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Joanna Matyasik

„KSIĄŻKI MAJĄ SWOJE LOSY” – DZIEJE ATLASU
HISTORYCZNEGO 

ZE ZBIORU POTOCKICH Z TULCZYNA

W ostatnich latach badania proweniencyjne zabytkowych księgozbio-
rów przybrały na sile. Obecnie są w kręgu podstawowych pól zainteresowań 
znawców dawnej książki. Pozwalają one nie tylko odtworzyć dzieje dziś nieist-
niejących bibliotek i ocenić straty wojenne, ale również podnieść wartość po-
szczególnych obiektów. Już 22 wieki temu rzymski komediopisarz Terencjusz 
pisał: „Habent sua fata libelli”, co oznacza że i książki mają swoje losy. Histo-
rię dawnych księgozbiorów odtwarza się, o ile jest to możliwe, na podstawie 
zachowanych spisów, katalogów i inwentarzy; zaś poszczególnych obiektów, 
badając znaki proweniencyjne. Często nie są one od razu zauważalne, zwłasz-
cza jeśli zostały zamazane bądź ukryte wśród licznych notatek. Nie zawsze też 
się zachowały, bowiem nie wszyscy właściciele sygnowali swoje książki. Ślady 
własnościowe mogły też ulec zniszczeniu, gdyż zazwyczaj stawiano je na kar-
tach tytułowych i wyklejkach. Zdarzają się jednak obiekty, których szczegółowe 
losy można odtworzyć dzięki licznym znakom proweniencyjnym. Przykładem 
może być przechowywany w zbiorach WiMBP osiemnastowieczny Atlas histo-
ryczny1. Zachowało się na nim kilka śladów, które posłużą nam do zilustrowania 
historii tego obiektu. Wśród nich znajdują się zarówno odręcznie sporządzone 
wpisy, jak i dowody kolekcjonerstwa w postaci  pieczęci, ekslibrisów i dawnych 
sygnatur. 

Atlas należał do biblioteki tulczyńskiej, będącej własnością Potockich, 
jednego z najpotężniejszych rodów magnackich I Rzeczpospolitej. W 1782 r. 
rodową siedzibę z Krystynopola przeniósł do Tulczyna na Podolu Stanisław 
Szczęsny Potocki. Wiadomo, że wybudowany tu pałac wraz z parkiem i ogro-
dem charakteryzował się przepychem. Mieściło się w nim 100 sal. Przypuszczać 
można, że pomieszczenia biblioteczne, jak i sama biblioteka również wyróżniały 
się bogactwem. Według szacunków kolekcja liczyła kilkanaście tysięcy tomów 
i miała dużą wartość merytoryczną. Wiele obiektów posiadało bibliofilski cha-
rakter, co potwierdzają ich luksusowe oprawy i znaki własnościowe. Wśród do 
1  Atlas historique ou nouvelle introduction a l’histoire, à la chronologie & à 

la géographie ancienne & moderne représenté dans de nouvelles cartes [...], 
t. 4: Qui comprend le Dannemarck, la Suede, la Pologne, la Moscovie, la 
Turguie. etc / par Mr. C*** avec des dissertations sur l’histoire de chaque 
etat par Mr. Gueudeville, Amsterdam 1718, sygn. B IV 838. 
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dziś zachowanych dzieł znajdują się takie perełki bibliofilskie, jak Atlas Beneven-
tana, czyli egzemplarz rzymskiej edycji Geografii Ptolemeusza z 1508 r.2; czy 
pierwsze wydanie Kroniki Macieja z Miechowa z 1519 r., druk bardzo rzadki, 
wycofany przez cenzurę kościelną z powodu zbyt krytycznej oceny niektórych 
władców i rodów magnackich3. Ponadto w pałacu przechowywano archiwum 
z dokumentami sięgającymi XIV i XV w., oraz bogatą kolekcję gobelinów i ob-
razów, w tym m.in. Rembrandta, Rafaela, Rubensa i Van Dycka4. Dziś książki 
z biblioteki tulczyńskiej, na skutek różnych zawirowań politycznych, ale i z winy 
samych właścicieli, rozproszone są po świecie. Po śmierci Stanisława Szczęsne-
go w 1805 r. nastąpił podział majątku pomiędzy jego liczne potomstwo, które 
zaczęło tworzyć własne księgozbiory, m.in. Bibliotekę Peczarską, opisaną po-
niżej. Samą kolekcję tulczyńską wywiózł w 1871 r. do Paryża Mieczysław Po-
tocki (1800-1876), w 1923 r. część książek przeniósł do Łańcuta Alfred Antoni 
Potocki (1886-1958)5. Obecnie fragmenty kolekcji można spotkać w dawnym 
pałacu Potockich w Paryżu (siedziba „Chambre de Commerce et d`Industrie 
de Paris”), Bibliotece-Muzeum Zamku w Łańcucie6, Bibliotece Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu7, Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego 
Warszawy8, Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu9 
2  J. Tondel,  Atlas Beneventana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, [w:] 

Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 2, 
Toruń 1982, s. 75-100.

3  K. Podlaszewska, Pierwsze wydanie Kroniki Macieja z Miechowa w zbio-
rach Biblioteki UMK w Toruniu, [w:] Studia o działalności…, dz. cyt., cz. 1, 
Toruń 1980, s. 197-202. 

4  T. S. Jaroszewski, Pałac w Tulczynie i początki architektury klasycyzmu na 
Ukrainie, „Przegląd Wschodni” 1991, r. 1, z. 1, s. 83-111.

5  W 1976 r. w antykwariacie w Lizbonie pojawiło się kilkadziesiąt książek 
z Tulczyna, które Alfred Potocki zastawił u bankiera portugalskiego Ricardo 
Espirito Santo (m.in. dzieła Kromera, Długosza, Starowolskiego). Muzeum 
w Łańcucie chciało je odkupić, ale ceny okazały się za wysokie. Jedynie 
Muzeum Narodowemu udało się nabyć słynną edycję Moreliusa o numizma-
tyce z superekslibrisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.; J. Łojek, 
Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921, 
Lublin 1980.

6  Z. Wiśniowska, Katalog starych druków Biblioteki-Muzeum zamku 
w Łańcucie, Łańcut 1974.

7  M. Strutyńska, Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach 
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] „Z Badań nad Polskimi 
Księgozbiorami Historycznymi”, t. 14, 1992, s. 161-217.

8  Zob. np. Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Polonica 
XVII wieku, oprac. Janina Rudnicka, Warszawa 1976, nr 376.

9  Zob. np. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

oraz wielu innych placówkach bibliotecznych. Opisywany atlas jest jak dotąd 
jedynym obiektem o proweniencji tulczyńskiej zidentyfikowanym w książnicy 
bydgoskiej. 

Atlas historyczny jest obszernym wydawnictwem, obejmującym siedem 
tomów, z których każdy został poświęcony innemu rejonowi świata. Najdokład-
niej opisano kontynent europejski, który zajmuje cztery tomy. Pierwszy opisu-
je obszar południowo-zachodni, czyli takie kraje jak Grecję, Włochy, Francję 
i Półwysep Iberyjski. W drugim scharakteryzowano część środkową kontynen-
tu, tj. ziemie niemieckie, Węgry i Czechy. W trzecim zilustrowano Wielką Bry-
tanię i Irlandię, ale też Szwajcarię, część Włoch i Francji. W czwartym możemy 
znaleźć informacje na temat Europy Północnej i Wschodniej. Zostały tu przed-
stawiona kraje Półwyspu Skandynawskiego, Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
Moskwa i Turcja. W kolejnych dwóch tomach zmieścić się musiała pozostała 
część świata. W piątym opisano Azję, a w szóstym Afrykę oraz obie Ameryki. 
Ostatni wolumin, jako suplement, stanowi uzupełnienie do wcześniejszych pu-
blikacji. Autorem strony kartograficznej atlasu jest Henri Abraham Chatelain 
(1684-1743), wydawca i księgarz amsterdamski. Z kolei teksty przygotował 
Nicolas Gueudeville (1652-1721), autor pamfletów, tłumacz, historyk i pisarz 
francuski. Wydawnictwo ukazało się w amsterdamskiej oficynie „L’Honore et 
Chatelain” w latach 1718-1719. Była to to spółka prowadzona przez dwóch ho-
lenderskich drukarzy i księgarzy: Françoisa L’Honoré`a (1673?-1748?) i Hen-
riego Abrahama Chatelaina (1684-1743).

W książnicy bydgoskiej znajduje się jedynie tom czwarty atlasu, który 
przedstawia ziemie środkowo-wschodniej Europy, w tym Rzeczpospolitej. Po-
toccy raczej posiadali całe wydawnictwo, jest mało prawdopodobne, aby majęt-
ni kolekcjonerzy zakupili jeden tom, tylko z uwagi na jego tematykę. Wolumin 
posiada 39 kart złożonych, na których znajdują się ilustracje i mapy miedzio-
rytnicze. Obszerna część tekstowa obejmuje kilka paginacji: [5] k, 38, 10 s., 
[18] k., 8 s., [7] k, 8 s., 8 k, 12 s., [11] k. Atlas ma postać encyklopedii, zawiera 
bowiem kompendium wiedzy historycznej i etnograficznej o danych terenach. 
Poza mapami znajdziemy w nim tablice genealogiczne panujących rodów, wi-
doki miast, teksty historyczne i tabele z wykazem osiedli. Rzeźba terenu została 
przedstawiona metodą kopczykową. Na winietce karty tytułowej sygnowany 
jest autor rysunków: Bernard Picart (1673-1733), francuski rysownik, grafik, 
wydawca, od 1709 r. zamieszkały w Holandii. 

Czwarty tom atlasu składa się z ośmiu części. Pierwsza poświęcona zo-
stała Królestwu Danii (plansze nr 1-6), druga Szwecji (nr 7-11), trzecia Laponii 
(nr 12-19), czwarta Polsce (nr 20-28), piąta Rosji (nr 29-32), szósta Moskwie 
(nr 33-36) i siódma Turcji (nr 37-40). Najciekawszy jest rozdział o północnych 
ziemiach Półwyspu Kolskiego i Skandynawskiego, czyli Laponii. Jest to region 

Polonica wieku XVI, oprac. M. Bohonos, Wrocław-Kraków 1965, nr 155a. 
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bogaty kulturowo, dlatego autorzy wiele miejsca poświęcili opisowi cywilizacji 
i kultury Lapończyków. Wzbogacają go liczne ryciny, które przedstawiają m.in. 
domostwa, odzież, przedmioty codziennego użytku, broń, zwierzęta, sposób po-
dróżowania, rozrywkę, wierzenia itd. 

Przedmioty użytkowe Lapończyków

Polsce poświecono cześć czwartą, obejmującą plansze o numerach 20-
28.  Pierwsza zawiera mapę z tytułem umieszczonym listwowo nad górną ram-
ką. W treści znajduje się tabela, a w niej wykaz 45. władców polskich od Lecha 
(550 r.) do Augusta II Sasa (1696 r.); lista 47. wielkich mistrzów zakonu krzy-
żackiego i 26. książąt litewskich, spis 18. archidiecezji polskich oraz 74. miejsc 
bitew i miejscowości historycznych. Po prawej stronie umieszczono wykaz 161. 
miejscowości z podaniem położenia geograficznego. Po bokach znaleźć można 
30 herbów prowincji polskich. Mapa 21. pokazuje podział kraju na wojewódz-
twa i prowincje wraz z najważniejszymi miastami. Plansza o numerze 22 to 
tablica genealogiczna królów i książąt polskich. Pod numerem 23., w podwójnej 
prostej ramce typograficznej, znalazł się wykaz władców polskich do Zygmunta 
III Wazy, wraz z opisem ich panowania. Plansza 24. przedstawia trzy panoramy 
największych miast Rzeczpospolitej, tj. Krakowa, Warszawy i Wilna, poniżej 
których umieszczono spis senatorów i urzędników centralnych. Pod numerem 
25. jest bardzo szczegółowa tablica genealogiczna Piastów i Jagiellonów, wraz 
z linią książąt śląskich. Numery 26 i 27 to tablice genealogiczne, przedstawia-
jące spokrewnienie Piastów z innymi dynastiami europejskimi. Część polską 
zamyka plansza 28, w której zawarto wykaz władców od Władysława IV Wazy 
do Augusta II Sasa. 

Widok Krakowa

Bydgoski egzemplarz atlasu zachował się w dość dobrym stanie. Drob-
ne zacieki, zaplamienia i zabrudzenia oraz pofalowanie kart stanowią cechę cha-
rakterystyczną dla większości obiektów z tej epoki. Blok znajduje się w orygi-
nalnej oprawie, która nosi cechy typowe dla okładzin osiemnastowiecznych. 
Składa się ona z tektury, pokrytej brązową skórą. Zarówno skóra jak i obcięcia 
kart są nakrapiane barwą czerwoną. Ozdoby skupiły się na grzbiecie, gdzie znaj-
dują się złocenia w postaci ornamentu. Siedem pojedynczych zwięzów dzieli 
grzbiet na osiem części, z których trzy górne zawierają dane  bibliograficzne, tj. 
numer tomu i tytuł. Cechą charakterystyczną tego obiektu są również zachowa-
ne znaki własnościowe, na podstawie których można odtworzyć jego losy.

