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Beata Malczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY – 2018 ROK

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

Podregion bydgoski województwa kujawsko-pomorskiego swoim za-
sięgiem obejmuje 8 powiatów, w których funkcjonuje 55 bibliotek (25 w mia-
stach i 30 na wsi), a w ich strukturze:

124 filie biblioteczne (w tym 48 w miastach oraz 76 na wsi)•	
25 oddziałów dla dzieci (w tym 22 w miastach oraz 3 na wsi)•	
32 punkty biblioteczne•	

W ubiegłym roku w podregionie bydgoskim zmniejszyła się liczba 
filii bibliotecznych usytuowanych na wsi. Zlikwidowane zostały następujące 
placówki: Filia w Śliwiczkach GBP w Śliwicach (powiat tucholski) oraz Fi-
lia w Świątkowie BPMiG w Janowcu Wlkp. (powiat żniński). Natomiast Filie 
w Ostromecku i w Czarżu GBP w Dąbrowie Chełmińskiej (powiat bydgoski) 
przekształcone zostały w biblioteki szkolne.

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

łają 4 biblioteki połączone z ośrodkami kultury. W gminach: Białe Błota (powiat 
bydgoski) oraz Osie (powiat świecki) funkcjonują biblioteki będące w struktu-
rach ośrodka kultury. W Kcyni (powiat nakielski) od 2013 roku działa Gmin-
ne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Od 2016 roku 
istnieje Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w powiecie 
tucholskim. Pozostałe biblioteki samorządowe w podregionie bydgoskim posia-
dają status samodzielnej instytucji kultury. 
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Filia we Wtelnie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koronowie 
(powiat bydgoski) funkcjonuje jako biblioteka publiczno-szkolna. 

W lutym 2018 zmienił się również status formalno-prawny Gminnej 
Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (powiat bydgoski). 
Przekształcona została ona w Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej filie w Ostro-
mecku i Czarżu przekształcone zostały w biblioteki szkolne.

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

II Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, wysokość do-
tacji na działalność ponadlokalną (ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
w stosunku do ubiegłego roku).

W podregionie bydgoskim województwa kujawsko-pomorskiego 
funkcjonuje jedna biblioteka powiatowa – Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Świeciu, która powstała w 2017 roku na bazie zlikwidowanej Filii w Świe-
ciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. PBW w Świeciu 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2018 roku 
dotację w kwocie 338.339 zł. Instruktor powiatowy zatrudniony jest w wymia-
rze 1 etatu. PBP w Świeciu zorganizowała w 2018 roku Konferencję Bibliote-
karzy Powiatu Świeckiego, na której omawiano problemy związane z promocją 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozmawiano o zadaniach regional-
nych bibliotek. PBP przygotowała również szkolenie z zakresu ochrony danych 
dla bibliotekarzy z powiatu. Przeprowadzone zostały 2 konkursy czytelnicze 
o zasięgu powiatowym.
 W 2018 r. w podregionie bydgoskim województwa kujawsko-po-
morskiego działało także 6 bibliotek pełniących funkcję biblioteki powiatowej 
na mocy podpisanego ze starostwem porozumienia (Gniewkowo, Mogilno, Na-
kło, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Żnin). Nadal brakuje biblioteki powiatowej 
w Bydgoskim Powiecie Ziemskim. W 2018 roku Starostwo Powiatowe wsparło 
(po 3. latach przerwy) działalność bibliotek publicznych w gminach powiatu 
bydgoskiego, przekazując im w formie dotacji, środki na zakup nowości wy-
dawniczych w wysokości 1.000 zł. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie pełniła za-
dania biblioteki powiatowej dla powiatu inowrocławskiego na mocy porozu-
mienia (na czas nieokreślony) zawartego w 2015 roku pomiędzy Powiatem 
inowrocławskim a Gminą Gniewkowo. W 2018 roku M-GBP w Gniewkowie 
otrzymała na ten cel 60.000 zł, (10.000 więcej niż w roku ubiegłym). Kwota ta 
jest przeznaczona głównie na zakup książek i prenumeratę czasopism. W związ-
ku z brakiem wykwalifikowanej kadry biblioteka nie jest w stanie podjąć dzia-
łań instrukcyjno-metodycznych w powiecie, w którym funkcjonują: 1 biblioteka 
miejska, 3 miejsko-gminne oraz 4 gminne. 

 Starostwo w Mogilnie na działalność powiatową w 2018 roku przeka-
zało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 21.000 zł. Kwota ta nie ulega 
zmianie od roku 2011. Biblioteka w Mogilnie sprawuje nadzór merytoryczny 
nad 1 biblioteką miejską, 2 bibliotekami gminnymi w powiecie. Z powodu bra-
ku środków są to najczęściej kontakty telefoniczne. Ze środków powiatu zaku-
piono książki, sfinansowano prenumeratę czasopism regionalnych. Biblioteka 
tworzy bibliografie czasopism regionalnych oraz gromadzi dokumenty życia 
społecznego z regionu. Ze środków powiatu wypłacany jest dodatek funkcyjny 
instruktora. Instruktor pracuje w wymiarze 0,2 etatu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią 
na działalność powiatową otrzymała ze Starostwa Powiatowego w 2018 roku 
100.000 zł (tyle samo co w 2017 roku). Dotacja przeznaczona została na płace 
oraz organizację konkursów o zasięgu powiatowym. Biblioteka tworzy biblio-
grafię prasy regionalnej. W 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nakle na bieżąco prowadziła działalność instrukcyjną w ramach zgłaszanych 
potrzeb przez biblioteki publiczne z terenu powiatu nakielskiego. Instruktor 
(1etat) wizytował placówki w terenie. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną 
nad 3 bibliotekami miejsko-gminnymi, 1 gminną.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcje biblio-
teki powiatowej od 2004 roku. Wysokość dotacji otrzymywanej na ten cel ze 
Starostwa Powiatowego pozostaje niezmieniona od 2004 roku i wynosi 15.000 
zł. Biblioteka nie zatrudnia instruktora powiatowego. Środki z dotacji przezna-
czono głównie na zakup książek o tematyce regionalnej. BP zorganizowała dla 
bibliotekarzy z powiatu sępoleńskiego szkolenie na temat e-usług w bibliotece 
oraz deskryptorów. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi wypełniała w 2018 roku 
zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia podpisanego tylko 
na bieżący rok (od 2001 r. porozumienie jest podpisywane każdego roku na 
nowo). Dotacja otrzymana ze Starostwa wynosiła w 2018 roku 30.000 zł, czyli 
tyle samo co w latach ubiegłych. Od 2007 roku Biblioteka pełni też rolę biblio-
teki uczelnianej dla miejscowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. 
Ze środków uczelni sfinansowano zakup księgozbioru fachowego oraz prenu-
meratę czasopism z dziedzin zgodnych z profilem uczelni. Księgozbiór i czaso-
pisma pozostają w depozycie biblioteki z możliwością udostępniania go wszyst-
kim zainteresowanym czytelnikom. W ubiegłym roku biblioteka pozyskała 
z uczelni środki w kwocie 15.000 zł, które przeznaczyła na sfinansowanie 0,5 
etatu pracownika czytelni. Od 2015 roku MBP w Tucholi pełni również zadania 
biblioteki Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego i otrzymuje 
na ten cel dotację w wysokości 3.000 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucho-
li nie prowadzi żadnych działań instrukcyjnych.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie na działalność 
na rzecz bibliotek w powiecie otrzymała w 2018 roku ze Starostwa Powiato-
wego w Żninie kwotę 69.000 zł (1.500 zł więcej niż w 2017 roku). Środki te 
przeznaczone były głównie na płace, na zakup książek popularnonaukowych, 
na organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów czytelniczych o zasię-
gu powiatowym (spotkania autorskie, spotkania Klubu Podróżnika, konkursy). 
W ramach tych środków tworzona jest również „Bibliografia regionalna Powia-
tu Żnińskiego”. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Żninie wsparło w kwocie 
1.000 zł działalność wydawniczą MiPBP w Żninie. Biblioteka żnińska obejmuje 
opieką merytoryczną 3 biblioteki miejsko-gminne i 2 gminne. Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zatrudnia 2 instruktorów w wymiarze 
0,1 etatu, którzy udzielają bibliotekarzom z terenu powiatu najczęściej infor-
macji telefonicznych, odpowiadają na pytania dotyczące prawa bibliotecznego, 
przepisów oraz merytoryki działań, pracy w programie bibliotecznym Mak+. 
Nieliczne są wyjazdy instruktorów powiatowych w teren. Częściej natomiast 
zainteresowani pomocą merytoryczną bibliotekarze gminni przyjeżdżają do 
MiPBP w Żninie.

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

Ogółem w bibliotekach powiatowych zatrudnionych jest 5 osób na sta-
nowiskach instruktorów w wymiarze 2,30 etatu. Instruktor pracujący w wymia-
rze pełnego etatu zatrudniony jest w PiMBP w Nakle oraz w PBP w Świeciu. 
W Gniewkowie, Sępólnie Krajeńskim i Tucholi brak w ogóle instruktorów po-
wiatowych. Biblioteki nie mają środków na szkolenia i w większości ich opieka 
merytoryczna nad bibliotekami w powiecie sprowadza się niestety tylko do kon-
taktów mailowych lub telefonicznych. Większość współpracuje z bibliotekami 
w terenie w zakresie organizacji imprez upowszechnieniowych o zasięgu ponad-
lokalnym. Biblioteki powiatowe przygotowują sprawozdawczość statystyczną 
i merytoryczną z działalności bibliotek powiatu dla WiMBP w Bydgoszczy.

III Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (osób 
z niepełnosprawnością, seniorów) – dostęp do biblioteki (bariery architek-
toniczne), zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (książki 
z dużą czcionką, audiobooki, e-booki – liczba w wol., jedn. inw. lub zbiory 
licencjonowane), wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne – 

jego rodzaj i opis. Informacja o ewentualnej współpracy (i jej charakterze) 
podejmowanej z organizatorami lub instytucjami wspierającymi osoby nie-
pełnosprawne. 

Biblioteki samorządowe starały się w ubiegłym roku zaspokajać po-
trzeby czytelnicze, informacyjne, edukacyjne specjalnych grup czytelniczych: 
osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze 
nauki szkolnej. Najczęściej oferowaną usługą było wypożyczanie „książki mó-
wionej” przeznaczonej dla niewidomych, niedowidzących, dyslektyków i osób 
chorych. Tego typu zbiory udostępniała w minionym roku zarówno Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, jak i biblioteki samorządowe 
w podregionie bydgoskim.
 W WiMBP „książkę mówioną” udostępniała Wypożyczalnia Multi-
mediów – Multimedia 39. Posiadała ona w 2018 roku 7.426 tytułów „książki 
mówionej” (3.598 tytułów na kasetach magnetofonowych oraz 3.828 na płytach 
CD). W ubiegłym roku zakupiono 465 nowych tytułów. Z oferty Wypożyczalni 
Multimediów korzystało 35 osób niepełnosprawnych z Bydgoszczy i okolic, 
niewidomi i niedowidzący dorośli oraz uczniowie znajdującego się w Bydgosz-
czy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. Wypo-
życzalnia Multimediów WiMBP w Bydgoszczy w minionym roku dowoziła 
do domu „książkę mówioną” (16 razy) dwóm osobom niesprawnym ruchowo 
i w podeszłym wieku, które skorzystały z 211. tytułów. Audiobooki (łącznie 
3.928 tytułów) oferowało w minionym roku również 7 filii WiMBP. W 2018 
roku zakupiono 492 nowe tytuły. W minionym roku Wypożyczalnia Multime-
diów – Multimedia 39 WiMBP oferowała 58 filmów fabularnych z audiode-
skrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących.
 W Inowrocławiu funkcjonuje Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych 
Biblioteki Miejskiej. W 2018 roku jej księgozbiór liczył łącznie 1.459 wolu-
minów oraz 3.534 tytuły audiobooków. Użytkownicy filii wypożyczyli 4.168 
tytułów „książki mówionej”. Filia nr 12 współpracowała z Polskim Związkiem 
Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Integracyjnym Centrum Aktyw-
ności „Nadzieja Życia”, Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją 
„Arka” z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Klu-
bem Pacjenta „Przystań Nadziei”, Inowrocławskim Stowarzyszeniem „Ama-
zonki”, Stowarzyszeniem „Larix”, Zakładem Karnym w Inowrocławiu, Zespo-
łem Placówek Oświatowych w Tucznie, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 
w Bydgoszczy, świetlicami wiejskimi, inowrocławskim Klubem Turystyki Ro-
werowej, Kujawskim Centrum Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną w Inowrocławiu.
 Obok Bydgoszczy i Inowrocławia „książkę mówioną” na obu nośni-
kach (kasetach magnetofonowych oraz płytach CD) oferowały czytelnikom 
biblioteki w Świeciu i w Żninie. Ogółem w podregionie bydgoskim oferta au-
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diobooków wynosiła w 2018 roku 27.677 tytułów (o 2.848 więcej niż w 2017), 
z których 16.323 oferowały biblioteki w terenie.

W 2018 roku WiMBP poszerzyła o 370 woluminów ofertę książek 
drukowanych dużą czcionką, które wydaje Wydawnictwo Prószyński Media. 
Książki dostępne były w łącznej liczbie 1.763 woluminów w Bibliotece Głów-
nej (Wypożyczalnia FABULA) oraz 9 filiach. Zbiory te zostały wydzielone, by 
ułatwić do nich dostęp. W katalogach OPAC można je znaleźć wpisując nazwę 
serii „Duże Litery”. Książki drukowane dużą czcionką cieszą się zaintereso-
waniem czytelników i w związku z tym oferta będzie w miarę możliwości po-
szerzana. Książki z dużą czcionką oferują również biblioteki w terenie: Barcin, 
Koronowo, Mogilno, Strzelno, Cekcyn, Dąbrowa, Gostycyn, Jeziora Wielkie, 
Lniano, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz. 
 WiMBP w Bydgoszczy w 2018 r. umożliwiała również czytelnikom 
darmowy dostęp do e-booków. W minionym roku WiMBP wraz z bibliotekami 
samorządowymi z województwa kujawsko-pomorskiego tworzyła konsorcjum 
i wykupiła dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy konsor-
cjum mają dostęp do 1.647 dokumentów. 

Od maja 2016 roku Konsorcjum bibliotek samorządowych podregionu 
bydgoskiego, z WiMBP w Bydgoszczy na czele, oferuje czytelnikom również 
darmowy dostęp do e-booków na portalu Legimi. W 2018 r. konsorcjum posia-
dało w swojej ofercie około 25.000 tysięcy tytułów najnowszych pozycji litera-
tury pięknej. Książki w wersji elektronicznej dostępne na tablety, czytniki i inne 
urządzenia pozwalają na dowolne powiększenie czcionki dla osób z dysfunkcją 
wzroku. Użytkownicy całego Konsorcjum pobrali (wypożyczyli) z platformy 
Legimi na swoje urządzenia mobilne 54.561 darmowych e-booków.
 Obsługą czytelniczą objęci byli w 2018 roku także pacjenci niektórych 
szpitali. Kontynuowała swoją działalność Filia nr 28 dla dorosłych WiMBP, znaj-
dująca się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 
Z liczącego 6.257 woluminów (głównie beletrystyka) księgozbioru korzystało 
859. czytelników. Ogółem wypożyczyli oni 22.134 książki. Aby ułatwić dostęp 
do książki, szczególnie obłożnie chorym, bibliotekarz dwa razy w tygodniu od-
wiedzał oddziały, wypożyczając książkę „przy łóżku” chorego. Placówka byd-
goska posiadała w swojej ofercie 4 tytuły czasopism bieżących pochodzących 
z prenumeraty oraz 6 tytułów czasopism medycznych pochodzących z darów. 
W minionym roku działały filie szpitalne trzech bibliotek w terenie: inowro-
cławskiej Biblioteki Miejskiej (Filia nr 5), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nakle oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu (Filia nr 
2). Z ich księgozbiorów liczących 15.738 woluminów skorzystało 1.110. czy-
telników wypożyczając 11.193 pozycje. Filie szpitalne w Inowrocławiu, Nakle 
oraz Świeciu oferowały swoim użytkownikom łącznie 26 tytułów czasopism 

bieżących, natomiast filia świecka również 180 audiobooków. Biblioteka w Bar-
cinie współpracowała z Kołem Diabetyków. Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Świeciu organizowała czytanie bajek dla dzieci – pacjentów Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz, we współpracy z Instytutem Pa-
mięci Narodowej w Bydgoszczy, zajęcia dla uczniów znajdującej się na terenie 
szpitala szkoły podstawowej.
 Działalność upowszechnieniowa bibliotek publicznych skierowana 
do specjalnych grup czytelniczych nie ograniczała się wyłącznie do funkcjo-
nowania specjalnie do tego powołanych placówek. Filie WiMBP organizowały 
zajęcia literackie oraz edukacyjne przeznaczone dla seniorów. W ramach zajęć 
seniorzy zwiedzali z przewodnikiem Bydgoszcz, chodzili do Filharmonii na 
Poranki muzyczne oraz zwiedzali muzea. Kolejny już rok działało przy jednej 
z filii skupiające seniorów Koło Przyjaciół Biblioteki. Filia ta współpracowała 
również z zespołem teatralno-kabaretowym seniorów. Zainteresowaniem cie-
szyły się organizowane w filiach spotkania z ciekawymi ludźmi kultury oraz 
regionalistami, warsztaty florystyczne, kosmetyczne, warsztaty malarskie. 
Seniorzy uczyli się decupage’u i szydełkowania, odbywały się indywidualne 
szkolenia komputerowe. Z myślą o seniorach zorganizowano uroczyste obcho-
dy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, spotkania z Okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, a także wernisaże wystaw prezentujących twórczość se-
niorów. Seniorzy chętnie uczestniczyli w spotkaniach Klubów Brydżowych. 
W związku z postępującą automatyzacją biblioteki samorządowe udzielały oso-
bom starszym pomocy w obsłudze komputera i Internetu. Kursy obsługi kom-
putera dla seniorów zorganizowały biblioteki w Barcinie, Kruszwicy, Sępólnie 
Krajeńskim, Solcu Kujawskim (Komputerowy Klub Seniora), Żninie, Lnianie. 
Biblioteki w Nowem, Bukowcu, Pruszczu, Sicienku, we współpracy z łódzką 
Fundacją „Aktywizacja”, realizowały projekt „e-Mocni”. W 2018 roku doro-
śli użytkownicy bibliotek w Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Jeżewie, Kęsowie, 
Lubiewie, Pruszczu, Sicienku mogli wziąć udział w kolejnej edycji projektu 
„O finansach … w bibliotece”. Z Uniwersytetami Trzeciego Wieku współpraco-
wały biblioteki w Barcinie, Kcyni, Sępólnie Krajeńskim, Żninie, Sicienku, Filia 
nr 3 BM w Inowrocławiu. Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają w Barcinie 
podpisane umowy wolontariacie i w ich ramach tego prowadzą m.in. warsztaty 
rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. Przy Bibliotece Publicznej w Sol-
cu Kujawskim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie, Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Pruszczu, Filii w Piechcinie BPMiG w Barcinie, Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lnianie działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. W filii 
BP w Sępólnie Krajeńskim odbywały się kursy językowe (język angielski i nie-
miecki) dla seniorów, prowadzone na zasadzie wolontariatu przez emerytowane 
nauczycielki.
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 W większości seniorzy należą do Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy bibliotekach w Bydgoszczy i 37. miejscowościach bydgoskiego 
podregionu. W bibliotece żnińskiej kontynuował działalność Klub Podróżnika, 
którego członkami są w większości osoby starsze. Powodzeniem cieszyły się or-
ganizowane w barcińskiej bibliotece cykliczne spotkania dla seniorów ph. „Zaj-
rzyj do biblioteki powspominać…”. W barcińskiej Filii nr 1 działały dwa kluby 
skupiające seniorów: „Artystyczne pasje czytelników” i „Barcińskie wspo-
minki”. Filia nr 3 BM w Inowrocławiu współpracowała z Klubem Spółdzielni 
Mieszkaniowej RONDO, organizując imprezy dla seniorów. W większości se-
niorów skupiają działające przy bibliotekach w Więcborku oraz w Nakle kluby 
Zręczne Ręce oraz Kreatywny Kącik, w Kamieniu Krajeńskim Kółko Robótek 
Ręcznych, w Strzelnie Koło Rękodzieła Artystycznego. Biblioteki Gminy Lu-
biewo współpracują z zespołami seniorów Stokrotki i Bysławskie Frantówki 
oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich przy organizacji imprez integracyjnych. 
Z Kołami Gospodyń Wiejskich ma miejsce współpraca w Jaksicach. Od paź-
dziernika 2017 do czerwca 2018 roku realizowano w bibliotece soleckiej projekt 
„SUPER BABKI” adresowany do kobiet w każdym wieku, obejmujący m.in. 
warsztaty fotograficzne i rękodzielnicze. Biblioteki w Barcinie i w Kcyni utrzy-
mywały kontakt z Klubami Seniorów, biblioteka w Nakle z Kołem Emerytów 
i Rencistów, biblioteka w Kcyni ze stowarzyszeniami: „Dom Świętego Mikoła-
ja”, „Razem dla Dziewierzewa” i Stowarzyszeniem Rozwoju na Rzecz Wsi Stu-
dzienki i Sipiory, GBP w Pruszczu ze Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby 
Niepełnosprawne SWON Gołuszyce. Filia nr 1 BM w Inowrocławiu prowadziła 
Klub Aktywny Senior, a inowrocławska Filia nr 4 Klub Cafe Senior. W Filii nr 
12 zajęcia dla seniorów organizowane były aż w 6. grupach: „Senior potrafi” – 
zajęcia rękodzielnicze, „Fitness dla seniorów”, „Żyj z pasją” – spotkania z cie-
kawymi ludźmi, „Klub Dobrego Wiersza i Dobrej Prozy” – spotkania, podczas 
których seniorzy mieli okazję prezentować swoje utwory poetyckie oraz frag-
menty prozy, „Język niemiecki dla każdego”, „Szach-mat” – nauka gry w szachy 
od podstaw. W bibliotece strzeleńskiej odbywały się spotkania koła emerytów 
i członków Związku Kombatantów oraz emerytowanych pielęgniarek, a w Szu-
binie – Koła Emerytów i Rencistów oraz Koła Kombatantów. Biblioteka szu-
bińska organizowała wystawy prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
PELIKAN prowadzonego przez Ligę Kobiet Polskich – Oddział Kujawsko-Po-
morski. W wyniku współpracy biblioteki barcińskiej z Pracownią ART w Filii 
w Piechcinie organizowano w ramach cyklu „Artyści Gminy Prezentują” wy-
stawy prac uzdolnionych plastycznie seniorów oraz prowadzone przez seniorów 
warsztaty plastyczne dla dzieci. Seniorzy brali udział w organizowanym w Bar-
cinie Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej. Z myślą o seniorach realizowa-
ne były w Barcinie zadania: „Polski da się lubić”, „Drogowskaz Niepodległa” 
oraz w Piechcinie „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”. W 2018 roku 

biblioteka w Barcinie promowała twórczość osób niepełnosprawnych w ramach 
cyklu „Artystyczne prezentacje”, natomiast biblioteka w Rojewie zorganizowa-
ła wystawy prac haftu kujawskiego, haftu krzyżykowego oraz prac malarskich 
osób niepełnosprawnych towarzyszące imprezom gminnym w samym Rojewie, 
ale także w Inowrocławiu, Toruniu, Poznaniu.
 Biblioteki samorządowe (Inowrocław, Barcin, Janikowo, Nakło, Świe-
cie, Żnin, Jaksice) utrzymywały również kontakt z Domami Pomocy Społecznej 
oraz z Domami Dziennego Pobytu. Ich pensjonariusze korzystali z księgozbio-
ru, aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym bibliotek. Biblioteki w Barcinie, 
Koronowie, Kruszwicy, Dąbrowie Biskupiej prowadziły punkty biblioteczne 
w Domach Pomocy Społecznej. Ze Środowiskowymi Domami Samopomocy 
współpracowały biblioteki w Barcinie, Gniewkowie, Kruszwicy, Więcborku, 
Nowej Wsi Wielkiej, a biblioteki w Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Lnianie 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W 2018 roku biblioteka w Barcinie zorgani-
zowała we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy III Barciński 
Orszak Trzech Króli. Przygotowano też w bibliotece wystawę plac plastycznych 
pensjonariuszy barcińskiego ŚDS. Biblioteka w Barcinie nawiązała w minio-
nym roku współpracę z powstałym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”.
 Biblioteki publiczne kierowały swoją ofertę także do Szkół Specjal-
nych (Inowrocław, Gniewkowo, Kcynia, Koronowo – punkt biblioteczny przy 
Zespole Szkół dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Więcbork, 
Żnin, Dąbrowa Chełmińska), bądź uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
(Inowrocław). Biblioteka w Strzelnie współpracowała ze Specjalnym Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowawczym, natomiast GBP w Złotnikach Kujawskich or-
ganizowała zajęcia dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej. W GBP w Dąbrowie 
Chełmińskiej odbywały się indywidualne zajęcia z osobami niepełnosprawny-
mi, prowadzone przez terapeutów. PBP w Świeciu, we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, zorganizowała zajęcia dla pensjonariuszy 
Oddziału Dziennego Pobytu dla Ludzi Starszych „Florencja”. Biblioteka w Jak-
sicach współpracowała z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi: Dom dla 
Dzieci „Anna” i Dom dla Dzieci „Karolina”. Biblioteka w Świekatowie orga-
nizuje rokrocznie z myślą o osobach niepełnosprawnych trzy konkursy: z oka-
zji Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz konkurs wakacyjny. W Kruszwicy 
włączano w życie kulturalno-oświatowe biblioteki wychowanków świetlicy 
socjoterapeutycznej, w Inowrocławiu i w Nowej Wsi Wielkiej – świetlicy śro-
dowiskowej. Z księgozbioru koronowskiej MBP korzystały osoby przebywa-
jące w Zakładzie Karnym i Poprawczym. Filia biblioteczna w Radziczu GBP 
w Sadkach zorganizowała w 2018 roku, we współpracy z Dawidem Wolskim 
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z Polskiego Związku Niewidomych, zajęcia pod hasłem „Rehabilitacja w kultu-
rze”, które miały na celu przybliżenie dzieciom świata osób niewidomych. 
 Coraz więcej bibliotek stara się dostosować swoją ofertę do specjalnej 
grupy czytelników, jaką są dzieci w wieku 0-5 lat, a niejednokrotnie także do 
ich rodziców. Biblioteki wzbogacają swoje zbiory w książeczki-zabawki, or-
ganizują dla małych dzieci i ich rodziców szereg imprez. Zajęcia edukacyjne, 
literackie, plastyczne, teatralne dla dzieci w wieku od 0-5 lat organizowały filie 
WiMBP w Bydgoszczy, a także biblioteki podregionu bydgoskiego. W placów-
kach odbywało się cyklicznie głośne czytanie książek dzieciom. Bibliotekarze 
często zapraszani byli do przedszkoli i prowadzili tam zajęcia promujące czytel-
nictwo. Oddział dla dzieci i młodzieży na osiedlu Bajka WiMBP w Bydgoszczy 
kontynuował projekt adresowany do dzieci w wieku 0-3 lat ph. Rosnę z książką. 
Dzieci z rodzicami w ramach projektu uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych 
oraz literackich.
 Biblioteki wzięły udział w zainicjowanej przez Instytut Książki kam-
panii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, adresowanej do trzylatków. 
Do akcji włączyły się WiMBP w Bydgoszczy oraz biblioteki publiczne w tere-
nie: Barcinie, Świeciu, Górnej Grupie, Jaksicach, Kęsowie, Lubiewie, Prusz-
czu.
 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu kontynuował działalność 
Klub Maluszka skupiający dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz Klub WIEWIÓR 
dla pięciolatków. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie realizowała w 2018 
roku projekt „Od niemowlaka do przedszkolaka”, którego celem było zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieci gminy Jeżewo w wieku od 0 do 4 lat w okresie 
wakacji. Przy bibliotece w Solcu Kujawskim kontynuował swoją działalność 
Klub Rodzinny, powstały z Klubu Młodych Mam, założonego w 2011 roku.

Specjalną grupę czytelników tworzą niewątpliwie osoby obłożnie 
chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, przebywające w domach. Spraw-
dzoną formą upowszechniania wśród nich czytelnictwa było dostarczanie im 
książek do domu. Najczęściej zajmowały się tym rodziny i opiekunowie, często 
jednak także sami bibliotekarze. Praktyka ta była stosowana we wszystkich pla-
cówkach miejskiej sieci bibliotecznej WiMBP w Bydgoszczy, Inowrocławiu, 
Barcinie, Gniewkowie, Kcyni, Koronowie, Łabiszynie, Mogilnie, Nakle, Pako-
ści, Świeciu, Tucholi, Żninie, Cekcynie, Dąbrowie Chełmińskiej, Gostycynie, 
Jaksicach, Lnianie, Osiu, Rogowie.
 Przy udostępnianiu zbiorów bibliotecznych osobom niepełnospraw-
nym ważny jest łatwy dostęp do biblioteki. Niestety niewiele placówek biblio-
tecznych przystosowanych jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W Biblio-
tece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zamontowano schodołaz, który umożliwia 
wejście do budynku osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku 
inwalidzkim. Na 26 filii bibliotecznych, całkowicie przystosowana do obsługi 

osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety) jest Filia nr 11 dla dorosłych i dla 
dzieci, oddana do użytku w 2017 roku. Kolejnych 8 filii jest częściowo przy-
stosowanych do obsługi niepełnosprawnych poprzez przystosowanie wejścia 
do placówki. W 3 filiach dotarcie na piętro, a w filii szpitalnej dotarcie na po-
ziom -1, umożliwia winda. 
 W 2018 roku liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terenie wyniosła łącznie 
74, z czego 36 tego typu obiektów znajduje się w miastach i 38 na wsi. Z kolei 
tylko 42 biblioteki deklarują posiadanie udogodnień ułatwiających poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku. W czterech bibliotekach 
w mieście (Mogilno, Solec Kujawski, Świecie, Żnin) i w jednej na wsi (Sadki) 
użytkownicy mają do dyspozycji windę. Zaledwie 2. biblioteki (MBP w Mogil-
nie i BPMiG w Barcinie) posiadają stanowisko komputerowe przystosowane 
do obsługi osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia Multimediów 39 WiMBP 
dysponuje Czytakiem, przystosowanym dla niewidomych, urządzeniem do od-
twarzania książki mówionej w formacie DAISY, natomiast nie posiada zbiorów 
zapisanych w tym formacie. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu udostępnia 8 
urządzeń Czytak Plus. Biblioteki w Mogilnie, Nowem, Sępólnie Krajeńskim, 
Świeciu, Więcborku oraz Jaksicach, na mocy porozumienia ze Stowarzysze-
niem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, w ramach projektu Wy-
pożyczanie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych 
i słabowidzących, otrzymały w użyczenie Czytaki Plus, Czytaki NPN oraz do-
stęp do katalogu audiobooków. W Filii nr 12 w Inowrocławiu osoby niewidome 
i słabowidzące korzystać mogą ze stanowiska komputerowego z oprogramowa-
niem MAGi Plus. BPMiG w Barcinie posiada specjalny program komputero-
wy – Pakiet Rehabilitacyjny IVONA dla osób niewidomych i niedowidzących, 
który zawiera program IVONA Reader wspomagający słuchanie audiobooków 
i Internetu. Biblioteka w Nowem posiada podświetlane klawiatury na wszystkie 
stanowiska komputerowe. GBP w Lubiewie i jej Filia w Bysławiu oferowały 
osobom niedowidzącym elektroniczne powiększalniki umożliwiające czytanie. 
RBP w Szubinie wyposażona jest w tablice ze specjalnymi znakami graficznymi 
umożliwiającymi porozumiewanie się z osobami niemymi, z Zespołem Asper-
gera bądź chorymi na autyzm.

 IV E-usługi bibliotek – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, 
tworzenie biblioteki cyfrowej lub udział w konsorcjum, zdalny 
dostęp do zbiorów spoza bibliotek), ich wykorzystanie (np. licz-
ba wejść, pobrań).

W 2018 roku w podregionie bydgoskim 148 bibliotek i filii oferowa-
ło czytelnikom dostęp do katalogu on-line. Niestety tylko 89 z nich wprowa-
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dziło 100 % księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej. Natomiast 91 
placówek wypożyczało książki w komputerowym systemie bibliotecznym. 
Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oferowały 
czytelnikom 63 placówki, natomiast możliwość zdalnej rezerwacji materiałów 
bibliotecznych do wypożyczenia umożliwiało 88 placówek. 

Nadal jeszcze 3 biblioteki w podregionie w gminach: Dąbrowa Bisku-
pia, Kęsowo i Dragacz oraz 17 filii w podregionie bydgoskim nie rozpoczę-
ły prac nad wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznej bazy katalogowej 
z uwagi na brak elektronicznego systemu bibliotecznego.

Ogółem w podregionie bydgoskim 72. placówki prowadzą profile na 
portalach społecznościowych, za pomocą których informują czytelników o no-
wościach książkowych i wydarzeniach w bibliotece. Aż 39 bibliotek (na 55 
w podregionie bydgoskim) posiada własną stronę internetową.
 Biblioteka Miejska w Inowrocławiu oferuje czytelnikom możliwość 
korzystania z Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej http://dlibra.bmino.pl/
dlibra, w której obecnie znajduje się 9.388 obiektów. Jest ona systematycznie 
powiększana o czasopisma i materiały regionalne. W 2018 roku włączono do 
IBC 1.251 obiektów i odnotowano 13.666 wyświetleń publikacji. Biblioteka 
Miejska w Inowrocławiu otrzymała w 2018 roku 63.554 zł na zakup sprzętu 
i oprogramowania do digitalizacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego „Kultura w zasięgu 2.0”. Urząd Miasta Inowrocław dofinansował 
powyższy projekt w wysokości 11.633 zł. 
 Czytelnicy korzystają ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy (78.503 
obiekty), MiPBP w Żninie (4.737 obiektów), RBP w Szubinie (1.400 obiektów) 
i BM w Inowrocławiu (204 obiekty), umieszczonych w Kujawsko-Pomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej. Jest to projekt realizowany przez instytucje współpracujące 
w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 
Liczba udostępnień Zdigitalizowane obiekty, ze zbiorów WiMBP, zamieszczone 
w KPBC udostępniane były w 2018 roku 1.235 841 razy. Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Żninie zdigitalizowała w ubiegłym roku 100 obiektów 
ze zbiorów regionalnych. Można je przeglądać na miejscu w Bibliotece oraz 
w KPBC.

W 2018 roku WiMBP w Bydgoszczy poddała digitalizacji 10.352 
obiekty. Ogółem z całego księgozbioru WiMBP zdigitalizowanych zostało do 
końca 2018 roku 116.157 obiektów. W związku w realizacją projektu „Kultura 
w zasięgu 2.0” pracownia digitalizacji wzbogaciła się o skaner dziełowy Atiz 
Mark 2 Lite, komputer sterujący oraz oprogramowanie Document Express En-
terprise 8.0. Powierzchnie dyskowe powiększone zostały poprzez sieciowy ma-
gazyn danych QNAP TVS-1282-i5-16G wyposażony w 8 dysków twardych.

