stanisława Lema z użyciem robotów Lego Mindstorms EV3. Młodzież została 
podzielona na dwie grupy, aby pod czujnym okiem trenerów pracować nad tek-
stami Lema, następnie robiono scenografię do przeczytanego testu, aby na sam 
koniec nakręcić film. 

28.09. gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Na-
kle był podróżnik i fotograf Robert Gondek, który mówił o swym projekcie 
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Celem jest zdobycie najwyższych 
szczytów w każdym afrykańskim kraju. Od 2008 roku Robertowi Gondkowi 
udało się zdobyć 18 wierzchołków w 16. krajach tego kontynentu. Opowiedział 
o wyprawach na Kilimandżaro i Mount Meru w Tanzanii, Mount Kenya w Ke-
nii, Rwenzori w Ugandzie, Karisimbi w Rwandzie i na Mount Heha w Burundi. 
Drugą jego pasją jest fotografia ukazująca piękno afrykańskiego kontynentu. 
Jego prace wyróżniane są na konkursach, a wystawy zdobywają uznanie.

29.09. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie odbyło się 
spotkanie z Ewą Cielesz – autorką powieści obyczajowych Siedem szmacianych 
dat, Obce matki, Burza przed ciszą. W spotkaniu wzięła udział młodzież z ko-
ronowskiego liceum.

29.09. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Cekcynie czytano tekst Władysława Kilichowskie-
go pt. Komitet Gminny Niesienia Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Cekcynie, 
stanowiący relację z wydarzenia, które miało miejsce na terenie gminy w 1936 
roku. Tekst stał się inspiracją do poszukiwań osób i miejsc oraz wydarzeń zwią-
zanych z działalnością tego komitetu. 10 listopada odbyło się drugie spotkanie 
związane z tym tematem. Zrodził się pomysł na napisanie scenariusza na pod-
stawie owego tekstu oraz zbieranie materiałów (zdjęć, dokumentów) przybliża-
jących tę wspaniałą inicjatywę.

PAŹDZIERNIK

2.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się 
pierwsze spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! gry w Barcinie”. 
Inicjatorem jego powstania jest Marek Kukowski, czytelnik biblioteki, który 
również użycza swoich gier na spotkania odbywające się w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca. 

 5.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu przeprowadzone zosta-
ły zajęcia z dogoterapeutą Justyną Krusińską i psem Igą rasy Golden Retriver 
ph. „Dzieciaki kochają zwierzaki”. Celem spotkania było ukazanie terapeutycz-
nych korzyści kontaktu z psem. Spotkanie pomogło przełamać lęk wobec czwo-
ronogów oraz nauczyć zachowania w kontakcie z nieznanym psem. 
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5.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu zorganizowano 
spotkanie z lokalnym poetą Krzysztofem Spychem, który prezentował utwory 
powstałe na przestrzeni kilkunastu lat, te pisane w zaciszu domowym oraz te, 
które powstały na warsztatach twórczego pisania Grona Literackiego „Zielony 
Kot” ze Świecia. 

6.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorga-
nizowany został benefis jubileuszowy X-lecia pracy artystycznej Remigiusza 
Kuźmińskiego – tenora pochodzącego z Zalesia w gminie Barcin. Rozmowa 
przeplatana była koncertem. Artyście towarzyszyły: Daria Wójcik – sopran oraz 
pianistka Adrianna Wdzieńkońska.

6-31.10. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu 
Krajeńskim przez cały miesiąc, trzy razy w tygodniu, przychodziły dzieci 
z przedszkola, by wysłuchać opowiadań oraz obejrzeć nawiązującą do tematyki 
książki bajkę. Poruszony został m.in. temat marzeń, jesieni, domowych zwie-
rząt oraz magicznych słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Między czytanka-
mi, a oglądaniem bajek była chwila przerwy na zabawę. Najbardziej przypadły 
do gustu najmłodszym czytelnikom zajęcia taneczne.

7.10. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała po raz piąty 
rajd rowerowy z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Sprzed siedziby bi-
blioteki uczestnicy wyruszyli przez Tupadły do Markowic, a potem do Kruszy 
Podlotowej. Miłośnicy książek i aktywnego wypoczynku poznali historię bitwy 
pod Mątwami oraz zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Po-
koju, Pani Kujaw w Markowicach. Punktem docelowym była świetlica wiejska 
w Kruszy Podlotowej, gdzie gospodynie przyjęły uczestników rajdu pysznym 
poczęstunkiem. Przy rozpalonym ognisku można było się ogrzać i upiec ziem-
niaki. Wspólnie z mieszkańcami uczestnicy rajdu bawili się w podchody literac-
kie, czytali, tworzyli ziemniaczane ludziki. Humory poprawiała muzyka płyną-
ca z akordeonu i zabawy rekreacyjno-sportowe. Na zakończenie wystartowały 
w górę latawce. 

 
9.10. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-

było się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. Jego gośćmi byli żnińscy podróż-
nicy Maria i Tomasz Zwolenkiewiczowie, którzy m.in. opowiedzieli o najbar-
dziej atrakcyjnych parkach i rezerwatach południa Afryki, zabytkach z czasów 
kolonialnych, pięknych Wodospadach Wiktorii.

10.10. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z okazji Dnia Drzewa. Pod-
czas spotkania dzieci poznały rolę drzew w życiu człowieka, wysłuchały wier-

szyka Franciszka Kobryńczuka pt. Las oraz rozwiązały zagadki o drzewach. 
Zapoznały się również z „Prośbą drzew”, którą w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku opracował i opublikował w prasie włoski profesor Rafaelo Cormio. 
Na koniec wspólnie wykonały plakat pt. „Drzewo domem dla zwierząt”. 

10.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, poświęcone książce Niesamowite przy-
gody dziesięciu skarpetek, wyróżnionej Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego 
Warszawy. 11 października autorka gościła w Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Nakle, 12 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Koronowie.

10.10. z okazji Dnia Drzewa Gminna Biblioteka Publiczna w Jak-
sicach przygotowała dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jaksicach 
warsztaty ekologiczno-plastyczne, ukazujące znaczenie drzew. 

11.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 100-lecia I Wodnej Drużyny Harcer-
skiej im. A. Mickiewicza w Barcinie.

11.10. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu była znana re-
portażystka Lidia Ostałowska autorka poczytnych książek pt. Cygan to Cygan, 
Farby wodne, Bolało jeszcze bardziej rozmawiała o trudnych tematach wyklu-
czenia, o mniejszościach narodowych i subkulturach młodzieżowych. Spotka-
nie współorganizowały Stowarzyszenia „activeXtreme” i „Nowa Para Butów” 
oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

12.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
było się spotkanie autorskie z Łukaszem Walewskim, dziennikarzem radiowej 
Trójki, autorem książki Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux pas i inne 
historie oraz współautorem Ambasadorowie. Czego nie powie Ci królowa. Cie-
kawostki z życia dyplomacji, nieznane szerszej publiczności przeplatał anegdo-
tami i ubarwił licznymi fotografiami.

12.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarta zosta-
ła wystawa z cyklu „Nasze Malowanie” prezentująca prace Grupy Plastycznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku od kilku lat malującej pod kierunkiem artysty 
malarza Zenona Korytowskiego. 

13.10. zorganizowano w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu „Wie-
czór ze Sławą Przybylską”. Spotkanie z legendą polskiej piosenki rozpoczęła 
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rozmowa z Arturem Cieślarem, autorem książki Kobieta metamuzyczna, w któ-
rej przeczytać można rozdział poświęcony artystce. Następnie publiczność mia-
ła okazję na żywo słuchać niezapomnianych przebojów Sławy, a nawet śpiewać 
wspólnie z nią „Słodkie fiołki” czy „Wspomnij mnie”. Na fortepianie akompa-
niował Janusz Tylman, a roli konferansjera podjął się małżonek gwiazdy – Jan 
Krzyżanowski. Współorganizatorami tej unikalnej imprezy była Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusz Zarębskiego i Willa pod Różami. Spotka-
nie dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia w ramach realiza-
cji zadania „Przy drugiej kawie” z zakresu upowszechniania kultury.