Kluczowym śladem proweniencyjnym jest ozdobna pieczęć, zamyka-
jąca się w kwadracie o boku 5 cm.  Jej centralny punkt stanowi herb Potockich 
– Pilawa, zwany również „półtrzeciakrzyżem”, umieszczony na prostokątnej 
tarczy o wymiarach 2x2,8 cm. Powyżej znajduje się dziewięciopałkowa korona 
hrabiowska z klejnotem w postaci pióropusza, złożonego z pięciu strusich piór. 
Herb otoczono u dołu wstęgą z łacińskim napisem „Scutum opponebat scutis” 
(Tarcza powstrzymywała tarcze). Maksyma jest wyrazem dumy rodu, który 
szedł własną drogą, wbrew wszystkim. Dziś dla badaczy dziejów Polski nie-
które niezależne i odważne decyzje Potockich to synonim różnego rodzaju pa-
tologii i zdrady narodowej. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach byd-
goski egzemplarz atlasu trafił do biblioteki rodowej. Na pewno znajdował się 
w księgozbiorze w Tulczynie, którego właścicielem był wspomniany Stanisław 
Szczęsny Potocki (1751-1805). Jest to postać znana z uwagi na rolę polityczną, 
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jaką odegrał u schyłku XVIII w. oraz z powodu barwnego życia osobistego. Jego 
życie opisał Jerzy Łojek w książce pod wielce wymownym tytułem Dzieje zdraj-
cy. Potocki był najbogatszym magnatem Rzeczpospolitej, przywódcą opozycji 
magnackiej, sterowanej przez Rosję, która blokowała wszelkie reformy. Stał 
na czele konfederacji targowickiej, za co w czasie insurekcji kościuszkowskiej 
został skazany przez rodaków na śmierć, infamię, pozbawienie godności i konfi-
skatę majątku. Po II rozbiorze powrócił do majątku i cieszył się przychylnością 
rządu rosyjskiego (w 1797 r. został odznaczony najwyższą rangą – generalską 
general-en-chef)10.  

Znak własnościowy Potockich

Stanisław Szczęsny był trzykrotnie żonaty. Pierwszą jego małżonką 
była poślubiona potajemnie Gertruda z Komorowskich, córka starosty nowo-
sielskiego Jakuba, której nie zaakceptowali ambitni teściowie i na ich polecenie 
została zamordowana.  Drugie małżeństwo z Józefiną Amalią z Mniszchów było 
również nieudane. Małżonkowie bardzo krótko mieszkali razem, stąd uważa 
się, że z jedenaściorga dzieci, jedynie trojga ojcem był Stanisław. Po uzyska-
niu rozwodu w 1798 r. Potocki ożenił silę po raz trzeci. Jego wybranką została 
słynna z urody greczynka Zofia Wittowa, niegdyś kurtyzana turecka i metresa 
rosyjskiego feldmarszałka Grigorija Potiomkina.

Dla dziejów biblioteki w Tulczynie szczególne znaczenie miało mał-
żeństwo właściciela z Józefiną Amalią z Mniszchów (1752-1798), która była 
bardzo dobrze wykształcona i utalentowana artystycznie (pisała i malowała), 
10  J. Łojek, Dzieje zdrajcy, Katowice 1988.

kolekcjonowała też druki i obrazy. Księgozbiór męża wzbogaciła o wolumi-
ny z kolekcji Mniszchów (od strony ojca) i Brühlów (od strony matki). Swoje 
książki sygnowała akwafortowym ekslibrisem oraz trzema wersjami odręczne-
go podpisu: „Josephe Potocka nee Mniszech”, „Josephe Potocka de Mniszech” 
i „Z Mniszchówna Potocka” 11. Druga wersja wpisu znajduje się na karcie tytu-
łowej opisywanego bydgoskiego egzemplarza atlasu. Prawdopodobnie obiekt 
nie był wcześniej własnością Potockich, a do Tulczyna przywiozła go dopiero 
po ślubie w 1774 r. Józefina Amalia, zabierając z rodzinnej biblioteki. Później, 
żyjąc z mężem w separacji, część książek wywiozła do Petersburga. Możliwe, 
że wśród nich znalazł się również Atlas historyczny. 

Karta tytułowa ze znakami proweniencyjnymi

Po śmierci Józefiny Amalii Potockiej w 1798 r. jej biblioteka uległa 
rozproszeniu, niektóre woluminy odziedziczyły dzieci, inne sprzedano lub za-
gubiono. Na pewno bydgoski egzemplarz atlasu trafił w ręce jednego z jej sy-
nów – Jarosława Potockiego (1784–1838), marszałka dworu rosyjskiego, ko-
mandora honorowego maltańskiego, który osiadł w Peczarze na Podolu. Nowy 
właściciel książki znaczył dwoma rodzajami ekslibrisów: jeden przeznaczony 
dla Biblioteki Maltańskiej Komandorii Sitkowieckiej (wieś Sitkowce na Podo-
11  J. Łojek, Potomkowie Szczęsnego..., s. 42-44.
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lu) oraz drugi bardzo ozdobny z napisem „Jerslas Potocki”, spotykany na wy-
dawnictwach francuskich12. Ten pierwszy znaleźć można na wyklejce górnej 
okładziny Atlasu historycznego (w górnym lewym rogu). Ekslibris ma wymiary 
3x3 cm. W jego środkowej części figuruje herb Pilawa, a w owalnym poprzecz-
nym otoku znana nam już maksyma Potockich „Scutum opponebat scutis”, nad 
którą umieszczono koronę hrabiowską. W większym, też owalnym, ale podłuż-
nym otoku nadającym kształt ekslibrisu znajduje się napis: „Biblioteka Komen-
dorly Sitkowieckey”. Dodatkowo na karcie tytułowej znaleźć można odręczny 
wpis, o treści „Maria ... Potocka”, który pozostawiła najprawdopodobniej żona 
Jarosława – Maria Beydo-Rzewuska (1786–1832).

Wyklejka okładziny górnej z ekslibrisem i dawną sygnaturą

W Atlasie historycznym zachował się jeszcze jeden ślad proweniencyj-
ny. Jest to okrągła, prosta pieczęć z herbem Pilawa w środku i z napisem w otoku 
„Biblioteka Peczarska”. Znak ten pochodzi z okresu zarządzania Peczarą przez 
prawnuka Jarosława – Franciszka Salezego Potockiego (1877-1949), dzienni-
karza, polityka konserwatywnego, działacza społecznego, który w odrodzonej 
Polsce piastował stanowisko szefa Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego13. W celu uporządkowania, zinwen-
taryzowania i skatalogowania rodowej kolekcji zatrudnił bibliotekarza – Alfreda 
Piottuch-Kubickiego. Wówczas to poszczególne woluminy oznakowano wspo-
mnianą pieczęcią i według niektórych źródeł ekslibrisem. Tego drugiego nie ma 
na bydgoskim egzemplarzu. Możliwe jednak, że jest nim opisana wyżej pieczęć 
Potockich z maksymą łacińską. Prawdopodobnie też z  tego okresu pochodzi 
sygnatura atlasu, która zachowała się na górnej wyklejce „Nr 510 – Dział V”. 

Biblioteka w Peczarze została częściowo zniszczona w czasie I wojny 
światowej. Uratowane woluminy przewieziono w 1918 r. do Krakowa, stamtąd 
niektóre trafiły do Muzeum Historyczno-Regionalnego w Rudce, gdzie uległy 
zniszczeniu w 1939 r.; inne Franciszek Salezy Potocki przekazał Bibliotece Pu-

12  M. Strutyńska, dz. cyt., s. 163.
13  E. Kozłowski, Potocki Franciszek Salezy, PSB, t. 27, Wrocław- Łódź 1982,           

s. 824-826.

blicznej m. st. Warszawy. Pozostałe, rozproszone w czasie różnych zawirowań 
politycznych znalazły się na rynku antykwarycznym. Prawdopodobnie w taki 
sposób nabył opisywany atlas kolekcjoner bydgoski Czesław Knozowski, które-
go ekslibris znaleźć można w centralnej części górnej okładziny. Jest to linoryt 
o wymiarach 11,8x8,5 cm, przedstawiający książki i numizmaty na tle kaplicy 
Świętego Krzyża przy bydgoskiej Katedrze św. Marcina i Mikołaja. W 1958 r. 
obiekt znów znalazł się w sprzedaży, został wystawiony przez Antykwariat „Dom 
Książki” w Bydgoszczy, skąd zakupiła go książnica bydgoska za 900 zł.14

Ekslibris Czesława Knozowskiego

Bibliografia:
Inwentarz Biblioteki za rok 1958.
Jaroszewski T. S., Pałac w Tulczynie i początki architektury klasycyzmu na 
Ukrainie, „Przegląd Wschodni” 1991, r. 1, z. 1, s. 83-111.
Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Polonica XVII 
wieku, oprac. J. Rudnicka, Warszawa 1976.

14  Inwentarz Biblioteki za rok 1958, nr 2213.
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Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Po-
lonica wieku XVI, oprac. M. Bohonos, Wrocław-Kraków 1965. 
Kozłowski E., Potocki Franciszek Salezy, PSB, t. 27, Wrocław- Łódź 1982,         
s. 824-826.
Łojek J., Dzieje zdrajcy, Katowice 1988.
Łojek J., Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-
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Podlaszewska K., Pierwsze wydanie Kroniki Macieja z Miechowa w zbiorach 
Biblioteki UMK w Toruniu, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 1, Toruń 1980, s. 197-202. 
Strutyńska M., Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Bi-
blioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] „Z Badań nad Pol-
skimi Księgozbiorami Historycznymi”, t. 14, 1992, s. 161-217.
Tondel J. ,  Atlas Beneventana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, 
[w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka, cz. 2, Toruń 1982, s. 75-100.
Wiśniowska Z., Katalog starych druków Biblioteki-Muzeum-Zamku w Łańcu-
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Elżbieta Pokorzyńska

OPRAWA FRANCUSKA

W języku potocznym przez pojęcie „oprawa francuska” rozumie się 
oprawę wykonaną we Francji, w fachowej terminologii introligatorskiej nazwa 
ta oznacza pewną konkretną technikę wykonania oprawy, funkcjonującą też pod 
niemieckim terminem „Franzband”.

Książka, której się przyjrzymy, w obu tych aspektach zasługuje na na-
zwę „oprawy francuskiej”. Nawet oprawione dzieło jest francuską książką. Jest 
to La lanterne magique (Latarnia magiczna), zbiór nowel francuskiego dzienni-
karza, prawnika i polityka Paula de Cassagnac1. 

Paul Julien Granier de Cassagnac (1880-1966) odziedziczył zarówno 
imię jak i profesję po swym ojcu, bardziej od niego znanym polityku konserwa-
tywnym oraz dziennikarzu, Paulu de Cassagnac (1842-1904). Po śmierci ojca 
przejął jego gazetę „L’Autorité”2. Cassagnac obracał się w wyższych sferach, 
w których sprawy literackie zajmowały ważne miejsce, udzielał się w salono-
wym stowarzyszeniu Les Amis des Lettres Françaises3.

Latarnia magiczna, zawiera 7 nowel, czy, jak pisze w podtytule autor, 
„bajek dla dużych dzieci i małych dorosłych”. Były to nowe, niepublikowane 
utwory, choć niektóre Cassagnac wydrukował także w prasie; jeden z nich, La 
cygne noir (Czarny łabędź) udało się odnaleźć w czasopiśmie „Demain” (nr 8 
z listopada 1924). Inne opowiadania noszą tytuły: La tapisserie chinoise (Chiń-
ski dywan), La libellule (Smok), Comment l’amour devient aveugle (Jak miłość 
czyni ślepym), Les yeux du peintre (Oczy malarza), Snieginka (Śnieżynka), Le 
prince ou bois dormant (Śpiący królewicz). Przedmiotem opowiadań są historie 
miłosne, odgrywające się w różnym entourage’u.

W książce znajdziemy szereg dedykacji: cały tom zadedykował autor 
Claude’owi Farrère pisarzowi, członkowi Akademii Francuskiej i laureatowi 
Prix Goncourt, zaś poszczególne opowiadania mają odrębne dedykacje dla 
współczesnych mu pisarzy i dramaturgów (a może i przyjaciół): księcia Augusta 
Gilberta de Voisins , Francisa de Croisset, Raymonda Escholier, Roberta de Flers 
– członka Akademii Francuskiej, dla pisarza i lekarza Louisa Moinson, wdowy 
po dramaturgu Adolphie Brisson, Julesa Rein – wojskowego i bankiera.