W 2018 r. WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki z MKiDN z progra-
mu Kultura Cyfrowa 2018-19 (2018 r. 67.200 zł, 2019 r. 17.000 zł). W ramach 
zadania „Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy” WiMBP 
zdigitalizowała i opublikowała w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 
105 poloników XVI-wiecznych zawartych w 62 woluminach. Łącznie cyfro-
we zasoby powiększyły się o 33.000 stron dzieł renesansowych uznawanych za 
największe osiągnięcia sztuki drukarskiej. Zbiory KPBC wzbogaciły się rów-
nież o archiwa ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy dotyczące Teatru Miejskiego 
w Bydgoszczy sprzed II wojny światowej. Bogata kolekcja zawiera ponad 3 ty-
siące publikacji, w tym afisze i programy teatralne, plany architektoniczne oraz 
fotografie i pocztówki. Zbiory te w latach ubiegłych umieszczone były na od-
dzielnej stronie internetowej. Innymi cennymi dziełami udostępnionymi w roku 
2018 były publikacje zdigitalizowane z okazji Jubileuszu 115-lecia Biblioteki 
w Bydgoszczy m.in. XIX-wieczne wydania Pana Tadeusza oraz Ksiąg narodu 
polskiego i pielgrzymstwa polskiego, a także atlas Topograficzna karta Króle-
stwa Polskiego z 1843 roku. Zdigitalizowane dokumenty ze zbiorów WiMBP 
w Bydgoszczy stanowiły na koniec 2018 roku 37% całego zasobu KPBC. Do-
stęp do zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w Bydgoszczy do których nie wy-
gasły jeszcze prawa autorskie, zapewniony jest w Pracowni Regionalnej i Czy-
telni Zbiorów Specjalnych.
 BM w Inowrocławiu oferuje swoim czytelnikom dostęp do Systemu 
Informacji Prawnej „LEX”. 
 5 bibliotek w podregionie bydgoskim (MBP Mogilno, BP Sępólno 
Krajeńskie, M-GBP Kruszwica, GBP Gostycyn, BPMiG Łabiszyn) digitalizuje 
dokumenty historii i tradycji lokalnej i upublicznia je na internetowych stronach 
Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, a najbardziej wartościowe materiały 
ze zbiorów bibliotek biorących udział w CATL prezentowane są na stronie Bi-
blioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. 
  WiMBP w Bydgoszczy tworzy i udostępnia on-line „Bibliografię 
województwa kujawsko-pomorskiego”. Baza bibliografii regionalnej zawiera 
75.800 rekordów. W 2018 roku wprowadzono do bazy 4.216 opisów bibliogra-
ficznych. Jest to bibliografia przedmiotowo-podmiotowa zawierająca opisy bi-
bliograficzne książek, czasopism, artykułów, wywiadów oraz utworów literac-
kich twórców związanych z naszym regionem, a także recenzji ich prac. MiPBP 
w Żninie opracowuje Bibliografię powiatu żnińskiego. Żnińska Biblioteka 
oferuje na swojej stronie internetowej kalendarium i informacje o działaniach 
kulturalnych organizowanych przez wszystkie instytucje kultury w mieście. Po-
zwala to mieszkańcom w jednym miejscu znaleźć różnorodne informacje na 
temat wydarzeń kulturalnych w mieście. 
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Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny 
 W 2018 roku WiMBP wraz z 13. bibliotekami samorządowymi z pod-
regionu bydgoskiego (BPMiG Barcin, M-GBP Gniewkowo, BM Inowrocław, 
MBP Koronowo, MBP Tuchola, BPMiG Łabiszyn, BP Sępólno Krajeńskie, BP 
Solec Kujawski, MBP Świecie, MiPBP Żnin, MBP Mogilno, PiMBP Nakło, 
GBP Złotniki Kujawskie), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgosz-
czy oraz 4. bibliotekami z podregionu toruńskiego (WBP-KK Toruń, BM Gru-
dziądz, MBP Chełmno, MiPBP Wąbrzeźno) tworzyła konsorcjum i wykupiła 
dostęp do elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawnic-
two Naukowe PWN na platformie IBUK Libra. Czytelnicy konsorcjum mieli 
dostęp do 1.647 dokumentów. W 2018 czytelnicy konsorcjum bibliotek samo-
rządowych podregionu bydgoskiego skorzystali z platformy IBUK Libra 11.687 
razy i pobrali 117.628 stron dokumentów.
Konsorcjum bibliotek oferujących dostęp do e-booków na portalu Legimi 
 W 2018 roku konsorcjum bibliotek samorządowych podregionu byd-
goskiego oferowało czytelnikom darmowy dostęp do e-booków na portalu Le-
gimi. W skład Konsorcjum Legimi wchodziły: WiMBP w Bydgoszczy, BM 
w Inowrocławiu, BPMiG w Barcinie, Biblioteka w Kcyni, MBP w Koronowie, 
BPMiG w Łabiszynie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu, MBP w Tu-
choli BPMiG w Więcborku, MiPBP w Żninie, GBP w Bukowcu, GBP w Cekcy-
nie, GBP Drzycimiu, GBP w Pruszczu, GBP w Śliwicach, GBP w Świekatowie, 
GBP w Złotnikach Kujawskich. Do konsorcjum 1 marca 2018 roku przystąpiło 
również 8 bibliotek z podregionu toruńsko-włocławskiego (Toruń, Aleksandrów 
Kujawski, Brodnica, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Rypin, Włocławek) oraz 
biblioteka w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). Łącznie do 11 grudnia 
2018 roku Konsorcjum tworzyło 27 bibliotek, które dysponowały 750. koda-
mi.

Biblioteki udostępniały swoim użytkownikom kody dostępu do plat-
formy Legimi. W ten sposób umożliwiały czytelnikom korzystanie z książek 
w formie cyfrowej (e-booków) na tablecie, smartfonie lub czytniku. Legimi 
oferuje czytelnikom ok. 25.000 tytułów najnowszych pozycji literatury pięknej. 
12 grudnia 2018 r. podpisana została nowa umowa z Legimi. Obecnie Konsor-
cjum tworzy 31 bibliotek: podregion bydgoski – 21 bibliotek (Bydgoszcz, Bar-
cin, Bukowiec, Cekcyn, Drzycim, Inowrocław, Koronowo, Łabiszyn, Mogilno, 
Pruszcz, Rogowo, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Śliwice, Świecie, Świekatowo, 
Więcbork, Tuchola, Złotniki Kujawskie, Żnin), podregion toruńsko-włocławski 
– 9 bibliotek (Toruń, Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Chełmno, Chełm-
ża, Ciechocinek, Radziejów, Rypin, Włocławek). Do Konsorcjum przystąpiła 
również Biblioteka w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie) oraz biblioteka 
w Żurominie (woj. mazowieckie). W 2018 roku w całym konsorcjum wykorzy-
stanych zostało 6.316 kodów dostępu. Użytkownicy całego Konsorcjum pobrali 

z platformy Legimi na swoje urządzenia mobilne 54.561 darmowych e-booków, 
z czego przeczytali 18.204 książek.
 W Bydgoszczy czytelnicy mogą wypożyczyć również czytniki                    
e-booków. Taką usługę oferuje wypożyczalnia Fabula oraz Filia nr 11 dla doro-
słych i dla dzieci.
 WiMBP w Bydgoszczy, BM w Inowrocławiu, RBP w Szubinie, 
GBP w Gostycynie, GBP w Jeżewie, GBP w Świekatowie umożliwiają czytel-
nikom dostęp do bazy Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji 
Naukowych – Academica. 

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi Centrum kultury i informacji „Ame-
ryka w twojej bibliotece”. Dzięki współpracy z ambasadą amerykańską czy-
telnicy w Bibliotece Głównej uzyskali dostęp do 9. komercyjnych baz danych 
zamieszczonych na portalu eLibrary USA. Bazy zawierają między innymi arty-
kuły z czasopism naukowych i magazynów, książki, filmy dokumentalne, a tak-
że materiały dydaktyczne dla nauczycieli. 
 
 V Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy oraz biblioteki samorządowe województwa kujawsko-pomor-
skiego w 2018 roku, ubiegały się o dodatkowe środki na działalność i rozwój 
swoich placówek, biorąc udział w wielu konkursach i projektach. Przygotowa-
ne oferty składały do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu 
Miasta Bydgoszczy oraz do samorządów niższego szczebla (powiat, gmina). 
Opracowały i składały wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również do fundacji działających w kra-
ju. 
 W 2018 roku biblioteki samorządowe podregionu bydgoskiego otrzy-
mały dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 602.386 zł, w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
w 2018 roku”. Dotacja objęła wszystkie 54 samorządowe biblioteki publiczne 
w podregionie bydgoskim oraz WiMBP w Bydgoszczy. Za środki pozyskane 
z dotacji zakupiono w całym podregionie bydgoskim 24.487 woluminów ksią-
żek oraz 1.511 jednostek zbiorów specjalnych.

 Kontynuowany był program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek 
publicznych Dyskusyjne Kluby Książki, realizowany przez Instytut Książki. 
WiMBP w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 82.700 zł. W 2018 
roku działało w podregionie bydgoskim 77 klubów, z czego 18 (w tym 3 dla 
dzieci) w Bydgoszczy. W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podle-
głych WiMBP w Bydgoszczy, działało 59 klubów, w tym 9 dla dzieci i 4 dla 
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młodzieży. Odbyło się łącznie 609 spotkań klubów, w których uczestniczyło 
4.912 osób. Koordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 872 książki. 
W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowane zostały 34 spo-
tkania autorskie. Łącznie we wszystkich 656. wydarzeniach zrealizowanych 
w podregionie bydgoskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 
uczestniczyło w 2018 roku 6.849 osób. 
 WiMBP w Bydgoszczy pozyskała środki na realizację następujących 
zadań: 
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymały 2 wnioski: 

 „LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” – w ramach •	
programu Promocja czytelnictwa. Dotacja na dwa lata: na rok 2018 do-
tacja w kwocie 139.300 zł, koszt całkowity 197.300 zł, wkład własny 
58.000 zł (wkład własny WiMBP, dotacja celowa Urzędu Marszałkow-
skiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy); na rok 2019 dotacja w kwocie 
132.300 zł, koszt całkowity 195.300 zł, wkład własny 63.000 zł (wkład 
własny WiMBP, dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego).
 Realizacja zadania w terminie 15.05.2018-31.10.2019 roku.
„Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy” – w ra-•	
mach programu „Kultura cyfrowa”. Dotacja na dwa lata: na rok 2018 
dotacja w kwocie 67.200 zł, koszt całkowity 85.000 zł, wkład własny 
17.800 zł (dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego); na rok 2019 
dotacja w kwocie 19.500 zł, koszt całkowity 24.600 zł, wkład własny 
5.100 zł (dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego). 
Realizacja zadania w terminie 18.05.2018-30.09.2019 roku.

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dotacje celo-
we, na pokrycie wkładu własnego do projektów, które otrzymały dofinan-
sowanie z MKiDN:
Otrzymano dofinansowanie 3 wniosków:

„LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci” – dotacja na •	
dwa lata: na 2018 rok dotacja w kwocie 43.000 zł, na 2019 rok dotacja 
w kocie 48.000 zł
 •	 „Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy” – dota-
cja na dwa lata: na 2018 rok dotacja w kwocie 17.800 zł, na 2019 rok 
dotacja w kocie 5.100 zł
„OJ,CZY ZNAsz?” – dotacja celowa w kwocie 8.000 zł•	

 Realizacja zadania w terminie 03.09.2018-20.11.2018 roku.

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

„Poszerzenie pola dźwięku #3” – dotacja w kwocie 6.000 zł, koszt cał-•	
kowity 6.000 zł
Realizacja zadania w terminie 18.04.2018-29.06.2018
„Tydzień Bibliotek” – dotacja w kwocie 6.000 zł, koszt całkowity •	
6.000 zł
 Realizacja zadania w terminie 23.04.2018-31.05.2018 

W podregionie bydgoskim biblioteki skutecznie aplikowały do różnych projek-
tów i konkursów, dzięki którym pozyskały dodatkowe środki, głównie na dzia-
łalność kulturalną i upowszechnieniową. Oprócz tego biblioteki otrzymały do-
tację na zakup nowości wydawniczych, wiele skorzystało ze środków na dzia-
łalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin pozyskała środki 
z MKiDN w ramach Programu Partnerstwo dla książki na projekty: „Drogo-
wskaz Niepodległa” (7.000 zł), „Polski da się lubić” (14.800 zł), „Edu Art. i ty” 
(10.990 zł) oraz „W Bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” (19.900 zł)

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie 
(5.000 zł) z MKiDN w ramach Programu Promocja czytelnictwa, na zadanie 
„Literatura i grafika – inspirujący świat w bibliotece”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach otrzymała dofinansowa-
nie (13.900 zł) z MKiDN w ramach Programu Promocja czytelnictwa na zada-
nie „Biblioteko opowiedz nam bajkę”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie otrzymała środ-
ki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 
2018 na organizację „Festiwalu Podróżniczego Świat Kultury – kultura świata” 
(8.000 zł).

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu pozyskała dofinansowanie 
z Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra na projekt „Fo-
tograficzne konfrontacje ze Stanisławem Droszczem” (15.415 zł), a Biblioteka 
w Sępólnie Krajeńskim (15.000 zł) na zadanie „Komierowscy: wszystkie drogi 
prowadzą do domu”.

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim realizowała projekt „Su-
per Babki” w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” ogłoszonego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”, na 
który otrzymała dotację w wysokości 7.900 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie otrzymała grant w wysoko-
ści 6.400 zł z Regionalnego Programu Równać Szanse na warsztaty dziennikar-
skie dla młodzieży.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała środki (5.000 zł) 
z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA – IV edycja 
programu TESCO „Decydujesz, pomagamy”, na projekt pt. „Nie zasypiaj na 
zimę”.

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim otrzymała w ramach pro-
gramu grantowego mPotęga ogłoszonego przez Fundację mBanku kwotę 7.130 
zł na projekt „Matemagia 2” oraz 4.530 zł na zadanie „Przeliczamy miasto”.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu, w konkursie grantowym 
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, otrzymała dotację 
w wysokości 5.500 zł na realizację projektu „Czytam i więcej wiem”, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jeżewie pozyskała 4.520 zł na projekt „Od niemowla-
ka do przedszkolaka”, a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu 
Krajeńskim – 2.026 zł na warsztaty rękodzieła artystycznego.

Projekt „O finansach w bibliotece…” FRSI i NBP realizowały następu-
jące biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (875 zł), Biblioteka 
Publiczna w Sępólnie Krajeńskim (875zł), Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kęsowie (950 zł), Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie (1.200 zł), 
Gminna Biblioteka w Sicienku (875 zł), Gminna Biblioteka Publiczna w Je-
żewie (750 zł), Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu (750 zł).

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem, GBP w Bukowcu, GBP 
w Pruszczu oraz GBP w Sicienku zostały partnerem swoich gmin w programie 
FRSI i Fundacji Aktywizacja „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzy-
ści”, szkoląc osoby zagrożone cyfrowo.
Biblioteki w podregionie bydgoskim aplikowały również o fundusze ze środ-
ków samorządowych: 

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu otrzymała 63.554 zł na zakup 
sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego „Kultura w zasięgu 2.0”. Urząd Miasta Inowrocław dofinansował 
powyższy projekt w wysokości 11.633 zł. Biblioteka Miejska w Inowrocła-
wiu pozyskała również ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego do-
finansowanie w wysokości 1.700 zł na wojewódzki konkurs krasomówczy „Tu 
jestem”, a z Urzędu Miasta w Inowrocławiu – 1.300 zł na zadanie „Eko-dzie-
ciaki V”. Koło SBP działające przy Bibliotece Miejskiej otrzymało z Urzędu 
Miasta Inowrocławia dofinansowanie (7.500 zł) cyklu imprez upowszechnie-
niowych „Protokół kulturalny XII”. 

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

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim otrzymała 2.000 zł 
z Banku Spółdzielczego na projekt „Rozgość się Polsko”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi dostała 1.000 zł od Przed-
siębiorstwa Hydrotor S.A. na realizację Narodowego Czytania.

M-GBP w Więcborku pozyskała 6.000 zł od sponsorów na organiza-
cję V Parady Postaci Bajkowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach otrzymała 500 zł z Banku 
Spółdzielczego na organizację imprez wakacyjnych.
 Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie otrzymała dofi-
nansowanie (5.000 zł) zajęć wakacyjnych z Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach po-
zyskała 2.000 zł na zajęcia teatralne dla najmłodszych.

VI Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych 
w 2018 roku (ile i jakie biblioteki uzyskały środki z budżetów partycypacyj-
nych, jakiej wysokości i na co były one przeznaczone.) Problemy związane 
z realizacją budżetów partycypacyjnych oraz ocena skali zjawiska w po-
równaniu z poprzednimi latami.

W 2018 roku żadna z bibliotek w podregionie bydgoskim województwa 
kujawsko-pomorskiego nie otrzymała środków z budżetu partycypacyjnego.

 VII Dostępność usług (biblioteki czynne w soboty i niedziele – czas otwar-
cia w te dni), zmiana np. w organizacji pracy bibliotek w ciągu tygodnia 
w związku z otwarciem ich w soboty i niedziele. Ocena dostępności biblio-
tek w soboty i niedziele w kontekście wykorzystania bibliotek, poziomu czy-
telnictwa.

 Na 55 bibliotek w podregionie bydgoskim województwa kujaw-
sko-pomorskiego zaledwie 25 bibliotek oferuje swoje usługi czytelnikom we 
wszystkie soboty w miesiącu. Jest to 16 bibliotek usytuowanych w miastach 
(w tym WiMBP w Bydgoszczy) oraz 9 bibliotek gminnych zlokalizowanych 
na wsi. Większość bibliotek w miastach otwartych jest w godzinach 8-14 lub 
9-14. WiMBP w Bydgoszczy czynna jest w soboty w godzinach 8-15. Bibliote-
ki gminne czynne są w soboty w godzinach 8-12 lub 10-14. Żadna z bibliotek 
nie pracuje w soboty w godzinach popołudniowych. Dwie soboty w miesiącu 
otwarta jest tylko 1. biblioteka w mieście, natomiast 2. biblioteki czynne są 
tylko w pierwszą sobotę miesiąca. Również 3 biblioteki gminne czynne są wy-
łącznie jedną sobotę w miesiącu.

Biblioteki otwarte we wszystkie soboty to placówki zatrudniające mi-
nimum dwóch bibliotekarzy, co pozwala na odpowiednie ustalenie harmonogra-
mu pracy i nie wpływa na godziny otwarcia w ciągu tygodnia. W całym pod-
regionie wyjątkiem jest tylko 1. biblioteka gminna (placówka jednoosobowa) 
pracująca w każdą sobotę, natomiast nieczynna w piątki. 



24 25

Na 124 filie biblioteczne w podregionie bydgoskim we wszystkie so-
boty czynnych jest jedynie 14 filii sieci miejskiej WiMBP w Bydgoszczy (8-14) 
oraz 1. filia na wsi w powiecie inowrocławskim (13:30-18:30), w której biblio-
tekarz pracuje 5 dni w tygodniu po 7 godzin oraz w sobotę 5 godzin.

Otwarcie bibliotek w sobotę podyktowane jest dostosowaniem się do 
potrzeb mieszkańców, głównie pracujących i uczących się, dojeżdżających do 
pracy lub szkoły do innych miejscowości. W ich przypadku sobota jest jedynym 
dniem, który mogą przeznaczyć na wizytę w bibliotece, zwłaszcza że w tygo-
dniu, wiele bibliotek czynnych jest do godziny 17-tej. Bibliotekarze obserwują 
jednak, że ilość osób odwiedzających biblioteki w sobotę jest niewielka i stano-
wi około 1/3 odwiedzin w porównaniu do innych dni tygodnia.

Żadna z bibliotek w podregionie bydgoskim nie pracuje w niedzielę.

Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

1 WiMBP Bydgoszcz 1 84 1
filie WiMBP 26 100 25

Biblioteki samorządowe 121 65
148 91

2 Koronowo 1 100 1
Filia dla dzieci Koronowo 1 100 1

 Buszkowo 0 40 0
 Wierzchucin 0 58 0
 Mąkowarsko 0 40 0

 Wtelno 0 0 0
3 Solec Kujawski 1 100 1

Filia dla dzieci Solec 1 100 1
4 Białe Błota 1 100 1

Łochowo 1 100 1
5 Dąbrowa Chełmińska 1 100 1
6 Dobrcz 1 100 1
7 Nowa Wieś Wielka 1 100 1

Brzoza 0 0 0
8 Osielsko 1 100 1

Żołędowo 1 100 1
9 Sicienko 1 100 0

Kruszyn 1 61 0
13 11

10 Inowrocław 1 100 1
Filia nr 2 dla dzieci 1 100 1

Filia nr 1 1 93 1
Filia nr 2 1 100 1
Filia nr 3 1 100 1
Filia nr 4 1 100 1
Filia nr 5 1 100 1
Filia nr 7 1 100 1

Filia nr 12 1 100 1
11 Gniewkowo 0 77 0

Wierzchosławice 0 0 0
12 Janikowo 0 21 0

Filia nr 1 Janikowo 0 25 0
Kołodziejewo 0 24 0

13 Kruszwica 1 78 0
Chełmce 1 13 0

Polanowice 1 13 0
Racice 1 17 0

Wola Wapowska 1 14 0
Zagople 1 15 0

14 Pakość 1 85 0
15 Dąbrowa Biskupia 0 0 0

Pieranie 0 0 0
Radojewice 0 0 0

Wonorze 0 0 0
16 Jaksice 1 100 1

Gnojno 1 100 1
17 Rojewo 1 100 1

Jezuicka Struga 1 100 1
Rojewice 1 100 1

18 Złotniki Kujawskie 1 27 0
Lisewo 1 56 0
Tuczno 1 12 0

24 14

OGÓŁEM

O G Ó Ł E M
Powiat bydgoski

2018
BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 

INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 
SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM

OGÓŁEM

Powiat  inowrocławski
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Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

19 Mogilno 1 99 1

Gębice 1 23 0

Wylatowo 1 55 0

22 Strzelno 1 27 0

21 Dąbrowa 1 27 0

Słaboszewko 1 58 0

Szczepanowo 1 14 0

22 Jeziora Wielkie 1 31 0

8 1

23 Nakło 1 100 1

Filia dla dzieci Nakło 1 100 1

Filia Ogólna Nakło 1 100 1

Filia Szpitalna Nakło 1 100 1

Paterek 1 100 1

Potulice 1 100 1

Ślesin 1 100 1

Trzeciewnica 1 100 1

24 Kcynia 1 78 0

Chwaliszewo 0 0 0

Sipiory 0 0 0

25 Mrocza 1 17 0

Witosław 1 5 0

26 Szubin 1 85 1

Chomętowo 1 86 0

Królikowo 1 59 0

Rynarzewo 1 35 0

Samoklęski Małe 1 60 0

Słonawy 1 63 0

Zamość 1 100 0

27 Sadki 1 25 0

Dębowo 1 15 0

Radzicz 1 15 0

21 9

28 Sępólno Krajeńskie 1 100 1

Filia Sępólno 1 100 0

29 Kamień Krajeński 0 45 0

Dąbrówka 0 0 0

30 Więcbork 1 99 1

Runowo 1 75 0

Sypniewo 1 75 0

31 Sośno 1 100 0

Wąwelno 1 100 0

Wielowicz 1 100 0

8 2OGÓŁEM

Powiat sępoleński

OGÓŁEM

Powiat nakielski

2018
BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 

INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 
SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM

OGÓŁEM

Powiat mogileński

Katalog on-line
zbiory opracowane 

komputerowo jako procent 
ogólnej liczby zbiorów

wypożyczanie w systemie 
bibliotecznym

32 Świecie 1 100 1
Filia nr 1 Świecie 1 100 1
Filia nr 2 Świecie 1 100 1
Filia nr 5 Świecie 1 100 1

Czaple 1 100 1
Gruczno 1 100 1

33 Świecie PBP 1 98 1
34 Nowe 1 100 1

Rychława 1 100 1
35 Bukowiec 1 100 1

Przysiersk 1 100 1
36 Dragacz (Górna Grupa) 0 0 0

Filia Dragacz 0 0 0
37 Drzycim 1 72 0
38 Jeżewo (Laskowice) 1 63 0

Filia Jeżewo 1 48 0
39 Lniano 1 39 0
40 Osie 1 48 0
41 Pruszcz 1 100 1

Serock 1 100 1
42 Świekatowo 1 100 1
43 Warlubie 1 99 0

Lipinki 1 48 0
Wielki Komórsk 0 0 0

21 14

44 Tuchola 1 93 1
Filia dla dzieci Tuchola 1 100 1

Raciąż 1 100 0
45 Cekcyn 1 45 0

Iwiec 1 4 0
Małe Gacno 1 4 0

46 Gostycyn 1 100 1
Wielki Mędromierz 1 100 1

Pruszcz 1 100 1
Wielka Klonia 1 100 1

47 Kęsowo 0 0 0
Drożdżenica 0 0 0

Piastoszyn 0 0 0
Żalno 0 0 0

48 Lubiewo 1 40 0
Bysław 0 1 0

49 Śliwice 1 40 0
12 6

50 Żnin 1 86 1
Filia nr 1 Żnin 1 99 0

Brzyskorzystewko 1 39 0
Gorzyce 1 100 0

51 Barcin 1 100 1
Filia nr 1 Barcin 1 97 1

Mamlicz 1 100 1
Piechcin 1 100 1

52 Janowiec Wielkopolski 0 22 0
Sarbinowo Drugie 0 0 0

Żerniki 0 7 0
53 Łabiszyn 1 100 1

Jeżewo 1 99 0
Lubostroń 1 40 0

Nowe Dąbie 0 0 0
54 Gąsawa 1 8 0

Laski Wielkie 0 0 0
55 Rogowo 1 99 1

Gościeszyn 1 99 1
14 8

Powiat tucholski

Powiat żniński

OGÓŁEM

OGÓŁEM

OGÓŁEM

Powiat świecki

2018
BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIATACH: BYDGOSKIM, 

INOWROCŁAWSKIM, MOGILEŃSKIM, NAKIELSKIM, 
SĘPOLEŃSKIM, ŚWIECKIM, TUCHOLSKIM, ŻNIŃSKIM
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cję, pochodzi bowiem z księgozbioru jednego z najwybitniejszych historyków 
Pomorza – Mariana Biskupa. Dodatkowo zakupiono jeszcze dwa wydawnictwa 
zwarte. Pierwsze dotyka problematyki stosunków polsko-niemieckich na przy-
kładzie dziejów Szkoły Goethego w Grudziądzu, placówki należącej do mniej-
szości niemieckiej w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej4. 
Drugie poświęcone zostało kwestii konserwacji zabytków w Prusach Zachod-
nich w latach 1804-1910, w szczególności opieki nad obiektami pokrzyżackimi 
w Malborku, Człuchowie, Gdańsku, Grudziądzu, Świeciu i Toruniu5. Warto też 
wspomnieć o zakupionych dwóch najstarszych rocznikach, tj. 1947 i 1948, cza-
sopisma „Poligrafika”, poświęconego zagadnieniom drukarstwa i edytorstwa, 
które uzupełniają prenumeratę gromadzoną przez WiMBP od 1953 r.6

Osobną grupę zakupów antykwarycznych stanowią materiały zaliczane 
do zbiorów specjalnych. Wśród nich większość ma także charakter regionalny. 
Przykładem jest Magnae Prusiae Ducatus Tabula, czyli mapa Prus Królewskich 
i Książęcych, wydana w Amsterdamie w 1689 r. Jest to bardzo efektowny mie-
dzioryt, charakteryzujący się rzeźbą terenu przedstawioną kopczykami, podział-
ką liniową w milach, a także tytułem i legendą w języku łacińskim. Ukazał się 
jako część zbioru, zatytułowanego Atlas minor sive totius orbis terrarum con-
tracta delineatio ex conatibus Nicolai Visscher, o czym świadczy ślad złożenia 
atlasowego. Atlas wydany został w warsztacie Visscherów, którzy specjalizo-
wali się w publikacjach kartograficznych. Mapy miast, państw, regionów i kon-
tynentów opracowywali sami lub korzystali z miedziorytów odziedziczonych 
po zmarłych krewnych. Oprócz samodzielnych arkuszy map przygotowywali 
też atlasy. Ten konkretny egzemplarz wydał Nicolaas Vischer II, niderlandzki 
rytownik,   kartograf i wydawca, żyjący w latach 1649-1702. Książnica bydgo-
ska była już wcześniej w posiadaniu innej edycji Magnae Prusiae Ducatus Ta-
bula, rytowanej przez Joachima Püschela (1718-1771), rytownika, sztycharza 
i ilustratora książek, a wydanej w Norymberdze około 1650 r. przez księgarza 
i nakładcę Dawida Funcka (1642-1709)7. Zakupiony egzemplarz różni się jed-
nak od wcześniej posiadanego kilkoma istotnymi cechami, jak wymiary (odcisk 

Anfängen bis zum Jahre 1409, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1974.; 47 
Bydgoska Aukcja..., nr 51.

4 Enzberg, H. von, Die Goetheschule in Graudenz und das deutsch-polnische Verhältnis 
(1920-1945), Lüneburg, Inst. Nordostdeutsches Kulturwerk, 1994.; 47 Bydgoska 
Aukcja..., nr 168.

5 Schmidt B., Die Denkmalpflege in Westpreussen 1804-1910, Danzig 1910, 47 
Bydgoska Aukcja..., nr 221.

6 „Poligrafika, czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu poligraficznego”, red. 
Tadeusz Wieczorkiewicz, Poznań, Centrala Druków przy CZPZG, R. 1947-1948.; 47 
Bydgoska Aukcja..., nr 753. 

7 Magnae Prussiae Ducatus tabula denuo correcta et in lucem per Davidem Funck, 
[ryt.] Iohann Ioachim Püschel, Norimbergae [po 1650], sygn. CIII 334.

Joanna Matyasik

„DE EXPRESSO DEI VERBO” STANISŁAWA HOZJUSZA
(DILLINGEN 1560) I INNE  NABYTKI ANTYKWARYCZNE

KSIĄŻNICY BYDGOSKIEJ W 2018 ROKU 

W 2018 r. książnica bydgoska wzbogaciła się o kolejne cenne zbio-
ry, zakupione na 47. Bydgoskiej Aukcji Antykwarycznej. Jest to jedna z pięciu 
ogólnopolskich aukcji, na której nabyć można obiekty wartościowe pod wzglę-
dem historycznym, materialnym i estetycznym, tj. stare książki i czasopisma, 
rękopisy, mapy, fotografie, grafiki, obrazy malarskie czy pamiątki historyczne. 
Aukcja ta organizowana jest przez Bydgoski Antykwariat Naukowy Wiesław 
Dreas, firmę z długimi tradycjami, upatrującą swych początków w przedwo-
jennej księgarni Narcyza Gieryna, dzięki którym na trwałe wpisała się w życie 
naukowe miasta. Jej oferta corocznie wzbudza zaciekawienie bibliofilów i ko-
lekcjonerów z całego kraju, a nawet świata. Nie przechodzi obok niej obojętnie 
także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, która jest zainteresowana 
gromadzeniem zwłaszcza regionaliów, czyli materiałów dokumentujących dzie-
je i dorobek kulturalny Bydgoszczy i okolic.

Regionalia stanowią znaczącą część zeszłorocznych zakupów antykwa-
rycznych Książnicy bydgoskiej. Cenną pozycją są Statuta synodalia dioecesis 
Wladislaviensis et Pomeraniae, wydane w 1890 r., przez słynne wydawnictwo 
Gebethner i Wolff. Publikacja zawiera dokumenty z lat 1233-1641, należące do 
diecezji włocławsko-pomorskiej, jednej z najstarszych w kraju, gdyż założo-
nej już w XII w. Zebrał je historyk kościoła i rektor seminarium duchownego 
we Włocławku – ksiądz Zenon Chodyński, a szczegółowym indeksem objaśnił 
znawca dziejów chrześcijaństwa, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego 
– ksiądz Jan Nepomucen Fijałek1. Uzupełnieniem do dziejów Kościoła w re-
gionie są dwie zakupione pozycje książkowe: Żywot Balduina Gallusa biskupa 
kruszwickiego (1066-1145), autorstwa historyka i doktora prawa Maksymiliana 
Gumplowicza (Warszawa 1901)2 oraz opracowanie niemieckiego historyka Pe-
tera Kriedte, dotyczące władztwa biskupów włocławskich na Pomorzu Gdań-
skim do 1409 r.3 Ta ostatnia książka jest cenna także ze względu na prowenien-

1 Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, collegit et edidit Zeno 
Chodyński, Varsaviae, Gebethner & Wolff, 1890.; 47 Bydgoska Aukcja Antykwaryczna 
2018. Katalog., oprac. W. Dreas, Bydgoszcz 2018, nr 106. 

2 Gumplowicz M., Żywot Balduina Gallusa biskupa kruszwickiego (1066-1145), 
Warszawa, J. Cotty, 1901.; 47 Bydgoska Aukcja..., nr 31.

3 Kriedte P., Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerellen von den 
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płyty odpowiednio 44 x 53 cm. i 55,5 x 47,5 cm.) czy dodatkowym kartuszem. 
Podstawową różnicą jest znacznie większa efektowność i estetyka nowego na-
bytku, zachowanego w doskonałym stanie i ręcznie kolorowanego w epoce8. 

Magnae Prussiae Ducatus Tabula, Amst. Bat., apud Nicolaum Visscher, 1689, 
sygn. CIII 5361.

Wśród zakupionych obiektów znalazły się przykłady ikonografii. Jed-
nym z nich jest fotografia, ukazująca przemarsz 62. Pułku piechoty przez most 
bydgoski w pamiętnym 1920 r. Na czele widoczny jest oficer prowadzący, za 
którym podążają żołnierze w kolumnie marszowej. Zdjęcie jest czarno-białe, 
o wymiarach 9 x 14 cm. Na awersie odręcznie sporządzono datę – „1920 r.”, 
na odwrocie zachowało się liniowanie adresowe i ślady po odklejeniu9. Drugim 
nabytkiem ikonograficznym jest obraz olejny Mariana Franciszka Faczyńskie-

8 Magnae Prussiae Ducatus tabula denuo correcta et in lucem edita per Nicolaum 
Visscher, Amst. Bat., apud Nicolaum Visscher, 1689, sygn. CIII 5361.; 47 Bydgoska 
Aukcja..., nr 686.

