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Lucyna Partyka

UNIKALNA KOPIA CHOPINOWSKIEGO WALCA

 Dr Witold Bełza, objąwszy w 1920 roku stanowisko dyrektora przeję-
tej przez polskie władze biblioteki w Bydgoszczy, świadomy był faktu, że pla-
cówka ta posiada niewielki zbiór poloniców. Zdecydowaną większość stanowiły 
materiały niemieckojęzyczne. Polską bibliotekę trzeba było dopiero stworzyć. 
W. Bełza nie szczędził wysiłków, by pozyskać dla swojej, bądź co bądź nauko-
wej, placówki wartościowe zbiory, w tym także rękopisy. W pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości zdobyciu każdego ważnego dla kultury polskiej 
nabytku towarzyszyła radość, ale ten z 1924 roku wzbudził szczególne emocje. 
Był to rękopis Walca f-moll samego Fryderyka Chopina! Wystawiony na aukcji 
w Berlinie, dzięki inicjatywie dyr. Bełzy, zaangażowaniu redaktora Dziennika 
Bydgoskiego Stanisława Brandowskiego oraz ofi arności bydgoszczan, przede 
wszystkim właściciela Fabryki Cukierków Kazimierza Mazgaja, ale też ban-
ków: Bydgoskiego, Dyskontowego, Ludowego, Przemysłowego, Stadthagena, 
Związku Spółek Zarobkowych, Poznańskiego Banku dla Handlu i Przemysłu, 
Domu Konfekcyjnego, Spółki Hadroga, wzbogacił zbiory bydgoskiej książni-
cy. Zakupiony został za kwotę 600 000 000 polskich marek!1 Pomyśleć, że była 
to zaledwie jedna sztambuchowa kartka o wymiarach 13,8 x 20,3 cm, a na niej 
takty od 44 do 73 Walca f-moll op.70, nr 2. Napis Fine umieszczony na jej 
prawym marginesie wskazywał wyraźnie, że brak jest kartki zawierającej za-
pis początku utworu. Niestety, nie było wiadomo, gdzie się ona znajduje i czy 
w ogóle istnieje. Nieznany był rok powstania autografu. W 1977 roku okazało 
się, że przechowywany w bydgoskiej książnicy dokument, to kopia Chopinow-
skiego walca sporządzona ręką Juliana Fontany2. 

Walc f-moll powstał 8 czerwca 1841 roku, jednak opublikowany zo-
stał 10 lat po śmierci kompozytora. Chopin nie życzył sobie, by wykonywany 
był publicznie. Wiadomo, że darował go kilku osobom: w 1841 roku 17-letniej 
wówczas Elise Gavard, córce zaprzyjaźnionego z nim Charlesa Gavarda – fran-
cuskiego inżyniera, historyka sztuki, miedziorytnika, wydawcy, której udzielał 
lekcji, w 1842 roku niemieckiej pianistce Anne Caroline de Belleville-Oury, 
córce francuskiego arystokraty, a także swojej uczennicy Marie de Krudner. 
Do dzisiaj zachowało się pięć autografów tego walca, ale tylko jedna (!) ko-

1 http://www.wimbp1.man.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=vie-
w&id=4950&ltemid=228

2 Za: Kobylańska Krystyna: Rękopisy utworów Chopina. Katalog. Vol.1. Kraków, 
1977, s. 405.
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pia sporządzona przez Juliana Fontanę – pianistę, kompozytora, najbliższego 
przyjaciela Fryderyka Chopina. Kolejne zapisy utworu nieznacznie się od siebie 
różnią.

Chopin darzył Fontanę bezgranicznym zaufaniem. Po raz pierwszy 
spotkali się w szkole jako trzynastoletni chłopcy. Przez lata Fontana pełnił funk-
cję osobistego sekretarza artysty. To on, z wykształcenia również prawnik, wła-
dający kilkoma językami, prowadził korespondencję z francuskimi, angielskimi 
i niemieckimi wydawcami Chopina. To Fontana był wykonawcą kopii, które 
Chopin autoryzował i które następnie trafi ały do druku. Co ciekawe, starał się 
wiernie odtwarzać nawet styl pisma Chopina. Na pierwszy rzut oka trudno za-
tem stwierdzić, że mamy do czynienia z kopią. Tylko znawcy dostrzegają róż-
nice – pismo Fontany było staranniejsze, zapis dokładniejszy, pewnie z uwagi 
na fakt, że kopie musiały być czytelne dla wydawców i drukarzy. Chopin ufał 
Fontanie do tego stopnia, że zezwalał mu na nanoszenie poprawek. 

Przechowywana w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bydgoszczy kopia (sygnatura Rkp 650/II) kryje wiele zagadek. Jedną z nich 
udało się rozwiązać 12 czerwca 2015 roku, kiedy bydgoską WiMBP odwiedzi-
ła Renate Meinhof, dziennikarka niemiecka, od 1999 związana z Süddeutsche 
Zeitung. Okazało się, że w jej posiadaniu znajduje się pierwsza część unikal-
nej kopii Fontany, ze znajdującym się na odwrocie strony napisem: Valse/pa-
r/F.Chopin/1843. Po wielu latach można było poznać datę powstania zapisu! 
W Bydgoszczy udało się sfotografować całość zapisu nutowego utworu, czyli 
taktów od 1 do 73! Zadziwiające, że obie części przetrwały do naszych czasów 
w doskonałym stanie, a przecież od powstania kopii minęły już 172 lata! Ze 
strony WiMBP obecne przy tym były: dyr. Ewa Stelmachowska, z-ca dyr. Danu-
ta Kaczmarek, dr Joanna Matyasik – kier. Działu Zbiorów Specjalnych, Lucyna 
Partyka – instruktor. Okoliczności, które doprowadziły do wykonania wyjątko-
wego zdjęcia, szczegółowo opisała R. Meinhof (we współpracy z Magdaleną 
Ziębą-Szwind3) w obszernym felietonie zatytułowanym Der halbe Walzer, któ-
ry opublikowany został w sobotnio-niedzielnym wydaniu Süddeutsche Zeitung 
z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

R. Meinhof odziedziczyła tę niepozornie wyglądającą kartkę z albumu 
po swojej ciotce i matce chrzestnej Rosemarie Grabau (ur. 1919). Porządkując 
po jej śmierci mieszkanie, natrafi ła na paczkę z napisem Autografy Ojca. Zawar-
tość znaleziska przeszła jej wyobrażenia. Były tu listy m.in. niemieckich kom-
pozytorów Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego, Johannesa Brahmsa, Maxa Re-
gera, nawet Roberta Schumanna, a także poety, dramatopisarza Oscara Wilde’a. 
Wśród tej unikatowej korespondencji spoczywała kartka z albumu z zapisem 

3 Magdalena Zięba-Schwind prowadziła korespondencję mailową dotyczącą spotkań 
R. Meinhof w Polsce oraz służyła pomocą jako tłumaczka podczas pobytu dzienni-
karki w Polsce.
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43 taktów Walca f-moll Fryderyka Chopina! Pierwsza reakcja dziennikarki była 
zbliżona do reakcji dyr. Bełzy. To Chopin!!! Potrzebna była jednak opinia fa-
chowca, poza tym było oczywiste, że to tylko część kompozycji, gdzie zatem 
szukać jego drugiej połowy? 

Z tymi wątpliwościami udała się do berlińskiego antykwariusza, spe-
cjalizującego się w handlu autografami. Od 1885 roku jego rodzina jest w posia-
daniu fi rmy Autographenhandlung J.A. Stargardt. Za radą Wolfganga Mecklen-
burga R. Meinhof odwiedziła mieszkającą w Warszawie profesor Hannę Wró-
blewską-Straus, długoletniego kustosza i kierownika Muzeum w warszawskim 
Towarzystwie im. Fryderyka Chopina, największą chyba znawczynię autogra-
fów Fryderyka Chopina, które gromadziła przez całe swoje zawodowe życie. Tu 
niemiecką dziennikarkę spotkało rozczarowanie. Okazało się, że w rodzinnych 
zbiorach przechowywana była kopia Juliana Fontany, chociaż z pewnością nikt 
o tym nie wiedział. Jednak niezwykle ekscytujący był dla niej fakt, że w Polsce 
istnieje druga jej część. Stąd wspomniany już pobyt w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.

Mimo że oryginał okazał się, unikalną, ale jednak kopią, dziennikarka 
z Niemiec nie zaprzestała dociekań, które pomogłyby jej znaleźć odpowiedź 
na pytanie, skąd w posiadaniu jej rodziny znalazły się tak cenne zbiory, przez 
długie lata przechowywane w niepozornej paczce znalezionej wśród rzeczy po-
zostawionych przez zmarłą bezpotomnie ciotkę Rosemarie. 

W rodzinie Rosemarie Grabau, kuzynki ojca Renate Meinhof, muzyka 
odgrywała ogromną rolę. W paczce z autografami znajdował się m.in. list Schu-
manna adresowany do E. Bünau-Grabau. Okazało się, że urodzona w 1805 r. 
Eleonora Bünau z domu Grabau, niemiecka śpiewaczka operowa oraz jej brat 
Adreas Grabau (ur. 1808), ceniony wiolonczelista Gewandhaus w Lipsku, przy-
jaźnili się z Felixem Mendelssohnem Bartholdym, Clarą i Robertem Schuman-
nami. 

Z muzyką związał swoje życie dziadek Rosemarie Grabau – Friedrich 
(ur. 1840), profesor Królewskiej Muzycznej Szkoły Wyższej w Berlinie oraz 
jej ojciec Carl (ur.1873), germanista, anglista, posiadający także wykształcenie 
muzyczne. Wśród przyjaciół tego pierwszego byli m.in. Clara Schumann i Jo-
hannes Brahms. Przebywającemu w czasie II wojny na Pomorzu ojcu, bliskie-
mu załamania wywołanego wiadomością o pożarze berlińskiego domu, w któ-
rym znajdowała się bogata biblioteka oraz pisane przez niego dzienniki, córka 
Rosemarie na pocieszenie posłała niewielki portret Bramhsa! W domu rodziny 
Grabau panował swoisty kult Brahmsa. Jak wspomina dziennikarka, w miesz-
kaniu ciotki wszędzie wisiały jego portrety. To Rosemarie odziedziczyła paczkę 
z autografami, którą jej ojciec uciekając w czasie II wojny z Berlina, miał przy 
sobie. Ona również otrzymała wykształcenie muzyczne. Studiowała w berliń-
skiej Muzycznej Szkole Wyższej w Spandau i pracowała przez całe swoje życie 
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jako organistka. Po wojnie mieszkała w Niemczech Zachodnich, Renate Mein-
hof we Wschodnich. Poznały się dopiero, gdy upadł mur. Dla dziennikarki jest 
niezrozumiałe, dlaczego jej ciotka nigdy nie wspomniała, jakie cenne pamiątki 
znajdują się w jej posiadaniu.

Kopia Fontany przetrwała II wojnę światową – pierwsza część w rę-
kach niemieckich, druga w rękach polskich – dowód na to, że sztuka jest ponad 
wszelkimi podziałami. Kopia nadal kryje w sobie sporo niewyjaśnionych ta-
jemnic. Nie wiadomo, dla kogo w 1843 roku Julian Fontana ją sporządził. Jakie 
były koleje jej losu? Dlaczego i kiedy kopia została rozdzielona na dwie części? 
Wypada mieć nadzieję, że z uwagi na wielkość samego Fryderyka Chopina oraz 
niegasnącą popularność jego dzieła, każda nowo odkryta informacja jego doty-
cząca opublikowana zostanie w mediach.

Wykorzystane strony internetowe:
https://www.wikiwand.com/de/Henriette_Grabau-B%C3%BCnau
https://de.wikipedia.org/wiki/Berceuse_(Chopin)
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/
http://chopin.museum/pl/collection/new/id/488
http://www.julianfontana.com/index.html
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Joanna Matyasik

SALA KRÓLEWSKA „BERNARDINA” – 
80 LAT EKSPOZYCJI STAŁEJ KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ

 W murach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgosz-
czy przechowywany jest najstarszy i najcenniejszy księgozbiór miasta, dawniej 
należący do konwentu bernardynów bydgoskich. W przeciwieństwie do pozo-
stałych bibliotek miejscowych zakonów, tzn. karmelitów, jezuitów i klarysek, 
które uległy niemal całkowitemu rozproszeniu i zniszczeniu głównie w wyniku 
potopu szwedzkiego i sekularyzacji klasztorów przez władze pruskie, kolekcja 
pobernardyńska szczęśliwie ocalała. Ten cenny księgozbiór, stanowiący dziś 
część historii miasta, nie został, jakby się można było spodziewać, skrzętnie 
schowany w magazynie bibliotecznym, ale tworzy wystawę stałą, już od 80 
lat dostępną dla zwiedzających. Uroczyste otwarcie ekspozycji miało miejsce 
w 1936 r. Atrakcją jest nie tylko sam księgozbiór, ale również pomieszczenie 
ekspozycyjne, urządzone z wielkim rozmachem na wzór wąskiej gotyckiej celi 
bibliotecznej budynku klasztornego, w którym dodatkowo zapewniono opty-
malne warunki przechowywania wszystkim wystawionym obiektom. 
 Historia księgozbioru zaczyna się wraz z pojawieniem się pierwszych 
bernardynów w Bydgoszczy. W 1480 r. na zaproszenie biskupa kujawskiego 
Zbigniewa z Oleśnicy przybyli do miasta dwaj zakonnicy: prowincjał Michał 
Bal i brat Stanisław z Kłobucka. Starosta bydgoski Jan Kościelecki, choć był 
niechętny zakonowi, pod naciskiem rady miasta przeznaczył dla niego wschod-
nią część ogrodu zamkowego. Początkowo kościół i klasztor wzniesiono 
z drewna, ale w następnych stuleciach postawiono budynki murowane (ceglany 
kościół w stylu późnogotyckim odbudowany został w 1545 r., gdy drewniany 
spłonął w wyniku pożaru, murowany klasztor zbudował w 1591 r. zakonnik-
budowniczy gwardian Wojciech Język z Sambora). Bernardyni szybko stali się 
ważną częścią kultury bydgoskiej, prowadzili ożywioną działalność kulturalno-
oświatową (od 1530 r. kierowali studium fi lozofi cznym), organizowali kolejne 
placówki zakonu (np. klasztor w Świeciu), wreszcie zgromadzili cenny księgo-
zbiór, potrzebny do misji katechizacyjnej i edukacyjnej. Początkowo zbiór dzie-
lił się na dwie części, mniejszą (biblioteka podręczna kaznodziei, która niemal 
w całości spłonęła w 1545 r.) i większą (właściwa, dostępna dla wszystkich 
zakonników). Po remoncie i przebudowie klasztoru na przełomie XVI i XVII w. 
obie części zostały połączone1. 

1  K. Kantak, Kronika Bernardynów Bydgoskich, Poznań 1907, s. 47, 55.



10

 W ciągu 350 lat działalności bernardyni zdołali zgromadzić bogaty 
księgozbiór, liczący w 1810 r. ok. 2,5 tys. dzieł. Na podstawie danych z poł. 
XVIII w. okazuje się, że wyższą bądź porównywalną liczbą egzemplarzy mógł 
poszczycić się jedynie konwent lwowski (3470 tomów), kalwaryjski (3443 
tomy), krakowski (3057 tomów) i wileński (2403 tomy). Pierwsze ślady istnie-
nia biblioteki zakonu bydgoskiego pochodzą jeszcze z XV w. Najstarsze zapiski 
proweniencyjne pozostawione w dziele Supplementum Summae Pisanellae Mi-
kołaja z Ausmo, wydanym w Norymberdze w 1478 r., należą do Stanisława ze 
Sczeglina (1480 r.) i altarysty oświęcimskiego Mikołaja z Brabienic (1482 r.). 
Nieznacznie starsze są informacje o pierwszych zakupach. Wiadomo, że książkę 
Piotra Palude Thesaurus novus de sanctis, opublikowaną w Strasburgu w 1491 r., 
zakupił Stanisław z Myślecinka „na uroczystość św. Idziego w Bydgoszczy 
za 24 grosze polskie w roku od zbawienia bieżącym 1493”. Największy rozkwit 
księgozbioru przypada na XVI i I poł. XVII w., stąd proporcjonalnie zachowało 
się najwięcej egzemplarzy z tego okresu. Wśród darczyńców wyróżnić można 
trzy grupy: bernardynów bydgoskich, zakonników i duchownych kleru parafi al-
nego niezwiązanych z konwentem bydgoskim, ludzi świeckich wywodzących 
się z okolicznej szlachty i zamożnego mieszczaństwa. Zgromadzony księgo-
zbiór potrzebny był zakonnikom głównie do działalności duszpasterskiej i edu-
kacyjnej (prowadzili studium fi lozofi czne), dlatego przeważają w nich dzieła 
o tematyce religijnej (różne edycje Pisma Świętego, rozważania teologiczne, 
kazania, żywoty świętych, podręczniki duszpasterskie) i fi lozofi cznej, ale także 
znaleźć można rozprawy z zakresu astronomii, historii, medycyny, prawa i ma-
tematyki2. 
 Biblioteka pobernardyńska, dzięki ciągłości historycznej, wielowie-
kowego związku z jednym zgromadzeniem zakonnym i jednym miejscem, ma 
ogromną wartość. Dodatkowo kryje się w niej wiele cennych i rzadkich druków. 
Do cymeliów należą inkunabuły, liczące 97 pozycji bibliografi cznych, zawar-
tych w 99 egzemplarzach i 87 woluminach. Większość egzemplarzy posiada 
cechy indywidualne, do których należą glosy i marginalia (np. zapiski o charak-
terze rocznikarskim z lat 1586-1608 sporządzone na weneckim wydaniu Biblii 
z 1484 r., sygn. B 635); ozdobniki i podkreślenia, rubryki, kolorowane ręcznie 
sygnety drukarskie, oprawy zdobione tłokami, plakietami, metalowymi guza-
mi, okuciami i klamrami. Wyjątkową wartość estetyczną przedstawiają ręcznie 
malowane inicjały: czerwone, niebieskie, złote, czerwono-zielone, fl orystyczne 
i trójbarwne; a także znaki własnościowe w postaci pieczęci i zapisek prowe-
niencyjnych, dostarczających sporo informacji nie tylko o samym zakonie, ale 
także okolicznych mieszkańcach. 
2 F. Mincer, Biblioteka bernardynów bydgoskich i jej ofi arodawcy, „Kronika Bydgoska”, 

XI (1989), Bydgoszcz 1991, s. 223-224, 228.; E. Szmańda, Rozwój i stan bydgoskiej 
Biblioteki Bernardyńskiej, „Kronika Bydgoska”, t. 6: 1974-75 [druk 1982], s. 212, 
216.



11

 W księgozbiorze pobernardyńskim znaleźć można druki szczególnie 
cenne i unikatowe. Wśród nich wymienić należy jedyny zachowany na świecie 
egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Regulae que ad mnes religiosos 
pertinent (Reguła dla wszystkich zakonników), wydany we Florencji w 1489 r. 
Odkryto go podczas badania makulatury użytej do okładziny dzieła św. Augusty-
na Opuscula plurima, opublikowanego u Martina Flacha w Strasburgu w 1491 r. 
Ta bezcenna pozycja znajdowała się między deską oprawy a skórą ją pokrywa-
jącą3. Kolejnym bardzo wartościowym obiektem jest słynny podręcznik łowców 
czarownic Maleus malefi carum (Młot na czarownice), autorstwa inkwizytora 
Heinricha Kramera, wydany w Speyer ok. 1485 r. w ofi cynie Petera Dracha. Jest 
to jedna z najbardziej demonicznych książek, zawierająca wskazówki dotyczą-
ce walki z czarownicami, która rzekomo przyczyniła się do spalenia na stosie 
kilkudziesięciu tysięcy kobiet podejrzewanych o czary4. Warto również wspo-
mnieć o najstarszym druku w księgozbiorze, czyli Homiliach św. Jana Chry-
zostoma, opublikowanych w 1466 r. w Strasburgu. Dodatkową wartością tego 
konkretnego egzemplarz jest stara pobernardyńska sygnatura o numerze 340 
oraz kolorowy inicjał. Cenne jest także dzieło wspomnianego Heinricha Krame-
ra Sanctae Romanae ecclesiae fi dei defensionis clypeus adventus waldensium, 
wydane w Ołomuńcu w 1502 r., przez jednego z najwcześniejszych na ziemiach 
polskich drukarzy, założyciela drukarni w Gdańsku – Konrada Baumgartena5. 
 Po rozwiązaniu zakonu przez władze pruskie w 1829 r. księgozbiór 
uległ częściowemu rozproszeniu i zniszczeniu. Umieszczono go najpierw 
w Kaplicy Loretańskiej, potem w Farze bydgoskiej, w obydwu przypadkach 
były to nie najlepsze miejsca dla przechowywania zbiorów, które narażono 
m.in. na zmienną temperaturę, dużą wilgotność, działalność owadów i gryzoni. 
Na skutek tych warunków, jak pisał później dyrektor Biblioteki Miejskiej – dr 
Witold Bełza, niektóre egzemplarze były „w takich strzępach, że dmuchnąć, 
a w pył się rozsypią”6. W ciągu wieloletniej tułaczki oraz działań wojennych 
księgozbiór uległ także znacznemu uszczupleniu. Pierwszy spis sporządzony 
w 1810 r. wykazał 2400 dzieł, dziś kolekcja liczy 1555 dzieł, zawartych w 1374 
woluminach. Obecnie książki dawniej należące do bernardynów bydgoskich 
znaleźć można w większych bibliotekach polskich, np. Zakładzie Narodowym 

3 Zob. więcej: J. Matyasik, Reguła dla wszystkich zakonników Hieronima Savonaroli 
(Florencja, 1489) – unikat książnicy bydgoskiej, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, 
Bydgoszcz 2016, nr 1 (46) 2016, s. 42-46.

4 Zob. więcej: J. Matyasik, Cymelia książnicy bydgoskiej: Malleus Malefi carum – pod-
ręcznik łowców czarownic, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, Bydgoszcz 2015, nr 
1 (44) 2015, s. 39-46.

5 F. Mincer, op.cit., s. 226.
6 W. Bełza, O bydgoskiej bibjotece pobernardyńskiej, „Kurjer Warszawski”, Wydanie 

wieczorne, r. 112, nr 11, 11 stycznia 1932, s. 7-8.
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im. Ossolińskich7, Bibliotece Jagiellońskiej8, Bibliotece Kórnickiej (kilkadzie-
siąt tomów zostało zakupionych przez Adama Tytusa Działyńskiego)9, Biblio-
tece Uniwersytetu w Poznaniu (w 1932 r. przejęto stare druki z bibliotek gim-
nazjów bydgoskich, a wśród nich także książki pobernardyńskie)10, Bibliotece 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk11. Największe straty odnotowano 
w czasie II wojny światowej, gdy żołnierze niemieccy skradli 89 inkunabułów 
(w tym dwa polonika: druk pierwszego drukarza na ziemiach polskich Kaspra 
Staubego, wydany w Krakowie w 1475 r. i zawierający dzieło Franciszka de 
Platea Opus restitutionum oraz książkę bakałarza Akademii Krakowskiej Jerze-
go Leimbacha, Practica, opublikowaną w Lipsku w 1470 r.)12

 W latach 1907-1920 księgozbiór wędrował miedzy Biblioteką a róż-
nymi placówkami kościelnymi. Dopiero po włączeniu miasta w granice od-
rodzonego państwa polskiego władze kościelne zdecydowały się ostatecznie 
przekazać go w charakterze wieczystego depozytu do Książnicy bydgoskiej. 
W okresie międzywojennym zbiory pobernardyńskie cieszyły się dużym zainte-
resowaniem i staranną opieką, głównie ze strony wspomnianego Witolda Bełzy. 
Badania naukowe w Bibliotece prowadził Kazimierz Piekarski, jeden z najbar-
dziej znanych ówczesnych bibliografów; planowano także wydanie katalogu, 
ale zamiarowi temu przeszkodził wybuch wojny13. Z Introligatorni Biblioteki 
wyodrębniono pracownię konserwatorską, która uratowała przed całkowitą de-
strukcją najbardziej zniszczone egzemplarze. Wówczas też narodził się pomysł, 
aby tę cenną część przeszłości miasta umieścić w sali ekspozycyjnej. W 1932 r. 
7 Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, oprac. A. 

Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956, nr 143, 192a, 325a.;Katalog starych druków 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, oprac. M. 
Bohonos, Wrocław-Kraków 1965, nr 1132, 1137.; Katalog starych druków Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII, t. 1, oprac. B. Górska, 
W. Tyszkowski, Wrocław-Kraków 1991, nr 181. 

8 Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, red. M. Malicki, E. 
Zwinogrodzka, Kraków 1992, nr 1254, 1357, 1126.

9 Informacja pochodzi z referatu A. Falk, W drodze do Sali Kolumnowej. Losy kór-
nickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych, na konferencji Książka 
dawna i jej właściciele, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 29.09-1.10.2016 r. 

10 Informacja pochodzi z referatu R. Wójcik, Największe zasoby proweniencyjne sprzed 
1939 roku w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, na kon-
ferencji Książka dawna i jej właściciele...

11 Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Polonica XVI wieku, oprac. E. Stelmaszczyk, Poznań 1991, nr 133, 156, 227, 356, 
516.

12 F. Mincer, op.cit., s. 225, 228.
13 Akta Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy, Sprawozdania roczne, księgozbiór. 1935-

1939, Wydz. X.4. , t. V, k. 114.
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inicjatorów spotkał cios, gdy decyzją ministerstwa oświaty przekazano do Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zbiory gimnazjów wielkopolskich, w tym 
kilkadziesiąt książek pobernardyńskich przechowywanych w gimnazjum kla-
sycznym14. W 1935 r. Bełza zdołał przekonać prezydenta Bydgoszczy Leona 
Barciszewskiego do remontu Biblioteki i urządzenia dwóch stylizowanych po-
mieszczeń dla najcenniejszych kolekcji: Sali Bernardyńskiej dla księgozbioru 
zakonnego oraz Królewskiej dla listów i dokumentów królewskich, przeka-
zanych przez Kazimierza Kierskiego. Koszt konserwacji druków w latach 30. 
XX w. i przygotowania sal ekspozycyjnych wyniósł w sumie 6915 zł.15 
 Obydwa pomieszczenia zaprojektował Jerzy Mieczysław Rupniewski 
(1888-1950), jeden z najwybitniejszych artystów dwudziestolecia międzywo-
jennego w Bydgoszczy, nazywany bydgoskim Canalettem. Jerzy Rupniewski 
początkowo pod naciskiem ojca – konsula brazylijskiego Władysława, uczęsz-
czał do szkół handlowych w Warszawie i Lozannie, ale szybko zmienił kie-
runek edukacji na zgodny ze swymi zainteresowaniami, podejmując naukę 
malarstwa i rzeźby w Warszawie, Monachium i Paryżu. Na początku lat 20. 
osiadł na Kujawach, w należącym do małżonki Zalesiu, a od 1925 r. zamieszkał 
w Bydgoszczy na stałe. Szukając twórczej inspiracji bardzo dużo podróżował, 
zwiedził m.in. Włochy, Jugosławię, Fran-
cję, Szwajcarię i Niemcy. Malował najczę-
ściej zabytki, stare domy i ulice, jednak 
szczególnie zachwycał się Wenecją byd-
goską i innymi urokami miasta nad Brdą 
(np. Wenecja bydgoska, akwarela z 1936 
r.; Wenecja bydgoska zimą, olej z 1928 r., 
Wenecja bydgoska, olej z 1926 r.)16 Swoje 
prace, za które był wielokrotnie nagradza-
ny, wystawiał zarówno w Polsce (głównie 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Poznaniu i Muzeum 
Miejskim w Bydgoszczy), jak i zagranicą 
(np. w Grand Palais w Paryżu). Nie tylko 
upowszechniał piękno Bydgoszczy w swej 
twórczości, ale również brał udział w życiu 
społeczno-organizacyjnym miasta (m.in. 
w 1929 r. zainicjował powstanie Związku 

14 W. Bełza, op.cit., s. 7-8.
15 Sprawozdania roczne, księgozbiór 1935-1939..., k. 32.
16 Zainteresowanie Jerzego Rupniewskiego Wenecją bydgoską nasunęło analogie do 

urzeczonego Wenecją włoską Bernardo Belotto-Canaletto. 
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Plastyków Pomorskich, którego został 
prezesem). Po II wojnie światowej władze 
starały się stworzyć Rupniewskiemu jak 
najlepsze warunki do dalszej aktywności 
artystycznej, w 1947 r. zorganizowano 
wystawę jubileuszową z okazji 35-lecia 
pracy twórczej, ale ciężka choroba psy-
chiczna uniemożliwiła mu kontynuowa-
nie twórczości. Zmarł trzy lata później 
w Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu17. 
 Jerzy Rupniewski nie tylko zapro-
jektował Salę Bernardyńską, ale również 
wykonał malarskie elementy dekoracyjne 
oraz podarował większość obiektów eks-
pozycyjnych. I tak nad stylowymi i go-
tyckimi drzwiami namalował postać za-
konnika ślęczącego nad książką, nadając 
mu twarz dyrektora Muzeum Miejskiego 

i dawnego kustosza Biblioteki – księdza Jana Kleina. W pomieszczeniu ekspo-
zycyjnym umieścił również obraz św. Antoniego trzymającego dłoń na sercu, 
fi gurę polichromowaną świętego, autentyczny zegar ścienny z klasztoru bernar-
dynów, zegar z globusem oraz lichtarze mosiężne. 
 Wiele pracy artysta włożył w przyozdobienie łuków pilastrowych i ścian 
Sali Bernardyńskiej stylowymi i barwnymi napisami, wzorowanymi na piśmie 
starych iluminowanych druków. Napisy zawierają nazwiska wybitniejszych za-
konników konwentu bydgoskiego i ofi arodawców książek. Wśród tych pierw-
szych znalazł się kopista zakonny brat Aleksy, który zaopatrzył niektóre inku-
nabuły w ozdobne inicjały, zanim zmarł podczas epidemii dżumy w 1505 r.18 
Jeszcze znaczniejszą postacią, również uwiecznioną przez Rupniewskiego, był 
Bartłomiej z Bydgoszczy (ok. 1480-1548) – leksykograf, kaznodzieja, opiekun 
księgozbioru, gwardian, wykładowca studium fi lozofi cznego i mistrz nowicja-
tu. Bartłomiej był człowiekiem gruntownie wykształconym, o szerokich zain-
teresowaniach i konkretnych dokonaniach naukowych. Do jego dzieł należy: 
kopiarz, zawierający zbiór bulli, dekretów, konstytucji i przywilejów; ponadto 
kilka manuskryptów z materiałami do historii konwentu bydgoskiego, przekład 
polski reguły Trzeciego Zakonu, a nade wszystko dwa słowniki tzn. łacińsko-

17 E. Szmańda, Rupniewski Jerzy Mieczysław, PSB, t. 33, Wrocław-Kraków 1991-1992, 
s. 109-111.; Twórczość plastyczna Jerzego Rupniewskiego, Bydgoszcz 1986, wstęp 
M. Turwid.; Wystawa jubileuszowa prac art. malarza J. Rupniewskiego [...] z okazji 
35-lecia pracy, Bydgoszcz 25 kwietnia-15 maja 1947.

18 Kronika Bernardynów Bydgoskich..., s. 43. 
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polski z 1532 r. (liczący 4272 polskie wyrazy) i polski spisany w 1544 r. na mar-
ginesach słownika Vocabularis breviloquus autorstwa Jana Reuchlina (ponad 11 
tys. wyrazów, w tym najstarsze zapisane określenia gramatyczne w języku pol-
skim)19. W opinii badaczy słownik łacińsko-polski z 1532 r. jest największym 
osiągnięciem Bartłomieja, dlatego też to dzieło uwiecznił Jerzy Rupniewski. 
Na liście znaczniejszych zakonników znalazł się także gwardian Wawrzyniec 
Bocheński (1755-1770), którego staraniem udało się odbudować zniszczony 
klasztor i przenieść księgozbiór do nowego pomieszczenia20. 
  Wśród wymienionych w artystycznych napisach darczyńców książek 
odnaleźć można starostę bydgoskiego Jana Kościeleckiego, znanego z przyczy-
nienia się do rozwoju gospodarczego Bydgoszczy. W 1574 r. starosta na zakup 
książek i ozdobienie wnętrz kościoła konwentualnego bernardynów przekazał 
część corocznego dochodu (100 fl orenów) z tartaku położonego w Okolu na-
przeciwko młyna, co potwierdził jego następca – Maciej Smogulecki21. Na listę 
ofi arodawców zapisał się także Andrzej Rozrażewski ze Słupi, prawnik, nota 
bene spowinowacony z Kościeleckimi poprzez małżonkę Gertrudę, córką ostat-
niego starosty bydgoskiego z Kościeleckich i kasztelana międzyrzeckiego – Ja-
nusza. Rozrażewski był dość hojny dla zakonów bydgoskich: w 1615 r. należał 
do fundatorów klasztoru klarysek, gdzie jego krewna Anna została pierwszą 
ksienią, a umierając w 1631 r. wyraził życzenie spoczęcia w kościele bernar-
dynów, którym zapisał swoją bibliotekę oraz legat pieniężny w wysokości 100 
dukatów. Spadkobiercy spełnili ostatnią wolę zmarłego połowicznie, tzn. oddali 
zakonnikom tylko książki – 29 dzieł, w tym wielkie księgi w formacie in folio 
i wiele pięknie wydanych inkunabułów weneckich. Ze spadku Rozrażewskiego 
zachowało się 8 dzieł (m.in. najstarsze wydanie Biblii w księgozbiorze, wyda-
nej w Strasburgu w 1470 r.)22 Kolejnym z uwiecznionych przez Rupniewskiego 
postaci był Jan Synodoniusz z Pakości, prepozyt dziś nieistniejącego kościoła 
św. Krzyża w Bydgoszczy, ofi arodawca kilkunastu druków, w tym także inkuna-
bułów (do dziś pozostało 7 egzemplarzy z XVI i XVII w.)23 Artysta nie pominął 
także dzierżawcy starostwa soleckiego Antoniego Grasińskiego, który w 1741 r. 
podarował bernardynom bibliotekę swego krewnego – kanonika katedralnego 
Jana Kazimierza za cenę 200 fl orenów polskich i odprawienie 500 mszy zadusz-
nych, mimo że wartość daru była dziesięciokrotnie większa24.
 Sala Bernardyńska, ukazująca księgozbiór i pamiątki zakonu bernar-
dynów bydgoskich, została ukończona na początku 1936 r. O otwarciu wystawy 
19 Zob. więcej: E. Szmańda, Nowe badania nad Bartłomiejem z Bydgoszczy, „Kronika 

Bydgoska”, t. 7: 1976-1979, Bydgoszcz 1986, s. 268-284.
20 Kronika Bernardynów Bydgoskich..., s. 223.
21 J. Kutta, Kościelecki Jan Janusz, BSB, red. J. Kutta, t. 6, Bydgoszcz 2000, s. 54-56.
22 F. Mincer, op.cit., s. 231.
23 Kronika bernardynów Bydgoskich..., s. 115-116.
24 Ibidem, s. 212-213.
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stałej przy okazji przyjazdu do Bydgoszczy znaczniejszych gości rozpisywała 
się zarówno lokalna, jak i ogólnopolska prasa. Najpierw w lutym w celu zapo-
znania się z działalnością Związku Zawodowych Plastyków Wielkopolsko-Po-
morskich przybył do miasta wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, który zwie-
dził ekspozycję pobernardyńską w towarzystwie prezydenta Barciszewskiego 
i dyrektora Bełzy25. 29 czerwca ci sami oprowadzili po Bibliotece Miejskiej 
kardynała Augusta Hlonda, goszczącego w Bydgoszczy z okazji Zjazdu Kato-
lickiego26. Następnie we wrześniu na Kujawy w odwiedziny do córki przyjechał 

znany kompozytor Ludomir Różycki, 
który również nie omieszkał zobaczyć 
nowo otwartej ekspozycji27. 
 W 1937 r. władze Książnicy byd-
goskiej przystąpiły także do urządzenia 
Sali Królewskiej, w której zamierzano 
wyeksponować listy i dokumenty kró-

lewskie, ofi arowane przez Kazimierza Kierskiego. Choć formalnie obydwa 
pomieszczenia ekspozycyjne miały być rozdzielone, to jednak w praktyce ich 
style, tzn. dworski i kościelny, wzajemnie się przenikały. Sam Rupniewski raz 
pisał, że w Sali Królewskiej chciałby odtworzyć oblicze kościoła oliwskiego28, 
innym razem podkreślał, iż zamierza nadać mu „atmosferę Wawelu, naturalnie 

25 Wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis zwiedził bibliotekę, „Dziennik Bydgoski”, r. 30, 
nr 46, 25 luty 1936 r., s. 8).; Wojewoda pomorski w Bydgoszczy, „Kurjer Warszawski”, 
r. 116, nr 56, 26 luty 1936 r. (wydanie wieczorne), s. 5.

26 Ks. kardynał prymas Hlond zwiedził bibliotekę, „Kurjer Warszawski”, r. 116, nr 181, 
4 lipca 1936 r. (wydanie wieczorne), s. 5; Wizyta J.E. Kardynała Hlonda w celi ber-
nardyńskiej, „Dziennik Bydgoski”, r. 30, nr 154, 5 lipca 1936 r., s. 11.

27 W. Bełza, Ludomir Różycki w Bydgoszczy, „Kurjer Warszawski”, r. 116, nr 244, 6 
września 1936 r., s. 15

28 J. Rupniewski do W. Bełzy, 26.XII.1936 r., Gdynia, [w:] Sprawozdania roczne, księgo-
zbiór 1935-1939..., s. 66-67.
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w miniaturze”29. W zamyśle artysty 
na środku miała stać gablota z wize-
runkami trzech królów (Kazimierz 
Wielki, Stefan Batory i Stanisław 
August Poniatowski), chciał rów-
nież zabudować jedno okno balda-
chimem, a pod nim postawić pulpit 
z Biblią pisaną gotykiem po ma-
zursku, nad tym pomiędzy fi lara-
mi powiesić autograf św. Boboli30. 
Na ścianach Rupniewski umieścił 

w wypożyczonych z muzeum ramach dekrety królewskie; portret swego przod-
ka z linii bocznej – biskupa kijowskiego Tomasza Ujejskiego, na sufi cie zawisł 
stary kinkiet z woskowymi świecami31. Nad drzwiami artysta namalował scenę 
symbolizującą przekazanie kolekcji listów i dokumentów królewskich Książni-
cy Bydgoskiej, czyli złożenie przez Kierskiego na ręce Bełzy przykładowego 
pergaminowego dokumentu. 