1  Paul de Cassagnac, La lanterne magique. Contes pour grands enfants et petites per-
sonnes, Paris: Aux Éditeurs Associés anciennement aux Éditions du Monde Nouveaux 
1925, 4°, k. nlb. 62, sygn. 1701.1948.

2  https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Julien_Granier_de_Cassagnac
3  „Comoedia” 1921, nr 3053 (26 IV), s. 1.
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Tekst wzbogacają czarno-białe rycinki powstałe specjalnie dla tej edy-
cji. Pod względem stylistycznym są bardzo różnorodne, doskonale dostosowane 
do charakteru środowiska właściwego dla każdej z nowel. Historie odgrywające 
się na Dalekim Wschodzie zdobią ilustracje w stylu secesji o echach japońskich, 
te które opowiadają historie odgrywające się w pałacu mają ryciny w duchu an-
gielskiego romantyzmu, opowiadanie ze świata Eskimosów dopełniają ilustra-
cje w typie reportażowym, a historyjka nasycona elementami współczesnego 
świata lat 20. XX w. zilustrowana jest w stylu art-déco. Ilustracje są bardzo licz-
ne, na 62 kartach książki znajduje się ich przeszło setka, w tym 18 całostroni-
cowych, nadto każdy rozdział rozpoczyna się od inicjału obrazkowego. Zarów-
no kolofon, jak i sygnatury autorskie, znajdujące się na niektórych ilustracjach 
wskazują na autora. Był nim Nicolas de Mengden, rosyjski arystokrata, który 
po bolszewickiej rewolucji schronił się w Paryżu i uprawiał zawód ilustratora. 
W późniejszych latach oddał się rysowaniu komiksów4. 

4  Nikolas (Nikolaï) Dmitrievich Mengden-Altenwoga (1899-1973), w: Geni, https://
www.geni.com/people/Nikolai-von-Mengden/6000000015889664611; baza komik-
sów BD-PF, https://www.bd-pf.fr/Auteur-2356-nicolas-mengden.html

Innego autorstwa jest rycina okładkowa, wykonana przez Natalię Tro-
uhanovą. Nazwisko wskazuje na znaną rosyjską tancerkę baletową, obecną 
w owym czasie w Paryżu, i niewątpliwie obracającą się w tych samych kręgach 
towarzyskich, co osoby wymienione dotąd, aczkolwiek nic nie wiadomo o jej 
plastycznych działaniach5.

Tom wydało wydawnictwo Aux Editeus Associés w luksusowej, bi-
bliofilskiej formie. Oprócz edycji na zwykłym papierze, wydrukowano 50 nu-
merowanych egzemplarzy na papierze japońskim, znajdujący się w zbiorach 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy egzemplarz nosi 
numer 36, pochodzi zatem z droższej, limitowanej części nakładu (egzemplarz 
zwykły kosztował 25 franków, na papierze japońskim - aż 90 franków). Egzem-
plarze tej i innych luksusowych książek były rozprowadzane przez księgarnię 
gazety „Les Galois”6. Luksusowy egzemplarz został oprawiony przez mieszka-
jącego w Paryżu introligatora – Polaka Władysława Dąbrowskiego.

Introligator Władysław Dąbrowski jest postacią dość znaną, zwłasz-
cza ze swej społecznikowskiej działalności i zasług dla polskiej kultury. Do-
czekał się biogramu w Słowniku pracowników książki polskiej, kilku artykułów 
i wzmianek, a nawet odrębnej monografii7. 

Urodził się w 1884 roku w podlubelskiej wsi Matczyn. Po początko-
wych naukach w Lublinie i Lwowie ruszył w świat, dokształcając się w Pradze, 
Genewie, a wreszcie Paryżu. Kształcił się rzeźbie oraz w stolarstwie artystycz-
nym, ze specjalnością inkrustacji. W Paryżu pracował jako inkrustator i introli-
5  Natalia Vladimirovna Trouhanowa, w: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/

Natalia_Vladimirovna_Trouhanowa
6  „Le Galois” 1924, nr 17244 (21 XII), s. 5.
7  Witold Stankiewicz, Dąbrowski Władysław, w: Słownik pracowników książki pol-

skiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 164; tenże, „L’homme malade de livres”, „Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1967, nr 2, s. 12-15; Władysław Dąbrowski go-
ściem Biblioteki Narodowej, tamże 1969, nr 2, s. 15-19; Władysław Dąbrowski (1884-
1970), tamże 1970, nr 1, s. 38; Bolesław Przegaliński, Bibliofile polscy w Paryżu, 
„Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu” 1952, nr 9, s. 9-10; Ludwik 
Gocel, Polski introligator w Paryżu – mecenasem nauki, „Stolica” 1962, nr 51, s. 
46; Zygmunt Kolankowski, Paryż i polscy bibliofile (fragment wspomnień z lat 
1946-1948), „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 20: 1984 (wyd. 1988), s. 349-361; 
Waldemar Łysiak, Wyspa zaginionych skarbów, Chicago-Warszawa 2001, s. 299; 
Maria Kalczyńska, Władysław Dąbrowski (1884-1970) – mistrz sztuki książki, społecz-
nik i patriota w Paryżu, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. 10, 2010, s. 241-252; 
taż, Władysław Dąbrowski (1884-1970): Karta zapomnianej biografii emigracyjnego 
społecznika i wielkiego miłośnika książki w Paryżu. (Na podstawie spuścizny i kolek-
cji znajdujących się w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece 
Polskiej w Paryżu), Kraków 2008; Arkadiusz Wagner, By chronić i zdobić, Paryż-
Toruń 2014, s. 51-53; tenże, Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach 
zagranicznych – refleksje i spostrzeżenia, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 
Historycznymi” 2017, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, s. 66-67.
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gator, działał w wielu organizacjach polonijnych, m. in w Towarzystwie Gim-
nastycznym „Sokół”, harcerstwie. Podczas I wojny światowej walczył w sze-
regach bajończyków, polskiego oddziału w Legii Cudzoziemskiej. Po wojnie 
był współzałożycielem i pierwszym wiceprezesem Stowarzyszenia Wytwórców 
Polskich w Paryżu. Kolekcjonerstwo książek, zwłaszcza polskich cimeliów, 
zbliżyło go do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu8. Drugą 
wojnę światową spędził w Paryżu, uczestniczył w ruchu oporu i był aresztowa-
ny przez gestapo. W latach powojennych wsławił się przekazaniem książek ze 
swego księgozbioru bibliotekom, których zbiory zostały przetrzebione podczas 
działań wojennych: w pierwszym rzędzie Bibliotece Polskiej w Paryżu, a także 
Bibliotece Narodowej i innym bibliotekom krajowym. Pierwszy taki kilkuty-
sięczny dar miał miejsce się w roku 1947, powtórny, u schyłku życia Dąbrow-
skiego, w 1967.

Mimo licznych i bogato udokumentowanych wiadomości o życiu Dą-
browskiego, nieznana pozostaje jego droga do introligatorstwa. Autorka książki 
o Dąbrowskim, Maria Kalczyńska twierdzi, że Dąbrowski od dzieciństwa uczył 
się introligatorstwa, jednocześnie przyznając, że w zasobie archiwalnym, któ-
ry był podstawą jej badań, nie znalazła żadnych materiałów dotyczących tego 
wycinka jego życia i działalności9. Tymczasem artykuł Witolda Stankiewicza, 
byłego dyrektora Biblioteki Narodowej (prywatnie mego wuja, zmarłego przed 
kilkoma miesiącami w wieku prawie 100 lat), napisany tuż po rozmowie z Dą-
browskim, ukazuje ten fakt inaczej: do 1929 roku Dąbrowski pracował jako 
inkrustator, wówczas, na skutek kryzysu i braku zamówień przekwalifikował 
się na introligatora10. Miał wtedy 46 lat. Niewątpliwie uczył się introligatorstwa 
w środowisku paryskich mistrzów, szkoda, że nie wiadomo u którego. 

Choć o introligatorskiej maestrii Dąbrowskiego wspominano wielo-
krotnie, to możliwości zapoznania się z jego dziełami są niewielkie. Reproduk-
cje opraw są nieliczne, tylko Arkadiusz Wagner jedną okładkę zamieścił w arty-
kule Dzieła dawnych polskich introligatorów, zaś w książce By zdobić i chronić 
pokazał bogato zdobione wnętrza opraw: marmurkowe wyklejki uzupełnione 
złoconą bordiurą11. Dlatego dla badań oprawoznawczych zidentyfikowana arty-
styczna oprawa Dąbrowskiego ma duże znaczenie. 

8  Poczet Polskich Towarzystw Bibljofilskich w r. 1928, Warszawa 1928, s. 27: Dąbrowski 
Wiesław (sic!), Paris, 1 rue Casimir Delavigne.

9  M. Kalczyńska, Władysław Dąbrowski (1884-1970): Karta zapomnianej biografii...,, 
s. 49.

10  W. Stankiewicz, „L’homme malade de livres”, s. 15.
11  A. Wagner, Dzieła dawnych polskich introligatorów..., s. 69; tenże, By chronić i zdo-

bić, s. 52.

Fot. Marcin Jankowski

Latarnię magiczną oprawił Dąbrowski w technice francuskiej. Tech-
nika ta jest wzorowana na tradycyjnym sposobie oprawiania książek stosowa-
nym od średniowiecza; ukształtowała się i zyskała swą nazwę w XIX wieku. 
Najistotniejszą jej cechą jest typ konstrukcji, czyli połączenia bloku książki 
z okładką. Książka musi być zszyta na sznurkowe zwięzy, których końcówki, 
tzw. „wąsy” są przeciągnięte przez otwory wywiercone w okładzinach. O ile 
jednak w średniowieczu okładziny sporządzano z drewna, a sznurki, po prze-
ciągnięciu blokowano kołkami, to w wieku XIX okładki sporządzano z tektu-
ry, a końcówki zwięzów, po przeciągnięciu przez otwory, przyklejano. Oprawę 
francuską cechuje też wysoki oporek, czyli mocno rozszerzony profil grzbietu 
książki, uzyskany przez odpowiednie rozbicie go młotkiem. Okładziny zamo-
cowane są przy samym bloku, bez odstępu (rowka) obecnego we współcześnie 
wykonywanych oprawach. „Wchodzą” one w zagłębienie oporka, tak że grzbiet 
przechodzi bez żadnego uskoku w okładkę. Za to we wnętrzu okładki, po otwar-
ciu, przy przegubie powstaje charakterystyczny schodek.

Skóra oblekająca okładkę może być trwale połączona z grzbietem 
bloku, czyli naklejona bezpośrednio na grzbiet (grzbiet zwarty), lub też może 
być odseparowana kartonowym usztywnieniem, tzw. grzbietówką. Cechą cha-
rakterystyczną oprawy francuskiej jest spłaszczenie fałdu skóry nad kapitałką, 
tzw. „kapturek” („daszek”) i ścięcia rogów okładek tuż przy „kapturku”. Wiele 
opraw francuskich posiada garby zwięzów na grzbiecie, choć nie jest to element 
obowiązkowy. 
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Oprawa francuska zwykle jest obleczona skórą, może też być półskór-
kiem, wówczas oprawę nazywano „Halbfrazband”. Taka właśnie jest omawiana 
oprawa Latarni magicznej. Na grzbiecie i przygrzbietowych częściach okładzin 
znajduje się niebieska skóra o grubym groszku – tzw. marokin. Skóra pokrywa 
znaczną część okładzin, bibliofile mówią o takiej oprawie – szeroki półskórek. 

Oprawa ma grzbiet zwarty, skóra jest naklejona bezpośrednio na 
grzbiet bloku książki. Na grzbiecie znajdują się cztery garby zwięzów, są to 
zwięzy prawdziwe, a więc uwypuklono sznurki, stanowiące konstrukcję szycia. 
Zwięzy są dość wydatne, wysokie, zapewne introligator powiększył je (paskami 
skóry lub tektury), zanim oblekł grzbiet skórą. Zwięzy nie są rozstawione ryt-
micznie, w równych odstępach, lecz dwa znajdują się w górnej części grzbietu 
i dwa w dolnej, zaś w środkowej części nie przedzielonej garbem pozostawiono 
dość dużą przestrzeń, na której umieszczono główny element dekoracyjny opra-
wy w formie czteropłatka. Introligator wykonał go techniką skórzanej mozaiki 
w barwach brunatnej i ochry. Barwny motyw jest dopełniony ślepym i złoco-
nym tłoczeniem: cały kształt wytłoczono na ślepo, niewątpliwie jednym narzę-
dziem (tłokiem) zawierającym tę figurę. Zapewne to właśnie forma narzędzia 
narzuciła kształt mozaikowego ozdobnika. Całość obwiedziono koronkowym 
złoceniem, złocenia dopełniają także barwną mozaikę. 