16.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach przedszkolaki 
wraz z bibliotecznymi skrzatami obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk. Pysia 
i Amelka poprzez różne animacje starały się przekazać milusińskim jak waż-
ne jest mycie rąk i kształtowanie higienicznych nawyków. Dla przedszkolaków 
była to nie tylko nauka, ale i dobra zabawa. Na zakończenie zajęć każdy przed-
szkolak otrzymał mydełko.

17.10. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Grajewską, która promowała 
swój drugi tomik poezji zatytułowany Podpalam żyrafę. Tłem czytanej poezji 
były reprodukcje obrazów korespondujące z przedstawionymi utworami. Poet-
ka za pomocą słowa podzieliła się swoimi emocjami, a także miłością do malar-
stwa. Spotkanie poprowadziła poetka Alina Rzepecka.

 17.10. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała w Parku Kul-
turowym wspólnie ze Szkołą Podstawową im. E. Estkowskiego Plenerowy 
Event Czytelniczy. Uczestniczyło w nim 12 uczennic, które musiały zmierzyć 
się z szeregiem zadań, m.in. wykazać się znajomością postaci, bohaterów lite-
rackich, literackich noblistów, zmierzyć się z niełatwym zadaniem matematycz-
nym, który doprowadziło do książki Syzyfowe prace, rozwiązać rebus, a także 
zmierzyć się z szachami. 

17.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowa-
ła powiatowy konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej w 5 rocznicę 
śmierci noblistki pn. „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”, pod honorowym 
patronatem Fundacji Wisławy Szymborskiej, dodatkowo fundatora nagród, któ-
re wręczył prezes fundacji Michał Rusinek. 19 października odbyło się z nim 
w sępoleńskiej bibliotece spotkanie autorskie. 

17.10. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się spo-
tkanie pt. „Günter Grass znany i nieznany. Noblista w 21 odsłonach”, którego 

inicjatorem był Marek Wolski, urzędnik samorządowy zatrudniony w Starostwie 
Powiatowym w Tucholi, niezwykle oczytany, zafascynowany literaturą. Intere-
suje się również historią, filmem, sportem i turystyką, od wielu lat organizuje 
wycieczki, nie tylko po Borach Tucholskich oraz turniej o tytuł Najwszechstron-
niejszego sportowca Powiatu Tucholskiego.

18.10. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się spotkanie ph. 
„Skutki 17 września 1939 roku” z Sybirakiem Aleksandrem Pruszkowskim, au-
torem takich książek jak Czy mogłoby tak być?, Na koniec świata, Władek i Ja-
ninka, To działo się na zachodnich rubieżach Polski, Sybirak. Honorowy Oby-
watel Miasta Jawora oraz najnowszej pt. Wojacy z ziemi łomżyńskiej w służbie 
Rzeczpospolitej. A. Pruszkowski jest honorowym obywatelem miasta Strzelna 
od 1969 roku, Jawora od 2000 roku. Gość opowiedział o swoim pobycie na Sy-
berii, gdzie został wywieziony razem z rodziną 20 czerwca 1941 r. Do kraju po-
wrócił w kwietniu 1946 r. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani książkami. 
19 października A. Pruszkowski gościł również w bibliotece strzeleńskiej.

18.10. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorgani-
zowano dwa spotkania z majorem rezerwy Witoldem Błaszakiem – prezesem 
Zarządu Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Bydgoszczy w ra-
mach cyklu „Odkrywamy swoje pasje”. Wzięli w nim udział zainteresowani 
uczniowie LO oraz ZS w Barcinie. W prelekcji oraz pokazie uczestniczył Józef 
Fizyczak – licencjonowany radioamator ze Żnina.

19.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
w ramach programu „ameryka@ twojej bibliotece” kolejne jesienne spotkanie 
poświęcone kulturze Indian Ameryki Północnej pt. „Indiańskim szlakiem nad 
Kolumbią …”. Tym razem skupiono się na plemionach zamieszkujących dolinę 
rzeki Kolumbii. Spotkanie poprowadził Adam Piekarski, absolwent Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół Indian, członek Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnologicznego 
i Muzeum Indian Amerykańskich w Waszyngtonie. 

19.10. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z bydgoskim pisarzem i dzienni-
karzem Tadeuszem Oszubskim, który wygłosił prelekcję dla młodzieży i doro-
słych pt. „Po co nam legendy?” omawiającą kulturowe znaczenie tradycyjnych 
przekazów. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach autorskiego projektu 
„Legendaria” Fundacji Nasza Tradycja – Nasza Przyszłość.
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19-21.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu była współorga-
nizatorem Festiwalu Podróżników Piąty Ocean. W programie znalazły się m.in. 
konferencja „Wisła: przyroda – kultura – tradycja – innowacja”, warsztaty po-
dróżnicze dla dzieci, warsztaty taniego podróżowania Bartka Piziaka, spotkanie 
z Jolantą Kufel, która opowiedziała o wyprawie do Japonii, relacja Rafała Ku-
zimskiego z pobytu w Zambii. Anna Matusević przybliżyła uczestnikom festi-
walu Kazachstan, a Rafał Kośnik promował swoją książkę Amazonia. Piekielne 
piękno i zaprezentował wystawę swoich fotografii. 

20.10. z okazji 30. rocznicy śmierci wybitnego żnińskiego malarza Ta-
deusza Małachowskiego w holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Żninie zorganizowana została wystawa poświęcona jego życiu i twórczości. 
W Galerii Małej zaś wystawa retrorytów Romana Terzyka „Inspiracje wg T. 
Małachowskiego”. Zwiedzający w tym dniu wystawę otrzymali książkę biogra-
ficzną o Tadeuszu Małachowskim Słyszę w kolorach, widzę dźwiękiem Jadwigi 
Jelinek. W dniach od 23 do 27 października 2017 r. odbyły się lekcje biblio-
teczne poświęcone życiu i twórczości Tadeusza Małachowskiego, w których 
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie.

23.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie z historykiem, pracownikiem Archiwum Państwowego w Byd-
goszczy dr. Krzysztofem Halickim, połączone z promocją książki pt. Sekrety 
Bydgoszczy. Ma on na swoim koncie szereg książek związanych z historią poli-
cji, opartych na badaniach archiwalnych.

25.10. gośćmi Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu byli aktorka Jo-
anna Trzepiecińska i Łukasz Maciejewski, dziennikarz, krytyk filmowy i teatral-
ny. Spotkanie połączone było z promocją książki pt. Aktorki. Odkrycia – trze-
ciej części serii, której bohaterkami są polskie aktorki. Nie zabrakło rozmów 
o najszczęśliwszych i najtrudniejszych doświadczeniach, jak również anegdot 
ze świata teatru i filmu. 

26.10. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle pre-
lekcją historyczną Anny Sergott zainaugurowano nowy cykl pt. „Opowieści 
czterech ścian, czyli jak się żyło w dawnych czasach”. Pierwsza część poświę-
cona była Mezopotamii i Egiptowi. W listopadzie uczestnicy spotkania mogli 
zapoznać się życiem w Grecji i Rzymie, a w grudniu – we wczesnym Średnio-
wieczu.

26.10. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim ruszył projekt 
„Super Babki” dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach konkursu: „Se-

niorzy w akcji”. „Super Babki” to projekt społeczny, skierowany do kobiet 
w każdym wieku, od 17 do 100 lat. Pierwsze spotkania wypełniły warsztaty 
rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne, decoupage. W grudniu Super Babki 
pod fachowym okiem prowadzącej uczyły się zarządzać czasem. Projekt będzie 
trwać do końca czerwca 2018 roku.

26.10. na jesienne zajęcia z muzykoterapii przybyli do Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jaksicach seniorzy melomani z Dziennego Domu Senior 
w Żalinowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaksicach. Na zajęciach nie 
zabrakło również ciekawych anegdot i opowieści o kompozytorach i o muzy-
ce.

26.10. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się 
spotkanie Darią i Marcinem Grzybowskimi, od czterech lat podróżującymi 
na rowerach. Przejechali Azję, Australię i Amerykę Południową, USA, Kanadę, 
Alaskę. Para poznała się w 2004 r. w Niedźwiadach pod Szubinem, w której 
swoją siedzibę ma Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekolo-
giczne. Najbardziej przypadło im do serca Peru. Tam pragną zamieszkać na sta-
łe. Małżeństwo w cztery lata przebyło już prawie 40 tysięcy kilometrów. 