9 62 Pułk piechoty (62pp), przemarsz przez most w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1920, sygn. 
Fot. 1277.; 47 Bydgoska Aukcja..., nr 721.

go, zatytułowany Pejzaż, o wymiarach 27 x 34,5 i sygnowany inicjałem imienia 
i nazwiskiem autora10. Faczyński pochodził ze Lwowa, studiował w Krakowie, 
na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W czasie I wojny światowej organi-
zował polskie szkoły podstawowe w Rosji. Po odzyskaniu niepodległości był 
zarządczą i dekoratorem Teatru Miejskiego oraz nauczycielem w Polskim Semi-
narium Nauczycielskim Macierzy Polskiej w Żytomierzu. W 1920 r. przeniósł 
się na Kujawy, gdzie najpierw pracował jako nauczyciel rysunków i robót ręcz-
nych w Państwowym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Gostycynie oraz w Pań-
stwowym Gimnazjum w Nakle n. Notecią, by w końcu osiąść w Bydgoszczy. 
Od 1932 r. uczył rysunków w różnych państwowych i prywatnych szkołach 
średnich oraz kierował Muzeum Szkolnym. Po wybuchu II wojny światowej 
został zesłany do Kazachstanu, gdzie zmarł 5 listopada 1940 r.11 Pejzaż jest 
pierwszym i jedynym dziełem M. Faczyńskiego, znajdującym się w zbiorach 
Książnicy bydgoskiej. Biblioteka dąży do posiadania reprezentacji twórczości 
całego lokalnego środowiska artystycznego, co – obok wartości materialnej i es-
tetycznej – było głównym powodem zakupu tego obiektu.

Dokumenty życia społecznego, nabyte w 2018 r., reprezentuje odezwa 
biskupa Jana Jerzego Wilkxyckiego (1763-1831), pełniącego w latach 1818-
1824 funkcję administratora diecezji chełmińskiej. Jego posługa biskupia przy-
padła na trudne czasy zaborów. Władze pruskie konfiskowały wówczas majątki 
kościelne, kasowały klasztory, szkoły katolickie likwidowały lub przekształcały 
w protestanckie. Wyrazem szykan był także brak możliwości mianowania no-
wego biskupa przez niemal dekadę po śmierci Franciszka Rydzyńskiego, stąd 
rola administratora przypadła Wilkxyckiemu12. Pismo zostało wydane 22 wrze-

10 M. Faczyński, Pejzaż, 1922, sygn. Gr 710.; 47 Bydgoska Aukcja..., nr 62.
11 J. Kutta, Faczyński Marian Franciszek, [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, red. J. 

Kutta, t. 3, Bydgoszcz 1996, s. 62.
12 A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, t. 34, Kraków 

62 Pułk piechoty (62pp), przemarsz przez 
most w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1920, 

sygn. Fot. 1277.

M. Faczyński, Pejzaż, 1922, 
sygn. Gr 710.
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śnia 1823 r. w Chełmży, która była wówczas stolicą biskupstwa. W następnym 
roku rezydencję biskupów chełmińskich przeniesiono do Pelplina. Skierowane 
jest do duchowieństwa i wiernych, a zawiera informacje o śmierci papieża Piusa 
VII. Po wstępnym zarysie życiorysu i chwalebnych uczynków głowy Kościo-
ła biskup zalecił uczcić pamięć zmarłego godzinnym biciem w dzwony, mszą 
i trzymiesięczną modlitwą za jego duszę oraz odprawić mszę w intencji po-
myślnego wyboru następcy. Aby nie zaogniać relacji z zaborcą upomniał także 
wszystkich duchownych, „ażeby w Kazaniach lub mowach wszelkich wyrazów 
mogących obrazić Różnowierców wystrzegali się używać”. Druk liczy jedną 
kartę nienumerowaną, o wymiarach 33 na 18 cm., pokrytą tekstem z obu stron. 
Ciekawostką są drobne, odręczne zapiski z epoki, obejmujące datę – „17 paź-
dziernika 1823 r.”, nieczytelną nazwę miejscowości [„Shadawnica”?] oraz in-
formację o konieczności odprawienia dwóch mszy13. 

Wśród zakupionych obiektów najcenniejszy jest szesnastowieczny 
druk, zawierający pracę Stanisława Hozjusza pt. De expresso Dei verbo, który 
ukazał się w Dillingen w 1560 r.14 Autor to żyjący w latach 1504-1579 huma-
nista (poeta, teolog, pisarz), dyplomata (sekretarz wielki koronny, poseł kró-
lewski do cesarza, przedstawiciel Rzeczypospolitej w Watykanie), duchowny 
(biskup chełmiński, warmiński, kardynał), jeden z głównych przywódców, nie 
tylko polskiej, ale i europejskiej kontrreformacji. Wywodził się z rodziny miesz-
czańskiej, studiował prawo i teologię na Akademii Krakowskiej, uniwersytetach 
w Bolonii i Padwie, zdobywając tytuł doktora obojga praw. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1543 r., mając już 39 lat, sześć lat później otrzymał sakrę bisku-
pią. Był uczestnikiem soboru trydenckiego, jednym z pięciu legatów papieskich 
na ostatnią sesję i przewodniczącym obrad soborowych. Należał do zdecydowa-
nych przeciwników ustępstw na rzecz protestantów i żarliwych obrońców pozy-
cji Stolicy Apostolskiej. Dążąc do zreformowania Kościoła w Rzeczypospolitej, 
przyczynił się do przyjęcia uchwał trydenckich na sejmie w Parczewie w 1564 
r. Przykładem jego działalności kontrreformacyjnej jest sprowadzenie jezuitów 
do Polski w 1565 r.15 

1971, ss. 59, 116, s. 98-99.
13 Jan Ierzy de Nałęcz Wilkxycki z Bożej i stolicy Apostolskiey Łaski Biskup 

Flawiopolitański, Suffragan, Arcydiakon katedralny i administrator Jeneralny 
Dyecezyi Chełmińskiey etc. Całemu Duchowieństwu Swieckiemu i zakonne-
mu, tudzież wszystkim Wiernym Chrystusowym Dyecezyi Chełmińskiey zdrowie 
i Błogosławieństwo! [...] Dań w Chełmży dnia 22go Września 1823, sygn. DŻS XV. 
1/52.; 47 Bydgoska Aukcja..., nr 734.

14 S. Hozjusz, De expresso Dei verbo, Dilingae, excudebat Sebaldus Mayer, sumptibus 
Christophori Schick, 1560, sygn. SD 8248.; 47 Bydgoska Aukcja..., nr 567.

15 Zob. więcej: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504–1579): osoba, myśl, dzieło, czasy, 
znaczenie, red. S. Achremczyk, J. Guzowski i J. Jezierski, Olsztyn 2005 .

Stanisław Hozjusz szybko zyskał sławę jako katolicki polemista. W do-
robku kardynała można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy – erazmiański, cechuje 
się licznymi pochwałami modelu egzegetycznego krzewionego przez Erazma 
z Rotterdamu. W drugim przyjął postawę radykalnego kontrreformatora, wro-
ga wszelkich indywidualistycznych koncepcji humanizmu chrześcijańskiego, 
przeciwnika liturgii w językach narodowych i idei powszechnej dostępności 
tekstu Pisma Świętego dla ludzi świeckich. Jego dzieła, w których polemizował 
z doktrynami protestanckimi, wykazują się wielką erudycją, znajomością litera-
tury patrystycznej, jasnością wywodu i kunsztowną łaciną. Wśród najpopular-
niejszych prac należy wymienić Confessio fide catholicae Christiana (Wyznanie 
wiary katolickiej), zawierające program odnowy Kościoła katolickiego, które 
ukazało się drukiem po raz pierwszy w 1553 r. i jeszcze za życia autora docze-
kało się aż 30 wydań i wielu tłumaczeń. Również inne jego dzieła, tj. Dialogus 
de eo num calicem laicis, uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vulgari 
lingua peragi fas sit (Dillingen 1558), De expresso Dei verb (Dillingen 1558) 
czy Confutatio „Prolegomenon” Brentii (Kolonia 1660) cieszyły się wielką po-
czytnością w całej Europie i osiągały znaczne ilości wydań, zwłaszcza w Niem-
czech i Francji16. 

S. Hozjusz, De expresso Dei verbo, Dillingae 1560, sygn. SD 8248.

W zbiorach WiMBP znajduje się już kilka szesnastowiecznych edycji 
najpopularniejszych dzieł Hozjusza. Najwcześniej, gdyż w 1907 r., jako część 
kolekcji pobernardyńskiej, do Biblioteki trafiła praca pt. Catholici cuiusdam et 
orthodoxi iudicium et censura de iudicio et censura ministrorum Tygurinorum 
et Heydelbergensium de dogmate contra adorandam Trinitatem in Polonia nu-
per sparso..., która ukazała się w Kolonii w 1565 r. Obiekt charakteryzuje się 
drzeworytniczym sygnetem drukarskim na karcie tytułowej, zapiską prowe-
niencyjną brata Marcina z Osiecznej z 1588 r. oraz dwudziestowieczną oprawą 

16 Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 2: Piśmiennictwo Staropolskie, 
Warszawa 1964, s. 266-273.
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– półskórek (sygn. B 799). W okresie międzywojennym Książnica bydgoska 
wzbogaciła się o słynne Confessio catholicae fidei Christiana, wydane w Wied-
niu w 1560 r. Jest to bardzo cenny foliał, którego dodatkowym walorem jest 
rycina – ukazująca na verso karty *1 drzeworytniczy portret króla Zygmunta II 
Augusta w otoczeniu herbów polskich ziem; noty proweniencyjne – należące 
do poznańskich bernardynów i biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego 
(1583-1650), a także oryginalna oprawa – wykonana z deski i skóry brązowej, 
którą zdobią tłoki ślepe i złocone (sygn. 706.1936). W latach powojennych Bi-
blioteka w bydgoskim antykwariacie „Dom Książki” zakupiła dwie edycje zbio-
ru dzieł kardynała, pod łacińskim tytułem Opera. Pierwszy egzemplarz, wydany 
w Antwerpii w 1571 r., nabyto w 1969 r. Wyróżnia się on drzeworytniczą winietą 
zdobiącą kartę tytułową (dwa gołębie i napis „Concordia res parvae crescunt”), 
znakiem proweniencyjnym benedyktynek z Huysburga (k. Halberstadt – Niem-
cy) oraz szesnastowieczną oprawą, złożoną z desek i zdobionej tłokiem ślepym 
jasnej skóry (sygn. 4387.1969). Drugą edycję, lejdejską z 1564 r., zakupiono 
w 1995 r. Charakteryzuje się ona drzeworytniczą winietą, przedstawiającą dwa 
anioły z wieńcem i umieszczoną na karcie tytułowej; znakami proweniencyjny-
mi, należącymi do Kongregacji Matki Bożej (15.V.1657) i biskupa polowego 
wojsk polskich Józefa Gawliny (1892-1964) oraz współczesną pergaminową 
oprawą (sygn. 3156.1995)17.

De expresso Dei verbo, ukazało się sześć lat przed zakończeniem sobo-
ru trydenckiego. Należy do szczególnego rodzaju literatury dydaktycznej, jakim 
jest zwierciadło (speculum). Praca wpisuje się w polemikę religijną, zwierającą 
dyskusję na temat świętej Tradycji, apologię wiary katolickiej i zbiór zasad pra-
widłowej egzegezy. Autor ma krytyczny stosunek do dialogu z protestantami, 
co objawia się zwłaszcza zestawieniem przeciwieństw: proroków prawdziwych 
i fałszywych oraz Szatana z Chrystusem. Hozjusz najpierw opisuje fałszywą 
wykładnię Pisma, czyli antywartości, by w końcu zaproponować czytelnikowi 
zbiór wskazań dotyczących moralności i obyczajów, wynikających z katolickie-
go Credo. W konkluzji przedstawia doskonałego interpretatora świętych pism, 
przykład bojownika kontrreformacji, idealnego katolickiego egzegety, który po-
wstał na tle i jako przeciwieństwo postaci innowiercy. Według kardynała są trzy 
zasady dobrej egzegezy. Pierwsza to lęk i bojaźń, rozumiana jako niepewność 
zbawienia oraz spowodowana świadomością własnej znikomości. Prawdziwy-
mi prorokami są ci, który napominają i wzbudzają trwogę „ku opamiętaniu” 
oraz nieustannie przypominają o Bożym gniewie. Drugą zasadą jest pokora, 
wynikająca ze świadomości ograniczonej mocy własnego rozumu i prowadzą-
ca do ufnego zdania się na autorytet Kościoła. Jej przeciwieństwem miała być 
protestancka pycha, dająca pewność dostąpienia zbawienia przez samą wiarę 

17 J. Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2015, nr 160-163.

i prawo do autonomicznego poszukiwania sensu źródeł objawienia. Trzecią 
kluczową wartością formującą idealnego egzegetę jest poszanowanie Tradycji, 
obejmująca wszelkiego rodzaju przekazy pozabiblijne, które normatywizowały 
interpretację Biblii. Wywód Hozjusza prowadzi do wniosku, że jedynie Trady-
cja pod postacią Kościoła katolickiego może przekazać prawdziwe słowo Boże. 
Chrześcijanie świeccy zobowiązani są do przyjmowania moralnych i etycznych 
wskazań Pisma, i jako nie posiadający odpowiedniego przygotowania do stu-
diowania teologii, nie powinni wnikać w jej poziom doktrynalny. Zdaniem kar-
dynała tylko taka postawa stanowi fundament zbawienia, z kolei indywidualna 
analiza Biblii prowadzi do herezji18. 

De expresso Dei verbo należy do najważniejszych prac Stanisława Ho-
zjusza. Ilość wydań w krótkim czasie, tj. od pierwodruku z 1558 r. do daty 
ukazania się bydgoskiego egzemplarza w 1560 r. jest imponująca: w 1558 r. 
wyszły dwie edycje (obie Sebalda Mayera w Dillingen), w 1559 r. dalszych 
cztery (dwa razy w Leuven, raz w Rzymie i Antwerpii), w 1560 r. kolejne trzy 
(dwa razy w Paryżu w dwóch różnych oficynach oraz w Dillingen). Omawiane 
dzieło przetłumaczone zostało na wiele języków. W 1562 r. ukazał się przekład 
polski zatytułowany Księgi o Jasnym a Szczyrym Słowie Bożym (w Krakowie, 
w Drukarni Łazarzowej). Najwcześniej, gdyż już w 1559 i 1560, wspomniany 
S. Mayer w Dillingen wydał tłumaczenie niemieckie, w 1567 r. ukazał się 
w Leuven przekład angielski, a 1590 r. w Lutomyśle wersja czeska19. 

Zakupione wydanie De expresso Dei verbo ukazało się w Dillingen 
(Bawaria) w 1560 r. Estreicher nie znał tej edycji, co oznacza, że jest ona rzad-
ko spotykana. Obecnie pojedyncze egzemplarze znaleźć można w Bibliotece 
Narodowej, Ossolineum we Wrocławiu i PAN-u w Kórniku. Wydana została 
w formacie octavo, obejmuje 16 kart niesygnowanych i 120 stron, które za-
wierają paginację, choć – co się często zdarza w przypadku starych druków – 
z błędną numeracją (22 zamiast 32, 55 zamiast 65, 59 zamiast 69). Wytłoczona 
została w warsztacie Sebalda Mayera (15..-ca 1580), który prowadził oficynę 
w Dillingen w latach 1550-1576 oraz kierował drukarniami w Lauingen (1552) 
i w Tegernsee (1573-1580). Ukazała się sumptem niemieckiego nakładcy – 
Christophora Schicka.20. Stan zachowania obiektu można określić jako bardzo 
18 M. Gołębiowski, „De expresso Dei verbo” Stanisława Hozjusza. Pomiędzy teologicz-

nym a świeckim piśmiennictwem ukazującym wartości katolickiego egzegety – próba 
analizy, http://www.academia.edu (dostęp 29.12.2018).

19 K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. 18, Kraków 1901, s. 285-286.
20 M. Bohonos Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

polonica wieku XVI, Wrocław 1965, nr 1146.; A. Kawecka-Gryczowa, Katalog starych 
druków Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy, cz. 2: Polonica XVI wieku, Warszawa 
1957, nr 157.; Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1: A-Ł, pod 
red. M. Malickiego i E. Zwinogrodzkiej, oprac. M. Gołuszka i inni, Kraków 1992, nr 
1149.; K. Piekarski, Katalog Bibljoteki Kórnickiej, t. 1: Polonica XVI wieku, Kórnik 
1929, nr 667. 
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dobry, nie wykazuje on nie tylko ubytków tekstu, ale też obniżenia walorów 
estetycznych. Oprawa jest współczesna, choć wykonana została z zachowaniem 
cech osiemnastowiecznego introligatorstwa (tektura, skóry nakrapiana, ozdo-
biona tłoczeniami i drobnymi złoceniami na grzbiecie). Na stronie tytułowej 
widoczny jest odręczny zapisek proweniencyjny z 1565 r.
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Karolina Stanek

PRACOWNIA REGIONALNA WIMBP W BYDGOSZCZY. 
CZEGO SZUKAJĄ CZYTELNICY I GDZIE MOGĄ TO ZNALEŹĆ 

Pracownia Regionalna obchodzi w tym roku 55. rocznicę istnienia. Po-
wstała 13 stycznia 1964 roku jako Czytelnia Regionalna Biblioteki Miejskiej1. 
Początkowo księgozbiór liczył sobie zaledwie 1575 woluminów. Równolegle 
z organizowaniem nowej czytelni, które rozpoczęło się pod koniec 1963 r. za-
częto tworzyć kartotekę rzeczową, która do dziś znajduje się w Pracowni i jest 
nieocenionym źródłem informacji. Do 2009 r. miała postać katalogu kartkowe-
go, który mieści się w dwóch szafach katalogowych. Od 2010 r. jej kontynuacja 
ma formę baz bibliograficznych dostępnych na stronie internetowej biblioteki. 
W tej chwili Pracownia liczy sobie 8900 woluminów (w tym 2814 czasopism). 
Należy zaznaczyć, że posiadamy również sporo zbiorów tzw. „poza inwenta-
rzem”, których forma (przeważnie odbitki ksero lub wydruki z bibliotek cyfro-
wych, informatory, foldery, krótkie biogramy, ulotki) nie pozwala na włączenie 
do księgozbioru, ale są na tyle wartościowe, że znalazło się dla nich miejsce na 
półkach Pracowni. Jest ich ponad 840 jednostek.

Czytelnicy, którzy przychodzą do Pracowni Regionalnej są bardzo róż-
ni. Niektórzy są tak wyspecjalizowanymi użytkownikami, że doskonale wiedzą 
czego szukają, i co najważniejsze, w czym to znajdą (a nawet w którym miejscu 
na regale stoi interesująca ich publikacja). Są to zwykle pracownicy naukowi, 
którzy od lat korzystają ze zbiorów regionalnych i nie potrzebują pomocy ze 
strony bibliotekarza. Innym typem czytelnika są osoby, które mają napisać jakąś 
pracę na temat związany z Bydgoszczą, czy regionem, ale kompletnie nie wie-
dzą, od czego zacząć. Wtedy z pomocą przychodzi bibliotekarz pełniący dyżur 
w Pracowni. Wśród podstawowych źródeł informacji są: wspomniana kartoteka 
tematyczna oraz bazy bibliograficzne i bibliografie drukowane. To tam można 
znaleźć pierwszy trop, który pozwala na rozpoczęcie kompletowania bibliogra-
fii przedmiotu. Bibliotekarz na początku pokazuje, jak się poruszać we wspo-
mnianych źródłach i podaje pierwsze publikacje, które są najbardziej oczywiste 
w danym temacie. Przykładem może być trzytomowa „Historia Bydgoszczy”, 
po którą sięgamy przy wszelkich tematach dotyczących historii miasta do roku 
1956. Innym rodzajem oczywistych wydawnictw są słowniki biograficzne, któ-
re są kopalnią podstawowych faktów z życia znanych osób związanych z Byd-
goszczą, Toruniem, Włocławkiem, czy innymi miastami naszego regionu.

1 Walukiewicz A. Zbiory regionalne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 2015, T. 36, s. 374.

Niektórzy przychodzą (lub piszą) w poszukiwaniu konkretnej infor-
macji, jak data, czy fakty dotyczące wydarzenia sportowego, ale zupełnie nie 
wiedzą, jak rozpocząć poszukiwania. W takich przypadkach opieramy się na 
prasie codziennej z danego okresu. W Pracowni przechowywany jest bogaty 
zbiór gazet codziennych z różnych okresów XX w. Posiadamy komplet wydań 
współcześnie ukazujących się w Bydgoszczy dzienników, czyli „Gazetę Pomor-
ską” oraz „Express Bydgoski”. Z wcześniej ukazujących się gazet codziennych 
można wymienić m.in.: „Ilustrowany Kurier Polski”, „Dziennik Wieczorny”, 
czy też przedwojenny „Dziennik Bydgoski”. Sporządzałam dwie, dosyć rozbu-
dowane, kwerendy nt. I Zimowej Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych w 1961 
roku oraz na temat meczy hokeja na lodzie rozegranych w marcu 1986 roku 
pomiędzy drużynami Polonii Bydgoszcz i Unii Oświęcim w oparciu o prasę 
codzienną z tych lat. Polegały one na przejrzeniu strona po stronie numerów 
gazet z danego czasu. Jest to dosyć czasochłonne zajęcie, ale zawsze przynosi 
wymierny efekt. W pierwszym przypadku znalazłam aż 70 wzmianek na dany 
temat, w drugim było ich 14.

W prasie codziennej można znaleźć zarówno informacje o wynikach 
sportowych, jak i wypadkach komunikacyjnych, ale też nekrologi. Te ostatnie 
mogą się wydawać błahe, ale niejednokrotnie pozwalały na wyjaśnienie jakichś 
wątpliwości, związanych chociażby z datą śmierci, czy cmentarzem, na którym 
można szukać grobu konkretnej osoby. Miałam kiedyś takie zapytanie z proś-
bą o jakąkolwiek informację dotyczącą Wiktora Szulczewskiego. W Internecie 
można było znaleźć jedynie wzmianki, że w 1920 roku jako prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w Poznaniu nabył jakiś majątek (ok. 7000 morgów) oraz 
że w 1928 r. Szulczewski sprzedał kilka folwarków i był członkiem zarządu 
Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. w Poznaniu. Nie była znana data 
jego śmierci. Z racji tego, że był związany z Poznaniem zajrzałam do „Bibljo-
grafji Historji Wielkopolski” w opracowaniu Andrzeja Wojtkowskiego z 1938 
r. O dziwo znalazłam tam Wiktora Szulczewskiego i jedną wzmiankę o nim 
w „Dzienniku Poznańskim” (który jest dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej). Okazało się, że był to artykuł informujący o śmierci i wspominający, 
co osiągnął Szulczewski za życia. Było to o tyle ważne odkrycie, że do tej pory 
poszukujący tych informacji nie miał pojęcia nawet, w którym roku zmarł Szul-
czewski a teraz miał datę dzienną. Sytuacja ta pokazuje, że stare spisy biblio-
graficzne nadal pełnią nieocenioną rolę we wszelkich poszukiwaniach, nawet 
w dobie Internetu. Pomimo, że informacja ta była w sieci, ale bez bibliografii 
z 1938 roku, bardzo trudno byłoby na nią trafić. 

Innymi bardzo popularnymi pytaniami, z którymi przychodzą do nas 
Czytelnicy, są te dotyczące poszukiwań genealogicznych. Tutaj podstawą są 
księgi adresowe (1855-1937) oraz książki telefoniczne, które niejako przejęły 
funkcję po tych pierwszych. Niejednokrotnie spotykamy się ze zdziwieniem, 
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że biblioteka gromadzi coś tak trywialnego, mogłoby się wydawać, jak książki 
telefoniczne. Nic bardziej mylnego. Przytoczę przykład, jak sporządzałam kwe-
rendę nt. zmian nazwy przychodni Romet. W kartotece rzeczowej oraz w bi-
bliografiach nic ciekawego nie znalazłam, oprócz jednego artykułu, który tylko 
wymieniał tę przychodnię, jako jedną z tych, które podpisały kontrakt z Rejo-
nową Kasą Chorych. Był to artykuł opublikowany w „Dzienniku Wieczornym” 
z 29 grudnia 1998 r. Tam przychodnia jest wymieniona pod nazwą: Wielospe-
cjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „Romet” (ul. Fordońska 246). Wtedy 
zaczęłam sprawdzać książki telefoniczne. W tej z 1992 roku widniał numer tele-
fonu do Przychodni Zakładowej Bydgoskich Zakładów Rowerowych „Romet” 
(ul. Fordońska 235). Z kolei w kolejnych latach przychodnia już się nie poja-
wiała, dopiero w książce z 1996 roku widnieje pod nazwą: Wielospecjalistycz-
na Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa, bez dopisku „Romet”, ale z adresem
- ul. Fordońska 246. Najwcześniejszą książką telefoniczną, w której znalazłam 
informację nt. tej przychodni, jest książka z roku 1985. Tam z kolei widnieje ona 
w rubryce Przyzakładowe jako Przychodnia Zakładów Rowerowych „Romet” 
(ul. Gen. Świerczewskiego 34). Tak oto Czytelniczka otrzymała garść istotnych 
informacji, które mogą być furtką do dalszych dociekań. 

Inne poszukiwania, które oparłam na książkach telefonicznych, doty-
czyły osoby, o której wiadomo było tylko jakie nosi nazwisko, jaki jest inicjał 
jej imienia oraz że miała tytuł doktora (nie wiadomo było, czy nauk humani-
stycznych, czy nauk medycznych). Po nazwisku znalazłam ją w książce tele-
fonicznej z roku 1954, w którym było wiadomo, że przebywała w Bydgoszczy. 
Z racji tego, że była to osoba wykształcona, można było podejrzewać, że miała 
w tym czasie telefon. I rzeczywiście widniała w tej książce telefonicznej, dzię-
ki czemu osoba, która szukała o niej informacji dowiedziała się nie tylko, jak 
miała na imię, ale również to, że była ona lekarzem-okulistą i że mieszkała przy           
ul. Pomorskiej 10.

Kolejnym popularnym tematem są ulice Bydgoszczy, czy też konkretne 
kamienice. Jeśli chodzi o ulice, to podstawową publikacją są księgi adresowe. 
Szczególnie cenna jest ta z 1933 roku, w której widnieje wykaz ulic z nową nu-
meracją, która została wprowadzona w lutym 1931 roku na mocy rozporządze-
nia prezydenta Bydgoszczy. Wcześniej posesje otrzymywały numery bieżące 
po kolei, najpierw po jednej stronie ulicy, a następnie, w odwrotnej kolejności, 
jakby wracając, do początku ulicy. Po zmianie po jednej stronie ulicy (prawej) 
biegły numery parzyste, po drugiej zaś (lewej) równolegle numery nieparzyste2. 
Innym ważnym źródłem jest rękopis autorstwa Wincentego Gordona pt. „Ze-
stawienie nazw ulic miasta Bydgoszcz” (pisownia oryginalna). Opracowanie 
to składa się z pięciu rozdziałów: wstęp; zestawienie nazw ulic według aktual-

2 Błażejewski K. Kalendarium „Expressu”: Zmiana numeracji domów. W mieście 
wielki chaos, „Express Bydgoski”, 2018, nr 35, z dnia 12.02, s. 5.

nego planu miasta z 1965 r. oraz okresów okupacji, międzywojennym i zabo-
rów; zestawienie ulic zniesionych w ramach zmiany planu zagospodarowania; 
alfabetyczny spis polskich nazw ulic; alfabetyczny spis niemieckich nazw ulic. 
Jest to jedyne tak szczegółowe opracowanie prezentujące dynamiczne zmiany 
w zakresie nazewnictwa ulic, z których wiele zmieniało nazwę kilkukrotnie, 
przynajmniej po dwa razy miały nazwy polskie i niemieckie3. Świetnym uzupeł-
nieniem, chociaż w innej już formie, może być maszynopis autorstwa Zenona 
Jarkiewicza z 1995 roku, pt.: „Bydgoszcz. Miasto – osiedla – ulice i place”. 
Składa się na niego 11 woluminów, które omawiają bardziej, lub mniej szcze-
gółowo dzieje miasta od roku 1346 do 1994. Jest to swego rodzaju zbiór in-
formacji, wycinków prasowych, uchwał, interpelacji mieszkańców, który daje 
bardzo różnorodny obraz miasta. Wiele uwagi autor poświęca właśnie zmianom 
nazw ulic, czy też powstającym i rozwijającym się osiedlom. Najbardziej roz-
budowane są rozdziały, dotyczące czasów po zakończeniu II wojny światowej. 
Obie pozycje są dostępne, w jedynych egzemplarzach, wyłącznie w Pracowni 
Regionalnej. 

Wracając do postaci Wincentego Gordona, to jest on autorem wielu 
artykułów (głównie na łamach „Dziennika Wieczornego” oraz „Kalendarza 
Bydgoskiego”) omawiających poszczególne budynki, w szczególności te, które 
były wyburzane w latach 60. oraz 70. Omówienie oraz spis bibliograficzny zo-
stały zamieszczone w poprzednich numerach „Bibliotekarza Kujawsko-Pomor-
skiego”4. Ostatnio dzięki temu zestawieniu byliśmy w stanie szybko wyszukać 
artykuły nt. ulicy Długiej, o której o dziwo nie powstała jeszcze żadna mono-
grafia (jak np. o ulicy Cieszkowskiego5, czy Gdańskiej6), więc przy poszukiwa-
niach informacji na jej temat można opierać się przede wszystkim na artykułach 
zamieszczanych w prasie, czy czasopismach.

Każda z przytoczonych historii potwierdza, że niektóre zapytania od 
Czytelników mogą stanowić nie lada trudność, nawet dla doświadczonego pra-
cownika biblioteki. Dlatego bibliotekarz musi być trochę detektywem i oprócz 
wiedzy o zbiorach, posiadać zacięcie i wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest 
udzielenie wyczerpującej i rzetelnej informacji.

3 Gordon W. Zestawienie Nazw Ulic miasta Bydgoszcz [rękopis], Bydgoszcz 1970,       
s. 8.

4 „Bibliotekarz Kujawski-Pomorski” 2017, nr 2 (49) oraz 2018, nr 1 (50).
5 Winter P, Ulica Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy. Zespół architektoniczny 

z przełomu XIX i XX wieku, Bydgoszcz 1996.
6 Ulica Gdańska w Bydgoszczy. Przewodnik historyczny, Bydgoszcz 2003.
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Grażyna Kowalska

Z ŁAMÓW BYDGOSKIEJ PRASY

Podczas lekcji bibliotecznych organizowanych dla młodzieży w Pra-
cowni Regionalnej, podkreśla się, jak ważną rolę odgrywają czasopisma i prasa 
lokalna. Mimo że w dobie Internetu zanika zwyczaj kupowania prasy, to w bi-
bliotece nadal się ją gromadzi. Wiele zamieszczonych w nich artykułów stanowi 
niejednokrotnie nieocenione źródło wiedzy przede wszystkim o regionie. Przy-
kładem tego może być cykl Album historyczny, który ukazuje się w „Gazecie 
Pomorskiej” już od wielu lat. Obecnie, raz w tygodniu, w czwartki, dziennikarze 
publikują swoje prace, które są efektem poszukiwań i odkrywania z pewnością 
także przez nich samych – nikomu nieznanych tajemnic. Są to historie dotyczą-
ce regionu i nie tylko. W lutowych numerach gazety jest to np. artykuł Bydgosz-
czanie, którzy bili się o wolną Wielkopolskę1, w którym oprócz przypomnienia 
sylwetek kilku bohaterów walk z Niemcami, opublikowane zostało unikalne 
zdjęcie mostu Bernardyńskiego z 1936 r. W tym samym numerze na uwagę 
zasługuje wspomnienie o „(…)setnej rocznicy urodzin ppor. Leszka Białego, 
pseudonim. „Jakub”2, którego zakatowano 3 marca 1945 r. za pracę w konspira-
cji”. Janusz Brodziński z kolei jest autorem tekstu Gdy wolność i historia pukały 
do okien. Z pamiętnika Tadeusza Czapli3. To historia o zasłużonych ludziach, 
którzy rozbudzali polskość w czasach, kiedy tak bardzo jej brakowało. W innym 
numerze „Gazety Pomorskiej” ukazał się artykuł: Romuald Pilaczyński już nie 
opowie o kupcach przedwojennej Bydgoszczy4 – pośmiertne wspomnienie o ro-
dowitym bydgoszczaninie, związanym z Automobilklubem i PZMotem.
Te kujawskie rody miały swe siedziby w Bodzanowie i Koszczałach5 – to historia 
posiadłości dworskich położonych w małych miejscowościach w  powiecie 
radziejowskim, w gminie Dobre. 
Ciekawe fakty poznaje się często przypadkiem. Tak też było z Małgorzatą 
Wąsacz, którą do napisania artykułu O policjancie zamordowanym w Twerze 
1 H. Sowińska, Bydgoszczanie, którzy bili się o wolną Wielkopolskę, „Gazeta Pomorska”, 

2019, nr 32, s. 10.
2 H. Sowińska, Minęła setna rocznica urodzin ppor. Leszka Białego, PS. „Jakub”, 

„Gazeta Pomorska”, 2019, nr 32, s. 10.
3 J. Brodziński, Gdy wolność i historia pukały do okien. Z pamiętnika Tadeusza Czapli, 

„Gazeta Pomorska”, 2019, nr 32, s. 11.
4 J. Zielazna, MAW, Romuald Pilaczyński już nie opowie o kupcach przedwojennej 

Bydgoszczy, „Gazeta Pomorska”, 2019, nr 38, s. 10.
5 K. Korzeniewska, Te kujawskie rody miały swe siedziby w Bodzanowie i Koszczałach, 

„Gazeta Pomorska”, 2019, nr 38, s. 11.

przypomina książka i tablica w Poznaniu6 zainspirował czytelnik „Gazety 
Pomorskiej” Józef Wróblewski. Z innego numeru, dowiemy się, że Legenda 
telewizji Irena Dziedzic lubiła zacisze mierucińskich lasów7, co skwapliwie 
opisał  Stanisław Kaszyński, ilustrując tekst licznymi zdjęciami. Mieszkańców 
Wyżyn szczególnie zainteresuje artykuł Gen. Wilk Krzyżanowski mieszkał 
w Bydgoszczy8, którego skwer i kamień go upamiętniający, mijają zapewne 
codziennie.  

W „Expresie Bydgoskim” codziennie od wielu lat ukazuje się cykl 
„Ważne Daty i Fakty, czyli Kalendarium Expressu …” autorstwa Krzysztofa 
Błażejewskiego. Dziennikarz przypomina czytelnikom, o czym pisano w prasie 
lokalnej danego dnia, ale przed 10 czy 100 laty. Dziennikarz przypomina 
też zjawiska, wydarzenia opierając się nie tylko na prasie, ale też na innych 
źródłach historycznych. Tak było np. w marcu w przypadku tekstu o powodzi na 
starówce w Bydgoszczy w  1937 r., o tym, jakie poruszenie wśród mieszkańców 
miasta wzbudził przemarsz około 500. miejscowych Niemców w mundurach 
ze swastykami (1936 r.), czy też o prześladowaniu luteranów przez katolików 
w 1653 r.9. W innym numerze znajdziemy wspomnienie o zmarłej w 1924 r. 
Stefanii Tuchołkowej – redaktorki „Dziennika Bydgoskiego”, a także tekst 
o emocjach jakie wywołało otwarcie w soboty i niedziele (!) siedmiu piekarni 
w 1956 r. – była to nowość, bo od czasów wojny nie można było w te dni kupić 
świeżego pieczywa10.