Na grzbiecie znajdują się złocone napisy: pomiędzy górnymi garba-
mi introligator umieścił nazwisko autora książki, pomiędzy dolnymi – tytuł, 
a u dołu grzbietu – datę wydania książki. Kompletu złoceń dopełniają filigra-
nowe, kropkowane linie na zwięzach, linie ornamentalne na skrajach grzbietu, 
oraz złocona linia na okładzinach odgraniczająca skórę od papierowych oklejek. 
Wszystkie złocenia wykonane są perfekcyjnie, a trzeba pamiętać że oprawiając 
książkę w technice francuskiej introligator nie mógł wesprzeć się tłoczeniem 
maszynowym, wszystkie tłoczenia wykonywał bezpośrednio na książce, w tym 
na grzbiecie, w dodatku nie płaskim, ale wyokrąglonym. Także ślepy wycisk 
ozdobnika musiał zostać wykonany ręcznie.

Pozostała część okładzin jest oklejona wzorzystym, niebieskim papie-
rem w odcieniach dopasowanych do barwy skóry. Bliższe oględziny oklejki 
ujawniają jej artyzm. Widać, że zastosowano szlachetny gatunek papieru, nawet 
w naklejonym na okładkę papierze daje się dostrzec filigran i żeberka papieru 
czerpanego. Barwne zdobienie wykonano jakąś mało znaną techniką, wydaje 
się, że papier pokryto farbą, a na nią nakropiono substancję odbarwiającą, tak 
że powstały nieregularne chmurzaste białe plamy na niebiesko-granatowym tle. 
Dodatkowo na papier naniesiono złote żyłki, zapewne w technice marmurkowa-
nia papieru. Barwienie utrwalono powierzchniowo woskiem. 

Także wzorzysty, choć inny jest papier zastosowany na wyklejki. Tu 
oprócz barwy niebieskiej występują rozmyte plamy żółte i czerwone, a całość 
pokrywają, podobnie jak na papierze okładkowym, złote żyłki. Ten papier jest 
błyszczący, polerowany. Wewnątrz przedniej okładki, na zawinięciu skóry 
u dołu pod wyklejką znajduje się wyciśnięta złotem sygnatura introligatora: „L. 
DOMBROWSKI”. 

Omawiana książka dowodzi, że Władysław Dąbrowski doskonale po-
znał zawód introligatora. Wszystkie prace zrealizowano perfekcyjnie, bez żad-
nych uchybień, z iście francuską finezją. Niewielki motyw zdobniczy został 
wykonany precyzyjnie, zapewne w wykonywaniu trudnej technicznie mozaiko-
wej dekoracji pomagały mu wcześniejsze doświadczenia z podobnej w technice 
inkrustacji.

Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób rzadka, bibliofilska francuska 
książka, której nie posiada nie tylko Biblioteka Narodowa, ale nawet sama pa-
ryska Bibliotheque Nationale, trafiła do zbiorów bydgoskiej książnicy. Zapiska 
akcesyjna na samej książce jest dość niejasna, informuje tylko, że egzemplarz 
wpłynął w formie daru w 1948 roku. Zapis w księdze inwentarzowej jest za to 
szczegółowy, cytuję: „D.(ar) Wł. Dąbrowski z Paryża za pośredn. Bibl. Narodo-
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wej w W-wie Biuro międzynar. wymiany wydawn. w W-wie”. Omawiana książ-
ka pochodzi zatem z wspominanej wcześniej darowizny, tak opisywanej przez 
Bolesława Przegalińskiego: „Podczas zbiórki książek dla odbudowujących się 
w Polsce bibliotek Mistrz Dąbrowski ofiarował, na ręce St. P. Koczorowskiego, 
w 1947 r. 63 skrzynie książek, broszur i rycin, Zostały one podzielone pomiędzy 
Bibliotekę Narodową w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, 
biblioteki Krakowa, Łodzi, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Szczecina, Toru-
nia, Katowic, Bydgoszczy, Olsztyna, Puław. Ogółem przydzielono 3.695 tomów 
książek, 2.680 rycin, 882 fotografii, 21 atlasów, 132 mapy, 153 zeszytów nut 
i 205 czasopism. Poza ‘polonikami’ przeważają wśród nich książki dokumen-
tacyjne i poświęcone sztuce, których, jak słusznie przypuszczał, najtrudniej bę-
dzie brak uzupełnić12.”

W inwentarzu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byd-
goszczy dar Władysława Dąbrowskiego zapisano pod numerami 1643-1706 
z 1948 roku. Pozycji inwentarzowych jest 63, ale woluminów nieco ponad 
70. Do Bydgoszczy trafiły książki francuskie, niemieckie i angielskie, głów-
nie z zakresu literaturoznawstwa, wiele tu kosztownych edycji ilustrowanych 
drzeworytami lub stalorytami, wiele książek ma piękne oprawy. Artystyczną 
oprawę Dąbrowskiego ma tylko omawiana Latarnia magiczna, choć jeszcze 
w kilku innych przypadkach można domyślać się jego introligatorskiej ręki. 
Pozostałe książki mają znacznie skromniejszą, półpłócienną oprawę, są to: Mu-
sée poétique Anais Marcelli (sygn. 1679.1948), dzieła zebrane Moliera (sygn. 
1682.1948), dzieła La Fontaine’a (sygn. 1674.1948) oraz dzieła Jeana Racina 
(sygn. 1687.1948). W niektórych tomach darowizny Dąbrowskiego zachowała 
się biblioteczna nalepka z informacją o darczyńcy. Jedna książka (Oeuvres cho-
ises J.J. Rousseau, sygn. 1690.1948) jest opatrzona wykonanym przez Konstan-
tego Brandla ekslibrisem dedykacyjnych z inskrypcją: „Z kollekty Biblioteki 
Polskiej w Paryżu dla bibliotek krajowych dar Władysława Dąbrowskiego – 
roku 1946”. Zapisek własnościowych samego Dąbrowskiego ani jego ekslibrisu 
nie ma w żadnej książce, choć wiadomo, że posiadał on ekslibris wykonany 
przez Franciszka Prochaskę, przedstawiający portret introligatora przy pracy.

Książka, która zwróciła uwagę swą zewnętrzną szatą, okazała się rzad-
kim i ciekawym artefaktem wydawniczym oraz uczestnikiem zdarzeń, zapisa-
nych w historii polskiej książki. 

12  B. Przegaliński, Bibliofile polscy w Paryżu, s. 10.

Lucyna Gęsikowska

KOLEKCJA HISTORYCZNA KOPALNIA FORDON (2)

W zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byd-
goszczy pojawiły się nowe materiały wzbogacające istniejącą już Kolekcję Hi-
storyczną Kopalnia Fordon, której inicjatorem jest Robert Fallaszek. Znajduje 
się ona w Zbiorach Specjalnych WiMBP. To już druga część pamiątek doty-
czących Fordonu, które historyk postanowił przekazać książnicy. Zostały one 
posegregowane, opracowane i wprowadzone do katalogu bibliotecznego Inte-
gro. Od początku lipca tego roku są widoczne w bazie internetowej Biblioteki 
i podzielone według typu dokumentów na fotografie, pocztówki, czasopisma 
oraz materiały różne. 

Zacznijmy od fotografii. Dużo jest zdjęć Wyszogrodu, grodziska poło-
żonego na lewym brzegu Wisły, na pograniczu pomorsko-kujawskim. Na zie-
miach Wyszogrodu powstało miasto Fordon, lokowane w 1382 r. przez Wła-
dysława Opolczyka (położone 2 km na północny wschód), a w 1424 r. przez 
Władysława Jagiełłę. W 1973 r. miasto połączono z Bydgoszczą w jedną aglo-
merację. Przekazane zdjęcia wykonał Robert Fallaszek. Ukazują one faszynę na 
cyplu pod Wyszogrodem, brzeg Wisły, mieliznę naprzeciwko Wyszogrodu oraz 
pale w Wiśle, pomiędzy fordońskim mostem, a cegielnią. Pochodzą z początku 
XXI wieku i jest ich 17 [sygnatura (dalej sygn. – przyp. aut.) DŻS 3261]. Drugi 
zbiór (10 sztuk, sygn. DŻS 3262) datuje się podobnie; to zdjęcia z wystawy po-
święconej Bydgoszczy, Wyszogrodowi i średniowiecznym artefaktom. 

Z czasów współczesnych (prawdopodobnie 2015 r.) pochodzi również 
zestaw 5. fotografii (sygn. DŻS 3263) podarowanych Robertowi Fallaszkowi 
przez Henryka Wilka z Bydgoszczy. Według niego w domu uwiecznionym na 

zdjęciach (Fordońska 
424, tuż obok cegielni) 
w latach 1943-1945, 
przebywali lotnicy bę-
dący jeńcami brytyjski-
mi (Fot. 1). 

Fot. 1
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Równie interesujące są znacznie starsze fotografie podarowane Bi-
bliotece, np. zdjęcie uwieczniające holowanie szybowca, pochodzące z 1937 r. 
(sygn. DŻS 3264). Zostało wykonane na Miedzyniu, ale nie dajmy się zwieźć, 
nie chodzi wcale o zachodnie osiedle Bydgoszczy, a o folwark, który znajdo-
wał się na obszarze dzisiejszego Fordonu (Miedzyń Wielki od strony północnej 
w pobliżu osiedli Szybowników i Tatrzańskiego, a Miedzyń Mały na południe 
od Zbocza Fordońskiego, na obecnym osiedlu Bohaterów). Miedzyń funkcjono-
wał na mapie Bydgoszczy jako nazwa dwóch odrębnych starych osad . Z histo-
rią fotografii wiążą się następujące fakty: „W 1933 roku członkowie Koła Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy Warsztatach Kolejowych w Byd-
goszczy wybrali teren w sąsiedztwie majątku Miedzyń na bazę dla nowo two-
rzonej Fordońskiej Szkoły Szybowcowej. Po uzgodnieniu z właścicielem mająt-
ku wydzierżawiono teren na tzw. górnym i dolnym tarasie Fordonu, a w dworku 
właściciel udostępniał kwatery dla uczniów.” 

Z fordońskim Miedzyniem, czyli dawną osadą włączoną do obszaru 
Bydgoszczy 1 sierpnia 1977 roku , wiążą się poniekąd kolejne zdjęcia (6 sztuk, 
sygn. DŻS 3268). Fotografie zostały opisane jako pochodzące z niemieckiego 
albumu, z okresu II wojny światowej, a przedstawiają niemieckich żołnierzy 
przebywających w pobliżu Fordonu, według opisu – przed wspomnianym Mie-
dzyniem. 

Druga partia zdjęć ukazujących codzienność niemieckich żołnierzy 
w trakcie II wojny światowej (sygn. DŻS 3267) też prawdopodobnie została 
wykonana w okolicach Miedzynia, Fordonu. Zdaniem Roberta Fallaszka 
na fotografiach widzimy niemiecką formację RAD. Reichsarbeitsdienst (RAD 
– niem. Służba Pracy Rzeszy) była masową organizacją przystosowania oby-
watelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny 
światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu. 

Bardzo ciekawie prezentuje się fotografia opisana jako „stary dawny 
kościół”, z pieczątką „Fordon n/Wisłą” (Fot. 2). Widzimy na nim świątynię pod 
wezwaniem świętego Mikołaja, jeszcze z czasów przed rozbudową – budynek 
jest znacznie mniejszy i nie posiada wieży. Zdjęcie pochodzi najprawdopodob-
niej z okresu przed 1928 rokiem. Wówczas to rozpoczęto gruntowną przebu-
dowę świątyni, która jeszcze na tej fotografii była kościołem orientowanym. 
Można o tym przeczytać na blogu Fordoński Wyszogród: „Ówcześnie (przed 
1928 – przyp. aut.) kościół stał wzdłuż Rynku, na osi wschód-zachód, czyli był 
orientowany. Jego prezbiterium skierowane było na wschód (orient). Uważano 
powszechnie, że właśnie ze wschodu przyjdzie Mesjasz (…) wszystkie świą-
tynie w Fordonie był orientowane. Wybudowano tak synagogę i kościół św. 
Jana należący do ewangelików (…) Pierwsza świątynia wybudowana w 1600 
roku przez księdza proboszcza Miastkowskiego została częściowo wyburzona, 
zachowano jedynie prezbiterium, które obecnie pełni rolę kaplicy. Pod posadz-

ką zachowały się krypty oraz jedna płyta nagrobna. Drewnianą dzwonnicę ro-
zebrano, a dzwony zawieszono w nowej, wybudowanej w 1933.” Fotografia 
zachowała się w bardzo dobrym stanie, w Bibliotece figuruje pod sygnaturą 
DŻS 3266. 

Na kolejnym zdjęciu (sygn. DŻS 3265), które przekazał nam autor for-
dońskiego bloga, znajduje się już świątynia poddana licznym zmianom po 1928 
roku, przede wszystkim widoczna jest pokaźnych rozmiarów wieża. To pamiąt-
ka z okresu II wojny światowej.