27.10. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
utworzono escape room. Tematem przewodnim, jak przystało na bibliotekę, jest 
oczywiście książka i Sherlock Holmes. Celem zabawy jest wydostanie się z po-
koju, a żeby to się stało, trzeba rozwiązać wiele zagadek, znaleźć ukryte rekwi-
zyty, zajrzeć do sekretnych schowków. A zegar tyka i czasu jest coraz mniej, co 
jeszcze bardziej mobilizuje do działania. 

LISTOPAD

6.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
dwa spotkania autorskie z dr Izabelą Mazanowską, pracownikiem Oddziało-
wego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, 
byłym wieloletnim pracownikiem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi, autorką pierwszej monografii dotyczącej obozu w Karolewie 
pt. Karolewo 1939, opowiadająca o mało znanym miejscu kaźni polskiej ludno-
ści cywilnej z jesieni 1939 r. leżącym w powiecie sępoleńskim. Tego samego 
dnia autorka gościła w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamie-
niu Krajeńskim, a 11 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Więcborku.



108  109

7.11. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia z okazji 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wzięły w nich udział dwie grupy przedszkolne. 
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Polak mały!” poświęconą pol-
skim symbolom narodowym, dowiedziały się jak wygląda polskie godło, co 
symbolizują czerwień i biel oraz dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjąt-
kową pieśnią. Następnie wspólnie wykonały piosenkę pt. „Jestem Polką i Pola-
kiem”. Na zakończenie powstały biało-czerwone flagi.

7.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościła Hanna Krall. 
Spotkanie rozpoczęło głośne odczytanie fragmentów z najnowszej książki Fan-
tom Bólu przez samą autorkę. Stało się to punktem wyjścia do rozmowy, w któ-
rej Hanna Krall zdradziła zebranym, w jaki sposób przychodzą do niej histo-
rie, jak nie może oprzeć się pokusie ich zgłębienia i opisania. Przyznała także, 
że najważniejszą dla niej książką nie jest wcale Zdążyć przed Panem Bogiem. 
Ponadto można było usłyszeć o jej spotkaniach z tymi wielkimi i tymi zwykłymi 
ludźmi, którzy inspirowali ją do tworzenia. 

7.11. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Barcinie, historyk Małgorzata Jarocińska wygłosi-
ła gawędę historyczno-literacką pn. „Pieśń moc daje – pieśń ocala”, 9 listopada 
w Filii w Ślesinie, a następnie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nakle gawędę pt. „Sen o szpadzie” – o Józefie Piłsudskim”, którą przeplata-
ła poezją Edwarda Słońskiego, Stanisława Balińskiego i Leopolda Staffa oraz 
fragmentami pieśni patriotycznych.

7.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeń-
skim we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała 
koncert Kuby Michalskiego pt. „Ach – poezja!”. Muzyk przeprowadził uczest-
ników muzycznie i poetycko przez wszystkie epoki literackie. Wszyscy zgodnie 
przyłączyli się do odśpiewania „Lokomotywy” J. Tuwima. 

7-9.11. w ramach XIX Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku otwarto wy-
stawę fotograficzną Krzysztofa Strycharka zatytułowaną „Konie w służbie czło-
wiekowi”. Marcin Łangowski zaprezentował sylwetkę księdza Jerzego Pecolda 
na podstawie książki jego autorstwa Padre, strzelba, różaniec i koń. Odbyły się 
również dwa spotkania pt. „Posługa misyjna – droga, którą poszłam za Chry-
stusem” z misjonarką, siostrą Danielą Pałubicką. Uczestnikami pierwszego ze 
spotkań byli uczniowie szkoły podstawowej, natomiast drugie zorganizowano 
dla mieszkańców gminy. 

9.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przygotowała 
wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Krajeńskie drzewa”. Autorami prac byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i kółka fotograficznego. 

9.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem, prozaikiem, reportażystą, 
autorem scenariuszy filmowych. 13 listopada Z. Masternak poprowadził warsz-
taty literackie dla młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie 
i spotkał się z czytelnikami w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy. 
Jego ostatnia powieść Nędzole porusza temat wyjazdów zarobkowych i jest osa-
dzona w środowisku polskich emigrantów. Bydgoskie spotkanie połączone było 
z promocją komiksu Nędzole, powstałego na jej podstawie. Scenariusz komiksu 
napisał Robert Zaręba, a autorami rysunków są: K. Budziejewski, N. Cabała, P. 
Cabała, A. Chochowski, P. Gierszak, G. Kaczmarczyk, T. Kleszcz, N. Komorek, 
M. Moroz, Ł. Rydzewski, M. Zabdyr.

10.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim zorganizowano obchody Dnia Niepodległości dla dzieci z kamień-
skiego przedszkola. Maluchy zaprezentowały program artystyczny, obejrzały 
specjalną prezentację multimedialną o swoim kraju, poznały legendę o Lechu, 
Czechu i Rusie. Był czas na obejrzenie innych polskich bajeczek powstałych 
na podstawie legend polskich. Na zakończenie zajęć dzieci pomalowały biało 
czerwone flagi i namalowały to, co najbardziej kochają w ojczystym kraju.

13.11. tematem spotkania Klubu Podróżnika, które odbyło się w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie była Mongolia. Jej skarbem 
jest przyroda – piękne górskie doliny, kwieciste łąki, modrzewiowa tajga, a przy 
tym wszystkim przepiękne rozgwieżdżone niebo. O tym wszystkim opowiadał 
uczestnikom podróżnik Jakub Czajkowski. 

14.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce 
spotkanie pt. „Znam wiele granic” z Renatą Teresą Korek, pedagogiem, dzia-
łaczką społeczną, menedżerem kultury, poetką, malarką, dyrektorką Trzebia-
towskiego Ośrodka Kultury, przewodniczącą Trzebiatowskiego Towarzystwa 
Kultury oraz autorką publikacji naukowych, m.in. o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych na Pomorzu Zachodnim. Zadebiutowała w 2006 r. opowiada-
niami Zza firanki i Wiedźmy wędrowne. Jest autorką dwóch tomów poetyckich: 
Jechałam aleją światła oraz Kobieta, która chce być mną. Pisze także dla dzieci 
wiersze, bajki i opowiadania oraz limeryki i teksty piosenek. Od dziecka maluje, 
rysuje, tworzy grafiki, które prezentowała na wielu wystawach w kraju i za gra-
nicą. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja prac plastycznych autorstwa poetki. 
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 15.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu zorganizowane zosta-
ło spotkanie pt. „Przyjaciel i przewodnik czyli jak pomagają zwierzęta osobom 
niewidomym”. Z czytelnikami spotkała się Katarzyna Głowacka i jej pies prze-
wodnik oraz lekarz weterynarii Piotr Biegała. Nawiązując do Międzynarodo-
wego Dnia Niewidomych, K. Głowacka podzieliła się refleksją o ważnej misji 
swojego przyjaciela psa Murata podczas poruszania się w terenie i w domu. P. 
Biegała udzielił kilka ważnych wskazówek, w jaki sposób możemy zapobiegać 
chorobom zwierząt i jak się nimi opiekować. 

 16.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie 
przeprowadzono lekcję biblioteczną „Albumy i albumiki” – od fotografa do bi-
blioteki. Uczestniczyły w niej dzieci z kółka fotograficznego „Pstryk” z Samo-
rządowego Przedszkola w Gniewkowie. Omówiono rodzaje albumów, dzieci 
wysłuchały wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Żyrafa u fotografa” oraz obejrzały 
prezentację multimedialną przedstawiającą miejsca i budynki w Gniewkowie 
na zdjęciach i widokówkach, albumy o walorach przyrodniczych Gniewkowa 
i okolic ze zbiorów biblioteki.

16.11. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie zor-
ganizowany został X Wieczór Wspomnień. Biblioteka przygotowała z tej oka-
zji okolicznościową wystawę dokumentującą wszystkie poprzednie Wieczory 
Wspomnień pt. „Tym co byli, wspominali i odeszli”. Młodzież zaprezentowała 
montaż słowno-muzyczny, a Maria Sikorska z Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 przedstawiła prezentację multimedialną. 