29 J. Rupniewski do W. Bełzy, bez daty, Bydgoszcz, Ibidem, s. 91.
30 J. Rupniewski do W. Bełzy, 3.VIII.1937 r., Ibidem, s. 94-95.
31 J. Rupniewski do W. Bełzy, bez daty, Bydgoszcz, Ibidem, s. 91.
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 W obydwu salach ekspozycyjnych zwracają uwagę także precyzyjnie 
wykonane witraże, które nie tylko nadają sakralnego charakteru pomieszcze-
niom, ale także pełnią bardzo ważną funkcję ochrony księgozbioru przed nad-
miernym nasłonecznieniem. Witraże zaprojektował i wykonał bydgoski witra-
żysta – Edward Kwiatkowski. Przedstawiają one władców Polski (tj. Bolesław 
Chrobry, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary i Zygmunt August), znaczące posta-
cie ze świata literatury (Mikołaj Rey) i nauki (Mikołaj Kopernik), a także bo-
haterów walki o utrzymanie i odzyskanie niepodległości (Tadeusz Kościuszko 
i Henryk Dąbrowski). Kto dokonał wyboru tych postaci i na podstawie jakie-
go klucza, tego nie wiadomo. Najprawdopodobniej miały one symbolizować 
wkład bernardynów w rozwój nauki i polskości na Kujawach lub po prostu upa-
miętnić jednostki, które pozytywnie zapisały się w dziejach państwa. Widoczna 
jest jednak niekonsekwencja artysty, ponieważ w przypadku dwóch pierwszych 
władców podane są lata ich życia, a przy dwóch pozostałych już lata panowa-
nia. Dobór postaci też jest czasami zagadkowy, np. Zygmunt August nie należy 
do dobrze ocenianych królów, więc pewnie o jego wyborze zadecydował nie 
tyle wpływ na losy kraju, co udzielone bernardynom zezwolenie na odbudowę 
spalonych budynków z 1552 r., ale w takim razie dziwi brak Kazimierza Jagiel-
lończyka, który potwierdził fundację konwentu w 1480 r. W tematyce witraży 
nie mogło zabraknąć także scen biblijnych i religijnych, choć znaleźć je można 
tylko w dwóch oknach. Pierwsze przedstawia Maryję i Józefa przy Dzieciątku 
Jezus oraz Zdjęcie z Krzyża, drugie zaś mnicha, siedzącego przy skryptorium, 
piszącego księgę i trzymającego zwój na kolanach (wzrok przykuwa również 
przypięty do paska zakonnika różaniec, oraz w tle scena Ukrzyżowania Jezusa, 
z napisem „In nomine tvo dulcis Jesv”).
 W przygotowaniu ekspozycji poza Jerzym Rupniewskim i Edwar-
dem Kwiatkowskim uczestniczyło jeszcze kilka osób: stroną techniczną zajął 
się architekt miejski Wiktor Zabielski, prace ciesielskie wykonywał stolarz [?] 
Czarnecki32, całość prac nadzorował miejski inspektor budownictwa i jednocze-
śnie bydgoski działacz kultury – Kazimierz Michał Orlicz33. Jednak największy 
wkład w urządzeniu sal bez wątpienia miał Rupniewski, nic więc dziwnego, 
że w sprawozdaniu rocznym Biblioteki nie tylko wymieniono jego cenne dary, 
ale również podkreślono „bezinteresowną pracę”34. Artysta w nagrodę otrzy-
mał od Bełzy dogodniejsze pomieszczenie na pracownię malarską w budynku 

32 O smutku czasów minionych. Opowieść poświęcona Bibliotece Bernardynów 
w Bydgoszczy, „Kurier Bydgoski”, nr 175, 3 sierpnia 1937 r., s. 6-7.; T. Brandowski, 
Wskrzeszone dzieło Bernardynów bydgoskich. Dzieje i losy cennego księgozbioru 
z XVI wieku tzw. Bibliotheca Bernardina, „Dziennik Bydgoski”, r. 30, nr 81, 5 kwiet-
nia 1936 r., s. 15-16. 

33 J. Kutta, Orlicz Kazimierz Michał, PSB, t. 4, Bydgoszcz, s. 79-81.
34 Sprawozdania roczne, księgozbiór 1935-1939..., s. 219-220.
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Książnicy bydgoskiej. Dziwi więc fakt, że w zbiorach bibliotecznych nie zacho-
wały się fragmenty jego spuścizny twórczej w postaci obrazów, grafi k czy ma-
teriałów rękopiśmiennych. W murach Biblioteki przechowuje się jedynie trzy 
obrazy nabyte w latach 90. XX w., przedstawiające Wenecję bydgoską, Most 
kolejowy na Brdzie i Wawel, a także dwa rękopisy podarowane przez spadko-
bierców: Sztambuch z lat 1945-48, ze wpisami odwiedzających Rupniewskiego 
gości i gdzie on sam notował własne myśli i przeżycia (Rkp 1033/II) oraz Sum-
mariusz 2127 dokumentów tyczących się rodziny Rupniewskich odznaczonych 
w Aktach Krakowskich między latami 1457-1810 (Rkp 1070/III). 
 Na początku lat 90. XX w., dzięki środkom fi nansowym Urzędu Mia-
sta, przeprowadzono remont Biblioteki, w ramach którego odrestaurowano 
także Salę Królewską „Bernardina”. Pomieszczenie ekspozycyjne odzyskało 
wówczas nie tylko swój dawny blask, ale także stało się miejscem bezpieczniej-
szym dla przechowywania tak wartościowej kolekcji, gdy otwarte regały wy-
mieniono na zamknięte szafy, chroniące wszystkie obiekty przed zakurzeniem 
i kradzieżą35. Dodatkowo w 2012 r., dzięki pomocy fi nansowej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w ramach projektu „Zbiory pod specjalnym nadzorem” salę eks-
pozycyjną zaopatrzono w klimatyzatory, utrzymujące odpowiednią wysokość 
i stabilność temperatury, wilgotności i nasłonecznienia36.
 Zarówno Rupniewski, jak i Bełza, byli bardzo dumni z obu pomiesz-
czeń ekspozycyjnych. Pierwszy cieszył się, że ich obraz, który nosił „w głowie 
przez tyle miesięcy, stał się rzeczywistością”37, drugi podkreślał wzniosłą atmos-
ferę „starości... nastrój – silny nastrój – a o to w pierwszym rzędzie chodziło”, 
oraz że „wypadły ponad spodziewanie”. Bełzy nie było podczas otwarcia Sali 
Królewskiej, ale po powrocie do miasta i ocenieniu efektów pracy Rupniew-
skiego, zapewniał artystę, że jest „olśniony” i że pozostawią „po sobie piękną 
pamiątkę Bydgoszczy”38. Obecnie i zgodnie z przewidywaniami twórców Sala 
Królewska „Bernardina” jest główną atrakcją turystyczną, częścią historii, chlu-
bą i wizytówką miasta. Wystawa wzbogaca zarówno imprezy i obchody ogól-
nopolskie, jak i organizowane przez władze lokalne lub Biblioteki. W ostatnim 
okresie szczególnie popularne są takie imprezy jak: Noc Muzeów, Międzyna-
rodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Europejskie Dni Dziedzictwa czy 
przygotowywany przez Książnicę bydgoską coroczny festiwal dla dzieci – Li-
terobrazki. Niezależnie od wydarzeń okolicznościowych przyjmowane są także 

35 Sprawozdanie WiMBP za rok 1993, ABM, sygn. DB 0341 A, 12/64, k. 7.
36 Wniosek „Zbiory pod specjalnym nadzorem”, nr 15452/11/A1, złożony dn. 

02.03.2012, oprac. P. Brążkiewicz, K. Gonia, DP WiMBP.
37 J. Rupniewski do W. Bełzy, bez daty, Bydgoszcz, Sprawozdania roczne, księgozbiór 

1935-1939...., s. 91. 
38 W. Bełza do J. Rupniewskiego, 13.VIII.1937 r., Ibidem, k. 97-98.
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grupy zorganizowane, głównie wycieczki szkolne i turystyczne, np. w 2013 r. 
oprowadzono 1348 osób (78 grup), w 2014 r. – 2080 osób (146 grup), w 2015 r. 
– 1204 osób (88 grup)39. 
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Dagmara Reszkowska

SERIA WYDAWNICZA „BIBLIOTEKA POWSZECHNA” 
W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

 Niewielkie miasto Złoczów leży otoczone pasmami wzgórz Woronia-
ków i Gołogór około 60 kilometrów na wschód od Lwowa. Pierwsza wzmianka 
o Złoczowie pochodzi z roku 1423, gdy wojska Jagiełły zdobyły miasto, a Wiel-
ki Książę Litewski Zygmunt Kiestułowicz uznał jego przynależność do Polski. 
Sto lat później miasto otrzymało prawa miejskie, a jego atrakcyjne usytuowa-
nie sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła. Na przestrzeni lat Złoczów stał 
się własnością wielu rodzin, m.in. Sienieńskich z Sienna, Górków, Sobieskich 
(od 1552 r.), Radziwiłłów (od 1740 r.) i Komarnickich (XIX w.). Po rozbiorach 
miasto trafi ło w granice zaboru austriackiego jako stolica cyrkułu, a następnie 
powiatu, a po upadku powstania styczniowego stało się jednym z dziesięciu 
przodujących ośrodków kultury polskiej, zwłaszcza w dziedzinie księgarstwa 
i drukarstwa, w głównej mierze dzięki rodzinie księgarzy i wydawców Zuker-
kandlów. 
 Ozjasz Zukerkandel urodził się w roku 1821 w Złoczowie. Prawdo-
podobnie, jak każdy wówczas chłopiec żydowski uczęszczał do chederu, ale 
żadnego innego wykształcenia nie zdobył. Całą swoją wiedzę zdobył, ucząc się 
samodzielnie. W latach czterdziestych XIX wieku Ozjasz założył w Złoczowie 
trafi kę, w której sprzedawał wyroby tytoniowe oraz znaczki skarbowe zwane 
w Austrii stemplami. Około roku 1860 Zukerkandel poszerzył trafi kę o dział pa-
pierniczy, a następnie w roku 1874 przekształcił ją w księgarnię, która otrzyma-
ła nazwę „Księgarnia Ozjasz Zukerkandel i Syn”, jako że pracę w niej rozpoczął 
syn Ozjasza, Wilhelm.

Wilhelm urodził się w roku 1851 i ukończył gimnazjum w sąsiedzkich 
Brodach. Początkowo próbował swych sił w bankowości, jednak to księgar-
stwo okazało się jego prawdziwą pasją. Kilka lat po otwarciu księgarni Wil-
helm rozpoczął działalność na polu wydawniczym, ale dopiero w roku 1880 
przy księgarni została otwarta drukarnia, wyposażona w nowoczesne maszyny 
i introligatornię. 
 Od początku działalności wydawniczej, Zukerkandlom przyświecał 
jeden cel – szerzenie czytelnictwa. W przekonaniu Wilhelma „główną wadą na-
szego społeczeństwa jest brak zamiłowania do czytania”1 i aby temu zaradzić 

1  S. Wojciechowski, Zukerkandlowie, „Księgarz” 1965, nr 3, s. 48.
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„trzeba się do tego przyzwyczaić od dzieciństwa, bo kto nie zasmakuje w czy-
taniu w wieku młodocianym, ten pewnie w wieku dojrzałym nie nabierze do 
tego chęci”2. W 1884 r. podjęli się więc wydawania serii Biblioteczka dla dzie-
ci i młodzieży ku rozrywce i nauce. W jej ramach ukazywały się opowiadania 
o życiu sławnych ludzi oraz książki o tematyce przyrodniczej. Pierwszy tom 
serii był poświęcony Janowi Kochanowskiemu, opracowany przez Bronisława 
Sokalskiego. Seria zawierała około 50 pozycji i od razu zjednała sobie wielu 
zwolenników ze względu na piękny język i przystępną formę. 
 W roku 1894 umarł Ozjasz. Wilhelm okazał się godnym kontynuatorem 
dzieła ojca i z czasem przekształcił je w znany w całym kraju ośrodek wydaw-
niczy. Rozbudował i udoskonalił drukarnię, wyposażył ją w nowoczesne urzą-
dzenia sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Wydawnictwo budziło 
wiele emocji, bo dzięki działalności rodziny Zukerkandlów, niewielka mieści-
na jaką był Złoczów została spopularyzowana w całej Galicji. Oprócz wspo-
mnianej Biblioteczki... , do młodzieży skierowana była również seria Biblioteka 
Klasyków Rzymskich i Greckich, której wydawanie rozpoczęto w 1898 r. Mia-
ła ona stanowić pomoc naukową dla młodzieży gimnazjum i była uzupełniona 
o słówka i tłumaczenia tekstów. Wilhelm uzyskał również zgodę na drukowanie 
Zbioru austriackich ustaw państwowych i krajowych w pięćdziesięciu tomach. 
W sumie Księgarnia wydała około 2 tys. pozycji, jednak najbardziej doceniona 
okazała się seria Biblioteka Powszechna. 
 Księgarnia przystąpiła w 1891 roku do wydawania częściowo wzo-
rowanej na lipskiej „Universal-Bibliothek”, Biblioteki Powszechnej, mającej 
na celu zaznajomienie jak najszerszej grupy społeczeństwa polskiego z najważ-
niejszymi dziełami światowymi. Na każdy wydawany co dwa tygodnie tomik 
miały się składać arcydzieła literatury obcej i polskiej: poematy, powieści, no-
wele, utwory dramatyczne, jak również publikacje z dziedziny historii, historii 
literatury i sztuki, przyrody czy krajoznawstwa. Wilhelm Zukerkandel podjął się 
takiego zadania kierowany szczytną ideą dostarczenia Polakom taniej i dobrej 
książki wyróżniającej się ciekawą formą, dobrym papierem, a przede wszyst-
kim możliwie niską ceną. Miały trafi ć do osób o różnym statusie majątkowym, 
zarówno do uczniów, jak i czytelników dojrzałych. Wymagało to ogromnego 
nakładu fi nansowego, a także pokonania niechęci księgarni wielkomiejskich, 
które, obawiając się konkurencji, często utrudniały rozpowszechnianie „popu-
larnego” wydawnictwa prowincjonalnego.3

 Bibliotekę Powszechną tworzyły malutkie broszury formatu 16-tki, 
zawierające od 4-6 arkuszy w cenie 12 centów. Okładkę wydawnictwa zdobił 
rysunek Stanisława Dębickiego, przedstawiający kobietę siedzącą na kolum-
2 Tamże, s. 48.
3 Księgarnia wydawnicza Wilhelma Zukerkandla w Złoczowie o plonach swej pracy 

w ostatnim dziesięcioleciu (1919-1929), Złoczów 1929, s. 3.
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nie korynckiej, jako alegorię wiedzy z emblematami sztuki oraz datą otwarcia 
Księgarni – 1874 r. Pierwszy numer ukazał się w roku 1891, rozpoczynając serię 
Konradem Wallenrodem Adama Mickiewicza. Równocześnie wydano dziewięć 
dalszych tomików znacznie urozmaiconych treściowo. Były wydane na dobrym 
papierze, a co ważniejsze miały niesłychanie niską cenę, zaledwie 12 centów. 
Tomiki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i od razu zjednały sobie czy-
telników, co zachęcało do szybkiego wydawania kolejnych numerów. W roku 
1893 ukazał się numer setny, a rok później wydawnictwo liczyło już 150 tomi-
ków. Zukerkandel otrzymał srebrny medal na wystawie krajowej we Lwowie, 
co z pewnością stanowiło bodziec do dalszej pracy, w efekcie do końca 1900 r. 
wydano łącznie ponad 400 numerów.4 W roku 1914 przed wybuchem I wojny 
światowej ukazał się tysięczny tomik. 

Wojna niekorzystnie odbiła się na wydawnictwie. Pierwszy powojen-
ny numer 1001, ukazał się dopiero w 1923 roku, czyli prawie po 10 latach. 
W 1920 r. bolszewicy zniszczyli wydawnictwo niemal doszczętnie, a maszyny 
drukarskie i introligatorskie zostały wywiezione. Z wielkim trudem po wojnie 
udało się wznowić działalność wydawnictwa i stopniowo zaczynały ukazywać 
się kolejne tomiki. Niestety nie pojawiały się one z taką częstotliwością, jak 
przed wojną, średnio 20-25 numerów rocznie. Skutki powojennych stosunków 
gospodarczych niekorzystnie wpłynęły na pracę wydawnictwa. Determinacja 
pracowników i głęboka wiara w sens działalności sprawiły, że Księgarnia na-
dal funkcjonowała, działając z zapałem i głębokim przeświadczeniem, że i ona 
rzuca swoją „skromną, lecz trwałą i pewną cegiełkę pod budowę olbrzymiego 
gmachu kultury polskiej”5. Sytuacja gospodarcza niekorzystnie wpłynęła rów-
nież na potencjalnych odbiorców kultury. Książka stanowiła luksus, na który 
większość nie mogła sobie pozwolić. Wojna przyczyniła się do „upadku życia 
umysłowego” i braku zainteresowania sprawami duchowymi. 
 Do śmierci Wilhelma w roku 1924 wyszło 1229 numerów6. Wydaw-
nictwo odziedziczył syn, niestety tylko na kilka miesięcy, po których również 
zmarł. Księgarnia przeszła w ręce bratanicy Wilhelma – Marii, ale w rzeczy-
wistości prowadzona była przez jej męża. Nadal prosperowała bardzo dobrze, 
kontynuowano wydawanie zapoczątkowanych serii, a także pozyskano nowych 
współpracowników. Księgarnia działała do roku 1939, kiedy została spalona 
prawdopodobnie przez wkraczające do Polski wojska rosyjskie.7 

4 K. Estreicher, Bibliografi a polska XIX stulecia, t.2, Kraków, 1959, s. 282-285.
5 Księgarnia wydawnicza ... , s. [2].
6 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław, 1971, s.2635.
7 E. Tłuczek, Zukerlandowie ze Złoczowa(Biblioteka Powszechna)[w:] Kraków. Lwów. 

Książki. Czasopisma. Biblioteki, T.8, red. H. Kosętka, Kraków, 2006, s. 215.
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 W Bibliotece Powszechnej ukazały się dzieła takich polskich autorów 
jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Aleksander Fre-
dro, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Eliza Orzeszkowa i wielu innych, których 
nie sposób wymienić. Spośród literatury obcej wydano dzieła Goethego, Schil-
lera, Czechowa, Ibsena i wielu innych. W podserii Charakterystyki Literackie 
Pisarzów Polskich ukazały się opracowania historyków literatury, m.in. Piotra 
Chmielowskiego i braci Murzynowskich. Utwory, które ukazały się w ramach 
serii wybrane były z niezwykłą starannością przez prof. Alberta Zippera, współ-
redaktora lipskiej Universal Bibliothek Reclama. W roku 1894 seria została na-
grodzona srebrnym medalem na Wystawie Krajowej we Lwowie. 
 Obecnie poszczególne tomiki możemy odnaleźć w zbiorach bibliotek 
polskich, jak i zagranicznych. Najwięcej druków zachowało się w środkowej 
i zachodniej Polsce, najmniej na południu.8 Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy jest w posiadaniu 405 tytułów, w tym praw-
dopodobnie 51 tomików pierwszego wydania (niektóre pozycje miały po 3-4 
wydania), pochodzących z lat 1893-1931. Daty wydania są trudne do ustalenia, 
ponieważ poszczególne tomiki zazwyczaj jej nie posiadają. Jest on podawany 
w przybliżeniu na podstawie wykazu numerów już wydanych, znajdujących się 
na końcu każdego tomu. Pojedyncze egzemplarze są darem osób prywatnych, 
w większości mieszkańców Bydgoszczy. 48 numerów zawiera pieczątkę Księ-
garni L. Chmielewskiego ze Lwowa i według księgi inwentarzowej to właśnie 
pan Longin Chmielewski podarował Bibliotece znaczną część serii w 1923 
roku. Pojedyncze egzemplarze pochodzą z księgozbioru Ludwika Lande oraz 
Księgarni Feliksa Westa ze Lwowa. Większość egzemplarzy oprawiono w in-
troligatorni bydgoskiej książnicy w latach 1933-1936 roku. Oprawy wykonane 
są z półpłótna, tektury i papieru marmurkowego. Na grzbietach wytłoczono zło-
cone sygnatury. Pozostałe tomiki zachowały oryginalną papierową oprawę, co 
wpłynęło niekorzystnie na stan książek (luźne składki, postrzępione karty). 
 Bydgoska Biblioteka może poszczycić się dość pokaźnym, dobrze 
zachowanym zbiorem tomików Biblioteki Powszechnej. Publikacje pomimo 
prostej i skromnej formy wydawniczej mają dużą wartość niematerialną. Stano-
wią przykład ogromnego wysiłku i determinacji wydawcy, aby rozpowszechnić 
wśród Polaków dzieła literatury powszechnej, a przede wszystkim ojczystej. 
Miały docierać do każdego bez względu na wiek, status społeczny czy wy-
kształcenie i stać się „skarbnicą utworów literackich, najbardziej znamiennych, 
odzwierciedlających walki, wysiłki, wzloty i upadki ducha polskiego po drodze 
do Ideału”9

8  Tamże, s. 
9  Księgarnia wydawnicza ..., s. 1.
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Elżbieta Pokorzyńska

OPRAWA W TYPIE BOMBONIERKI

 Jane Greenfi eld (1916-2008), konserwatorka Beinecke Library Uniwer-
sytetu Yale opublikowała książkę Notable bindings1, będącą zbiorem artykułów 
publikowanych uprzednio w „Yale University Library Gazette”. Każdy z nich 
poświęcony jest jednej oprawie, wybranej ze zbioru macierzystej biblioteki, cie-
szącej się światową sławą zarówno dzięki zasobności w cimelia jak i poprzez 
awangardową architekturę. Publikacja ta podsunęła mi myśl, by przyjrzeć się 
ciekawym obiektom introligatorskim, znajdującym się w zbiorach Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Bibliotekarze wskazali mi pewną książeczkę, której bardzo ozdobna 
okładka zwróciła ich uwagę. Chodzi o Histoire de Godefroi de Bouillon na-
pisaną przez Philippe-Irené e Boistel d’Exauvillez, wydaną w Tours w 1852 
roku przez wydawnictwo A. Mame & Cie, w bydgoskiej bibliotece przecho-

1  Jane Greenfi eld, Notable bibndings, Yale University 2002.
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wywaną pod sygnaturą 1319.1946. Niezwykłość, „bombonierkowej” oprawy 
tej niewielkiej (16°, 200 stron) książeczki polega na bardzo bogatej, złoconej 
dekoracji na całej powierzchni okładek. W parze z bogactwem ozdób nie idzie 
szlachetność materii: okładek nie wykonano ze skóry ani choćby płótna, lecz 
z bladoróżowego papieru. Złocenie, jednakowe na obu okładzinach przypo-
mina wzory dywanowe, z motywami roślinnymi i barokowymi ornamentami 
małżowinowo-chrząstkowymi. Wycięte w oklejce przedniej okładziny okienko 
ukazuje barwną litografi ę, przedstawiającą żołnierzy wspinających się na mury 
obleganego grodu. Analiza aspektów technicznych wskazuje, że złocenie wyko-
nano nie na okładce, lecz na papierowym arkuszu, bowiem przedłużenie wzo-
rów widoczne jest na wewnętrznej stronie okładek, na podwinięciach oklejki. 
Dekorację wykonano w dwóch etapach, najpierw odbito farbą o złotym kolorze, 
spreparowaną z namiastki złota (w miejscach zawilgocenia złoty barwnik uległ 
rozkładowi), a następnie przy użyciu matrycy i patrycy wytłoczono wypukłe 
wzory.

Rzadko spotykamy dziś tego rodzaju oprawy, łatwo bowiem ulegały 
zniszczeniu ze względu na nietrwałość materiału. Tymczasem nie były czymś 
wyjątkowym, przeciwnie, książeczek takich produkowano grube tysiące. Od 
początku XIX wieku, wraz z ilościowym wzrostem produkcji drukarskiej po-
szukiwano sposobu seryjnej oprawy książek. Do najaktywniejszych na tym 
polu należała fi rma księgarsko-wydawniczo-drukarsko-introligatorska Alfre-
da Mame i synów działająca we francuskim Tours2. Interesująca nas książka 
została wydana w serii „Bibliothèque de la jeunesse chrétienne” (Biblioteka 
młodzieży chrześcijańskiej), która ukazywała się od 1836 roku, a egzystowała 
jeszcze w 20. wieku, rocznie wychodziło kilkadziesiąt tytułów w wielotysięcz-
nych nakładach3. Książki były przeznaczone na prezenty dla młodych ludzi, dla 

uczniów, dlatego uzyskiwały efektowne, a niekosz-
towne okładki. Analizę okładek kilku tytułów prze-
prowadził Jan Storm van Leeuwen4, wykazując dużą 
różnorodność wzornictwa oklejek, oraz zastosowa-
nych rycinek (lub ich braku – wówczas obie okład-
ki mają tę samą ornamentalną dekorację), nawet dla 
tego samego tytułu. Książki drukowano i oprawiano 
w zakładach Mame, dla tegoż wydawcy pracowali 

2  Sylvie Malavieille, Reliures et cartonages d’éditeur en France au XIXe siècle (1815-
1865), Paris 1985, s. 57-62.

3 Mathilde Lévêque, Mame, éditeur pour la jeunesse au milieu du XIXe siècle, referat 
wygłoszony na konferencji poświęconej francuskiej i włoskiej literaturze dla dzieci 
młodzieży w 19. wieku, Düsseldorf 2015, dostęp: https://halshs.archives-ouvertes.fr/
cel-01119051/document (21.10.2016).

4 Jan Storm van Leeuwen, Laurels for Ton: Some aspects of publisher’s bindings made 
for and by fi rm of Mame in Tours, „Quaerendo” 42, 2012, s. 258-273.
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rysownicy i litografowie – autorzy rycin, jednak sam papier oklejkowy nie był 
produkowany przez niego, lecz, jak sądzi Storm van Leeuven, przez nieustalo-
ną paryską pracownię. Mame nie był też monopolistą w wytwarzaniu „bombo-
nierkowych” okładek, oprawę tego typu wykonał warszawski introligator Karol 
Bagiński dla rocznika „Niezapominajek” z 1845 roku5. I on zapewne sprowadził 
złocony i wytłaczany papier z Paryża, bowiem jak pisał w 1851 roku Kurier 
Warszawski: „P. Karol Bagiński, znany tutejszy introligator, odbywszy podróż 
do Londynu, Paryża Bruxelli i innych znakomitszych miast Europy, w celu 
zwiedzenia zakładów i korzystania z wysoko posuniętej tam sztuki introliga-
torskiej, wrócił w tych dniach do Warszawy z obfi tym plonem nauki i zapasem 
materiałów…”6

Warta zrekonstruowania jest droga, jaką francuska książka przebyła 
z Tours do Bydgoszczy. Inwentarzowy wpis nie przynosi żadnych informacji 
o źródle nabycia, po prostu książka znalazła się wśród publikacji przekazanych 
do biblioteki po wojnie. Autopsja egzemplarza nie ułatwia badań, wprawdzie 
była tam pieczątka proweniencyjna, ale została kiedyś dawno (jeszcze zanim 
w 1946 r. trafi ła do biblioteki) przez kogoś wycięta. Pozostał tylko owalny otok. 
Ten ślad pozwolił pani dr Urszuli Paszkiewicz7 na rozpoznanie jaka to mogła 
być pieczęć, co zostało porównane z innymi woluminami8. Najprawdopodob-
niej książka nosiła pieczątkę „Z księgozbioru Antoniego Morawskiego Ociąź”. 
Ociąź (lub Ociąż) to wieś koło Ostrowa Wielkopolskiego9, należąca do Teofi -
la Morawskiego, polityka z czasów Królestwa Kongresowego, ministra Rządu 
Narodowego Królestwa Polskiego Powstania Listopadowego10. Po jego śmierci 
w 1854 roku, jego syn Antoni (1841-1871), liczący wówczas lat 13, przeszedł 
pod opiekę stryja Teodora11. Ten ostatni, także członek Rządu Narodowego, 
po upadku Powstania wyemigrował do Paryża, tam związał się ze stronnictwem 
Hôtel Lambert12. We Francji wychowywał bratanka, który zapewne był wła-
ścicielem interesującej nas książki. Później z majątkiem Ociąż związany był 

5 Egzemplarz ten przechowuje dziś Biblioteka Narodowa w Warszawie w kolekcji ksią-
żek Biblioteki Krasińskich, sygn. Kras. 3503.

6 Kurier Warszawski 1851, nr 277, s. 1455.
7 Podziękowania dla dr Urszuli Paszkiewicz za sugestie dotyczące proweniencji, ona 

także ustaliła kolejnych właścicieli. 
8 Saint-Germain-Leduc, Maî tre Pierre, ou le Savant de village. Entretiens sur les voy-

ages de dé couvertes, Paris 1836, sygn. 1413.1947; Catéchisme du diocese de Paris, 
Paris 1852, sygn. 1447.1947; Notice sur l’orgine et les travaux de la manufacture 
royale des tapisseries des gobelins, Paris 1847, sygn. 1426.1947.

9 Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880-1914, t. 7, s. 369.
10 Polski Słownik Biografi czny, t. 21, Wrocław 1976, s. 757.
11 Tamże.
12 Tamże, s. 749. 
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Adolf Poniński13, i to zapewne przez niego książka trafi ła z Ociąża do biblio-
teki w Kościelcu14, a wraz z nią, po II wojnie światowej, do Bydgoszczy. Nie 
posiadała żadnych śladów własnościowych, więc bibliotekarze, którzy zgrupo-
wali książki pochodzące z biblioteki kościeleckiej, zakwalifi kowali ją do źródeł 
nieznanych. 

13 Poniński Adolf, h. Łodzia (1855-1932), http://www.koscielec.pl/Koscielec/osoby-
kosc/osoba28.htm (dostęp 21.10.2016).

14 Dwie z wymienionych w przypisie 8 książek, obok proweniencji Antoniego 
Morawskiego noszą podpis Zofi i Ponińskiej, żony Adolfa.
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Aleksandra Węglerska 

DRUKI Z OFICYNY NICEJSKIEJ W ZBIORACH 
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. DR. WITOLDA BEŁZY 
W BYDGOSZCZY. CZĘŚĆ II

Genezę powstania i historię Ofi cyny Nicejskiej omówiłam już w pierw-
szej części artykułu. W tym miejscu przypomnę tylko, że była ona fi lią Ofi cyny 
Florenckiej i działała w latach 1940-1947.

Według opublikowanego w 1946 r. katalogu Tyszkiewicza1, typograf 
wydał w tym czasie 21 druków numerowanych i 6 nienumerowanych. Te drugie 
były przedrukami lub książkami wykonanymi na zamówienie autorów i prze-

znaczonymi wyłącznie do ich dyspo-
zycji. W 1947 r. ukazały się jeszcze 
3 publikacje złożone w Ofi cynie Ni-
cejskiej. Przedstawię je w końcowej 
części mojego artykułu.

Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy posiada w swo-
ich zbiorach właśnie owe 21 druków 
zawartych w wyżej wymienionym 
katalogu. W artykule zaprezentu-
ję publikacje z Ofi cyny Nicejskiej 
w układzie chronologicznym, według 
dat ich wydania. Autorzy omawia-
nych tomików, poza Kazimierzem 
Wierzyńskim i Aleksandrem Jantą-
Połczyńskim, są już dzisiaj prawie 
zupełnie zapomniani. Zresztą więk-
szość z nich tworzyła swoje wiersze 
na emigracji i dlatego ich nazwiska 
nie są nam znane. W związku z tym 
w przypisach staram się krótko przy-

bliżyć ich sylwetki. Druki z Ofi cyny Tyszkiewicza często były pięknie ilustro-
wane. Autorzy ilustracji mieszkali i tworzyli również poza granicami naszego 

1 Katalog wydawnictw Ofi cyny nicejskiej [W]: Zyndram-Kościałkowski W., Tydzień 
w Muri, s. [38].

Tyszkiewicz w Ofi cynie Nicejskiej
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kraju, jednak ich małe arcydzieła na pewno zasługują na uwagę. W przypisach 
podaję krótkie notki biografi czne tych ilustratorów, o których zachowały się 
jakieś informacje.

Mimo trudności związanych z tajną działalnością w warunkach wojen-
nych, Tyszkiewicz starał się zawsze wydawać dzieła bardzo starannie. Wszyst-
kie publikacje, które ukazały się w ramach limitowanej serii2 posiadały twarde 
oprawy. Część z nich miała okładki wykonane z grubszej tektury, inne nato-
miast oprawione były w świńską skórę. Świadczą o tym charakterystyczne pory 
po szczecinie i żółtawy odcień naturalnej skóry. Kartki książek były szyte, a do 
górnej kapitałki przymocowano kolorowe wstążeczki będące zakładkami. Dru-
ki te dla ochrony umieszczano w tekturowych osłonkach. Książki prezentowały 
się ładnie. Zazwyczaj wyklejki, zakładki, ozdoby na okładkach, tytuł i inicjały 
utrzymywane były w tej samej tonacji kolorystycznej. Publikacje były wydawa-
ne na czerpanym papierze. Miały zbliżony, niewielki format przeważnie 19x14 
cm. Niektóre druki były trochę mniejsze. Ważny element wyróżniający te wy-
dawnictwa to kolofon umieszczany przez Tyszkiewicza na końcu każdej książki. 
Kolofony te mają dużą wartość historyczną, bowiem zawierają nie tylko wiado-
mości na temat użytych środków, np. czcionki i papieru; drukarz podaje w nich 
również okoliczności w jakich powstały dzieła i datę ich ukończenia. Z uwagi 
na to, cytuję dokładnie całe kolofony, nie zmieniając oryginalnej pisowni.

Jak wspomniałam już w poprzedniej części artykułu, pierwszą publi-
kacją wydaną przez Tyszkiewicza w Nicei był tomik wierszy Kazimierza Wie-
rzyńskiego3 pt. Barbakan warszawski. Publikacja ukazała się wczesną jesienią 
1940 r.4. Zbiorek jest poetyckim zarysem dziejów stolicy do końca września 
1939 r. Wierzyński rozpoczął pracę nad nim już w kraju przed wybuchem II woj-
ny światowej, a ukończył ją we Francji w 1940 r. Samuel Tyszkiewicz spotkał 
Wierzyńskiego zupełnie przypadkowo na dworcu w Marsylii. Obaj jechali do 
Nicei. Podczas rozmowy poeta oznajmił, że ma „gotowy, skończony poemacik 
o Warszawie”5. Drukarz wyraził zainteresowanie wydaniem tego dzieła. W póź-
niejszym terminie Wierzyński zaaprobował wykonany przez typografa kolofon 
i wspólnie ustalili układ tekstu tomiku. Korekty złożonej już pracy dokonała 
polska pisarka i krytyk literacki Maria Danilewicz-Zielińska. Książka została 
2 Limitowaną serią nazywam tutaj druki wydane w podstawowym, liczącym zazwyczaj 

150 numerowanych egzemplarzy, nakładzie. 
3 Kazimierz Wierzyński (27.08.1894-13.02.1969; właściwe nazwisko: Wirstlein), polski 

poeta, prozaik, eseista, współzałożyciel grupy poetyckiej i czasopisma „Skamander”. 
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Wiedniu. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Więcej informacji biografi cznych o poszczególnych 
autorach można znaleźć w książce W. J. Podgórskiego pt. Poeci na tułaczce: w kręgu 
autorów Ofi cyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947.

4 M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, s.29.
5 Cyt. za W. J. Podgórski, op. cit. s. 24.
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wydana w twardej oprawie powleczonej skórą w kolorze ecru. Na przedniej 
stronie okładki widnieją tytuł zbiorku i herb Warszawy otoczone czerwoną ram-
ką. Tylną część oprawy zdobi herb Ofi cyny Tyszkiewicza. Na grzbiecie książki 
i osłonki typograf wytłoczył: imię i nazwisko autora, tytuł tomiku, rok wydania 
i sygnet Ofi cyny. Wyklejki są czerwono-białe z winietami przedstawiającymi 
herb Warszawy, herb Nicei, Orła w koronie i sygnet Ofi cyny. Na odwrotnej stro-
nie tylnej wyklejki Tyszkiewicz zamieścił informację o swoich wcześniejszych 
wydawnictwach. Na karcie tytułowej widnieją: imię i nazwisko autora, tytuł 
zbiorku, sygnet Tyszkiewicza, rok wydania książki podany rzymskimi cyfra-
mi i nazwa Ofi cyny. Tekst wydrukowano na papierze czerpanym żeberkowym6 
w kolorze kremowym. Oglądając kartki, możemy zauważyć bardzo wyraźny 
odcisk sita. Strony nie mają paginacji, a ich brzegi nie zostały przycięte. 

Tomik otwiera dedykacja: „Sławie imienia STEFANA STARZYŃ-
SKIEGO budowniczego i obrońcy Warszawy bohatera wojny z Niemcami”7. 
Barbakan warszawski zawiera 21 wierszy. Każdy nowy wiersz oznaczony jest 
czerwonym inicjałem. 

Po ostatnim wierszu typograf zamieścił informację od autora: „Pisane 
w listopadzie 1938, listopadzie 1939 i we wrześniu 1940”8. Na kolejnej stronie 
widnieje kolofon: „XXI-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej ukazuje się w tragicz-
nych czasach walki o Polskę i rozproszenia wielu Polaków po świecie. Ofi cyna, 
wprawdzie nie na wygnaniu, ale na celowo obranej nowej placówce, w fi lii, 
wysuniętej jak przyjacielskie ramię do kraju, który przez rok prawie typografa 
na żołnierza zmienił, wdzięczna jest głęboko Poecie za utwór o rodzinnym gro-
dzie, drukowany jako pierwsze dzieło śród nowych warunków pracy i otocze-
nia. Złożyłem je własnoręcznie Antykwą i Kursywą, punktów 12 i 8, wykonaną 
w marsylskiej odlewni czcionek Olive i odbiłem antiquo modo9 na żeberkowym 
papierze Bouffant vergẻ z Delfi natu10, we własnej ręcznej tłoczni nicejskiej przy 
Boulevard de Cimiez pod n. 47. Skończyłem drukować w rocznicę bohaterskie-
go września, przeznaczając egzemplarze imienne dla Przyjaciół – bibliofi lów, 
oraz 125 egzemplarzy liczbowanych słownie w tłoczni dla rodaków na obczyź-
nie. Egzemplarz Aleksandra Janty Połczyńskiego”11. Poniżej znajdują się: sygnet 
Ofi cyny i odręczne autografy Tyszkiewicza oraz Kazimierza Wierzyńskiego. 