Warto przypominać wydarzenia z czasów współczesnych, bo kto dziś 
jeszcze pamięta, że 4 marca 2008 r. na ulice Bydgoszczy wyjechał tramwaj 
wyprodukowany w bydgoskich zakładach PESA? Dla kogoś zainteresowanego 
rozwojem komunikacji miejskiej to już zaczątek poszukiwań. Tak było 
w przypadku czytelniczki, która szukała informacji na temat startu balonu 
w Bydgoszczy jeszcze przed wojną. Dzięki przygotowywanej w WiMBP 
Bibliografii Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1999-2013 11 udało się 
ustalić, że to doniosłe wydarzenie przypomniane zostało w jednym z odcinków 
cyklu „Kalendarium „Expressu”  na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” 
z 19.04.1932 roku. 
6 M. Wąsacz, O policjancie zamordowanym w Twerze przypomina książka i tablica w 

Poznaniu, „Gazeta Pomorska”, 2019, nr 44, s. 10.
7 S. Kaszyński, Legenda telewizji Irena Dziedzic lubiła zacisze mierucińskich lasów, 

„Gazeta Pomorska”, 2019, nr 44, s. 11.
8 J. Zielazna, Gen. Wilk Krzyżanowski mieszkał w Bydgoszczy, „Gazeta Pomorska”, 

2019, nr 50, s. 14.
9 K. Błażejewski, Kalendarium „Expressu”: Powódź na starówce! Piwnice domów 

zalane wodą, „Express Bydgoski”, 2019, nr 57, s. 5.
10 K. Błażejewski, Kalendarium „Expressu”: Złodziej udusił milicjanta podczas 

przesłuchania, „Express Bydgoski”, 2019, nr 53, s. 5.
11 http://biblioteka.bydgoszcz.pl/biblioteka-glowna/bazy-bibliograficzne/
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Oprócz prasy codziennej do Pracowni Regionalnej trafiają też inne 
periodyki: tygodniki, miesięczniki, roczniki. Są też takie, które ukazują się 
nieregularnie. Przykładem tygodnika jest „Tygodnik Bydgoski”, który trafia 
do biblioteki jako egzemplarz obowiązkowy12. W nr 1 z tego roku ukazało się 
ciekawy tekst pt. Ciszy w eterze nie będzie. O przyszłość radia nie trzeba się 
martwić13, traktujący o spotkaniu w Salonie Hoffmana w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury, podczas którego prelekcję dotyczącą roli, jaką odegrało radio 
w Polsce i regionie, wygłosił dr Marek Rzepa – historyk i kierownik Działu 
Zasobów Fonicznych i Archiwalnych Polskiego Radia PiK.

Przykładem rocznika jest chyba najbardziej popularne czasopismo 
w Pracowni – „Kalendarz Bydgoski”, zawsze wyczekiwany przez czytelników. 
Bieżący numer na 2019 rok zawiera wiele informacji, począwszy od 
statystycznych danych: ilu mieszkańców obecnie liczy Bydgoszcz oraz 
poszczególne jej dzielnice, po opracowania dotyczące działalności kulturalnej 
w  mieście oraz wspomnień znaczących postaci dla regionu. Godne polecenia 
są artykuły dotyczące przedwojennego prezydenta Bydgoszczy, Leona 
Barciszewskiego – pierwszy Urszuli Guźleckiej i drugi, Hanki Sowińskiej, 
zawierający wspomnienia jego córki Danuty Barciszewskiej-Borkowskiej. 

Wydaje się, że prasa i czasopisma lokalne w jakimś stopniu ciągle 
jeszcze pozostają ważnymi źródłami informacji dotyczącymi regionu. 

 

12 WiMBP w Bydgoszczy uzyskała prawo do otrzymywania regionalnego egzemplarza 
obowiązkowego w 1997 r.

13 M. Kocoń, Ciszy w eterze nie będzie. O przyszłość radia nie trzeba się martwić, 
„Tygodnik Bydgoski”, 2019, nr 1, s. 8-9.

Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Jerzy Pilch powiedział kiedyś: „Można zakochać się w kobiecie, która 
nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się 
w kobiecie, która nie lubi książek?”1. A co dopiero jeśli się o nich pisze… albo 
to one piszą!

Małgorzata Czyńska i Katarzyna Gębarowska są autorkami książki 
Kobiety Fotonu. To lekka lektura dotycząca historii „lekkiego przemysłu od-
powiedniego dla kobiet”. Ten niefrasobliwy ton nie powinien jednak mylić, 
gdyż mimo że publikacja nie jest naukową pozycją, to opowiada o powstawaniu 
dużego i znanego Bydgoskiego Zakładu Fotochemicznego, ale z perspektywy 
kobiet. Poczynając od Kazimiery Śniegockiej2, która od 1920 r. prowadziła pra-
cownię fotograficzną, po siostrzenicę pierwszego polskiego doktora fotochemii 
Teofila Orłowskiego – Hanię Orłowską-Burdziag czy Genowefę Waleryszak, 
która zaczynała pracę w laboratorium3 i wspomina jak gaszono światła w fa-
bryce w 2006 roku4. Mamy tu cały przekrój uczuć, od radości po sentymen-
talne wspomnienia, a także cenne informacje – historię miasta przez pryzmat 
życiorysów tych kobiet i dużego zakładu zatrudniającego w czasach świetności 
blisko tysiąc osób. Publikacja wzbogacona została o liczne fotografie od tych 
z początku 20. wieku po lata 60-te i 70-te, które dają obraz jak wyglądało życie 
w Bydgoszczy. 

Pozostając w kręgu kobiecym, warto zwrócić uwagę także na niewielki 
katalog wystawy o tym samym tytule One budowały Niepodległą : (nie)zwykłe 
kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Pomysło-
dawczynią zarówno publikacji, jak i wystawy, jest Agnieszka Wysocka. „Na-
uczycielki, aktorki, reżyserki, zakonnice, dziennikarki, pisarki – warto o nich 
pamiętać”5, gdyż pomimo, że nie stawały do boju z zaborcą z bronią w ręku – to 
swoją działalnością niewątpliwie przysłużyły się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Warto o nich poczytać.

1 https://www.wyrwanezkontekstu.pl/kultura/cytaty-o-kobietach/
2 M. Czyńska, K. Gębarowska, Kobiety Fotonu, Bydgoszcz 2018, s. 13.
3 Tamże, s. 26.
4 1 stycznia 2007 spółka została postawiona w stan upadłości, a działalność przejęła 

firma FOTON-BIS Sp. z o.o
5 A. Wysocka, One budowały Niepodległą : (nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego 

województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2018, s. 2.
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Jeśli ktoś lubi oglądać stare albumy ze zdjęciami i snuć wspomnienia 
lub poznawać przeszłość ciekawych ludzi, to zapewne chętnie sięgnie po książkę 
Gizeli Chmielewskiej Gniazdo zastępcze. Publikacja uzupełniona fotografiami 
i materiałami z ówczesnej prasy, zawiera wspomnienia kresowych wygnańców, 
którzy po wojennej zawierusze osiedlili się w Bydgoszczy. Kiedy w styczniu 
1920 r. w mieście doszło wreszcie do przejęcia władzy przez Polaków i kie-
dy niemieccy mieszkańcy zaczęli masowo opuszczać swoje domy, rozpoczął 
się długi proces przywracania polskiej tożsamości. Ponowne zasiedlanie stało 
się również udziałem tych, co uciekali ze swoich domów ze Wschodu, z ziem 
przyznanych Białorusi, Ukrainie, Litwie na mocy politycznych traktatów. W pu-
blikacji opisane zostały losy rodzin, zmuszonych opuścić swoje ukochane miej-
sca. Wypędzone, idąc na wygnanie i tułaczkę, gdzieś w zupełnie obcy nieznany 
im świat, trafiły do Bydgoszczy, która miała się stać tytułowym gniazdem… 
Z książki dowiedzieć się można, że „w wielu wypadkach, aby kupić dom, wy-
starczyła rodowa biżuteria”6 – ofert o sprzedaży nieruchomości w prasie co-
dziennej było mnóstwo, a Bydgoszcz przez pewien czas stała się najtańszym 
miastem w Polsce. Gniazdo zastępcze to opowieść o emocjach, wydarzeniach 
i historii.

Na koniec, aby zostać w kręgu wspomnień, warto przywołać książ-
kę Romana Sidorkiewicza, przedstawiającą obraz czasów minionych, ale tych 
powojennych. Wiele sugeruje już sam tytuł Bydgoszcz – mój fyrtel7. I choć 
Słownik Języka Polskiego podaje niezabarwione emocjonalnie znaczenie słowa 
„fyrtel” jako części miasta8, to kojarzy się ono bardziej ze swojskim podwór-
kiem, czymś, co się dobrze zna i lubi. I takie też odnosi się wrażenie, czytając 
tę książkę, którą wyróżnia barwny język, poczucie humoru oraz cięte uwagi na 
temat ludzi, charakterów i zachowań.

6 G. Chmielewska, Gniazdo zastępcze, Łomianki 2018, s. 9.
7 R. Sidorkiewicz, Bydgoszcz – mój fortel, Bydgoszcz 2018.
8 https://sjp.pl/fyrtel

Lucyna Partyka

 KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA – WIELKA ZAPOMNIANA?

16 lutego 2018 roku minęła 35. rocznica śmierci, a 6 sierpnia 2019 
przypadnie 130. rocznica urodzin jednej z największych polskich poetek – Kazi-
miery Iłłakowiczówny. Należała do najwybitniejszych postaci życia literackiego 
w dwudziestoleciu międzywojennym.1 Od swoich przodków przejęła wszystko, 
co najlepsze, a pomoc i opieka drugiej matki (Kazimiera bardzo wcześnie została 
sierotą), hrabiny Zofii Buyno z Plater-Zyberków, sprawiły, że te odziedziczone 
talenty mogły się rozwinąć. Dziadek ze strony matki, Kazimierz Iłłakowicz, był 
profesorem języków na uniwersytecie w Wilnie. Barbara Iłłakowicz, matka po-
etki, władała francuskim, niemieckim, rosyjskim, znała też łacinę i grekę. Kazi-
miera znała sześć języków – francuski, niemiecki, angielski, rosyjski, rumuński, 
węgierski. Dziadek ze strony ojca, wybitnego wileńskiego adwokata, Klemensa 
Zana, to Tomasz Zan (!), poeta, przyrodnik, bliski przyjaciel Adama Mickiewi-
cza, autor jambów imieninowych, trioletów, ballad, sielanek, elegii, utworów 
satyrycznych2. Kazimiera Iłłakowiczówna była „skazana” na wielkość.

Okres szkolnej nauki przebiegał u niej bardzo burzliwie. Po zakoń-
czeniu starannej domowej edukacji przez dwa lata uczęszczała do katolickiej 
szkoły dla dziewcząt Cecylii Plater-Zyberk w Warszawie, następnie, po krót-
kim epizodzie w ośrodku wychowawczym w Rydze, kontynuowała zakończoną 
maturą (z łaciną i greką) naukę w gimnazjum w Petersburgu. Przed podjęciem 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim wysłana została do Genewy i Londynu 
na naukę języka angielskiego. W latach 1910-1914 studiowała polonistykę i an-
glistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakiś czas przebywała w Londynie. 

Z początkiem 1915 r. rozpoczęła trwającą dwa lata służbę siostry mi-
łosierdzia w Wszechrosyjskim Związku Ziemskim. Po wymuszonej ciężką cho-
robą rekonwalescencji w Finlandii pracowała jako korektorka w petersburskiej 
drukarni. Powróciwszy w 1918 r. do kraju (uciekła z Rosji) znalazła zatrud-
nienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie pracowała 
z przerwą na wymuszony wojną polsko-bolszewicką pobyt w Poznaniu. Była 
jedną z pierwszych kobiet zatrudnionych w Polsce na stanowiskach urzędni-
czych. W maju 1926 r. objęła stanowisko sekretarki Józefa Piłsudskiego – mini-
stra spraw wojskowych, na którym pozostała do 1935 roku. Do jej obowiązków 
należało czytanie bardzo licznej korespondencji adresowanej do Józefa Piłsud-
skiego oraz udzielanie odpowiedzi na poszczególne listy. W 1929 r. umożliwio-

1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimiera_I%C5%82%C5%82akowicz%C3%B3wna
2  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Zan
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no jej, poza obsługą korespondencji, wyjazdy za granicę. Jeździła po Europie 
z wygłaszanymi w języku angielskim odczytami poświęconymi Polsce. Na trzy 
lata przed wybuchem wojny ponownie wróciła do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. 17 września 1939 r. opuściła Polskę z zamiarem dotarcia do Rumunii. 
Jej świat legł w gruzach. Kolejne lata to w zasadzie ciągła walka o przetrwanie. 
Ostatecznie po opuszczeniu Polski osiedliła się w Klużu (dzisiejsza nazwa: Cluj 
Napoca), stanowiącym historyczną stolicę Siedmiogrodu, który w momencie 
przybycia poetki leżał w granicach Królestwa Rumunii, w 1941 r. przeszedł 
w ręce Węgrów, by w 1947 r. powrócić do Rumunii. W jednym z listów adre-
sowanym do Julii Pugetowej (żona rzeźbiarza Ludwika Pugeta), datowanym 
na 13 grudnia 1943 r., pisała: „Moje życie od 1939 roku układa się zupełnie 
przypadkowo i nie mam prawie poczucia rzeczywistości, jakbym żyła na Marsie 
czy innej planecie strasznie obcej. Przetłumaczyłam 1 powieść i dwa wybory 
poetów węgierskich.”3 W innym z listów, datowanym na 22 listopada 1946 r., 
można przeczytać: „Utraciłam dawno wszelki kontakt ze światem. Od 1940 nie 
słyszę radia, od 1941 nie czytam zagranicznych gazet, od 1944 do lutego roku 
bieżącego nie było żadnej poczty.” Tylko zdolności i umiejętności językowe 
pozwoliły jej przeżyć po 1939 roku. 

W 1947 roku powiodła się w końcu próba powrotu do Polski. Nie udało 
jej się natomiast, z oczywistych względów wrócić do pracy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, która do wybuchu wojny dawała jej zarówno utrzymanie, 
jak i satysfakcję. Osiadła w Poznaniu. Na życie zarabiała pracą literacką i na-
uczaniem języków obcych. U schyłku swojego życia całkowicie straciła wzrok. 
Do końca mieszkała w wynajmowanym pokoju. Obecnie w tym mieszkaniu 
mieści się Pracownia – muzeum poetki. Wszystkie ciosy, których nie szczędził 
jej los, przyjmowała z zasługującą na podziw godnością i olbrzymią pokorą. 
Było tak nawet w przypadku recenzji jej tomiku wierszy zatytułowanego Szep-
tem (1966) autorstwa 20-letniego Stanisława Barańczaka, późniejszego poety 
i tłumacza, będącej „ordynarnym atakiem” 4 na uznaną i szanowaną poetkę. Ten 
tomik okazał się być jej ostatnim.

Miała duży dystans do siebie i do swojej twórczości. Zadebiutowała 
w 1905 r. wierszem Jabłonie. Jej wiersz Rozstrzelano moje serce był jedynym 
utworem nawiązującym do Poznańskiego Czerwca 1956 opublikowanym w ofi-
cjalnej prasie, w szczecińskiej „Ziemi i morzu”, która w 1957 r. została z oczy-
wistych względów zlikwidowana5. W roku 1912 ukazał się pierwszy tomik po-
etycki Kazimiery Iłłakowiczówny zatytułowany Ikarowe loty. Łącznie ma ich 
na swoim koncie ponad trzydzieści. Muzykę do jej utworów komponowali m.in. 

3  Cytowane listy znajdują się w posiadaniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bydgoszczy.

4  Zob. J. Kuciel-Frydryszak. Iłła. Warszawa 2017, s. 410.
5  https://dzieje.pl/ksiazki/illa-opowiesc-o-kazimierze-illakowiczownie

Karol Szymanowski, Witold Lutosławski. W Petersburgu napisała pierwszą 
książkę dla dzieci pt. Bajeczna opowieść o królewiczu La-Fi-Czaniu, o żołnierzu 
Soju i dziewczynce Kio (1918). W 1936 roku ukazał się zbiór Wiersze o Marszał-
ku Piłsudskim oraz dedykowany siostrzenicom tom wspomnień Ścieżka obok 
drogi jemu poświęconych, który naraził ją, wydaje się z powodów politycznych, 
na kąśliwe recenzje. Po wojnie zasłynęła m.in. kongenialnym przekładem Anny 
Kareniny Lwa Tołstoja. Wcześniej przetłumaczonego przez nią Don Carlosa 
Friedricha Schillera wystawił Teatr Narodowy w Warszawie. To dzięki jej pracy 
przekładowej w 1965 roku w Polsce po raz pierwszy opublikowano wiersze 
amerykańskiej poetki Emily Dickinson. Jednak to nie tłumaczenia z angielskie-
go, rosyjskiego, niemieckiego (dramatów, wierszy, powieści), niejednokrotnie 
wysoko oceniane przez krytykę, ceniła sobie najbardziej. Zadowolenie przyno-
siła jej proza poetycka i wspomnieniowa.

 Byłoby wspaniale, gdyby ten w wielkim skrócie nakreślony życio-
rys poetki stanowił zachętę do sięgnięcia po opublikowaną w 2017 roku przez 
Wydawnictwo MARGINESY biografię Kazimiery Iłłakowiczówny autorstwa 
polonistki i dziennikarki Joanny Kuciel-Frydryszak noszącą tytuł Iłła, z której 
m.in. czerpałam informacje przy pisaniu tego tekstu. Autorka pozytywnie za-
skakuje czytelnika rzetelnością podejścia do tematu, przez co z książki wyłania 
się niesłychanie wyrazisty portret poetki. 

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Bydgoszczy jest w posiadaniu bardzo bogatego zbioru ręko-
pisów Kazimiery Iłłakowiczówny, na co zwróciła uwagę Justyna Eis w arty-
kule Rękopisy w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy opublikowanym w „Bibliotekarzu Kujawsko-
Pomorskim”. Zbiór ten liczy łącznie 38 jednostek inwentarzowych. Składają 
się na niego listy, utwory poetyckie, dramaty, przekłady prozy F. Dürrenmatta,           
J.W. Goethego, G. Büchnera, L.Tołstoja, A. Petöfiego, H. Bölla i poezji (z ję-
zyka rosyjskiego, niemieckiego), teksty wspomnień, przemówień, pogadanek. 
Niezwykle cenne są teksty pisane na emigracji w Klużu, w tym także listy. Po-
etka opuszczając w 1939 r. Polskę, zabrała ze sobą maszynę do pisania. Pisała 
zawsze na maszynie i w dodatku z kopią. Wśród rękopisów znajduje się m.in. 
list, w którym Kazimiera Iłłakowiczówna nadmienia, że 7 maja 1958 r. będzie 
miała występ w bydgoskim Związku Literatów.
 Bydgoska WiMBP posiada również liczący 60 wol. zbiór publikacji 
książkowych Kazimiery Iłłakowiczówny oraz 38 wol. dzieł przez nią tłumaczo-
nych. Są też druki muzyczne, bo do jej „muzycznej” poezji chętnie kompono-
wano podkład muzyczny. Nie ma chyba biblioteki w Polsce, która nie miałaby 
w swoich zbiorach jej prac. Warto po nie sięgać.



50 51

Po wydanym w 2018 roku tomie prozy Kazimiery Iłłakowiczówny 
PIW przygotował tom jej wierszy pt. Na nitce deszczu, który ukaże się w serii 
„Poeci do kwadratu” – premiera już 15 maja.
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Marlena Sobczyńska

DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA W INOWROCŁAWSKIEJ 
BIBLIOTECE

 „Kto chce – szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu”
      Stefan Żeromski

 Współczesny świat dostarcza nam wielu informacji, bodźców i narzu-
ca nam szaleńcze tempo życia. Stres, zabieganie, przemęczenie – to nieodłączne 
elementy naszej codzienności. Lubimy narzekać, uwielbiamy marudzić, zamar-
twiać się i skupiać na tym, czego nam brakuje. Dlatego zamiast myśleć nega-
tywnie, trzeba zrobić wszystko, aby zmienić swoje nastawienie do siebie, do 
innych ludzi i otaczającej rzeczywistości. Ważne w tym wszystkim jest to, by 
wypracować skuteczne metody obniżenia złego nastroju, negatywnego myśle-
nia, odciążyć głowę i zająć się czynnościami, które oddalą nas od złych emocji 
i pozwolą przywrócić wewnętrzny spokój oraz zastanowić się nad tym, co w ży-
ciu jest istotne. 
 Tak narodził się pomysł zorganizowania w inowrocławskiej Biblio-
tece Miejskiej imprezy, która sprawiłaby, że choć na chwilę zatrzymalibyśmy 
się, zwolnili, spojrzeli przez tzw. „różowe okulary” i poczuli się zrelaksowani. 
Okazją do zrealizowania pomysłu stało się nietypowe święto, jakim jest Dzień 
Pozytywnego Myślenia. 1

 Dzień Pozytywnego Myślenia, którego pomysłodawczynią jest amery-
kańska psycholog Kristen Harrell, prowadząca od wielu lat badania nad wpły-
wem pozytwnego nastawienia na zdrowie oraz na proces powrotu do zdrowia. 
Badaczka uważa, iż osobom o optymistycznym podejściu do życia nie tylko 
żyje się lepiej, ale są zdrowsze od myślących negatywnie2: „Optymiści są od 
5-10% mniej narażeni na choroby serca, depresję, a nawet nowotwory. Jedną 
z przyczyn może być fakt, że optymiści zwykle prowadzą zdrowszy i bardziej 
aktywny tryb życia niż pesymiści. Usposobienie wobec rzeczywistości jest 
w dużej mierze rzeczą wyuczoną – często nieświadomie. Oznacza to więc, że 
ciężką pracą można w dorosłym życiu świadomie zmieniać swoje nastawienie 
do świata”. 3

1 W Polsce Dzień Pozytywnego Myślenia obchodzony jest 2 lutego. W USA święto 
obchodzone jest 13 września.

2 https://www.psychologiczny.com.pl/art/106,dzien-pozytywnego-myslenia
3 https://www.kalbi.pl/dzien-pozytywnego-myslenia
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Co zrobić, by zacząć pozytywnie myśleć? Przede wszystkim należy:
zaakceptować swoje wady i poszukać zalet,−	
zacząć szukać dodatnich stron codziennego życia,−	
nie zamartwiać się na zapas,−	
zadbać o kondycję – ćwiczenia fizyczne rozładowują stres,−	
zająć się tym, co sprawia nam przyjemność. −	 4

Inowrocławskim bibliotekarzom bardzo spodobał się ostatni punkt. Za-
dali sobie pytanie, co im osobiście sprawia przyjemność i przynosi spokój, kiedy 
czują się zrelaksowani i bezpieczni? Oczywista dla wielu z nas była odpowiedź, 
że lubimy czas spędzony w zaciszu domowym z książką, ale też czas spędzony 
w gronie przyjaciół, znajomych, w przytulnym pomieszczeniu, z nastrojowym 
oświetleniem, przy kawie, dobrej herbacie. I tu już jest blisko do hygge, filozofii 
życia praktykowanej przez Duńczyków. Ale odnajdywanie szczęścia w drob-
nych przyjemnościach nie jest czysto duńskie; hygge jest nam o wiele bliższe 
niż mogłoby się wydawać, ma charakter uniwersalny i każdy może je rozumieć 
po swojemu. 

W tym duchu rozpoczął się 2 lutego 2018 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Inowrocławiu Dzień Pozytywnego Myślenia, którego inaugurację stanowił 
wernisaż wystawy prac plastycznych pt. „Malowane stopami” Małgorzaty 
Waszkiewicz. Artystka w wyniku porażenia mózgowego cierpi na niedowład 
kończyn górnych i uszkodzenie mowy. Maluje od 20 lat i należy do Związku 

4 http://pppp-zlotow.pl/2-l-u-t-y-dniem-pozytywnego-myslenia/

Artystów Malujących Ustami i Stopami AMUN. Jej obrazy były wystawiane 
w wielu galeriach świata. Malarka angażuje się też w różne akcje charytatyw-
ne, ofiarowując swoje prace na rzecz osób potrzebujących. Podczas spotkania 
w inowrocławskiej książnicy, zaprezentowała technikę malowania stopami. Po-
kaz wzbudził wśród uczestników podziw, a jej wzruszająca opowieść o codzien-
nych zmaganiach z niepełnosprawnością i pokonywaniem trudności stała się 
inspiracją do pokonywania własnych słabości. 
 Kolejne wydarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych. 
Wcześniej należało zaadaptować wnętrze Saloniku Artystyczno-Literackiego – 
gdzie na co dzień prezentowane są wystawy, odbywają sie spotkania autorskie, 
warszaty itp. – na miejsce, w którym zaproszeni goście będą czuli się komforto-
wo. Każdy, kto mógł przyniósł rzeczy, które sprawiły, że pomieszczenie zyskało 
na przytulności. Ustawiono stoliki, fotele, kanapy, rozłożono poduszki, koce, 
serwety i serwisy rodzinne. W ten sposób udało się stworzyć miły i ciepły na-
strój – jak w domu. Zadbano również, co jest zgodne z filozofią hygge, o światło 
i zapach. Za sprawą Barbary Szatkowkiej z „Czasu na herbatę” wnętrze wypeł-
nił zapach aromatycznych kaw i herbat. Prowadząca pokaz opowiedziała nam 
o różnych rodzajach kaw i herbat oraz ich pozytywnym oddziaływaniu na or-
ganizm człowieka. Zgromadzonym gościom zaproponowała udział w zabawie 
polegającej na odnalezieniu trzech karteczek, które były umieszczone pod tale-
rzykami. Szczęśliwi znalazcy otrzymali prezenty ufundowane przez gościa. 
 Oczarowani zapachem i smakiem kaw i herbat z całego świata przy-
witaliśmy Izę Wojnowską, dziennikarkę, aktorkę, a przede wszystkim autorkę 
książki Hygge po polsku. Zachęciła ona gości do wymyślenia polskiego odpo-
wiednika określającego duńską „filozofię szczęścia”. Ze strony pisarki padła 
propozycja na określenie tego stanu jako „dobrobycie”. Wspólnie zastanawiano 
się, czy Polacy mają swoje sposoby na to, by poczuć się hygge? Na zakończenie 
Iza Wojnowska ofiarowała dwóm osobom książki swojego autorstwa.
 Podczas całego dnia rozdawano uczestnikom „buźki” i „różowe oku-
lary”. W holu można było obejrzeć ekspozycję publikacji dotyczących opty-
mistycznego spojrzenia na życie. Dzień Pozytywnego Myślenia stał się dobrą 
okazją do próby zmiany naszego myślenia i nastawienia do rzeczywistości, za-
tem postanowiono zorganizować obchody tego dnia również w następnym roku 
roku. 

W 2019 r. obchody Dnia Pozytywnego Myślenia zainaugurowało 1 lu-
tego przedpołudniowe spotkanie z terapeutką i masażystką Małgorzatą Prętką, 
która przy użyciu mis tybetańskich, a także dzwoneczków wprowadziła uczest-
ników spotkania w stan relaksu i odprężenia. Misy tybetańskie stanowią formę 
muzykoterapii, mającej zapewniać równowagę fizyczną, psychiczną, emocjo-
nalną i duchową. Z kolei popołudniu, reporterka Programu Trzeciego Polskiego 
Radia Grażyna Dobroń, przeprowadziła pokaz ćwiczeń relaksacyjnych. Ta en-
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tuzjastka zdrowego stylu życia „zaraziła” publiczność swoim optymizmem i ra-
dosnym podejściem do życia, choć przyznała, że sama życia łatwego nie miała. 
O słodki poczęstunek w tym dniu zadbała Akademia Szkolnictwa „AS”. Goście 
mogli spróbować ciast, które wyszły spod ręki młodych adeptów sztuki kuli-
narnej i cukierniczej. Ponadto na facebookowej stronie biblioteki zamieszczane 
były w tym dniu same pozytywne informacje. W holu biblioteki zaprezento-
wano ekspozycję publikacji tematycznie związanych z Dniem Pozytywnego 
Myślenia, można było znaleźć też m.in.: memy z przymrużeniem oka, manda-
le. Na chętnych czekały mandalowe kolorowanki, które relaksują i pobudzają 
kreatywność.

Iwona Cynarzewska 
Anna Kaczerzewska

„ŚLEDZTWO PEWNEJ HISTORII, PEWNEGO ŻYCIA – NASZ 
DOKUMENT” – PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W LNIANIE 

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 6 400 zł w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzie-
ci i Młodzieży. Przedmiotem dofinansowania był projekt pod nazwą „Śledztwo 
pewnej historii, pewnego życia – nasz dokument”. Całkowity koszt realizacji 
projektu, przewidzianej na okres od 1 lutego do 31 lipca 2018 r., opiewał na kwo-
tę 9 855 złotych. Wspólnym mianownikiem i osią projektu spinającą wszystkie 
działania był dokument w formie reportażu filmowego, opowiadający o zapo-
mnianym lokalnym bohaterze czasów zaboru pruskiego, patriocie, urodzonym 
w Błądzimiu (gmina Lniano) Pawle Gackowskim. W lokalnym środowisku na-
zywany był „pomorskim Drzymałą” bądź „borowiackim Drzymałą” z uwagi 
na analogię do postaci Michała Drzymały (1857-1937) z Podgradowic (powiat 
grodzicki), polskiego chłopa z Poznańskiego, który w latach 1904-1909, nie 
mogąc uzyskać od pruskiego zaborcy pozwolenia na budowę domu, zakupił 
cyrkowy wóz, ustawił go na swojej działce i w nim zamieszkał1. Wóz Drzymały 
urósł do rangi symbolu chłopskiego oporu wobec zaborcy. Bardzo podobnie 
postąpił w 1907 r. Paweł Gackowski (1848-1928). Nękany przez władze pru-
skie, zamieszkał w wozie cygańskim. Rok wcześniej zainicjował strajk szkolny 
dzieci na znak protestu przeciwko germanizacji w szkole. Z uwagi na swoją pa-
triotyczną postawę cieszył się w środowisku lokalnym dużym autorytetem. Jest 
bohaterem opracowań: Iwony Ksieniewicz pt. Paweł Gackowski. Borowiacki 
Drzymała, Jana Tettera pt. Jestem chłop historyczny.

Luty, marzec 2018
W projekcie „Śledztwo pewnej historii, pewnego życia – nasz doku-

ment” udział wzięła 20-osobowa grupa uczniów lniańskiego gimnazjum w wie-
ku 13-17 lat, wybranych na podstawie ankiety rekrutacyjnej. Realizację pro-
jektu uczestnicy rozpoczęli od szukania odpowiedzi na pytania kim był Michał 
Drzymała oraz dlaczego to właśnie „pomorski Drzymała” czyli Paweł Gackow-
ski, dawny mieszkaniec gminy Lniano, wzbudził zainteresowanie młodzieży? 

1  Zob. też: https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Drzyma%C5%82a
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Gimnazjaliści podjęli w imieniu biblioteki współpracę z partnerami projektu, 
wolontariuszami i instytucjami, rozwijając w sobie umiejętność nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia rozmowy, umiejętność słuchania. Brali także czynny 
udział w promowaniu projektu oraz dokumentowaniu działań zawartych w jego 
harmonogramie. Od samego początku uczestnicy kładli duży nacisk na promo-
cję swych działań na portalach społecznościowych, jak i poprzez opracowy-
wanie i drukowanie ulotek, plakatów. Pozyskano patronat medialny tygodnika 
„Nowe Świecie”, w którym ukazywały się relacje z przebiegu działań i wy-
darzeń. Ponadto zakupiono sprzęt w postaci aparatu fotograficznego z możli-
wością nagrywania filmów HD oraz dyktafon stereo. Narzędzia te niezbędne 
były do przeprowadzenia śledztwa dziennikarskiego oraz nagrania materiałów 
filmowych do reportażu. Do pomocy przy tworzeniu reportażu młodzież zapro-
siła specjalistów z dziedziny dziennikarstwa. Na pierwszych specjalistycznych 
zajęciach uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca dziennikarza. Były 
to ciekawe, a zarazem pomocne zajęcia. Odpowiadały na wiele pytań, m.in.: 
jak stworzyć interesujący dokument, co to jest flesz, wywiad, jak pozyskiwać 
informacje, czy też, która informacja jest wiarygodna, a czym jest „fake news”. 
Młodzież czynnie uczestniczyła w wykonywaniu przygotowanych zadań. Pod-
czas warsztatów prezentowała m.in. cechy dobrego dziennikarza, wyszukiwała 
powszechne błędy językowe oraz brała udział w próbnych nagraniach offów/
zapowiedzi. Poprzez zabawę pn. „Pajęczyna współpracy” uczestnicy projektu 
nauczyli się mniej skupiać na własnej wypowiedzi, a więcej słuchać tego, co 
inni mają do powiedzenia. Jak sami przyznali, świetnie się przy tym bawili. Naj-
trudniejszym i najbardziej stresującym zadaniem okazało się stworzenie krót-
kiej zapowiedzi i zaprezentowanie jej przed kamerą. Kolejny etap wspólnych 
działań stanowiły przeprowadzane pierwsze wywiady, sonda wśród mieszkań-
ców rodzinnej wsi bohatera reportażu. Ponadto uczniowie zaczęli organizować 
wyjazd studyjno-edukacyjny do ośrodka regionalnego TVP 3 Bydgoszcz oraz 
Radia OMG bydgoskiego Pałacu Młodzieży. 

Kwiecień 2018
4 kwietnia 2018 r. w bibliotece spotkała się grupa odpowiedzialna za 

zbieranie oraz przygotowanie materiałów do reportażu, a także za jego mon-
taż. Zespół miał za zadanie zapoznać się ze sprzętem zakupionym w ramach 
projektu poprzez wyjście do mieszkańców Lniana i przeprowadzenie sondy 
m.in. na temat „Czy znają Pawła Gackowskiego, czy coś o nim wiedzą?”. Efekt 
tej pracy zaprezentowany został na warsztatach dziennikarskich, które odbyły 
się 18 kwietnia. Dodatkowo grupa zaczęła zastanawiać się nad formą i spo-
sobem zaprezentowania gotowego reportażu mieszkańcom Gminy. W planach 
był happening, a w trakcie jego trwania przewidziane były dodatkowe atrakcje.   
16 kwietnia 2018 r. projekt „Śledztwo pewnej historii, pewnego życia – nasz 

dokument” monitorował Artur Łęga – koordynator programu Równać Szanse. 
Przeprowadził on rozmowy z młodzieżą oraz dyrektorem GBP Iwoną Cyna-
rzewską. 18 i 20 kwietnia podczas warsztatów dziennikarskich prowadzonych 
przez Dominikę Kosińską – rzeczniczkę bydgoskiego Pałacu Młodzieży, nad-
zorującą działalność pałacowego Radia OMG uczniowie poszukiwali idealnych 
offów, kadrów oraz ujęć do przygotowywanego przez nich dokumentu. Zbierali 
też cenne informacje oraz przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Błądzimia, 
m.in. z emerytowana nauczycielką Danutą Steltman, sołtysem Janiną Plewą 
oraz rodziną bohatera reportażu. Młodzież szukała również informacji o Pawle 
Gackowskim w kronice Szkoły Podstawowej w Błądzimiu. Ciekawym dodat-
kiem do powstającego filmu miała być krótka inscenizacja o Pawle z udziałem 
młodych reporterów, którzy to wcielili się w postać „borowiackiego Drzymały” 
czy też Cesarza Wilhelma. Piękna sceneria, słoneczna pogoda oraz zdobyte wia-
domości wróżyły powstanie fascynującego dokumentu.