16.11. w Bibliotece Publicznej w Pakości odbyło się przedstawienie 
pt. „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu aktorów teatru „Edu-Artis” z Krako-
wa. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem oglądały przy-
gotowany dla nich spektakl oraz aktywnie w nim uczestniczyły. W Bajkolandii 
wydarzyła się straszna rzecz: postacie z bajek zapomniały z jakiej bajki pocho-
dzą i jakie przygody miały. Przy pomocy dzieci udało się pomóc bohaterom 
bajek i każdy z nich odnalazł się w swojej bajce. 

17.11. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miało miejsce spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską ph. „Ciekawe co będzie 
jutro, czyli Renata Piątkowska o książkach dla przedszkolaków”. Pisarka opo-
wiedziała najmłodszym czytelnikom, w jaki sposób powstają jej książki i skąd 
czerpie pomysły na nowe opowieści. Autorce towarzyszyła lektorka Malwina 
Kożurno, która przeczytała dzieciom fragmenty książek.

17.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
spotkanie autorskie połączone z promocją drugiego tomiku wierszy lekarki Te-
resy Ruthendorf-Przewoskiej z Lutówka w opracowaniu profesor Jowity Kęciń-
skiej-Kaczmarek zatytułowanego Do Ciebie, Panie. W spotkaniu uczestniczył 
także zespół „Krajniacy” z Wielkiego Buczka.

20.11. w Filii nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Kolorowe Kujawy”, 
podczas których dzieci zapoznały się z wiadomościami na temat granic, miast 
wchodzących w skład całego regionu, jego barw oraz stroju kujawskiego. Wy-
słuchały również regionalnych utworów muzycznych pt. „Czerwone jabłuszko” 
i „Jesienny Kujawiak”. Na zakończenie zajęć dzieci wzięły udział w zabawach 
ruchowych, takich jak „Mało nas, mało nas”, „Jaworowi ludzie”.

20.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł alpinista i hima-
laista Piotr Pustelnik. Opowieści o jego największej pasji towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna, na którą złożyły się zarówno fotografie rodzinne, jak i rela-
cje z wypraw. Spotkanie połączone było z promocją jego książki Ja, Pustelnik. 
Spotkanie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Rozwoju Inicjatyw „active-
Xtreme” dofinansowane zostało ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia w ra-
mach realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

21.11. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Henrykiem Szudą – rodowitym 
bydgoszczaninem, mieszkańcem Szwederowa, który promował swoją pierwszą 
autobiograficzną książkę pt. Dlaczego jestem inny?. Gość pasjonuje się także 
fotografią i sam wykonuje zdjęcia ciekawych miejsc w Bydgoszczy. 

23.11. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy gościła Agnieszkę Reiwer-Przepierską, wielbicielkę in-
teresujących podróży bez przewodnika. Podczas spotkania ph. „Gruzja z nami 
wariatami” opowiedziała o swojej wyprawie do kraju położonego na pograniczu 
Europy i Azji. Szczególną uwagę zwróciła na życie codzienne mieszkańców 
poszczególnych regionów, ich kulturę i obyczaje oraz niepowtarzalne smaki 
gruzińskiej kuchni. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć.

24.11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy 
zorganizowała we współpracy z Oddziałem Nadgoplańskim PTTK spotkanie 
z historykiem, podróżnikiem i regionalistą Edmundem Mikołajczakiem, który 
tym razem wystąpił w roli pasjonata turystyki rowerowej.
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24.11. o tym jak ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci jest zdrowe 
odżywianie, czyli dostarczanie organizmowi w odpowiedniej ilości i jakości nie-
zbędnych składników pokarmowych, dowiedzieli się uczniowie klas czwartych 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, którzy odwiedzili Bi-
bliotekę Publiczną w Pakości. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej dzieci 
ułożyły piramidę zdrowego żywienia, która pozwoliła utrwalić informacje, jakie 
produkty, jak często trzeba jeść, by zdrowo się odżywiać. Spotkanie zorganizo-
wano przy wykorzystaniu książki pt. Zdrowy apetyt A. Jelonek i D. Frontczak, 
która trafiła do biblioteki w ramach akcji „Paczka literacka”.

29.11. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się uro-
czyste podsumowanie VII Międzypowiatowego Konkursu Literackiego „Pegaz 
na Pałukach i Krajnie” organizowanego we współpracy z Szubińskim Towarzy-
stwem Kulturalnym. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych oraz uczniów 
szkół średnich powiatu nakielskiego, mogileńskiego i żnińskiego.

29.11. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach dzieci obejrza-
ły przedstawienie pt. „Tygrys Pietrek” w wykonaniu aktorów toruńskiego teatru 
„Vaśka”. 

30.11. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zorganizowała Andrzej-
ki bez wróżb, ale za to z pokaźną dawką dobrej zabawy. Gościem specjalnym 
imprezy była Zofia Czerwińska, aktorka znana z ról m.in. w „Rejsie”, „Misiu”, 
„Czterdziestolatku” i „Alternatywy 4”. Gwiazda przyjechała w towarzystwie 
aktora estradowego, Władysława Grzywny, który zaprezentował swój talent nie 
tylko konferansjerski, ale także wokalny. 

30.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbyło się otwar-
cie wystawy twórczości Zespołu Haftu Kaszubskiego „Złotnica” im. Marii Jan-
ty-Połczyńskiej. W uroczystości udział wzięli, m.in. burmistrz Tucholi Tadeusz 
Kowalski, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, twórcy ludowi oraz przy-
jaciele i miłośnicy sztuki regionalnej. Do Zespołu należy piętnastu twórców – 
dziesięć hafciarek, trzech rzeźbiarzy i dwóch plecionkarzy. Wszyscy są członka-
mi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Część z nich należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie. Na ekspozycję składają się haftowane obrusy, 
serwety, czepce, chusty, poduszki, obrazy oraz rzeźby i plecionkarstwo.

GRUDZIEŃ

1-2.12. Mateusz Błaszkiewicz reprezentował w Warszawie Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie na drugim spotkaniu przedstawicie-

li Lokalnych Klubów Kodowania, które działają w ramach projektu Link do 
przyszłości. Zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami. M. Błaszkiewicz przedstawił prezentację na temat ła-
biszyńskiego Lokalnego Klubu Kodowania, a konkretnie jego udziału w Wal-
kach Robotów MiniSUMO na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy.

4.12. z okazji Światowego Dnia Wolontariusza w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowano spotkanie wolontariuszy pra-
cujących w bibliotekach na terenie gminy Barcin połączone z występem słow-
no-muzycznym Wioletty Naskręt i Piotra Pryki. Wolontariusze otrzymali po-
dziękowania oraz tort w kształcie serca.

4.12. w związku z rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach otwarto wystawę pt. „Wolne 
Słowo”, wypożyczoną z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy. Wystawa przedstawiała niezależne 
wydawnictwa w Polsce w latach 1976-1989 oraz techniki drukarskie, ukazywała 
metody represji, którym poddawano osoby zaangażowane w działalność w drugim 
obiegu wydawniczym.

9.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło 
się spotkanie wspomnieniowe z okazji jubileuszu 35-lecia erygowania parafii 
pw Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie oraz 30-lecia wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni. W uroczystości uczestniczył 
ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski, 
osoby związane z budową kościoła, przedstawiciele stowarzyszeń parafialnych, 
ks. kanonik Witold Chmielewski, który pełnił posługę wikariusza na początku 
istnienia parafii. Uczestnicy spotkania obejrzeli przygotowany przez Telewizję 
lokalną Barcin film wspomnieniowy, wystąpił chór parafialny, członkowie Oazy 
i przedstawiciele ZS w Barcinie. Przygotowano wystawę prezentującą historię 
parafii. 

9.12. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie przy-
gotowała na Jarmark Gniewkowski stoisko z artykułami ozdobnymi oraz sto-
isko „Wędrującej książki”. Zainaugurowała też akcję „I ty możesz zostać św. 
Mikołajem dla zwierząt…” mającą na celu zbiórkę karmy itp. dla schroniska 
i fundacji w Inowrocławiu. 



114  115

8.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie z Krzysztofem Drozdowskim połączone z promocją książki pt. 
Bydgoska architektura militarna w latach 1772 – 1945. Podczas spotkania za-
prezentowane zostały materiały, które nie znalazły się w powyższej publikacji.