Tyszkiewicz był bardzo zadowolony z otwarcia serii poetyckiej dzie-
łem czołowego skamandryty. Zresztą miał powody do dumy, bo tomik poezji 
6 Papier żeberkowy to elegancki i ekskluzywny papier wykonywany na specjalnych 

ręcznie tkanych sitach.
7 Wierzyński K., Barbakan warszawski, Nicea 1940, s [5].
8 Tamże, s. [29].
9 Starym sposobem.
10 Delfi nat to kraina historyczna położona w południowo – wschodniej Francji ze stolicą 

w Grenoble.
11 Tamże, s. [31].
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Wierzyńskiego cieszył się niezwykłym powodzeniem i szybko cały nakład zo-
stał sprzedany. W 1941 r. ukazało się drugie wydanie Barbakanu warszawskie-
go. Nakład wynosił ponownie 150 egzemplarzy opatrzonych numerami od 126 
do 275.

Drugą publikacją wydaną przez Tyszkiewicza w Nicei był tomik wier-
szy Józefa Łobodowskiego12 pt. Z dymem pożarów. Utwory zawierają głównie 
autobiografi czne reminiscencje z września 1939 r. i z pola walki. Zbiorek liczy 
osiemnaście wierszy. Książka ukazała się w 1941 r. dwukrotnie. Po raz pierwszy 
jako ekskluzywna edycja w nakładzie 125. liczbowanych słownie egzemplarzy 
i dodatkowych 25. Miały one dwubarwne, ozdobne biało-czerwone wyklejki, 
skomponowane na planie dziewięciu prostokątów okalających rysunek Nike. 
Zawierały kolofon: „XXII-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej wychodzi jako dru-
ga z fi lii nicejskiej, po dłuższej przerwie spowodowanej rozterką: co drukować, 
aby nie odbiec od tradycji Ofi cyny, a nie dać swej pracy na bezcelowe obce 
wydawnictwa. Program dojrzał w zimowe wieczory i w marcu podjąłem się wy-
dawania Poetów polskich na tułaczce, aby nie zaginęły myśli zbożne i twórcze, 
rozproszone na ulotnych kartkach, a oddające tak wiernie dramat przeżyty i losy 
nasze na obczyźnie”13.

Druga edycja była znacznie skromniejsza. Ukazała się jako broszurka 
w tekturowej okładce, odbita na zwykłym papierze. Nakład wynosił 200 eg-
zemplarzy. Wszystkie zawierały autograf Józefa Łobodowskiego. W zbiorach 
bydgoskiej Książnicy znajduje się egzemplarz wydany w ramach drugiej edy-
cji. Posiada on beżową, tekturową okładkę z wydrukowanym tytułem tomiku. 
Pod tytułem znajduje się na czerwonym tle biały Orzeł z cierniową koroną nad 
głową. Orzeł trzyma w łapach sygnet Ofi cyny Tyszkiewicza. Wyklejki są papie-
rowe i tak jak reszta kartek mają kolor kremowy. Na grzbiecie tomiku wydruko-
wano imię i nazwisko autora oraz tytuł. Na stronie tytułowej znajdują się: imię 
i nazwisko autora, pod spodem tytuł, inicjały Józefa Łobodowskiego i data wy-
dania. Tekst nie ma żadnych zdobień, jedynie pierwsza litera każdego wiersza 
została wydrukowana większą i pogrubioną czcionką. Utwory wydrukowano 
antykwą. Na końcu książki typograf zawarł notkę pt. „Kilka słów od autora”. 
Ponieważ obecnie Józef Łobodowski jest już raczej poetą zapomnianym, przy-
toczę cały tekst: „Wiersze, zebrane w tomie »Z dymem pożarów«, pisane były 
w jesieni 1939, w zimie i na wiosnę 1940 roku. Niemal wszystkie powstały 
w Paryżu; część wydrukowałem w grudniu, styczniu i lutym w paryskich cza-
sopismach polskich, »Głosie Polski« i »Słowie«. Forma wielu wierszy odbiega 

12 Józef Łobodowski (19.03.1909-18.04.1986), polski poeta i prozaik, jeden z czoło-
wych twórców Drugiej Awangardy. Tworzył głównie wizyjną i patetyczną lirykę. 
Uważany był przez krytyków za „ostatniego romantyka”. Od 1941 r. aż do śmierci 
przebywał w Hiszpanii.

13 Cyt. za Podgórski W. J., op. cit., s. 62.
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od redakcji, ówcześnie ustalonej; rękopisy w swoim czasie zostały zagubione, 
wobec czego musiałem tekst odtwarzać z pamięci, niejednokrotnie zawodnej. 
Po »Rozmowie z ojczyzną«, wydanej w roku 1935 w Lublinie, i »Demonach 
nocy«, wydanych w roku 1936 w Warszawie i odznaczonych Nagrodą Młodych 
Polskiej Akademji Literatury na rok 1937, jest to trzecia z kolei publikacja po-
etycka autora”14. Ostatnia, nieliczbowana strona publikacji zawiera niewielki 
kolofon: „Odbito dwieście egzemplarzy liczbowanych ze składu stronic biblio-
fi lskiej edycji fl orenckiej ofi cyny No 17”. Numer egzemplarza został wpisany 
ręcznie. Jest to druk nr 17. Pod spodem znajduje się autograf Józefa Łobodow-
skiego. Jak widać kolofon do tej edycji jest znacznie krótszy od kolofonu za-
mieszczonego w edycji ekskluzywnej. Bydgoski egzemplarz wierszy Łobodow-
skiego na odwrocie przedniej okładki ma wklejkę z tekstem: „Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bydgoszczy podarował Ob. J. Główczyński. Bydgoszcz”. Był 
to najprawdopodobniej czytelnik Biblioteki. Niestety nie zachowały się o nim 
żadne informacje. 

Trzecią publikacją, którą wydał Tyszkiewicz w Nicei był tomik wier-
szy zupełnie już dzisiaj zapomnianego poety Jana Gozdawy15 pt. Dni tułaczki. 
Warto dodać, że był to debiut literacki. Książka ukazała się w 1941 r. Autor 
dedykował ją „Przyjaciołom rozsianym po świecie”. W swoich wierszach Goz-
dawa przywołuje dwie postaci: matki i Boga. Przechodzi od intymnej rozmowy 
z najbliższą osobą do apelu w imieniu całej zbiorowości Polaków o miłosierdzie 
nad rozbitkami – tułaczami wojennymi. Publikacja została wydana w twardej 
oprawie powleczonej jasnobeżową skórą. Na przedniej okładce znajduje się 
tytuł zbiorku i ozdobny emblemat z herbem Nicei w otoczeniu delikatnej, pro-
stej ramki. Ramka, emblemat i wyklejki są w kolorze niebieskim. Na grzbiecie 
książki i osłonki znajdują się: imię i nazwisko autora, tytuł tomu oraz rok wy-
dania i sygnet Ofi cyny. Na wyklejkach widnieją rysunki przedstawiające: Ada-
ma Mickiewicza, Nike, Gryfa, lilię burbońską i sygnet drukarni. Na odwrotnej 
stronie tylnej wyklejki typograf zamieścił katalog druków wydanych w Nicei 
oraz informacje o przygotowanych wydawnictwach. Sygnet Tyszkiewicza znaj-
duje się również na tylnej okładce. Tekst wydrukowano na kremowym papierze 
czerpanym. Kartki mają paginację. Na stronie 13. typograf zamieścił niewielki 
obrazek przedstawiający katedrę Notre-Dame w Paryżu, a na stronie 40. wid-
nieje również rysunek przepięknej bazyliki Notre-Dame de la Garde w Marsy-
lii. Na stronie tytułowej drukarz podaje: imię i nazwisko autora, tytuł tomiku, 
sygnet Ofi cyny, miejsce i rok wydania. Tyszkiewicz, jak zwykle, drukuje rok 
14 J. Łobodowski, Z dymem pożarów, s. 111. Zachowana została oryginalna pisownia 

autora.
15 Jan Gozdawa (25.07.1903-21.12.1980; właściwe nazwisko: Jan Małęczyński), poeta. 

Studiował prawo w Wolnej Wszechnicy Polskiej, a następnie kontynuował studia 
na Sorbonie. Był attache kulturalnym i wicekonsulem we Francji. W l. 1936-1939 
pracował w Konsulacie RP w Opolu. Po wojnie przebywał na emigracji we Francji.
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wydania cyframi rzymskimi. 
Dni tułaczki są podzielone na cztery części: „Inwokacja: Matko! Mo-

dlitwa” i „Wspomnienia: Las, Wilno, Strzępy epopei, rok 1939, Droga”, „Rze-
czywistość: Dni paryskie, Do niektórych rodaków, Zwątpienie, Dzisiaj” i „Czło-
wiek: Śmierć szczęśliwa, Akordy ludzkie, Kwiaty, List do Niej”. Inicjały, czyli 
pierwsze litery poszczególnych części tomiku wydrukowano ozdobną czcionką. 
Na zakończenie, po wszystkich wierszach zamieścił Tyszkiewicz informację od 
autora „Pisałem w dniach tułaczki w Paryżu i Marsylii”16.

Na końcu wydawnictwa znajduje się typowy dla drukarza kolofon: 
„23-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej wychodzi jako trzecia z fi lii nicejskiej, za-
raz po poprzedniej w myśl programu, zakreślonego po długim namyśle, a mają-
cego na celu wybranie wśród Poetów polskich na obczyźnie tych, którzy wiernie 
opisują nasze smutki i przeżycia. Złożyłem ją własnoręcznie kursywą, punktów 
24, 12, i 8, odlaną w Marsylji, i odbiłem »antiquo modo« na żeberkowym papie-
rze Bouffant vergẻ z Delfi natu, we własnej ręcznej tłoczni nicejskiej przy Bd de 
Cimiez No 47, dodając winiety piórkowe, a sylwetkę Wieszcza według drzewo-
rytu Prochaski17. Skończyłem drukować 12 lipca, na świętego Jana Gwalberta, 
rycerza – mnicha z fl orenckiej Vallombrosy, przeznaczając egzemplarze imien-
ne dla Przyjaciół bibliofi lów i 125 egzemplarzy liczbowanych słownie w tłoczni 
dla Rodaków po świecie rozsianych. Okładkę szarą, tułaczą, dałem na życzenie 
Autora. Egzemplarz Aleksandra Janty Połczyńskiego18”. Pod spodem kolofonu 
znajduje się autograf Tyszkiewicza, a pod nim sygnet Ofi cyny. 

W 1942 r. ukazał się tomik wierszy Jerzego Paczkowskiego19 pt. Spo-
tkanie z Muzą. Publikacja zawierała utwory z lat 1931-1939. Określenie „Muza” 
nie było dla poety zwykłą metaforą. Pierwszą część tomiku Paczkowski dedy-
kował osobie ukrytej pod inicjałami „I.G.”. Była to Irena Gabaud, kobieta, którą 
autor spotkał w Nicei, pokochał i z którą później dzielił życie. Ta część tomiku 
to czysta i piękna liryka stanowiąca efekt poszukiwania właściwego wyrazu dla 
określenia prawdziwych uczuć. 

Drugą część wierszy zadedykował Paczkowski swojemu przyjacielowi 
16 J. Gozdawa, Dni tułaczki, s. [41].
17 Franciszek Prochaska (27.06.1891-26.07.1972), polski artysta malarz, grafi k, przed-

stawiciel koloryzmu i typograf. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. 
W 1939 r. walczył w armii polskiej we Francji. Rok później wyjechał do Anglii.

18 J. Gozdawa, op. cit., s. 43.
19 Jerzy Paczkowski (16.01.1909-1945), polski poeta, dziennikarz i satyryk. Studiował 

polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i dziennikarstwo w Szkole Nauk 
Politycznych. W l. 1928-1934 redagował „Cyrulika Warszawskiego”. Od 1935 r. do 
wybuchu II wojny światowej pracował w ambasadzie RP w Paryżu. W 1940 r. wal-
czył w oddziałach polskich we Francji, a następnie działał w ruchu oporu. W 1944 r. 
został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, później 
więziony był w Hamburg-Neungamme, gdzie zmarł.
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Tadeuszowi Tarnowskiemu. Są to utwory o różnorodnej tematyce, w tym wiele 
patriotycznych. Sam poeta miał duże ambicje bibliofi lskie. Dlatego też w li-
stach do Samuela Tyszkiewicza dawał szczegółowe wytyczne odnośnie kształtu 
typografi cznego książki. Wybrał m.in. kolor okładki i rysunek, który miał być 
na niej zamieszczony, określił jak mają wyglądać wyklejki i kolofon. Praca nad 
składem tej publikacji zabrała typografowi aż pięć miesięcy. 

Książka została wydana w sztywnej tekturowej oprawie w kolorze 
niebieskim. Chroni ją tekturowa niebieska osłonka o odcień ciemniejsza niż 
oprawa. Na grzbiecie druku zamieszczono: imię i nazwisko autora, tytuł zbioru, 
rok wydania i sygnet Ofi cyny. Na przedniej okładce widnieje tytuł tomiku i ry-
sunek Stanisława Grabowskiego20. Wyklejki ozdobione są również rysunkami 
tego malarza. Widnieją na nich herby Warszawy i Paryża oraz sygnet Ofi cyny. 
Na tylnej wyklejce Tyszkiewicz zamieścił katalog wydawnictw.

Publikacja została wydana na papierze czerpanym o wyraźnie widocz-
nym żeberkowaniu i nierównych kartkach. Strony mają paginację, a tytuł każ-
dego nowego wiersza wydrukowano czcionką w niebieskim kolorze. Na stronie 
tytułowej widnieje: imię i nazwisko autora, tytuł tomiku, sygnet Ofi cyny i in-
formacja o roku i miejscu wydania. Po wierszach Tyszkiewicz zamieścił słowa 
Paczkowskiego „Zbiorek »Spotkanie z Muzą« jest wyborem wierszy pisanych 
w latach 1931-1939. Pod tymże tytułem i w takiej samej mniej więcej postaci, 
miał się on ukazać w Poznaniu u Jana Bogumiła Kuglina, jesienią 1939 r.”21 
Na kolejnej stronie publikacji znajduje się spis treści. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć słynnego kolofonu typografa zamieszczonego na końcu książeczki: 
„XXIV-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej ukazuje się jako czwarta książeczka 
z fi lii nicejskiej, niosąc powiew przedwojennych czasów, ale harmonizując 
z programem, gdyż są to wiersze kolegi – żołnierza z Coëtquidan i podchorą-
żego z I-ej Dywizji Grenadjerów, ocalałe z wojennej zawieruchy. Nakład jest 
oddany do wyłącznej dyspozycji Autora, który przeznacza ten zbiorek, wydany 
na Jego odpowiedzialność, dla Przyjaciół z Warszawy i Paryża. Złożyła ją wła-
snoręcznie Janina Śliwińska22 kursywą punktów 12 i odbiliśmy antiquo modo 
na żeberkowym papierze z Delfi natu w ręcznej tłoczni przy Bd de Cimiez No 
20 Stanisław Grabowski (1901-1957) uczył się malarstwa w Rosji i w Warszawie. 

W 1926 r. wyjechał na studia plastyczne do Paryża. Studiował w Academie Moderne 
u Fernanda Legera i Amẻdẻẻ Ozenfanta. Przez całe życie mieszkał i tworzył we 
Francji. Stworzył własny styl usytuowany na granicy realności i wizji poetyckiej. 
Podczas II wojny światowej przebywał na południu Francji.

21 J. Paczkowski, Spotkanie z Muzą, s. 31.
22 Janina Siłakowska-Śliwińska była siostrą poetki Sabiny Straszyńskiej i żoną porucz-

nika Wojska Polskiego, który wówczas był jeńcem wojennym więzionym na terenie 
Niemiec. Tyszkiewicz zatrudnił ją do pomocy w drukarni 13 września 1941 r. i przy-
uczył do prac zecerskich. Śliwińska pracowała w Ofi cynie niemal do końca jej dzia-
łalności.
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47, ozdabiając okładkę winietą Stanisława Grabowskiego. Ukończyliśmy pracę 
na dzień 12 marca 1942, rocznicę drogą sercu Poety, odbijając sto pięćdziesiąt 
egzemplarzy, z których 125 liczbowanych słownie w tłoczni i 25 imiennych, 
przeznaczonych dla wiernych przyjaciół Ofi cyny. Egzemplarz Aleksandra Janty 
Połczyńskiego”23. Pod kolofonem znajduje się autograf typografa i sygnet Ofi -
cyny.

Piątą książką wydaną w Nicei był tomik wierszy Wojciecha Kościel-
skiego24 pt. Grenadierskie strofy. Publikacja ukazała się w 1942 r. dzięki stara-
niom matki poety, Moniki Kościelskiej, która mieszkała w Nicei i zaopiekowała 
się synem po zwolnieniu go z obozu25. Grenadierskie strofy poeta pisał podczas 
pobytu w obozie. Poświęcone były przyjaciołom i bezimiennym żołnierzom 
poległym za wolność Ojczyzny. Kościelski zamieścił w książce dedykację „Pa-
mięci ofi cerów i żołnierzy Pierwszej Dywizji Grenadierów poległych za Pol-
skę na Ziemi Francuskiej”26. Publikacja została wydana w tekturowej beżowej 
okładce. Na grzbiecie okładki i osłony znajdują się: imię i nazwisko autora, tytuł 
zbiorku, rok wydania i sygnet Ofi cyny. Na przedniej okładce zamieszczono: 
tytuł tomiku i rysunek przedstawiający króla Kazimierza Wielkiego obejmują-
cego polskiego żołnierza. Autorem winiety na okładce i kompozycji obrazów 
na wyklejkach był wspomniany już wcześniej Witold Conti. Warto wspomnieć, 
że Conti przed wojną był znany przede wszystkim jako amant polskiego kina. 
Czerwono-białe wyklejki tego bibliofi lskiego druku są przyozdobione herbem 
Ogończyk27, inicjałami WK, polską fl agą i herbami Warszawy oraz Poznania. Ze 
strony typografa publikacja miała być podwójnym hołdem złożonym zasłużo-
nemu dla kultury polskiej ojcu – Władysławowi Kościelskiemu i jego dzielne-
mu synowi Wojciechowi. Na odwrocie tylnej wyklejki typograf zamieścił kata-
log wydawnictw Ofi cyny. Tekst wydrukowano na ręcznie czerpanym papierze. 
Strony są numerowane. Na stronie tytułowej typograf zamieścił: imię i nazwi-
sko autora, tytuł tomiku wydrukowany czcionką w czerwonym kolorze, sygnet 
Ofi cyny, miejsce i rok wydania. Tytuły poszczególnych wierszy i litery zaczyna-

23 Tamże, s. 35.
24 Zdzisław Wojciech Kościelski (16.09.1919-28.09.1947) był synem Władysława 

Augusta Kościelskiego, wydawcy i założyciela Instytutu Wydawniczego Biblioteka 
Polska. Kształcił się w Rydzynie i w Pszczynie. Po wybuchu II wojny światowej 
wyjechał z matką do Rumunii. Następnie udał się na studia do Szwajcarii. Jednak 
wstąpił do polskiego wojska. Walczył w szeregach 1. Dywizji Grenadierów. Działał 
też w polskim i francuskim ruchu oporu. Został aresztowany i osadzony w obozie 
pracy w Oberburgu, a następnie w stalagu. W 1941 r. z powodu złego stanu zdrowia 
zwolniono go z niewoli. Po zakończeniu wojny nie potrafi ł odnaleźć się w nowych 
warunkach i popełnił samobójstwo. 

25 W. Klas, J. Zieliński, Kościelscy: ród, fundacja, nagroda, s. 92-93.
26 W. Kościelski, Grenadjerskie strofy, s. [7].
27 Ogończyk jest herbem rodu Kościelskich.
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jące każdy wiersz również zostały wydrukowane czerwoną czcionką. Na końcu 
umieszczono informację od autora wyjaśniającą okoliczności napisania wierszy 
„Niewola niemiecka – Nicea 1940-41”28. Po spisie treści Tyszkiewicz zamie-
ścił kolofon: „XXV-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej, drukowana jednocześnie 
z poprzednią, ukazuje się jako piąta z fi lii nicejskiej, ciągnąc dalej zakreślone 
zamierzenia służenia poetom na tułaczce. Nowy zbiór wierszy drugiego kolegi 
żołnierza, przesiąkniętych tragicznymi wspomnieniami, jest jednocześnie wy-
dany przeze mnie jako hołd pamięci jego Ojca ś.p. Władysława Kościelskiego, 
poety – bibliofi la i szczerego przyjaciela Ofi cyny, wdzięcznej za okazywaną jej 
życzliwość i otwierającej tym wydawnictwem synowi drogę do dalszej pracy 
literackiej w odrodzonej Ojczyźnie. Złożyła ją własnoręcznie Janina Śliwińska 
antykwą punktów 12 i odbiliśmy antiquo modo na żeberkowym papierze z Del-
fi natu w ręcznej tłoczni przy Boulevard de Cimiez No 47, wykonując okładkę 
według życzenia Autora. Ukończyliśmy pracę na dzień świętego Wojciecha – 
23 kwietnia 1942 roku, odbijając sto pięćdziesiąt egzemplarzy, z których 125 
liczbowanych słownie w tłoczni i 25 imiennych, przeznaczonych dla wiernych 
przyjaciół Ofi cyny. Egzemplarz Aleksandra Janty Połczyńskiego”29. Pod kolo-
fonem znajduje się autograf Tyszkiewicza i sygnet Ofi cyny.

W 1942 r. ukazał się również tomik wierszy Adwent Władysława Pel-
ca30. Zawiera on szesnaście pięknych, pełnych nostalgii i tęsknoty za ojczyzną 
utworów. Można znaleźć w nich wiele poetyckich opisów przyrody. Książka 
została wydana w twardej tekturowej oprawie powleczonej przezroczystą folią. 
Autorem ozdobnych elementów na okładce i na winietach był Samuel Tyszkie-
wicz. Okładka ma kolor beżowy. Na tle ozdobnych liści winorośli zamieszczone 
są nazwisko autora i tytuł tego tomiku. Tekturowa osłonka zbiorku ma kolor 
jasnobrązowy. Na grzbiecie książki i osłonki wydrukowano inicjał imienia i na-
zwisko autora, sygnet Ofi cyny i rok wydania publikacji. Wyklejki są w kolorze 
żółto-brązowym. Widnieje na nich herb miasta Grodna i sygnet Ofi cyny. Ele-
menty te są otoczone ozdobnymi liśćmi winorośli. Katalog wydawnictw Ofi -
cyny Tyszkiewicz zamieścił tym razem nie na wyklejce, tylko na ostatniej stro-
nie publikacji. Tekst wydrukowano na kremowym papierze czerpanym. Strony 
są numerowane. Każdy kolejny wiersz zaczyna się dużą literą wydrukowaną 
w brązowym kolorze. Nad utworami i pod nimi zamieszczono ozdobne orna-
menty złożone z liści. Spis treści wydrukowano tym razem na początku, przed 
28 W. Kościelski, op. cit., s. 35.
29 Tamże, s. 39.
30 Władysław Pelc (27.06.1906-24.07.2002), poeta i eseista. Studiował polonistykę 

na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1931-1939 był pracownikiem kontaktowym 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konsulatu RP w Harbinie. Następnie pracował 
w ambasadzie RP w Paryżu. Podczas II wojny światowej był referentem ds. narodzin 
Europy środkowowschodniej w Paryżu, a następnie w Vichy. Po wojnie przebywał 
na emigracji we Francji.
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wierszami. Na stronie tytułowej typograf zamieścił: imię i nazwisko autora, ty-
tuł tomiku, sygnet Ofi cyny, miejsce i rok wydania książki. Na ostatniej stronie 
znajduje się kolofon: „XXVI-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej wychodzi jako 
szósta z fi lii nicejskiej, przedstawiając w odmiennej nieco szacie zbiór wierszy 
tułaczych, napisanych jesienią na smutny Adwent czterdziestego pierwszego 
roku, a po sześciu miesiącach, w słoneczny maj Lazurowego Brzegu, oznajmia-
jących zbliżanie się nowego, innego Adwentu. Tekst złożyła własnoręcznie Ja-
nina Śliwińska antykwą punktów 12. Ująłem go w motywy jesienne zeschłych 
liści i igliwia, dając na wyklejce herb miasta Grodna z dzieła Brauna »Orbis 
Terrarum« z XVI wieku. Odbiliśmy ręcznie antiquo modo na żeberkowym pa-
pierze »Bouffant verge« z Delfi natu w tłoczni przy Bd de Cimiez 47 w Nicei, 
kończąc druk na świętego Stanisława, Patrona Polski w maju 1942 r. Nakład 
wynosi, jak zwykle, sto pięćdziesiąt egzemplarzy: 125 liczbowanych słownie 
i 25 imiennych dla Przyjaciół. Egzemplarz Aleksandra Janty Połczyńskiego”31. 
Pod kolofonem typograf zamieścił swój autograf i sygnet Ofi cyny.

Kolejną publikacją wydaną w 1942 r. były wydane po raz pierwszy 
wiersze początkującej poetki Sabiny Straszyńskiej32 zawarte w tomiku zatytuło-
wanym Plamy na słońcu. Jest to swoisty szkicownik poetycki oddający przeży-
cia i nastroje autorki z ostatnich trzech lat. Książka jest przykładem niezwykle 
starannego edytorstwa. Została wydana w twardej oprawie typu półskórek, czyli 
grzbiet i rogi oprawy powleczone są skórą, a środek oprawy wykonany został 
z grubej brązowej tektury. Pośrodku przedniej okładki wytłoczony jest symbol 
Wodnika, w lewym górnym rogu na jasnej skórze wydrukowano imię i nazwisko 
autorki oraz tytuł zbiorku. Tym razem grzbiet książki jest zupełnie pusty. Tomik 
umieszczono w jasnobrązowej tekturowej osłonie, która zawiera imię i nazwi-
sko autorki, tytuł tomu, rok wydania i sygnet Ofi cyny. Druk posiada piękne 
wyklejki ze złotego brokatu z wytłoczonymi jaśniejszymi kwiatami. Tekst wy-
drukowano na czerpanym papierze, a strony nie mają paginacji. Na szczególną 
uwagę zasługują wspaniałe ilustracje. Ich autorem jest wspominany wielokrot-
nie w tym artykule Witold Conti. Są to ręcznie malowane akwarele nawiązujące 
do tematyki poszczególnych wierszy. Każdy utwór poprzedzony został stroną 
zawierającą jego tytuł. Pierwsze litery wierszy są złocone i otoczone delikatnym 
ornamentem roślinnym. Na stronie tytułowej typograf zamieścił: imię i nazwi-
sko poetki, tytuł zbiorku, imię i nazwisko ilustratora, sygnet Ofi cyny, miejsce 
i rok wydania. Tytuł i sygnet drukarni wytłoczono czerwonymi czcionkami. 
Na kolejnej stronie znajduje się informacja od ilustratora: „Okres, w którym 
powstały »Plamy na słońcu«, jest okresem tragicznym dla malarzy i grafi ków. 

31 W. Pelc, Adwent, s. [37].
32 Sabina Straszyńska (14.10.1915-26.05.1944), aktorka i poetka. Podczas II wojny 

światowej mieszkała w Nicei. Była współtwórczynią grupy teatralno-muzycznej. 
Śpiewała w nicejskim chórze. Zginęła podczas bombardowania Nicei.
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Zarówno duży brak papieru i materjałów 
malarskich, jak i trudności techniczne, 
były przyczyną, że podjąłem się pracy 
iście benedyktyńskiej, wykonawszy ręcz-
nie przeszło dwa tysiące akwarel i szki-
ców w ciągu czterech miesięcy. Praca ta 
jest pierwszą z serji projektów, które będę 
się starał realizować”33. Pod spodem znaj-
duje się autograf Contiego. Oglądając 
urzekające akwarelki, nie sposób unik-
nąć smutnej refl eksji – naprawdę szkoda, 
że tak zdolny człowiek, pełen pomysłów 
na przyszłość, musiał zginąć. Na końcu 
książki Tyszkiewicz zamieścił informa-
cję od poetki: „Zbiór Plamy na słońcu 
jest rodzajem szkicownika poetyckiego 
i dobór wierszy, niejednolity w linji – jest 

świadomy. Oddaje on przeżycia i nastroje ostatnich trzech lat. Pisałam na Helu, 
w Rumunji i w Nicei”34. Kolejną stronę zajmuje spis treści wkomponowany 
w drzeworyt przedstawiający płaczkę na tle antycznych ruin. W oddali widać 
współczesne miasto. Na stronie 61. typograf zamieścił kolofon: „27-a publika-
cja Ofi cyny fl orenckiej wychodzi jako siódma z fi lii nicejskiej i trzymając się 
nadal programu służenia poetom na tułaczce, ma na celu przyłączenie do współ-
pracy artystów – ilustratorów w szczupłym zakresie chwili obecnej. Ręcznie 
malowane ilustracje w IX-ej (Cennini) i XI-ej publikacji fl orenckiej (Familles 
Romaines) wskazywały trudną, ale jedyną możliwą drogę dla małego nakładu, 
co kolega – malarz w krótkich słowach swego wstępu podkreślił. Poezje złożyła 
własnoręcznie Autorka antykwą punktów 8 i odbiliśmy cały układ typografi czny 
i konturowy na żeberkowym papierze »Bouffant verge« z Delfi natu w ręcznej 
tłoczni przy Bd de Cimiez No 47 w Nicei. Książka została wykończona na dzień 
21 maja, trzecią rocznicę bohaterki ostatniego wiersza, w stu pięćdziesięciu eg-
zemplarzach, z których 125 liczbowanych słownie w tłoczni, i 25 imiennych, 
przeznaczonych dla przyjaciół Ofi cyny. Egzemplarz Aleksandra Janty Połczyń-
skiego”. Należy dodać, że wspomniany tutaj ostatni wiersz tomiku Straszyńska 
napisała dla swojej małej córeczki. Pod kolofonem, zgodnie z tradycją, znajdują 
się autograf typografa i sygnet Ofi cyny. Na ostatniej stronie książki typograf 
zamieścił katalog wydawnictw nicejskich. Obejmuje on druki, które już się uka-
zały i informacje o trzech planowanych w najbliższym czasie publikacjach. 

Kolejna książka wydrukowana przez Ofi cynę Nicejską różniła się 

33 S. Straszyńska, Plamy na słońcu, s. [5].
34 Tamże, s. [59].
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znacznie od uprzednio wydanych to-
mików wierszy. Był to modlitewnik 
dla uchodźców pt. Pójdźmy za Nim: 
książka do nabożeństwa dla Pola-
ków rozproszonych po świecie. Mo-
dlitwy zebrała i opracowała Wanda 
Ładzina35. Druk ukazał się w 1942 r. 
dwukrotnie. Najpierw wydano edycję 
bibliofi lską w nakładzie 160. egzem-
plarzy. Następnie wydano 5 tysięcy 
egzemplarzy przeznaczonych „dla 
szerszego ogółu”. Szczęśliwie zło-
żyło się, że WiMBP posiada egzem-
plarz modlitewnika pochodzący z se-
rii bibliofi lskiej. Książka jest wydana 
w twardej oprawie powleczonej jasną 
skórą. Na przedniej okładce Tyszkie-
wicz zamieścił krzyż, a pomiędzy jego 
ramionami symbole czterech ewange-
listów. Na dole okładki znajduje się 

tytuł druku. Grzbiet książki i tylna okładka nie są zadrukowane. Publikacja znaj-
duje się w tekturowej jasnobrązowej osłonie. Ma format zbliżony do typowych 
modlitewników, czyli 14x9,5 cm. Tekst wydrukowano na papierze czerpanym. 
Rysunki do tej publikacji i winiety na wyklejkach wykonał Samuel Tyszkie-
wicz, a ich szczegóły zostały opisane w kolofonie. Strony są paginowane. Ich 
brzegi zostały zabarwione na kolor purpurowy. Tekst na każdej stronie otoczony 
jest czerwona ramką. Tytuły modlitw i pierwsze litery ich tekstu wydrukowano 
czerwona czcionką. Strona tytułowa ozdobiona została ornamentem z motywa-
mi roślinnymi i religijnymi. U góry znajduje się cytat zaczerpnięty z Ewange-
lii „»A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata« Mat. 
XXVIII-20”. Niżej zamieszczony został pełen tytuł książeczki, imię i nazwi-
sko autorki opracowania, sygnet Ofi cyny, miejsce i rok wydania. Na 6. stronie 
wydrukowano imprimatur, czyli ofi cjalną zgodę władz kościoła katolickiego 
na opublikowanie modlitewnika. Strona 7. zawiera cytat z nauk papieża Leona 
XIII dotyczący miłości do Boga i ojczyzny. Na początku książeczki Ładzina za-
mieściła słowo wstępne napisane przez kardynała Augusta Hlonda, ówczesnego 

35 Wanda Władysława Ładzina (18.07.1880-12.12.1966), instruktorka sanitarna, po-
słanka i działaczka społeczna, organizatorka wielu akcji charytatywnych. W 1919 r. 
założyła Narodową Organizację Kobiet Polskich. Podczas II wojny światowej była 
komendantką pociągów sanitarnych Francuskiego Czerwonego Krzyża. Jej ojciec był 
właścicielem pensjonatu w Nicei.
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prymasa Polski. Po tekstach modlitw, psalmów i litanii typograf wydrukował 
słowo od autorki: „Oddając niniejszą książeczkę do użytku Braciom tułaczom 
pragnęłabym, aby w ciężkich obecnych chwilach stała się Im przyjacielem i aby 
czerpali w miłości Bożej siły do przetrwania”36. Na tylnej wyklejce Tyszkiewicz 
zamieścił kolofon: „XXVIII-ą publikację Ofi cyny fl orenckiej, pomyślaną przed 
dwoma laty, oddaję jako ósme wydawnictwo nicejskie po piętnastomiesięcz-
nej pracy, składając nią hołd świętej pamięci ciotki mojej, Matki Marji Salezji 
Tyszkiewiczówny, z zakonu ss. Nazaretanek i sądząc, że jedna myśl o Bogu 
i jedna miłość Ojczyzny wszelkim poczynaniom błogosławi. Układ grafi czny 
tekstu opracowałem i uzupełniłem rysunkami na podstawie różnych źródeł (sta-
cje Drogi Krzyżowej podług obrazów Julji Broel-Platerówny). Robotę zecerską 
wykonała Janina Siłakowska-Śliwińska i odbiliśmy antiquo modo na żeberko-
wym papierze Bouffant vergẻ z Delfi natu w nicejskiej mojej ręcznej tłoczni przy 
Boulevard de Cimie Nr 47. Druk ukończyliśmy w trzecią rocznicę tragiczne-
go Września, bijąc sto dwadzieścia pięć egzemplarzy liczbowanych w tłoczni 
i trzydzieści pięć imiennych, dla Przyjaciół – Bibliofi lów. Te 160 egzemplarzy, 
w oprawie pergaminowej z wytłoczonym na niej krzyżem, ujętym w symbole 
czterech Ewangelistów, stanowi editio princeps; z układu stronic odbito maszy-
nowo na białym papierze pięć tysięcy egzemplarzy dla szerszego ogółu. Egzem-
plarz Aleksandra Janty Połczyńskiego”. Pod kolofonem znajduje się autograf 
drukarza i sygnet Ofi cyny. 

W 1942 r. ukazał się też tomik wierszy Jerzego Dobrowolskiego37 za-
tytułowany Zbuntowana wolność. Autor zaprezentował w tym zbiorku szeroki 
przekrój swoich możliwości poetyckich. Zastosował trzyczęściowy układ tek-
stów: I. „Gwarą kołyski”, II. „Na drogach serca”, III. „Zbuntowana wolność”. 
Cztery wiersze zawarte w pierwszej części zostały napisane gwarą góralską. 
Dwie kolejne części stanowią doskonały przykład poezji tyrtejskiej38. Zamiesz-
czone w nich wiersze przepojone są głębokim patriotyzmem, dramatyzmem 
i patosem. Tomik został wydany w twardej tekturowej, szarozielonkawej opra-
wie. Tekturowa osłonka jest zielona. Litery na okładce i na grzbiecie osłony są 
również zielone. Na przedniej okładce widnieje tytuł książki i sygnet Ofi cyny 
w zielonej ramce. Imię i nazwisko autora, tytuł zbiorku, rok wydania i sygnet 
36 Pójdźmy za Nim: książka do nabożeństwa dla Polaków rozproszonych po świecie,        

s. 123. 
37 Julian Szynalik-Dobrowolski (26.04.1912-30.09.1987) urodził się na Podhalu. 

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1940 r. wstąpił 
do armii polskiej we Francji. Prowadził działalność konspiracyjną. W 1944 r. został 
aresztowany. Udało mu się uciec z transportu kolejowego do Rzeszy. Ukrywał się 
w Hiszpanii, a w 1949 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

38 Określenie „poezja tyrtejska” wywodzi się od imienia spartańskiego poety Tyrtajosa. 
Poezja taka nacechowana jest patriotyzmem, nawoływaniem do walki w obronie nie-
podległości, budzi pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga.
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drukarni zostały zamieszczone na grzbiecie publikacji i osłony. Na tylnej okład-
ce znajduje się sygnet Ofi cyny. Wyklejki, ilustracje, ozdobne litery i brzegi kar-
tek również utrzymane są w zielonym kolorze. Wiersze wydrukowano na kre-
mowym, ręcznie czerpanym papierze. Kartki są ponumerowane. Druk zawiera 
trzy ilustracje Witolda Januszewskiego39. Są to odbite na kartkach drzeworyty. 
Nawiązują tematycznie do motywu walki i martyrologii narodu polskiego. Na-
kład tego wydawnictwa był większy niż zazwyczaj. Powód zwiększenia nakładu 
wyjaśnił Tyszkiewicz w kolofonie, który zacytuję w dalszej części tekstu. Stro-
na tytułowa jest dość surowa, bez ozdobników. Zawiera tylko imię i nazwisko 
autora, tytuł, sygnet Ofi cyny, miejsce i rok wydania. Na stronie 49. publikacji 
wydrukowano spis treści zatytułowany „Układ tomiku”. Katalog wydawnictw 
nicejskich zamieścił Tyszkiewicz na odwrotnej stronie tylnej wyklejki. Na ostat-
niej stronie książki typograf opublikował kolofon: „XXIX-a publikacja Ofi cyny 
fl orenckiej wychodzi jako dziewiąta z fi lii nicejskiej w niespokojnym czasie 
zbuntowanej wolności czwartej jesieni wojennej. Służąc nadal Poetom – tuła-
czom według programu, przesiąknięta jest obawą o dalszą możność spokojnego 
jego wypełniania. Tekst złożyła własnoręcznie Janina Śliwińska antykwą punk-
tów 12 i odbiliśmy antiquo modo na żeberkowym papierze »Bouffant vergẻ« 
z Delfi natu w ręcznej tłoczni przy Bd de Cimiez No 47 w Nicei. Druk rozpoczę-
ty w 3-ą rocznicę tragicznego września i wykonywany podczas ważkich zmian, 
ukończyliśmy w święto Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, aby na Gwiazd-
kę 1942 r., mieć gotowy tomik. Nakład podwojony wynosi trzysta egzemplarzy, 
to znaczy: sto dwadzieścia pięć liczbowanych słownie w tłoczni, dwadzieścia 
pięć imiennych dla Przyjaciół – bibliofi lów, 50 liczbowanych od 151 do 200 dla 
Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji i wreszcie 100 egzemplarzy licz-
bowanych od 201 do 300 dla Autora, do jego wyłącznej dyspozycji. Egzemplarz 
Aleksandra Janty Połczyńskiego”40. Pod kolofonem tradycyjnie zamieszczono 
autograf drukarza i sygnet Ofi cyny.