Maj 2018
9 maja 2018 r. uczniowie udali się do Bydgoszczy, by w ośrodku re-

gionalnym Telewizji Polskiej poznać od podszewki zawód dziennikarza. Mieli 
również szansę zobaczyć jak pracuje i kreatywnie wykorzystuje swój wolny 
czas bydgoska młodzież w Młodzieżowym Radiu OMG działającym przy Pa-
łacu Młodzieży. Z kolei przy grobie Pawła Gackowskiego znajdującym się na 
Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy doszło do spotkania z jego prawnucz-
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kami. Uczestnicy projektu pozyskali od najbliższej rodziny cenne i interesujące 
informacje do swojego reportażu. 22 maja cała grupa wyjechała do Brzostowa 
(powiat pilski, województwo wielkopolskie), gdzie również realizowano projekt 
w ramach programu „Równać Szanse”. Ich projekt pod nazwą „Wóz Drzymały 
jako jeżdżąca lekcja historii” miał wiele wspólnego z lokalnym bohaterem Paw-
łem Gackowskim, o którym powstawał dokument filmowy. Młodzież z Brzosto-
wa pod opieką koordynatora Emilii Ajsztet budowała drugą replikę wozu Mi-
chała Drzymały, a także gromadziła materiały dotyczące bohatera narodowego, 
mając za zadanie stworzenie ruchomej Izby pamięci. Ich Wóz Drzymały miał 
zostać wpisany jako atrakcja turystyczna gminy Miasteczko Krajeńskie o zna-
czeniu historycznym. Podczas tego spotkania grupy wymieniły się doświadcze-
niami z realizacji swoich projektów. Młodzież z Brzostowa przedstawiła swo-
je działania w formie prezentacji multimedialnej, oprowadziła po szkole im. 
Michała Drzymały oraz pokazała Wóz Drzymały. Uczniowie z Lniana, którzy 
spotkali się w Brzostowie ze wspaniałym przyjęciem, pokazali natomiast frag-
ment przygotowywanego reportażu o Pawle Gackowskim. Był słodki poczę-
stunek przygotowany przez młodzież z Brzostowa, a później wspólne ognisko. 
Na koniec grupa z Lniana udała się na grób Michała Drzymały w Miasteczku 
Krajeńskim.

Czerwiec, lipiec 2018
2 czerwca 2018 r. GBP w Lnianie wraz z Urzędem Gminy Lniano 

zorganizowała w Błądzimiu uroczyste obchody 90-tej rocznicy śmierci Paw-
ła Gackowskiego „borowiackiego Drzymały”. Zapoczątkowała je Msza Święta 
polowa przy Wzgórzu NMP. Następnie zaproszeni goście, najbliższa rodzina 
oraz mieszkańcy Błądzimia udali się przy asyście Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej OSP ze Świekatowa do domu, w którym urodził się lokalny bohater. Tam 
nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci Pawła Gackowskiego przez 
jego prawnuczki. Wszystkich zebranych powitała sołtys Sołectwa Błądzim Ja-
nina Plewa, która zaprosiła do świetlicy wiejskiej na część artystyczną. Dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie przygotowały patriotyczne 
pieśni oraz wiersze. Tego dnia miała miejsce również premiera reportażu pt. 
„Kilka chwil naszej historii” przygotowanego w ramach projektu pt. „Śledztwo 
pewnej historii, pewnego życia – nasz dokument”. Uczestnicy z zaciekawie-
niem obejrzeli nagrany przez młodzież materiał oraz otrzymali nagrany film 
na płytach DVD. Na zakończenie prawnuczka Pawła Gackowskiego przeka-
zała na ręce dyrektora GBP Lniano Iwony Cynarzewskiej pamiątkę rodzinną 
– półkę na książki po swoim pradziadku „borowiackim Drzymale”. 3 czerwca 
młodzież biorąca udział w projekcie zorganizowała dla mieszkańców Gminy 
w Parku w Lnianie happening z atrakcjami. Organizatorów łatwo było dostrzec, 
ponieważ ubrani byli w jednakowe żółte koszulki, zakupione w ramach reali-

zowanego projektu. Głównym celem było dotarcie do jak największej liczby 
osób i opowiedzenie im o działaniach towarzyszących pracy nad dokumentem. 
Rozdawano nagrany na płytach DVD reportaż filmowy o Pawle Gackowskim, 
a chętnych zapraszano do biblioteki na jego projekcję. Młodzież przygotowała 
również gry i zabawy dla najmłodszych m.in. z chustą animacyjną, konkursy 
(np. układanie puzzli na czas) z nagrodami. Dla każdego na orzeźwienie czeka-
ła zrobiona przez uczestników projektu lemoniada. Mieszkańcy Gminy chętnie 
przyjmowali płyty, z zaciekawieniem słuchali uczniów, którzy opowiadali o lo-
kalnym bohaterze. Niektórzy z nich przyznawali się do tego, że po raz pierwszy 
słyszą o Pawle Gackowskim i gratulowali pomysłu oraz zaangażowania osobom 
pracującym przy tym projekcie. W lipcu w świetlicach wiejskich Gminy Lniano 
przewidziano pokazy dokumentu filmowego. Nagrany reportaż umieszczono na 
stronie internetowej Gminy Lniano oraz biblioteki, a powielony w ilości 500 
sztuk trafił do mieszkańców. Wydano również ulotki w ilości 600 sztuk oraz 70 
plakatów. Projekt rozwinął kompetencje społeczne młodych ludzi. Pozwolił na 
ukształtowanie w nich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wpłynął 
na wzrost umiejętności pracy w grupie oraz w zakresie komunikacji interperso-
nalnej. Projekt zmienił również postrzeganie młodych ludzi, zwiększył do nich 
zaufanie lokalnego środowiska. Z uwagi na dużą ilość zebranego materiału GBP 
w Lnianie planuje wydanie publikacji o Pawle Gackowskim. 
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Zofia Zielińska-Jarząbkowska

LITERATURA I GRAFIKA – INSPIRUJACY ŚWIAT 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOGILNIE

 Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie realizowała od sierpnia do 
listopada 2018 r. projekt „Literatura i  grafika – inspirujący świat w bibliotece”. 
Na jego realizację placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5000 zł ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Promocja Czytelnictwa.                
 Celem przedsięwzięcia było promowanie literatury i czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży w wieku  przedszkolnym i szkolnym oraz kształtowa-
nie i rozwijanie nawyków czytelniczych wśród najmłodszych. Przy  realizacji 
projektu biblioteka współpracowała z organizacjami pozarządowymi i instytu-
cjami kultury. Zadanie poświęcone było twórczości Jana Brzechwy i związanej 
z nią twórczości Jana Marcina Szancera.
 We wrześniu 2018 r. zaprezentowana została w holu biblioteki wystawa 
książek J. Brzechwy z ilustracjami J.M. Szancera. Książki pochodziły ze zbio-
rów Oddziału dla Dzieci MBP w Mogilnie. Pod koniec września oraz w paź-
dzierniku w ramach akcji głośnego czytania dzieci z mogileńskich przedszkoli 
wzięły udział w dwóch spotkaniach, podczas których wysłuchały interpretowa-
nych przez zaproszonych gości utworów J. Brzechwy. Wiersz Na straganie stał 
się inspiracją do wspólnej zabawy. Dzieci odgadywały nazwy warzyw, rozwią-
zywały zagadki, wykonywały kolorowe warzywne pieczątki, wyklejały i kolo-
rowały puzzle z warzywami. 

W październiku odbyło się 11 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół 
podstawowych z gminy Mogilno.  Dzieci z klas I-III szkół podstawowych brały 
udział w grach i zabawach związanych z utworami poety. Wykonywały m.in. 
warzywne pieczątki i kukiełki zwierząt z kartonu, rozpoznawały gatunki zwie-
rząt na książkowych ilustracjach, wyklejały i kolorowały obrazki przedstawiają-
ce zwierzęta i warzywa, układały puzzle, wykonywały papierowe kukiełki wa-
rzyw i zwierząt, metodą wydzierankową tworzyły kolorowe plakaty. Uczniowie 
z klas IV-VII szkół podstawowych, na przykładzie Akademii pana Kleksa, po-
znali różne typy książek i ich budowę (książka tradycyjna, audiobook, e-book). 
Spotkali się z księgarzem, który opowiedział o swojej pracy i rodzajach do-
stępnych w sprzedaży książek. Uczestnicy zajęć wysłuchali także fragmentów 
książki odtworzonej przy pomocy Czytaka i wykonali prace plastyczne bawiąc 
się w kleksografię. Wybrane wiersze J. Brzechwy głośno czytali dzieciom, zaan-
gażowani w realizację projektu, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zie-

mi Mogileńskiej i bibliotekarze. Dzięki temu dzieci miały okazję poznać osoby 
dorosłe angażujące się w działalność kulturalną na terenie ziemi mogileńskiej. 
Również w październiku odbyły się dwukrotnie zajęcia literacko-plastyczno-
teatralne, podczas których uczniowie klas II szkół podstawowych wykonali ko-
lorowe skarpetkowe pacynki przedstawiające bohaterów utworów J. Brzechwy. 
Wyreżyserowane przez nich pacynkowe przedstawienie można było obejrzeć 
w sali multimedialnej biblioteki, a online na stronie:
http://mogilno.naszabiblioteka.com/teatrzyk-pacynkowy-w-wykonaniu-dzieci-
z-sp-nr-2-i-sp-nr-3-w-mogilnie
 10 października 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogil-
nie gościła autorka i ilustratorka książek dla dzieci Joanna Rusinek. Dwie 20-
osobowe grupy dzieci ze szkół podstawowych gminy Mogilno wzięły udział 
w spotkaniu autorskim, a następnie w warsztatach ilustratorskich. Podczas zajęć 
najmłodsi ich uczestnicy wysłuchali wierszy z książki Kefir w Kairze autorstwa 
Michała Rusinka z ilustracjami J. Rusinek, rozmawiali o miastach świata, two-
rzyli własne budowle i miasta nadając im nazwy. Natomiast uczniowie starszych 
klas szkół podstawowych rozmawiali o książce Damy, dziewuchy, dziewczyny. 
Historia w spódnicy autorstwa Anny Dziewitt-Meller z ilustracjami J. Rusinek 
i tworzyli swoje własne portrety w przyszłości.
 W dniach 17-19 października 2018 r. zorganizowany został trzydnio-
wy cykl warsztatów plastycznych. Poprowadziła je Sylwia Stręk, instruktor 
Mogileńskiego Domu Kultury. Dziesięcioosobowe grupy uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalistów z gminy Mogilno tworzyły, przy wykorzystaniu 
różnych technik plastycznych (grafika, malarstwo, rzeźba), prace inspirowane 
twórczością J. Brzechwy. Podczas warsztatów powstały prace przedstawiające 
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bohaterów wierszy poety oraz rzeźby i portrety Ambrożego Kleksa – głównego 
bohatera Akademii pana Kleksa.
 Kolejne warsztaty, zorganizowane w ramach projektu, poświęcone 
były budowie tradycyjnej książki i odbyły się 24 października. Wzięli w nich 
udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie z opiekunem plasty-
kiem Stefanią Barańską. Podczas zajęć uczestnicy wykorzystując jeden arkusz 
papieru uczyli się tworzyć i składać miniaturowe książki, wykonywali kolorowe 
okładki mini-książek i ozdabiali ich kartki. Również w październiku młodzież 
ze starszych klas szkół podstawowych i z gimnazjów z gminy Mogilno miała 
możliwość wzięcia udziału w konkursie grafiki komputerowej pt. „Wspominam 
z dzieciństwa”. Na konkurs zgłoszonych zostało 6 prac w kategorii szkół pod-
stawowych. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którym podczas otwarcia 
wystawy prac konkursowych w holu biblioteki wręczono nagrody. 
 W ramach projektu „Literatura i grafika – inspirujący świat w bibliote-
ce” Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizowała następujące dzia-
łania: 2 spotkania autorskie połączone z warsztatami ilustratorskimi, 3 warszta-
ty plastyczne, 2 spotkania dla przedszkolaków połączone z głośnym czytaniem, 
zajęcia literacko-plastyczno-teatralne, 11 lekcji bibliotecznych, konkurs grafiki 
komputerowej, warsztaty dotyczące budowy książki oraz 3 wystawy. Podsu-
mowaniem zadania „Literatura i grafika – inspirujący świat w bibliotece” była 
wystawa powarsztatowa zorganizowana w holu biblioteki, dostępna do końca 
października. Efekty realizacji projektu mogli w ten sposób zobaczyć wszyscy 
uczestnicy, a także czytelnicy oraz zwiedzający bibliotekę goście. We wszyst-
kich działaniach organizowanych przez bibliotekę w ramach projektu „Litera-
tura i grafika – inspirujący świat w bibliotece”, wzięło udział ok. 400. odbior-
ców. 

Paweł Marchel 

ZABAW MATEMATYKĄ W SOLCU KUJAWSKIM CIĄG DALSZY

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim wzięła udział w kolejnej 
edycji programu mPotęga, finansowanego przez Fundację mBanku. Fundacja 
ta prowadzi szeroką działalność promocyjną w zakresie matematyki, a swoimi 
działaniami stara się wspierać dzieci i młodzież w matematycznej edukacji. Jed-
nym z finansowanych przez nią programów grantowych jest mPotęga. W jego 
ramach Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim otrzymała w 2018 r. wspar-
cie na realizację dwóch projektów: „Przeliczamy miasto” i „MATEmagia_2”. 
Jeden z nich skierowany był do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Drugi 
obejmował młodzież z klas 7-8 szkół podstawowych i z klas gimnazjalnych. 
Warto zaznaczyć, iż solecka biblioteka była jedną z 7. bibliotek w Polsce, które 
otrzymały takie wsparcie i jedyną, która uzyskała dofinansowanie w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. 

Oba matematyczne projekty zrealizowano w soleckiej bibliotece w dru-
giej połowie 2018 roku. Głównym założeniem pierwszego z nich pn. „Przelicza-
my miasto” było promowanie matematyki, poznawanie jej praktycznego zasto-
sowania i pokazanie, że występuje ona w przestrzeni miasta. Projekt koncentro-
wał się na budynkach, obiektach, instytucjach, które uczniowie mijają w drodze 
do szkoły, bądź spacerując ze znajomymi. Całość składała się z cyklu zajęć, 
w trakcie których uczestnicy odwiedzali poszczególne obiekty, by w ich obrębie 
poszukiwać matematycznych aspektów. W ten sposób policzono, ile dinozau-
rów jest w soleckim Jura Parku, który z soleckich włodarzy rządził miastem naj-
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dłużej, ile wody jest w basenie czy też, jaki dystans dzieli poszczególne obiekty 
od siebie. Zajęcia odbywały się w cyklu dwutygodniowym. W jednym tygodniu 
odwiedzane były kolejne instytucje. W drugim tygodniu uczestnicy sami doko-
nywali wpisu na stronę internetową. Taki układ zajęć okazał się dobrym roz-
wiązaniem. Pozwolił nie tylko dobrze poznać odwiedzaną instytucję, ale także 
utrwalić uzyskane informacje. Tym, co dominowało w każdych zajęciach były 
dobra zabawa i śmiech, zwłaszcza podczas wybierania zdjęć do umieszczenia 
na stronie internetowej. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością – 
szczególnie przy tworzeniu opisu zajęć. Efektem działań uczestników projektu 
jest mapa z matematycznymi ciekawostkami z Solca Kujawskiego. Zostały one 
ujęte w formie zagadek, oczywiście z matematyką w tle, i rozdane w soleckich 
szkołach. Stanowią bazę dla gier miejskich. Fundacja mBanku dofinansowała 
projekt „Przeliczamy miasto” kwotą 4530 złotych.

Drugi z matematycznych projektów realizowanych w Bibliotece Pu-
blicznej w Solcu Kujawskim pn. „MATEmagia_2”, adresowany był do uczniów 
klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów gimnazjum, przy czym ostatecznie 
uczestnikami projektu zostali uczniowie szkół podstawowych. Projekt ten sta-
nowił kontynuację rozpoczętej w 2017 r. misji odczarowania matematyki, czyli 

drugą edycję projektu „MATEmagia”. Tym razem przeszliśmy od form kreatyw-
nych do bardziej praktycznych narzędzi. Przygotowana została podstawa karto-
teki autodydaktycznej czyli fiszki. Uczniowie zamienili porozrzucane w książ-
kach wzory w uporządkowany zestaw. Zgodnie z zasadą tworzenia fiszek na 
jednej karteczce może znajdować się tylko jedna informacja. Uczniowie musieli 
więc nie tylko wyszukać (w książkach, w pamięci) konkretne wzory, ale także 

musieli je odpowiednio opracować. Trzymiesięczna praca uczniów zaowoco-
wała powstaniem zestawu 40. fiszek z podstawowymi wzorami. Zostały one 
opracowane w wersji elektronicznej, wydrukowane w profesjonalnej drukarni 
i rozdane uczniom klas 4 szkół podstawowych. Dla nich bowiem stanowić będą 
najdłużej pomoc naukową. Dopiero poznają oni arkana matematyki, a fiszki po-
mogą im na trwałe zapamiętać nowo poznawane treści. Oprócz fiszek uczniowie 
klas czwartych otrzymali także wydrukowane dwustronnie w formacie A5 za-
sady korzystania z kartoteki autodydaktycznej opracowane przez uczestników 
zajęć. Na realizację projektu „MATEmagia_2” Biblioteka Publiczna w Solcu 
Kujawskim otrzymała od Fundacji mBanku dofinansowanie w wysokości 7130 
złotych. Najwięcej środków przeznaczono na wydruk 200. kompletów fiszek 
wraz z instrukcją użytkowania. Każdy komplet składał się z 40. elementów.

Po raz kolejny udało się udowodnić, że biblioteka jest dobrym miej-
scem do nauki matematyki. Sama matematyka z kolei nie jest niczym strasz-
nym. Można się nią dobrze bawić, a przy okazji skutecznie się jej uczyć. Biblio-
tekarze z Solca Kujawskiego myślą nad kolejnymi działaniami promującymi 
królową nauk. Dodatkową motywacja jest fakt, iż Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki. 
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Justyna Gurtowska
Małgorzata Zielińska
Alina Kot-Czerwińska

PROJEKT „CZYTAM I WIęCEJ WIEM” W PoWIAToWEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŚWIECIU

 Grupa kreacji czytelniczej Zaczytane, działająca przy Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Świeciu realizowała projekt „Czytam i więcej wiem”, na 
który otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.500 zł ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.
 Projekt „Czytam i więcej wiem” trwał od czerwca do listopada 2018 
roku. Głównym celem projektu było rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelni-
czych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób star-
szych, będących mieszkańcami powiatu świeckiego. Ważne było przeciwdzia-
łanie „wykluczeniu kulturalnemu” w mniejszych ośrodkach oraz zapobieganie 
samotności i odrzuceniu osób chorych i starszych, szerzenie wiedzy o małej oj-
czyźnie i rozwijanie zdolności plastycznych. Wszystkie podjęte działania miały 
związek z czytaniem, książką i pismem, tak aby skierować uwagę uczestników 
na tradycyjną postać książki. Projekt adresowany był do różnych grup wieko-
wych odbiorców i realizowany był w kilku grupach tematycznych.

Legendy kociewskie – zajęcia dla dzieci przedszkolnych
 Zajęcia edukacyjne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 
miały na celu przybliżenie histo-
rii i tradycji powiatu świeckiego 
poprzez legendy. Dzieci poznały 
legendę pt. Świeca ocalenia opo-
wiadającą o powstaniu miasta 
Świecia oraz legendę Magiczna 
szafa i tajemnicze zwierciadło 
z Taszewa. Podczas zajęć dzieci 
poznały herb powiatu świeckie-
go, układały z dużych klocków 
jego wzór oraz wzór haftu ko-
ciewskiego. Zabawa z klockami 

była świetnym uzupełnieniem zajęć, rozrywką i dobrą lekcją do zapamięta-
nia odpowiednich treści. Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymało 
w upominku kolorowanki z motywami zaczerpniętymi z legend (rycerze, ksią-
żęta, zamki, konie, królewny) oraz słodycze. Ogółem we wszystkich zajęciach 
edukacyjnych opartych na legendach kociewskich wzięło udział 80. przedszko-
laków.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych osób starszych – edukacja regio-
nalna z seniorami
 Cykliczne spotkania 
z literaturą dla pensjonariu-
szy Domu Dziennego Pobytu 
dla Osób Starszych „Floren-
cja” cieszyły się dużym za-
interesowaniem. W zajęciach 
uczestniczyły osoby z chorobą 
Alzheimera, demencją, po uda-
rze, z zaburzeniami pamięci, 
a także ludzie starsi cierpiący 
z powodu samotności. Spotka-
nia poświęcone były edukacji 
regionalnej. Seniorzy poznawali legendy i opowiadania o Kociewiu. Legendy 
kociewskie stały się doskonałym źródłem informacji o historii lokalnej i oka-
zją do wypowiedzi i dyskusji na temat lokalnych zwyczajów. Wspólne czytanie 
i poznawanie literatury regionalnej nie tylko integrowało społeczność seniorów, 
ale też przynosiło ulgę w cierpieniu i osamotnieniu. Dzięki zajęciom ludzie star-
si ćwiczyli również zapamiętywanie. W cotygodniowych spotkaniach z literatu-
rą uczestniczyło ogółem 430 osób.

Spotkania z książką – zajęcia dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
 Kolejnym elementem projektu były spotkania z książką zorganizowa-
ne dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Świeciu. Podczas wizyt bibliotekarzy w szpitalu dzieci poznały 
bohaterów: Detektywa Pozytywki Grzegorza Kasdepke, Tomka w krainie kan-
gurów Alfreda Szklarskiego, Królestwa bajki Ewy Szelburg-Zarębiny. Zajęcia 
edukacyjne prowadzone były także na podstawie książki pt. Bajki terapeutyczne 
dla dzieci Marii Molickiej. Słuchanie literatury pomogło dzieciom zapomnieć 
o chorobie i rozłące z domem rodzinnym. Śledzenie zawiłych i często trudnych 
losów bohaterów skłaniało do refleksji i pozwoliło dzieciom z dystansem spoj-
rzeć na własne problemy. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci słuchały głośnego 
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czytania, rozwiązywały zagadki, kolorowały obrazki nawiązujące do czytanych 
tekstów, wykonywały zakładki do książek, ilustrowały teksty malując farbami, 
by dać ujście pobudzonej wysłuchanym tekstem wyobraźni. Uczestnicy zajęć 
otrzymali drobne upominki i słodycze. W cyklicznych spotkaniach z książką 
wzięło udział 183. małych pacjentów.

Powiatowy konkurs na ilustrację do ulubionej książki
 W sierpniu 2018 roku Powiatowa Biblioteka w Świeciu ogłosiła kon-
kurs „Moja ilustracja do ulubionej książki” adresowany do uczniów szkół pod-
stawowych powiatu świeckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było 
wykonanie ilustracji w formacie A4 do ulubionej książki dowolną techniką pla-
styczną. Prace oceniano w dwóch kategoriach: klas I-III i IV-VIII. Celem kon-
kursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych i prezentacja twórczości plastycznej uczestników. Na konkurs 
wpłynęło 220 prac z dziesięciu szkół podstawowych. Uroczystość wręczenia 
nagród i wyróżnień, na której obecni byli laureaci konkursu z opiekunami (35 
osób) odbyła się 3 października 2018 roku.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – samorządowcy czytają dzieciom
 28 września w PBP w Świeciu odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania pod hasłem „Odzyskana niepodległość”, adresowany do dzieci. Celem 
tego przedsięwzięcia była nie tylko edukacja czytelnicza, ale także kształtowa-
nie postaw patriotycznych u najmłodszych w nawiązaniu do 100 Rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Najmłodsi z zaciekawieniem wysłuchali 
książki Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby Marszałek Józef Piłsudski czytanej 
przez samorządowców. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała Iwona 
Karolewska Sekretarz Powiatu Świeckiego oraz Tadeusz Gajewski członek Za-
rządu Powiatu Świeckiego. Dzieci poznały sylwetkę Marszałka oraz tajemnicę 
jego wąsów, historię zaborów i powstania Legionów Piłsudskiego. Po wysłu-
chaniu książki najmłodsi bezbłędnie odpowiadali na pytania do czytanego tek-
stu (25 osób). 

Jak powstaje papier? Warsztaty czerpania papieru oraz nauki dawnych 
technik pisania 
 W ramach projektu „Czytam i więcej wiem” odbyło się 5 warsztatów 
czerpania papieru i nauki średniowiecznych technik pisarskich. Uczestnikami 
warsztatów byli seniorzy oraz dzieci i młodzież z całego powiatu (SP w Krą-
plewicach, SP w Gródku, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych – Oddział dla Dzieci, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu, Dom 
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych „Florencja”). W zajęciach wzięło udział 
ogółem 85 osób. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali gliniane 

tabliczki, na których pisali patykiem. Mieli też okazję pisać atramentem i gęsim 
piórem, a samodzielnie wykonany tekst opatrzyć pieczęcią lakową. Dużą atrak-
cją był dla wszystkich pokaz czerpania papieru.

Projekt „Czytam i więcej wiem” przyczynił się do postrzegania książki 
jako ważnego źródła wiedzy i informacji. Dzieci i młodzież ze środowisk wiej-
skich oraz mające problemy zdrowotne, dzięki spotkaniom w ramach projektu 
miały łatwiejszy dostęp do literatury i działań kulturalnych. Dla osób starszych 
i niepełnosprawnych niezwykle cenny okazał się kontakt z czytającym, który 
poświęcał im czas na rozmowę i okazywał zrozumienie. W projekcie „Czytam 
i więcej wiem” trwającym 6 miesięcy udział wzięło 1058 osób.
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CO SŁYCHAĆ W DKK: lipiec-grudzień 2018

  Rok 2018 zamknął się w Polsce liczbą 1713. Dyskusyjnych Klubów 
Książki, z których 1114 to kluby dla dorosłych. W podregionie bydgoskim wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego działało w minionym roku 77 klubów. W sa-
mej Bydgoszczy działało 18 klubów – 17 przy filiach WiMBP (w tym 3 dla 
dzieci) oraz jeden (wspólny) – przy Bibliotece Klubu I Brygady Logistycznej 
i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast 60 (w tym 
9 dla dzieci i 4 dla młodzieży) w bibliotekach samorządowych merytorycznie 
podległych bydgoskiej WiMBP. Program Dyskusyjne Kluby Książki od wielu 
lat udowadnia, że warto czytać w każdym wieku, jednak tym, co najbardziej 
wyróżnia program jest możliwość rozmowy na temat lektury z innymi uczestni-
kami klubowych spotkań, bądź nierzadko z samymi ich autorami czy też tłuma-
czami. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje WiMBP od beneficjentów programu 
DKK, potwierdza zasadność jego kontynuowania. Chciałoby się powiedzieć, 
że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Oferta kierowana jest do osób w róż-
nym wieku, o różnych zainteresowaniach i preferencjach literackich. Rok 2018 
stanowił już dwunasty rok realizacji programu DKK w podregionie bydgoskim 
województwa kujawsko-pomorskiego. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia fi-
nansowego w wysokości 82 700 złotych, jakiego na realizację programu udzielił 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy Instytut Książki. 
W minionym roku WiMBP otrzymała również dotację celową od Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Spotkania w klubach 
Większość klubów bydgoskiego podregionu spotykała się raz w mie-

siącu z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu. Łącznie w okresie od lipca do 
grudnia 2018 r. w Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego od-
było się 255 spotkań (ogółem w 2018 – 610 spotkań). Wzięło w nich udział 
2188 osób (ogółem w 2018 – 4912 osób). Członkowie Dyskusyjnych Klubów 
Książki podregionu bydgoskiego często uczestniczą aktywnie w różnych for-
mach działalności proponowanej przez biblioteki. Tak było również w drugiej 
połowie 2018 roku. Klubowicze z Kęsowa byli współorganizatorami Biblio-
tecznego Rajdu Rowerowego, którego trasa prowadziła do Raciąża. Członko-
wie DKK z Tucholi zorganizowali wspólny wyjazd na przedstawienie teatralne 
do Cekcyna (gmina w powiecie tucholskim), przygotowane przez grupę słucha-
czy cekcyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (występowała w nim członki-

ni tucholskiego DKK). W Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP prezentowane były 
prace malarskie Anny Jarocińskiej-Wilk – członkini DKK. Prowadząca blog 
o literaturze Agnieszka Krizel – członkini DKK w Kęsowie, wydała w sierp-
niu tomik wierszy pt. Mode-de-vie, a w listopadzie zorganizowane zostały 3 
spotkania promujące. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyły się w klubach 
uroczyste spotkania; tak było m.in. w filiach WiMBP: Filii nr 15 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, w Filii 23 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży, w Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, w Gminnej 
Bibliotece w Kęsowie. W Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP seniorzy uczestni-
czyli w spotkaniu pt. „Zwyczaje Bożonarodzeniowe”. W II półroczu 2018 r. ko-
ordynator regionalny zakupił na potrzeby klubów 374 książki. Łącznie w minio-
nym roku zakupiono 872 woluminy (109 tytułów). Na liście pozycji czytanych 
i dyskutowanych w okresie od lipca do grudnia 2018 r. w klubach dla dorosłych 
znalazło się 211 tytułów (łącznie w 2018 r – 513 tytułów). 

W 2018 r. aż 47% czytelniczych wyborów stanowiły w klubach dla 
dorosłych powieści tłumaczone z języków obcych. Największym bestsellerem 
okazała się powieść niemieckiego autora Benedicta Wellsa zatytułowana Ko-
niec samotności, laureata m.in. Nagrody Literackiej Unii Europejskiej z 2016 
roku. To czwarta z rzędu powieść tego stosunkowo młodego pisarza (ur. 1984), 
okrzykniętego objawieniem literatury niemieckiej. Została przetłumaczona na 
27 języków. Zaraz za nią znalazły się powieści skandynawskie: norweski de-
biut pt. Historia pszczół Mai Lunde (obecnie czytana jest już w DKK podre-
gionu bydgoskiego kolejna powieść cyklu nosząca tytuł Błękit) i Księgarnia 
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spełnionych marzeń – debiutancka powieść Szwedki Katariny Bivald, debiut 
powieściowy amerykańskiej autorki Marie Benedict zatytułowany Pani Einste-
in, austriacka powieść Całe życie Roberta Seethalera, Małe eksperymenty ze 
szczęściem (drugi tom nosi tytuł Dopóki życie trwa) pióra holenderskiego pi-
sarza Hendrika Groena, powieści anglojęzyczne: amerykański Słowik Kristin 
Hannah oraz brytyjska Sonata Gustava Rose Tremain. Powodzeniem cieszyły 
się także niemieckie powieści Kobieta na schodach Bernharda Schlinka i Ide-
alny rok Charlotte Lucas oraz powieść Umami autorstwa meksykańskiej pisarki 
Lai Jufresy.

Beletrystyka polska tradycyjnie już zdominowana została przez tzw. 
literaturę kobiecą. Absolutnym bestsellerem okazały się Kroniki z życia ptaków 
i ludzi Aidy Amer, autorki polsko-palestyńskiego pochodzenia. Z pozostałych 
tytułów najczęściej sięgano po Czereśnie zawsze muszą być dwie Magdaleny 
Witkiewicz, Odzyskać utracone Katarzyny Kołczewskiej, Słodkie życie Krysty-
ny Mirek, Tylko kochanka Hanny Cygler, Długa droga do domu Joanny Jax, 
Tylko dobre wiadomości Agnieszki Krawczyk, We dnie, w nocy Agaty Koła-
kowskiej. Sięgano jednak też po Purezento Joanny Bator oraz Serce Radki Fran-
czak. 

 Tradycyjnie już 24% wszystkich wyborów czytelniczych dokonanych 
w 2018 r. stanowiła literatura non-fiction, reportaże, literatura wspomnienio-
wa, biograficzna. Niekwestionowanymi przebojami okazały się w tej kategorii 
książki: Ganbare! Warsztaty umierania Katarzyny Boni, Wszystkie dzieci Lo-
uisa Kamila Bałuka, Sekretne życie drzew Petera Wohllebena, oraz Podróżnik do 
wynajęcia Fabiana Sixtusa Körnera. Chętnie sięgano po Lab girl Hope Jahren, 
Żonę terrorysty Anny Sundberg i Jespera Huora, Dasz radę ks. Jana Kaczkow-
skiego.. 

Lista książek czytanych i omawianych w minionym roku w klubach 
młodzieżowych liczy 13 tytułów, wśród których znalazł się jeden tytuł polskie-
go autora: Magiczne drzewo Marcina Szczygielskiego. W tej grupie czytelni-
czej nadal dominuje literatura zagraniczna reprezentowana przez Rainbow Ro-
well, Vivian Siobhan, Katherine Rundell, Jeffa Zentnera, Chrisa Weitza, Robyn 
Schneider, Jay’a Kristoffa.

W 2018 roku literatura polska zdominowała, co cieszy, wybory w klu-
bach dziecięcych. Największym powodzeniem cieszyły się książki Barbary 
Gawryluk: Junior. Opiekun osób starszych oraz Czart. Pies lawinowy, wydane 
przez wydawnictwo „Zielona Sowa” w serii „Pies na Medal”, a także książki 
Ewy Nowak: Droga do Nobla. Historia Marii Skłodowskiej-Curie (seria „Czy-
tam Sobie. Fakty. Poziom 3”) oraz Kot, który zgubił dom (seria „Poczytaj ze 
mną. Reportaż”) – obie wydane przez wydawnictwo „Egmont”. Jeśli chodzi 
o literaturę zagraniczną, to niezachwiana wydaje się być pozycja książek Mar-
tina Widmarka – bestsellerowego autora ze Szwecji. Z bardzo pozytywnym 

przyjęciem spotkała się również francuska seria komiksowa Sisters autorstwa 
Christophe’a Cazenove (ma na swoim koncie kilkadziesiąt humorystycznych 
serii dla dzieci i dla dorosłych) oraz Williama Maury’ego, którego córki były 
pierwowzorem bohaterek serii – Wendy i Marine.