Na pocztówkach podarowanych przez Roberta Fallaszka najczęściej 
pojawia się motyw fordońskiego mostu nad Wisłą (Fot. 3, pocztówki z sygn. 
DŻS 3281), ale nie tylko. Pamiątki pochodzą głównie z I połowy XX wieku 
(czasów II wojny światowej – 1939 i 1941), ale jest również wśród nich karta 
datowana prawdopodobnie na 1908 rok i okres między 1893 a 1939 rokiem. 
Pięknie prezentuje się najstarsza z nich (około 1908, sygn. DŻS 3282) – za-
chowana w bardzo dobrym stanie, w formacie zbliżonym do A4, z delikatnym 
pass-partout. Przedstawia 4 mosty: w Hamburgu, Budapeszcie, Fordonie oraz 
w szwajcarskiej miejscowości Schwarzenberg. Karta pochodzi z szóstego wy-
dania niemieckiej encyklopedii Meyers Konversations-Lexikon, wydawanej 
przez Bibliographisches Institut w Lipsku.

Pasjonatów zaciekawią pocztówki pokazujące następujące miejsca 
i sytuacje: restaurację w Fordonie , przy Brdyujściu (Fot. 4, sygn. DŻS 3279, 
karta tytułowana w jęz. polskim i niemieckim, okres sprzed II wojny świato-

Fot. 2



26 27

wej); rynek w Fordonie (sygn. DŻS 3276, około 1938 roku); Fordon (Gesam-
tansicht) z lotu ptaka (sygn. DŻS 3280, około 1941 roku); powódź w Fordonie 
lub okolicy (Fot. 6, sygn. DŻS 3278). 

Katastrofa, która widoczna jest na ostatniej z wymienionych pocztó-
wek, zdarzyła się najprawdopodobniej w 1937 roku. Potwierdzeniem może być 
artykuł w czasopiśmie „Światowid” z 20 marca 1937 roku (gazeta również po-
darowana przez R. Fallaszka, sygn. DŻS 3286) – mowa w nim o potężnej powo-
dzi, która nawiedziła Bydgoszcz tydzień wcześniej, a więc około 13 marca 1937 
roku. W artykule znajdują sią trzy zdjęcia obrazujące stan wód właśnie w oko-

licach Fordonu. Z za-
pisanej relacji wyni-
ka, że sytuacja była 
naprawdę poważna: 
„Bydgoszcz została 
w ubiegłym tygodniu 
nawiedzona powo-
dzią, jakiej nie pamię-
tają najstarsi ludzie. 

Fot. 3

Fot. 4

Wylew Brdy wskutek 
zatoru w Fordonie 
– gdzie kra lodowa 
spiętrzyła się do wy-
sokości 10 m, zamy-
kając dopływ Brdy do 
Wisły (…) zarządzo-
no ewakuację miesz-
kańców i rozpoczęto 
kruszenie zatoru lo-
dowego przy pomo-
cy min. Komunika-
cja odbywa się przy 

pomocy łodzi. Wiele 
budynków zostało formalnie zgniecionych przez masy lodowe (…) Wezbrane 
fale wywróciły wiele słupów telefonicznych i zerwały 12 kabli, przerywając 
połączenie telefoniczne Warszawy z Gdynią, Gdyni z Poznaniem i Bydgosz-
czy ze stolicą wojew. po-
morskiego – Toruniem. 
Bardzo ucierpiała miej-
scowość Łagnowo pod 
Bydgoszczą, gdzie woda 
zalała budynki aż po da-
chy.” 
 W drugiej partii 
zbiorów, które założyciel 
bloga Historyczna Ko-
palnia Fordon przekazał 
Bibliotece, znalazły się 
także materiały określo-
ne bardzo ogólnie jako 
różne, w swojej formie najbardziej zbliżone do dokumentów życia społecznego: 
proporczyki, zakładki, karty wstępu, ulotki, etykiety, blankiety, wycinki z gazet, 
fragmenty artykułów. Interesujący jest na przykład blankiet/pocztówka z firmy 
A. Medzeg (prowadził on interes budowlany: tartak parowy, obróbkę drewna, 
stolarnię budowlaną), potwierdzający zakupy firmy L. Cohn S-cy z Włocławka. 
Blankiet pochodzi z 1938 roku, jego data dzienna to 27. maja, sygn. DŻS 3284 
(Fot. 7). 

Rzeczą bardzo nietypową jest papierek… po cukierku. Słodycz powsta-
ła z okazji 70. urodzin proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie, księ-
dza kanonika Romana Bulińskiego. Parafianie chcieli zapewne w nietypowy, 

Fot. 5

Fot. 6
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aczkolwiek sympatyczny 
sposób, uczcić jubileusz 
księdza proboszcza. Ob-
chody odbyły się 8. stycz-
nia 2012 roku (sygn. DŻS 
3284). Materiałem zwią-
zanym z parafią św. Miko-
łaja jest niewątpliwie film 
DVD, upamiętniający pe-
regrynację obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
w parafii pw. św. Mikoła-
ja w Fordonie, w dniach 
7-8 września 2018 roku 
(sygn. DŻS 3283). Uro-
czystej mszy świętej prze-
wodniczył ksiądz Biskup 
Jan Tyrawa, proboszczem 
parafii był już wówczas 
ksiądz kanonik Karol Ma-
ria Glesmer.

Dużą część do-
kumentów przekazanych 
Bibliotece stanowią cza-
sopisma i artykuły z ga-
zet. Bardzo interesujący 

jest wspomniany już „Światowid” z 1937 roku, w którym pojawiają się tekst 
oraz fotorelacja na temat powodzi w Bydgoszczy i okolicach Fordonu. Gratką 
jest numer „Przewodnika Katolickiego” z 1933 roku (sygn. DŻS 3285), w któ-
rym na stronie 313 pojawia się informacja o Wystawie Dobrej Książki. 2. maja 
urządziło ją Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Fordonie, na terenie salki 
parafialnej. Proboszczem fordońskiej parafii był wtedy ksiądz Gawin-Gostom-
ski. Na aktualnej stronie fordońskiego kościoła można przeczytać, że proboszcz 
ten odpowiadał za parafię w niełatwym dla niej czasie: „Do Fordonu przybył 19 
września 1927 r., by dzień później rozpocząć pracę jako nowy proboszcz parafii 
w najtrudniejszym dla niej okresie, mianowicie w momencie rozpoczęcia budo-
wy kościoła. Mimo kryzysu gospodarczego ukończył budowę i wyposażył ko-
ściół w nowe ołtarze i dzwony. W latach 1935-1937 pełnił obowiązki dziekana 
dekanatu fordońskiego. Był również radcą duchownym, wizytatorem szkolnym 
w obrębie parafii Fordon, członkiem cosilii a vigilantia. W latach 1909-1937 na-

leżał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zmarł w Fordonie po wieloletniej 
chorobie płuc 29 grudnia 1937 r.” 

Wśród podarowanych czasopism przeważają „Express Bydgoski” oraz 
„Express Fordoński”, dodatek do pierwszego z tytułów. Znajdują się w nich cie-
kawe artykuły związane z dzielnicą Roberta Fallaszka i samym blogiem „For-
doniaka”, jak pisał o sobie sam autor. W dwóch wydaniach z 2012 roku (z dnia 
3. marca oraz 25. sierpnia) czytelnikom zostaje przybliżona sylwetka Rober-
ta Fallaszka oraz idea jego bloga. W wydaniu marcowym pojawia się wywiad 
z miłośnikiem Fordonu – Marek Chełminiak pisze między innymi o pasjach 
Fallaszka z dzieciństwa, czasach studenckich, życiu na emigracji i przyczynie 
powstania bloga: „…w 2005 roku zdecydowałem się na emigrację do Irlandii, 
ale nie zapomniałem o rodzinnej miejscowości. Nadal, choć tym razem na odle-
głość, zbieram i publikuję materiały dotyczące historii Fordonu. Między innymi 
w tym celu stworzyłem internetowy blog Historyczna Kopalnia Fordon, który 
stał się wirtualną platformą, łączącą miłośników Fordonu, rozsianych po całym 
świecie. Wielu z nich, poprzez moją stronę, szuka swoich fordońskich korzeni 
i rodzin pozostałych w Polsce.” 

W sierpniu tego samego roku Michał Sitarek zamieszcza w „Expressie 
Bydgoskim” (w dodatku „Fordon”), artykuł stricte związany z blogiem. Wspo-
mina o ogromnym zainteresowaniu stroną i słowach pochwały od przewodni-
czącego Rady Osiedla Stary Fordon, Jarosława Kubiaka, a także zaciekawieniu, 
jakie blog fordońskiego pasjonata wywołał u bydgoskiego konserwatora zabyt-
ków, Sławomira Marcysiaka: „To pierwsza taka strona poświęcona historii jed-
nej dzielnicy i polecam ją osobom, które pytają mnie o Fordon. Niestety, wiedza 
na temat przeszłości Fordonu w porównaniu z historią ścisłego centrum miasta 
jest skromna. Tym bardziej doceniam tę inicjatywę. Internet stworzył wiele no-
wych możliwości jeśli chodzi o udostępnianie informacji i ich gromadzenie. 
Jednak budowanie tego bloga bez wątpienia wymagało wiele pracy.” 

Jeszcze w „Expressie Bydgoskim” z 16. sierpnia 2014 publikowany jest 
artykuł Doroty Witt o internetowych poczynaniach Roberta Fallaszka. Możemy 
w nim przeczytać o kilku ciekawych przypadkach z historii Fordonu, które autor 
opisał na blogu oraz współpracy, jaką nawiązał z mieszkańcami dzielnicy. Ci 
coraz liczniej i chętniej dostarczają mu nowych materiałów, które stanowią bazę 
do jego dalszych poszukiwań i postów tworzonych na blogu. 

W „Expressie Fordońskim” z lutego 2012 roku pojawia się znane już 
nazwisko Henryka Wilka (wspominany powyżej, podarował Robertowi Fal-
laszkowi zdjęcia kamienicy przy ulicy Fordońskiej 424 – przyp. aut.), badacza 
dziejów Fordonu i jego okolic, który podobnie jak bohaterowie artykułu Do-
roty Witt rozpoczął pasjonacką współpracę z autorem bloga. W tekście mowa 
o szczątkach ludzkich, które odnaleziono w trakcie budowy bloków przy ulicy 

Fot. 7
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Tuchołkowej na osiedlu Tatrzańskim. Zdaniem Henryka Wilka to zwłoki nie-
mieckich żołnierzy, których oddział w trakcie II wojny światowej rozbili czer-
wonoarmiści. Ziemie te należały do wsi Zofin, a żołnierze rosyjscy pochowali 
przeciwników w lesie obok drogi. W artykule również mowa o drugiej wersji 
wydarzeń i o tym, jak potoczyły się losy Rosjan z terenów Zofina. Warto do 
niego sięgnąć. 

Przeszło pół roku wcześniej, bo 23. lipca 2011 roku, Marek Chełminiak 
opublikował inny tekst związany z Fordonem, zatytułowany „Razem odbudują 
pomnik”. Dotyczy on odbudowy pomnika z figurą Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (stojącą przed wojną na skwerze u wylotu drogi z fordońskiego mostu), 
którą zainicjowało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Rzeźba znik-
nęła w bardzo dramatycznych okolicznościach, ale żyją jeszcze mieszkańcy, 
którzy pamiętają tę profanację i grabież: „Pomnik został rozbity młotami i kilo-
fami. Pozostała z niego tylko głowa Chrystusa. „Zaopiekowali” się nią młodzi 
hitlerowcy z okolicznych wsi, którzy przebrani w liturgiczne szaty, przenieśli ją 
w szyderczej „procesji” do świątyni przy Rynku i umieścili na ambonie. Wcze-
śniej odbyła się akcja ścięcia wszystkich przydrożnych krzyży w okolicy Fordo-
nu, które zwieziono i zrzucono pod kościołem – wspomina Henryk Wilk, znany 
historyk, zajmujący się dziejami Fordonu, który popiera inicjatywę odtworzenia 
pomnika.” 

O Henryku Wilku, który mocno wspiera pasję Roberta Fallaszka, mo-
żemy przeczytać kilka słów w krótkiej notce opublikowanej w „Expressie Byd-
goskim” 11. lipca 2015 roku: „…z wykształcenia jest historykiem. Z Fordonem 
związany jest od dzieciństwa. Mieszka w samym centrum Starego Fordonu. 
Przez wiele lat był dyrektorem tutejszego Technikum Ceramicznego, prze-
kształconego potem w Zespół Szkół Budowlanych nr 2. Później kierował naj-
większym w Polsce Zespołem Szkół przy Zakładzie Karnym, w którym uczyło 
się rocznie do tysiąca skazanych z więzień w Fordonie, Koronowie i Potulicach. 
Od wielu lat zajmuje się zbieraniem materiałów poświęconych dziejom Fordo-
nu. Publikuje je najczęściej w parafialnym miesięczniku „Głos św. Mikołaja”.” 