Ciąg dalszy artykułu prezentujący działalność ofi cyny Tyszkiewicza 
po roku 1942 oraz bibliografi a ukażą się w nr 1/2017 „Bibliotekarza Kujawsko-
Pomorskiego”.

39 Witold Januszewski (2.02.1915-1981), polski artysta malarz. Studiował w Warszawie. 
Brał udział w kampanii wrześniowej, po klęsce Polski udał się do Francji. Brał udział 
w ruchu oporu. W 1943 r. zamieszkał z żoną w Barcelonie, gdzie w 1945 r. odbyła się 
jego pierwsza wystawa indywidualna. Od 1947 r. mieszkał we Francji. Był ilustrato-
rem polskiej prasy emigracyjnej i francuskich wydawnictw.

40  J. Dobrowolski, Zbuntowana wolność, s. [51].
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Alina Walukiewicz

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

 Pełnia lata pachnie słońcem i obfi tością. Nad lasami, polami, łąkami 
unoszą się ptaki i owady, w dole widać podobną mnogość różnych form życia – 
od maleńkiej mrówki po całkiem sporego odyńca. Zadziwiające, że takie bogac-
two fl ory i fauny znaleźć można na obszarze jednego z większych miast Polski 
– Bydgoszczy. Przy tym wcale nie trzeba przedzierać się przez lasy, ani błądzić 
po mokradłach, wystarczy zajrzeć do albumu Przyroda Bydgoszczy ze zdjęciami 
członków Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Pomorsko-Kujaw-
skiego. Książka wydana została co prawda w 2012 r., ale dopiero w tym roku 
znalazła się w zbiorach bibliotecznych i z pewnością zasługuje na omówienie. 
W zachwyt wprawiają czytelnika dwie rzeczy – piękne zdjęcia i uwidocznione 
na nich gatunki, o których nikt nie pomyślałby w kontekście miasta, jak np. wy-
dry, dzięcioły czarne, czajki, perkozy, zimorodki, żmije zygzakowate, traszki, 
rosiczki, smardze, dziewięćsiły bezłodygowe. Przepiękne zdjęcia prezentują też 
bardziej pospolite gatunki, które jednak na co dzień trudno dojrzeć, w dodatku 
z bliska. Aby dowiedzieć się, jak wygląda „niebieska żaba”, świtezianka, rusał-
ka kratkowiec czy gwiazdosz, wystarczy zerknąć do książki. Album zawiera też 
opisy obszarów i obiektów podlegających ochronie.

 Dobrze funkcjonujące miasto to współgranie dwóch porządków – na-
turalnego i kulturowego. Po książce ukazującej bogactwo natury pora na pu-
blikację przedstawiającą dorobek pokoleń bydgoszczan pracujących na rzecz 
rozwoju miasta. Spacerem po… Bydgoszczy Pawła Bogdana Gąsiorowskiego to 
kolejna propozycja na czas letniej kanikuły. Publikacja jest swobodnym potrak-
towaniem formy przewodnika. Autor, w zasadniczej części książki, prezentuje 
„obiekty zabytkowe i szczególnie interesujące”, np. ratusz, Kanał Bydgoski, 
kościoły, parki, niektóre place, wybrane ulice, pomniki i rzeźby, budynki itp. 
Jest to ciekawa propozycja i dla mieszkańców Bydgoszczy pragnących lepiej 
poznać swoje miasto, i dla osób postronnych, ponieważ w krótki i przystępny 
sposób charakteryzuje miasto i jego otoczenie. 

 Przygotowanie monografi i wymaga czasu i odpowiedniego warszta-
tu badawczego, ale efekt tej pracy w znaczący sposób wzbogaca stan wiedzy 
o przedmiocie badań, a w konsekwencji o mieście czy regionie. Bydgoszcz od 
początku istnienia silnie była związana z wodą i już w XV w. istniało tu Bractwo 
Szyprów. Znaczenie wody dla rozwoju miasta objawiło się najsilniej po zbudo-
waniu Kanału Bydgoskiego. Jednak woda to nie tylko transport, wiele gałęzi 
przemysłu nie mogło funkcjonować bez dostępu do stałych zasobów wody. Te 
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dwa czynniki spowodowały gwałtowny rozwój miasta, szczególnie w XIX wie-
ku. W monografi i Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wie-
ków w sposób wszechstronny omówione zostały związki Bydgoszczy z wodą, 
a szczególnie ich wpływ na rozwój gospodarczy.

 Droga ludzkości do zrozumienia roli higieny w zapobieganiu rozprze-
strzeniania się chorób wcale nie była łatwa. Nawet jeśli odkryto te zależności, 
przekonanie ludzi do zmiany nawyków było bardzo trudne, nawet wśród lekarzy. 
Zmiany trzeba było wprowadzać metodą nakazową, o ile udało się przekonać 
rządzących. W listopadzie 2015 r. miała miejsce sesja historyczna poświęco-
na bydgoskiej weterynarii. „Noblesse oblige” – nic więc dziwnego, że właśnie 
w Bydgoszczy, która była ważnym weterynaryjnym ośrodkiem naukowo-dydak-
tycznym w Polsce w okresie międzywojennym, powstała pierwsza w regionie1 
monografi a, będąca pokłosiem sesji. Intensywny rozwój nauk biologicznych 
w drugiej połowie XIX w., a szczególnie odkrycia etiologii schorzeń odzwie-
rzęcych, doprowadziły do pojawienia się urzędowego nadzoru weterynaryjnego 
w zakresie higieny mięsa. Ponieważ Niemcy należały do krajów przodujących 
we wprowadzaniu systemu nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego, 
nic dziwnego, że analogicznie było na terenach zaboru pruskiego. Bydgoszcz, 
jako dynamicznie rozwijające się miasto, z nieustannie zwiększającą się liczbą 
ludności, była ważnym ośrodkiem administracyjnym i przemysłowym. „Wy-
budowano tu jedną z nowocześniejszych w Państwie Pruskim rzeźnię, urucho-
miono Ośrodek Analiz Bakteriologicznych Regencji Królewskiej oraz Urząd 
Badania Środków Spożywczych”2.

 Rok 2015 ustanowiony został przez Radę Miasta Bydgoszczy Ro-
kiem Rejewskiego. Z tej okazji zorganizowana została konferencja oraz uka-
zała się obszerna monografi a Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych 
w przededniu i w trakcie II wojny światowej. O Marianie Rejewskim, majorze 
Żychoniu i bydgoskiej Ekspozyturze nr 3 znaleźć można sporo opracowań, jed-
nak najnowsza publikacja ujmuje zagadnienie kompleksowo, pokazując Byd-
goszcz jako znaczący ośrodek wywiadowczy. Jego sukcesy wynikały z faktu, 
że pracowali w nim uzdolnieni matematycznie ludzie, jak Marian Rejewski, ale 
także dlatego, że dowodził nim wybitny ofi cer wywiadu – major Jan Henryk 
Żychoń. Zasłużył się on również w czasie wojny, przydając chwały polskie-
mu wywiadowi: „W latach II wojny światowej, w Polskich Siłach Zbrojnych 
na zachodzie, był w latach 1940-1944 szefem Wydziału Wywiadowczego Od-
działu Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił 

1 Przeszukanie baz bibliotek samorządowych woj. kujawsko-pomorskiego wskazało, 
że nie ma innej monografi i.

2 Z. Gadomski, Higiena pozyskiwania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
w Bydgoszczy w aspekcie historycznym, [W]: Weterynaria bydgoska XX wieku, Dębica 
2015, s. 31.
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Zbrojnych w Londynie. Także dzięki jego skutecznemu kierownictwu służba 
wywiadowcza Polskich Sił Zbrojnych miała opinię najlepszej ze wszystkich 
służb alianckich uczestniczących w II wojnie światowej”3. 

 Efektem wielu lat pracy nad gromadzeniem materiałów jest drugi tom 
dziejów Zawiszy, obejmujący lata 1961-1972. Publikacja, jak zwykle w przy-
padku tych autorów, nie tylko wzbogaca czytelników o nowe wiadomości, po-
szerza też istniejące już, ale niepełne informacje, a przede wszystkim weryfi ku-
je błędne. Ta bardzo obszerna monografi a, obok dużej ilości informacji (m.in. 
dzieje klubu, statystyki meczowe, biogramy itd.), zawiera ponad 300 zdjęć, co 
znacznie zwiększa jej atrakcyjność. O wartości publikacji decyduje też fakt, 
że „jest ewenementem w Polsce, bowiem ukazuje nie tylko seniorów, ale także 
drużynę rezerw i zespoły młodzieżowe”4. 

 Kolejna praca monografi czna dotyczy osadnictwa żydowskiego w Gru-
dziądzu. Na terenie Prus Królewskich istniało wiele ograniczeń dotyczących 
osiedlania się Żydów, dlatego w Grudziądzu do czasów rozbiorów byli oni tylko 
gośćmi. Dopiero w latach 80-tych XVIII wieku ludność żydowska zaczęła się 
tam osiedlać. Choć byli obłożeni licznymi podatkami i pozbawieni praw oby-
watelskich, ich populacja systematycznie wzrastała, by w roku 1840 osiągnąć 
liczbę 56 osób, w 28 rodzinach5. W latach późniejszych diaspora się rozrastała, 
ale nigdy nie była bardzo duża i w 1939 r. liczyła 1496 Żydów płacących po-
datki. Jeśli doliczyć członków rodzin, zapewne oscylowała wokół 600 osób. 
Czy taka liczba osób wyznania mojżeszowego stanowiła problem społeczny dla 
miasta? Z pewnością nie. Był to raczej problem mentalny dla niektórych jego 
mieszkańców. Diaspora żydowska, choć nieliczna, przydawała miastu swoiste-
go kolorytu, dziś już nieobecnego.

 Trudna droga transformacji, jaką przeszła Polska po 1989 r., nadal bu-
dzi kontrowersje, zwłaszcza wśród ludzi, których osobiście dotknęły jej najgor-
sze skutki w postaci utraty miejsc pracy. Z tematem mierzą się też naukowcy, 
starając się przedstawić problem w sposób szeroki i bezstronny. W publikacji 
Przedsiębiorstwa w przebudowie Sławomir Kamosiński omawia prywatyza-
cję i restrukturyzację przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 
w latach 1990-2004, uwzględniając w miarę potrzeby wydarzenia wcześniejsze 
i późniejsze, jeżeli miały związek z omawianym tematem. Jednym z mitów, wy-
korzystywanych często w „rozgrywkach” politycznych, który obala autor, jest 
powszechnie funkcjonujący pogląd, że restrukturyzowane przedsiębiorstwa nie 

3 P. Olstowski, Major Jan Henryk Żychoń (1902-1944) – żołnierz i ofi cer wywiadu, 
[W]: Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II 
wojny światowej, Bydgoszcz 2015, s. 171.  

4 Z. Greinert, K. Tonder, Zmienne koleje losu, Bydgoszcz 2015, s. 5.
5 A. Bieniaszewska, Żydzi w Grudziądzu, Toruń 2015, s. 20.
6 Tamże, s. 164.
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miały „jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji państwowych, samorządu 
terytorialnego i banków, w rzeczywistości mogły liczyć na ich pomoc”7. Jest to 
pierwsza publikacja, której celem ma być „szczegółowa analiza przedsiębiorstw 
w przebudowie w skali jednego regionu Polski”8. Publikowanie badań dotyczą-
cych mało zbadanego okresu dziejów gospodarczych regionu jest ważne nie 
tylko ze względów naukowych, ale i społecznych. Wiedza o procesach, które 
wówczas zachodziły, nie tylko może być nauką na przyszłość, ale należy się 
także ludziom, którzy byli świadkami tych zmian, a często ich „ofi arami”.

 Historia nowożytnego szpitalnictwa zakreśliła pewien krąg. Szpita-
le we wczesnym średniowieczu, na wzór antyczny, zajmowały się leczeniem. 
Dopiero rozwój kultu ubóstwa spowodował, że instytucje te poszerzyły swoją 
działalność o opiekę nad kalekami, starcami czy ubogimi. Synod w Akwizgra-
nie w 817 r. nakazał wszystkim biskupom i opatom tworzenie szpitali, z prze-
znaczeniem dziesiątej części dochodów na ich utrzymanie. Sytuacja zaczęła się 
zmieniać pod koniec XVIII w., kiedy szpitale wróciły do swojej podstawowej 
funkcji. Pierwsze lecznice z prawdziwego zdarzenia powstawały w Polsce naj-
pierw w największych miastach – Krakowie i Warszawie. Na Kujawach, do 
czasu rozbiorów, sytuacja była niezmienna. O tym, jak funkcjonowała pomoc 
społeczna na Kujawach przeczytać można w książce Opieka społeczna na Ku-
jawach w latach 1577-1772. 

 Powstanie Kanału Bydgoskiego zdecydowana większość bydgoszczan 
kojarzyć będzie z panowaniem pruskim. Owszem, to oni zbudowali Kanał, jed-
nak już wcześniej powstały plany jego budowy. Pomysły połączenia wodnego 
między Wschodem i Zachodem pojawiły się już w XVI w. Za czasów pano-
wania Zygmunta IV Wazy powrócono do pomysłu, jednak najbardziej realne 
kształty przyjął on za sprawą nadwornego kartografa króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego Ferenca Flóriána Csákyego. To on jako pierwszy wskazał 
na możliwość budowy tego unikatowego w skali europejskiej przedsięwzięcia 
inżynierskiego. Pomysł wymagał poprawy i to właśnie zrobili Prusacy, wpro-
wadzając go w czyn. Efektem zafascynowania osobą Csákyego i Kanałem Byd-
goskiem jest książka Ferenc Flórián Csáky. Autor nie tylko przywrócił pamięć 
o tym wybitnym kartografi e, ale doprowadził też do nadania skwerowi przy jed-
nej ze śluz imienia Franciszka Floriana Czakiego. Dodatkowym atutem książki 
jest bogaty materiał ilustracyjny.

 Zbrodnia zawsze porusza opinię społeczną, jednak te dwa morderstwa 
sprzed lat w sposób szczególny wstrząsnęły Bydgoszczą. W maju 1999 r. z Brdy 
wyłowiono zwłoki dziewczyny i szybko znaleziono mordercę, którym okazał się 
sąsiad i znajomy ofi ary. W czasie przesłuchania przyznał się do tego, że w 1996 
roku zamordował swego kuzyna. Na kanwie tych tragicznych wydarzeń po-

7 S. Kamosiński, Przedsiębiorstwa w przebudowie, Bydgoszcz 2015, s. 12.
8 Tamże, s. 13
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wstała powieść Łukasza Orbitowskiego Inna dusza. Bezstronna, niemalże re-
portażowa narracja doskonale wpisuje się w serię wydawniczą Na F/Aktach. 
Czytelnik nie znajdzie tu odpowiedzi na pytanie: Jak rodzi się zbrodnia? Sam 
musi znaleźć tę odpowiedź w oparciu o przedstawioną w książce rzeczywistość. 
Drobiazgowo opisywane są słowa, gesty, zachowania, myśli, uczucia. To tak, 
jakby autor chciał powiedzieć: Patrz! Obserwuj! Widzisz to samo co ja. Możesz 
wyciągnąć te same wnioski. Czy faktycznie każdy widzi to samo? Oto prze-
wrotność piszącego, ale w końcu chodzi przecież o zasianie niepokoju w duszy. 
Po to są twórcy.
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Małgorzata Zmitrowicz

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA 
HENRYKA FILIPOWICZA-DUBOWIKA 

W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU 
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

Postać dr. Henryka Filipowicza-Dubowika jest dobrze znana nie tylko 
pracownikom Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (wcześniej Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej), której był twórcą i długoletnim dyrektorem, ale 
także bydgoskiemu środowisku bibliotekarskiemu i naukowemu. 

8 kwietnia 2016 r., w Święto Uczelni, a także w drugą rocznicę ofi cjal-
nego otwarcia Biblioteki uniwersyteckiej, odbyła się uroczystość upamiętniają-
ca zmarłego 3 marca 2015 r. dr. H. Filipowicza-Dubowika.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele obecnych i by-
łych władz Uczelni (m. in. prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. 
dr hab. Sławomir Kaczmarek, były rektor UKW – Józef Banaszak, Józef Szews 
– były kwestor Uczelni), a także reprezentanci świata nauki (m. in. prof. dr hab. 
Janusz Trempała, prof. dr hab. Roman Ossowski), dyrektorzy bibliotek, człon-
kowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (wśród nich m. in. 
wiceprezes Zarządu Głównego TMWiZW dr hab. prof. UMK Czesław Łapicz), 
a także rodzina, przyjaciele, wychowankowie i współpracownicy dr. H. Filipo-
wicza-Dubowika. 

W programie spotkania znalazły się m. in. sesja okolicznościowa przy-
pominająca sylwetkę pierwszego dyrektora biblioteki, odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej i nadanie Sali Zbiorów Specjalnych imienia dr. Henryka Filipowicza-

Dubowika, koncert duetu Vioval 
z Łotwy oraz spotkanie wspomnie-
niowe z udziałem przedstawicieli 
instytucji kultury i społeczności 
akademickiej, a także współpra-
cowników i wychowanków. 

O godzinie 11.00, w auli 
Biblioteki, dyr. dr Aldona Chle-
wicka przywitała zgromadzonych 
gości.

Wykład wprowadzają-
cy wygłosił prof. dr hab. Roman 
Ossowski, wnioskodawca umiesz-
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czenia w Bibliotece UKW tablicy pamiątkowej i nadania imienia dr. Henryka 
Filipowicza-Dubowika Sali Zbiorów Specjalnych. Zwrócił uwagę, że uroczy-
stość upamiętniająca dr. H. Filipowicza-Dubowika jest wydarzeniem tworzą-
cym tradycję i historię Bydgoszczy i Biblioteki UKW. Podkreślił doniosłość 
dokonań dyr. Dubowika, który przez lata gromadząc niezwykłą kolekcję ksią-
żek, czasopism, map, grafi k, inkunabułów i starodruków zbudował bibliotekę, 
będącą chlubą uczelni, jej wizytówką i oknem na świat. Prof. Ossowski podkre-
ślił wielkie walory ducha i umysłu H. Filipowicza Dubowika, Uznał go za uoso-
bienie najpiękniejszych cnót etycznych, wybornego erudytę, o rozległej wiedzy 
i głębokiej świadomości historycznej i kulturowej. Podkreślił ogromną pracowi-
tość i skromność pierwszego dyrektora uczelnianej książnicy. 

Działalność zawodową, a także dokonania na polu kształcenia biblio-
tekarzy przybliżyła Maria Czarnecka-Dąbek, wieloletnia współpracownica 
H. Filipowicza-Dubowika, dyrektor biblioteki w latach 1996 – 2009. Uczest-
nicy uroczystości mogli szczegółowo zapoznać się z przebiegiem pracy zawo-
dowej dyr. Dubowika, który po ukończeniu w 1951 r. studiów na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku fi lologia polska podjął pracę 
w Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski”, a następnie rozpoczął swoją przygodę 
z książką w Państwowym Liceum Bibliotekarskim w Bydgoszczy na stanowi-
sku nauczyciela przedmiotów zawodowych. Przez 3 lata pełnił także funkcję 
zastępcy dyrektora tej placówki. W latach 1957-1969 był bibliotekarzem i wy-
kładowcą literatury polskiej i powszechnej, a także wiedzy o książce w Studium 
Nauczycielskim w Bydgoszczy. W 1969 r. objął stanowisko dyrektora Biblio-
teki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (od 1972 r. Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej) w Bydgoszczy, które piastował do 1996 r. Podczas swojego wystąpienia 
M. Czarnecka-Dąbek z sentymentem wspominała mały, mieszczący się na kilku 
regałach księgozbiór, który stanowił zalążek przyszłej biblioteki uniwersytec-
kiej, dysponującej obecnie ponad 800 tys. zasobem. 

Od 1969 r., oprócz kierowania biblioteką, H. Filipowicz-Dubowik pro-
wadził także zajęcia dydaktyczne z bibliotekoznawstwa i fi lologii polskiej. Jego 
pasją była historia książki. W latach 1974-1981 kierował Zakładem Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy. Był promotorem 210 
prac magisterskich na studiach dziennych i zaocznych. Od lat 50-tych był także 
zaangażowany w kształcenie bibliotekarzy na poziomie policealnym i pomatu-
ralnym. Zorganizował punkt konsultacyjny Państwowego Ośrodka Kształcenia 
Korespondencyjnego Bibliotekarzy, a w latach 1974-1996 kierował bydgoskim 
oddziałem Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. 

Dla wielu bibliotekarzy był Mistrzem, chodzącą encyklopedią wiedzy 
z zakresu humanistyki. Cieszył się ogromnym szacunkiem, a praca zawodowa 
była jego życiową pasją. 
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Wystąpienie obecnej dyrektor Biblioteki UKW, dr Aldony Chlewickiej, 
poświęcone było gromadzeniu zbiorów specjalnych, a także pracy badawczej 
dr. H. Filipowicza-Dubowika. Dzięki jego rozległej wiedzy, pasji bibliofi lskiej, 
wielkiej determinacji i udziałowi w aukcjach antykwarycznych, a także kon-
taktom z antykwariatami w Polsce i na świecie, kolekcja zbiorów specjalnych 
Biblioteki UKW jest niezwykła. Składają się na nią pozycje reprezentujące waż-
niejsze ośrodki drukarstwa w Polsce i na zachodzie Europy. Wydawnictwa te są 
charakterystyczne dla kolejnych okresów dziejów książki. Dzięki nim studenci 
bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa i fi lologii polskiej mogą śledzić etapy 
rozwoju piśmiennictwa, drukarstwa i kultury. Owocem studiów H. Filipowi-
cza-Dubowika nad cenną kolekcją zbiorów specjalnych Biblioteki UKW jest 
praca „Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, wydana przy współpracy Aldony Chle-
wickiej i Bernadety Iwańskiej-Cieślik. 

Dwa kolejne wykłady ukazały sylwetkę byłego dyrektora jako człowie-
ka Kresów. Dr hab. prof. nadzw. Zofi a Sawaniewska-Moch wygłosiła wykład 
pt. Henryk Filipowicz-Dubowik – osobowość kresowa. Urodzony w Wilnie, 
w rodzinie o bogatych tradycjach ziemiańsko-szlacheckich, do końca swoich 
dni darzył Kresy Wschodnie wielkim sentymentem. Od 1989 r. aktywnie działał 
w Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W latach 1990-2000 
pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa, a od 2000 r. był jego prezesem. Dzięki 
H. Dubowikowi i Leszkowi Malinowskiemu Bydgoszcz, a w szczególności Bi-
blioteka UKW, stały się ośrodkami transmisji wiedzy o kulturze kresowej. Była 
to kresowość ponad podziałami narodowymi, szanująca odrębności, sprzyjająca 
nawiązaniu efektywnej współpracy polsko-litewskiej na polu m. in. nauki i kul-
tury. 

Ostatnie wystąpienie pt. „Działalność wydawnicza Bydgoskiego 
Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej” przygotowała 
Izabela Budzbon, długoletnia pracownica biblioteki UKW. Zwróciła uwagę, 
że zainteresowanie tematyką kresową H. Filipowicz-Dubowik wraz z Leszkiem 
Malinowskim wyrażali redagując pismo „Wileńskie Rozmaitości”. Ukazywało 
się ono w latach 1990-2010. Wyszło w sumie 121 numerów. Oprócz czasopi-
sma, przy współudziale H. Dubowika, ukazały się także 104 książki o tematyce 
kresowej w serii Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. 

 Sesję okolicznościową zakończył zastępca prezesa Zarządu Głównego 
TMWiZW prof. Czesław Łapicz. Dzieląc się swoimi refl eksjami i wspomnie-
niami o dyr. H. Dubowiku, zacytował słowa biskupa Jana Chrapka: „Żyj tak, 
aby ślady twych stóp przetrwały.” Uznał, że H. Filipowicz-Dubowik tak właśnie 
żył, a owocem jego twórczej działalności jest cenna kolekcja biblioteki UKW, 
w tym inkunabuły, stare druki, grafi ki itp., bogaty dorobek publikacyjny, a także 
rzesze rzetelnie przeszkolonej kadry bibliotekarskiej. 
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Po wykładach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać by-
łego Dyrektora i nadanie jego imienia Sali Zbiorów Specjalnych. Tablicę od-
słoniły córki H. Filipowicza-Dubowika: Hanna Kalinowska i Ewa Dubowik-
Baradoy. 

Druga część spotkania miała charakter wspomnieniowy. Ponieważ 
muzyka zawsze była bliska sercu zmarłego Dyrektora, rozpoczął ją występ 
Duetu Vioval: Larisy Strelita-Strele (wiolonczela) i Valerijsa Ivanovsa (skrzyp-
ce). Po pięknym koncercie zebrani przedstawiciele bydgoskich instytucji kul-
tury, społeczności akademickiej, a także wychowankowie i współpracownicy 
mieli okazję dzielić się swoimi wspomnieniami i refl eksjami. 

W dniu spotkania można było także obejrzeć dwie wystawy: najcen-
niejszych zbiorów specjalnych Biblioteki UKW, a także wystawę publikacji To-
warzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

Uroczystość była okazją do uczczenia pamięci osoby wybitnie zasłu-
żonej nie tylko dla biblioteki UKW, lecz wnoszącej spory wkład w rozwój pol-
skiego bibliotekarstwa. Uczestnicy spotkania przekonali się, że H. Filipowicz-
Dubowik był postacią wielowymiarową, o szerokich zainteresowaniach, huma-
nistą w pełnym tego słowa znaczeniu, który łączył pracę dyrektora biblioteki 
uczelnianej, wykładowcy, literaturoznawcy, a także miłośnika i popularyzatora 
kultury kresowej. 
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Marzena Piechulska

WYSTAWOWE WARIACJE SALONIKOWE1

 Wszystkich odwiedzających Salonik Literacko-Artystyczny, będący 
częścią Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, już od pro-
gu witają słowa anonimowego autora znakomicie oddające klimat i przeznacze-
nie tego miejsca: „Drzwi muz są otwarte – każdy może wejść do Krainy Sztuki”. 
Oddany do użytku w 2011 roku Salonik jest miejscem niezwykłym, które od 
początku swego istnienia przyciąga rzesze mieszkańców „solnego miasta” oraz 
licznych kuracjuszy, proponując bogatą i różnorodną ofertę, nie tylko kultural-
ną. Składają się na nią m.in.: warsztaty plastyczne, literackie, konkursy foto-
grafi czne, krasomówcze, spotkania DKK, koncerty, montaże słowno-muzyczne, 
pokazy sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących, zabawy integrujące 
środowiska osób niepełnosprawnych i zdrowych oraz cieszące się niesłabnącym 
powodzeniem spotkania autorskie.

 Wydaje się jednak, że ze względu na swoją przestronność i dobre 
oświetlenie, miejsce to jest szczególnie predestynowane do prezentowania 
w nim wystaw. I tak też się dzieje. Praktycznie co miesiąc, dla wszystkich osób 
spragnionych wrażeń estetycznych i literackich (tak dorosłych jak i dzieci), Sa-
lonik otwiera swoje podwoje, by zaprezentować nową ekspozycję. Ze względu 
na dużą zmienność naszej oferty, niezwykle różnorodną i bogatą tematykę pre-
zentacji, w organizację tego typu przedsięwzięć zaangażowani są pracownicy 
prawie wszystkich jednostek organizacyjnych Biblioteki, czyli Wypożyczalni 
dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni Biblioteki Głównej, Czytelni Re-
gionalnej oraz Filii nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych. Analiza podejmowanej 
tematyki wystawienniczej pozwala na sformułowanie tezy, że każdy z działów 
ma swoją specjalizację ze względu na wykonywane na co dzień obowiązki, jed-
nak zdarzają się pewne wyjątki i odstępstwa od tej reguły2. Bezsprzeczny po-
zostaje jedynie fakt, że angażując się w tego typu zadania, wszyscy pracownicy 
dokładają wszelkich starań, by pozyskiwane eksponaty były ciekawe, oryginal-
ne a nawet niezwykłe i nie ograniczały się wyłącznie do wyłożenia w gablotach 
li tylko książek!

1 Artykuł powstał z okazji 5-lecia działalności Saloniku Literacko-Artystycznego. 
W ciągu tych lat odbyło się w nim 57 wystaw, które zgromadziły ponad 22100 zwie-
dzających.

2 Przykładem może być zorganizowana przez pracowników Wypożyczalni dla 
Dorosłych wystawa „Dziecko w Centrum – Szwedzka Literatura Dziecięca”.
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 Zależy nam, aby podejmowane tematy były nie tylko zaprezentowane 
starannie i ciekawie pod względem wizualnym, ale także rzetelnie, wnikliwie 
i bogato pod względem merytorycznym. 

 Przedstawione w tym artykule przykłady ekspozycji mają charakter re-
trospektywny3 i selektywny, nie sposób bowiem opisać ze szczegółami całości 
przygotowanych i udostępnionych prezentacji.

 Biblioteka, w tym także Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, po-
dejmuje różnego rodzaju inicjatywy, które mają sprawić, że coraz więcej dzieci 
będzie chciało sięgać po książki. Służą temu m.in.: atrakcyjne realizacje prze-
strzenne związane z literaturą dla najmłodszych. Znalazły one odzwierciedle-
nie w przygotowanych przez Oddział ekspozycjach: „Mistrzowie Ilustracji”, 
stworzonej przez Wydawnictwo „Dwie Siostry”, obrazującej twórczość takich 
artystów plastyków jak: Bohdan Butenko, Marcin Szancer czy Zbigniew Len-
gren. Jej celem było ukazanie, że dzięki wybitnym grafi kom, powstają książki, 
które są dla dzieci pierwszym kontaktem ze sztuką. Kolejna – „Książka ROKU 
2014”, podczas której zaprezentowano najlepsze polskie książki dla dzieci wy-
łonione podczas corocznego konkursu organizowanego przez Polską Sekcję 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY. Po-
nadto z okazji 70. urodzin jednej z najbardziej barwnych bohaterek literackich: 
Pippi Pończoszanki w Saloniku zaprezentowano postać i twórczość Astrid Lind-
gren. Podczas wernisażu nie obyło się bez dobrej zabawy, wielu dodatkowych 
atrakcji, a wśród nich degustacji urodzinowego tortu z wizerunkiem szwedzkiej 
autorki. Pomysł zyskał szczery aplauz wśród zgromadzonych młodych zwie-
dzających. 

Do ważnych wydarzeń 
kulturalnych (adresowanych do 
osób dorosłych i młodzieży) 
zaliczyć można z całą pewno-
ścią dużą wystawę tematycz-
ną związaną częściowo z na-
szym miastem – zatytułowaną 
„Mrożek na afi szu”, objętą 
Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Miasta. Dotyczyła ona 
życia i twórczości Sławomira 
Mrożka. Okazuje się bowiem, 
że choć znany dramatopisarz 
nigdy w Inowrocławiu nie był, 

3 Zawarte w artykule informacje obejmują działania podejmowane przez Bibliotekę 
w latach 2014-2015. W ciągu dwóch lat w całym budynku Biblioteki Głównej stwo-
rzono 51 ekspozycji, które obejrzało ponad 16700 osób.
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to dzięki wzmiance w książce „Baltazar: autobiografi a” oraz informacji w pierw-
szym tomie „Dzienników” wiemy, że żyją tutaj jego krewni ze strony matki, 
z którymi jak się okazało utrzymywał serdeczne kontakty, szczególnie gdy żyła 
siostra jego matki – Janina4. Pisał o tym dwukrotnie na łamach „Gazety Pomor-
skiej” Piotr Strachanowski5, dzięki któremu udało się dotrzeć do pani Jadwigi 
Fengler (żony kuzyna Sławomira Mrożka) i jej syna Marcina, który w latach 90-
tych nawiązał listowny kontakt z pisarzem, a obecnie jest spadkobiercą cennej 
korespondencji. Dzięki bezinteresownej zgodzie państwa Fenglerów na prezen-
tację rodzinnych pamiątek na inowrocławskiej wystawie zaprezentowano po raz 
pierwszy oryginały ponad 20. listów i pocztówek, które własnoręcznie skreślił 
autor „Tanga”. Ich lektura pozwoliła odkryć nieznane szczegóły biografi i arty-
sty m.in. niezrealizowane plany przyjazdu do naszego miasta. W listach tych, 
wysyłanych do rodziny właściwie z całego świata (Berlin, Paryż, Stany Zjed-
noczone, Meksyk) w sposób szczególny i zadziwiający daje się wyczuć zainte-
resowanie, troskę, chęć pomocy, nawet pewną czułość wobec krewnych, mimo 
iż ich autor postrzegany był zgoła inaczej – jako odludek i samotnik trudno 
nawiązujący bliższe relacje. Na uwagę zasługuje także jego wspaniałe poczucie 
humoru w słowach kierowanych do kuzynów Grzegorza i Andrzeja, a później 
Marcina. Te mające bardzo osobisty charakter dokumenty były najważniejszą 
częścią prezentacji, czyniąc ją unikalną nie tylko w skali regionu. Na niepowta-
rzalną oprawę plastyczną wystawy złożyły się ponadto oryginalne plakaty do 
sztuk Sławomira Mrożka stworzone przez najznakomitszych polskich grafi ków 
w tym: Franciszka Starowieyskiego, Jana Młodożeńca, Mieczysława Górow-
skiego czy Andrzeja Pągowskiego, współtwórców i reprezentantów Polskiej 
Szkoły Plakatu. Afi sze udostępnione zostały przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego. Gośćmi specjalnymi wernisażu były wspomniana wcześniej 
Jadwiga Fengler z d. Wielewska, była polonistka z I Liceum im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu oraz mieszkająca w Brzozie koło Bydgoszczy kuzynka 
dramaturga – Jadwiga Długosz6. Obie panie zajmująco opowiedziały o kontak-
tach rodzinnych ze słynnym Polakiem. Wernisaż i powstanie ekspozycji zbiegły 
się w czasie z okrągłą – 50. rocznicą pierwodruku „Tanga” w czasopiśmie „Dia-
log”. Ze względu na rangę tego przedsięwzięcia wystawę promował minikata-
log omawiający prezentowane eksponaty.

4 zob. S. Mrożek, Baltazar : autobiografi a, Ofi cyna Literacka Noir sur Blanc, cop. 
2006, s. 62.

5 zob. P. Strachanowski, Rodzina Pana Mrożka [w:] „Gazeta Pomorska”, 2006, nr 94, 
s. 16, oraz Sławomir Mrożek i jego rodzina [w:] „Gazeta Pomorska”, 2010, nr 236,          
s. 9.

6 Ojciec Janiny Długosz – Kazimierz Kędzior był bratem matki Sławomira Mrożka, 
Zofi i.
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 Kolejna, chociaż diametralnie różna, ekspozycja zatytułowana „Obli-
cza Afganistanu” także w pewien sposób związana była z naszym miastem. Skąd 
taka tematyka i gdzie znaleźć można związki Inowrocławia z tym odległym 
azjatyckim krajem? Inowrocław kojarzony jest nie tylko z kopalnią soli, ale 
także z Wojskiem Polskim. Stacjonują tu bowiem żołnierze dwóch jednostek: 2. 
Pułku Inżynieryjnego oraz 56. Bazy Lotniczej, którzy brali udział w operacjach 

militarnych w Afganistanie. Stąd pomysł, by zabrać mieszkańców miasta w peł-
ną wrażeń podróż do mało znanego, pełnego kontrastów, targanego konfl iktami 
kraju ukazanego z dwóch perspektyw: żołnierzy przebywających na misji oraz 
osoby cywilnej, w tym wypadku byłego dyplomaty – konsula RP w Kabulu – 
Marcina Krzyżanowskiego. Fotografi e inowrocławianina majora Marka Pawla-
ka z wojsk lotniczych obrazowały codzienne życie żołnierzy w bazie Bagram 
oraz podczas wykonywania obowiązków służbowych (patrolowanie podległych 
rewirów, kontakty z miejscową ludnością cywilną), ale także piękno i surowość 
otaczającej przyrody. Natomiast fotografi e Marcina Krzyżanowskiego ukazy-
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wały nowe, współczesne spojrzenie na Afganistan. Znalazły się wśród nich ob-
razy codziennego życia mieszkańców Kabulu i Heratu, lokalnej architektury, 
która obejmowała zarówno tradycyjne budownictwo na górskich stokach, jak 
i mieszczańską zabudowę klasy średniej oraz nowoczesne „szklane” hotele oraz 
banki.

 Dzięki uprzejmości byłego żołnierza – mieszkańca naszego miasta – 
Dariusza Siwińskiego udało się wzbogacić wystawę o różne zestawy munduro-
we oraz wiele ciekawych elementów składających się na wyposażenie Żołnierza 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego7. Na potrzeby ekspozycji zaaranżowano 
„minibazar”, na którym można było „kupić” pakol czyli charakterystyczny weł-
niany męski beret, tasbih – muzułmański sznur modlitewny, kolorowe chusty, 
strój do tańca brzucha czy też shishę, biżuterię etniczną i ozdoby z lapis lazuli, 
burkę, kardamon, smakowite owoce granatu, obejrzeć tradycyjny strój Afgań-
czyka i Afganki. Całość uzupełniała prezentacja multimedialna.