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

tego 2010 roku trwa nieustający internetowy konkurs na najlepszą recenzję mie-
siąca oraz komentarz (do recenzji) miesiąca. Przedmiotem recenzji może być 
dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca 
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Przed-
miotem komentarza natomiast dowolna recenzja opublikowana na stronie Insty-
tutu Książki autorstwa członka DKK. Najlepsze teksty (recenzji, bo komentarze 
pisze się bezpośrednio na stronie) wybierane są spośród prac nadsyłanych do 
Instytutu Książki przez koordynatorów DKK. Na stronie IK można przeczytać 
najciekawsze recenzje klubowiczów z całej Polski, w tym niejednokrotnie także 
członków DKK podregionu bydgoskiego. 

Spotkania autorskie
Niezwykle istotnym, atrakcyjnym dla klubowiczów, celem programu 

Dyskusyjne Kluby Książki było popularyzowanie kultury literackiej, czytelni-
czej poprzez spotkania z autorami. Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych 
latach, tak i w tym roku, były one organizowane zarówno w Bydgoszczy, jak 
i poza nią. Ofertę spotkań autorskich skierowano w większości do osób doro-
słych, z uwagi na to, że kluby dla dorosłych stanowią niemal 80% klubów pod-
regionu bydgoskiego. Mimo obecnie niezwykle łatwego dostępu do wszelkich 
mediów, nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu autora z czy-
telnikami. W drugim półroczu 2018 r. zorganizowano 11 spotkań autorskich 
(ogółem w 2018 – 34). Wzięło w nich udział 448 osób (ogółem w 2018 – 1691 
osób).

Pierwsze spotkania miały miejsce już w lipcu 2018 roku. W Kamieniu 
Krajeńskim oraz w Kcyni gościła Agnieszka Olejnik – polonistka, anglistka, 
pedagog, autorka chętnie czytanych powieści z gatunku tzw. literatury kobie-
cej, jak np. dwuczęściowa Mansarda pod Aniołami, powieści Cała we fiołkach, 
Ławeczka pod bzem, A potem przyszła wiosna, Nieobecna, cykl pt. Wszystkie 
smaki życia, który tworzą książki: Szczęście na wagę, Miłość z nutą imbiru oraz 
Apetyt na więcej. Zadebiutowała w 2013 roku książką dla dzieci pt. Ava i Tim. 
Droga na północ. Spotkania w podregionie bydgoskim połączone były z pro-
mocją najnowszej powieści A. Olejnik pt. Szukam właśnie Ciebie (premiera: 20 
czerwca). 
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We wrześniu odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bydgoszczy spotkanie autorskie z dr. Andrzejem Franaszkiem – litera-
turoznawcą, krytykiem literackim, wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, pracownikiem 
Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz sekretarzem Międzynarodowej Nagrody 
Literackiej im. Zbigniewa Herberta, zajmującym się przede wszystkim twór-
czością współczesnych poetów polskich, autorem książek: Ciemne źródło. Esej 
o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta (nominacja do Nike w 1999), 
Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy, Miłosz. Biogra-
fia. Ta ostatnia przyniosła mu Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę im. 
Kazimierza Wyki, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Nagrodę Nike Czytelników Gazety Wyborczej. Ma również na swoim koncie 
scenariusze do filmów dokumentalnych, m.in. Czarodziejska góra. Amerykański 
portret Czesława Miłosza, Pokolenie ‘89, Profesor. O Leszku Kołakowskim, Mi-
łosz. Bydgoskie spotkanie, wpisujące się w obchody Roku Zbigniewa Herberta, 
połączone było z promocją najnowszej książki A. Franaszka – dwutomowej bio-
grafii poety noszącej tytuł Herbert (premiera: 18 kwietnia). 

Jako pierwszy w październiku z czytelnikami spotkał się Arkady Pa-
weł Fiedler – wnuk Arkadego Fiedlera, pisarza i podróżnika, pasjonat podróży 
samochodowych, producent filmów podróżniczych, fotograf, pomysłodawca 
i organizator projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze” obejmującego wy-
prawy: Maluchem wzdłuż granic polski (2009), Maluchem przez Afrykę (2014), 
Maluchem przez Azję (2016), organizatorem wypraw do Namibii, Botswany 
i Zambii, autorem książki Maluchem przez Afrykę, która miała swoją premie-
rę w maju 2016 roku. 11 lat spędził w Londynie, obecnie mieszka i pracuje 
w Puszczykowie. W 2018 r. przejechał Afrykę Nissanem Leaf o napędzie elek-
trycznym i głównie tej wyprawie poświęcone było szubińskie spotkanie, wzbo-
gacone multimedialną prezentacją. Z kolei w Kruszwicy i w Pruszczu odbyły 
się spotkania z Magdaleną Majcher – autorką powieści obyczajowych. Autor-
ka bloga „Przegląd czytelniczy” promowała swoją najnowszą książkę zatytuło-
waną W cieniu tamtych dni (premiera: 1 sierpnia). Zadebiutowała w 2016 roku 
powieścią Jeden wieczór w Paradise. Kolejnymi były: Stan (nie)błogosławiony, 
Matka mojej córki, cykl powieściowy Wszystkie pory uczuć (Jesień, Zima, Wio-
sna, Lato).

Pierwsze z trzech listopadowych spotkań miało miejsce w Bydgoszczy. 
Gościem WiMBP był z ks. prof. Waldemar Cisło – profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalizujący 
się w teologii fundamentalnej, krytyce religii, zajmujący się też tematyką dia-
logu międzyreligijnego, zwłaszcza relacjami chrześcijaństwo-islam, dyrektor 
polskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie, autor książki Die Religionskritik der französischen Enzyklopädisten, modli-

tewnika Byście owoc przynosili… oraz komentarza do albumu Adama Bujaka 
pt. Tragedia w Aleppo, współredaktora księgi pamiątkowej dedykowanej ojcu 
profesorowi Józefowi Kuliszowi pt. Sens ludzkiej przygody. Bydgoskie spotka-
nie połączone było z promocją książki ks. prof. W. Cisło napisanej wspólnie 
z Pawłem Stachnikiem noszącej tytuł Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i mę-
czeństwo chrześcijan (premiera: 2 czerwca 2017). W listopadzie w podregionie 
bydgoskim ponownie gościła Joanna Jax, mająca na swoim koncie poczytne 
powieści, adresowane głównie do kobiet. Zadebiutowała w 2014 roku powie-
ścią Dziedzictwo von Becków, stanowiącą 1. część dwutomowej Sagi von Bec-
ków. Popularność przyniósł jej 6-tomowy cykl Zemsta i przebaczenie. Autorka 
przyjechała do Łabiszyna, by promować swoją najnowszą powieść pt. Podróż 
do krainy umarłych, stanowiącą 1. tom cyklu Zanim nadejdzie jutro (premie-
ra: 19 września). W kwietniu 2018 spotkała się z czytelnikami w Gostycynie 
i Pruszczu. 

Cykl spotkań dla dorosłych zamknęło wpisujące się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości grudniowe spotkanie z prof. Wojcie-
chem Roszkowskim, który był gościem WiMBP w Bydgoszczy. Ekonomista 
i historyk, autor książek, m.in. Najnowsza historia Polski 1914-1993 (jako 
Andrzej Albert), Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, cztero-
tomowy podręcznik historii dla liceum (wraz z Anną Radziwiłł), Historia Pol-
ski 1945-2005, East Central Europe. A Concise History, Cultural Heritage of 
East Central Europe. A Historical Outline, trzytomowe dzieło Świat Chrystusa, 
redaktor i współautor Słownika biograficznego Europy Środkowej i Wschod-
niej XX wieku, w latach 1990-1993 prorektor Szkoły Głównej Handlowej do 
spraw reformy i nauki, od 1990 r. pracownik, a w latach 1994-2000 dyrektor 
Instytutu Studiów Politycznych PAN, w latach 2004-2008 poseł do Parlamentu 
Europejskiego promował, niemalże w przeddzień 151. rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego, swoją najnowszą książkę pt. Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego 
(premiera: 6 lutego).

W grudniu zorganizowano dwa spotkania dla najmłodszych czytelników. 
W Dąbrowie Chełmińskiej oraz w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży bydgoskiej WiMBP gościła Aniela Cholewińska-Szkolik – 
polonistka z wykształcenia, autorka książek dla dzieci, m.in. najbardziej popu-
larnego cyklu pt. Misia i jej mali pacjenci, książek z serii Przyjaciele zwierząt, 
Już czytam. Napisała również Święta z Zosią i Stasiem, Bajki na Boże Narodze-
nie, Magiczne święta w Polsce, Bajki o misiach z czterech stron świata, Bajki 
o zabawkach. Ma na swoim koncie wiele książek wspomagających edukację 
wczesnoszkolną.
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Warsztaty i szkolenia
Program DKK, umożliwia – co jest bardzo ważne – poszerzanie kom-

petencji osobom prowadzącym kluby, czyli moderatorom. Przede wszystkim 
z myślą o nich organizowane są w klubach podregionu bydgoskiego specjalne 
warsztaty i szkolenia. 

12 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, 13 
września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie zainicjo-
wane zostały w Dyskusyjnych Klubach Książki podregionu bydgoskiego dla 
dorosłych warsztaty ph. ROZMAWIAJĄC O POEZJI, mające w centrum swo-
jej uwagi teksty poetyckie, a polegające na moderowaniu dyskusji w klubach 
przez literaturoznawców, krytyków literackich. W związku z tym, że rok 2018 
ogłoszony został w Polsce Rokiem Zbigniewa Herberta warsztaty poprowadził 
autor dwutomowej biografii poety noszącej tytuł Herbert dr Andrzej Franaszek 
– literaturoznawca, krytyk literacki, a ich przedmiotem były wiersze Zbigniewa 
Herberta Tren Fortynbrasa oraz Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, jego ese-
je Hamlet na granicy milczenia i Il Duomo, jak i szkic Holy Iona, czyli kartka 
z podróży , a także wiersz Siena Czesława Miłosza i jego szkic O milczeniu. 
W warsztatach uczestniczyło 30 osób. Propozycja koordynatora, by wprowa-
dzić do klubowych rozmów teksty poetyckie spotkała się z ciepłym przyjęciem 
i dużym zainteresowaniem ze strony klubowiczów, dlatego ta forma realizacji 
programu DKK będzie kontynuowana. W 2019 r. klubowicze rozmawiać będą 
na temat poezji Kazimiery Iłłakowiczówny.

Jesienią odbyła się w klubach podregionu bydgoskiego dla dorosłych 
kolejna edycja warsztatów z cyklu WOKÓŁ PROZY, polegających na mode-
rowaniu dyskusji przez literaturoznawców i tłumaczy. Mające miejsce 26 i 27 
listopada 2018 r. warsztaty, zorganizowane w czterech bibliotekach (Nowe, 
Świecie, Ślesin, Tuchola), poświęcone były współczesnej literaturze norwe-
skiej. Poprowadziła je dr Karolina Drozdowska – tłumaczka z języka norwe-
skiego, adiunkt Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmują-
ca się przekładem literackim od 2008 roku. W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowem omówiono powieść pt. Spadek Vigdis Hjorth – autorki książek dla 
dzieci i dorosłych, laureatki nagród, natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Świeciu Płyń z tonącymi Larsa Myttinga (w tłumaczeniu prowadzącej 
warsztaty), autora światowego bestselleru zatytułowanego Porąb i spal. Po-
wieść Niny Lykke Nie, po prostu nie (w tłumaczeniu prowadzącej warsztaty) 
z kolei była przedmiotem dyskusji w Filii w Ślesinie Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nakle. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi 
rozmowa toczyła się wokół powieści Błękit Mai Lunde, autorki bestsellero-
wej Historii pszczół. Celem warsztatów było zaznajomienie ich uczestników 
ze współczesną literaturą norweską obyczajową, a nie sensacyjną, która od lat 
święci triumfy na całym świecie. W 2018 roku w warsztatach uczestniczyły 53 

osoby. Tradycyjnie już warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
klubowiczów. Mimo niezwykle ważnej roli, jaką tłumacze odgrywają w upo-
wszechnianiu obcojęzycznej literatury, zwykle pozostają w cieniu, dlatego też 
ta forma realizacji programu DKK odgrywa ogromną rolę w upowszechnianiu 
literatury różnych obszarów językowych wśród odbiorców programu, ale też 
sprawia ogromną satysfakcję tłumaczom, którzy rzadko mają okazję bezpośred-
niego kontaktu z czytelnikami. 

W dniach 27 i 28 września 2017 r. w czterech dziecięcych Dyskusyj-
nych Klubach Książki podregionu bydgoskiego: Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Więcborku, Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pruszczu oraz w Filii nr 13 dla dzieci i młodzie-
ży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, odbyły się 
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci „Jak mógłby wyglądać piesek Mar-
celki”. Nawiązywały one do wydanego przez wydawnictwo BIS, czytanego 
w dziecięcych DKK podregionu bydgoskiego cyklu książek Marcina Pałasza 
(gościł w 2018 r. w podregionie bydgoskim – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tucholi i w Filii nr 15 bydgoskiej WiMBP) o Marcelce: Dasz radę, Marcelko, 
Marcelka i czterolistna koniczynka, Marcelka i szkolne sprawy, a poprowadziła 
je ich ilustratorka Katarzyna Sadowska – absolwentka Instytutu Wychowania 
Artystycznego UMSC w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z terapii 
pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od dziesięciu lat zajmuje się 
grafiką komputerową, a od ośmiu prowadzi własne studio „Agraffka”, oferu-
jące szeroką gamę usług ilustratorsko-graficznych, współpracujące z wieloma 
wydawnictwami. Ma na swoim koncie książki autorskie, np. kreatywne koloro-
wanki dla dzieci (Prosiaczek Riki i przyjaciele, Żabka Żaneta i przyjaciele) i dla 
dorosłych. Oprócz ilustracji książkowej zajmuje się malarstwem sztalugowym. 
Głównym tematem jej prac malarskich są kobiety. Maluje w technikach: akryl, 
plakatówka, techniki mieszane. Obserwacje poczynione w trakcie warsztatów 
oraz bezpośrednie rozmowy z ich uczestnikami potwierdzają zasadność i po-
trzebę organizowania tego typu zajęć dla najmłodszych uczestników programu 
DKK. Dzieci poznają adresowaną do nich literaturę, a jednocześnie stwarza się 
im możliwość kreatywnego wyrażenia emocji, które te teksty w nich wywołują. 
Kontakt z ilustratorem często bardzo lubianych przez dzieci książek jest nie 
do przecenienia. Ilustracja odgrywa w książce dziecięcej bardzo ważną rolę, 
a jednak to autorzy tekstów najczęściej mają możliwość kontaktu ze swoimi 
odbiorcami. W warsztatach dziecięcych wzięło udział 91 osób. 

Nie zabrakło w II półroczu oferty szkoleniowej ze strony Instytutu 
Książki. W dniach 22-23 listopada 2018 r. koordynator regionalny uczestni-
czył w zorganizowanym w Warszawie spotkaniu koordynatorów DKK z całej 
Polski. W dniach 10-11 grudnia szkolili się w Warszawie moderatorzy Dys-
kusyjnych Klubów Książki dla dorosłych. Podregion bydgoski reprezentowały 
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cztery osoby: Joanna Albrecht z Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy, Angelika Burczyńska z GBP w Pruszczu, 
Halina Jarzembowska z PiMBP w Żninie oraz Marcin Warmke z MBP w Świe-
ciu. Program szkolenia obejmował spotkanie z Jakubem Małeckim, tłumaczem, 
autorem m.in. powieści Dygot, Ślady, Rdza, Nikt nie idzie oraz wykłady: dzien-
nikarza Wojciecha Stanisławskiego – „Najgorętsze książki mijającego roku”, 
wiceburmistrza Jarocina, byłego dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
Poznania Roberta Kaźmierczaka – „Nie tylko biblioteka wojewódzka – jak 
zdobyć dodatkowe środki na działalność DKK?”, byłego koordynatora woje-
wódzkiego programu DKK w Kielcach (woj. świętokrzyskie) Małgorzaty Gro-
dzickiej – „Pokaż innym swój klub! – promocja DKK”. Do sięgania po teksty 
poetyckie w Dyskusyjnych Klubach Książki przekonywał Jakub Pacześniak 
– pracownik Instytutu Książki, a do czytania reportaży, biografii, opowiadań 
i esejów – dziennikarz i krytyk literacki Marcin Kube.

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

Dyskusyjne Kluby Książki proszone są o kontakt z koordynatorem regional-
nym:

telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

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

LIPIEC

 3.07. w Filii nr 31 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorga-
nizowano zajęcia edukacyjne pt. „Czy leniwce są leniwe?”. Podczas spotkania 
dzieci dowiedziały się, jakie rzeczy należy spakować do walizki, by jak najle-
piej przygotować się do dalekiej wyprawy z Nelą małą reporterką. Mali turyści 
wyruszyli w leniwą podróż na Kostarykę w poszukiwaniu leniwców. Tam po-
znali warunki życia oraz zwyczaje niezwykle interesujących zwierząt żyjących 
w zwolnionym tempie.

 4-6.07. w ramach projektu „Komierowscy. Wszystkie drogi prowadzą do domu” 
dofinansowanego z Muzeum Historii Polski Biblioteka Publiczna w Sępólnie 
Krajeńskim zaprosiła na warsztaty z design thinkingu i storytellingu, które po-
prowadziła Sylwia Żółkiewska. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 
12 grudnia. Na oficjalnej prezentacji strony komierowscy.pl i wernisażu wy-
stawy, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, miłośnicy lokalnej 
historii oraz osoby zaangażowane w realizację projektu.

 5.07. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy odbyła się prelekcja pt. „Holandia kraj wiatraków, serów i kwit-
nących tulipanów”, którą wygłosiła czytelniczka, miłośniczka krajoznawczych 
podróży. Holandia to kraj tolerancji, zaskakuje turystę otwartością mieszkań-
ców. Spotkanie wzbogacono pokazem slajdów oraz degustacją holenderskich 
serów.

 10.07. gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim była Agnieszka Olejnik, autorka poczytnych książek obyczajowych 
z wątkiem kryminalnym. Podczas spotkania pisarka opowiedziała o początkach 
swojej twórczości, preferencjach czytelniczych oraz planach wydawniczych. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także z jakimi utworami jest najmocniej 
związana.

 11.07. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Barcinie, przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej, zorganizo-
wano warsztaty słowotwórcze ph „DoMowy, czyli rodzinne historie o słowach”. 
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Tematem spotkania były rodzinne „przekrętasy” językowe. Przy pomocy kolo-
rowego papieru oraz kompletu liter, każda rodzina stworzyła stronę tytułową 
swojego Słownika Domowego. Zaprezentowano także książkę Zofii Staneckiej 
i Marianny Oklejak Basia. Wielka księga słów, która wprowadziła uczestników 
do rozmowy o słowach. Kolejnym etapem warsztatów była praca z dziecięcymi 
„słowostworami” z książeczki Michała Rusinka Jak przekręcać i przeklinać. 
Zadaniem dzieci było zilustrowanie postaci opisanej w wylosowanym wierszu. 
Dzięki zabawnym słowotwórczym warsztatom uczestnicy odkryli wieloznacz-
ność słów oraz ich magię.

 18.07. w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy miały miejsce zajęcia edukacyjne pt. „Nela i moc ja-
guara”. Podczas spotkania młodzi podróżnicy wyruszyli wraz z Nelą na Kosta-
rykę. Poznali kulturę i zwyczaje zamieszkujących tam Indian oraz dowiedzieli 
się, jaką moc ma maska jaguara i kto może ją nosić. Na zakończenie dzieci 
wykonały własne maski. 

 18.07. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowano zajęcia edukacyjne pt. „Podróż z Nelą małą reporterką wzdłuż 
Nilu”. Podczas spotkania dzieci z Klubu Odkrywców wyruszyły w podróż do 
Egiptu. W czasie wycieczki miłośnicy egzotycznych wypraw zapoznali się 
z informacjami na temat Doliny Królów słynącej ze wspaniałych piramid oraz 
przenieśli się na pustynię, by poznać surowy tryb życia Beduinów. Klubowicze 
mieli również okazję zobaczyć oryginalną „różę pustyni”, którą tworzy wiatr 
z ziarenek piasku.

 23.07. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się głośne czytanie historii opartych na faktach. Podczas spotkania 
miłośnicy literackich przygód poznali legendę Dzieci z Wyspy Młyńskiej oraz 
niezwykłą historię najsławniejszego niedźwiedzia na świecie, który wędrował 
z armią generała Andersa i walczył o Monte Cassino. Dzieci wykonały także 
barwne widokówki przedstawiające najciekawsze miejsca w Bydgoszczy.

SIERPIEŃ

 2.08. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne ph. „Bydgoski szlak kulturowy TeH20”, 
w których uczestniczyły dzieci z Klubu Odkrywców. Korzystając z techniki 
3D, klubowicze wykonali grę planszową o nazwie „Szlakiem Wody, Przemysłu 
i Rzemiosła TeH20”. Młodzi czytelnicy zapoznali się z obiektami wchodzącymi 

w skład szlaku, zaznaczyli je na mapie Bydgoszczy oraz wykonali z modeliny 
pionki i kostki do gry.

 3-9.08. w ramach obchodów Dni Miasta, w Bibliotece Publicznej 
w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie z Arturem Jaśkiem – mieszkań-
cem Sępólna, miłośnikiem gór i wspinaczem, który jako pierwszy Polak w bie-
żącym roku stanął na szczycie Denali, najwyższej górze Ameryki Północnej. 
Dla dzieci w wieku 7-11 lat zorganizowano test ze znajomości przygód małej 
Michaliny, bohaterki wydanej przez bibliotekę sępoleńską książki Pierścień Sę-
polenki, czyli z Misią wspólnie po Sępólnie. Dorośli czytelnicy uczestniczyli 
w II edycji Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza. Otwarto również dwie wystawy. Pierwsza ph. „Wystarczy 
być…” prezentowała dorobek malarski lokalnej artystki – Bożeny Kąkol, druga 
pt. „Rozgość się, Polsko!”, składająca się z wieloformatowych zdjęć pochodzą-
cych z cyfrowego archiwum tradycji lokalnej biblioteki, przygotowana w Sali 
wystawowej Centrum Aktywności Społecznej była skupiona na krajeńskim epi-
zodzie odbudowy państwa polskiego.

 13.08. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku 
miał miejsce wernisaż wystawy fotografii pt. „Uroki Więcborka Cyryla Toma-
szewskiego”. W swojej twórczości artysta przedstawia najpiękniejsze okoliczne 
miejsca. Do ulubionych tematów należą: jezioro, leśne krajobrazy z przepiękną 
florą oraz fauną.

 17.08. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 
odbyło się wakacyjne spotkanie klubu komiksowego ŻBIK poświęcone twór-
czości meksykańskiego scenarzysty i autora komiksów Tony’ego Sandovala. 
Twórca w swoich dziełach posługuje się surrealistycznym stylem, specyficznym 
prowadzeniem narracji oraz charakterystycznymi rysunkami.

 31.08.-01.09. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy po raz 
drugi zagościł Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka” organizo-
wany we współpracy z Fundacją BRWI. Magiczny Festiwal był wyjątkowym 
wydarzeniem, kierowanym głównie do dzieci, lecz nie tylko. Wzięli w nim 
udział wszyscy, którzy pragnęli choć na chwilę powrócić do beztroskich cza-
sów dzieciństwa i zatopić się w czarodziejskim klimacie świata baśni i bajek. 
W ramach Festiwalu zorganizowano wiele wydarzeń, które zachwyciły zarów-
no dzieci, jak i ich opiekunów. Każdy miał okazję m.in. posłuchać niezwykłych 
opowieści z różnych zakątków świata podczas spotkań z najprawdziwszymi 
wędrownymi bajarzami i bajarkami, wziąć aktywny udział w performatywnych 
baśniowych spotkaniach oraz puścić wodzę fantazji podczas wyjątkowych ba-
śniowych warsztatów.
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WRZESIEŃ
 
 3.09. W Klubie Podróżnika działającym przy Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie z Zygmuntem Kozłow-
skim. Gość opowiedział o swoim ostatnim rejsie na Antarktydę, w który wyru-
szył na przełomie stycznia i lutego 2018 roku. Klubowicze mieli okazję obejrzeć 
zdjęcia z wyprawy oraz filmy nakręcone przez żeglarzy Selmy, przedstawiające 
góry lodowe, kolonie kormoranów, stada pingwinów i piękne zachody słońca.

 5.09. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie zaprosiła 
na spotkanie autorskie z barcińską poetką Zofią Jesionowską, połączone z pro-
mocją najnowszego tomiku poezji dla dzieci W krainie dzieciństwa wydanego 
przez Urząd Miejski w Barcinie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji 
do książki wykonanych przez córkę poetki Anitę Jesionowską i niepełnospraw-
ną mieszkankę Barcina Lucynę Fic. 

 8.09. na Rynku w Starym Fordonie odbyła się w VII edycja Narodowe-
go Czytania zorganizowana przy współpracy Filii nr 24 dla dorosłych z Od-
działem dla dzieci i młodzieży, Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży, Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży, Filii nr 9 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia 
Miłośników Starego Fordonu. W tym roku zaprezentowano powieść Stefana 
Żeromskiego pt. Przedwiośnie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi dr 
Marcin Smoliński, który przybliżył twórczość pisarza, dziennikarz Tadeusz 
Oszubski oraz młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Mło-
dzieży Słabowidzącej i Niewidomej, która przedstawiła swoją interpretację 
utworu czytanego metodą Braille’a.

 14.09. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie autorskie z Jarosławem Sta-
nisławem Jackiewiczem połączone z promocją najnowszego tomiku wierszy 
Zapalić milczenie. Wieczór poetycki prowadziła Lucyna Siemińska, a oprawę 
muzyczną zapewnił Juliusz Rafeld. 

 19.09. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy, w ramach VII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej 
dla Dzieci – LiterObrazki, przygotowano zajęcia dla dzieci poświęcone twór-
czości Joanny Krzyżanek, autorki książek dla najmłodszych. Podczas spotkania 
uczestnicy wspólnie przeczytali opowieść Kura Adela. Jak kura połknęła hipo-
potama, a następnie wykonali „kurze portrety”, korzystając z różnych technik 
plastycznych.

 20.09. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Bezpiecz-
ny Przedszkolak”, podczas których policjantka przedstawiła dzieciom zasady 
ruchu drogowego oraz przykłady zachowań w kontakcie z obcymi ludźmi lub 
groźnymi zwierzętami. Uczestnicy zapoznali się również z umundurowaniem 
policyjnym i akcesoriami, dzięki którym można rozpoznać policjanta.

 20.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy, zorganizowano zajęcia literackie, ph. „I dla uszu, i dla rączek – spotkaj się 
z wierszami Agnieszki Frączek: co wynika z nauki obcego języka”. Podczas 
spotkania dzieci wysłuchały utworu Bocian nauczyciel, a następnie zapozna-
ły się z ciekawostkami dotyczącymi szkół z różnych stron świata. Uczestnicy 
poznali także język, którym posługują się zwierzęta oraz spróbowali swoich sił 
w pisaniu literek. 

 21.09. w Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy miała miejsce V Biesiada „Myśli poetyckiej”. Gościem 
honorowym był prezes Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
Wojciech Banach. Spotkanie poprowadził Jarosław St. Jackiewicz wraz z Lu-
cyną Siemińską. Swoje utwory poetyckie zaprezentowali również: Małgorzata 
Mówińska-Zyśk, Wiesława Barbara Jendrzejewska, Artur Włodzimierz Łukasik, 
Rafał Roszczyniała, Marta Laura Rzepnikowska, Juliusz „Yulo” Rafeld, Danie-
la Polasik, Jarosław Krawczyk, Grzegorz Grzmot-Bilski oraz Maria Chilicka. 
Odczytano także przygotowane na Biesiadę wiersze nieobecnej na spotkaniu 
Aliny Rzepeckiej.

 24.09. Salonik Literacko-Artystyczny w Bibliotece Miejskiej w Ino-
wrocławiu odwiedziła dziennikarka, reporterka, dwukrotna laureatka nagrody 
Grand Press – Ewa Winnicka. W trakcie spotkania opowiedziała o trudnym do 
osiągnięcia obiektywizmie przy opisywaniu kontrowersyjnych historii. Odwo-
łując się do swoich dwóch reportaży: Angole i Londyńczycy, zobrazowała soli-
darność Polaków na obczyźnie. Zwróciła uwagę na popularne stereotypy oraz 
odkryła kulisy dedykacji do książki 1968. Czasy nadchodzą nowe. Poruszyła 
też trudny temat rodziny dysfunkcyjnej, w której dochodzi do przemocy. Na 
koniec spotkania reporterka podpisywała książki i pozowała do pamiątkowych 
fotografii.

 25.09. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała zajęcia z twórczego myślenia, pt. „Co potrzeba do marchew-
kowej babki” inspirowane warsztatami Joanny Krzyżanek, które odbyły się 
w ramach VII edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci – LiterObrazki. 



84 85

Podczas spotkania dzieci wysłuchały utworu Lamelia Szczęśliwa i chrapka na 
babkę, a następnie rozwiązały kulinarne zagadki oraz wymieniły swoje ulubio-
ne słodycze. Na zakończenie uczestnicy udekorowali biblioteczne babeczki pla-
stelinowymi bakaliami i lukrem z żółtej farby.

 25.09. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie autorskie z pisarką literatury dla dzieci i młodzieży, 
Agnieszką Stelmaszyk. Mali czytelnicy dowiedzieli się jak powstają dzieła pi-
sarki i skąd autorka czerpie inspirację. Pytaniom nie było końca, a najciekawsze 
zostały nagrodzone małymi upominkami. Spotkanie odbyło się w ramach VII 
edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci –LiterObrazki, organizowane-
go przez WiMBP w Bydgoszczy.

 25.09. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeń-
skim zorganizowała spotkanie z autorką literatury sensacyjnej, Hanną Greń. 
Pisarka zdradziła czytelnikom tajniki swojej pracy oraz opowiedziała o tym, co 
skłoniło ją do rozpoczęcia przygody z pisaniem. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się także jak przebiega praca nad książką oraz kto jest doradcą w kwe-
stiach związanych z pracą policji. Autorka zapowiedziała ukazanie się pod ko-
niec roku nowej serii książek kryminalnych.

 26.09. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zaprosiła na prelek-
cję pt. „Żydzi w historii i kulturze polskiej”, którą wygłosiła Anna Sergott, ku-
stosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. Pani Anna przestawiła 
historię Żydów w Polsce obejmującą ponad 1000 lat. Opowiedziała o bogatej 
tradycji i zwyczajach wyznawców religii mojżeszowej. Czytelnicy poznali stro-
je, architekturę synagog w Polsce oraz najważniejsze święta religijne. 

 26.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała spo-
tkanie autorskie z dramaturgiem, reżyserem i poetą Wojciechem Ziółkowskim 
połączone z promocją tomiku wierszy Pożyczony czas. Spotkanie poprowadziła 
Dorota Kijora, oprawę muzyczną zapewnili Oliwia Selka i Tomasz Kotowski, 
a wiersze recytowali m.in. uczniowie „Nowodworka”. W 2006 roku pisarz za-
łożył grupę teatralną „Masque”, skupiającą młodych ludzi zainteresowanych 
sztuką, a wraz ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku stworzył „Kabaret 
Sanatorium”. Wydał również tomik dedykowany najmłodszym odbiorcom Po-
dróż. Prezentowany zbiór, w skład którego wchodzi 119 wierszy to piąta publi-
kacja w dorobku Wojciecha Ziółkowskiego.

 27.09. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy, 
w ramach VII Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci – LiterObrazki odby-

ło się spotkanie autorskie z Agnieszką Stelmaszyk, autorką książek dla dzieci 
i młodzieży. Mali czytelnicy dowiedzieli się jak powstaje książka, skąd autor-
ka czerpie inspiracje do swych niezwykłych historii oraz poznali bohaterów 
jej opowieści. Dzieci miały również okazję wysłuchać fragmentu najnowszej 
książki oraz wziąć udział w konkursie czytelniczym. 

 27.09. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zaprosiła czytelników na wernisaż prac malarskich Anny Najdowskiej. Na wy-
stawie zaprezentowane zostały obrazy olejne, akwarele oraz prace wykonane 
akrylem. Na zgromadzonych gościach duże wrażenie wywarła różnorodność te-
matów podejmowanych przez artystkę. Największym zainteresowaniem cieszył 
się tryptyk zatytułowany Kuszenie. Po wystawie osobiście oprowadzała autor-
ka, opowiadając o genezie powstania poszczególnych dzieł.

 28.09. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
miały miejsce warsztaty z ilustratorką Katarzyną Sadowską. Zajęcia nawią-
zywały do wydanego przez wydawnictwo BIS cyklu książek Marcina Pałasza 
o Marcelce. Dzieci z nietypowych kształtów wykonały przepiękne oryginalne 
kundelki.

PAŹDZIERNIK

 1.10. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim utworzono 
„Kafejkę językową” z myślą o miłośnikach języka angielskiego, którzy opa-
nowali słówka i gramatykę, ale wciąż czują się niepewnie podczas konwersa-
cji z obcokrajowcami. Ciekawa forma cotygodniowych spotkań, łącząca naukę 
i zabawę, stała się doskonałą okazją do przełamania lęku przed mówieniem 
w obcym języku.

 1.10. w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kra-
jeńskim powstał Klub Czytających Rodzin. Najmłodsi czytelnicy wraz ze swo-
imi opiekunami spotykali się raz w tygodniu, by wspólnie posłuchać opowieści 
na dobranoc. 

 2 i 4.10. w Filii nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Ciekawe 
miejsca w Bydgoszczy”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały legendy O tym, 
jak Bydgoszcz miastem została pochodzącej ze zbioru Legendy bydgoskie autor-
stwa Joanny Konwalskiej-Rony. Mali miłośnicy historii wybrali się również na 
spacer po zabytkowych miejscach rodzinnego miasta.
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 4.10. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. „Jesień w lesie”. Dzięki książ-
ce Sekrety lasu, mali czytelnicy poznali różne gatunki drzew, krzewów i grzy-
bów, a także dowiedzieli się jakie zwierzęta i ptaki można spotkać w lasach. 
Uczestnicy wykonali również jesienny plakat oraz posegregowali dary natury. 
Na zakończenie spotkania dzieci wysłuchały dwóch opowiadań o jesieni, przed-
stawionych w formie teatrzyku kamishibai.

 11.10. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała wy-
stawę fotografii subiektywnej – Krzysztof Gałązka i Piotr Komosiński. Grupa 
B1 to dwóch ciechocińskich fotografów, którzy w swojej sztuce starają się od-
dać subiektywne widzenie rzeczywistości, nie skupiają się na „zwykłym” od-
zwierciedlaniu otaczającego świata, tylko na obserwowaniu i wykorzystaniu go 
do stworzenia własnego indywidualnego. Poprzez swoje prace przedstawiają 
obrazy nierzeczywiste, nie będące wycinkiem rzeczywistości, które przez swoje 
zaistnienie i kontakt z widzem zmuszą go do głębszej analizy, a nie tylko wchło-
nięcia znanych już mu widoków. Wystawę można było podziwiać w Wypoży-
czalni Głównej WiMBP do 26 października 2018 r.