Henryk Wilk zna się z Robertem Fallaszkiem od wielu lat. Gdy ten 
drugi mieszkał jeszcze w rodzinnym Starym Fordonie, byli niemalże sąsiadami. 
Autor bloga wspomina, że historyk pomógł mu bardzo przy tworzeniu pracy 
licencjackiej, magisterskiej oraz rozwijaniu internetowego bloga. Jak mówi Ro-
bert Fallaszek, Henryk Wilk udostępnił fragment swoich ogromnych i pięknych 
zbiorów. Jest on nie tylko autorem artykułów zamieszczanych w gazetce para-
fialnej, ale także twórcą obszernego opracowania pt. Historia parafii kościoła 
św. Mikołaja i Fordonu. Całość jest dostępna na stronie parafii św. Mikołaja, 
pod linkiem http://mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/historia_parafii_hw.pdf, po-
dobnie jak opracowanie dotyczące fordońskich legend: http://www.mikolaj-
bydgoszcz.home.pl/warto-przeczytac.html.

Do Kolekcji Historyczna Kopalnia Fordon dołączył pokaźny zbiór 
wspomnianego już czasopisma „Głos św. Mikołaja”, wydawanego przez For-
dońską parafię. Robert Fallaszek przekazał numery od 1998 roku, czyli od po-
czątku wydawania gazety aż do czasów współczesnych. Ostatni numer pocho-
dzi z kwietnia 2019 roku. Zasób jest niepełny, brakuje wielu numerów, jednakże 
i tak kolekcja jest spora i każdy rok jest reprezentowany przynajmniej przez 
kilka numerów miesięcznika. W każdym z nich znajduje się tekst w jakiś sposób 
związany z historią Fordonu, życiem mieszkańców, etc. Często są to opracowa-
nia autorstwa Henryka Wilka. W Bibliotece zbiór figuruje pod sygnaturą DŻS 
3288 (Fot. 8). Ostatnimi już elementami kolekcji, o których warto wspomnieć, 
są 2 prace Roberta Fallaszka (licencjacka i magisterska) oraz blisko 40 kopii 
postów z bloga Historyczna Kopalnia Fordon.

Praca licencjacka z 2003 roku pisana była pod kierunkiem prof. zw. 
dra hab. Janusza Ostoi-Zagórskiego i nosiła tytuł: Wyszogród w świetle źródeł 
historycznych i archeologicznych. Praca magisterska (Średniowieczne osad-
nictwo grodowe w mikroregionie ujścia Brdy do Wisły w świetle źródeł ar-
cheologicznych) została przekazana Bibliotece tylko w pewnej części. Nad jej 
powstawaniem również czuwał prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski i została 
ona obroniona w listopadzie 2005 roku. Obydwie prace znajdują się w kolekcji 
Biblioteki pod sygnaturą DŻS 3289.

Źródłem wielu wiadomości i ciekawostek są również wspomniane ko-
pie postów z bloga. To tylko część materiałów, które Robert Fallaszek zamieścił 
do tej pory na stronie Fordon – Historyczna Kopalnia. Dla przykładu Biblioteka 
otrzymała tłumaczenie (z języka niemieckiego) monografii dotyczącej dziejów 
parafii ewangelickiej w Fordonie (z 1897 roku), zatytułowanej w oryginale Ge-
schichte des evangelischen Kirchspiels zu Fordon (tłum. Historia parafii prote-
stanckiej w Fordonie – przyp. aut.). Publikacja pochodzi ze zbiorów bydgoskie-
go Archiwum Państwowego, w Bibliotece figuruje pod sygnaturą DŻS 3290.

Przekrój pozostałych zagadnień jest naprawdę szeroki: zapomniane 
fordońskie „bunkry”; zatonięcie dwóch berlinek z 1883; legenda o wyszo-
grodzkim kościółku i źródełku; szpital wojskowy w Fordonie; szwedzki szaniec 
w Fordonie; niemiecki dokument wzmiankujący o fordońskim łagrze w rosyj-
skim archiwum; prowizoryczny cmentarz wojenny w Fordonie i ekshumacja 
czerwonoarmistów… To tylko niektóre z tematów poruszanych przez Roberta 
Fallaszka na blogu Historyczna Kopalnia Fordon. Postów jest blisko 40 i czytel-
nik znajdzie je pod sygnaturami DŻS 3290-DŻS 3292.

Być może już wkrótce do kolekcji dołączą kolejne materiały. Ta, jak 
widać, rozrasta się systematycznie i zbiera coraz to nowe tematy dotyczące naj-
większej, a wciąż jeszcze do końca nieodkrytej dzielnicy Bydgoszczy – Fordo-
nu. 
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Mirosława Kiełkowska

TO JUŻ PONAD TRZYDZIEŚCI LAT…
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. DR. WITOLDA BEŁZY 
W BYDGOSZCZY

W 1987 roku, w nowo powstałym Oddziale Bibliografii Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzącym w strukturę Działu Informa-
cji i Bibliografii zaczęto opracowywać bibliografię regionalną. Początki były 
powolne i trudne, nie funkcjonował jeszcze wówczas stały Zespół do Spraw 
Bibliografii Regionalnej. Spotkania odbywały się okazjonalnie, więc mnóstwo 
powstających na każdym kroku pytań i problemów należało rozwiązać we wła-
snym zakresie. 

Jednym z ważniejszych zadań było opracowanie schematu klasyfika-
cyjnego, gdyż ten wzorcowy był zbyt ogólny i nie przystawał do charakteru 
regionu. Należało również stworzyć coś w rodzaju haseł przedmiotowych do 
koniecznego przecież indeksu przedmiotowego, ponieważ nie istniała jeszcze 
Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych. Wprowadzono więc hasła typu: Bydg.: 
hist., Bydg. : stowarzysz., Bydg. : biogr. itp. Hasła, siłą rzeczy bardzo ogólne, 
wymagały od czytelnika przejrzenia kilku czy kilkunastu pozycji, zanim trafiał 
na interesujący artykuł lub książkę. Funkcjonowały one do 1999 r., kiedy to za-
częto korzystać z wersji elektronicznej Słownika Języka Haseł Przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej.

Największą jednak trudność stwarzały hasła korporatywne. Nazwy in-
stytucji, zakładów pracy i wielu innych jednostek, zamieszczane w artykułach 
były dość dowolne. Szukano więc prawidłowego brzmienia nazwy w książkach 
telefonicznych, na pieczątkach, w sekretariatach. 

Dużo czasu zabierał również sam proces tworzenia bibliografii i przy-
gotowywania jej do druku. Opisy gromadzono przede wszystkim z autopsji, 
przeglądając czasopisma, zbiory prac naukowych, sprawozdań z konferencji 
czy „wyłapując” z Działu Gromadzenia książki dotyczące regionu. Korzystano 
także z danych zaczerpniętych z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliogra-
fii Zawartości Czasopism” oraz „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych”. Każdy 
znaleziony artykuł czy książkę zapisywano na osobnej kartce, którą umieszcza-
no w porządku alfabetycznym w pudełku, gdzie znajdowały się rozdzielacze 
z nazwami poszczególnych działów. Gdy zgromadzono już wszystkie opisy za 
lata 1987-1988, całość przepisywano na maszynie, nadając jednocześnie nume-
ry poszczególnym pozycjom. Dalej nadchodził czas na pierwszą z wielu korekt 

tekstu i tworzenie indeksów. Z każdego opisu należało wyłuskać nazwisko (lub 
nazwę) autora, utworzyć hasła przedmiotowe i połączyć wszystko z numerem 
pozycji. Powstawały więc dwa kolejne pudełka z fiszkami, których zawartość 
również trzeba było przepisać na maszynie. Teraz następowała pora na utwo-
rzenie słownika skrótów – czyli kolejne przeglądanie opisów z jednoczesną ko-
rektą i wyłapywaniem wyrazów skróconych. Wreszcie, po przeczytaniu całości 
i poprawieniu przeoczonych literówek, całość maszynopisu szła do drukarni, 
skąd wracała do jeszcze jednej korekty. Poprawiony i wymuskany tekst wracał 
ostatecznie do drukarni, żeby ukazać się w postaci książki.

Nic dziwnego, że pierwszy tom „Bibliografii województwa bydgoskie-
go” ukazał się dopiero w 1994 roku. Kolejne tomy, za następne lata, ukazywały się 
już w coraz krótszych odstępach czasu. Zespół opracowujący nabierał wprawy, 
spora część warsztatu – schemat klasyfikacyjny, hasła przedmiotowe, autorskie, 
skróty – była już w dużej mierze gotowa. Zaczęto do pracy używać komputerów. 
Co prawda, przy tworzeniu kolejnego tomu za lata 1989-1990 (wyd. 1998) prze-
jawem komputeryzacji było tylko użycie programu Word zamiast maszyny do 
pisania, ale już przy następnym wykorzystano programu do tworzenia i edycji 
baz danych Microsoft Access. Oczywiście, trzeba było poświęcić nieco czasu na 
poznanie programu i przystosowanie go do tworzenia bibliografii, ale było war-
to. Tom za lata 1991-1992 ukazał się w 1999 r., czyli w odstępie jednego roku  
od poprzedniego.

Rok 1999 przyniósł dwie nowości. Pierwszą była reforma administra-
cyjna, która wprowadziła zmiany w zasięgu terytorialnym. Przestała ukazywać 
się „Bibliografia województwa bydgoskiego”, a zaczęła „Bibliografia woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileń-
ski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński)”. Drugą nowością była 
baza z prawdziwego zdarzenia do tworzenia bibliografii – MAK. Program ten, 
na pierwszy rzut oka bardzo skomplikowany, po bliższym poznaniu okazał się 
przyjazny i prosty w obsłudze. Dzięki niemu, prace nad bibliografią nabrały 
tempa. Kolejne tomy ukazywały się już w odstępach rocznych lub dwuletnich. 
Prędkość tę zwalniała tylko konieczność dokonywania kilkukrotnych korekt po-
szczególnych tomów, bo do roku 2009 bibliografie ukazywały się także w wersji 
drukowanej. Wydawano na przemian tom zaległy i bieżący, aby jak najszybciej 
wyprowadzić bibliografię na prostą i żeby czytelnik otrzymywał możliwie naj-
bardziej aktualne materiały.

W latach 1994-2009 opublikowane zostały następujące tomy:
1994 r. – za lata 1987-19881) 
1998 r. – za lata 1989-19902) 
1999 r. – za lata 1991-19923) 
2001 r. – za rok 19994) 
2002 r. – za lata 2000-20015) 
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2003 r. – za lata 1993-19946) 
2005 r. – za lata 2002-20037) 
2006 r. – za lata 1995-19968) 
2007 r. – za lata 2004-20059) 
2008 r. – za lata 2006-200710) 
2009 r. – za lata 1997-199811) 

Pierwsze bibliografie miały tylko wersję drukowaną, następne – obej-
mujące lata 1995-2007 – dodatkowo postać elektroniczną na płycie CD. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o „Bibliografii województwa byd-
goskiego 1945-1975”, jedynej, która nie została przygotowana przez Oddział 
Bibliografii, lecz przez pozostałych pracowników Działu Informacji i Biblio-
grafii. Publikacja ta nie zawiera artykułów, obejmuje tylko druki zwarte, mapy, 
plany, nuty oraz czasopisma wydawane w tych latach w regionie. Wydana zo-
stała drukiem w 2004 roku.

Od roku 2010 zrezygnowano z wydawania bibliografii w formie 
książkowej. Przygotowywanie pozycji do druku, korekty, proces drukowania, 
wszystko to, mimo, że coraz szybsze, opóźniało jednak czas dotarcia do czytel-
nika. Bibliografia za okres od 1993 roku jest dostępna on-line na stronie WWW 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Rok 2014 przyniósł kolejną dużą zmianę – rozpoczęcie opracowywa-
nia bibliografii w programie PROLIB. Ma on tę przewagę nad wykorzystywaną 
poprzednio wersją MAK-a, że opis wpisany przez bibliografa jest natychmiast 
widoczny dla czytelnika. System ten pozwala też kopiować z baz Biblioteki 
Narodowej zamieszczone tam opisy książek i niektórych artykułów. Należy 
oczywiście wcześniej wyszukać w różnych źródłach książki dotyczące regionu; 
trzeba do nich zajrzeć, aby ewentualnie dopisać bardziej szczegółowe hasła. Nie 
traci się już czasu na przepisywanie opisów. Hasła przedmiotowe, a od 2018 
roku deskryptory, dostępne są w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych. Na-
turalnie, nie ma tam wszystkich potrzebnych haseł, duża ich część, szczegól-
nie korporatywne i osobowe, jest charakterystyczna tylko dla danego regionu, 
a więc nie istnieją one w CKHW. Tworzy się je na bieżąco, w miarę potrzeb, ale 
dzięki Internetowi łatwo jest dotrzeć do koniecznych danych, których przed laty 
trzeba było szukać w wielu źródłach, tracąc przy tym mnóstwo czasu.
Obecnie w systemie PROLIB zawarte są i uzupełniane na bieżąco trzy bazy:

Bibliografia województwa kujawsko pomorskiego (region bydgoski) 1) 
– zawiera przeszło 26700 opisów. Początkowo miała ona obejmować 
okres od 2014 roku, ale ponieważ pojawił się pomysł stopniowego 
przeniesienia opisów z bazy MAK, zawiera także pozycje wcześniej-
sze.
Bibliografia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byd-2) 
goszczy – liczy obecnie 889 pozycji. Jej zadaniem jest zgromadzenie 

opisów wszystkich książek oraz artykułów, nawet najmniejszych no-
tatek prasowych dokumentujących istnienie i funkcjonowanie biblio-
teki bydgoskiej od początku jej powstania w 1903 roku.
Bibliografia zawartości „Kroniki Bydgoskiej” – zawiera 580 artyku-3) 
łów. Jest obecnie w trakcie przenoszenia opisów z istniejącej na stronie 
internetowej WiMBP bazy MAK. W założeniu ma zawierać wszystkie 
artykuły z periodyku, od jego powstania do chwili obecnej.