 W działalności wystawienniczej nawiązujemy także do wielu istotnych 
dla miasta wydarzeń. Szczególną pieczę nad tym sprawuje Czytelnia Regional-
na. Dzięki staraniom jej pracownika zaprezentowano takie ekspozycje jak: „Dla 
Ciebie Polsko i dla Twojej chwały...” – Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”, 
obrazującą organizacje konspiracyjne i oddziały zbrojne podziemia niepodle-
głościowego, działającego w naszym regionie. Dzień Patronki Miasta Inowro-
cławia znalazł odzwierciedlenie w wystawie: „Królowa Jadwiga” prezentującej 
malarstwo Haliny Kaźmierczak. Wreszcie wspólnie z odwiedzającymi odkry-
waliśmy „Piękno (nie)utracone” na fotografi ach powstałych w inowrocławskiej 
kopalni soli8. 

 Na różnorodność i bogactwo form i treści pokazywanych eksponatów 
nastawione były także działania osób pracujących w Czytelni Biblioteki Głów-
nej. Przedstawili oni naszym czytelnikom szereg interesujących przedsięwzięć 
artystycznych, do których należały wystawy fotografi czne: „Drzwi, których 
nie widzimy” – autorstwa szubińskiego bibliotekarza Mirosława Rzeszowskie-
go, „Odzwierciedlenia” – inowrocławianki Aleksandry Guzy oraz szczególnie 
piękna fotorelacja znanego radiowca Marka Niedźwieckiego z podróży po naj-
mniejszym kontynencie świata: „Australia okiem Niedźwiedzia”, którą zapre-
zentowano w wakacyjnym cyklu przedstawiającym co roku inny kraj. Z ko-
7 Swoje przeżycia podczas dwukrotnego pobytu na misjach w Afganistanie D. Siwiński 

opisał w książce: „Taki Afganistan pamiętam : wspomnienia byłego starszego szere-
gowego”, Wyd. Poligraf, cop. 2013.

8 Wystawy tworzone przez Bibliotekę eksponowane są także poza naszą siedzibą. 
Miało to miejsce m.in. dla uczczenia niezwykłego jubileuszu powstania w naszym 
mieście zdrojowiska. „Solanki Inowrocławskie – 140 lat Uzdrowiska” prezentowa-
no w Pijalni Wód-Palmiarni „Inowrocławianka”. Wcześniej w tym urokliwym miej-
scu gościły fotografi e belgijskiego lekarza Marca Hardemana na ekspozycji „Moja 
Afryka”.
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lei twórczość plastyczną reprezentowały rysunki gdańszczanki Magdy Danaj 
w ekspozycji „kalENDarium” oraz łącząca wiele gatunków i form ekspozycja 
„Obrazy na słowa”, honorująca 25-lecie działalności artystycznej urodzonego 
w Inowrocławiu poety Michała Siewkowskiego. Natomiast zorganizowana 
w 105. rocznicę śmierci prezentacja literacka pt.: „MarKo w spódnicy”, przypo-
minała życie i twórczość Marii Konopnickiej.

 W celu przyciągnięcia uwagi czytelników wykorzystujemy także wiele 
innych miejsc znajdujących się w Bibliotece, w których staramy się pokazy-
wać np. wykonane najróżniejszymi technikami prace plastyczne osób niepełno-
sprawnych. Służy do tego pomieszczenie Filii nr 12 dla Ludzi Niepełnospraw-
nych. W ciągu ubiegłego roku zaprezentowano w nim m.in.: „Wielkanocny 
koszyczek” – wystawę ozdób świątecznych wykonanych przez seniorów, wy-
stawę zakładek do książek przywiezionych przez jedną z czytelniczek z róż-
nych regionów świata, „Przygodę z fotografi ą” ukazującą fotografi czną zabawę 
podopiecznych Integracyjnego Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” Caritas, 
„Fantastyczny świat” w szkicach i rysunkach zainspirowanych literaturą fanta-
sy, które są dziełem naszej koleżanki bibliotekarki Anny Skulskiej oraz prace 
plastyczne uczestników warsztatów Polskiego Związku Niewidomych prezen-
towane pod wspólnym tytułem „Kątem oka”. Fotografi czne pasje naszych mło-
dych czytelników eksponowane są w holu biblioteki, natomiast powarsztatowe 
i pokonkursowe prace najmłodszych czytelników w „Tajemniczym Ogrodzie” 
– Oddziale dla Dzieci. 

 Ponadto tradycją jest, że prezentujemy dwie okolicznościowe ekspo-
zycje stałe związane z patronami danego roku, którzy są wybierani specjalną 
Uchwałą Sejmu RP. Stąd na przestrzeni lat przybliżyliśmy w ten sposób syl-
wetki Jana Długosza, papieża Jana Pawła II, Jana Karskiego, Oskara Kolberga, 
a w tym roku odwiedzający Bibliotekę czytelnicy i goście mogą obejrzeć publi-
kacje związane z przypadającym w 2016 r. – 1050 Jubileuszem Chrztu Polski 
oraz ekspozycję obejmującą życie i twórczość pierwszego polskiego noblisty 
– Henryka Sienkiewicza. 

 Podsumowując powyższe rozważania podkreślić należy, że istniejący 
od 5. lat Salonik Literacko-Artystyczny jest ważnym i rozpoznawalnym miej-
scem na inowrocławskiej mapie kulturalnej. W nowoczesnym wnętrzu prezen-
towane są interesujące projekty wystawiennicze, propagujące dziedzictwo li-
terackie i historyczne naszego kraju, przybliżające zwiedzającym artystów ze 
środowiska lokalnego, upamiętniające istotne dla regionu i Polski wydarzenia. 
Wszystkie podejmowane przez Bibliotekę w tym zakresie działania mają na celu 
pobudzenie zainteresowania kulturą i sztuką.
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Ilona Siodłowska-Spasiuk

TYDZIEŃ FANTASTYCZNY W SOLECKIEJ BIBLIOTECE 

Jednym z celów, jakie postawiliśmy sobie w bibliotece na koniec 2015 
roku było zorganizowanie w Solcu Kujawskim imprezy poświęconej literaturze 
i czytaniu. W związku z tym, w ramach priorytetu Promocja czytelnictwa zgło-
siliśmy projekt, który zyskał aprobatę i dofi nansowanie ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na to, że obejmował on cykl im-
prez i spotkań poświęconych literaturze fantastycznej we wszystkich jej odmia-
nach, przyświecało mu hasło: Tydzień Fantastyczny. Projekt był realizowany 
w 2016 roku od niedzieli (19 czerwca) do poniedziałku (27 czerwca). Złożyły 
się na niego imprezy outdoorowe, przedstawienie teatralne, lekcje biblioteczne, 
seans fi lmowy, gra miejska, warsztaty, konkursy, a nawet bal przebierańców 
– łącznie 22 wydarzenia. Wisienką na torcie były jednak spotkania autorskie,                            
na które udało nam się zaprosić twórców literatury fantastycznej. Projekt zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa skierowany był docelowo do młodszych czy-
telników, ale charakter niektórych wydarzeń zachęcał do udziału również doro-
słych. Łącznie wzięło w nim udział 375 osób.

Każdemu dniu Tygodnia Fantastycznego patronował jeden określony 
motyw, do którego staraliśmy się nawiązać w poszczególnych wydarzeniach. 
Ponieważ w trakcie planowania Tygodnia liczba pomysłów możliwych do zre-
alizowania znacznie się rozrosła postanowiliśmy wydłużyć go o dodatkowe dwa 
dni. 

Fantastyczny Świat Dwóch Kółek to hasło pierwszego dnia Tygodnia. 
Otwarty został akcją plenerową „Odjazdowy Bibliotekarz”. Trasa rowerowego 
rajdu prowadziła do wsi Chrośna, położonej w środku dużego kompleksu leśne-

go. W przerwach między ko-
lejnymi etapami jazdy czytane 
były fragmenty powieści fan-
tastycznych takich, jak „Harry 
Potter i kamień fi lozofi czny” 
J.K. Rowling, „Ja, Diablica” 
Katarzyny Bereniki Miszczuk 
czy „Złodziej dusz” Anety Ja-
dowskiej. Na mecie zorgani-
zowany został piknik rodzinny 
z grami i zabawami oraz booc-
krosingowym stoiskiem. 
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Następnego dnia, przebiegającego pod hasłem Świat Alicji, odbyło się 
przedstawienie dla przedszkolaków przygotowane przez bibliotekarzy na pod-
stawie powieści Lewisa Carrolla pt. „Alicja w Krainie Czarów”. Książka była 
również tematem zorganizowanej w tym dniu lekcji bibliotecznej. Zapoczątko-
wane zostały także prace nad makietą „Fantastyczny Solec”.

Hasło trzeciego dnia brzmiało Świat Bibliotek. Podczas specjalnych 
warsztatów prowadzonych przez pracownika biblioteki Pawła Marchela dzieci 
mogły zapoznać się z magicznymi sztuczkami. Przez cały dzień kontynuowane 
były prace nad makietą „Fantastyczny Solec”. Na zakończenie odbyła się pro-
jekcja fi lmu animowanego Dominique’a Monfery’ego pt. „Sekret Eleonory”, 
którego akcja dzieje się w bibliotece.

Czwarty dzień, któremu przyświecało hasło Toruń i Hogwarth – miej-
sca magiczne, rozpoczęła lekcja biblioteczna, której temat brzmiał: „Magicz-
ne zaklęcia w świecie nauki”. Następnie zorganizowany został turniej wiedzy 
o Harrym Potterze. Nad jego właściwym przebiegiem czuwali specjaliści, 
znawcy serii o popularnym czarodzieju – Daniel i Natalia Muniowscy – twórcy 
bloga literackiego „Strefa czytacza” Oni również byli bohaterami popołudnio-
wego spotkania, podczas którego zaprezentowali jeden z największych w Euro-
pie księgozbiorów o Harrym Potterze, który przez lata konsekwentnie groma-
dzili i uzupełniali. W programie dnia znalazł się również punkt przeznaczony            
dla rodziców, a mianowicie spotkanie z psychologiem na temat „Czy warto 
czytać dzieciom fantastykę?”. Dzień zakończyło spotkanie autorskie z Anetą 
Jadowską, autorką popularnego cyklu powieści fantastycznych o wiedźmie 
z Torunia – Dorze Wilk.
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Hasło W Dolinie Muminków towarzyszyło piątemu dniu Tygodnia 
Fantastycznego. Na podstawie kultowej książki Tove Jansson zorganizowany 
został konkurs czytelniczy oraz rodzinna gra miejska. Równolegle przez cały 
dzień odbywały się warsztaty kreatywnego pisania prowadzone przez Artura 
Jabłońskiego – specjalistę od e-marketingu i mediów społecznościowych.

Szósty dzień to Dzień Diabelski. Dla przedszkolaków odbyły się zaję-
cia nawiązujące do baśni braci Grimm pt. „Chłop i diabeł”. Dzieci mogły tak-
że wziąć udział w balu przebierańców. W międzyczasie odbywały się kolejne 
zajęcia z kreatywnego pisania prowadzone przez A. Jabłońskiego. Tego dnia 
również dobiegały końca prace nad makietą „Fantastyczny Solec”.

Na siódmy dzień przebiegający pod hasłem W świecie Szeptuchy przy-
gotowane były dwie atrakcje: warsztaty komiksowe z Dorotą Papierską – ry-
sowniczką, profesjonalną autorką komiksów oraz spotkanie autorskie z Kata-
rzyną Bereniką Miszczuk, autorką książek fantastycznych i kryminalnych, m.in. 
cyklu dla młodzieży „Ja, Diablica”.

W kolejną niedzielę, bibliotekarze zachęcali mieszkańców Solca           
do plenerowej sesji zdjęciowej z bohaterami książki „Alicja w Krainie Czarów” 
Lewisa Carrolla. Hasło dnia brzmiało Selfi e z Alicją.

Ostatni dzień, któremu towarzyszyło hasło Mroczne Grimm City, po-
święcony był powieściom fantastycznym Jakuba Ćwieka. Czytano fragmenty 
jego najnowszej powieści „Grimm City. Wilk”, a młodzież kręciła do niej zwia-
stun. Na zakończenie odbyło się spotkanie z samym autorem.

Po raz pierwszy w historii udało się zaprosić do biblioteki autorów, 
których wytypowali czytelnicy. Do współorganizacji imprezy zaprosiliśmy wie-
le osób i instytucji. Z niektórymi współpracowaliśmy już przy wcześniejszych 
okazjach. W towarzyszącym imprezie rajdzie rowerowym wsparł nas Klub Tu-
rystów Rowerowych „Torpedo” oraz lokalna fi rma rowerowa „Aljot”. Współ-
pracowaliśmy także z soleckimi przedszkolami i szkołami podstawowymi. 
Dzięki nawiązaniu kontaktów ze stowarzyszeniem „Nowe Horyzonty” możliwe 
stało się zorganizowanie seansu fi lmowego dla dzieci. Państwo Muniowscy z li-
terackiego bloga „Strefa Czytacza” pomogli nam uatrakcyjnić Tydzień udostęp-
niając swój księgozbiór. 

Jak przy każdej tego typu imprezie, nie mogło obejść się bez zorgani-
zowania akcji promocyjnej. W tym celu utworzone zostało wydarzenie na pro-
fi lu facebookowym, gdzie zamieszczane były informacje o kolejnych wydarze-
niach oraz fotorelacje podsumowujące wszystkie imprezy. Aby zareklamować 
Tydzień Fantastyczny, zamieszczaliśmy ogłoszenia w lokalnej prasie i telewizji, 
a w całym mieście rozlepiane były plakaty z charakterystycznym logo całej im-
prezy. Przy każdej okazji rozdawane były również w formie upominku magnesy 
na lodówkę promujące imprezę. 
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Maria Grzeszczak

PIĄTE URODZINY DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W ŚLESINIE

W 2011 roku w Ślesinie, w istniejącej już od 67. lat wiejskiej fi lii na-
kielskiej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mającej ciekawą histo-
rię i bogate tradycje, rozpoczął działalność (jako trzeci w powiecie nakielskim) 
Dyskusyjny Klub Książki. Założycielką klubu i jego pierwszym moderatorem 

była bibliotekarka, mi-
łośniczka książek Ju-
styna Widawska. Już 
na pierwszym spotka-
niu, które miało miej-
sce 12 maja 2011 r. 
zaproszeni czytelnicy, 
zapoznawszy się z ideą 
programu, sponta-
nicznie wyrazili chęć 
uczestnictwa. Miesiąc 
później odbyła się 
pierwsza klubowa dys-
kusja, której przedmio-
tem była powieść Syl-

wii Chutnik (laureatka 
Paszportu Polityki 2008) pt. „Kieszonkowy atlas kobiet”. Od 2012 r. rozmowy 
na temat wspólnie przeczytanych książek prowadzi w Ślesinie Maria Grzesz-
czak. Już pięć lat minęło od założenia klubu, a zaangażowanie i dobra atmosfera 
towarzyszą spotkaniom do dzisiaj. 

W czasie pięcioletniej działalności DKK w Ślesinie odbyło się 50 spo-
tkań, omówionych zostało 49 nowych tytułów i kilka wybranych pozycji z twór-
czości Stefana Żeromskiego z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. Lektury     
do czytania członkinie DKK wybierają z list tytułów publikowanych przez ko-
ordynatora regionalnego WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Lucynę 
Partykę w Internecie. Trzeba przyznać, że lista przeczytanych i omówionych 
książek zawiera pozycje interesujące, ambitne, a niekiedy wyrafi nowane. Przy-
kładem są: „Włoskie szpilki” Magdaleny Tulli, „Bojowa pieśń tygrysicy” Amy 
L. Chua – amerykańskiej prawniczki chińskiego pochodzenia, „Latająca góra” 
austriackiego pisarza Christophera Ransmayra. Ostatni tytuł był prawdziwą 
ucztą dla wrażliwych miłośniczek wędrówek górskich. 
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Wiele zwolenniczek miała także literatura faktu. Niezapomniana, czy-
tana w 2011 r., „Biała gorączka” Jacka Hugo-Badera, ujawniająca szczegóły 
kultury, obyczajowości i historii Rosji zaobserwowanych podczas podróży au-
tora przez Syberię. Temat zainteresował klubowiczki tym bardziej, że niektóre 
z nich miały bezpośredni kontakt z tym krajem przez pracę czy podróże. Po-
dobne emocje wzbudziła książka „Tajne państwo” Jana Karskiego, która zaka-
zana w PRL-u, ukazuje prawdziwe oblicze historii Polski Walczącej. Lektura 
„Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza Urbaniaka okazała się 
odkrywcza, szczególnie dla laików matematycznych. Natomiast bardzo osobi-
ście odniosły się członkinie ślesińskiego DKK do pozycji Grażyny Jagielskiej          
pt. „Miłość z kamienia”. 

Chętnie czytano książki o tematyce wojennej, np. „Matka wszystkich 
lalek” Moniki Szwai, „Ostatnie lato” Walijki Catrin Collier, „Oskarżona: Wiera 
Gran” Agaty Tuszyńskiej. Niezapomniane wrażenie wywarła również książka 
pt. „Wszystkie wojny Lary” Wojciecha Jagielskiego. Podsumowanie spotkania, 
którego była ona głównym tematem, stanowiła refl eksja, że należy poznawać 
kulturę, religię i motywację postępowania ludzi, którzy dzisiaj przekraczają gra-
nice Europy. 

Były również lektury niełatwe, do których wracało się w dyskusjach, 
np. powieść pt. „Morfi na” Szczepana Twardocha, chociaż trudna, denerwująca, 
a jednak dzięki ciekawej konstrukcji i skomplikowanej postaci bohatera, zapa-
dła w pamięć. 

Spotkania w bibliotece w Ślesinie urozmaicane są pokazami multime-
dialnymi, ciekawostkami przygotowanymi przez moderatora. Klubowiczki dba-
ją o stronę kulinarną spotkań, często zgodną z porą roku. 21 czerwca 2016 r. od-
było się z okazji 5. rocznicy powstania DKK w Ślesinie spotkanie jubileuszowe. 
Gośćmi były Justyna Widawska i Agnieszka Tatera. J. Widawska – miłośniczka 

książek i założycielka 
klubu, obecnie pełni 
funkcję moderatora 
DKK w Nakle. A. Ta-
tera – bibliofi l, recen-
zent książek, autorka 
bloga Książkowo, 
obecnie zatrudnio-
na jest w warszaw-
skim wydawnictwie 
Prószyński i S-ka.              
Do DKK w Ślesinie 
należała od założenia 
aż do wyjazdu do War-
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szawy w 2012 roku. Wielokrotnie gościła w bibliotece na spotkaniach z dziećmi 
i młodzieżą, by dzielić się wrażeniami z ciekawych podróży i zarażać pasją 
do książek. Sporo dobrych, często recenzowanych osobiście książek przekazała 
w darze bibliotece w Ślesinie. Czerwcowe spotkanie przebiegało bardzo uro-
czyście. Jego uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez moderatora ślesińskiego 
DKK prezentację obrazującą spotkania klubowe od 2011 r. począwszy. Towa-
rzyszyło jej wiele wesołych komentarzy podsumowujących 5-letnią działalność 
klubu. Oczywiście, nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu. W tak miłej at-
mosferze omówiono powieść amerykańskiej autorki Anne Tyler zatytułowaną 
„Na szpulce niebieskiej nici” (polska premiera – listopad 2015). Klubowiczki, 
jak zwykle, trafnie i z humorem przedstawiały zapamiętane fragmenty książki.

Podsumowując, można stwierdzić, że spotkania DKK w Ślesi-
nie inspirują uczestniczki do sięgnięcia po inne tytuły omawianego autora 
lub do zgłębienia tematu. Comiesięczne spotkania narzucają pewną dyscyplinę 
czytania. Pozycje są różnorodne, opinie również, a dyskusje często pełne emocji, 
ale wypełnione szacunkiem do dyskutanta. Jedną z wielu zalet programu DKK 
jest fakt, że po niektóre tytuły czytelniczki nie sięgnęłyby, gdyby nie udział 
w spotkaniach klubu. Dzięki spotkaniom powstają nowe znajomości i przyjaź-
nie, a przede wszystkim wspaniale jest spędzić czas wśród książek w miłym 
towarzystwie. 

Moderator ślesińskiego DKK uczestniczy w wydarzeniach organizo-
wanych przez koordynatora regionalnego w WiMBP w Bydgoszczy z myślą 
o osobach prowadzących kluby. Stanowią one dużą pomoc w pracy z klubowi-
czami.
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Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2016

 Nie chce się wierzyć, że w kwietniu 2016 roku rozpoczął się już dzie-
siąty rok realizacji ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książki, 
wchodzącego w skład Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-
2021. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy uczestni-
czy w nim od samego początku. Wzorem ubiegłych lat wsparcia fi nansowego 
na realizację programu udzielił wszystkim bibliotekom wojewódzkim Insty-
tut Książki. W przypadku bydgoskiej WiMBP wyniosło ono 80 400 zł. Po raz 
pierwszy w 2016 roku dotacji celowej (5 000 zł) na realizację programu udzielił 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W pierwszym półroczu 2016 powstały dwa nowe kluby dla dorosłych, 
oba w powiecie świeckim. W maju 2016 roku odbyła się pierwsza klubowa 
dyskusja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowem. Jej przedmiotem była 
książka Radosława Romaniuka zatytułowana One. Kobiety, które kochały pi-
sarzy. Funkcję moderatora DKK w Nowem pełni Dorota Kortas. O książkach 
dyskutowali też po raz pierwszy w tym roku członkowie klubu działającego 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu. Po kilku latach przerwy wznowił 
działalność DKK w Pruszczu. Łącznie w podregionie bydgoskim funkcjono-
wało 69 klubów, z czego 15 w Bydgoszczy – 14 przy fi liach WiMBP (w tym 3 
dla dzieci) oraz jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej 
i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 54 (w tym 
8 dla dzieci i 7 dla młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie 
podległych bydgoskiej WiMBP. Informacje dotyczące wszelkich form realizacji 
programu DKK w podregionie bydgoskim publikowane są w dalszym ciągu 
na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl Nowa podstrona jest jeszcze w bu-
dowie. Jej adres to: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/dzialalnosc-dodatkowa/
dkk/informacje-o-projekcie/.

Spotkania w klubach
Trzon programu DKK stanowią dyskusje klubowe na temat wspólnie 

przeczytanych książek. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. w klubach 
odbyły się łącznie 334 spotkania, w których uczestniczyło 2568 osób. O książ-
kach można dyskutować niekoniecznie siedząc w bibliotece. W kwietniu 2016 
odbyło się wyjazdowe spotkanie DKK działającego przy Bibliotece Publicznej 
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Miasta i Gminy w Łabiszynie. 9. rocznicę powstania klubowicze świętowali 
w zespole dworsko-parkowym Villa Orłowo w Orłowie, gm. Inowrocław. Ma-
jątek przechodził różne koleje losu. Obecnie jest w rękach prywatnych. Zarów-
no dwór, jak i rozległy park zostały poddane rewitalizacji. W maju 2016 DKK 
bibliotek Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Klubu I Brygady Logi-
stycznej wybrał się do Myślęcinka. W czerwcu w plener wyruszyły trzy kluby: 
Piechcin, Sępólno Krajeńskie, Paterek. Spotkanie piechcińskiego klubu odby-
ło się w XIX-wiecznym pałacu w Młodocinie, gm. Barcin. Kluby z Sępólna 
Krajeńskiego oraz Paterka dyskutowały o wspólnie przeczytanych książkach 
w ogrodach swoich klubowiczek. 

W I półroczu 2016 r. koordynator regionalny zakupił 415 woluminów 
nowych książek. Na liście pozycji czytanych i dyskutowanych w okresie 
od stycznia do czerwca 2016 r. w klubach dla dorosłych znalazły się 263 tytuły. 
W przypadku literatury pięknej szala zainteresowania nieznacznie przechyliła 
się w stronę twórczości autorów zagranicznych, ale co najważniejsze, nie tylko 
anglojęzycznych. Najczęściej wybierano Drzewo migdałowe – debiut literacki 
urodzonej w konserwatywnej rodzinie żydowskiej Amerykanki M. C. Corasanti 
z 2012 roku, szwedzką powieść Mężczyzna imieniem Ove F. Backmana – także 
debiut z 2012 roku, w Szwecji już zekranizowany, kryminał holenderski Tulipa-
nowy wirus D. Hermans, debiut literacki z 2008 roku. Chętnie była i jest nadal 
czytana amerykańska powieść Motyl – debiut literacki z 2007 r. L. Genowy, 
z wykształcenia neurobiologa, fatalnie sfi lmowana przez Amerykanów, powieść 
austriackiej pisarki J. W. Taschler Nauczycielka, Pieśni bełkotu belgijskiego 
autora E. Mortiera, hiszpańskie powieści: Tamte cudowne lata M. Izaguirre 
oraz Widok z nieba C. Sanchez. 

Wśród polskich autorów prym wiodły zdecydowanie M. Witkiewicz 
oraz A. Grabowska. Nie maleje w klubach popularność H. Cygler, reprezento-
wanej w I półroczu 2016 przez Złodziejki czasu. Czytano chętnie powieści Kto 
jak nie ja i Wbrew sobie K. Kołczewskiej, Wszystko, co minęło A. Kołakow-
skiej, Anioł w kapeluszu M. Szwaji, Kurhanek Maryli E. Bauer. Nie brakowa-
ło chętnych na powieść Pochłaniacz K. Bondy oraz Garść pierników, szczypta 
miłości G. Gargaś. 

W dalszym ciągu dorośli okazywali zainteresowanie literaturą non-fi c-
tion, reportażami, literaturą wspomnieniową, biografi czną. Najczęściej wybier-
ane tytuły to: Świat nie jest taki zły H. Kunickiej i K. Dreckiej, Wszystkie wojny 
Lary W.Jagielskiego, Jej Afganistan. Historia żołnierza w spódnicy M. Pilor, 
Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna M. Urbanka, Kto ty jesteś J. Szczep-
kowskiej, Narzeczona Schulza A. Tuszyńskiej, One. Kobiety, które kochały pi-
sarzy R. Romaniuka, Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak 
A. Kamińskiej, Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie A. Romaniuk. 
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Niezwykle rzadko wprawdzie, ale zdarzają się wśród klubów takie, 
które nie boją się sięgnąć po poezję: Czytnik linii papilarnych E. Lipskiej, Zapi-
sane J. Hartwig, Lotnisko w Amsterdamie A. Zagajewskiego. 

Niespełna 20 tytułów znalazło się na liście książek czytanych i oma-
wianych w I półroczu 2016 r. w klubach młodzieżowych, z czego większość 
stanowiły powieści zagraniczne, w tym autorów amerykańskich np. C. Hoover, 
J. Greena, S. Collins, E. LaBan, Brytyjczyków: M. Sedwicka, A. Watsona, Ro-
sjanina D. Glukhovsky’ego. 

Lista książek czytanych i omawianych w klubach dziecięcych liczyła 
46 pozycji, z czego 20 to książki polskich autorów, m.in.: E. Piotrowskiej, 
L. Fabisińskiej, W. Widłaka, A. Tyszki, A. Urbańskiej, W. Cichonia, B. Gawryluk, 
M. Pałasza, J. Wachowiak, A. Juszczyk. Spośród zagranicznych autorów literatury 
dla dzieci na wspomnianej liście znaleźli się m.in. autorzy: E. David, G. Delahaye, J.K. 
Rowling, S. Stevensson, B. Catchpole, J. Patterson, A. Holmberg, L. Lagercrantz.

 
Konkursy 

Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs „Klubowicze 
do klawiatur!” przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki. 
W jego ramach wybierana jest najlepsza recenzja w danym miesiącu kalendar-
zowym, a na koniec roku – recenzja roku. Przedmiotem tekstów krytycznych 
może być dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatu-
ra dziecięca i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie 
Książki. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Prace oceniane 
są w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 roku życia i od 16 roku wzwyż. Re-
cenzje, przeznaczone na konkurs, należy przesłać drogą elektroniczną do koor-
dynatora regionalnego, który przesyła je następnie do Instytutu Książki. 

Spotkania autorskie 
Nie da się ukryć, że największą atrakcją programu Dyskusyjne Kluby 

Książki pozostają ciągle spotkania autorskie. W I półroczu 2016 r. odbyło się 
ich 30 (w tym 8 w Bydgoszczy). Z czytelnikami spotkali się: Krzysztof Dauk-
szewicz, Michał Rusinek, Agnieszka Kosińska, Piotr Strzeżysz, Roman Pankie-
wicz, Adam Wajrak, Robert Janowski, Magdalena Witkiewicz, Małgorzata Gu-
towska-Adamczyk, Ewa Wachowicz oraz Agata Kołakowska. Z najmłodszymi 
czytelnikami spotkali się Grzegorz Kasdepke oraz Wojciech Widłak.

  Spotkania 2016 roku we wspaniałym stylu zainaugurował 
w styczniu w bydgoskiej WiMBP satyryk, felietonista, poeta, gitarzysta, kom-
pozytor, piosenkarz Krzysztof Daukszewicz. Od 1976 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 
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Gajosem współtworzył Kabaret Hotel Nitz. Od roku 1986 do 1990 występował 
w kabarecie Pod Egidą. Przez wiele lat realizował swoje programy satyryczne 
w TV. Od 2005 roku jest stałym gościem programu publicystyczno-satyryczne-
go Szkło kontaktowe w TVN 24. Spotkanie połączone było z promocją najnow-
szej książki pt. Tuskuland, która miała swoją premierę w maju 2015 roku. 

W lutym gościł w WiMBP w Bydgoszczy Michał Rusinek – literatu-
roznawca, pisarz, tłumacz. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, gdzie wykłada teorię literatury i retorykę. Jest autorem książek 
dla dzieci, m.in. Powieki, Wierszyki domowe, Zaklęcie na „w”, Jak robić prze-
kręty, Jak przeklinać, Mały Chopin, Krakowski rynek dla chłopców i dziew-
czynek oraz dla dorosłych, m.in. Retoryka obrazu, Limeryki, Między retoryką 
a retorycznością, Limeryki i inne wariacje, a także autorem tekstów piosenek. 
W latach 1996-2012 był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie pełni 
funkcję prezesa fundacji jej imienia. Podczas spotkania promował swoją książkę 
pt. Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej (premiera – 27 stycznia 2016 r.). 
W 2016 roku mija 10 lat od przyznania Wisławie Szymborskiej literackiej Na-
grody Nobla. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji oraz w związku z przy-
padającą w 2016 roku 105. rocznicą urodzin Czesława Miłosza, laureata lite-
rackiej Nagrody Nobla, zorganizowano w trzech bibliotekach (Bydgoszczy, 
Koronowie i Barcinie) spotkania z Agnieszką Kosińską – krytykiem literac-
kim, bibliografem, agentem literackim, w latach 1996-2004 osobistą asystent-
ką noblisty, od 2004 kustoszem mieszkania i archiwum Czesława Miłosza 
w Krakowie, opiekunem praw autorskich do jego utworów. Przygotowała ona 
– przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka oraz konsultacji naukowej 
prof. dr hab. Jadwigi Czachowskiej – pierwsze bibliografi czne opracowanie jego 
twórczości Czesław Miłosz. Bibliografi a druków zwartych, obejmujące wszyst-
kie wydania książek Miłosza, od debiutu w 1930 r. do roku 2008 włącznie. Jest 
też autorką książek Rozmowy o Miłoszu i Miłosz w Krakowie. Spotkania połą-
czone były z promocją tej ostatniej, która miała swoją premierę w maju 2015 r. 

W kwietniu odbyło aż 5 spotkań. W Łabiszynie swoją trzecią książkę 
promował Roman Pankiewicz – krakowianin, absolwent szkoły hotelarskiej 
w Zakopanem. Przez 10 lat przebywał w różnych krajach Europy (Rosji, Niem-
czech, Islandii), łącząc pracę zawodową z żyłką odkrywcy i podróżnika. Prze-
życia i wrażenia opisał w książkach Islandia. Trzeci żywioł, Matuszka Rosija. 
Pierwszy żywioł, Niemcy – moja mała ojczyzna. Drugi żywioł, które w takiej 
kolejności wydał własnym nakładem. 

W Żninie, Bydgoszczy i Nakle o swoich wyprawach opowiadał Piotr 
Strzeżysz – podróżnik, od ponad dwudziestu lat realizujący dziecięce marzenie 
o włóczeniu się po świecie rowerem. Ukończył kilka szkół, studiował na kil-
ku kierunkach, pracował w różnych miejscach m.in. na budowie, w bibliotece, 
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opiekował się niepełnosprawnymi, nauczał w wielu szkołach. Od lat zwiedza 
świat na rowerze, łącząc pasję podróżowania z fotografowaniem i pisaniem. 
Odwiedził kilkadziesiąt krajów na pięciu kontynentach. Za swoje zimowe ro-
werowe podróże przez Himalaje i Andy został dwukrotnie wyróżniony Kolo-
sem – prestiżową nagrodą podróżniczą. Jest autorem książek Campa w sakwach 
(2011), Makaron w sakwach (2012) oraz Powidoki (2014) – wyróżnione Nagro-
dą Magellana oraz Bursztynowym Motylem dla najlepszej książki podróżniczej 
2014 roku. Bydgoskie spotkanie połączone było z promocją najnowszej książki 
pt. Sen powrotu, powstałej na kanwie podróży z USA do Patagonii. 

Jako ostatnia w kwietniu z czytelnikami spotkała się w Więcborku 
Magdalena Witkiewicz, jedna z najchętniej czytanych w Dyskusyjnych Klu-
bach Książki podregionu bydgoskiego autorek tzw. literatury kobiecej. Zadebiu-
towała w 2008 r. powieścią Milaczek, potem były Panny roztropne, Opowieść 
niewiernej, Ballada o ciotce Matyldzie, Szkoła żon, Zamek z piasku, Pensjonat 
marzeń, Szczęście pachnące wanilią, Moralność pani Piontek, Pierwsza na li-
ście, Po prostu bądź, Prośba o przyszłość. W kwietniu 2016 r. ukazała się po-
wieść Cześć, co słychać? 

 Spotkania majowe zainaugurowała w Sępólnie Krajeńskim Małgorza-
ta Gutowska-Adamczyk – historyk teatru, scenarzystka fi lmowa, dziennikar-
ka, pisarka, prywatnie żona reżysera popularnych seriali Wojciecha Adamczy-
ka. Ma na swoim koncie książki dla młodzieży, m.in. 110 ulic, 220 linii, 13. 
Poprzeczna, Wystarczy, że jesteś. Jest autorką bestsellerowej trzytomowej sagi 
powieściowej Cukiernia pod Amorem, dwutomowej powieści Podróż do miasta 
świateł, pełnej osobistych wątków powieści Kalendarze oraz cyklu powieścio-
wego pt. Fortuna i namiętności. Pisarka gościła również w murach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świeciu. 

 Na wędrówkę do Puszczy Białowieskiej zabrał uczestników majowe-
go spotkania w WiMBP w Bydgoszczy Adam Wajrak  – dziennikarz związa-
ny z „Gazetą Wyborczą”, autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej, 
współpracownik programów telewizyjnych emitowanych w Programie 2 TVP: 
1990-1999 Animals, od 1999 r. Arka Noego, od 2009 r. Wajrak na tropie, czło-
nek wielu naukowych instytucji, pracownik Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 r. 
mieszka w Puszczy Białowieskiej. Często angażuje się w akcje mające na celu 
ochronę przyrody. Spotkanie połączone było z promocją książki Wilki, która 
miała swoją premierę 22 października 2015 r. 

 Także w maju i również w bydgoskiej WiMBP gościł wraz ze swo-
ją książką Muzyka mojego życia (premiera – luty 2016 r.) Robert Janowski 
– piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor, dziennikarz radiowy i prezenter te-
lewizyjny, z wykształcenia lekarz weterynarii, absolwent szkoły muzycznej 
I stopnia w klasie fortepianu. Występował w kilkunastu zespołach rockowych. 
Ogromną popularność przyniosła mu główna rola męska w musicalu Metro Ja-
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nusza Józefowicza. Od 1997 r. prowadzi teleturniej Jaka to melodia? w TVP1, 
a od września 2012 r. audycję Muzyka mojego życia w Radiu Złote Przeboje. 
Ma na swoim koncie płyty, m.in.: Co mogę dać, Powietrze, Nieważkość, Song.
pl. W 2012 r. ukazał się tomik wierszy i prozy Roberta Janowskiego pt. Anioły 
z ilustracjami Ewy Stiasny. 

Gościem pierwszych dwóch spotkań czerwcowych w Inowrocławiu 
i Bydgoszczy była Ewa Wachowicz – producentka i dziennikarka telewizyjna. 
Kocha podróże, uprawia górską wspinaczkę. W 1992 r. zdobyła tytuł Miss Polo-
nia oraz tytuł III wicemiss w konkursie Miss Świata, a w 1993 tytuł Miss Świa-
ta Studentek. W latach 1993-1995 pełniła funkcję rzecznika rządu. Od 1993 r. 
pracowała jako prezenterka telewizji Polsat. Założyła własną fi rmę producencką 
PROMISS. Zajmowała się realizacją programów w Polsacie, m.in. Poradnik 
imieninowy, Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. W 2007 r. zaczęła pro-
dukować autorski program kulinarny Ewa gotuje. W Polsat Café realizowała 
programy Gadżety kobiety, WySpa, Przez żołądek do serca. Jest autorką książek 
kulinarnych: Słodki świat, Ewa gotuje, Ewa gotuje szybko, Ewa gotuje ulubione, 
Sałatki, Ciasta. W bydgoskim spotkaniu wzięła udział Jadwiga Smolińska z Ko-
ronowa, która jest autorką książki kucharskiej Jadzia gotuje i inspiruje. Wysyła 
przepisy do czasopism, a z jednym – na surówkę z kapusty pekińskiej z morelą 
– trafi ła do programu Ewa gotuje. 

Cykl organizowanych w I półroczu 2016 r. spotkań autorskich za-
mknęły dwa spotkania z Agatą Kołakowską – absolwentką dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów 
współpracowała z Polskim Radiem Wrocław. Jako autorka powieści zadebiuto-
wała w 2009 roku. Do tej pory ukazały się książki: Patrycja, Przyjaciółki, Siód-
my rok, Niechciana prawda, Płótno, Wszystko, co minęło, Zaciszny Zakątek, 
We dnie, w nocy. Spotkania w Koronowie i Gostycynie połączone były z promo-
cją najnowszej książki pt. Niewypowiedziane słowa, która miała swoją premierę 
w lutym 2016 roku. 