 11.10. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. „Mali 
patrioci”. Podczas spotkania mali czytelnicy rozmawiali na temat polskiej hi-
storii, granic, województw i krajobrazu. Wysłuchali wiersza Władysława Bełzy 
Katechizm polskiego dziecka oraz Legendy o Lechu, Czechu i Rusie, która opo-
wiada o założeniu pierwszej stolicy Polski. Na zakończenie dzieci wzięły udział 
w zabawach przy muzyce relaksacyjnej oraz rozwiązały zagadki patriotyczne. 
 
 11.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przy współ-
pracy z Polską Akcją Humanitarną i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego przygotowała w ramach programu „Globalnie w bibliotekach” grę 
edukacyjną dla młodzieży nawiązującą do tematu ubóstwa i głodu na świecie.

 12.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się pre-
zentacja książki Krzysztofa Drozdowskiego Tajemnica Doliny Śmierci. Byd-
goszcz-Fordon. Droga do prawdy 1939-2018. Książka odkrywa nieznane fakty 
dotyczące fordońskiej Doliny Śmierci oraz obala mity i legendy narosłe wokół 
tego tematu. Podczas spotkania zaprezentowany został dotychczas niepubli-
kowany film z ekshumacji wykonanych w 1947 roku oraz nagranie wywiadu 
z Marianem Wiertlewskim.

 13.10. Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła czytelników do uczestnictwa w Grze Miej-

skiej ph. „Śladami dr. Witolda Bełzy” zorganizowanej z okazji 115–lecia po-
wstania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Otrzymawszy mapy, 
instrukcje oraz zadania, bydgoszczanie przemierzyli kilkukilometrowy dystans 
uliczkami Starego Miasta i okolic w poszukiwaniu informacji o patronie bi-
blioteki. Do zadań uczestników należało m.in. odciśnięcie herbu Bydgoszczy 
z płyt znajdujących się w Alei Autografów, rozszyfrowanie krypteksu, wyko-
nanie pieśni patriotycznej oraz przebranie się w stroje z epoki dwudziestolecia 
międzywojennego i odegranie scenki w „Bramie czasu”. Na zakończenie rajdu 
zwycięzcy i wszyscy uczestnicy wysłuchali minikoncertu w wykonaniu prapra-
wnuka dr. Witolda Bezy, obejrzeli wystawę pamiątek po patronie oraz zwiedzili 
Bibliotekę Bernardynów mieszczącą się w Bibliotece Głównej.

 13.10. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała wernisaż malarstwa ph. „Radość życia”, podczas którego swój 
dorobek artystyczny zaprezentowała Barbara Klunder-Nikołowa. Twórczość 
gościa nierozerwalnie związana jest z afirmacją życia. Widać to szczególnie 
w barwnych obrazach przedstawiających kwiaty i pejzaże. Podczas spotkania 
z czytelnikami, malarka opowiedziała o swojej artystycznej pasji, inspiracjach 
oraz technice.

 16.10. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła na wieczór poetycki pt. „Popołudnie z dobrym 
słowem” połączony z promocją książki Kreatywne pisanie. 12 Debiutów. Utrzy-
many w różnej stylistyce i tematyce zbiór obejmuje m.in. opowiadania, eseje, 
reportaże i wiersze, których autorkami jest 12 kobiet pochodzących w większo-
ści z regionu kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania czytelnicy zapoznali 
się z twórczością zaproszonych pisarek: Violetty Naskręt, Justyny Tessy, Julii 
Rozworowskiej-Wolańskiej.

 16.10. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
z dziennikarką i reporterką Anną Bikont. Autorka zdradziła kulisy powstawa-
nia swoich tekstów, podzieliła się z zebranymi opowieściami o jednostkowych 
przeżyciach związanych z Holocaustem oraz wyjaśniła, na czym polega feno-
men postaci Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która jest patronką 2018 
roku. Tematy te skłoniły do podjęcia dyskusji na temat postrzegania historii 
i kwestii antysemityzmu. 

 17.10. z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie gościła Małgorzatę Jarocińską, 
autorkę gawęd historyczno-literackich prezentowanych w radiu PIK. Podczas 
spotkania przedstawiła dwie gawędy: Sen o szpadzie o Marszałku Piłsudskim 
oraz Wymarsz poświęcony początkom zrywu powstańczego w regionie.
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 22.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim dołączyła do 
akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, w ramach której odbyły się 
zajęcia dla najmłodszych. Ich celem było rozbudzanie zainteresowania histo-
rią Polski oraz zwiększenie ich świadomości na temat wydarzeń związanych 
z wojną. 14 listopada czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach 
wzięli udział w warsztatach patriotycznych ph. „Zrozumieć niepojęte. Z Mira-
belką o historii”. Podczas zajęć prezentujących historię i losy pewnego drze-
wa, uczestnicy przenieśli się na ulicę Nalewki, tuż obok getta warszawskiego. 
Po przeczytaniu tekstu, odsłuchaniu audiobooka i obejrzeniu filmu o bohater-
ce książki, dzieci odpowiedziały na pytania związane z opowieścią. Następnie 
słowa skojarzone bezpośrednio z lekturą zapisywały na symbolicznym liściu 
mirabelki. Zajęciom towarzyszyła wystawa poświęcona Irenie Sendlerowej za-
tytułowana „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. 

 23.10. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie ph. „Kobiety pistolety”, którego gościem była Wirginia Węglińska, au-
torka książki Kobiety-pistolety. Polki-Jeńcy Wojenni w obozie koncentracyjnym. 
Wbrew niemieckim zapewnieniom o przyznaniu powstańcom warszawskim 
praw jeńców wojennych, 29 września 1944 roku czterdzieści dziewcząt – żoł-
nierzy Armii Krajowej przekroczyło bramę obozu koncentracyjnego Stutthof. 
Wirginia Węglińska – politolog i historyk, absolwentka Uniwersytetu Gdań-
skiego, pracuje w Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej, gdzie spe-
cjalizuje się w historii obozów koncentracyjnych. W ramach dysertacji doktor-
skiej prowadzi badania nad kobiecą częścią KL Stutthof. Jest autorką wystaw 
i publikacji poświęconych tej tematyce. W 2016 r., pod jej redakcją ukazał się 
zbiór wspomnień Stutthof w kobiecych narracjach.

 24.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi przy współpracy 
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgosz-
czy zorganizowały spotkanie autorskie połączone z promocją książki Trzeba 
ginąć stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy. O publi-
kacji opowiedzieli autorzy: Marek Pasturczak – syn dowódcy 2. baterii 11. dy-
wizjonu artylerii konnej oraz płk Jerzy Lelwic – wieloletni kustosz Muzeum 
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Przybliżyli historię starcia 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich z wojskami niemieckimi, do którego doszło 1 września 1939 roku 
w okolicach Chojnic pod Krojantami. Autorzy przeprowadzili setki rozmów 
z bezpośrednimi uczestnikami walk, gromadząc w ten sposób materiał dotych-
czas niepublikowany. 20 września autorzy promowali swoja książkę w Biblio-
tece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim.

 24.10. Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy za-
prosiła dzieci na Poranek Muzyczny ph. „Czerwone jabłuszko” zorganizowany 
przy współpracy z Panią Honoratą, inicjatorką cyklicznych, wyjątkowych audy-
cji muzycznych, odbywających się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej. 
Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach z rytmiki i motoryki 
oraz wykonali utwór muzyczny wykorzystując gazetę i kasztany. Na zakończe-
nie dzieci zatańczyły w rytm piosenki pt. „Czerwone jabłuszko”.

 26.10. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się głośne czytanie ph. „Co łączy mąkę, wodę, drożdże i sól, czyli 
wspólna praca zawsze się opłaca”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały książki 
Evy Mejuto Maryna powstałej na podstawie polskiej piosenki ludowej. Dzięki 
zabawnemu tekstowi uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób skonstruowana 
jest bajka łańcuszkowa, w której powtarzające się sekwencje słów tworzą ryt-
miczną wyliczankę. Za pomocą obrazków dzieci odtworzyły przebieg zdarzeń, 
odpowiedziały na pytania związane z tekstem oraz rozwiązały zagadki kulinar-
ne. 

 29.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizowała 
otwarte warsztaty dla dzieci ph. „Speleologia, czyli co się dzieje we wnętrzu 
gór?”. Zajęcia poprowadziła Katarzyna Biernacka – speleolog, fotograf jaski-
niowy, romanistka. Bohaterka spotkania opowiedziała dzieciom o świecie ja-
skiń oraz zaprezentowała zdjęcia i filmy z podróży. Uczestnicy poznali sprzęt 
niezbędny przy eksploracji jaskiń, a także nauczyli się wiązania węzłów używa-
nych w jaskiniach oraz pakowania lin. 

 30.10. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zaprosiła na spotkanie autorskie ph. „Wieczór kryminalny” z bydgoskim pisa-
rzem i dziennikarzem, Tadeuszem Oszubskim, który promował swoją najnow-
szą książkę Miasto. Publikacja obejmuje jedenaście opowiadań z kręgu literatu-
ry grozy, noir, kryminału i thrillera, osadzonych w realiach współczesnej Byd-
goszczy. Podczas spotkania autor opowiedział o swoich literackich inspiracjach 
oraz powstaniu książki. Czytelnicy mieli również okazję wysłuchać opowiada-
nia Łowcy głów.

 31.10. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła cykl 
spotkań „Rozmowy przy wspólnym stole”, których moderatorem był Szymon 
Osowski – prawnik, wybitny ekspert w dziedzinie jawności życia publicznego, 
Prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Tematem była niepodle-
głość widziana z osobistej perspektywy. Podczas grudniowego spotkania, tema-
tem przewodnim były rozmowy o tradycjach Bożego Narodzenia. Celem było 
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wypracowanie i promowanie modelu „dobre rozmowy”. Projekt finansowany 
był z grantu Funduszu Obywatelskiego i realizowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

LISToPAD

 5.11. Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zaprosiła na spotkanie autorskie z Jolantą Grygielską, 
która z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wydała książkę 
Polskie pieśni patriotyczne. Pani Jolanta opowiedziała o historii powstania oraz 
roli, jaką spełniały na przestrzeni wieków pieśni Bogurodzica dziewica, Gaude 
Mater Polonia i Rota. Czytelnicy wysłuchali także fragmentów utworów, które 
w różnych okresach historycznych funkcjonowały jako hymny. Na zakończenie 
uczestnicy spotkania zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

 6.11. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy zor-
ganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Życzenia dla Polski” z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas spotkania dzieci zapoznały 
się z historią państwa polskiego oraz z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące patriotyzmu i niepod-
ległości, a następnie wykonali prace plastyczne związane z wyjątkowym jubile-
uszem.

 6.11. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu gościła podróżnika, 
reportera, poetę Arkadiusza „Aruna” Milcarza. Spotkanie było wstępem do ko-
lejnej edycji Festiwalu Podróżników Piąty Ocean 2018 organizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Gość opowiedział o swojej wypra-
wie do syberyjskiej wioski Czełutaj, gdzie obserwował życie znanego i cenione-
go szamana Baira Rinczinowa. Z tej podróży powstał reportaż Mistyczna Sybe-
ria: Bair Rinczinow – ktoś to musi robić. Spotkanie połączono z promocją anto-
logii najlepszych reportaży o Azji, jakie ukazały się na łamach „Kontynentów” 
w latach 2012-2017. Relacji towarzyszył pokaz filmowy przybliżający kulturę, 
zwyczaje oraz szamańskie obrzędy.

 7.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się głośne czytanie ph. „Poświęć minut kilka dla kolegi Wilka: zoba-
czysz co się stanie, kiedy rozpoczniesz długie bajanie” zorganizowane z okazji 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Podczas spotkania dzieci wysłuchały 
książki Orianne Lallemand O wilku, który trafił do baśniowego lasu i odpowie-
działy na pytania związane z tekstem. Rozwiązały także zagadki nawiązujące 

do ulubionych bajkowych bohaterów, a następnie mali znawcy smakołyków 
pomogli Wilkowi wybrać odpowiednie produkty na szarlotkę. Na zakończe-
nie spotkania dzieci odszukały ilustracje, które zaczytanemu Wilkowi wypadły 
z wielkiej księgi. 

 7.11. Biblioteka Publiczna dla Dzieci w Solcu Kujawskim zaprosiła 
na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dzieci opowie-
działy o swoich ulubionych bajkach i baśniach, a następnie wysłuchały opo-
wieści Jaś i Małgosia. Rozwiązały także bajkowe zagadki i rebusy. Do bajki 
O rybaku i złotej rybce dzieci wykonały pracę plastyczną oraz łowiły rybki. Naj-
młodsi mogli również sprawdzić, czy po wrzuceniu grosika do „studni” spełnią 
się ich najskrytsze marzenia.

 8.11. w sali wystawowej „Wozownia” w Centrum Aktywności Spo-
łecznej Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała we 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wernisaż wystawy „Ojcowie Nie-
podległości”. Wystawa prezentowała naturalnej wielkości postaci Piłsudskiego, 
Dmowskiego, Witosa, Paderewskiego, Korfantego i Daszyńskiego wraz z ich 
biogramami, a także mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształto-
wania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu 
odbudowy państwowości oraz przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego 
z pierwszych dni niepodległości.

 8.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, w ramach spo-
tkań Klubu Mola Książkowego zorganizowała zajęcia edukacyjne pt. „Kto ty 
jesteś – Polak mały”. Dzieci rozmawiały o symbolach narodowych, czytały 
opowiadania o polskich zwyczajach i tradycjach oraz wykonały biało – czerwo-
ne kotyliony z papieru.

 9.11. w Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Żninie otwarta została wystawa prac Krzysztofa Krzemienia pt. „Piąty wy-
miar”. Artysta urodził się w Grudziądzu, od 25 lat mieszka w Żninie. Fotografią 
zajmuje się od dzieciństwa, pierwsze jego kolaże były papierowe, od wielu zaś 
lat zajmuje się obróbką cyfrową zdjęć, polegającą na wplataniu rzeczywistości 
w tła innych fotografii, obrazów. Według twórcy jest to piąty wymiar, czyli ten 
najbardziej subiektywny, wewnętrzny, oddający własne odczucia. Swoje prace 
wystawia przede wszystkim na portalach internetowych (polskich i zagranicz-
nych). Zdobył wiele nagród i wyróżnień.

 10.11. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle od-
był się koncert poetycko-patriotyczny pt. „Z miłości do Niepodległej”. Przed 
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publicznością wystąpił poznański poeta i muzyk Jerzy Struk z zespołem Arete 
w składzie: Agnieszka Kargulewicz, Katarzyna Kasprzak oraz Romuald An-
drzejewski. Spotkanie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Roty, a następnie 
zaprezentowano wiele znanych utworów patriotycznych. Zabrzmiały m.in. 
O mój rozmarynie, Przybyli ułani pod okienko, Wojenko, wojenko, Płynie Wisła, 
płynie.

 13.11. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zaprosiła na spotkanie ph. „Patriotycznie i pozytywnie” zorganizowane z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie poprowadzo-
ne przez bydgoskiego artystę Waldemara Zyśka, stało się doskonałą okazją do 
podzielenia się ze środowiskiem lokalnym rezultatami integracyjnych spotkań 
i działań artystycznych. Literatura, muzyka, taniec i plastyka przeplatały się ze 
śpiewem i gawędą przy kawie. Głównym tematem wydarzenia była pieśń pa-
triotyczna w wykonaniu Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk (śpiew) oraz Jana Ko-
chanowskiego (gitara, śpiew). Biesiadę wspólnie z Biblioteką na Jachcicach 
zorganizowała Fundacja ARKA realizująca osiedlowy projekt „Pozytywni i po-
trzebni”.

 13.11. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu zorganizowano spo-
tkanie z pisarką Dorotą Masłowską. Autorka m.in. Wojny polsko-ruskiej, czy 
Innych ludzi, opowiedziała o Warszawie, jako jednym ze swoich bohaterów li-
terackich, o poszukiwaniu właściwej formy wyrazu, pomiędzy literaturą, dra-
matem, muzyką, a także o języku jako narzędziu, ale i inspiracji do tworzenia. 
Wspomniała również, jak wyglądała recepcja jej powieści, z jakimi reakcjami 
musiała się mierzyć oraz jak dziś odbiorcy przyjmują jej twórczość. Sporo miej-
sca poświęciła refleksji nad językiem, jako źródle jej poszukiwań twórczych, 
narzędziu i tworzywie. Spotkanie współorganizowane było ze Stowarzyszeniem 
„Nowa Para Butów”.

 13.11. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim przygotowała 
dla uczniów klas I-III zajęcia dydaktyczne inspirowane książką Władysława 
Bełzy Katechizm polskiego dziecka oraz nawiązującego do niej zbioru wierszy 
Michała Rusinka Jaki znak Twój – wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości.

 13.11. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otwarto wystawę 
malarstwa Albina Rożeja pt. „Szarości kolorów”. Mieszkaniec Raciąża nie tylko 
maluje, ale również rzeźbi oraz śpiewa w tucholskim Chórze Camerata. Wiedzę 
o malarstwie artysta czerpie z twórczości znanych mistrzów, m.in. Jacka Mal-
czewskiego, Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, impresjonistów 
francuskich oraz przedstawicieli ekspresjonizmu. Dobrze czuje się zarówno 

w malarstwie realistycznym, jak i w bardziej subiektywnych formach - impre-
sjonizmie i ekspresjonizmie.

 13.11. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie go-
ścił Jakub Skworz – dziennikarz i pisarz, który w ramach obchodów 100-lecia 
niepodległości Polski opowiedział o życiu Adama Mickiewicza, od urodzenia 
do napisania Pana Tadeusza. Jako autor książek Jakub Skworz zadebiutował 
w 2015 roku. Do najbardziej popularnych publikacji należą m.in. Adaś Mickie-
wicz. Łobuz i mistrz, Wampirek Alfred i ostatni ząbek, Księżniczka Adela i du-
szek Elbit oraz Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi. 

 14 i 15.11 w Filii nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i mło-
dzieży WiMBP w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Wędrówki 
po Polsce”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z wybranymi miastami opi-
sanymi w książce Włodzimierza Ścisłowskiego W Polsce jest wiele miast. Za-
daniem dzieci było odszukanie miast na mapie i wskazanie związanego z nimi 
symbolu. Na zakończenie mali miłośnicy wycieczek wyruszyli „pociągiem” 
w podróż z Krakowa do Warszawy.

 15.11. w ramach Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim podczas zajęć pt. „Boże 
dary…dla każdego” dzieciom przybliżono postaci świętych: Brata Alberta 
Chmielowskiego, Filipa Neri i Urszuli Ledóchowskiej oraz miało miejsce spo-
tkanie z Lechem Szumigajem pt. „Ziemia Święta dawniej i dziś”, podczas któ-
rego prowadzący podzielił się swoimi refleksjami i wspomnieniami z podróży 
do Izraela.

 16.11. Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Tolerancja-ważna rzecz” z okazji Dnia 
Tolerancji. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, czym jest tolerancja i jak 
ważną rolę pełni w życiu. Wysłuchały również wierszyków oraz opowiadania 
Różowy niedźwiadek dotyczących poszanowania praw i akceptacji różnic mię-
dzy ludźmi. Na zakończenie uczestnicy wykonali prace plastyczne nawiązujące 
do wyjątkowego święta.

 16.11. Salonik Literacko-Artystyczny w Bibliotece Miejskiej w Ino-
wrocławiu odwiedziła aktorka filmowa i teatralna Grażyna Błęcka-Kolska, ar-
tystka, która w roku 2018 zdobyła Złote Lwy za najlepszą rolę kobiecą w filmie 
Ułaskawienie. Podczas spotkania artystka opowiedziała m.in. o pracy nad ob-
razem, o „przekuwaniu” własnych przeżyć i doświadczeń na grane przez siebie 
postaci, współpracy z Janem Jakubem Kolskim oraz o filmie, będącym konty-
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nuacją serii pt. Kogel Mogel. Aktorce towarzyszył dziennikarz, krytyk filmowy 
i teatralny Łukasz Maciejewski.

 17.11. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbył 
się koncert niepodległościowy pod hasłem „Jak za dawnych lat”, przygotowany 
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Koncert w wykonaniu Grażyny 
Nita – sopran, Damiana Wilma – baryton oraz Rafała Tworka, poprowadziła 
Katarzyna Szewczyk.

 20.11. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie autorskie ph. „Magiczny Świat Płaskowyżu”. Gościem 
była Katarzyna Muszyńska, dziennikarka „Gazety Pomorskiej” oraz autorka 
wydanej w 2016 r. powieści Tajemnica Avinionu. Podczas spotkania, które po-
prowadził bydgoski pisarz i dziennikarz Tadeusz Oszubski, pisarka zaprezen-
towała najnowszą publikację Bunt, będącą kontynuacją cyklu powieści fantasy 
o Świecie Płaskowyżu. 

 21.11. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zaprosiła na spotkanie autorskie z Adamem Michalakiem, który promował swój 
debiutancki tomik wierszy Lampowy ludzik. Goście mieli okazję wysłuchać 
wierszy, których tematyka dotyka bardzo osobistych przeżyć autora, zaprasza 
do refleksji i chwili zadumy. Spotkanie zainaugurowało cykl wydarzeń w biblio-
tece ph. „Bliżej Poezji”.

 21 i 22.11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie prze-
prowadziła X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej ph. „Ocalić od zapomnie-
nia – gwara pałucka”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz średnich z powiatu żnińskiego, a także słuchacze UTW. 
Dwudniowej rywalizacji towarzyszyły trzy prelekcje: o gwarze pałuckiej opo-
wiedział autor Mojego słownika gwary pałuckiej Mirosław Binkowski, ludowy 
strój pałucki i haft przybliżyła hafciarka pałucka Jadwiga Dziurgiela, a wykład 
na temat jadła wygłosił Krzysztof Leśniewski, autor Kuchni pałuckiej.
 
 21.11. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyła się pre-
zentacja książki Wojenne i sejmowe potyczki. Juliusz Dudziński (1893-1939) – 
legionista, szwoleżer, ziemianin i poseł na Sejm RP z podbydgoskiego Gościera-
dza, której autorem jest Włodzimierz Jastrzębski. Spotkanie poprowadził Stefan 
Pastuszewski – wydawca. Bohater publikacji w okresie I wojny światowej wal-
czył z rosyjskim zaborcą w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej i Legio-
nów Józefa Piłsudskiego. Następnie służąc w regularnych oddziałach polskiej 
kawalerii (szwoleżerowie), wziął czynny udział w wojnie polsko-ukraińskiej 

(1918-1919) oraz walkach o niepodległość z bolszewicką Rosją (1919-1921). 
Był pięciokrotnie ranny, a za odwagę wykazaną na polach walki otrzymał Or-
der Virtuti Militari V klasy. Juliusz Dudziński był także aktywnym działaczem 
społecznym i politycznym. Z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem sprawował mandat powiatowego radnego, a w latach 1935-1939 był po-
słem z okręgu bydgoskiego do Sejmu RP. Zginął bohaterską śmiercią w dniu              
16 września 1939 roku w szeregach cywilnej obrony miasta Lublina. 

 22.11. Biblioteka Publiczna w Pakości zorganizowała konkurs wie-
dzy o Kalwarii Pakoskiej z okazji 390- lecia jej powstania. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum z terenu gminy. Konkurs miał cha-
rakter pisemny i składał się z 25. pytań. Po teście nastąpiła dogrywka w formie 
ustnej. Nad przebiegiem konkursu czuwało 3-osobowe jury. Wszyscy zostali 
uhonorowani dyplomami, a zwycięzcy kartami podarunkowymi.

 22.11. gośćmi Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie byli 
podróżnicy Marta i Krzysztof Nowakowscy, których pasją są psie zaprzęgi. 
Podczas spotkania ph. „Psia potęga” opowiedzieli o swoich ekstremalnych po-
dróżach po Finlandii i Norwegii w towarzystwie psów Alaskanów. Krzysztof 
Nowakowski jest autorem książki 23 kilometr.

 22.11. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała spotkanie z wolontariuszami z Bydgoskiej Grupy Ratownictwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża ph. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Goście 
opowiedzieli o swojej pracy, a następnie zaprezentowali wyposażenie pleca-
ka, który zastępuje im apteczkę. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami 
i etapami udzielania pierwszej pomocy oraz obejrzały pokaz czynności resuscy-
tacji. Na zakończenie uczestnicy wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce. 

 23.11. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Filii nr 14 dla 
dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia literac-
kie ph. „Pluszowy Miś w literaturze”. Podczas spotkania dzieci poznały genezę 
powstania pluszowego misia jako zabawki oraz dopasowały fotografie ulubio-
nego bohatera do poszczególnych bajek. Dzięki temu dowiedziały się, w jaki 
sposób powstał konkretny utwór i jak zmieniał się wizerunek misia w literatu-
rze dziecięcej. Młodzi czytelnicy obejrzeli także wystawę książek oraz nadali 
imiona „bibliotecznym” misiom. Na zakończenie dzieci nauczyły się piosenki 
o misiu oraz wykonały jego portret.

 23.11. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim odbył się re-
cital i promocja płyty Emilii Pawłowskiej pt. „Czas nas uczy pogody”. Artystka 
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pochodząca z okolic Więcborka, „autorka melodii”, śpiewa piosenki w styli-
styce smooth-jazz oraz poezji śpiewanej. Ma w swoim dorobku płytę Strugami 
wylewać miłość z piosenką religijną, nagraną w ramach Powiatowego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w 2002 roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Więcborku.

 23.11. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miał 
miejsce wieczór poetycki Małgorzaty Szwedy-Czerwińskiej. Artystka zapre-
zentowała utwory z najnowszego tomiku Między ustami. Pisarka jest uczest-
niczką Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „POBOCZA” oraz Ogólnopol-
skich Literackich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy-Kobylnikach. Tworzy także 
eseje i recenzje. Największą jej inspiracją jest poezja Cypriana Kamila Norwi-
da, twórczość Tadeusza Różewicza oraz Wisławy Szymborskiej. Prezentowane 
podczas spotkania wiersze odzwierciedlają brak porozumienia między ludźmi 
oraz poruszają temat wolności.

 27.11. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zorganizowała 
Festiwal Młodych Talentów, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podsta-
wowej. Podczas spotkań z młodymi artystami można było posłuchać gry na 
gitarze, śpiewu solistek, recytacji oraz obejrzeć rysunki wykonane różnymi 
technikami plastycznymi, opartymi m.in. na japońskiej sztuce tworzenia mangi 
i anime.

 30.11. Biblioteka Publiczna w Pakości zaprosiła na spotkanie, pod-
czas którego czytano teksty niepodległościowe. Zaprezentowano fragmenty Pa-
miętników Jana Chryzostoma Paska, Kamieni na szaniec (Akcja pod Arsenałem) 
Aleksandra Kamińskiego, Dziadów Adama Mickiewicza, Kazań sejmowych 
Piotra Skargi oraz wiersze Adama Mickiewicza i Marii Konopnickiej.

 30.11. w 250. rocznicę urodzin Jędrzeja Śniadeckiego Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie przygotowała flash mob ph. „Jędrzeja 
Śniadeckiego fizyczne wychowanie dzieci”. Akcja miała miejsce w sąsiedztwie 
pomnika Jędrzeja Śniadeckiego (przy budynku sądu), a uczestniczyli w niej 
mieszkańcy miasta oraz uczniowie żnińskich szkół, którzy wykonywali proste 
ćwiczenia gimnastyczne. Bibliotekarze zaprezentowali fragmenty dzieła Jędrze-
ja Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu dzieci. Celem przedsięwzięcia było 
przypomnienie postaci sławnego uczonego, utrwalenie jego zasług oraz uczcze-
nie w innowacyjny sposób rocznicy jego urodzin. W Bibliotece odbyła się także 
premiera znaczka pocztowego z Jędrzejem Śniadeckim, która zbiegła się z ju-
bileuszem 60-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Filatelistów w Żninie. 
Z tej okazji zorganizowano okolicznościową wystawę znaczków pocztowych, 
m.in. o tematyce niepodległościowej. 

GRUDZIEŃ

 5.12. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała wie-
czór poetycki poświęcony poezji Krzysztofa Spycha. Spotkanie połączono 
z promocją nowego tomiku wierszy Czuję i wiem, wydanym przez wydawnic-
two 5x7 Studio, Kinga Willim. Mecenat nad wydaniem publikacji objęła Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Świeciu oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Świeciu. Gość opowiedział o swojej twórczości, która powstaje pod wpły-
wem chwili, impulsu oraz spostrzeżeń, a jej tematem przewodnim jest miłość, 
przyroda i otaczający świat.

 7.12. w Fili nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie z Anielą Cholewińską
-Szkolik, zorganizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Autorka 
wzruszających i pouczających książek dla dzieci, m.in. z serii Misia i jej mali 
pacjenci, Przyjaciele zwierząt czy Bajki o misiach, opowiedziała małym czytel-
nikom o swojej twórczości oraz pomysłach na kolejne niezwykłe historie. Na 
zakończenie pisarka otrzymała od dzieci własnoręcznie wykonaną książkę. 

 11.12. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zaprosiła na spotkanie autorskie promujące książkę Justyny Niebieszczań-
skiej i Joanny Czerskiej-Thomas Kobieta na swoim. Doskonały poradnik dla 
przyszłych i obecnych kobiet biznesu. Rozmowę z Justyną Niebieszczańską 
o kulisach powstania publikacji i poruszonych w niej tematach przeprowadzi-
ła redaktor Beata Korzeniowska z Radia Złote Przeboje w Bydgoszczy. 

 11.12. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie odbyło 
się spotkanie autorskie z Anną Olszewską połączone z promocją debiutanckiej 
książki Moja irlandzka piosenka. Pisarka opowiedziała o swoich twórczych 
inspiracjach, bohaterach powieści oraz planach wydawniczych. Spotkanie po-
prowadziła Hanna Smarzewska, autorka bloga książkowego „Nie oceniam po 
okładce”.

 11.12. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi obchodziła                      
110. rocznicę urodzin patrona, Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Podczas uro-
czystości goście wysłuchali minirecitalu Dariusza Krygowskiego, który wyko-
nał piosenki z tekstami patrona: O Brdzie, Pochwała pól, Dwie rzeki i Pieśń 
trampa. Michał Folega – autor książki Życie na świat otwarte, wygłosił pre-
lekcję na temat jego życia i twórczości. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych 
i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi zaprezentowali 
fragmenty prozy patrona. Teksty pochodziły z autobiografii Janty Duch niespo-
kojny oraz ze zbioru opowiadań myśliwskich Leśny pies. 
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 12.12. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
ph. „Miasto o zapachu piernika, czyli bajeczna podróż do Torunia”. Podczas 
spotkania dzieci wysłuchały utworu Wandy Chotomskiej Kareta z piernika 
i tym samym poznały historię powstania świątecznego smakołyku pochodzące-
go z miasta nad Wisłą. Na zakończenie mali miłośnicy aromatycznych wypie-
ków udekorowali toruńskie Katarzynki.

 12.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się 
spotkanie z Andrzejem Kruszewiczem, ornitologiem, podróżnikiem, weteryna-
rzem, założycielem warszawskiego Azylu dla Ptaków, dyrektorem Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Gość zaprezentował książkę Hipokryzja. 
Nasze relacje ze zwierzętami opowiadającą o relacjach ludzi i zwierząt w kon-
tekście ludzkich postaw wobec natury. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja 
multimedialna.

 12.12. Biblioteka Publiczna w Pakości zaprosiła na wieczór poetycki 
z Marcinem Rogalskim, który w lutym 2018 roku wydał video-poetycki tomik 
Povidła. Na zawarte w nim poematy składają się słowa, dźwięki i obrazy video. 
Podczas spotkania autor opowiedział o swojej twórczości, wykorzystując wizu-
alizację oraz muzykę.

 13.12. gośćmi Saloniku Literacko-Artystycznego w Bibliotece Miej-
skiej w Inowrocławiu byli aktorka Monika Mariotti i autor książek podróżni-
czych Arkadiusz „Arun” Milcarz, którzy opowiedzieli o swoich wyprawach za 
Ural, do takich miejsc jak np. jurta szamana. Przybliżyli m.in. życie codzienne 
i tradycyjne obrzędy magiczne Buriatów. Barwne opowieści wzbogacono im-
presjami filmowymi i wykonaniem tradycyjnych pieśni.

 15.12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle wraz 
z Nakielskim Ośrodkiem Kultury zaprosiła mieszkańców na spektakl pt. Jest 
taki dzień. Aktorzy teatru „Afisz” z Torunia zaprezentowali liryczno-muzyczny 
program o świętach Bożego Narodzenia. Przedstawienie poprzedził krótki kon-
cert kolęd w wykonaniu chórów „Intencja” ze szkoły muzycznej oraz młodzieży 
z LO w Nakle pod dyrekcją Marty Trudzińskiej.

 17 i 20.12. Biblioteka Gminy Jeziora Wielkie zorganizowała przed-
świąteczne spotkania, podczas których dzieci miały okazję poznać zwyczaje 
świąteczne w różnych regionach Polski. Wysłuchały opowiadań Przygoda na 
świątecznym drzewku oraz W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Dzieci po-
dzieliły się swoimi wyobrażeniami o wymarzonych Świętach Bożego Naro-

dzenia, prezentach i atmosferze wigilijnej wieczerzy oraz wspólnie zaśpiewały 
kolędy i pokolorowały bombkę choinkową.