12.12. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy otwarto wystawę 
pt. „Istniejące Nibylandie”, będącą efektem udziału Antka Jachny, ucznia Szko-
ły Podstawowej Perpetuum Mobile w projekcie Fundacji Vlepvnet dotyczącego 
współpracy pomiędzy artystami z Polski i Indonezji. Prezentowała ona wybrane 
przez kuratorkę Agatę Faszczę zdjęcia ukazujące kontrasty, z jakimi mamy do 
czynienia w Indonezji. Fotografie składające się na cykl „Istniejące Nibylandie” 
były robione spontanicznie, przy okazji, z perspektywy podglądacza. Celem au-
tora nie było szukanie sensacji, lecz odnajdywanie uniwersalnych emocji. 

12.12. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dla dorosłych ph. „Świąteczne 
warsztaty ceramiki artystycznej”. Spotkanie poprowadziła artysta plastyk Ad-
riana Witucka. Uczestniczki, po krótkiej prezentacji, samodzielnie wykonały 
przepiękne gliniane anioły, które ozdobiły ich świąteczne stoły. 

13.12. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy wystąpił zespół wokalno-kabaretowy „Krople 
Waleriana” działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 
Gospodarki. Publiczność wysłuchała szlagierów z lat dwudziestych i trzydzie-
stych, a także poznała wiele ciekawostek związanych z kabaretami i wykonaw-
cami działającymi w tym czasie. Impreza została zorganizowana we współpracy 
z ROPS Społecznej „Błonie”.

13.12. w Bibliotece Publicznej Gminy w Jeziorach Wielkich odbyło 
się przedświąteczne spotkanie z czytelniczkami ph. „Pokój nad światem”, które 
wypełniła prezentacja stroików oraz własnoręcznie ozdobionych bombek cho-
inkowych, krótkie przedstawienie dawnych tradycji świątecznych oraz degusta-
cja pierników i ciastek.

14.12. pracownicy Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim czyli 
„Ekipa św. Mikołaja”, odwiedzili dzieci w Przedszkolu „Promyczek”. Przebrani 
w stroje: św. Mikołaja, Panią Mikołajowej, Elfa i Bałwana przeczytali w sześciu 
grupach bajkę o tematyce świątecznej oraz odegrali przedstawienie kukiełkowe 
pod tytułem „ Przygoda św. Mikołaja”. 

 

21.12. w Bibliotece Publicznej w Pakości zorganizowano wieczorek 
poetycko-muzyczny „A gdy zabłyśnie gwiazda...”. W nastrój Świąt wprowadzi-
li zgromadzonych uczniowie Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego, którzy 
zachwycili recytacją Bożonarodzeniowych wierszy i śpiewem kolęd. 

27.12. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
odbyło się spotkanie pt. „Pochodzenie i wzór haftu krajeńskiego” z udziałem 
etnologa i kulturoznawcy dr Doroty Angutek z Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, która od 2004 r. prowadzi badania nad strojem i haftem 
krajeńskim.

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

„Projektor głosu” – warsztaty artystyczno-głosowe

W dniach 20-21lipca 2017 roku odbyły się warsztaty artystyczno-gło-
sowe i pokaz warsztatowy ph. „OdCienie głosu i pieśń wielogłosowa Gruzji” 
zorganizowane przez WiMBP w Bydgoszczy we współpracy z Fundacją Nowa 
Sztuka Wet Music (w ramach projektu „Projektor głosu”). „Projektor głosu” 
miał za zadanie zasygnalizowanie istnienia odmiennych sposobów ekspresji 
wokalnej. Część warsztatowa pomogła uczestnikom w zaprojektowaniu swego 
głosu poprzez zetknięcie z różnymi metodami jego wydobywania, kreowania, 
czerpiąc go za każdym razem z innej cząstki swego organizmu. Część pokazo-
wa posłużyła niczym projektor dla taśmy filmowej z awangardową zawartością. 
Przybrała formę performance, improwizacji lub happening’u artystki, połączo-
nego z pokazem powarsztatowym uczestników oraz dyskusją. „OdCienie głosu 
i pieśń wielogłosowa Gruzji” skupiły uwagę na korelację myśli, ciała i emo-
cji. Podjęły temat autokrytyki i rozwijania nowych jakości brzmień w głosie. 
Materiałem do pracy były pieśni gruzińskie. Ich polifonia jest wyjątkowym 
wehikułem dla emocji i opowieści. Harmonie i dysharmonie ścieżek pieśni są 
odbiciem kształtów natury, z których pochodzą ich melodie. Spotkania popro-
wadziła Olga Lidia Kozłowska – psycholog skupiona na temacie głosu, ceniąca 
sobie holistyczne podejście. Od 2011 roku prowadzi warsztaty skoncentrowane 
na głosie jako sposobie ekspresji oraz poznania siebie. Ma za sobą doświadcze-
nia ze śpiewem tradycyjnym, chóralnym i improwizacją. 
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LiterObrazki: VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

W dniach 2-3 września i 2-3 grudnia 2017 roku, WiMBP w Bydgosz-
czy przygotowała kolejne spotkania w ramach VI edycji Festiwalu Książki Ob-
razkowej dla Dzieci LiterObrazki, który w sposób atrakcyjny dla młodych osób 
pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wydawców. Celem Festi-
walu było ukazanie wpływu literatury i ogólnie pojętego czytelnictwa na roz-
wój emocjonalny i intelektualny człowieka, kształtowanie stylu życia opartego 
na świadomym uczestnictwie w kulturze, zachęcenie do poszukiwania źródeł 
wartościowej rozrywki stanowiącej alternatywę dla wszechobecnych gier kom-
puterowych oraz telewizji. Kluczowym aspektem projektu była komplekso-
wość i oryginalność proponowanych działań, mających na celu promowanie 
wartościowej literatury, a co za tym idzie utrwalanie nawyków czytelniczych. 
Cele zostały osiągnięte poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjne-
go sposobu spędzania wolnego czasu, ale także poprzez nauczenie ich pracy 
w grupie oraz wzbudzenie nowych pasji. Do Bydgoszczy przyjechali uznani 
polscy artyści, graficy, ilustratorzy i autorzy. W czasie wrześniowej i grudnio-
wej odsłony zaprezentowano 4 wystawy: „Salon ilustratorów 2017” prezentu-
jąca polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej, zwłaszcza przedstawicieli 
młodego pokolenia; „JASNOWIDZE” – wieńcząca pierwszą edycję międzyna-
rodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 
organizowanego przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Wystawa przedstawia wiel-
koformatowe reprodukcje 48 prac wyróżnionych w konkursie. Prace charakte-
ryzują się ogromną różnorodnością techniki, stylu oraz poruszanej w książkach 
tematyki; „Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY” prezentująca plansze gra-
ficzne zawierające książki nominowane, wyróżnione i nagrodzone w konkur-
sie Książka Roku 2016 ogłoszonym przez Polską Sekcję IBBY oraz wystawę 
prac Elżbiety Wasiuczyńskiej składającą się z plansz z ilustracjami do książek 
wydanych przez 8 wydawnictw. Prace obrazują przebogaty i zaskakujący ma-
larski warsztat autorki, poza pędzelkiem, ołówkami i farbami, jest w nim miej-
sce na szmatki, nitki, nożyczki, igły i papierki. W Bibliotece odbyły się także 
warsztaty literackie i plastyczne, spektakle teatralne („O tym, jak jeden Utopiec 
chciał się ożenić” – spektakl Kamishibai, „Księżycowe opowieści” – spektakl 
Teatru Małe Mi, „Gafy czarownicy Fafy” – spektakl Teatru Bajlandia, „Mia-
steczko zwane garderobą” – spektakl małych aktorów z kółka teatralnego przy 
Oratorium Dominiczek, „Szydełkowa szopka babci Klary” – spektakl Teatru 
Małe Mi), koncerty, spotkania z pisarzami (m.in. Grzegorzem Kasdepke, Marci-
nem Brykczyńskim, Przemysławem Wechterowiczem, Zofią Stanecką, Wojcie-
chem Cesarzem, Agnieszką Frączek) i ilustratorami (m.in. Iwoną Chmielewską, 
Katarzyną Bajerowicz, Katarzyną Bogucką, Dianą Karpowicz, Sławomirem 
Kiełbusem, Aleksandrą Cieślak), bajki z rzutnika, rodzinne śniadanie oraz gry 
i zabawy. Dla czytelników poszukujących książek ciekawych i wartościowych, 

stanowiących alternatywę dla estetyki powszechnie spotykanej na sklepowych 
półkach, atrakcją był kiermasz książek stanowiący przegląd oferty polskich wy-
dawnictw, które cechuje najwyższy poziom artystyczny. To prawdziwe perełki 
pod względem literackim, ilustratorskim i edytorskim, które stawiają książkę 
dla dzieci w nowym świetle. 