Swoich gości miały również dziecięce Dyskusyjne Kluby Książki. 
W kwietniu z najmłodszymi czytelnikami spotkał się w Filii nr 15 z Oddzia-
łem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy Grzegorz Kasdepke – autor 
bestsellerowych książek dla dzieci, m.in.: Kacperiada, Niesforny alfabet, Bon 
czy ton. Savoir-vivre dla dzieci, Ostrożnie, Co to znaczy, cykl książek o Kubie 
i Bubie, cykl o detektywie Pozytywce, wieloletni redaktor naczelny magazynu 
Świerszczyk, laureat licznych nagród i wyróżnień. Współpracował z Ciuchcią, 
Komiksowo i Wesołymi Literkami. Jest twórcą słuchowisk radiowych, autorem 
scenariuszy programów oraz seriali telewizyjnych. W maju w Złotnikach Ku-
jawskich oraz w Bydgoszczy – w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP – go-
ścił Wojciech Widłak – autor książek dla dzieci, współautor serii podręczników 
do szkoły podstawowej Był sobie człowiek. Jako autor opowiadań dla dzieci 
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zadebiutował w 1998 roku w miesięczniku Dziecko, którego był wieloletnim 
redaktorem. Największą popularność przyniosła mu seria o Panu Kuleczce, 
na którą składają się tytuły: Pan Kuleczka, Pan Kuleczka. Skrzydła, Pan Kulecz-
ka. Spotkanie, Pan Kuleczka. Światło, Pan Kuleczka. Dom, Pan Kuleczka. Ra-
dość. W eksperymentalnym teatrze dla dzieci Szklana Kula, Zielone Słońce oraz 
w Teatrze Animacji w Poznaniu na podstawie jego opowiadań powstał spektakl 
Pan Kuleczka. 

W spotkaniach autorskich zorganizowanych w I półroczu 2016 r. wzię-
ły udział 1774 osoby. Relacje oraz zdjęcia ze spotkań autorskich publikowane 
są na stronie internetowej: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl

Warsztaty w klubach
 Strzałem w dziesiątkę okazały się zainaugurowane w 2015 roku 

w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki warsztaty literacko-plastyczne 
dla dzieci. W ubiegłym roku poprowadziła je ilustratorka książek o Bartku 
Koniczynie: Wyczyny Bartka Koniczyny, Bartek Koniczyna Banda z Zaniemy-
śla, Bartek Koniczyna i tajemnicza dziewczyna autorstwa Danuty Zawadzkiej 
– Agnieszka Kłos-Milewska, pod okiem której dzieci stworzyły własne ksią-
żeczki. Tegoroczne warsztaty, które odbyły się wiosną w Bibliotece Publicznej 
w Sępólnie Krajeńskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi, Filii nr 13 
dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, Gminnej Bibliotece Publiczno-
Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej nawiązywały do cyklu chętnie czytanych 
w klubach książek dla dzieci: Ciocia Jadzia, Ciocia Jadzia w Rzymie, Ciocia 
Jadzia. Szkoła, Ciocia Jadzia. Tęcza autorstwa Elizy Piotrowskiej, absolwentki 
historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rzymskiej 
uczelni Università La Sapienza, pracownika Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Warsztaty poprowadziła sama E. Piotrowska, która swój cykl o cioci Jadzi sama 
zilustrowała. Dzieci fantastycznie pracowały w zespołach, tworząc portrety bo-
haterów ulubionych książek, opisujących przygody cioci Jadzi. Efekty pracy 
były imponujące. W warsztatach wzięło udział łącznie 89 osób.

Spotkanie dla moderatorów
31 maja 2016 r. odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Bydgoszczy spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książ-
ki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie, 
w którym wzięło udział 45 osób, składało się z dwóch części. Pierwszą część 
otworzył komunikat L. Partyki – koordynatora regionalnego DKK podregio-
nu bydgoskiego dotyczący ogólnopolskiego Zlotu DKK, planowanego na pięć 
ostatnich dni lipca 2016 r. we Wrocławiu. Kolejny punkt pierwszej części spo-
tkania stanowiły relacje moderatorów DKK – uczestników szkoleń organizo-
wanych przez Instytut Książki w 2015 r. Jako pierwsze głos zabrały A. Kloska 
– Filia w Potulicach PiMBP w Nakle i M.Zelek – Filia w Piechcinie BPMiG 
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Barcin, które wzięły udział w szkoleniu pod hasłem Nowe kompetencje pracow-
ników bibliotek publicznych w zakresie promowania kultury literackiej zorga-
nizowanym w dniach od 9 do 11 września 2015 r. w Warszawie w ramach pro-
gramu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015. Wrażeniami z udziału w szko-
leniu ph. Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje literackie 
dla bibliotekarzy, które odbyło się w Warszawie w dniach od 15 do 17 września 
2015 r. podzieliła się Ilona Siodłowska-Spasiuk z Biblioteki Publicznej w Solcu 
Kujawskim. Moderatorka z Solca Kujawskiego zrelacjonowała również swój 
udział w warsztatach ph. Blisko wiersza zorganizowanych w dniach od 26 do 28 
maja 2015 r. w ramach Festiwalu Lublin Miasto Poezji 2015 oraz w szkoleniu 
Partycypacja i budowanie publiczności, które odbyło się w 2015 r. w ramach 
krakowskiego Festiwalu Conrada. Drugą część spotkania dla moderatorów sta-
nowiło spotkanie z Angeliką Kuźniak – reporterką, od 2000 r. współpracującą 
z „Gazetą Wyborczą”. Publikuje głównie w magazynie reporterów Duży For-
mat. Za wywiad z Hertą Müller, laureatką literackiej Nagrody Nobla w 2009 r., 
otrzymała nagrodę im. Barbary Łopieńskiej. Trzykrotnie (2004, 2008, 2009) 
uhonorowana zotała nagrodą Grand Press. Kilkakrotnie nominowana była do 
Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Autorka książek Marlene, Papu-
sza, Czarny Anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk (wspólnie z Eweliną Karpacz-
Oboładze), z których ta ostatnia zakupiona w 2015 r., przeczytana została przez 
większość Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego. Spotkanie 
połączone było z promocją najnowszej książki A. Kuźniak pt. Stryjeńska. Diabli 
nadali, której premiera miała miejsce w grudniu 2015 r. Stryjeńska czytana jest 
obecnie w klubach naszego podregionu.

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 
Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem 
regionalnym: telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
                      e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

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

STYCZEŃ

3.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie pod pa-
tronatem medialnym Radia Żnin odbyła się druga edycja Rodzinnego Kolę-
dowania zainicjowanego przez Łabiszyńską Aktywną Młodzież. Pracownicy 
biblioteki przygotowali kącik dla dzieci z kolorowankami świątecznymi i zi-
mowymi. Dzieci otrzymały także prezent w postaci kolorowej książeczki o Mi-
kołaju.

4.01. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
o zwyczajach, legendach i codziennym życiu mieszkańców Gruzji, a także 
o Kaukazie, prastarych klasztorach i wielu innych ciekawych rzeczach zwią-
zanych z Gruzją, w szczególności o gruzińskich biesiadach, na których króluje 
muzyka, wino i śpiew opowiadali w Klubie Podróżnika Marcin Zaremba – Po-
lak od lat mieszkający w Gruzji i Mamuka Danelia – rodowity Gruzin. 

12 i 14.01. czytelnicy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzie-
ci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odwiedzili Fordoński Komisariat Po-
licji. Dzieci zapoznały się z pracą funkcjonariuszy, obejrzały sprzęt używany 
na służbie np. kajdanki, pałkę i sygnalizator świetlny. Na koniec wysłuchały 
pogawędki na temat bezpiecznych ferii. 

 13.01. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
były się zajęcia edukacyjne „Historia Enigmy i Mariana Rejewskiego w komik-
sie” dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Spotkanie poprowadził Maciej 
Jasiński, autor komiksów „Komiksowy przewodnik po Bydgoszczy” i „Marian 
Rejewski – bydgoszczanin, który złamał szyfr Enigmy”. Dzieci wykonały ko-
miksowe zadanie polegające na uzupełnianiu dymków i kadrów w przygotowa-
nej historii.

14.01. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce 
wieczór autorski Krzysztofa Stasiewskiego połączony z promocją tomiku wier-
szy pt. „Przez życie z Tobą”. Oprawę muzyczną spotkania zapewnili: Joanna 
Sobowiec-Jamioł (śpiew), Piotr Jamioł (skrzypce), Rafał Tworek (fortepian). 
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 14.01. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano wystawę prac Emilii Waszak. Artystka opowiedziała o warsz-
tacie powstawania prac. Od najmłodszych lat interesuje się ilustracją, grafi ką 
komputerową, rysunkiem i malarstwem. Czytanie książek, jej druga pasja, ma 
często wpływ na to, co tworzy. Eksperymentuje z różnymi technikami. Maluje 
również kawą i herbatą. 

14.01. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu z czytelnikami spo-
tkała się inowrocławianka Alicja Kuberska. Jej utwory, dostępne w Internecie 
i przekładane na język angielski, znajdują czytelników m.in. w Europie Za-
chodniej, w Stanach Zjednoczonych, a nawet – w Izraelu i Korei Południowej. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać autorskie interpretacje wierszy, bę-
dące lirycznym zapisem wrażeń, uczuć i marzeń. Muzyczną oprawę wieczo-
ru stworzył Marek Folta, który zaprezentował m.in. autorskie kompozycje 
do wierszy A. Kuberskiej.

 15.01. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim została otwarta 
wystawa zdjęć soleckiego fotografa Tomasza Palacza pt. „Chleb powszedni”. 
To pierwsza wystawa z cyklu prezentującego zapomniane zawody. Licznie 
zgromadzeni goście mogli obejrzeć blisko pięćdziesiąt zdjęć przedstawiających 
pracę piekarza. 

19.01 w Filii nr 31 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
obchodzono Dzień Kubusia Puchatka, na pamiątkę urodzin jego twórcy, bry-
tyjskiego pisarza, A. A. Milne, który urodził się 18 stycznia 1882 roku. Kubuś 
uwielbiał bawić się w Misie-Patysie. Dzieci z powodu braku rzeczki i kładki 
wspólnie ułożyły grę planszową, ustaliły zasady gry i odpowiadały na pytania 
związane z przygodami mieszkańców Stumilowego Lasu.

 19, 25, 28.01. zorganizowano w fi liach WiMBP w Bydgoszczy ferie 
z doktorem Dolittle. W Filii nr 5 dla dorosłych odbyły się zajęcia plastyczne 
z wykorzystaniem plasteliny. W Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci odbyły 
się zajęcia „Zwierzęta potrafi ą nas zaskoczyć: poznajemy przyjaciół doktora 
Dolittle”. Uczestnicy rozwiązali zagadki, wymyślili imiona dla swych czwo-
ronożnych przyjaciół, narysowali węglem portrety zwierząt. W Filii nr 31 dla 
dorosłych i dla dzieci odbyła się konferencja prasowa, podczas której doktor 
Dolittle odpowiadał na pytania dziennikarzy, dotyczące wyprawy do Afry-
ki, a po niej dzieci wybrały się wraz z doktorem Dolittle i jego zwierzętami 
do Afryki, odpowiadając po na drodze pytania związane z kontynentem i treścią 
książki H. J. Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. W Filii nr 25 dla 
dorosłych i dla dzieci odbyły się zajęcia „W świecie zwierząt Doktora Dolit-
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tle”. Przeczytany został fragment książki. Dzieci dowiedziały się, jak zwierzęta 
komunikują się z ludźmi, wzięły udział w grze, polegającej na rozpoznawaniu 
zwierząt i wyartykułowaniu dźwięku, jaki one wydają, rozpoznawały zwierzęta 
ze słuchu, uczestniczyły w zgadywance pamięciowej. 

20.01. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim zainicjowano 
cykl warsztatów dla dzieci promujący doświadczenia fi zyczno-chemiczne. Za-
jęcia prowadził stażysta, a obecnie pracownik biblioteki. Fizyce i chemii po-
święcone były również zajęcia dla dzieci ph. „Eksperymenty naukowe”, które 
zorganizowała 22 i 29 stycznia Biblioteka Miejska w Inowrocławiu.

22 i 28.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie 
odbyła się III edycja warsztatów dziennikarskich dla młodzieży, które popro-
wadziła Magdalena Kruszka, dziennikarka Tygodnika „Pałuki”. Opowiedziała 
o swojej pracy, przeprowadziła także test, który wykazał predyspozycje do pra-
cy dziennikarskiej naszych uczestników. W drugim dniu warsztatów dzienni-
karskich uczestnicy odwiedzili TVP3 Bydgoszcz. Oprowadził nas i opowiedział 
o telewizji bydgoskiej Jacek Ledworowski. 

23.01. zainaugurowano w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowane we współpracy z Krakowską Szkołą Kaligrafi i, Iluminatorstwa 
i Dziedzin Pokrewnych warsztaty kaligrafi i prowadzone przez Aleksandrę Ćwi-
kowską. Zajęcia (6 spotkań) odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu. 

23.01. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim miało miej-
sce spotkanie autorskie z Teresą Ruthendorf-Przewoską, znanym sępoleńskim 
lekarzem, połączone z promocją jej najnowszego tomiku wierszy „W słowach 
zamknąć fale… w Marysinie”. W spotkaniu, które prowadziła prof. Jowita 
Kwietniewska-Kaczmarek, uczestniczyli przyjaciele, znajomi, pacjenci i rodzi-
na autorki. Wiersze zaprezentowali jej przyjaciele, a oprawę muzyczną zapew-
nił zespół folklorystyczny „Krajniacy” z Wielkiego Buczka.

25.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorga-
nizowała dla uczestników Dziecięcej Akademii wyjazd do Filharmonii Po-
morskiej w Bydgoszczy na przedstawienie „Roztańczone ferie w fi lharmonii”. 
Dzieci poznały wiele tańców m. in. fl amenco, kujawiaka, walc angielski, break-
dance, hip-hop, klasyczne i ludowe. Było kolorowo i wesoło. Na dzieci czekały 
słodkie niespodzianki, balony i losy. 

26.01. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem, znanym aktorem, reżyserem, autorem 
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książki „ Rozmowy bez retuszu” (współaut. Marzanna Graff), ambasadorem 
kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Po spotkaniu, które prowadziła Agniesz-
ka Giersz, A. Barciś udzielił wywiadu młodzieży ze Strefy Innowacji z sępo-
leńskiej biblioteki, przekazał im kilka cennych uwag warsztatowych, a także 
wspominał swoją młodość. 

LUTY

1.02. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyło się pierwsze spotkanie Kółka Robótek Ręcznych. Tym razem 
jego członkinie wykonywały biżuterię na krosnach. Okazało się, że wykonywa-
nie biżuterii na krosnach, daje nie tylko piękne wyroby, ale też stanowi świetną 
formę relaksu. 

3.02. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł Andrzej Sara-
monowicz, znany reżyser i scenarzysta, twórca najpopularniejszych polskich 
komedii („Ciało”, „Testosteron, „Jak pozbyć się cellulitu”), a od niedawna także 
pisarz, opowiedział zebranym o początkach swojej pracy na planie fi lmowym, 
o swoich inspiracjach i obserwacjach. 

3.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, a w ko-
lejne dni w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle, w Bi-
bliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie z Krystyną 
Maciejewską-Gniatkowską, inicjatorką i współorganizatorką Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju, znanego w latach 70-
tych piosenkarza. 

3.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie z czy-
telnikami spotkała się Dorota Schrammek – autorka książek „Stojąc pod tęczą” 
i „Horyzonty uczuć”. Mieszka nad Bałtykiem, w Pobierowie.
Uwielbia zajmować się domem i rodziną. Pisze opowiadania i reportaże dla ko-
biecych pism. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami w Polsce. Oprócz tego 
publikuje charytatywnie. W marcu ukaże się kontynuacja „Horyzontów uczuć” 
pt. „Na brzegu życia”, a do końca czerwca – trzecia część. 

4.02. do Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu zawitali 
uczniowie piątej klasy i przekazali w darze wykonane i wymyślone przez siebie 
gry planszowe zachęcające do czytania. Gry zostały zaprojektowane na moty-
wach ulubionych książek: „W fabryce czekolady”, „Podróż Koziołka Matołka”, 
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„Chłopcy z Placu Broni”, „Harry Potter”, „Charlie i Pinokio”. Gry cieszą się 
powodzeniem wśród młodych czytelników.

5.02. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi we współpracy z Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi 
zorganizowała lekcję historii regionalnej poświęconą Klemensowi Rzendkow-
skiemu – pierwszemu, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, komisarycz-
nemu burmistrzowi Tucholi.

8.02. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Nowa Para Butów” zorganizowała spotkanie z Małgorzatą Musiał. 
Pedagog z wykształcenia, doradca rodzicielski, autorka bloga „Dobra relacja”, 
mieszkanka Torunia i matka trojga dzieci szukała wspólnie z grupą mam z Ino-
wrocławia sposobów na znalezienie równowagi między potrzebami dziecka 
i jego rodziców. 

11.02. autor książki „Komputerowy Ćpun” Krzysztof Piersa odwiedził 
Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu. Mówi o sobie „pasjonat gier kompute-
rowych”, uwielbia fantastykę pod każdą postacią, modelarz, sportowiec z za-
miłowania, dziennikarz i pisarz spotkał się z młodzieżą, aby przestrzec przed 
zagrożeniami płynącymi z nadużywania gier komputerowych. 

11.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zakończono 
projekt „Muzyczne fascynacje sępolan” i zorganizowano spotkanie pt. „Mu-
zyczne fascynacje trzech muszkieterów”. Nie chodzi o bohaterów sławnej po-
wieści Dumasa, lecz o Andrzeja Ossowskiego, Leszka Skazę i Leszka Szumiga-
ja, którzy w minionych trzech latach prezentowali w bibliotece swe muzyczne 
upodobania. Tym razem przygotowali jeden wspólny program, z dużą dawką 
wspaniałej i bardzo różnorodnej muzyki, znakomitych artystów i ciekawych 
opowieści.

11.02. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcbor-
ku otwarto wystawę prezentującą fragment kolekcji ekslibrisów związanych 
z pszczelarstwem ze zbiorów Józefa Bondarczyka, pszczelarza, zajmującego się 
pszczelarstwem od lat 60-tych ubiegłego wieku. Na wystawie zaprezentowano 
także dotyczące tej tematyki karty pocztowe oraz malarstwo.

12.02. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się otwarcie wystawy „Szepty maków” Zdzisławy Andrys-Arcimowicz, 
z wykształcenia polonistki i logopedy. Inspiruje ją natura, a szczególnie kwia-
ty. Wystawa przedstawiała akwarelowe maki i obrazy malowane na jedwabiu. 
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Dopełnieniem wernisażu była prezentacja poezji, którą prezentował Zdzisław 
Pruss – bydgoski poeta, satyryk, dziennikarz.

14.02. z okazji przypadającego Dnia Zakochanych Biblioteka Publicz-
na w Sępólnie Krajeńskim zaprezentowała wystawę fi latelistyczną „Kocham 
Cię na znaczkach pocztowych”. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Kazimierza 
Trzosa, hobbysty, pasjonata, właściciela dużej kolekcji znaczków i kartek pocz-
towych o przeróżnej tematyce.

15.02. pisarz-marynista Mariusz Borowiak, członkowie łódzkiego Sto-
warzyszenia „Wyprawy Wrakowe” oraz wielokrotny organizator podwodnych 
ekspedycji Amerykanin Mark Alexander odwiedzili w Bibliotekę Miejską 
w Inowrocławiu w ramach promocji książki „Podwodni tropiciele. Tajemnica 
polskiego niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak”. Spotkanie – pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia – rozpoczął autor, który 
po krótkim wprowadzeniu zaprosił wszystkich w „podwodną” podróż po L72. 
Podczas 15-minutowej projekcji fi lmu dokumentalnego można było prześledzić 
eksplorację statku. Goście opowiadali, skąd wziął się pomysł na odnalezienie 
Kujawiaka, jak wyglądały przygotowania do wyprawy i jakie formalności cze-
kały ich na Malcie, u której wybrzeży wrak się znajduje. 

15.02. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbyło się spo-
tkanie organizacyjne z uczestnikami projektu „O fi nansach... w bibliotece”, któ-
ry był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu eduka-
cji ekonomicznej. 25. uczestników zostało podzielonych na dwie grupy, a cykl 
szkoleniowy na pięć trzygodzinnych spotkań, w trakcie których omawiany był 
jeden moduł zagadnieniowy. Wśród nich znalazły się tematy: racjonalne go-
spodarowanie budżetem domowym, bankowość elektroniczna, kredyty, lokaty, 
ubezpieczenia oraz bank centralny w Polsce jego funkcje i znaczenie. Zajęcia 
prowadzili dwaj soleccy bibliotekarze, wcześniej przygotowani do realizacji za-
dania w trakcie 2. wyjazdowych spotkań szkoleniowych.

17.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizo-
wano w ramach programu Ameryka@ w twojej bibliotece® spotkanie „Jak 
Ameryka wybiera prezydenta?” z udziałem attache prasowego Ambasady USA 
w Warszawie Stephena Dreinkorna. W spotkaniu poświęconym wyborom pre-
zydenckim w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół 
nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcącego.

17.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie mia-
ło miejsce spotkanie z nowego cyklu pn. „Ale sztuka!”. Przez ostatnie dwa 
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lata realizowany był cykl wykładów poświęcony życiu codziennemu ludzi 
w danych czasach – przedmiotów użytku codziennego „Historia codzienności” 
oraz wystroju wnętrz „W salonie i w kuchni”. W 2016 roku zainicjowano nowy 
cykl prelekcji, tym razem poświęcony historii sztuki. Spotkania odbywały się co 
dwa miesiące. Wykłady połączone z prezentacją multimedialną prowadzi, jak 
w poprzednich latach, pracownik czytelni Olga Gralak-Ćwikła.

17.02. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim z okazji Dnia Kota 
zorganizowała cykl imprez dla dzieci, na które składały się: konkurs plastyczny 
„Moje ulubione zwierzątko”, sesja zdjęciowa z kotem Feliksem oraz spotkanie 
z panią weterynarz. W ciągu całego tygodnia organizowano zbiórkę kociej kar-
my dla Domu Tymczasowego dla Kotów „Matahari” w Bydgoszczy.

18.02. miało miejsce w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy 
spotkanie promujące kolejny numer „Kroniki Bydgoskiej”. Rocznik wydawany 
przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od 1967 roku publikuje 
studia, szkice i materiały dotyczące przede wszystkim historii miasta i najbliż-
szego regionu, ale także poświęcone problematyce współczesnej. Zamieszcza 
się w nim również edycje źródłowe, biografi e, wspomnienia. Czasopismo za-
wiera także materiały dyskusyjne i polemiczne, recenzje wydawnictw oraz ko-
munikaty i informacje dotyczące działalności Towarzystwa.

18.02. w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło 
się spotkanie czytelników i mieszkańców osiedla z dzielnicowym w ramach 
akcji prewencyjnej „Poznaj dzielnicowego”. Na spotkanie przybyli: komendant 
policji Bydgoszcz Szwederowo, dzielnicowy, przedstawiciel Zespołu profi lak-
tyki społecznej nieletnich i patologii KP Bydgoszcz oraz funkcjonariusz Straży 
Miejskiej. Poruszano tematy związane z różnorodnością oszustw. 

20.02. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy kolejny raz włą-
czyła się w wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Tu-
rystycznego i umożliwiła zwiedzanie Biblioteki Bernardynów.

22.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się Finał 
Dyktanda o Pióro Dyrektora WiMBP pt. „Mistrz ortografi i”. W Dyktandzie mo-
gli brać udział uczniowie klas IV-VI bydgoskich szkół podstawowych. Elimi-
nacje zorganizowane w dniach 1-14 lutego 2016 roku w fi liach bibliotecznych 
WiMBP wyłoniły 29 dzieci, które zaprezentowały w fi nale swoją wiedzę o języ-
ku polskim i zasadach ortografi i.
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22.02. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorga-
nizowała w ramach programu „Książki moich marzeń” trzy spotkania z Mi-
rosławem Binkowskim pt. „Gwara pałucka – odkrywany na nowo język na-
szych przodków”. Dwa pierwsze odbyły się w Zespole Szkół w Łabiszynie. 
Uczestniczyli w nich uczniowie szkół podstawowych z Łabiszyna, Lubostronia 
i Ojrzanowa. Po południu M. Binkowski spotkał się z czytelnikami biblioteki 
w Łabiszynie. Autor „Mojego słownika gwary pałuckiej” jest rodowitym żni-
nianinem, który szczególnym sentymentem darzy gwarę pałucką. Napisał też 
„Mój downiejszy Żnin” i „Kupa śmiychu po pałucku”, w których zawarł wiele 
humorystycznych wierszy pisanych gwarą. Wiele z nich czytał podczas spotka-
nia, wywołując tym bardzo dużo śmiechu. Na koniec niektórzy zaopatrzyli się 
w książki „Kupa śmiychu po pałucku” z autografem.

23.02. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
dzieci i rodzice bawili się w Stumilowym Lesie w ramach spotkań z cyklu ,,Ro-
snę z Książką”. Maluchy poszukiwały w czarodziejskiej skrzyni rzeczy, które 
kojarzyły się z bohaterami znanymi z książki A. A. Milne pt. ,,Kubuś Puchatek”. 
Nie zabrakło gimnastyki. Były rzuty do garnka z miodem, przejścia przez prze-
szkody, skoki. Przy pomocy dorosłych wszystkim dzieciom udało się ułożyć 
puzzle z portretem Kubusia Puchatka.

24.02. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim w ramach integra-
cji z czytelnikami umożliwiła wystawianie oceny każdej przeczytanej książce 
za pomocą odbicia pieczątki (HIT, KIT, OK) na specjalnej zakładce wklejonej 
do książki.

25.02.w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Agnieszką Reiwer-Przepier-
ską, która opowiedziała o swoim rejsie jachtem „Cyklades 50,5” po wyspach 
greckich. Trasa rejsu, którą przepłynęli podróżnicy w czasie 59 godzin, w tym 
2 dni z wiatrem – 8 w skali Beauforta, to 307 mil morskich.

25.02. w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nakle odbyło się pierwsze z dwóch spotkań mieszkańców poświęconych 
dziejom Ślesina. Tematem była działalność, powstałej w 1945 r. Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska, która ma na terenie gminy Nakło nad Notecią 
placówki handlowe branży spożywczo-przemysłowej i rolnej. Uczestnicy przy-
nieśli pamiątki i zdjęcia, a nawet wydaną w 1959 roku książkę pt. „Spółdziel-
czość zaopatrzenia i zbytu województwa bydgoskiego”, w której znajdują się 
również informacje o GS w Ślesinie. 
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25.02. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zainauguro-
wano działalność klubu kodowania, którego celem jest popularyzacja nauki ko-
dowania oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród dzieci. Programowa-
nie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności, a także stanowi ciekawą 
alternatywę dla gier komputerowych. Uczestnicy zapoznali się z programem 
Scratch. Programowanie odbywało się w sposób wizualny – elementy języka 
mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym 
porządku. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się z Finchem – ma-
łym robotem. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. 20 maja rozpoczęto warsz-
taty z kodowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu, 29 maja 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

29.02. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyły się pierwsze zajęcia krawieckie dla dzieci ph. „Tańcowała igła 
z nitką”. Dzieci wykonały piękne kwiatki z materiału i drucika kreatywnego. Wy-
kazały się przy tym dużymi umiejętnościami. Na kolejnych zajęciach powstały 
poduszeczki na igły. Były też fi lcowe ptaszki, a nawet całe rodzinki, a w końcu 
PROJEKT MODA. Uczestniczki stroiły się, wycinały, układały i przyklejały! 
Dziewczyny wyglądały jak z pokazu mody od najlepszego projektanta. 

29.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie została 
otwarta wystawa zatytułowana „Biblioteka na afi szu” prezentująca afi sze, ogło-
szenia i plakaty biblioteczne z lat 2007-2015 czyli z lat funkcjonowania GBP 
jako samodzielnej jednostki. Była to pierwsza z cyklu wystaw planowanych 
na 2016 r. odnoszących się do 25-lecia reaktywowania Gminy Świekatowo i jej 
samorządności. 

MARZEC

1.03. miało miejsce otwarcie wystawy „Kujawy Walczą” – konspiracja 
młodzieży po II wojnie światowej w Inowrocławiu i powiecie inowrocławskim” 
przygotowanej przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu w oparciu o materia-
ły pochodzące z zasobu archiwalnego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w Bydgoszczy. Zaprezentowano na niej charakterystyki nielegalnych organiza-
cji, wybrane dokumenty ze sprawozdań Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Inowrocławiu oraz dokumenty z akt w sprawie za przynależność 
do konspiracji. Gościem wernisażu, który miał miejsce w Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych był Mirosław Sprenger – pracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji IPN w Bydgoszczy.
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1.03. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z inicjatywy Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku emerytowana nauczycielka 
historii Małgorzata Jarocińska przygotowała gawędę pt. „Rotmistrz Witold Pi-
lecki – najodważniejszy człowiek świata”. Spotkanie, które odbyło się w sali 
kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przeplatane było utworami mu-
zycznymi.

3.03. w Filii nr 1 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
uczniowie klasy I szkoły podstawowej wybrali się w podróż po Polsce. Pierw-
szym miastem, które odwiedzili było Gniezno – dawna stolica kraju. Dzieci 
zdobyły wiadomości na temat wydarzeń historycznych, postaci oraz zabytków, 
poznały przewodniki turystyczne, które znajdują się w bibliotece. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła trasa turystyczna określana jako Szlak Piastowski, 
przebiegająca przez Kujawy, Pałuki oraz Wielkopolskę. Na zakończenie spotka-
nia goście wysłuchali legendy pt. „Lech, Czech i Rus” przedstawionej w formie 
teatrzyku kamishibai.

3.03. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie z maszerami Krzysztofem i Darią Nowakowskimi, połączone z pro-
mocją książki pt. „23 kilometr”, w której wszyscy zainteresowani mogą od-
szukać odpowiedzi na pytania dotyczące życia podporządkowanego wielkiej 
pasji – podróżowaniu własnymi psimi zaprzęgami. 7 kwietnia podobne spotka-
nie miało miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle, 
14 marca w Bibliotece Publicznej Miasta o Gminy w Łabiszynie, 22 marca 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie, 10 maja w Filii nr 16 dla do-
rosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy. 18 marca 
K. Nowakowski spotkał się z czytelnikami w Bibliotece Publicznej w Solcu 
Kujawskim, 17 maja w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.

4.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu gościł tekściarz i dzien-
nikarz Marek Dutkiewicz. Przyznał, że są chwile, w których popularność stwo-
rzonych przez niego tekstów piosenek go zaskakuje. Obecni na spotkaniu do-
wiedzieli się o kulisach powstania największych polskich hitów. Spotkanie po-
łączone było z promocją książki M. Dutkiewicza pt. „Jolka Jolka pamiętasz?”.

5.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie ph. „Czy dbamy o swoje zdrowie i urodę w odpowied-
ni sposób, aby móc cieszyć się szczęściem?”. Podczas spotkania dyskutowa-
no o recepcie na młodość i piękno, zawartą w zdrowym stylu życia. Mówiono 
o najnowszych sposobach pielęgnacji cery, o profi laktyce zdrowia, poprawie 
odporności organizmu i ochronie przed chorobami. 
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7.03. gościem Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Przemek Woźniak, który wraz 
z Nikodemem Nowakiem odbył trwającą trzy tygodnie podróż do Gambii, Se-
negalu, Mauretanii, Sahary Zachodniej i Maroka. Spali głównie u tubylców, 
często w slumsach i tylko dwie noce spędzili w hotelu, a podróżowali lokalnym 
transportem. 

9.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie dzie-
ci uczęszczające w zajęciach Dziecięcej Akademii odwiedzili strażacy: Artur 
Pliszkowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i jego kolega, 
długoletni strażak, Mieczysław Korbal, którzy opowiedzieli dzieciom o zawo-
dzie strażaka. Przynieśli ze sobą także elementy stroju strażackiego m.in. kami-
zelkę, kask strażacki, sikawkę. Najodważniejsze dzieci miały okazję ubrać się 
w strój strażaka. Nie obyło się także bez czytania bajek na temat straży pożarnej 
i kolorowania.

9.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
z okazji Światowego Dnia Głośnego Czytania uczniom klasy I Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Żninie oraz dzieciom z Niepublicznego Przedszkola U BOBA 
bajki czytali: z-ca Burmistrza Żnina Halina Rosiak, asp. sztab. Edyta Gościńska 
z Komendy Powiatowej Policji w Żninie i komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski. Czytano literaturę dzie-
cięcą związaną z pracą w policji, straży pożarnej oraz bajki o zwierzętach. Dzie-
ci miały okazję zadawać pytania zaproszonym gościom, a przy tym dowiedzieć 
się na czym polega praca policjanta, strażaka oraz za co odpowiedzialny jest 
burmistrz miasta.

10.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie autorskie z Józefem Banaszakiem, profesorem nauk przyrodniczych, 
zoologiem i ekologiem, od ćwierć wieku związanym z Uniwersytetem Kazimie-
rza Wielkiego, uprawiającym ponadto diarystykę i poezję, autorem opublikowa-
nych poza działalnością naukową książek „Czas nie przeszedł obok”, „Wybra-
łem Bydgoszcz”, „Pochwała codzienności”, „Zachwycenie czasem” połączone 
z promocją książki poetyckiej „Jak niewysłany list”. Spotkanie poprowadził 
dr Dariusz Tomasz Lebioda, Prezes Oddziału ZLP Bydgosko-Toruńskiego, 
a muzyczny akompaniament zapewnił dr Stanisław Miłek z Akademii Muzycz-
nej. Poezję z tomu „Jak niewysłany list” zaprezentowali Wanda i Eugeniusz 
Rzyscy.

10.03. i 24.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorgani-
zowano dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Kujaw-
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sko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy zajęcia na temat „Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz jej 
zbiory regionalne”. Przypomniano najstarszy bydgoski księgozbiór, przedsta-
wiono pokrótce historię Biblioteki, dzieje bydgoskiego regionalizmu oraz za-
prezentowano najciekawsze zbiory regionalne, wskazując na jego bogactwo 
i różnorodność.

10.03. Emil Witt w drodze na uroczystość wręczenia KOLOSÓW 2016 
w Gdyni zatrzymał się m.in. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie 
i spotkał się z czytelnikami. Gawędzie podróżnika towarzyszył pokaz slajdów 
z dżungli peruwiańskiej oraz premierowa projekcja fi lmu dokumentalnego uka-
zującego lasy Amazonii. Gimnazjalistom radził, aby uczyli się języków obcych 
oraz podkreślał, że warto mieć pasje i marzenia. Podróżnik brał udział w trzech 
wyprawach amazońskich. Zaopatrzony w hamak, moskitierę, brnął przez błotni-
ste drogi, spotykając po drodze niebezpieczne węże, pająki, drapieżniki. 

10.03. już po raz trzeci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi 
odbył się koncert Tucholskiego Chóru Gospel AVE z okazji 5-lecia jego istnie-
nia. Założycielką jest Donata Świerczyńska, a dyrygentem –Radosław Meger. 
Chór liczy 21 osób. Koncertował w Wyrzysku, Śliwicach, Legbądzie, Gniewie, 
Sępólnie Krajeńskim, Wysokiej, Kamieniu Krajeńskim, Dąbrówce k. Sępólna 
Krajeńskiego, w Bydgoszczy w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. Śpiewa 
charytatywnie w kościołach, domach kultury, szkołach, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Wysokiej. Chór bierze udział w warsztatach gospel.

10.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spo-
tkanie z mieszkającym w Gruzji Marcinem Zarembą oraz gruzińską grupą folk-
lorystyczną „Tvaltai”. Prelekcja połączoną z pokazem zdjęć i fi lmów o tematyce 
gruzińskiej uświetniły tańce grupy „Tvaltai”, której członkowie wystąpili w tra-
dycyjnych strojach.

 11.03. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia dla przedszkolaków. Dzieci poznały wiersze Wandy Chotom-
skiej z książki pt. ,,Nasze ptaki”, słuchały płyty z nagranymi głosami ptaków, 
próbowały je naśladować i szukać piskląt ukrytych w gnieździe. Nie zabrakło 
zabaw ruchowych, podczas których dzieci fruwały jak ptaki, szukały pożywie-
nia, piły wodę, odnajdywały swoje gniazdka.

11.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie ze-
brali się członkowie Pałuckiej Grupy Fotografi cznej, sympatycy i przyjaciele 
grupy oraz biblioteki, a także zaproszeni goście, aby wspólnie świętować pierw-
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szy rok działalności PGF. Spotkanie było nie tylko okazją do wspominania tego, 
co w ciągu ostatniego roku się wydarzyło, ale również do wymiany doświad-
czeń związanych z fotografowaniem. Uroczystości towarzyszyła wystawa czar-
no-białych zdjęć pn. „Ciemniowa magia” autorstwa członków Pałuckiej Grupy 
Fotografi cznej.

14.03. w świetlicy wiejskiej w Gnojnie Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jaksicach zorganizowała dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Jak-
sicach wielkanocne warsztaty kulinarne. Pod okiem wójta Tadeusza Kacprzaka 
i Heleny Olszewskiej oraz członkiń koła gospodyń w Gnojnie powstały babecz-
ki, mazurki oraz szarlotka wg wójtowego przepisu. Uczniowie poznali tajniki 
przygotowania doskonałego ciasta babkowego, a także dowiedzieli się, jak ubić 
białka na sztywną pianę. W oczekiwaniu na gotowe wypieki dzieci urządziły 
sobie mały festiwal piosenki. 

14-18.03 w ramach Światowego Tygodnia Mózgu w Bibliotece Pu-
blicznej w Solcu Kujawskim odbyły się zajęcia na temat ludzkiego mózgu. 
Zajęciom towarzyszyły specjalne infografi ki promujące akcję, które umieszcza-
no na profi lu społecznościowym biblioteki. Kulminacyjnym punktem całego 
tygodnia była lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie 
poznali tajniki umysłu oraz metody umożliwiające bardziej efektywne uczenie 
się.

15.03. już po raz trzeci Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim 
udostępniła swoją czytelnię internetową pracownikom Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy. Pracownicy US pomagali w rozliczeniu i wypełnieniu formula-
rzy PIT oraz przesłaniu ich drogą elektroniczną.