 21.12. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia literackie ph. „Bądź ze mną szczery, czy wierzysz w renifery: 
o tym, jak rogata zgraja ciągnie sanie Świętego Mikołaja”. Podczas spotkania 
dzieci wysłuchały wierszy Rafała Witka Hmmm… oraz Małgorzaty Strzałkow-
skiej Renifery. Mali czytelnicy zapoznali się z ciekawostkami dotyczącymi ży-
cia i zwyczajów zwierząt zamieszkujących obszary biegunowe i podbiegunowe 
półkuli północnej, a następnie nadali imiona reniferom ciągnącym zaprzęg Mi-
kołaja. Na zakończenie dzieci rozwiązały świąteczne zagadki.
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JAK TO ROBIĄ INNI
(aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu)

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

LiterObrazki: VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

 VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki w sposób atrakcyj-
ny dla młodych osób pokazał dokonania polskich autorów, ilustratorów i wy-
dawców. Tegoroczny Festiwal podzielony został na dwie edycje (7-9 września,               
27 października). Celem przedsięwzięcia było ukazanie wpływu literatury 
i ogólnie pojętego czytelnictwa na rozwój emocjonalny i intelektualny człowie-
ka, kształtowanie stylu życia opartego na świadomym uczestnictwie w kulturze, 
zachęcenie do poszukiwania źródeł wartościowej rozrywki stanowiącej alterna-
tywę dla wszechobecnych gier komputerowych oraz telewizji. Projekt zakładał 
wzbogacenie dziecięcego słownika, zrozumienie i docenienie zależności czło-
wieka od literatury i wpływu kultury na jego życie. Najważniejszymi zadaniami 
były te, które miały uświadomić dzieciom, że to one będą w niedalekiej przyszło-
ści decydować o kształcie i jakości działań kulturalnych. Kluczowym aspektem 
projektu była kompleksowość i oryginalność proponowanych działań, mających 
na celu promowanie wartościowej literatury, a co za tym idzie utrwalanie nawy-
ków czytelniczych. Do Bydgoszczy przyjechali uznani polscy artyści, graficy, 
ilustratorzy i autorzy. VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki 
stanowił alternatywę dla mieszkańców Bydgoszczy poszukujących ciekawych 
i wartościowych ofert kulturalnych, pozwolił odbiorcom na samodzielny wybór 
interesującej ich oferty, a tym samym sprawił, że Bydgoszcz, po raz kolejny, 
zaistniała jako miasto nowatorskich imprez kulturalnych. Cele projektu zosta-
ły osiągnięte poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego sposobu 
spędzania wolnego czasu, ale także poprzez nauczenie ich pracy w grupie oraz 
wzbudzenie nowych pasji. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały 4 wysta-
wy: „Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY” prezentująca plansze graficzne 
zawierające książki nominowane, wyróżnione i nagrodzone w konkursie Książ-
ka Roku 2017 ogłoszonym przez Polską Sekcję IBBY; „ZWIERSZYKI” – cykl 
kaligramów Barbary Galińskiej z wierszami o zwierzętach (autorka opracowała 
w ten sposób całe ZOO Jana Brzechwy); „Salon ilustratorów 2018” – prezentu-
jąca polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej, zwłaszcza przedstawicieli 
młodego pokolenia oraz „Drzewa” – kolorowe ilustracje Piotra Sochy przeno-
szące oglądającego do krainy drzew.
 W Bibliotece odbyły się warsztaty literackie i plastyczne, spektakle 
teatralne (Literkowo Teatr Baj Pomorski, Historia zagubionego guzika w wyko-

naniu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz 
Mały Książę na motywach powieści Antoine de Saint-Exupery, w wykonaniu 
dziecięcego Teatru Ence Pence), koncerty, spotkania z pisarzami (m.in. Joanną 
Krzyżanek, Barbarą Garyluk, Justyną Bednarek, Agnieszką Stelmaszyk) i ilu-
stratorami (m.in. Iwoną Chmielewską, Joanną Rusinek, Magdaleną Kozieł-No-
wak, Pawłem Mildnerem, Karolem Banachem, Jolantą Richter-Magnuszewską, 
Patrykiem Mogilnickim), bajki z rzutnika, rodzinne śniadanie oraz gry i zabawy. 
Pojawił się również gość specjalny – Krystyna Czubówna. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników był LiterObrazkowy escape room.
 Dla czytelników poszukujących książek ciekawych i wartościowych, 
stanowiących alternatywę dla estetyki powszechnie spotykanej na sklepowych 
półkach, atrakcją był kiermasz książek stanowiący przegląd oferty polskich wy-
dawnictw, które cechuje najwyższy poziom artystyczny. To prawdziwe perełki 
pod względem literackim, ilustratorskim i edytorskim, które stawiają książkę 
dla dzieci w nowym świetle. Ogółem w ramach VII Festiwalu Książki Obraz-
kowej dla Dzieci LiterObrazki odbyło się 105 działań, w których udział wzięło 
7091 osób.

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

 Rok 2018 w Bydgoszczy został uchwalony Rokiem Bydgoskiego Dzie-
dzictwa Przemysłowego. Dziedzictwo przemysłowe stanowi niezwykle ważny 
element krajobrazu kulturowego naszego miasta, promowany między innymi za 
pośrednictwem Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który łączy histo-
rię piętnastu postindustrialnych miejsc wpisanych w miejską przestrzeń. W pro-
gramie przygotowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
dr. Witolda Bełzy, zaplanowano cykl imprez wakacyjnych w filiach miejskich 
na terenie Bydgoszczy i Bibliotece Głównej, w skład których weszły zajęcia 
edukacyjne, plastyczne, konkursy, gry biblioteczne, wystawa. 
 W dniach 5 lipca i 7 sierpnia 2018 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zorganizowana zo-
stała gra biblioteczna. Po zapoznaniu się z historią Biblioteki i wycieczce po 
czytelniach i magazynie, dzieci udały się na strych, gdzie przygotowano dla 
nich szereg zadań. Uczestnicy zostali zamknięci w pomieszczeniu, do którego 
klucz znajdował się w zaszyfrowanym kryptografie. Aby poznać szyfr, dzieci 
musiały rozwiązać zagadki i zadania związane z przemysłową historią Byd-
goszczy. 
 Podczas wakacyjnych miesięcy filie osiedlowe zaprosiły na cykl im-
prez edukacyjnych i konkursów promujących dziedzictwo przemysłowe miasta. 
Wśród ciekawych propozycji znalazły się m.in. zajęcia przeprowadzone w Filii 
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nr 3 dla dorosłych i dla dzieci przez Kingę Puchowską, koordynatora projektu 
przybliżającego historię rozwoju Bydgoszczy. Dzieci wyruszyły w podróż Szla-
kiem Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który łączy historię piętnastu miejsc 
związanych z wodą. Zdobyły informacje dotyczące m.in. Muzeum Fotografii, 
Muzeum Kanału Bydgoskiego, Dawnej Gazowni Miejskiej, Wieży Ciśnień czy 
Spichrzy nad Brdą, a także poznały wiadomości o ludziach, którzy je tworzyli 
i wpłynęli na rozwój rzemiosła i lokalnego przemysłu. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy uczestnicy otrzymali Legitymacje Klubu Fanów Szlaku TeH2O. 
W dniu 28 sierpnia 2018 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy odbyła się impreza podsumowująca 
obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Podczas spotkania 
rozstrzygnięty został konkurs na grę planszową, a także zaprezentowane zostały 
prace (przewodniki oraz makiety), które powstały podczas zajęć odbywających 
się w filiach osiedlowych podczas wakacji. Zadaniem uczestników konkursu 
było stworzenie ciekawej i oryginalnej gry planszowej, która odnosiła się do 
15. miejsc tworzących bydgoski szlak kulturowy TeH2O łączący historyczne 
i turystyczne obiekty związane z przemysłem, techniką i rzemiosłem. Jury na-
grodziło 3 gry planszowe. I miejsce zajęła drużyna z Filii nr 30 dla dorosłych 
i dla dzieci, która wykonała trójwymiarową grę. Młodzi czytelnicy zapoznali 
się z obiektami, które wchodzą w skład szlaku, zaznaczyli je na mapie Byd-
goszczy oraz wykonali z modeliny pionki i kostki do gry. II miejsce zajęła Filia                                
nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która stworzyła grę 
opartą na znanej wszystkim grze w „statki”. III miejsce przypadło Filii nr 4 dla 
dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży. 
 W terminie 30.07.-31.08.2018 roku w Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zaprezentowała wystawę 
pt. „Historia przemysłu w Bydgoszczy” dokumentującą historię bydgoskiego 
przemysłu, poszczególnych fabryk i zakładów poprzez źródła regionalne. Dzię-
ki temu ekspozycja stała się nieocenioną skarbnicą wiedzy na ten temat. Wśród 
przedstawionych dokumentów można było zobaczyć druki reklamowe, zdjęcia 
zakładów, świadectwa pracy, legitymacje, instrukcje, cenniki, katalogi produk-
tów, regulaminy pracy, statuty, zaproszenia itp. Perełką były przechowywane 
w WiMBP druki użytkowe tj. reklamy, cenniki, etykiety, wydawane przez Za-
kłady Graficzne „Biblioteka Polska”, znane z wielkiej dbałości o szatę graficz-
ną.
 W ramach obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowe-
go, w okresie wakacji, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. 
Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz filiach osiedlowych odbyło się 21 imprez, 
w których uczestniczyły 193 osoby.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin

„Edu Art i Ty”

  W ramach projektu „Edu Art i Ty”, dofinansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Barcin zorganizowała w Oddziale dla dzieci i młodzieży w terminie 
3 lipca-28 sierpnia 2018 roku cykl zajęć edukacyjno-artystycznych mających 
na celu wprowadzenie dzieci w wieku 7-12 lat w świat kultury i sztuki poprzez 
rozwijanie ich zdolności artystycznych oraz rozbudzenie wrażliwości na sztu-
kę. Podczas lipcowych kreatywnych spotkań uczestnicy mieli okazję poznać 
historię pisma, tabliczek glinianych, papirusu, średniowiecznych, bogato zdo-
bionych kodeksów oraz druku. Dowiedzieli się, kto może zostać artystą oraz 
zapoznali się ze sztuką tworzenia murali i malowania na szkle. Dzieci wzięły 
również udział w twórczych warsztatach ze szkicowania, prowadzonych przez 
artystę malarza i animatora edukacji przez sztukę Tadeusza Wieczorka, który 
przybliżył im świat komiksów i tym samym dał możliwość stworzenia własnej 
obrazkowej historii. Odbyły się także zajęcia informatyczne z podstaw grafiki 
komputerowej. Wyjątkową atrakcją był wyjazd edukacyjny do Muzeum Arche-
ologicznego w Biskupinie. W sierpniu Biblioteka zorganizowała warsztaty tech-
niczne poświęcone sztuce zdobienia drewna oraz recyklingowi w sztuce współ-
czesnej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych nawiązujących do 
abstrakcji w książce i sztuce oraz w warsztatach florystycznych, a pod kierun-
kiem barcińskiej artystki i hafciarki, Jadwigi Dziurgieli stworzyli martwą naturę 
na kartkach. Na zakończenie projektu „Edu Art i Ty” odbyło się podsumowu-
jące spotkanie integracyjne ph. „Artystyczno-Literacka Integracja”. W 18. spo-
tkaniach ze sztuką uczestniczyło 474. dzieci. Koszty projektu wyniosły 14 690 
zł, z czego 10 990 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki), natomiast 3 700 zł stanowiło 
wkład własny.

„Polski da się lubić”

 „Polski da się lubić” to projekt dotowany ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowany w okresie od 1 marca-31grudnia 
2018 roku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin. Projekt zakładał 
cykl spotkań adresowanych do osób dorosłych, w większości 60+ oraz uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było 
przybliżenie uczestnikom różnych form książki, zaprezentowanie mieszkańcom 
gminy bogactwa języka polskiego, a także formowanie lokalnej sfery kultural-
nej i społecznej poprzez współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządo-
wymi oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki w życiu lokalnej spo-
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łeczności. W ramach projektu Biblioteka zaprosiła na spotkanie z Agnieszką 
Lingas-Łoniewską, autorką popularnych wśród dorosłych odbiorców powieści 
stanowiących połączenie romansu, dramatu i sensacji. Zwolennicy poprawnej 
polszczyzny mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z prof. Jerzym Bralczy-
kiem skierowanych do młodzieży i dorosłych, które poprowadził Michał Ogó-
rek oraz warsztatach przygotowanych przez pisarkę Barbarę Kosmowską. Cie-
kawą propozycją była Gra Miejska ph. „Polski dodaj do ulubionych”, podczas 
której uczestnicy poruszali się ulicami Barcina rozwiązując zadania z języka 
polskiego umieszczone w 9. punktach. Biblioteka zorganizowała także Dyktan-
do ortograficzne skierowane do uczniów kl. IV-V, kl. VII -VIII, gimnazjum oraz 
uczestników w kategorii open. Grę oraz Dyktando przygotowano i przeprowa-
dzono w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie, reprezentowanym 
przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły oraz z Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Żninie. W 7. spotkaniach uczestniczyły 453 osoby. Koszty projektu wy-
niosły 18 950 zł, z czego 14 800 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (program Partnerstwo dla Książki), natomiast 4 150 
zł stanowiło wkład własny.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

„Rękodzieło - Arcydzieło”

 Realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu 
Krajeńskim, w okresie od 16 lipca do 28 sierpnia 2018 roku, projekt „Rękodzie-
ło – Arcydzieło” miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okre-
sie wakacji oraz przybliżenie im tajników sztuki rękodzielniczej. Warsztaty od-
bywały się raz w tygodniu, prowadził je instruktor oraz koordynator projektu. 
Każde spotkanie poświęcono innej tematyce rękodzielniczej. Dzieci w wieku 
8-12 lat poznały tajniki transferu na tkaninie, czyli przenoszenia wydruków la-
serowych na podobrazia i koszulki, a także zapoznały się z makramą – sztuką 
wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka. Efektem ich pracy 
były bransoletki z przeplatanych sznureczków z dodatkiem koralików. Pod 
czujnym okiem instruktora uczestnicy warsztatów mieli również okazję stwo-
rzyć ludziki z materiału – gnomy oraz cotton balls – kule dekoracyjne. Kolejne 
zajęcia poświęcono malarstwu. Dzieci szkicowały obrazy na kartkach papieru, 
a następnie przy pomocy specjalnej konturówki przenosiły rysunek na satynę 
i wypełniały go kolorowymi farbami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również warsztaty tworzenia ozdób z wikliny, które umożliwiły zapoznanie się 
z dawnym rzemiosłem, jakim było plecionkarstwo. Papierowa wiklina jest cie-
kawą formą kreatywnego recyklingu, ponieważ wykorzystując ogólnie dostęp-

ny materiał można stworzyć oryginalne i niezwykle trwałe formy. Wszystkie 
prace można było podziwiać do połowy września 2018 roku na zorganizowanej 
w budynku Biblioteki wystawie. Zwieńczeniem projektu było spotkanie uczest-
ników i zaproszonych osób. Projekt był finansowany ze środków w konkursie 
grantowym Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

Festiwal Podróżniczy

 Trzydniowy festiwal podróżniczy pt. „Świat kultury – kultura świata” 
zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie, trwa-
jący w dniach 13-15 października 2018 roku, był zwieńczeniem 20-lecia dzia-
łalności Klubu Podróżnika. Z tej wyjątkowej okazji biblioteka wydała folder 
KLUB PODRÓŻNIKA przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żni-
nie 1998-2018, który uczestnicy festiwalu otrzymali na zakończenie obchodów 
jubileuszowych. W ramach festiwalowych spotkań, 13 października 2018 roku 
biblioteka gościła Barbarę Włodarczyk – dziennikarkę telewizyjną zajmującą 
się tematyką krajów byłego ZSRR, która opowiedziała o Rosji Putina. Kolejne-
go dnia Tomek Michniewicz – dziennikarz, fotograf i podróżnik zabrał człon-
ków i sympatyków Klubu Podróżnika do Afryki, opowiadając historie z życia 
najzwyklejszych ludzi. Ostatniego dnia festiwalu uczestnicy odbyli niezwykłą 
podróż do Ameryki w towarzystwie Doroty Warakomskiej – dziennikarki te-
lewizyjnej i komentatorki wydarzeń międzynarodowych. Dzięki uprzejmości 
pana Henryka Tokarza i współpracy z Księgarnią Pałucką, która przygotowała 
stoisko, można było zakupić książki zaproszonych gości: Barbary Włodarczyk 
Nie ma jednej Rosji, Tomka Michniewicza – Chrobot. Życie najzwyklejszych 
ludzi świata oraz Doroty Warakomskiej – Co się stanie z Ameryką oraz Dro-
ga 66. Każdego dnia degustowano potrawy związane z omawianym krajem, 
a na zakończenie festiwalu podróżniczego na wszystkich zebranych czekał tort. 
Wyrazy wdzięczności za 20 lat działalności Klubu Podróżnika popłynęły do 
inicjatorki jego powołania – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Żninie, Jadwigi Jelinek. Z kolei dyrektor podziękowała najaktyw-
niejszym lokalnym globtroterom: Feliksowi Malinowskiemu, który zapocząt-
kował w Żninie globtroterskie odkrywanie świata, Beacie i Leszkowi Turkom 
– najaktywniejszym podróżnikom – prelegentom oraz Rodzinie Turzyńskich 
– najliczniejszej rodzinnej drużynie podróżników goszczącej w Klubie Podróż-
nika. Z kolei Jakub Przysiecki jako przedstawiciel Hotelu „Martina”, w którym 
odbywały się spotkania z podróżnikami, odebrał podziękowanie za gościnę od 
dyrektor Jadwigi Jelinek. Festiwal Podróżniczy odbył się dzięki dofinansowaniu 
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ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „KULTURA – 
INTERWENCJE 2018”, dotacji Gminy Żnin oraz sponsorom. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach

„Biblioteko opowiedz nam bajkę”

 W ramach projektu „Biblioteko opowiedz nam bajkę” dofinansowa-
nego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jaksicach zorganizowała w terminie od 16 kwietnia do 
14 grudnia 2018 roku szereg przedsięwzięć artystycznych promujących literatu-
rę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie działania skierowane do 
odbiorów z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, miały na celu 
zainteresowanie książką i biblioteką, wskazanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz wykształcenie nawyku czytania. Projekt zmierzał w kierun-
ku dostarczenia dzieciom radości płynącej z obcowania z literaturą, wzbogace-
nia słownictwa, wykształcenia mowy ekspresyjnej oraz rozwijania sprawności 
językowej dziecka. Udział w warsztatach dał możliwość rozwijania umiejętno-
ści artystycznych, pozwolił na żywy kontakt z plastyką oraz pobudził aktywność 
twórczą uczestników spotkań. Celem programu było również zwiększenie roli 
literatury w procesie kształtowania wrażliwości u dzieci, a także rozwijanie ich 
kreatywności i zdolności wyrażania własnych emocji. Zaplanowane działania: 
spotkania autorskie, warsztaty, wystawy, noc w bibliotece, piknik czytelniczy, 
spektakl, konkursy, bal, zajęcia z papierowym teatrzykiem kamishibai miały na 
celu uświadomić dzieciom możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego 
w bibliotece, nawiązania kontaktów z rówieśnikami oraz poszerzenia ich wia-
domości i umiejętności.
 11maja 2018 roku odbyła się Noc w bibliotece połączona z balem pod 
hasłem „Czy owady mają wady”. Była to całonocna impreza w bibliotece, zor-
ganizowana z okazji Tygodnia Bibliotek. Dzieci w wieku 6-12 lat bawiły się na 
balu przebierańców prowadzonym przez animatorów. Uczestnicy balu wzięli 
udział w konkursach i zabawach inspirowanych literaturą. W trakcie imprezy 
przewidziano poczęstunek (tort i pizza). Kolejnym działaniem w ramach pro-
jektu „Biblioteko opowiedz nam bajkę” była organizacja XXVI edycji konkursu 
recytatorskiego adresowanego do czytelników klas 0-IV. W maju odbył się finał 
konkursu pod hasłem „Czy owady mają wady”. 7 czerwca 2018 roku nastąpiła 
inauguracja cyklu spektakli z wykorzystaniem teatru kamishibai, opowiadające-
go historię za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach. Dzięki 
bajce terapeutycznej Lew w Paryżu Beatrice Alemagna, dzieci miały okazję za-
poznać się z ciekawą techniką opowiadania wywodzącą się z Japonii. Kolejne 

spektakle przygotowywane przez bibliotekarzy, odbywały się w przedszkolach 
z terenu gminy Inowrocław. Podczas przedstawień objazdowego teatrzyku ka-
mishibai, dzieci obejrzały m.in. bajkę Szukając Marudka Kumiko Yamamoto 
oraz Trzeba będzie…Thierry’ego Lenaina. 25 września 2018 roku biblioteka 
zaprosiła na spotkanie z autorką i ilustratorką książek dla dzieci – Elizą Pio-
trowską, która przybyła w odwiedziny razem z ciocią Jadzią, tytułową bohater-
ką cyklu o Cioci Jadzi. Autorka opowiedziała o swoich książkach, twórczych 
inspiracjach oraz pomysłach na nowe historie. 28 września 2018 roku najmłodsi 
czytelnicy uczestniczyli w spektaklu teatralnym poświęconym potrzebie troski 
o przyrodę. Przedstawienie można było obejrzeć w filii bibliotecznej w Gnojnie 
dzięki aktorom teatru „Zaczarowany świat” z Torunia. Po spektaklu uczniowie 
klasy V ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Sławęcinku 
uczestniczyli w warsztatach lalkarskich z lalkarzem, z wykorzystaniem rożnych 
materiałów. Efektem zajęć były piękne lalki wykonane w trakcie warsztatów 
Z kolei 8 października biblioteka gościła aktorów z Teatru Vaśka, którzy wy-
stąpili z przedstawieniem pt. Wielka draka o drogowych znakach. Bohaterem 
opowieści był ciekawy świata Miś, który podczas podróży przeżywa  mnóstwo 
ciekawych i niebezpiecznych przygód. Zabawne przedstawienie pozwoliło za-
poznać małych widzów z przepisami ruchu drogowego. W październiku odbył 
się finał konkursu czytelniczego Wielka Gra, którego celem było promowanie 
twórczości autorów książek dla dzieci i młodzieży. Była to impreza o zasięgu 
gminnym, adresowana do czytelników z dwóch grup wiekowych: klas II-IV 
oraz V-VII. W ramach projektu, 14 listopada 2018 roku odbyły się także warsz-
taty z ilustratorką Agnieszką Żelewską, podczas których uczestnicy stworzyli 
własną historyjkę obrazkową. Dzieci poznały również historię „Świerszczyka”, 
czasopisma dla dzieci ukazującego się od ponad 70 lat. Miały okazję obejrzeć 
egzemplarze z początku lat 70-tych, w których ukazały się pierwsze komik-
sy z Guciem, Cezarem i Gapiszonem oraz wydania współczesne z Czarownicą 
Irenką, wymyśloną przez Agnieszkę Żelewską. Na zakończenie projektu „Bi-
blioteko opowiedz nam bajkę”, 23 listopada 2018 roku odbyła się impreza czy-
telnicza z udziałem kolorowych misiów z Tęczowej Krainy Tut Tut Tuli, które 
wprowadziły dzieci w bajkowy świat poprzez zabawy ruchowe oraz konkursy 
ze znajomości bajek. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach pozyskała na projekt „Bi-
blioteko opowiedz nam bajkę” dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 10 444 zł. Wkład własny GBP do projektu 
wyniósł 3 474 zł.
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PoLSKA

STYCZEŃ

Nagroda im. Kazimierza Wyki: tłumaczka literatury niemieckojęzycznej 
MAŁGORZATA ŁUKASIEWICZ 

MARZEC

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta: irlandzka 
poetka pisząca w języku gaelickim NUALA NÍ  DHOMHNAILL

KWIECIEŃ

Nagroda Odry: KLEMENTYNA SUCHANOW za książkę Gombrowicz. Ja, 
geniusz
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego: MARIA JA-
NION
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii prozatorskiej: JAKUB 
ŻULCZYK za powieść Wzgórze psów
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła 
Lindego: MAŁGORZATA SZEJNERT oraz niemiecki pisarz perskiego pocho-
dzenia NAVID KERMANI
Poznańska Nagroda Literacka: ANNA BIKONT oraz SZCZEPAN KOPYT

MAJ

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku: JERZY 
JARNIEWICZ za książkę Puste noce
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego: ANNA BIKONT za książkę Sendle-
rowa w ukryciu
Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera: NATASZA GO-
ERKE za książkę Tam
Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn 2018: JAKUB ŻULCZYK za 
powieść Wzgórze psów
Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego: PAWEŁ SOŁTYS za zbiór 
opowiadań Mikrotyki

CZERWIEC

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej: JULIA FIEDORCZUK za tom wierszy 
Psalmy
Nagroda Wielkiego Kalibru: RYSZARD ĆWIRLEJ za powieść Tylko umarli 
wiedzą
Nagroda Transatlantyk: tłumaczka literatury polskiej na język angielski AN-
TONIA LLOJD-JONES

LIPIEC

Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz: JOANNA 
KULMOWA za tom wierszy 37
Ogólnopolska Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfia”:  MARTYNA 
BUNDA za powieść Nieczułość

SIERPIEŃ

Śląski Wawrzyn Literacki: IGNACY KARPOWICZ za powieść Miłość
Nagroda im. Janusza A. Zajdla: RAFAŁ KOSIK za powieść Różaniec

WRZESIEŃ

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza: MARCIN WICHA za książ-
kę Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Nagroda Literacka Gdynia w kategorii proza: PAWEŁ SOŁTYS za zbiór 
opowiadań Mikrotyki
Nagroda Fundacji im. Kościelskich: JOANNA CZECZOTT za książkę Pe-
tersburg. Miasto snu
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida: WOJCIECH CHMIELEWSKI za 
powieść Belweder gryzie w ręce
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego: KRZYSZ-
TOF KUCZKOWSKI

PAŹDZIERNIK

Nagroda Literacka Nike:  MARCIN WICHA za książkę Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem
Nagroda im. Jana Długosza: MONIKA BOBAKO za książkę Islamofobia 
jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej 
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego: JUSTY-
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NA BEDNAREK za książkę Pan Kardan i przygoda z vetustasem
Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus: MACIEJ PŁAZA za po-
wieść Robinson w Bolechowie
Nagroda Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej: MACIEJ PŁAZA za 
powieść Robinson w Bolechowie
Nagroda Conrada za najlepszy polski debiut 2016 ufundowana przez mia-
sto Kraków: WERONIKA GOGOLA za powieść Po trochu
Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz: ROBERT „RYBA” RYBICKI za 
tom wierszy Dar Meneli
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego: RAFAŁ KOSIK za powieść 
Różaniec

LISToPAD

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego: JERZY KOCHA-
NOWSKI za książkę Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957
Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza: WIESŁAW HELAK za książkę 
Nad Zbruczem
Nagroda im. Beaty Pawlak: EWA WANAT za reportaż pt. Deutsche nasz. 
Reportaże berlińskie
Nagroda „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej: MICHAŁ WÓJCIK za książ-
kę Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci
Nagroda Najlepsza Książka Roku Pióro Fredry: PIOTR SOMMER za 
książkę O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich

GRUDZIEŃ

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima: IZABELA MORSKA (FILIPIAK)
Paszport Polityki 2018* w kategorii literatura: MAŁGORZATA REJMER 
za książkę Błoto słodsze niż miód

N A G R O D Y  L I T E R A C K I E  2018

ŚWIAT 

MARZEC

Bologna Ragazzi Award (Włochy): ALEX COUSSEAU i  CHARLES DU-
TERTRE (Francja) za książkę L’Oiseau Blanc  

Heinrich-Mann-Preis (Niemcy): niemiecki dziennikarz i prawnik CHRI-
STIAN BOMMARIUS

KWIECIEŃ

Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur (Austria): brytyjska 
pisarka ZADIE SMITH
Hans Christian Andersen Award (Szwajcaria): japońska autorka EIKO KA-
DONO, rosyjski  ilustrator  IGOR OLEYNIKOV

CZERWIEC

Premio Princesa de Asturias de las Letras (Hiszpania): pisarka francuska 
FRED VARGAS (właśc. Frédérique Audoin-Rouzeau)
Man Booker International Prize 2018 (Wielka Brytania): Olga Tokarczuk za 
powieść Bieguni
Griffin Poetry Prize (Kanada): poeta kanadyjski BILLY-RAY BELCOURT za 
tom wierszy This Wound is a World i amerykańska poetka SUSAN HOWE za 
tom wierszy Debths
Cena Franze Kafky (Czechy): czeski poeta IVAN VERNISCH 
IMPAC Dublin Literary Award (Irlandia): irlandzki pisarz MIKE MC COR-
MACK za powieść Solar Bones

LIPIEC

Georg-Büchner-Preis (Niemcy): niemiecka pisarka węgierskiego pochodze-
nia TERÉZIA MORA
Arthur C. Clarke Award (Wielka Brytania): ANNE CHARNOCK za po-
wieść Dreams Before the Start of Time

SIERPIEŃ

Hugo Award (USA): N.K. JEMISIN za powieść The Stone Sky (cykl The Bro-
ken Earth)

PAŹDZIERNIK

Man Booker Prize for Fiction (Wielka Brytania): irlandzka pisarka ANNA 
BURNS za powieść Milkman
Deutscher Buchpreis 2018 (Niemcy): niemiecka pisarka INGER-MARIA 
MAHLKE za powieść Archipel
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LISToPAD

Prix Goncourt (Francja): francuski pisarz NICOLAS MATHIEU za powieść 
Leurs enfants aprѐs eux
National Book Award (USA): amerykańska pisarka SIGRID NUNEZ za po-
wieść The Friend
Österreichischer Buchpreis (Austria): pisarz austriacki DANIEL WISSER za 
powieść Königin der Berge
Kulturhuset Stadsteatern internationella litteraturpris (Szwecja): amery-
kański pisarz GEORGE SAUNDERS za powieść Lincoln w Bardo

GRUDZIEŃ

Premio Cervantes (Hiszpania): urugwajska poetka IDA VITALE

*Paszporty Polityki 2018 ogłoszone zostały w styczniu 2019

JUBILEUSZE BIBLIoTEK

 30 stycznia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach 
świętowała swoje 70-te urodziny. Zgromadzonych gości powitała w gościnnej 
sali GCAK Joanna Brzozowska pełniąca obowiązki dyrektora GBP w Sadkach. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Sadki Dariusz Grynie-
wicz, kierownik USC Monika Niedbała, sekretarz Renata Jesionowska-Zawie-
ja, dyrektor GOK Iwona Biniak, kierownik GZOO Joanna Nowicka, kierownik 
GOPS Alicja Matejczyk. Na Jubileusz przybyli radni Anna Rózga, Michał Olej-
niczak, Tomasz Wiśniewski oraz sołtys Radzicza Ewa Malak. W uroczystości 
uczestniczyli również dyrektorzy bibliotek publicznych w powiecie nakielskim: 
dyrektor SP Sadki Lidia Serwińska, dyrektor przedszkola „Dobre Ludki” Doro-
ta Wiśniewska, dyrektor ZSS „Żakus” w Anielinach Bożena Podemska. Obecni 
byli także prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski oraz dyrektorzy 
bibliotek publicznych z powiatu nakielskiego. WiMBP w Bydgoszczy reprezen-
towała kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Beata Malczewska. Jubi-
leusz zaszczycili swoją obecnością również prezes Towarzystwa Kulturalnego 
Roman Andrzejewski, poprzedni dyrektor GBP w Sadkach Katarzyna Hass, 

byli pracownicy GBP Aldona 
Musiał i Stefania Bielecka. 
 Joanna Brzozowska przy-
bliżyła uczestnikom spotkania 
działania realizowane przez 
GBP w Sadkach na przestrzeni 
ostatnich lat. Następnie Bożena 
Włodarska przedstawiła pre-
zentację multimedialną doty-
czącą historii biblioteki, przy-
gotowaną przez Anetę Rózgę. 
 Otwarcie sadkowskiej 
biblioteki nastapiło16 stycznia 
1949 roku. Placówka zajmo-
wała lokal o powierzchni 12 m2 
w baraku przy ul. Strażackiej. 
Pierwszym jej kierownikiem 
była nauczycielka Wanda Ry-
barczyk. Placówka otwarta dla 
czytelników zaledwie 2 dni 
w tygodniu po 2 godziny, liczyła 
522 woluminy i zarejestrowała 
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70 czytelników. Z roku na rok powiększał się księgozbiór i rosła liczba czytel-
ników. Równolegle z gromadzeniem zbiorów biblioteka tworzyła sieć punk-
tów bibliotecznych. W 1953 roku było już 10 punktów bibliotecznych, głów-
nie w szkołach podstawowych i Klubach Rolnika. W 1958 roku uruchomiono 
2. filie biblioteczne w Dębowie i Radziczu, które funkcjonują do dziś. Sadkow-
ska biblioteka jeszcze trzykrotnie zmieniała swoją lokalizację. W 1971 roku 
otrzymała lokal o powierzchni 39 m2 w budynku po szkole podstawowej przy 
ul. Wyzwolenia, a w 1976 przeprowadziła się do pomieszczeń o powierzchni           
66 m2 na ul. Kasztanowej. GBP w Sadkach doczekała się pięknego nowoczesne-
go lokalu w 2009 roku, kiedy to przeniosła się do budynku Gminnego Centrum 
Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach, gdzie na I piętrze pozyskała 123 m2 
na wypożyczalnię i czytelnię. Bożena Włodarska przedstawiła również działal-
ność kulturalną GBP w Sadkach oraz jej filii.
 Jubileusz był okazją do podziękowań szkołom, przedszkolom i insty-
tucjom partnerskim, bez których działalność kulturalna biblioteki nie miałaby 
miejsca. Podziękowania za zaangażowanie oraz trud wkładany w swoją pracę 
otrzymali również pracownicy GBP. 
 Bibliotekarze wręczyli pamiątkowe dyplomy zaprzyjaźnionym insty-
tucjom i osobom. Po podziękowaniach nastąpił moment na gratulacje i prezenty 
dla sadkowskiej biblioteki. Wiele ciepłych słów pod adresem szacownej Jubi-
latki skierowało liczne grono zaproszonych gości, przyjaciół i sympatyków. 
Zwieńczeniem Jubileuszu był mini recital w wykonaniu Justyny Speier-Fu-
dzińskiej. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort 
i smaczne przekąski.

POŻEGNANIA

Barbara Both
(1939-2019)

     10 lutego 2019 r. z grona bibliotekarzy odeszła 
Barbara Both, która przez całe swoje zawodowe 
życie związana była z bydgoską Biblioteką Miej-
ską. Urodziła się 4 grudnia 1939 r. w Wilnie. La-
tem 1945, deportowana wraz z rodzicami i siostrą 
do Polski, zamieszkała w Bydgoszczy. W 1959 r., 
ukończywszy naukę w Liceum Bibliotekarskim, 
podjęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bydgoszczy. Początkowo zatrudniona jako 
pomoc biblioteczna przy opracowaniu zbiorów, 
z czasem objęła stanowisko kierownika filii bi-

bliotecznej. W 1962 roku powróciła do Biblioteki Głównej, gdzie pozostała 
do roku 1964, kiedy to ponownie wróciła do pracy w sieci miejskiej. Od 27 
sierpnia 1970 r. do przejścia w roku 1986 na rentę inwalidzką pracowała jako 
instruktor. Pełniła funkcję kierownika Działu Filii dla Dorosłych. Od 1960 r. 
należała do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1978 r. otrzymała od-
znakę Zasłużony Działacz Kultury. W 1979 r. ukończyła Kwalifikacyjny Kurs 
Bibliotekarski Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie 
zdobywając wykształcenie na poziomie studium bibliotekarskiego. W okresie 
od grudnia 1987 do sierpnia 1988 podjęła jeszcze pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, jako instruktor do spraw bibliotek zakładowych działających na tere-
nie miasta Bydgoszczy (Dział Filii Miejskich). Do końca utrzymywała kontakt 
z Biblioteką. Była stałą czytelniczką Filii nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży WiMBP na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Regularnie uczest-
niczyła w spotkaniach emerytowanych pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, będąc ich fotokronikarzem. W pamięci 
wszystkich, którzy ją znali, pozostanie jako osoba pogodna, pełna pozytywnej 
energii.
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