Koncerty 

W terminie od 17 sierpnia do 28 listopada 2017 r. w WiMBP w Byd-
goszczy zorganizowano 5 koncertów. 17 sierpnia 2017 r. odbył się koncert ir-
landzkiego zespołu My Fellow Sponges. Unikalne brzmienie formacji to wynik 
kreatywnej fuzji talentów dwójki twórców. Donal McConnon wnosi wyczucie 
i radość słowa, natomiast Anna Mullarkey fascynacje kompozycją i nowocze-
snymi brzmieniami. My Fellow Sponges charakteryzuje swoista teatralność 
i skłonność do improwizacji jako że Anna i Donal poznali się występując na sce-
nach teatralnych podczas studiów. Nieco później do zespołu dołączyli David 
Shaughnessy (perkusja) i Sam Wright (gitara basowa). W tym roku Gąbki/ 
Sponges po raz pierwszy opuścili Irlandię, aby zagrać w Polsce i Niemczech. 22 
sierpnia 2017 r. gościem Biblioteki był Paweł Szala promujący debiutancką pły-
tę „odwrotności/oswojenia”. Projekt narodził się z inspiracji twórczością takich 
artystów jak E. Smith, J. Frusciante czy M. Kozelek. Surowe brzmienie gitary 
akustycznej i melancholijny głos stają się głównym narzędziem artysty w próbie 
odzwierciedlenia jego intymnego postrzegania rzeczy. 14 września 2017 r. odbył 
się koncert zespołu Ur Jorge – bydgoskiej, alternatywnej propozycji muzycznej 
unikającej natarczywej lokalizacji gatunkowej. Kapela składa się z muzykantów 
dysponujących niemałym doświadczeniem studyjnym i koncertowym, wystę-
pujących także w innych formacjach o podobnej acz niebliźniaczej wrażliwo-
ści. „Końcówki serii” to drugi po „Przejściach” album, na którym trio zaprasza 
na wyprzedaż produktów dźwiękowych po okazyjnych brzmieniach. Nagrany 
z dala od miejskiego zgiełku wyprowadza słuchacza w tereny leśne, pohukujące 
i bezstresowe. 11 października 2017 r. na Strychu Biblioteki odbył się koncert 
w ramach projektu MAPA Paula Wirkusa i Marcina Dymitera. Po 19 latach 
od ukazania się legendarnego albumu „Fudo”, MAPA wraca z nowym mate-
riałem: punk, jazz, muzyka elektroakustyczna i elementy instrumental hip-hop 
to obszar, po którym porusza się zespół. W 2017 MAPA redukuje awangardę, 
jazz oraz punk – który jest obecnie zdecydowanie głównym nurtem grupy – do 
czystej energii. Nowy materiał cechuje rozbrajająca wręcz prostota i śladowy, 
ale wyczuwalny humor oraz elokwencja muzyczna. Minimalistyczny set-up 
składający się tylko z kilku wyselekcjonowanych analogowych instrumentów 
elektronicznych, umożliwia absolutną prezentację osobowości obu muzyków, 
którzy bazując na elementarnych rytmach wykonują riffowe, witalne, pełne nie-
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oczekiwanych zwrotów, zawsze otwarte na interpretacje kompozycje. Mapa to 
Marcin Dymiter i Paul Wirkus obaj muzycy zaczynali w gitarowych zdomino-
wanych przez punk i noise gitarowych zespołach (Wirkus-Karcer, Dymiter-Ewa 
Braun). Obaj od lat stanowią czołówkę elektronicznej awangardy, są artystami 
pracującymi multidyscyplinarnie: zajmują się muzyką teatralną, field recordin-
giem, pracują z tekstem i w kontekście sztuki nie tylko audiowizualnej. 3 listo-
pada 2017 r. zorganizowano koncert Helatone promujący najnowsze wydawnic-
two zespołu zatytułowane „Concrete Cave”. Helatone to improwizowany skład, 
który tworzą Bartek Kapsa i Tomasz Gadecki – muzycy, którzy znają się od 
dawna i mieli okazję współpracować w przeszłości, chociażby podczas koncer-
tów Contemporary Noise Sextet. Skład zawiązał się kilka lat temu, ale funkcjo-
nował tylko na żywo. Grywał koncerty, a także autorską muzykę do filmów jako 
trio z gitarzystą Kamilem Paterem. Teraz przyszedł czas na płytę, którą muzycy 
zarejestrowali w Electric Eye Studio w styczniu 2017. Tym razem w duecie. 
Helatone eksploruje rejony muzyki improwizowanej, tworzonej w czasie rze-
czywistym. W dużej mierze opartej na poszukiwaniu formy i brzmienia zawsze 
od nowa i zawsze inaczej. Nie stroniąc jednak od melodii czy poszukiwań cie-
kawych struktur rytmicznych, duet wypracował swój własny, oryginalny język 
muzyczny. 28 listopada 2017 r. odbył się koncert Jachna/Chojnacki. Wojciech 
Jachna (1976) – Trębacz i improwizator. Absolwent Historii na Uniwersyte-
cie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Jazzu i muzyki rozrywkowej 
na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W jego 
dorobku znajduje się przeszło 20 albumów z różnymi wykonawcami, w tym 
z Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope, trójmiejskimi Mordami, 
czy reegae’owym Dubska. Współpracował z wieloma artystami, między inny-
mi legendą polskiej sceny improwizowanej, Andrzejem Przybielskim, a także 
Irkiem Wojtczakiem, Markiem Kądzielą, Tomkiem Glazikiem, Rafałem Go-
rzyckim, Tomaszem Pawlickim, Rafałem Kołackim, Tomkiem Gadeckim. Zbi-
gniew Chojnacki (1992) – akordeonista, improwizator. Muzykę oraz dźwięki 
postrzega swobodnie i umownie, najistotniejszy jest dialog i spotkanie z drugim 
człowiekiem. Każda forma wydawania dźwięku, jest ułatwieniem nawiązania 
kontaktu z ludźmi. Inspiracje czerpie z elementów najczęściej niezwiązanych 
bezpośrednio z muzyką. Pomimo młodego wieku współpracował już z wielo-
ma wybitnymi muzykami sceny zarówno jazzowej, jak i improwizowanej m.in. 
Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Jackiem Kochanem, 
Adamem Pierończykiem, Anną Gadt, Warsaw Improvisers Orchestra. Oprócz 
działalności solowej na stałe współtworzy grupę Backspace, która określa swoją 
grę jako improwizowaną muzykę współczesną. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie

„Bądź cool - czytaj!”