15.03. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przyby-
li uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach, aby uczestniczyć 
w warsztatach zorganizowanych przez Kreatywną Edukację z Inowrocławia. 
W zajęciach brały również udział członkinie koła gospodyń w Gnojnie. Z gęsich 
wydmuszek powstały kolorowe pisanki, które zostały zapakowane w ozdob-
ne kartoniki. Natomiast członkinie koła gospodyń prezentowały, jak wykonać 
różne ozdoby wielkanocne z kolorowej krepy, wycinanek oraz z gałęzi brzozy 
i wierzby. W ten sposób powstały kury, zające, kurczaki i stroiki świąteczne, 
które będą ozdobą wielkanocnego stołu.

15.03. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu miała miejsce prelekcja 
dr. Przemysława Wójtowicza, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. 
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W spotkaniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej 
w Zbrachlinie wraz z nauczycielami. Prelekcji towarzyszyła wystawa poświę-
cona żołnierzom wyklętym.

 16.03. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizo-
wała dla uczniów klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 warsztaty plastyczno-
artystyczne, które poprowadził Tadeusz Wieczorek, malarz pochodzący z Wolic 
koło Barcina, a mieszkający w Poznaniu. Zapoznał on dzieci ze sztuką tworze-
nia książki artystycznej. Pokazał, z jakich materiałów i jakimi metodami pla-
stycznymi można stworzyć takie dzieło. Uczestnicy zajęć pod czujnym okiem 
artysty tworzyli własną książkę. Tego samego dnia w godzinach popołudnio-
wych odbył się w cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż prac malarskich 
T. Wieczorka. 

16.03. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie pod-
czas zajęć przebiegających pn. „Bezpieczny e-konsument”, które poprowadzili 
Krystyna Lachowicz i Aleksander Paradowski, uczestnicy dowiedzieli się wie-
lu ciekawostek związanych z bezpieczeństwem konsumenta w Internecie, jego 
prawach i niebezpieczeństwach na niego czyhających. Na pytania odpowiadała 
i o prawach konsumenta opowiedziała uczestnicząca w spotkaniu Izabela Gro-
net – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Na zakończenie uczestnicy roz-
wiązali quiz tematyczny.

16.03. z okazji konferencji dla nauczycieli z powiatu żnińskiego zorga-
nizowanej przez żnińską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, poświęconej 
m.in. kształtowaniu zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie przygotowała 
w restauracji Parkowa wystawkę tematyczną książek, z którą mogli się zapo-
znać uczestniczący w konferencji nauczyciele. Odpowiedzi na pytania doty-
czące literatury dla dzieci udzielały bibliotekarki: Beata Brzykca z oddziału 
dla dzieci oraz Ewa Malak z działu gromadzenia i opracowania księgozbioru. 

17.03. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
było się podsumowanie Konkursu Filmowego „Czytam, więc jestem”, zorgani-
zowanego we współpracy z biblioteką Zespołu Szkół nr 21. Konkurs adresowa-
ny był do uczniów klas 4-6, a uczestnicy mogli realizować zadanie konkursowe 
indywidualnie lub w grupie. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu fi lmu 
zachęcającego do czytania książek, nawiązującego do hasła „Czytam, więc je-
stem”. 

17.03. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu każdy chętny mógł 
posłuchać, zobaczyć i zadać pytanie Emilii Krakowskiej i Łukaszowi Macie-
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jewskiemu. Autor niedawno wydanej książki „Aktorki. Portrety” wspominał 
niezwykłą życzliwość gwiazdy, która poświęciła mu czas i uwagę, by mógł 
powstać jeden z rozdziałów tego tomu. Emilia Krakowska – odtwórczyni wie-
lu niezapomnianych ról fi lmowych, telewizyjnych i teatralnych podkreślała, 
że stara się przekazywać życzliwość i dobrą energię ludziom z którymi się spo-
tyka. Mimo upływu lat nie pozwala sobie na zgnuśnienie, wciąż pracując w tak 
wymagającym zawodzie.

17.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach czytelnictwo 
promuje się różnymi sposobami. Aby zachęcić do czytania książek wykorzy-
stano metodę sleeveface, która polega na przedstawieniu na zdjęciach osoby 
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W naszej bibliotece odbyła się 
sesja zdjęciowa z udziałem książek i wójta Tadeusza Kacprzaka. Zdjęcia były 
robione przez bibliotekarzy oraz Waldemara Zielińskiego. Te niebanalne foto-
grafi e, z radością możemy stwierdzić, przykuwały uwagę wszystkich czytelni-
ków, a oglądaniu towarzyszyły żywe komentarze i słowa uznania. 

18.03. z okazji Dnia Kota w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem 
dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia z przedszko-
lakami. Przedstawione zostały za pomocą prezentacji rasy kotów, bajkowe koty, 
a także zwierzaki w różnych śmiesznych sytuacjach. Część edukacyjna odby-
wała się głównie na podstawie książki Pauliny Wierzby pt. „Oto kot”. Na koniec 
dzieci wzięły udział w takich konkurencjach, jak: picie mleka na czas, zwijanie 
liny oraz naśladowanie kocich zachowań.

18.03. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie gościła 
Mariolę Pryzwan – biografi stkę i Joannę Moro – aktorkę. Przybliżyły one postać 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. O życiu i twórczości poetki opowiedziała 
autorka książki o niej – M. Pryzwan, natomiast wiersze poetki czytała J. Moro. 
W spotkaniu uczestniczyli również z-ca burmistrza Halina Rosiak, kier. wydzia-
łu edukacji, kultury i sportu Jacek Świtała oraz doradca burmistrza do spraw 
rozwoju lokalnego Paweł Sikora. Niespodzianką zaś dla J. Moro była obecność 
kuzyna jej mamy.

21.03. przedszkolaki postanowiły obudzić wiosnę w Filii nr 1 
dla dzieci i młodzieży WIMBP w Bydgoszczy. W tym celu przy utworze An-
tonio Vivaldiego pt. „Wiosna” dzieci rozwijały promyki słońca oraz dekorowały 
zieloną biblioteczną łąkę kwiatami, zdobyły wiedzę o wiośnie, odgadując liczne 
zagadki ze świata przyrody, wysłuchały pogadanki na temat kolorów, które do-
minują wiosną. Na zakończenie dzieci kolorowały portret pani wiosny.
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21.03. z inicjatywy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszy-
nie ulicami miasta przeszedł barwny korowód, w który włączyły się wszystkie 
instytucje i szkoły z terenu gminy. Wszyscy bardzo kolorowo przywitali wiosnę. 
21 marca to także Światowy Dzień Poezji. Podczas imprezy rozstrzygnięto kon-
kurs poetycki „Moje miasto, moja wieś”.

23.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy zorganizowano zajęcia edukacyjne ph. „Zaczekaj chwileczkę, to poznasz 
owieczkę, czyli ile radości dają nam przygotowania do świąt”. Dzieci z Przed-
szkola nr 19 przywitały się z owieczką, która w prezencie podarowała im wier-
szyk Doroty Gellner, pt. „Śniadanko baranka”, wybrały słowa, które kojarzą im 
się z Wielkanocą i przykleiły je do brzuszków baranków, rozwiązały zagadki 
związane z aktualnymi świętami i porą roku. Powstała też „watowana” owiecz-
ka o bardzo mięciutkiej sierści. Na zakończenie spotkania mali miłośnicy świąt 
zasiali rzeżuchę i obejrzeli książeczki pełne świątecznych niespodzianek. 

30.03. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się kon-
cert Artura Majewskiego – wrocławskiego trębacza i kompozytora. Artur Ma-
jewski od ponad 10 lat regularnie występuje w Europie, USA i Japonii. Od 2004 
r. wykłada na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

30.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie miało 
miejsce pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Projekt fotografi a”. Warsztaty 
z obsługi aparatów fotografi cznych poprowadził Krzysztof Piasecki, nauczy-
ciel fotografi i w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Towarzyszyła 
im wystawa fotografi i uczniów szkoły z klasy fotografi cznej uczestniczących 
w projekcie „ERASMUS+”. O projekcie opowiedziała koordynatorka Ewa Si-
kora. Biblioteka podpisała umowę partnerską z Zespołem Szkół Chemicznych 
w Bydgoszczy, w ramach której raz na dwa miesiące prowadzone są w biblio-
tece warsztaty fotografi czne oraz prezentowane w barcińskiej placówce prace 
uczniów szkoły.

31.03. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy dzieci kom-
ponowały świece żelowe w klimacie morskim – z kamieni, muszelek oraz z eg-
zotycznymi przyprawami, suszonymi pomarańczami i makaronem.
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KWIECIEŃ

 1.04. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
oraz w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy odbyły się imprezy ph. „Noc z Andersenem”. Wspólne czyta-
nie bajek, tańce, popisy zawodników taekwondo czy pokazu tresury psa to tyl-
ko niektóre z atrakcji czekających na uczestników. Był także urodzinowy tort 
z okazji urodzin H. Ch. Andersena. 

1.04. otwarta została w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu wysta-
wa „Uśmiechnij się!” prezentująca prace Grzegorza Pietkiewicza. Karykatury, 
prace satyryczne i ilustracje jego autorstwa wystawiane były w Muzeum Na-
rodowym w Szczecinie, w niemieckim Bremerhaven oraz w legnickiej Galerii 
SATYRKON. Sytuacje z życia codziennego, polityka, ludzkie przywary i ste-
reotypy, to główne tematy prac szczecińskiego artysty. Uczestnicy wernisażu 
oprócz informacji o twórcy i samej wystawie otrzymali pamiątkowe pocztówki 
z wybranymi grafi kami artysty. 

5.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się wykład 
i dj. set Marcina Dymitera „Tracklista. Dźwięk – język sztuki”. Głównym za-
łożeniem Tracklisty jest edukacja i zapoznanie odbiorcy z ciągle mało znanymi 
kierunkami w muzyce XX i XXI wieku, jakimi są np. sztuka dźwiękowa (z ang. 
sound art), fi eld recording, muzyka eksperymentalna, ambient czy muzyka im-
prowizowana. 

6.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyło 
się spotkanie z Romanem Czejarkiem, który obecnie prowadzi w pierwszym 
programie Polskiego Radia „Cztery pory roku” i „Lato z Radiem”. Trzygodzin-
ne spotkanie upłynęło szybko, a to za sprawą ciekawych opowieści gościa oraz 
wielu anegdot. Nie zabrakło też konkursów związanych z radiem i niespodzia-
nek.  

6.04. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu we współpracy ze 
Szkołami Katolickimi wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji „Czytam 
w podróży… Herberta”. Bibliotekarze wraz z uczniami Gimnazjum Katolickiego 
w różnych częściach miasta rozdawali podróżnym zakładki do książek, m.in. 
w środkach transportu miejskiego, międzymiastowego oraz na przystankach 
autobusowych. Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej poety 
oraz zachęcenie społeczeństwa do sięgnięcia po jego twórczość – np. podczas 
podróży. Do akcji włączyły się też: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
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w Gniewkowie, Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Świekatowie.

7.04. akt powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Pruszczu podpisali jego inicjatorzy: wójt Gminy Pruszcz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu, starosta Świecki oraz Dzie-
kan UTW. Uniwersytet funkcjonuje w ramach Regionalnej Sieci Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy, we współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Pruszczu. Wykład inauguracyjny na temat „Zanieczyszczenia po-
wietrza a zdrowie człowieka” wygłosił dziekan UTW WSG doc. dr. inż. Cezary 
Kościelak. Na UTW zapisało się ponad 50 osób.

 
8.04. w Klubie Podróżnika działającego przy Bibliotece Publicznej 

w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie z Waldemarem Lamparskim z Sę-
pólna, pasjonatem podróży i fotografi i, który podzielił się swoimi wrażeniami 
ze swojej ostatniej, trzytygodniowej wyprawy do Birmy (obecna nazwa: My-
anmar).

8.04. w Bibliotece Publicznej Gminy w Złotnikach Kujawskich 
w ramach projektu ,,Zielone Gry” realizowanego przez Centrum Rozwiązań 
Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego oraz Fundacją Ekorozwoju odbyły się rozgrywki ,,Gry z klimatem”. Mło-
dzi uczestnicy starali się nie dopuścić do katastrofy ekologicznej. W projekcie 
przewidziane jest przygotowanie i wdrożenie trzech gier planszowych o tema-
tyce ekologicznej i jednej gry internetowej o zmianach klimatu. W realizację 
projektu włączyła się też Biblioteka Miejska w Inowrocławiu.

11.04. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
była się VII edycja powiatowego konkursu recytatorskiego ,,Cudze chwalicie, 
swego nie znacie, czyli znam twórczość bydgoskich poetów”, organizowanego 
przez Zespół Szkół nr 35. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół średnich. Uczestnicy konkursu dodatkowo przygotowali prace 
plastyczne lub fotografi czne, będące ilustracją recytowanego utworu. 

11.04. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie dla seniorów poświęcone czekoladzie. Ten ulubiony 
przez wszystkich smakołyk obchodzi swoje święto 12 kwietnia. Uczestnicy de-
lektowali się różnymi rodzajami czekolady. 

12.04. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyły się 
literackie podróże po krajach europejskich, zorganizowane dzięki wolontariu-
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szom z EVS i gościom biblioteki – Tatevowi i Mihaiłowi z Mołdawii i Armenii. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały „Bajki o Rybaku i złotej rybce” czytanej 
przez gości w ich ojczystych językach. Wiele emocji wywołały zabawy rucho-
we. Uczestnicy wykonali przy użyciu pasteli ilustracje do wysłuchanej bajki. 
Spotkanie było świetną okazją do promowania literatury obcojęzycznej dla naj-
młodszych, którą biblioteka posiada. Największą jego część stanowią książki 
wydane w języku angielskim.

12.04. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się 
spotkanie autorskie z Jarosławem Jakubowskim, autorem kilku tomików wierszy 
oraz wyboru sztuk teatralnych „Generał i inne dramaty polityczne”. Trzykrotny 
laureat bydgoskiej Strzały Łuczniczki promował w Sępólnie swoją książkę pt. 
„Rzeka zbrodni”, której akcja toczy się w przedwojennej Bydgoszczy.

12.04. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie zaprosiła przed-
szkolaki na święto czekolady. Na początku dzieci zapoznały się z historią cze-
kolady, dowiedziały się, skąd pochodzi i z czego jest zrobiona, następnie wysłu-
chały opowiadania Doroty Gellner „Czekoladki dla sąsiadki”. W dalszej części 
spotkania opowiadały, jakie rodzaje czekolady znają i w jakich postaciach może 
występować, wykonały z opakowań „Czekoludki”, rozwiązywały zagadki oraz 
wysłuchały wiersza „Zapach czekolady” Danuty Wawiłow. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania była degustacja czekolady: gorzkiej, mlecznej i białej. 

13.04. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny „Książka Mój Przyjaciel”, w którym wzięło udział 
ok. 40. uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Zadaniem dzieci było wykonanie 
w dowolnej technice plastycznej projektu okładki swojej ulubionej książki. 
Uroczystość wręczenia nagród uświetniło otwarcie wystawy pokonkursowej 
wybranych prac. Konkurs zorganizowany został we współpracy z nauczyciela-
mi: Kariną Kuźniak-Garstecką, Magdaleną Wojtas-Gnat i Sylwią Krajewską. 

14.04. w Filii nr 4 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia dla przedszkolaków pt. „Aktywność z Wandą Chotomską”. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z twórczością znanej i lubianej pisarki, wy-
słuchali wierszy pt. „Tańce polskie”. Na koniec odbyła się wspaniała zabawa 
przy muzyce.

14.04. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Filii nr 14 dla doro-
słych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie dla mło-
dzieży i dorosłych. W imprezie udział wzięli uczniowie z Gimnazjum nr 25 
i z IV Liceum Ogólnokształcącego oraz czytelnicy biblioteki. Roman Pleszyń-
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ski – dziennikarz i prezenter radiowy, historyk i popularyzator nauki w formie 
prezentacji multimedialnej zaprezentował wieloaspektową drogę do przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I. 

14.04. Anna Pietrzak-Włodarczyk, autorka blogu http://podrozenielu-
krowane.blogspot.com/ opowiadała w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ro-
gowie o swojej samotnej wyprawie do Iranu. Podróżniczka podzieliła się wraże-
niami, jakie zrobiło na niej to państwo. Wizyta obaliła wiele stereotypów. 

14.04. z okazji Międzynarodowego Roku Williama Szekspira miało 
miejsce w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie spotkanie z Ryszar-
dem Długołęckim – lekarzem, tłumaczem sonetów Szekspira, ale także ucz-
estnikiem wypraw wysokogórskich w Himalaje, w góry Afryki i Alaski. 
R. Długołęcki jest autorem przekładu „Hamleta”. Tłumaczy innych pisarzy oraz 
literaturę naukową. 

15.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się pół-
fi nał konkursu zorganizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wielka 
Liga” z Katowic w ramach projektu „Wielka Liga Czytelników”. To ogólnopol-
ski konkurs czytelniczy skierowany do uczniów szkół podstawowych, mający 
na celu promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie, rozbudzanie 
umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą. 

15.04. wykładem pt. „Chrzest Mieszka I” prof. Zbyszka Górczaka 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Żninie zainaugurowała żnińskie obchody 1050-lecia Chrztu 
Polski. Prof. Z. Górczak jest autorem jednego z rozdziałów Monografi i Żnina. 

18.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu można było 
oglądać wystawę albumów przygotowanych przez uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Pruszcz związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski. 

19.04. w Filii nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy z okazji 
670. Urodzin Bydgoszczy gimnazjaliści zaprezentowali fragmenty poezji i pro-
zy bydgoskich twórców pod tytułem „Bydgoszcz słowem malowana”. Imprezie 
towarzyszyła wystawa urodzinowa obrazująca, jak Bydgoszcz zmieniała się 
na przestrzeni lat.

19.04. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu włączyła się w ogól-
nopolską akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” prowadzoną przez Muzeum 
„POLIN” w Warszawie, upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim. 
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Odbyła się internetowa premiera fi lmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie 
w getcie warszawskim 1943”. Następnie uczestnicy – uczniowie i nauczyciele 
I Liceum Ogólnokształcącego oraz gimnazjaliści Szkoły Katolickiej w Świeciu 
– udali się na dawny cmentarz żydowski, gdzie znajduje się pomnik upamięt-
niający miejsce mordu na żydowskich mieszkańcach Świecia. W trakcie prze-
marszu młodzież rozdawała papierowe żonkile, a pod pomnikiem złożono 
bukiet żonkili i zapalono symboliczny znicz. Tego samego dnia w akcję włą-
czyły się Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim, Biblioteka Miejska 
w Inowrocławiu, 27 kwietnia – Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, 
10 maja – Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich, 16 maja – 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach.

20.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie w ramach ob-
chodów Dnia Przedsiębiorczości młodzież poznać mogła nie tylko specyfi kę 
pracy bibliotekarza, ale miała również okazję zgłębić tajniki bibliotecznego sys-
temu komputerowego SOWA oraz przygotować zaproszenia i okolicznościowy 
plakat.

20-28.04. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim można było 
zasiąść na utworzonym z egzemplarzy przeznaczonych na makulaturę specjal-
nym tronie książkowym. Każdy czytelnik mógł zrobić sobie okolicznościowe 
zdjęcie, które później za jego zgodą zamieszczane było na profi lu facebooko-
wym biblioteki.

21.04. w Filii nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Elżbietą Kamińską-Zielińską 
oraz Eugeniuszem Rzyskim, lektorem audiobooka „Most Królowej Jadwigi” Je-
rzego Sulimy-Kamińskiego. Eugeniusz Rzyski interpretował fragmenty książki 
oraz przeprowadził wśród czytelników konkurs dotyczący słów i określeń za-
wartych w książce.

21.04. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie we współ-
pracy z Zespołem Szkół nr 1 zorganizowała XV edycję konkursu wiedzy o gmi-
nie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja Mała Oj-
czyzna”. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 7 trzyosobowych drużyn. 
Uczestnicy odpowiadali na 10 pytań z 3. dziedzin: historii gminy, historii po-
wiatu i życia społecznego gminy. Uczestnicy odpowiedzi udzielali za pomocą 
iVotów.

22.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się koncert 
poznańsko-toruńsko-bydgoskiego tria Zielińska/Jachna/Iwański. Zespół w skła-
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dzie Anna Zielińska (skrzypce), absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
Rafał Iwański – artysta dźwięku, perkusjonista, z wykształcenia etnolog, Woj-
ciech Jachna – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaprezentował inne oblicza 
instrumentów kojarzonych najczęściej z klasycznym, akustycznym brzmie-
niem. Trio współtworzą doświadczeni improwizatorzy eksplorujący możliwości 
instrumentarium elektroakustycznego: skrzypaczka, trębacz i perkusjonista. 

22.04. w Filii nr 6 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
z okazji Światowego Dnia Ziemi przeprowadzone zostały zajęcia dla przed-
szkolaków pt. „Ratujmy naszą Planetę”. Celem spotkania było ukazanie niebez-
pieczeństw zagrażających środowisku. Po wysłuchaniu wiersza „Nasza Ziemia” 
odbyła się dyskusja na temat „Jak troszczyć się o tę piękną planetę, jaką jest 
Ziemia?”. Dzieci wykonywały również kolorowe plakaty Wesołej Planety. Spo-
tkanie zakończyło się zabawą oraz wspólnie wykonaną piosenką.

22.04. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu otwarto wystawę za-
tytułowaną „Szekspir po inowrocławsku”. Trzon ekspozycji stanowiły prace 
badawcze Stanisława Helsztyńskiego i przekłady Jana Kasprowicza, a także 
wybrane pozycje z kolekcji rodziny Hahnów. Książki pochodziły z Biblioteki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z inowrocławskiej książnicy oraz 
ze zbiorów prywatnych regionalisty Tadeusza Konieczki. Oprawę grafi czną 
tworzyły afi sze teatralne wypożyczone z Galerii Plakatu Polskiego Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wernisaż uświetnił występ młodzieży z Gimna-
zjum Dwujęzycznego przy I LO, która zaprezentowała zgromadzonym etiudę 
teatralną „Romcio i Julcia” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej. Zajęcia zrealizo-
wano w ramach projektu „Wiele hałasu o Szekspira” dofi nansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

22.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie podczas spotka-
nia zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi dzieci słuchały 
opowieści o naszej planecie i wspólnie zastanawiały się, co można zrobić, aby 
była ona bezpieczna i czysta. Przeczytano książeczkę „Ekologiczne dzieciaki, 
czyli bon ton w przyrodzie”. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę w quizie 
ekologicznym, rozpoznawali pojemniki na różne odpady i segregowali śmie-
ci. Zajęcia zakończyły się uroczystym ślubowaniem, po którym przedszkolaki 
otrzymały odznakę „Przyjaciel Ziemi”.

23.04. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka 
Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zaprosiła mieszkańców do udziału w akcji 
„Twój cytat o książce i czytaniu”, którego celem było zebranie inspirujących, 
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niedługich cytatów o książce, czytaniu lub fragmentów z ulubionych książek. 
Wybrane i najciekawsze z nich zostały „zapisane” na sępoleńskich chodnikach. 
Pomysł spotkał się z aprobatą.

25.04. w Filii nr 5 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy miało miej-
sce rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Ilustracja do 
mojej ulubionej książki”, realizowanego w ramach projektu „Wędrująca skrzy-
nia bajek”, którego fi lia jest partnerem. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych, a także dla rodziców, którzy mogli stwo-
rzyć ilustrację do ulubionej książki z dzieciństwa. W spotkaniu wzięła udział dr 
Elżbieta Szefl er, która omówiła prace konkursowe i przekazała rodzicom i po-
ciechom kilka cennych wskazówek, dotyczących doboru dziecięcej literatury.

29.04. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia dla przedszkolaków ph. „Wszystkie książki mówią”. Podróż 
po świecie książek dzieci zaczęły od poznania budowy książki, porównania 
książki nowej i zniszczonej, wspólnie ułożyły listę próśb, jakie książka kieruje 
do dzieci, przeszły przez książkowy labirynt, poznały różne rodzaje książeczek 
dla dzieci, wyklejały okładki najpopularniejszych bajek dla dzieci. Podsumowa-
niem spotkania było wykonanie zakładki do książki. 

29.04. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie zor-
ganizowano spotkanie z Arturem Andrusem – dziennikarzem, poetą, autorem 
tekstów piosenek, artystą kabaretowym i konferansjerem, autorem książek. 

29.04. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie odbył się wie-
czorek poetycki Grażyny Wojcieszko, z wykształcenia magistra sztucznej in-
teligencji, absolwentki francuskich uniwersytetów Orsay i Jussieu, pracującej 
w Komisji Europejskiej w Brukseli. Świętowano jubileusz jej twórczej pra-
cy oraz wydanie tomiku „Szept struny”. Spotkanie poprowadzili Dorota Gro-
mowska i Kazimierz Żarski, oprawę muzyczną przygotowała Sandra Łangow-
ska (śpiew) i Kazimierz Żarski (gitara, śpiew). Spotkanie było również okazją 
do wysłuchania wierszy G. Wojcieszko w interpretacji D. Gromowskiej, K. Żar-
skiego oraz samej poetki. 

30.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce 
koncert Rafała Kołackiego DEAF, muzyka związanego z kilkoma zespołami. 
Nagrał i wydał kilkanaście płyt i zagrał kilkaset koncertów na całym świecie. 
Prowadzi również działalność solową, pasjonując się w swojej twórczości sztu-
ką fi eld recording (w jej różnych wariantach), perkusyjną muzyką akustyczną 
oraz elektroniką z gatunku drone music. Nagrywa muzykę do fi lmów, słucho-
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wisk i bajek. Do tej pory wydał cztery solowe płyty. Jest autorem instalacji 
dźwiękowych. Prowadzi niezależne wydawnictwo płytowe Noisen Records. 

MAJ

1.05. na rynku w Żninie rozpoczął się fl ash mob „Czytamy Janickiego” 
poświęcony 500. rocznicy urodzin Klemensa Janickiego, zorganizowany przez 
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Strażacy z OSP Żnin 
zamontowali na balkonach przy Placu Wolności plansze z fragmentami elegii, 
a pracownicy biblioteki wraz z wolontariuszami ze żnińskiego ekonomika roz-
dawali zgromadzonej na rynku w Żninie publiczności teksty elegii, zachęcając, 
by wszyscy włączyli się w akcję wspólnego czytania. W samo południe na jed-
nym z balkonów pojawił się Klemens Janicki, w którego wcielił się Emanuel 
Jamróz, i zainicjował wspólne czytanie Elegii VII „O sobie samym dla potom-
ności”.

2.05. w przededniu obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja odbyło w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle spotka-
nie „Witaj Majowa Jutrzenko”. Prelegentka Małgorzata Jarocińska, mieszkanka 
Bydgoszczy, z wykształcenia historyk, przybliżyła czasy panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, odkrywając nieznane powszechnie szczegóły z życia 
ówczesnych monarchów, panujące układy, zależności. Urozmaiceniem spotkania 
były teksty Piotra Skargi, Adama Asnyka i Adama Mickiewicza. Podczas wykładu 
wysłuchać też można było pieśni patriotycznych, muzyki z serialu „Królowa Bona”.

4.05. recitalem Leszka Długosza Miejska Biblioteka Publiczna w Tu-
choli rozpoczęła cykl imprez z okazji 70. rocznicy jej powstania. Wszystkie 
zadedykowane zostały patronowi – Aleksandrowi Jancie-Połczyńskiemu. To 
właśnie jego poezję zaśpiewał bard z Krakowa, artysta niezależny, spełniający 
się w wielu dyscyplinach – poeta, pieśniarz, kompozytor, pianista, aktor, felie-
tonista, legenda krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Leszek Długosz nie tyl-
ko wspaniale śpiewał i grał na pianinie, ale również przeczytał kilka swoich 
wierszy. Przed koncertem L. Długosza wystąpił śpiewający poezję A. Janty-
Połczyńskiego Dariusz Krygowski.

6.05. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zorganizowa-
ła promocję książki „Kuchnia Pałucka” Krzysztofa Leśniewskiego z Dąbrówki 
Barcińskiej, od lat propagującego rodzime smaki. Książka zawiera 150 przepi-
sów, a wstęp do niej napisał Mirosław Binkowski, znawca i propagator gwary 
pałuckiej. Uczestnicy spotkania mogli degustować potrawy pałuckie przygoto-
wane przez autora książki oraz nabyć publikację sprzedawaną przez Wydaw-
nictwo Gaj.
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9.05. w Filii nr 31 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie z Bożeną Jankowską, połączone z promocją najnowsze-
go tomiku wierszy pt. „Jestem”. Oprawę muzyczną przygotował Adam Chenc, 
uczeń Liceum Ogólnokształcącego, grający na gitarze elektrycznej.

9.05. dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowano w Filii w Ślesi-
nie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle oraz w nakielskiej 
Filii Dziecięcej spotkania autorskie z Wiesławą Pyrcz, autorką książek dla dzie-
ci oraz wierszy edukacyjnych o zdrowiu i przyrodzie. W. Pyrcz pracowała jako 
bibliotekarz w Zespole Szkół w Starej Łubiance. Zajmowała się także promocją 
zdrowia dzieci i młodzieży. Od kilku lat pisze wiersze edukacyjne o zdrowiu 
i przyrodzie. Inspiracje do ich tworzenia czerpie właśnie z pracy z dziećmi oraz 
zamiłowań i zainteresowań przyrodniczych. Do tej pory ukazały się trzy jej 
książki: „ Recepta na zdrowie”, „Wiersze, które uczą przyrody” oraz „O misiach 
i niedźwiadkach”. Ilustratorami książek są utalentowani plastycznie uczniowie 
szkoły, w której pracowała. 

9.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie go-
ście Klubu Podróżnika, żninianie Beata i Leszek Turkowie oraz Lidia i Maciej 
Grzmielowie opowiedzieli o Sri Lance. Zwiedzanie Sri Lanki rozpoczęli od 
Kolombo, następnie udali się do Pinnawala, gdzie znajduje się jedna z najwięk-
szych atrakcji na Sri Lance – sierociniec dla ponad 100 słoni. W Dambulii zwie-
dzili Złotą świątynię Dambulla, a w Sigirijii weszli na szczyt magmowej Lwiej 
Skały. W Pollonaruwa obejrzeli ruiny pałacu królewskiego i zespół starożytnych 
świątyń. Podróż zawiodła ich również do Gal Vihara, Mihintale, Anuradhapura, 
Matale i Kandy. Cejlońskie klimaty można było poczuć dzięki prawdziwej cej-
lońskiej herbacie, którą podróżnicy przywieźli ze Sri Lanki.

9-13.05. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim we współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu zorganizowała warsz-
taty teoretyczno-praktyczne dla młodzieży i dorosłych z zakresu fi lmoznaw-
stwa. Projekt odbył się pod hasłem „Spotkania z fi lmem z regionu”.

10.05. w Filii nr 15 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
gościła redaktorka „Gazety Wyborczej” Magdalena Gill. Opowiedziała, jak wy-
gląda praca redaktora, jak powstaje gazeta. Nie zabrakło zadań dla uczestników 
spotkania. Jednym z nich było odczytanie przygotowanego wcześniej tekstu 
w taki sposób, aby pozostali uczestnicy odgadli jego autora.

10.05. w Filii w Paterku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nakle odbyło się spotkanie z poetką ziemi nakielskiej Bożeną Jankow-
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ską, której V tomik poezji pt. „Jestem” mógł się ukazać drukiem dzięki wsparciu 
burmistrza Sławomira Napierały i Rady Miejskiej. Opowiedziała o historii Na-
kła nad Notecią. W przyszłości chciałaby uczestniczyć w spotkaniach autor-
skich, na których promować będzie nie tylko swoją twórczość artystyczną, ale 
i Nakło. W drugiej części spotkania poetka czytała swoje wiersze przy akompa-
niamencie gitarowym Adama Chenca, ucznia Liceum Ogólnokształcącego

.
13.05. bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie 

odwiedziły Świetlicę Wiejską w Wielkich Budziskach. Wystawiony został te-
atrzyk kukiełkowy do legendy „Borowa Ciotka”. Przygotowane zostały również 
książki dla najmłodszych oraz ulotki zachęcające do czytania. 31 maja przedsta-
wienie obejrzały w bibliotece dzieci z Przedszkola Gminnego.

11.05. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zor-
ganizowała konkurs recytatorski dla przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały 
wybrane przez siebie wiersze.

11.05. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia pt. „Origami z wierszykami”. Dzieci 
obejrzały przedstawienie, a także miały okazję wcielić się w rolę aktorów, wzię-
ły udział w zajęciach ruchowych z balonami, wysłuchały wiersza pt. „Kolory”, 
dopasowując odpowiednie ilustracje do tekstu.

12.05. Filia nr 12 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła 
swoich czytelników na spotkanie z Barbarą i Tadeuszem Kochańskimi pt. „Z Bi-
blioteką na wesoło”. Goście odegrali kilka epizodów rodzajowych pt. „Samo 
życie”. W scenach wykorzystano teksty S. Grodzieńskiej, M. Kwiatkowskiego, 
M. Załuckiego i Z. Prussa. 

12.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała 
spotkanie literacko-muzyczne pt. „Śpiewająca biblioteka” z udziałem Edyty 
Zarębskiej – pisarki, ilustratorki i Roberta Zarębskiego – muzyka oraz kompo-
zytora. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas I ze Szkoły Podstawowej w Jak-
sicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Górze. Celem spotkania było zwrócenie 
uwagi na rolę książki w życiu człowieka. W trakcie swoich występów autorzy 
udowodnili, że czytanie to najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy i na nudę. 

13.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim gościła aktor-
ka Julita Kożuszek-Borsuk, która wystąpiła w recitalu najpiękniejszych piose-
nek Agnieszki Osieckiej pt. „Niech no tylko zakwitną jabłonie”.
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13.05. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie świętowano 
jubileusz 15-lecia Klubu Miłośników Fotografi i FLESZ. Towarzyszyła temu 
okolicznościowa wystawa zbiorowa członków grupy, której przewodzi od lat 
Andrzej Wrona. Wydarzeniem stał się pokaz multimedialny zdjęć fotografi ków, 
który przygotowali Marek Nikodem i Kamil Libront. Miłym akcentem był 
tort urodzinowy. Grupa powstała w murach RBP, gdzie też ma swoją galerię. 
W ciągu minionych 15. lat odbyło się w bibliotece ok. 90 wystaw zbiorowych 
i indywidualnych. 

13.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu zorganizowano 
spotkanie pt. „Indianie w Borach Tucholskich”. Poprowadził je Jan Kłodziński, 
twórca Muzeum Indian Ameryki Północnej noszącego imię Sat Okha (w języku 
shawnee – Długie Pióro). Muzeum powstało w 2000 roku, za życia zmarłego 
w 2003 r. Stanisława Supłatowicza (Sat-Okha), przy udziale osób zrzeszonych 
w Polskim Ruchu Przyjaciół Indian. Zgromadzono w nim eksponaty związane 
z kulturą Indian Północnoamerykańskich. J. Kłodziński opowiedział o historii 
przyjaźni z synem wodza kanadyjskich Indian z plemienia Szawanezów. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję nabyć książkę J. Kłodzińskiego „Sat-Okh – tajniki 
kultury i sztuki Indian”, książkę autorstwa Sat-Okha „Ziemia Słonych Skał”. 

13.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie roz-
strzygnięty został powiatowy konkurs czytelniczy pt. „Czytam sobie i jest su-
per”. Miał on charakter otwarty, a jego uczestnikami mogli być uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu żnińskiego. Warunkiem uczestnic-
twa było przeczytanie minimum 15. książek ze żnińskiej biblioteki i stworzenie 
na tej podstawie własnego „Albumu ulubionych książek”, zawierającego krótką 
recenzję lub ilustrację do każdej przeczytanej książki.

14.05. majowe spotkania Klubu Go_Pro w Bibliotece Publicznej 
Gminy w Złotnikach Kujawskich połączone zostały z przypadającym 14 maja 
Światowym Dniem Programowania w Scratchu – Scratch Day. Uczestnicy zajęć 
poznali ten program i programowali roboty Finch oraz uczestniczyli w konkur-
sie-wyścigu Finch.

14-18.05. studenci medycyny z Bydgoszczy działający w organizacji 
IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny) przeprowa-
dzili w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim dwa spotkania dla dzieci 
w ramach akcji „Kostek z klasą” mającej na celu propagowanie zdrowego od-
żywiania i aktywności fi zycznej oraz „Szpital Pluszowego Misia” służącej prze-
łamywaniu strachu przed lekarzem i szpitalem. Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zarówno rodziców, jak i dzieci.
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16.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie spotkał 
się najpierw z młodzieżą, a później z dorosłymi Jacek Getner, pisarz, scena-
rzysta, dramaturg. Przez wiele lat zarabiał na życie jako copywriter. Był sce-
narzystą serialu „Daleko od noszy” oraz serialu komediowego „Ale się kręci”. 
Pisał również dialogi do gry fabularnej „Wiedźmin 2” i scenariusze do serialu 
„Malanowski i Partnerzy”. Obecnie pisze dialogi serialu „Klan”. Jest autorem 
cyklu powieściowego o detektywie Jacku Przypadku. 

16.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim zorgani-
zowano debatę lokalną, będącą częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt ma na celu wywo-
łanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Spotkanie 
miało formę warsztatu i uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu, re-
prezentanci lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy. Wszyscy za-
stanawiali się, jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej. Tego samego 
dnia podobna debata zorganizowana została w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Barcinie.

18.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie Wojciech 
Cesarz, artysta grafi k, dyrektor kreatywny agencji reklamowej, współautor serii 
książek dla dzieci o „Grzecznym psie”, przeprowadził dla uczniów ze SP nr 1 
i 2 spotkanie pt. „Mowa ciała zwierząt”. 

18.05. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie otwarto 
wystawę prac plastycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji 
jubileuszu 10-lecia jego istnienia. Prace prezentowały sekcje: malarska, ręko-
dzieła artystycznego, origami i fotografi czna. Podczas wernisażu wykład na te-
mat: „Doradztwa życiowego” wygłosił prof. dr hab. Roman Ossowski. Swoje 
prace zaprezentowało 23 słuchaczy UTW.