Bibliografia regionalna przeszła długą drogę. Od powolnego, mozol-
nego jej tworzenia na kartonowych fiszkach, do pracy w „chmurze”. Cały czas 
rozwija się, ulepsza i unowocześnia; wymaga też ciągłego rozwoju opracowu-
jących ją bibliografów. W czasach, kiedy zalewani jesteśmy masą różnej ja-
kości informacji, warto docenić rolę profesjonalnych baz danych, do których 
z pewnością zaliczyć można bibliografie tworzone w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. 
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Grażyna Kowalska

PÓŁKA Z REGIONALIAMI

Rok 2018 był Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. 
Przemysł i jego historia zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno 
z powodów naukowych, ekonomicznych jak i z pobudek osobistych. Poszuki-
wanie historii swoich przodków czasami prowadzi do zainteresowania poszcze-
gólnymi gałęziami produkcji („pradziadek przed wojną miał zakład obuwniczy 
na Długiej”, „dziadek pod koniec dziewiętnastego wieku wytwarzał w Byd-
goszczy mydło”), a niekiedy do rozwinięcia tematu wystarczą początki starej 
kamiennicy, które trzeba zgłębić, by w czasach dzisiejszych dokonać odpowie-
dzialnego remontu i konserwacji. W odkrywaniu dawnych dziejów pomocna 
jest też Pracownia Regionalna WiMBP, gdzie gromadzone są bardziej lub mniej 
popularne wydawnictwa, a także unikalne wręcz „dokumenty życia społeczne-
go”. W minionym roku, jak można było przypuszczać, tych publikacji dotyczą-
cych przemysłu pojawiło się więcej. 

Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy, to pokło-
sie seminarium branżowego, które zorganizowało stowarzyszenie Gaudeamus 
we współpracy z Katedrą Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy. Jak piszą autorzy, publikacja ma charakter poradnikowo-infor-
macyjny. Skierowana jest do tych, którym losy zabytków przemysłowych są 
bliskie i ważne1. Tematem rozważań ekonomistów, geografów, historyków i an-
tropologów, jest między innymi nowy trend w turystyce, a mianowicie „turysty-
ka kulturowa” lub inaczej „turystyka industrialna”. Naukowcy podkreślają, że 
to efekt wzrostu świadomości opinii publicznej w kwestii znaczenia dziedzic-
twa przemysłowego. Poznawanie dziejów, oglądanie starych maszyn, a przede 
wszystkim chęć poczucia atmosfery dawnego zakładu przemysłowego2, stają 
się na tyle atrakcyjne, że zaczynamy podróżować i poszukiwać takich miejsc. 

W jednym z referatów przeczytamy o korzyściach i wartościach jakie 
niesie z sobą ta tendencja oraz przekonamy się jak prezentuje się owo zjawisko 
w Europie na przestrzeni lat.

Dowodem na wzrost zainteresowań dziedzictwem przemysłowym są 
powstające tematyczne szlaki turystyczne. W Bydgoszczy jest nim Szlak Wody, 

1  Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy : (zbiór tekstów 
złożonych do publikacji w ramach seminarium branżowego zorganizowanego w dniu 
23.10.2018r.) / [redakcja Rafał G. Nowicki], Bydgoszcz 2018, s. 6.

2  Tamże, s. 13.

Przemysłu i Rzemiosła TeH2O3, zarządzany przez Muzeum Okręgowe im. Le-
ona Wyczółkowskiego przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury. W jednym 
z rozdziałów omawianej książki poznamy genezę powstania tego szlaku oraz 
krótką charakterystykę poszczególnych obiektów polecanych do zwiedzania. 
Przypomnę tylko, że jest wśród nich introligatornia WiMBP. Innym, szerzej 
omówionym szlakiem jest Bydgoski Węzeł Wodny4, którego początkiem było 
wybudowanie w osiemnastym wieku Kanału Bydgoskiego, a to z kolei było 
bodźcem do handlowego i przemysłowego rozwoju miasta. 

Kontynuując temat wody, warto wspomnieć o książce: Bydgoszcz: mia-
sto wody i przemysłu. Autor od 1993 roku sprawuje pieczę nad Muzeum Kanału 
Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego. Jest tam kustoszem i od wielu lat 
zajmuje się tą tematyką. Wydawnictwo o charakterze albumowym zawiera ar-
chiwalne zdjęcia, jak i te wykonane współcześnie przez znanego bydgoskiego 
fotografa Marka Chełminiaka. Obejrzymy tu miejsca, które są wizytówkami na-
szego miasta, charakterystyczne i rozpoznawalne nie tylko przez mieszkańców 
Bydgoszczy: spichrze nad Brdą, Wyspę Młyńską, Muzeum Kanału Bydgoskie-
go, barkę „Lemara”, Muzeum Fotografii, Gazownię Miejską, Fabrykę Obrabia-
rek do Drewna, czy poszczególne mosty. Każdy rozdział opatrzony jest krótkim 
opisem przybliżającym historię tych obiektów. 

Kolejny już zeszyt Czytanek miejskich nosi tytuł Opowieści bydgoskie-
go przemysłu5. Lektura przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników. 
Opowieści pełne są historycznych odniesień. Z autorami zastanowimy się Po 
co Bydgoszczy szlak kulturowy?6, dowiemy się jaki był cud osiemnastowiecz-
nej techniki w mieście7, poczytamy o przemyśle metalowym, o historii wodo-
ciągów, kolejnictwa oraz posłuchamy o dziejach Makrum8 i Stomilu9. Jednym 
słowem Historia w pigułce10. Na końcu jeszcze kilka rozważań i nadziei zwią-
zanych z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technicznym11.

3  Atrakcyjność bydgoskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego TeH2O / Kinga 
Puchowska, W: Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy…, s. 25.

4  Dziedzictwo kulturowe Bydgoskiego Węzła Wodnego / Marek Chamot, W: Dziedzictwo 
przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy…, s. 33.

5  Czytanki miejskie. Zeszyt 8: Opowieści bydgoskiego przemysłu, Bydgoszcz 2019.
6  Po co Bydgoszczy szlak kulturowy? / Kinga Puchowska, W: Czytanki miejskie. Zeszyt 

8, s. 8.
7  Cud osiemnastowiecznej techniki / Tomasz Izajasz, W: Czytanki miejskie. Zeszyt 8,  

s. 22.
8  150 lat historii Makrum / Anita Depka-Prządzyńska, Agnieszka Kuca, W: Czytanki 

miejskie. Zeszyt 8, s. 59.
9  Stomil-miasto w mieście / Lidia Kłosowska, W: Czytanki miejskie. Zeszyt 8, s. 46.
10  Historia w pigułce. I co dalej? / Marek Chamot, W: Czytanki miejskie. Zeszyt 8,          

s. 31.
11  Bydgoski Park Przemysłowo-Techniczny – miejsce, które przyciąga biznes, W: 

Czytanki miejskie. Zeszyt 8, s. 68.
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W ostatnim czasie trafiła do Pracowni Regionalnej książka, która może 
nie jest nowością, ale z racji poruszanego tematu, warto o niej wspomnieć. Byd-
goszcz i powiat bydgoski: od rzemiosła do przemysłu12 to obszerne opracowanie, 
które jednocześnie streszcza i charakteryzuje przemysł naszego regionu od jego 
początku po współczesność. Zawiera dużo fotografii archiwalnych i najnow-
szych. Oprócz opracowania w ujęciu historycznym, dzięki któremu możemy 
poznać przekrój oraz warunki kształtowania się wytwórczości i uprzemysłowie-
nia, mamy tu sportretowane współcześnie działające firmy. Są to istotne i cenne 
informacje o aktywnych przedsiębiorstwach.

Warto wspomnieć również o ostatniej książce, która dotarła do Pra-
cowni Regionalnej. To szczególna publikacja, stanowi rodzaj przewodnika po 
ulicach naszego miasta. Bydgoszcz przemysłowa: retro przewodnik: od warsz-
tatu do fabryki13. Ciekawy i pomocny w wyszukiwaniu informacji jest układ, 
ponieważ w porządku alfabetycznym według poszczególnych ulic, możemy 
prześledzić jaką historię kryją obecne kamienice lub poczytać o miejscach, któ-
rych już nie ma (młyny, garbarnie, odlewnie żelaza, farbiarnie). Są tu informacje 
o dużych zakładach (Główne Zakłady Naprawcze Kolei Wschodniej, Pomorska 
Fabryka Rowerów) i mniejszych punktach (fabryka mydła J. Gustava Böhlkego, 
fabryka urządzeń kąpielowych, szaf chłodniczych i klozetów). Wydawca, Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury, zadbał o spójność obrazu i słowa. Na po-
żółkłych i postarzonych stronach umieszczono szereg faksymiliów, które świad-
czą o działalności różnych fabryk czy wytwórni. Obok opisu działalności firmy, 
mamy sposobność obejrzeć także reklamy z ówczesnych gazet, oraz ogłoszenia 
i zdjęcia obiektów. Uśmiech wywołują słynne już reklamy z lat przedwojen-
nych: „Wesoło spędzisz wakacje w wygodnym obuwiu”14, ”Obracająca się płyta 
stołowa, daje Pani domu wiele korzyści, jest praktyczna w używaniu, niezbędna 
w każdym kulturalnym mieszkaniu. Wygląda dekoratywnie i jest mile widzia-
nym prezentem”15.

12  Bydgoszcz i powiat bydgoski : od rzemiosła do przemysłu / oprac. tekstu Karol 
Staniszewski, Bydgoszcz 2008.

13  Bydgoszcz przemysłowa : retro przewodnik : od warsztatu do fabryki / kon-
cepcja: Bogna Derkowska-Kostkowska ; współpraca redakcyjna: Krystian 
Strauss, Bydgoszcz 2018.

14  Tamże, s. 78.
15  Tamże s. 189.

Magdalena Dzierla

NOWA ODSŁONA BIBLIOTEKI NA JACHCICACH

Osiedle Jachcice może pochwalić się nową biblioteką. Filia nr 11 dla 
dorosłych i dla dzieci jest jedną z 26. filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Dzięki staraniom Rady Osie-
dla, mieszkańców oraz Dyrekcji WiMBP 7 sierpnia 2017 r. biblioteka rozpoczęła 
działalność w nowym lokalu. Kierownikiem placówki jest Magdalena Dzierla, 
a stanowisko bibliotekarza zajmuje Dorota Firek. Nowoczesny budynek (do-
stosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych) o powierzchni 150 m2 
mieści wypożyczalnię dla dorosłych z wolnym dostępem do mediów oraz salę 
z księgozbiorem dla dzieci, która jednocześnie jest miejscem spotkań i wyda-
rzeń kulturalnych. Najmłodsi czytelnicy mają tutaj do dyspozycji 3 stanowiska 
komputerowe, konsolę do gier, gry planszowe, a także podłogę interaktywną 
(nazywaną przez dzieci „magicznym dywanem”). 

Biblioteka podejmuje wiele ciekawych inicjatyw integrujących lokalne 
środowisko. Współpracuje z przedszkolami znajdującymi się na osiedlu oraz 
szkołą podstawową. Dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć skierowanych 
właśnie do nich. Prowadzone są lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno-literac-
kie dla dzieci i młodzieży, liczne konkursy i zabawy. Jednymi z ciekawszych za-
jęć skierowanych do przedszkolaków okazały się te dotyczące paleontologii, na 
które bibliotekarki własnoręcznie wykonały z masy solnej szczegółowe modele 
szkieletów dinozaurów. Dzięki temu, mali czytelnicy mogli wcielić się w rolę 
odkrywców prehi-
storycznych gadów, 
wydobywając kości 
z piasku przy pomo-
cy pędzli. Starsze 
dzieci mogą poczuć 
się na  zajęciach 
edukacyjnych w bi-
bliotece jak prawdzi-
wi naukowcy, biorąc 
udział w różnego ro-
dzaju eksperymen-
tach. Podczas zajęć 
biblioteka zamienia 
się w tajemnicze la-
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boratorium, a uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się: dlaczego przekłuty balon 
nie pęka, czy jajko w skorupce może odbijać się jak piłka kauczukowa, dlaczego 
wulkan wybucha, czy istnieje ciecz, która ma właściwości ciała stałego i wresz-
cie czy fale dźwiękowe mogą poruszać przedmioty?