7 lipca 2017 r. zainaugurowano w BPMiG w Barcinie cykl zajęć reali-
zowanych w ramach projektu „Bądź cool – czytaj!” przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Part-
nerstwo dla książki”. Podczas zajęć pt. „Czym jest pismo” dzieci zapoznały 
się z historią powstania pisma oraz z różnymi rodzajami pisma, poznały różne 
alfabety. Tematyka zajęć, które odbywały się do końca sierpnia raz w tygodniu, 
była bardzo urozmaicona. Podczas warsztatów czerpania papieru prowadzo-
nych przez instruktorki z firmy ModraSova dzieci zapoznały się z dawną sztuką 
wytwarzania papieru. Autorką książek dla dzieci Dorota Szramek przeprowa-
dziła warsztaty literackie pt. „Jak stworzyć własną książkę”. Zorganizowano 
również warsztaty ilustratorskie, podczas których ze sztuką tworzenia książki 
artystycznej zapoznał uczestników Tadeusz Wieczorek, absolwent Państwowej 
Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu, zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
grafiką, fotografią. Była też wycieczka do drukarni „Pozkal” w Inowrocławiu. 
11 sierpnia 2017 r. odbył się w Barcinie Happening „Książka dla każdego”. 
W sierpniu zorganizowano również zajęcia pt. „Moja pierwsza półka na książ-
ki”, które rozpoczęły się od spotkania ze stolarzem z Przedsiębiorstwa Wikmar, 
który pokazał dzieciom, jak należy z pojedynczych elementów złożyć półkę. 
Dzieci malowały, oklejały, ozdabiały naklejkami i pieczątkami podpórki i deskę 
z której złożyły własnoręcznie półki na książki. 29 sierpnia barcińska biblioteka 
wspólnie z Klubem Żeglarskim „Neptun” przygotowała przy Stanicy Klubu Że-
glarskiego spotkanie integracyjne pt. „Moda na czytanie”. Było wspólne czyta-
nie, tańce i zabawy, liczne konkursy z nagrodami. Najmłodsi uczestnicy festynu 
zaproszeni zostali do konkursu rysunkowego. Prawdziwie emocjonującą atrak-
cję, rejs po Noteci, dla uczestników festynu przygotowali Żeglarze z Prezesem 
Klubu Krzysztofem Pałką na czele. Dzieci były pod wrażeniem, niektóre z nich 
pływały pierwszy raz prawdziwą motorówką. Żeglarze zadbali też o ciepły po-
częstunek. Dodatkową atrakcję stanowiła „Noc w bibliotece”, podczas której 
dzieci grały w gry planszowe i rozwiązywały Quiz tematycznie związany z pro-
jektem. Dzieci otrzymały „Torby małego pisarza”, w którym znalazły się ołów-
ki długopisy, notatnik i kredki. 15 września odbyło się podsumowanie konkursu 
fotograficznego „Nietypowe zastosowanie książek” oraz konkursu literackiego, 
zorganizowanego w ramach projektu „Bądź cool – czytaj!”. 



120  121

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

„Patrz więcej”

8 września 2017 r. odbył się Festiwal Filmowy pn. „Patrz więcej”, zor-
ganizowany przez Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, Żniński 
Dom Kultury we współpracy z Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Agencją 
yMUSIC i Wajda School & Studio. Podczas festiwalu wyemitowano osiem fil-
mów dokumentalnych, które mieli okazję obejrzeć uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Handlowych w Żninie. Wysłuchano również prelekcji wykładowcy z Agencji 
yMUSIC i Wajda School & Studio, który opowiedział o szkole Wajdy i filmach, 
które stworzyli wychowankowie tejże szkoły. Podczas żnińskiego festiwalu 
obejrzano takie produkcje jak: Koniec Świata, Kiedy będę ptakiem, Paparazzi, 
Ślimaki, Trampkarze i Niewiadoma Henryka Pasta. Filmy te były wielokrotnie 
nagradzane na festiwalach filmowych. Festiwal „Patrz więcej” zakończył się 
koncertem Tymona Tymańskiego w Żnińskim Domu Kultury. 

Promocja książki „Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żni-
na”

23 listopada 2017 r. odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Żninie spotkanie połączone z promocją książki pt. Wanda Nie-
działkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina autorstwa Barbary Filipiak – pra-
cownika MiPBP, pierwszej biografii o Wandzie Dobaczewskiej wydanej przez 
żnińską MiPBP przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
niu, Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Żni-
nie. Spotkanie stanowiło jednocześnie zakończenie obchodów 125-lecia urodzin 
tej wybitnej literatki, która całe swoje życie poświęciła rozsławianiu regionów, 
z którymi na danym etapie życia była związana. Jednak to właśnie w Żninie 
napisała najwięcej powieści, które następnie ukazały się drukiem. Była oso-
bą potrafiącą iść przez życie, pokonując wszystkie przeszkody, a jednocześnie 
żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami. Spotkanie było także 
okazją do wręczenia Jadwidze Jelinek Nagrody Pracy Organicznej im. Marii 
Konopnickiej za całokształt kulturalnej działalności. Uroczystego wręczenia 
odznaczenia dokonał Prezes Związku Literatów Polskich Oddziału Bydgosko-
Toruńskiego w Bydgoszczy dr Dariusz Tomasz Lebioda w asyście członka ka-
pituły Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

„Wielkie spotkania małego czytelnika”

 „Wielkie spotkania małego czytelnika” był to projekt realizowany 
w dniach od 19 września do 18 października przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Gostycynie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Gostycynie. Pro-
jekt zakładał cykl ośmiu spotkań dla uczniów klas III-VII Szkoły Podstawowej 
z sześcioma autorami. Byli to: Eliza Piotrowska, Paweł Beręsewicz, Marcin 
Pałasz, Barbara Kosmowska, Małgorzata Strękowska-Zaremba i Barbara Ciwo-
niuk. Spotkanie z Barbarą Kosmowską było spotkaniem otwartym, w którym 
mogli uczestniczyć uczniowie bez względu na kategorię wiekową oraz doro-
śli użytkownicy biblioteki. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy brali udział 
w losowaniu książek danego autora, aby zaraz po spotkaniu móc otrzymać od 
niego autograf. Ten pomysł bardzo się spodobał. Sam projekt przyniósł zwięk-
szone zainteresowanie książkami autorów, którzy gościli w Gostycynie. W spo-
tkaniach wzięło udział łącznie 287 osób, uczestnikom przekazano bezpłatnie 
135 książek (prawie co drugi uczestnik otrzymał książkę autora, na spotkaniu 
którego był. Łączna kwota projektu to 9 750,00 zł z czego 7.800 pochodziło ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Partnerstwo dla 
Książki), natomiast 1.950 zł, stanowiło wkład własny biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

„Bądź fit – zajęcia z trampolinami”

Realizowany przez GBP w Świekatowie w okresie od czerwca do li-
stopada 2017 r. projekt „Bądź fit – zajęcia z trampolinami” polegał na prze-
prowadzeniu cyklu zajęć fitness dla dorosłych. Były to zajęcia gimnastyczne 
z trampoliną w wymiarze 30 godzin zegarowych rozłożonych na 20 spotkań 
po 1,5 godziny każde. 19 spotkań odbyło się w świetlicy, 1 zajęcia planowane 
były w plenerze – na plaży w Świekatowie podczas dni Świekatowa (19 sierp-
nia). Dodatkowo odbył się drugi pokaz plenerowy podczas Dożynek Gminnych 
(26 sierpnia). Zgodnie z harmonogramem zorganizowano jeszcze dwa spotka-
nia (lipiec, listopad) z dietetykiem na temat odpowiedniego odżywiania się osób 
aktywnych fizycznie oraz spotkanie podsumowujące. Projekt dofinansowany 
został ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 
„Inkubator Przedsiębiorczości”. 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację 
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projektów „Działaj Lokalnie” za 2017 rok. Podczas spotkania wręczono też na-
grody laureatom konkursu „Opowiedz…”, w którym praca złożona przez GBP 
w Świekatowie zajęła pierwsze miejsce w powiecie. Praca konkursowa to krótki 
filmik promujący realizowany przez GBP projekt „Bądź fit – zajęcia z trampoli-
ną”. Film noszący taki sam tytuł, jak tytuł projektu, można obejrzeć na Youtube. 
Nagrodą był czytnik e-booków marki Pocketbook (Touch Lux 3). Czytnik jest 
dostępny dla czytelników.

Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich

„Literackie podróże małe i duże”

W ramach projektu „Literackie podróże małe i duże” dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej Gminy 
Złotniki Kujawskie 23 sierpnia 2017 r. BPG w Złotnikach Kujawskich zorga-
nizowała wyjazd do Parku Etnograficznego w Kłóbce k/Lubienia Kujawskiego. 
Dzieci zwiedziły dwór, w którym mieszkała Maria Wodzińska Orpiszewska, 
narzeczona Fryderyka Chopina, chałupy, stodoły, obórki, stajnie, spichlerze, 
wiatrak „koźlak”, karczmę, szkołę, remizę strażacką. Uczestniczyły również 
w dwóch warsztatach. Podczas pierwszych ph. „Kto ma pszczoły ten ma miód” 
pszczelarz opowiadał o życiu i zwyczajach pszczół, a dzieci wykonały własno-
ręcznie woskową świeczkę, mogły też przymierzyć oryginalny strój pszczela-
rza. Warsztaty „W domu i w zagrodzie” ukazały życie i pracę na kujawskiej wsi. 
Dzieci prały na tarze, wyżymały i maglowały bieliznę, a także drukowały ser-
wetki za pomocą tradycyjnych drewnianych stempli. 6 września odbył się w ra-
mach projektu „Literackie podróże małe i duże” konkurs plastyczny „Moje Ku-
jawy”. Z kolei19 września miało miejsce spotkanie z Tomaszem Trojanowskim, 
autorem książek dla dzieci. 22 września dzieci mogły wziąć udział w spotkaniu 
z Bartłomiejem Grabowskim, a także warsztatach pt. „Jak pisać bajkę”. Projekt 
zamknął się zorganizowanymi 29 września warsztatami, na których dzieci z wy-
korzystaniem drukarki 3d drukowały modele rowerów, pociągów, samochodów, 
którymi można podróżować. 
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POLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki: RYSZARD KOZIOŁEK (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach)

MARZEC

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: wywodzący 
się z Republiki Południowej Afryki pisarz, poeta, dramaturg, malarz 
BREYTEN BREYTENBACH

KWIECIEŃ

Nagroda Odry: MARCIN SENDECKI za tom wierszy W
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: JÓZEF HEN
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: 
STANISŁAW ALEKSANDER NOWAK za powieść Galicyanie
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła 
Lindego: MAGDALENA TULLI oraz niemiecka pisarka JULI ZEH 
Poznańska Nagroda Literacka: TADEUSZ SŁAWEK oraz MAŁGORZATA 
LEBDA

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: JACEK 
PODSIADŁO za książkę Włos Bregueta
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: RANA DASGUPTA za książkę 
Delhi. Stolica ze złota i snu
Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera: KINGA 
LITYŃSKA za książkę Chiny nie do wiary!
Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn 2017: ALICJA 
BYKOWSKA-SALCZYŃSKA za książkę Cno
Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego: WOJCIECH 
CHMIELEWSKI
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CZERWIEC

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: MARCIN SENDECKI za tom wierszy 
W
Nagroda Wielkiego Kalibru: MARIUSZ CZUBAJ za powieść R.I.P
Nagroda Transatlantyk: tłumacz literatury polskiej na język węgierski 
LAJOS PÁLFALVI
Nagroda Literacka im. Jana Parandowskiego: JÓZEF HEN

LIPIEC

Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz: 
MAŁGORZATA LEBDA za tom wierszy Matecznik
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia:  KATARZYNA 
BONI za książkę Ganbare! Warsztaty umierania

SIERPIEŃ

Śląski Wawrzyn Literacki: RYSZARD KOZIOŁEK za książkę Dobrze się 
myśli literaturą
Nagroda im. Janusza A. Zajdla: KRZYSZTOF PISKORSKI za powieść 
Czterdzieści i cztery

WRZESIEŃ

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza: ANNA CIEPLAK za 
powieść Ma być czysto
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: SALCIA HAŁAS za 
debiutancką powieść Pieczeń dla Amfy
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: URSZULA ZAJĄCZKOWSKA za 
tomik poezji Minimum
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida: DARIUSZ SUSKA za tomik 
wierszy Ściszone nagle życie
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego: ks. prof. 
JERZY SZYMIK

PAŹDZIERNIK

Nagroda Literacka Nike:  CEZARY ŁAZAREWICZ za reportaż Żeby nie 
było śladów

Nagroda im. Jana Długosza: PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI za książkę 
Poruszona mapa 
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego: KASIA 
NAWRATEK za książkę Kresek, Bartek i całkiem zwyczajny początek
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: rosyjski pisarz OLEG 
PAWŁOW za powieść Opowieści z ostatnich dni
Nagroda Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej: rumuńska pisarka 
ANDREA TOMPA za powieść Dom kata
Nagroda Conrada za najlepszy polski debiut 2016 ufundowana przez 
miasto Kraków: ANNA CIEPLAK za powieść „Ma być czysto
Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz: MONIKA MUSKAŁA za książkę 
Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: KRZYSZTOF PISKORSKI 
za powieść Czterdzieści i cztery

LISTOPAD

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: AGATA ZYSIAK 
za książkę Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w 
robotniczym mieście
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: JACEK KOWALSKI za 
książkę Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy
Nagroda im. Beaty Pawlak: KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI i ANNA 
SAJEWICZ za reportaż pt. Dybuk. Opowieść o nieważności świata
Nagroda „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej: AGNIESZKA DAUKSZA za 
książkę Klub Auschwitz i inne kluby
Nagroda Najlepsza Książka Roku Pióro Fredry: MARCIN ŚWIETLICKI 
i RAFAŁ KSIĘŻYK za książkę Nieprzysiadalność. Autobiografia

GRUDZIEŃ

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: EWA LIPSKA
Nagroda IDENTITAS: KRZYSZTOF  KOEHLER za książkę Palus 
sarmatica
Paszport Polityki 2017* w kategorii literatura: MARCIN WICHA za 
książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem
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ŚWIAT 

MARZEC

Bologna Ragazzi Award: AMY NOVESKY  i  ISABELLE ARSENAULT 
(USA) za książkę Cloth Lullaby  
Nagroda im. Heinricha Manna: niemiecka eseistka, autorka sztuk teatralnych 
i słuchowisk radiowych, krytyk literacki GISELA VON WYSOCKI

KWIECIEŃ

Staatspreis für Europäische Literatur: norweski pisarz KARL OVE 
KNAUSGÅRD
Hans Christian Andersen Award: duński  ilustrator KASPER KØBKE

CZERWIEC

Premio Princesa de Asturias de las Letras: ADAM ZAGAJEWSKI
Man Booker International Prize 2017: izraelski pisarz DAVID GROSSMAN 
za powieść A Horse Walks Into a Bar (Wchodzi koń do baru)
Griffin Poetry Prize: poeta kanadyjski  JORDAN ABEL za tom wierszy Injun 
i brytyjska poetka ALICE OSWALD Falling Awake
Nagroda Literacka Franza Kafki : kanadyjska pisarka, eseistka, poetka 
MARGARET ATWOOD 
IMPAC Dublin Literary Award: angolski dziennikarz i pisarz JOSÉ 
EDUARDO AGUALUSA za powieść A General Theory of Oblivion

LIPIEC

Nagroda im. Arthura C. Clarke’a dla najlepszej powieści science fiction 
2016: COLSON WHITEHEAD za powieść Kolej podziemna

SIERPIEŃ

Nagroda Hugo: N.K. JEMISIN za powieść Wrota obelisków (cykl Pęknięta 
ziemia)

PAŹDZIERNIK

Pokojowa Nagroda Niemieckich Wydawców i Księgarzy: kanadyjska 
pisarka, eseistka, poetka MARGARET ATWOOD
Literacka Nagroda Nobla: KAZUO ISHIGURO - brytyjski pisarz 
japońskiego pochodzenia 
Man Booker Prize for Fiction: amerykański pisarz GEORGE 
SAUNDERS za powieść Lincoln in the Bardo
Deutscher Buchpreis 2017: austriacki pisarz ROBERT MENASSE za 
powieść Die Hauptstadt
Wielka Nagroda Poetycka im. Janusa Pannoniusa: brazylijski pisarz 
AUGUSTO de CAMPOS

LISTOPAD

Nagroda Goncourtów: francuski pisarz ÉRIC VUILLARD za powieść 
L’ordre du jour
National Book Award: amerykańska pisarka YESMYN WARD za powieść 
Sing, Unburied, Sing
Österreichischer Buchpreis: pisarka austriacka EVA MENASSE za tom 
opowiadań Tiere für Fortgeschrittene
Międzynarodowa Nagroda Literacka Kulturhuset Stadsteatern 
w Sztokholmie: kataloński pisarz JAUME CABRÉ za powieść Wyznaję 

GRUDZIEŃ

Nagroda Cervantesa Nagroda Literacka: nikaraguański pisarz SERGIO 
RAMÍREZ

*Paszporty Polityki 2017 ogłoszone zostały w styczniu 2018