19.05. z okazji rocznicy 1050-lecia chrztu Polski w Rejonowej 
Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyło się spotkanie z ks. dr. Michałem 
Sołomieniukiem, dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Gość 
przedstawił losy legendarnego Codexu aureus Gnesnensis – Złotego kodeksu 
gnieźnieńskiego, ewangelistarza powstałego prawdopodobnie pod koniec XI w. 
wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Ksiądz doktor opowiedział o wielu 
innych zabytkach piśmiennictwa znajdujących się w Archiwum Archidiecezjal-
nym. Uczestnicy mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę nt. konserwacji zabyt-
ków piśmiennictwa i sensacyjnych odkryć w kryptach katedry gnieźnieńskiej.
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19.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Radosław Koł-
powski – fotograf, podróżnik i pasjonat przyrody, który przedstawił relację 
z wyprawy do Ameryki Południowej. Przy tej okazji przed budynkiem bibliote-
ki odbyło się uroczyste wkopanie pamiątkowego drzewka magnolii Dennisa Le-
dvina. Akcja sadzenia drzewek realizowana była w ramach projektu hortiterapii 
przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Domu Pomocy 
Społecznej w Gołuszycach. Pod pamiątkowym drzewkiem wkopana została 
kapsuła czasu przygotowana z myślą o tym, aby w przyszłości dała świadectwo 
wspólnie podjętych działaniach na rzecz biblioteki. 

24.05. w Filii nr 9 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy od-
było się spotkanie autorskie z Agnieszką Stelmaszyk. Przedszkolaki zapoznały 
się z najnowszymi przygodami swojego ulubionego bohatera – detektywa To-
musia Orkiszka oraz poznały kilka innych książek z serii „Już czytam”. 

24.05. gościem Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu był Jacek Pie-
kara, pisarz fantasy i dziennikarz. Wspominał początki swojej przygody z pisar-
stwem, opowiadał o inspiracjach oraz pracy. Podzielił się także opiniami na te-
mat gier RPG, muzyki oraz fi lmów – oczywiście o tematyce fantasy.

24.05. w Międzypowiatowym Konkursie Krasomówczym „Demo-
stenes”, organizowanym od pięciu lat przez Rejonową Bibliotekę Publiczną 
w Szubinie wystąpiło 25 dzieci z gmin Szubin, Kcynia i Barcin. Grand Prix 
zdobył Bruno Maciejewski z Barcina.

24.05. przy współudziale Żnińskiego Towarzystwa Kultury odbyło się 
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie spotkanie autorskie 
z Romualdem Synakiem, autorem książki „Primum docere” poświęconej ojcu 
– Stanisławowi Synakowi, długoletniemu nauczycielowi żnińskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie.

24.05. Beata Brzozowska-Michałek z Kujawsko-Pomorskiego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku przedstawiła na warsztatach ekolo-
gicznych ciekawostki o płazach. Zajęcia dla trzecioklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach. 

 
25.05. mottem tegorocznych warsztatów ekologicznych dla młodzieży 

zorganizowanych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie było 
przesłanie prof. Juliana Aleksandrowicza: „Przetrwanie rodzaju ludzkiego 
zależy od opanowania „kryzysu etycznego”, którego następstwem jest kryzys 
ekologiczny”. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych zdobyli wiedzę dotyczącą 
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zagrożeń ekologicznych. Warsztaty wspiera Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego. 

30.05. Sonety Szekspira, do których muzykę napisał Paweł Betley śpie-
wał w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu Jacek Kawalec. Utwory z płyty 
„Be my love”, nagrane przez aktora ponad 20 lat temu, porwały inowrocławską 
publiczność. Koncert zrealizowano w ramach projektu „Wiele hałasu o Szek-
spira” dofi nansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 

30.05. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim wzięła udział w ak-
cji prowadzonej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska na temat świadomo-
ści prawnej obywateli i zorganizowała spotkanie, podczas którego ekspertka or-
ganizacji informowała uczestników o podstawowych zagadnieniach prawnych 
w życiu każdego obywatela, sposobach wyszukiwania informacji prawnych 
oraz obsłudze Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych. Do udziału w akcji zostało 
wylosowanych tylko 30 instytucji bądź organizacji z całej Polski.

CZERWIEC

2.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim spotkała się czytelnikami Katarzyna Zyskowska-Ignaciak. W swoich 
książkach przedstawia czytelnikowi historie, które naprawdę mogły mieć miej-
sce. Nie lubi koloryzować i udoskonalać życia. W cyklu „Upalne lato” autor-
ka opisuje losy zasłyszane od rodziców i dziadków. Autorka ponadto ma już 
na koncie publikację fabularyzowanej opowieści o Krzysztofi e Baczyńskim pt. 
„Ty jesteś moje imię”. Kolejna książka opowiadać będzie o losach Marii Skło-
dowskiej-Curie. 

2.06. z okazji przypadającej w tym roku 105. rocznicy urodzin Cze-
sława Miłosza Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
i przeprowadziła Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Poezja – wzruszenie 
i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem…” adresowany do 
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się uro-
czyste wręczenie Bydgoskich Literackich Nagród Roku – „Strzał Łuczniczki”. 
O wyborze najlepszych autorów i wydawcy zadecydowała powołana przez pre-
zydenta Bydgoszczy komisja konkursowa w składzie: prof. Anna Nasiłowska, 
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prof. Arkadiusz Morawiec i dr hab. Dariusz Nowacki. W tym roku Strzały Łucz-
niczki przyznane zostały jednogłośnie - najlepszym tomikiem poetyckim jury 
uznało „Światło w lesie” Jarosława Jakubowskiego, w kategorii proza wygrała 
książka „Inna dusza” Łukasza Orbitowskiego, natomiast w kategorii poziom 
edytorski za najlepszą książkę roku jury wybrało „Szubin. Spacer z historią 
w tle” Wydawnictwa Pejzaż.

3.06. w Filii nr 25 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
z okazji Dnia Dziecka przeprowadzono zajęcia dla dzieci pod hasłem „Balo-
nowe ZOO”. Podstawowym elementem zabawy były balony, tak zwane rur-
ki, z których wyczarowywane były różne zwierzątka m. in. pies, słoń, żyrafa, 
łabędź. Na życzenie chłopców pojawiały się również miecze, a dziewczynki 
prosiły o balonowe kwiatki. 

3.06. z okazji 30 rocznicy powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP w Świekatowie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świeka-
towie uroczyste otwarcie wystawy fotografi cznej „We Love Music”. Po części 
ofi cjalnej uczestnicy przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie odbył się koncert 
i poczęstunek. 

4.06. podczas „Biesiady Literackiej” na Zamku w Świeciu rozstrzy-
gnięty został XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o na-
grodę Burmistrza Świecia zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Świeciu we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej. 

6.06. w ramach obchodów miesiąca dzieci i młodzieży z chorobami 
onkologicznymi w Filii dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Korono-
wie odbyło się spotkanie z 8 Koronowską Gromadą Zuchową „Dudusie”. Fun-
dacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową obdarowała naszą bibliotekę 
pakietem ważnych książek dla najmłodszych i ich bliskich. Z kolei koronowska 
biblioteka przeprowadziła wspólnie z gromadą zuchową „Dudusie” i „Małym 
Przedszkolem” zbiórkę książek, kredek, kolorowanek, zabawek dla dzieci z Kli-
niki Pediatrii, Hematologii i Onkologii bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego 
im. A. Jurasza. 

7.06. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce wernisaż malarstwa Anny Najdowskiej, 
która zaprezentowała i omówiła swoją twórczość plastyczną. Jej ulubione tech-
niki malarskie to akryl, pastel oraz akwarela. Tematy prac są bardzo różne: 
portrety, ikony, motywy z mitologii, zwierzęta i wiele, wiele innych. Wernisaż 
połączony był z występem młodzieżowego zespołu SEMPRE MUSICA z Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 3. 
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7.06. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim już po raz 
dziesiąty odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia”, adreso-
wany do dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy recytowali dowolnie wy-
brany wiersz, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji pt. „Poeci bawią dzieci, czyli 
najpiękniejsze wiersze dla małych i dużych”.

7.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spo-
tkanie w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie projektu 
edukacyjnego pn. „Ty także potrafi sz udzielać pierwszej pomocy”, polegającego 
na nabywaniu przez mieszkańców powiatu żnińskiego umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. Spotkanie było adresowane do dzieci z Gminnego Przed-
szkola z Rogowa. Ratownicy medyczni Roman Rzyszkowski oraz Jarosław 
Szymański przeprowadzili instruktaż z podstawowych zasad udzielania pierw-
szej pomocy. 

9.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbyło się spo-
tkanie aktywizujące dla seniorów, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Świecia” w ramach projektu „Starość też radość” fi nansowanego przez 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Seniorzy mieli okazję zapo-
znać się z nowym gmachem, zbiorami i usługami biblioteki. Zachęcano ich do 
udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki, Spotkaniach z Historią, 
spotkaniach autorskich, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych, podczas któ-
rych można np. nauczyć się obsługi komputera. 

9.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi przygotowano 
lekcję historii regionalnej poświęconej absolwentce tucholskiego Liceum Ogól-
nokształcącego, aktorce Zycie Edycie Połom-Brzozie, ps. Połomska, dwukrot-
nej laureatce „Złotej Maski”. Pomysłodawczynią spotkania była Maria Ollick, 
która przygotowała projekt „...Szukać trzeba Ciebie wśród gwiazd...” Do jego 
realizacji zaprosiła Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowo-
dworskiego i Miejską Biblioteką Publiczną. Zadanie wsparł fi nansowo Powiat 
Tucholski.

10.06. o godzinie 10.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu 
włączyła się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK 
CZYTAM, by ustanowić rekord czytania książek w jednym momencie przez 
jak największą grupę osób. Jej celem była przede wszystkim promocja czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży. W Świeciu w akcji udział wzięły przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz miłośnicy książek i czyta-
nia, blisko 300 osób. Akcja była również okazją do inauguracji Letniej Czytelni 
na tyłach Biblioteki.
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11.06. w Łabiszynie przygotowano III edycję Street Artu. Pracownicy 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie po raz drugi zaprosili 
mieszkańców do udziału w fl ash mobie z książką. Na rynku w Łabiszynie spo-
tkało się ponad 60 osób, które postanowiły wspólnie czytać głośno swoje ulu-
bione książki. Po południu w trakcie bitw tanecznych dzieci mogły skorzystać 
z kącika malarskiego i gier.

14.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy w ramach współ-
pracy z Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z Jackiem Dehnelem 
– pisarzem, tłumaczem, malarzem, autorem m.in. książek: „Lala”, „Saturn”, 
„Balzakiana”, „Matka Makryna”, „Dziennik Roku Chrystusowego”, zbiorów 
wierszy: „Żywoty równoległe”, „Brzytwa okamgnienia”, „Ekran kontrolny”, 
„Języki obce”, a także przekładów wierszy Philipa Larkina oraz powieści Hen-
ry’ego Jamesa i Francisa Scotta Fitzgeralda. Spotkanie połączone było z promo-
cją jego najnowszej powieści pt. „Krivoklat”.

14.06. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zorgani-
zowano spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – rysownikiem i autorem książek 
dla dzieci, połączone z podsumowaniem gminnego konkursu rysunkowego pn. 
„Książka inspiruje – moje ulubione zwierzę”. Konkurs, objęty honorowym pa-
tronatem burmistrza Barcina, został przygotowany w partnerstwie z hurtownią 
„Barbara” oraz hurtownią „Kredka” w ramach Dni Barcina. Po spotkaniu w bi-
bliotece odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej Festyn Rodzinny.

16.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie zorganizowano 
podsumowanie cyklu spotkań dla dzieci pod nazwą „Tutaj mieszka nie tylko 
bajeczka”. Dzieci miały okazję wysłuchać legendy o „Borowej Ciotce”, która 
przedstawiona została w formie teatrzyku kukiełkowego. Przygotowana została 
również krzyżówka i pogadanka na temat zachowania w lesie oraz gra memory 
z ilustracjami nawiązującymi do leśnego środowiska. Na koniec nagrodzono 
najaktywniejszych czytelników i uczestników w/w cyklu spotkań.

17.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu miało miej-
sce spotkanie z Michałem Worochem – fotografem, montażystą i grafi kiem. 
M. Woroch porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo choroby, robi to, co 
chce oraz to co lubi, a mianowicie podróżuje. Prezentacja multimedialna pt. 
„Krok po kroku w stronę świadomości” udowodniła, że warto gonić za marze-
niami. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury Sportu i rekreacji w Pruszczu. 
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18.06. w Filii w Ostromecku Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej 
w Dąbrowie Chełmińskiej zorganizowane zostało wyjazdowe spotkanie Byd-
goskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Już po raz trzeci 
jego członkowie gościli w Ostromecku, tym razem swoje gościnne progi udo-
stępniła im biblioteka. Spotkanie poprowadził Pan Jerzy Świetlik – wielolet-
ni członek Towarzystwa i kolekcjoner nie tylko monet. Uczestnicy wybrali się 
na spacer po ostromeckim Zespole Pałacowo-Parkowym.

20.06. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku od-
była się pierwsza publiczna prelekcja Sławomira Sobeckiego, doktoranta Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, znanego z wielu publikacji 
zamieszczanych w lokalnej prasie. Temat prelekcji brzmiał: „W obronie religii 
katolickiej, w obronie polskości – walka mieszkańców prowincji Westpreussen 
z germanizacją i kolonizacją”. Towarzyszyła jej prezentacja multimedialna. 

23.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie miało miejsce 
pierwsze spotkanie autorskie Natalii Jagiełło-Dąbrowskiej z Koronowa, która 
zadebiutowała na rynku wydawniczym powieścią „Nasze kiedyś”. Już pracuje 
nad dalszym ciągiem tej pasjonującej historii. 

23.06. z czytelnikami spotkała się w Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Nakle Katarzyna Ratajczyk, autorka książki „Niezniszczalne. 
Prawdziwe opowieści przedsiębiorczych kobiet, czyli czego uczy nas porażka”. 
Zdradziła, że do powstania publikacji doszło dzięki śniadaniom Sieci Przedsię-
biorczych Kobiet, na których regularnie bywała. Książka zawiera 11 wywiadów 
z kobietami, które odważyły się podjąć ryzyko prowadzenia własnej fi rmy. 

26.06. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie była 
współorganizatorem I Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego. Zgromadził 
on zawodników z Łabiszyna, Żnina, Barcina, Bydgoszczy, Torunia, Szubina, 
Zielonki, Białych Błot, Inowrocławia, Sępólna Krajeńskiego, Pakości, Brzozy, 
Nakła nad Notecią, Rynarzewa, Gąsawy. Udział wzięli także biegacze z innych 
zakątków Polski czyli z Żagania, Sopotu, Poznania, Łysomic, Bytowa czy Świd-
nicy. Zawodnicy i zawodniczki pokonali pięć kilometrów. Tuż po biegaczach 
wystartowali zawodnicy nordic walking. Na starcie biegu stanęło ponad dwustu 
zawodników. Odbyły się także biegi dla dzieci i młodzieży. Oprócz pracy pod-
czas wydawania pakietów startowych w biurze zawodów pracownicy biblioteki 
przygotowali animacje dla dzieci. Było m.in. projektowanie koszulek na bieg, 
które później pięknie się eksponowały na łabiszyńskiej wyspie. Dzieci otrzyma-
ły balony w kształcie piesków, mieczy, kwiatków itp.
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30.06. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się otwarcie 
wystawy „Nasza Japonia” prezentującej autorskie grafi ki reżysera Andrzeja 
Wajdy inspirowane kulturą, przyrodą i architekturą Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Ważną część ekspozycji – wypożyczonej z Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej 
„Manggha” w Krakowie – stanowiły fotografi e wykonane przez żonę Wajdy, 
uznaną scenografkę, Krystynę Zachwatowicz. Zaprezentowano również publi-
kacje pochodzące z Ambasady Japonii w Polsce.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Program ProKultura
W 2016 roku Biblioteka kontynuowała realizację przedsięwzięcia Pro-

gram ProKultura. Działa on na zasadzie karty rabatowej czy klubowej upraw-
niającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, taki jak np. zniżki na zakup 
biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, konkursów przeznaczonych 
dla posiadaczy kart, okresowych akcji promocyjnych itp. Karta ProKultura to 
karta biblioteczna WiMBP w Bydgoszczy, która poza standardową funkcją do-
stępu do zbiorów biblioteki umożliwia jej posiadaczom uzyskanie rozmaitych 
korzyści poza murami książnicy, np. zakup tańszych biletów na wydarzenia kul-
turalne w Bydgoszczy. Dzięki niej, czytelnicy bydgoskiej WiMBP mogą także 
korzystać z akcji promocyjnych u partnerów WiMBP, którzy włączyli się do 
programu. Właścicielem Karty może stać się każdy czytelnik WiMBP w Byd-
goszczy. Patronat honorowy nad programem objął Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał 
Bruski. Więcej o programie przeczytać można na stronie: http://www.prokul-
tura.net/

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy podjął w 2012 roku inicjatywę stworzenia 
szlaku w ramach międzynarodowego projektu SHIFT – X współfi nansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program dla Europy Środ-
kowej). To europejska inicjatywa, mająca na celu przede wszystkim usprawnie-
nie struktur zarządzania dziedzictwem przemysłowym oraz tworzenie innowa-
cyjnych produktów dziedzictwa przemysłowego. Szlak Wody Przemysłu i Rze-
miosła TeH2O to przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy 
historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związane-
go z wodą. Każda z powieści splata ze sobą losy bydgoszczan – rzemieślników, 
przedsiębiorców, społeczników – z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła. 
Nie sposób zaprzeczyć, że największy potencjał miasta stanowią, niezmiennie, 
jego ludzie. Szlak TeH2O spośród innych szlaków wyróżnia narracja. Znajdu-
jące się na nim obiekty pełnią rolę ilustracji i scenerii dla wielu przeplatających 
się opowieści o ludziach i wydarzeniach z okresu rozkwitu przemysłowej Byd-
goszczy. W 2016 r. jednym z 15 miejsc na szlaku została Introligatornia Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Długiej 39.
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Festiwal Literatury PRZE-CZYTANI 2016

W ramach współpracy z Miejskim Centrum Kultury WiMBP włączyła 
się do organizacji Festiwalu Literatury PRZE-CZYTANI 2016. To jedyne takie 
przedsięwzięcie w skali kraju, które jest w całości programowane przez mło-
dzież ze Stowarzyszenia Intelektualistów Niepokornych Trickster działającego 
w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. To oni wybierają i zapraszają 
gości, prowadzą spotkania z pisarzami i wybierają tematy warsztatów. Na fe-
stiwalu goszczą najważniejsi polscy pisarze współcześni. Tegoroczny festiwal 
odbywał się pod hasłem „Pytaj o Polskę i resztę świata”. Odpowiedzi w tym 
roku próbowali młodzieży udzielić: Magdalena Tulli, Marek Bieńczyk, Ange-
lika Kuźniak, Mariusz Szczygieł, Marek Krajewski, Jakub Ekier, Paweł Jan-
czarski oraz Przemysław Czapliński i Jerzy Sosnowski. W ramach Festiwalu 
w Bibliotece Głównej WiMBP odbyły się 2 spotkania: z Magdaleną Tulli – 15 
marca oraz z Markiem Krajewskim – 17 marca. 

Tydzień Bibliotek 2016

 W dniach 8-15 maja 2016 r. już po raz trzynasty w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy obchodzony był Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem ,,Biblioteka inspiruje”. Z tej okazji 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wraz z WiMBP, przygotowało szereg 
propozycji dla czytelników. Poprzez różne formy działań – spotkania autorskie, 
koncerty, pokazy fi lmów, wystawy, kiermasze książek, głośne czytanie i wie-
le innych – organizatorzy Tygodnia Bibliotek chcieli pokazać, że biblioteka to 
ważny ośrodek informacji, zapewniający swobodny dostęp do wiedzy, ale też 
miejsce interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych. 9 maja Bi-
blioteka zaprosiła na spotkanie z DJ Wiką, czyli Wirginią Szmyt, didżejką i ani-
matorką, kobietą samodzielną i niezależną (seniorka +70) oraz Pauliną Braun, 
absolwentką Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej Spot w Krakowie, realizatorką 
projektów artystycznych zaangażowanych społecznie, happeningów. Obie pa-
nie współpracują ze sobą, organizują Dancingi Międzypokoleniowe. 10 maja 
odbyło się spotkanie z instruktorkami bydgoskiego INDIGO STUDIO, posia-
dającego uprawnienia do nauczania Pilates, bodyArt, DeepWork oraz fi tness. 
12 maja odbyła się kolejna edycja Targowiska Kultury, na którym można było 
wymienić się niepotrzebnymi już książkami, płytami, fi lmami, grami, instru-
mentami, aparatami, kamerami i sprzętem RTV. Tego samego dnia publiczność 
miała okazję wysłuchać koncertu zespołu Baza. Bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród czytelników cieszyły się spotkania autorskie zorganizowane w ra-
mach programu Dyskusyjne Kluby Książki. 14 maja gościł w Bibliotece Adam 
Wajrak – dziennikarz, działacz na rzecz ochrony przyrody, który w Bydgoszczy 
promował swoją książkę „Wilki”. 17 maja z czytelnikami spotkał się piosen-



111

karz, kompozytor, poeta, aktor, dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny Ro-
bert Janowski. Spotkanie połączone było z promocją książki „Muzyka mojego 
życia”. Interesującą propozycją w Tygodniu Bibliotek była wystawa „Biblia 
na przestrzeni wieków. Najcenniejsze wydania Pisma Świętego w zbiorze Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy”. Tydzień Bibliotek 
obchodziły także biblioteki samorządowe.

Noc w Bibliotece

To niezwykłe wydarzenie kulturalne połączyło kilka dziedzin sztuki 
– literaturę, fi lm i muzykę. Na czytelników czekało 21 maja 2016 r. sporo atrak-
cji. Można było zwiedzić Bibliotekę Bernardynów – zabytkową, poklasztorną 
bibliotekę należącą niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów, najstarszy 
zachowany w mieście księgozbiór, którego początki sięgają schyłku XV w. 
Zwiedzając introligatornię WiMBP w Bydgoszczy, czytelnicy mogli obejrzeć 
pokaz kolejnych etapów oprawy książek oraz maszyny introligatorskie z po-
czątku XX wieku. Kinomani obejrzeli amerykański fi lm muzyczny fantasy Boba 
Marshalla pt. „Tajemnice Lasu” w ramach cyklu Projektor – fi lmy na strychu. 
Roman Pleszyński zaprosił uczestników Nocy w Bibliotece na multimedialny 
pokaz o wszechświecie pt. „Czy wszechświat został zaprojektowany?”. Biblio-
teka włączyła się do akcji ph. Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady® Małgorzaty 
Musierowicz. Odbyło się spotkanie z Adamem Szeferem połączone z promocją 
książki „Mieszczaństwo bydgoskie w świetle testamentów i inwentarzy mienia 
z lat 1581-1620”. Centrum Gier Pegaz zorganizowało turniej gier planszowych. 
Kiermasz Taniej Książki przyciągnął tłumy czytelników. Tegoroczną Noc w Bi-
bliotece zamknął koncert zespołu „Metamorphosis Duo” na strychu Biblioteki. 
Noc w Bibliotece zorganizowały również biblioteki samorządowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie

„Skąd się wzięły małpy w Internecie”

2 marca 2016 roku do biblioteki przybyły dzieci z drugiej i trzeciej 
klasy szkoły podstawowej zaintrygowane tematem spotkania, który brzmiał: 
„Skąd się wzięły małpy w Internecie”. Prowadzące spotkanie bibliotekarki, za-
nim zaczęły się zajęcia, zostały zasypane gradem pytań związanych z małpami 
i Internetem. Już pierwsze zadanie wzbudziło wiele emocji, uczestnicy nie mo-
gli znaleźć wszystkich liter tworzących słowo Internet. Dużo lepiej poradzili 
sobie z tworzeniem mapy myśli. Po wysłuchaniu fragmentu książki pt. „Skąd 
się wzięły małpy w Internecie” dały sobie radę z takimi pojęciami jak: karta sie-
ciowa, gniazdko w karcie sieciowej, sieć domowa i co możemy połączyć w sieć. 
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Przy dźwiękach hip-hopowej muzyki bibliotekarki przeprowadziły zabawę ru-
chową komputer-gniazdko-kabel, czyli tworzenie sieci połączeń. Dzieci sponta-
nicznie tańczyły do momentu, aż muzyka ucichła, a następnie szybko połączyły 
się w grupy. Dużo więcej czasu zajęły dzieciom dwie kolejne zabawy. Podczas 
pierwszej uczestnicy składali w całość rozsypane adresy, a następnie wymyślali 
nazwy dla stron internetowych m.in. producenta zabawek, przedszkola polsko-
angielskiego, czy włoskiego zespołu „Gatti”. Podczas sprawdzania, czy wymy-
ślone adresy istnieją w rzeczywistości żywo reagowały, gdy wynik okazywał się 
prawidłowy. Zabawa z ruterami przebiegła bardzo sprawnie i wzbudziła duże 
zainteresowanie uczestników. Po przeczytaniu kolejnego fragmentu książki 
dzieci już wiedziały, co trzeba zrobić, aby wysłać książkę przyjacielowi, który 
mieszka w Rzymie. Co mają wspólnego małpy z Internetem? Po burzliwej dys-
kusji tajemnica została wyjaśniona, a ciekawość dzieci zaspokojona. Okazało 
się, że znak @ był znany i używany już od bardzo dawna jako określenie cen 
produktów. Zrelaksowani na koniec chętnie zakodowali swoje imiona za po-
mocą ASCII. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Skąd się wzięły małpy w Internecie” 
do scenariusza książki o tym samym tytule. Do programu włączyła się 24 lu-
tego Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach oraz 10 marca Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie.
 

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

„Smak słowa”

8 czerwca 2016 roku w RBP w Szubinie odbył się fi nał pierwszej edy-
cji miejsko-gminnego projektu „Smak słowa” zrealizowanego przez Szubińskie 
Towarzystwo Kulturalne we współpracy z RBP w Szubinie, jej fi liami wiejski-
mi oraz szkołami podstawowymi z Szubina, Kowalewa, Królikowa, Rynarzewa 
i Turu. Ważnym partnerem projektu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Nakle nad Notecią – Filia w Szubinie. Całość dofi nansowała Gmina Szu-
bin. Istotą „Smaku słowa” było kształcenie wśród dzieci młodszych nawyku 
poprawnej wymowy, rozwijanie kompetencji językowych. Bardzo pomogły 
w tym spotkania z logopedą z Poradni. Zajęcia ze specjalistami adresowane 
były zarówno do dzieci, jak ich rodziców i nauczycieli. Ponadto dzieci pod opie-
ką nauczycieli i bibliotekarzy przygotowywały scenki teatralne w oparciu o pol-
skie teksty literackie. Plon pracy dzieci i opiekunów można było podziwiać 
podczas fi nału. W szubińskiej książnicy zaprezentowało się aż siedem zespołów 
teatralnych z Królikowa, Chomętowa (przy współpracy Szkoły Podstawowej 
w Kowalewie), z Rynarzewa, Turu i Słonaw. Każda z inscenizacji była inna, 
lecz wszystkie zachwyciły oryginalnością i grą aktorską dzieci. Jury złożone 
z przedstawicieli opiekunów siedmiu zespołów, po trudnej debacie ostatecznie 



113

wskazało jako zwycięzcę zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Opie-
kunka zespołu – Karolina Soloch odebrała z rąk prezesa Szubińskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego puchar przechodni. Zespół ze Szkoły Podstawowej w Turze 
zajął drugie miejsce. Wszyscy zebrani otrzymali drobne upominki. Żegnając 
się, uczestnicy projektu obiecali sobie drugą edycję zmagań teatralnych. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku

III Parada Postaci Bajkowych

 MGBP w Więcborku we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizo-
wała III Paradę Postaci Bajkowych. 30 czerwca 2016 r. przez Więcbork prze-
maszerowały przedszkolaki z terenu całej gminy. Wszystkie były przebrane 
za postacie z bajek, bądź za strażaków czy policjantów. Przedsięwzięcie miało 
na celu zaszczepienie najmłodszym miłości do książki. Ważne jest, aby rodzice 
lub starsze rodzeństwo czytali maluchom codziennie, dlatego w przygotowania 
zaangażowała się młodzież z więcborskiego liceum pod kierunkiem Magdale-
ny Kuszewskiej. Licealiści opiekowali się każdą grupą, dbali o bezpieczeństwo 
najmłodszych, roznosili wodę i napoje, a także bawili się wspólnie z pociecha-
mi. Dyrektor biblioteki Maria Kołata do wspólnej zabawy zaprosiła Myszkę 
Miki i Myszkę Minnie. W te postacie wcielili się: Burmistrz Waldemar Kuszew-
ski oraz pracownik Działu Promocji Urzędu Miejskiego Katarzyna Włodarczak. 
Postacie bawiły się razem z najmłodszymi, przyjęły petycję przygotowaną przez 
dzieci oraz wręczały dyplomy. Każde dziecko chciało uściskać bajkowych bo-
haterów i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Rozdano dyplomy za uczestnictwo w kon-
kursie plastycznym pt. „Bajek na świecie jest wiele, a czego nas uczą narysujcie 
mali przyjaciele”. Tego dnia każde obecne na rynku dziecko otrzymało upo-
minki – były to łakocie i książeczki. Dzieci słuchały bajek, wierszyków, miały 
okazję tańczyć, jak na prawdziwym balu. O oprawę muzyczną całego spotkania 
zatroszczyli się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcbor-
ku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach

Bajkowy Efekt Domina

 Mądre bajki z całego świata pod sprawdzonym szyldem EFEKT DO-
MINA trafi ły do GBP w Jaksicach. Tym sposobem biblioteka włączyła się do 
akcji Dominiki Kulczyk, dzięki której najmłodsi czytelnicy znaleźć się mogli 
we wspaniałym, egzotycznym świecie wyobraźni i poznali takie wartości, jak 
przyjaźń, zgoda, współpraca, zrozumienie, sprawiedliwość czy uczciwość. Fun-
dacja Kulczyk Foudation przekazała bibliotece materiały w postaci aubiobooka 
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z bajkami z takich państw jak Filipiny, Uganda, Kambodża, Madagaskar oraz 
przewodnika dydaktycznego. Dzięki temu bibliotekarze mogli rozpocząć zaję-
cia, podczas których maluchy słuchały bajki oraz wykonywały szereg działań 
związanych z usłyszanym tekstem. Pomysłów tematycznych bibliotekarzom nie 
brakowało, więc i zajęcia były bardzo różnorodne. Cała akcja miała za zadanie 
przywołać projekt Efekt Domina – inicjatywę edukacji globalnej, która uczy, 
że pomagając innym ludziom, można budować lepszą rzeczywistość i pokazać, 
że często tak niewiele może zmienić tak wiele. Uruchamia się mechanizm ma-
jący siłę pozytywnej zmiany otoczenia. Mądre bajki z całego świata poruszyć 
mają w umysłach dzieci pierwszą kostkę domina. Poznanie i zrozumienie to 
podstawa współodczuwania, a ono z kolei buduje poczucie odpowiedzialności, 
które jak nic innego motywuje ludzi do działania na rzecz innych. Cykl spo-
tkań bibliotecznych trwał od 4 kwietnia do końca maja 2016, a w świat bajek 
wprowadzili nas takie znane osobistości jak sama Dominika Kulczyk, Tomasz 
Ossoliński, Małgorzata Socha, Piotr Fronczewski i Paweł Deląg, którzy użyczy-
li swojego głosu, czytając bajki.

Biblioteka Publiczna Gminy w Złotnikach Kujawskich

Odjazdowy bibliotekarz

 Biblioteka już po raz trzeci wzięła udział w tej akcji. Tegoroczny rajd 
zorganizowany został 18 czerwca 2016 roku pod hasłem „Z lawendą w tle”. 
Trasa wiodła ze Złotnik Kujawskich do Mierzwin, dalej do Leszcz i z po-
wrotem. Pogoda dopisała, na starcie stawiło się 27. uczestników, a kolejnych 
8. dołączyło na trasie. Uczestnicy – bibliotekarze, dzieci wraz z rodzicami, wy-
ruszyli sprzed gmachu biblioteki i dotarli do wsi Leszcze. Meta zlokalizowana 
była na terenie plantacji lawendy „Lovenda kujawska”. Karolina Grontkowska 
oprowadziła uczestników po polu, opowiedziała o odmianach i właściwościach 
lawendy, nie zabrakło też kiełbasek z grilla, gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
Każde z dzieci otrzymało mini bukiecik z lawendy. Przed powrotem odbył się 
spacer nad jezioro Tuczyńskie, które jak głosi legenda powstało za przyczyną 
starej Tuczyny, żebraczki z której się naśmiewano i szydzono. Pewnego dnia 
Tuczyna w złości rzuciła na wieś przekleństwo: „Niech tę wieś woda pochło-
nie” i z karczmianej studni wytrysnęła woda, która w kilka minut zalała całą 
okolicę. Pełni niezapomnianych wrażeń i wiedzy uczestnicy zakończyli rajd, 
z zapewnieniem uczestnictwa w przyszłym roku. W akcję „Odjazdowy biblio-
tekarz” włączyły się też biblioteki z Gąsawy, Gniewkowa, Gostycyna, Prusz-
cza, Świecia. 
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JUBILEUSZE BIBLIOTEK

 1 kwietnia 2016 r. jubileusz 65-lecia powstania obchodziła Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sicienku. W związku z tą uroczystością gościli w niej: 
Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Sicienko Marek Nadolny, Wójt Gminy Sicienko Jan Wach, kierownik Działu 
Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Bydgoszczy Beata Malczewska. Za-
proszono byłych pracowników biblioteki, dyrektorów szkół Gminy Sicienko. 
Obecni byli również czytelnicy, przyjaciele, sympatycy oraz uczestnicy konkur-
su „Wierszoteka Biblioteki”. Po ofi cjalnych powitaniach wystąpili uczniowie 
klasy czwartej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej 
w Wojnowie z inscenizacją pt. „Historia książki”. Dyrektor biblioteki Anna 
Rychławska przedstawiła krótką historię biblioteki. Następnie oddano głos go-
ściom. Część ofi cjalną zakończyły występy uczestników konkursu „Wierszote-
ka Biblioteki”, którzy czytali swoje wiersze zamieszczone w tomiku pod tym 
samym tytułem, wydanym z okazji jubileuszu. Oczywiście, nie mogło zabrak-
nąć tortu ze świeczkami.

 22 kwietnia 2016 r., w przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich, swoje 70-lecie obchodziła Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szu-
binie. Uroczystość jubileuszowa nie przypadkiem odbyła się w miesiącu po-
święconym książce, jej autorom i czytelnikom. Jubileusz biblioteki szubińskiej 
zgromadził licznych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz 
samorządowych, dyrektorów bibliotek z regionu, czynnych oraz emerytowa-
nych bibliotekarzy z gminy, a także przyjaciół szubińskiej książnicy. Święto 
biblioteki stało się dla dyrektora Mirosława Rzeszowskiego okazją do licznych 
podziękowań bibliotekarzom i pracownikom obsługi tworzącym dorobek bi-
blioteki na przestrzeni minionych siedemdziesięciu lat. Były też podziękowania 
pod adresem władz gminy Szubin oraz sponsorów i środowiska kulturalnego, 
a także oświatowego miasta i gminy Szubin. Uroczystość jubileuszową uświet-
nił wykład okolicznościowy urodzonego w Szubinie prof. dr. hab. Waldemara 
Kuligowskiego, pracownika Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wy-
działu Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
fi lm promocyjny Pawła Dobiesa, laureata I edycji organizowanego przez RBP 
Powiatowego Przeglądu Filmów Amatorskich, poświęcony szubińskiej biblio-
tece.

16 września 2016 r. 70. rocznicę powstania świętowała Biblioteka 
Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim. Uroczy-
stość poprowadził Kazimierz Rink, który wplatał w swoje zapowiedzi poezję 
patrona biblioteki. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać historię i współ-
czesność biblioteki przedstawioną w prezentacji multimedialnej. Wolontariu-
szom, darczyńcom i sponsorom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. 
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Zwieńczeniem uroczystości był koncert Kwartetu Smyczkowego Bydgoskich 
Solistów ARTE CON BRIO. Artyści zaprezentowali najpiękniejsze utwory 
operetkowe, przeboje musicalowe i fi lmowe. Po części ofi cjalnej długo jeszcze 
w murach biblioteki słychać było gwar, wspomnienia, serdeczności i podzięko-
wania. Nie zabrakło tradycyjnego tortu i kawy. 

24 września 2016 r. swoje 70 urodziny obchodziła Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Świeciu. Z tej okazji zorganizowała grę miejską „Zagubiony”. 
Uczestnicy musieli wykonać zadania w 8 punktach miasta, uwiecznić na foto-
grafi i 9 obiektów zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i ostatecznie znaleźć 
zagubiony przedmiot. O 15.00 odbyło się w bibliotece spotkanie autorskie Kin-
gą Willim, autorką książki pt. „Niebna”, od wielu lat związaną ze Świeciem. 
W czasie wolnym pisze i fotografuje. Ostatni punkt jubileuszowych obchodów 
stanowił wernisaż wystawy „Islandzkie żywioły”, prezentującej fotografi e po-
chodzącego ze Świecia Mateusza Ściborskiego, pasjonata fotografi i, zajmujące-
go się naukowo przyrodą. 

21 października 2016 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nakle nad Notecią uroczyście obchodziła jubileusz 70-lecia swego powsta-
nia (pierwsza biblioteka publiczna w Nakle powstała 20.09.1946 r.). Na jubile-
usz przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Nakła Sławomir Napierała, skarbnik 
Tomasz Angielczyk oraz sekretarz Krzysztof Kopiszka, Starosta Powiatu Na-
kielskiego Tomasz Miłowski, wicestarosta Andrzej Kinderman, dyrektor Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska 
oraz wicedyrektor WiMBP Danuta Kaczmarek, prezes Polskiego Związku Bi-
bliotek Jan Krajewski, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Janem Świa-
tłowskim, radni Rady Powiatu Nakielskiego z przewodniczącym Radosławem 
Mrugowskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych instytucji kultury miast i gmin (Nakło, Szubin, Kcynia, Mrocza, Bar-
cin , Sadki). W spotkaniu wzięli udział obecni, jak i emerytowani pracownicy 
biblioteki, a także wierni czytelnicy. Obchody jubileuszu były doskonałą okazją 
zarówno do wspomnień, jak i zaprezentowania 70-letniego dorobku nakielskiej 
książnicy. Prezentacja multimedialna przygotowana przez Justynę Widawską 
ukazała historię i współczesność biblioteki. Kolejnym punktem programu były 
podziękowania i listy gratulacyjne. Gromkimi brawami przyjęto informację 
o budowie nowej siedziby biblioteki przekazaną przez Burmistrza Nakła. Ju-
bileusz uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej w Nakle. Po części ofi cjalnej goście zaproszeni zostali na uroczy-
sty bankiet. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