Z myślą o dzieciach lubiących wyżej ustawioną poprzeczkę organizo-
wane są warsztaty z robotyki, podczas których uczestnicy dowiadują się czym 
tak naprawdę jest robot, jak go zbudować i co najważniejsze, jak go zaprogra-
mować. Warsztaty skierowane są do dzieci od 7 roku życia. Programowanie to 
doskonała forma do rozbudzania w najmłodszych zamiłowania do informatyki 
i techniki. Mali konstruktorzy korzystają podczas zajęć z zestawów klocków 
Lego WeDo 2.0 Education oraz Lego Maindstorms EV3 Education, a następnie 
na tabletach starają się wprowadzić w ruch swoje konstrukcje, dzięki czemu 
mogą lepiej zrozumieć trudny dla nich świat matematyki czy fizyki. Zaintereso-
wanie tymi zajęciami jest ogromne od samego początku wprowadzenia ich do 
oferty placówki. Warsztaty z robotyki są bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Biblioteka nie zapomina o ważnej funkcji, jaką jest promocja czytel-
nictwa. Na koniec 2018 roku księgozbiór filii liczył 12127 woluminów. Czytel-
nicy obyci z nowymi technologiami mogą wypożyczyć czytniki do e-booków. 
Bibliotekarze nie zapominają o tych osobach, które są zwolennikami książki 
mówionej. Dla nich przygotowano bogatą ofertę audiobooków.

W bibliotece na Jachcicach prężnie działa  Dyskusyjny Klub Książki, 
założony zaraz po otwarciu nowego lokalu. Niebanalna forma spotkań sprawia, 
że ilość uczestników stale rośnie. Obecnie liczy on 14 osób. Podczas spotkań, 
dyskusji na temat omawianej książki często towarzyszą związane z nią rekwi-
zyty (np. przedmioty kojarzone z czasami PRL-u) czy egzotyczne potrawy (np. 
przy omawianiu reportaży o Japonii- sushi). 

Nowy budynek pozwala na realizowanie ciekawych i atrakcyjnych dla 
czytelników imprez. Filia organizuje spotkania autorskie, wernisaże, wystawy 
fotografii, koncerty na żywo oraz prelekcje z ciekawymi osobami. Placówka go-
ściła podróżnika Piotra Wnuka, pasjonata podróży w stylu wagabundy przemie-
rzającego świat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub na 
piechotę, który odwiedził 40 krajów, m.in. Laos, Birmę, Kambodżę, Wietnam, 
Tajlandię, Japonię, Iran, Liban, Maroko, Nową Zelandię, Norwegię, Bałkany. 
Gościem biblioteki na Jachcicach był także Krzysztof Nowacki, podróżujący 
na rowerze po pustyniach i dżungli. Przejechał pustynię Thar w Indiach, gdzie 
na pakistańskiej granicy zamienił rower na karawanę wielbłądów. Opowiadał 
słuchaczom o swojej wyprawie na Bliski Wschód, gdzie odwiedził między in-
nymi Izrael, Palestynę, Egipt i Jordanię. Dzieci i dorośli mieli okazję posłuchać 
opowieści o niesamowitych wędrówkach globtrotera. Podczas ferii zimowych 
K. Nowacki spotkał się z najmłodszymi czytelnikami, by opowiedzieć im o po-
dróży do Kenii i świecie dzikich zwierząt. K. Nowacki, działający na dziecię-

cych oddziałach w szpitalach w Bydgoszczy jako dr Clown, pokazał również 
czytelnikom kilka sztuczek. 

Najmłodsi czytelnicy osobiście poznali autorki książek: Renatę Piąt-
kowską, Agnieszkę Stelmaszyk, Joannę Krzyżanek, które opowiedziały o tym, 
jak powstają ich książki i skąd czerpią swoje pomysły. 

Placówka aktywnie promuje lokalnych artystów i poetów. W ramach 
cyklu spotkań Bliżej Poezji, stara się dotrzeć do wszystkich osób, które de-
biutują w świecie literatury. Swoje tomiki poezji promowali poeci z regionu: 
Małgorzata Mówińska-Zyśk, Barbara Dombrowska-Pietrzykowska oraz Adam 
Michalak. 

Warto też wspomnieć o ciekawym spotkaniu „Pędzlem i Piórem, o 
kobiecie raz jeszcze…”, które odbyło się 26 października 2018 r. Biblioteka 
zamieniła się wówczas w prawdziwą galerię sztuki. Wydarzenie poświęcone 
kobietom okazało się prawdziwą ucztą dla oczu i uszu, a uświetniły je Małgo-
rzata Suszczyńska, Karolina Sałdecka oraz Emilia Walczak. W bibliotece swoje 
prace wystawiał również lokalny artysta Waldemar Zyśk, który silnie związany 
jest z placówką.

Filia na Jachcicach współpracuje z bydgoską Fundacją Arka. Wspólnie 
realizowały osiedlowy projekt „Pozytywni i Potrzebni”, w ramach którego od-
były się warsztaty malarskie i taneczne skierowane do osób po 50. roku życia. 
Działania podjęte w projekcie miały na celu zapobieganie poczuciu wykluczenia 
społecznego wśród seniorów. Trwające pół roku zajęcia edukacyjne zakończyły 
się spotkaniem integracyjno-artystycznym, na które zostali zaproszeni wszyscy 
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uczestnicy warsztatów. Spotkanie prowadzone przez Waldemara Zyśka, stało 
się doskonałą okazją do podzielenia się ze środowiskiem lokalnym rezultata-
mi integracyjnych spotkań i działań artystycznych. Uroczystość  odbyła się w 
bibliotece z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Rady Miasta, Fundacji Arka oraz 
Dyrekcji WiMBP w Bydgoszczy. „Pozytywni i potrzebni” to projekt środowi-
skowy, którego celem była szeroko rozumiana integracja i aktywizacja społecz-
no-kulturalna seniorów z Bydgoszczy i okolic. Projekt spotkał się z szerokim 
odbiorem wśród seniorów. Pierwszy cykl warsztatów malarskich rozpoczął się 
w czerwcu i trwał do grudnia 2018 roku. Kolejny cykl zainaugurowany został w 
maju, a zakończy się w grudniu 2019 roku.

Biblioteka chętnie włącza się we wszystkie programy mające na celu 
integrację mieszkańców osiedla. Wspólnie z organizatorami projektu „Partyzan-
ci Kultury” wspomagała rewitalizację społeczną i kulturową osiedla Jachcice 
poprzez dynamizację społeczności lokalnej. Dobry tego przykład stanowi stwo-
rzenie na terenie biblioteki tymczasowej kawiarenki, w której wszyscy chętni 
mogli skosztować domowych wypieków przygotowanych przez mieszkańców 
osiedla oraz porozmawiać ze znajomymi z okolicy. Miłośnicy szeroko pojętej 
sztuki filmowej mogli doświadczyć prawdziwych emocji podczas seansu waka-
cyjnego kina plenerowego.

W nowych pomieszczeniach swoje miejsce znaleźli także seniorzy, 
którzy mogą korzystać z warsztatów komputerowych czy zajęć z rękodzieła. 
Uczestnicy zajęć poznali np. batikową i  karczochową metodę ozdabiania wy-
dmuszek, techniki wytwarzania palm wielkanocnych oraz zdobienia kart oko-
licznościowych metodą quillingu.

W 2018 roku w bibliotece na Jachcicach odbyło się 106 imprez prze-
znaczonych dla dzieci, w których wzięło udział 1056 osób oraz 46 spotkań skie-
rowanych dla dorosłych, w których udział wzięło 740 osób.

Starania bibliotekarzy pracujących w Filii nr 11 dla dorosłych i dla 
dzieci zostały docenione i biblioteka otrzymała tytuł  Filia Roku 2019 w kon-
kursie na najbardziej aktywną filię sieci miejskiej WiMBP w Bydgoszczy. Tytuł 
Filia Roku przyznaje się za osiągnięcia w pracy bibliotekarskiej, działalność 
kulturalno-oświatową i promocję czytelnictwa. Komisja konkursowa powołana 
przez Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy „doceniła fakt, że filia rozwinęła wszechstronną działal-
ność na rzecz czytelników i lokalnej społeczności, stając się osiedlowym ośrod-
kiem kultury. W ciągu półtora roku działalności w nowym lokalu, zupełnie od 
podstaw stworzona została przez bibliotekarki nowa, bardzo atrakcyjna oferta. 
Zajęcia proponowane przez filię adresowane są do wszystkich grup wiekowych. 
Działalność filii przyczyniła się do integracji mieszkańców osiedla. Pracownicy 
filii wykazują się dużą kreatywnością w promowaniu działań swojej placów-

ki w mediach społecznościowych, skutecznie komunikują się z czytelnikami 
na Facebooku. Przyjazna atmosfera stworzona przez bibliotekarki sprawia, że 
mieszkańcy Jachcic chętnie spędzają tam swój wolny czas”. 

Nagrodą w konkur-
sie Filia Roku było 5000 zł, 
które zostały przeznaczone 
na potrzeby filii i jej czytel-
ników. Zakupiono głośniki, 
projektor multimedialny, 
ekran ręczny podłogowy, mi-
kroskop Delta z preparatami 
z zakresu botaniki, zoologii i 
anatomii człowieka, kamerę 
do mikroskopu, światła Part 
Light FRACTAL Lights Par 
LED, tablicę suchościeral-
ną magnetyczną, grę Bingo, 
globus polityczno-fizyczny 
podświetlany. Wszystko to 
posłuży do uatrakcyjnienia 
organizowanych w bibliotece 
zajęć edukacyjnych.

Obecność w me-
diach społecznościowych: 
https://wimbp-biblioteka-
najachcicach.blogspot.com/ 

oraz https://www.facebook.com/filianr11dladoroslych/?fref=ts/, a także cieka-
we i oryginalne pomysły na prowadzone spotkania i zajęcia w bibliotece powo-
dują, że grono czytelników z roku na rok rośnie.
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Joanna Matyasik, Lucyna Gęsikowska

ZA STOLIKIEM ZE STOLNIKIEM. TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA MO-
NIUSZKI W ZBIORACH WIMBP – WYSTAWA ZORGANIZOWANA 
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 

W BYDGOSZCZY 7-30 MAJA 2019 r.

Rok 2019, z okazji przypadającej dwusetnej rocznicy urodzin, ustano-
wiono Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w całym kraju przygotowa-
no serię koncertów, spektakli, spotkań, imprez plenerowych i wystaw. Pamięć 
sławnego kompozytora uczczono także w Bydgoszczy. Wśród licznych atrakcji 
wystarczy wspomnieć spektakle i koncerty w Operze Nova (głównie Strasznego 
dworu i Verbum nobile), uroczysty koncert w Filharmonii Pomorskiej, zatytu-
łowany Alboż my to jacy, tacy... Pieśni i arie Stanisława Moniuszki czy cykl 
comiesięcznych spotkań, pt. Moniuszko i jego czasy, przygotowany przez Mu-
zeum Okręgowe. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 
także przyłączyła się do tych obchodów, organizując wystawę Za stolikiem ze 
Stolnikiem. Twórczość Stanisława Moniuszki w zbiorach WiMBP. Eskpozycję 
można było zwiedzać od 7 do 30 maja. Na uroczystym otwarciu, które odbyło 
się 7 maja o godz. 12:00 zjawiły się 63 osoby, w tym przedstawiciele bydgoskie-
go środowiska nauki i kultury. W sumie wystawę zwiedziły 143 osoby. 

Stanisław Moniuszko (1819-1872) to jeden z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów. Był także dyrygentem, organistą, pedagogiem i dyrekto-
rem Teatru Wielkiego w Warszawie. Jego dorobek jest ogromny, mimo że zmarł 
w wieku 53 lat. Do przedwczesnej śmierci kompozytora przyczyniło się chro-
niczne przepracowanie, spowodowane trudnościami materialnymi. Nie znaczy 
to jednak, że był niedoceniany. Jego utwory wystawiano nie tylko w Warszawie 
i Krakowie, ale także w Pradze, Moskwie i Petersburgu. Nazywany jest ojcem 
„polskiej opery narodowej”. Znany jest przede wszystkim jako autor wielu oper, 
do najsłynniejszych należy Halka, Straszny dwór, Flis, Hrabina czy Verbum 
nobile; ale tworzył także operetki, balet, muzykę do dramatów, kantaty oraz pie-
śni. Jego muzyka była nacechowana narodowo, co miało szczególne znaczenie 
w dobie zaborów. W swoje kompozycje wplatał elementy polskiego folkloru, 
jak melodie czy tańce ludowe, ponadto wykorzystywał utwory polskich poetów, 
głównie Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza. Był twórcą Śpiewnika 
domowego obejmującego ponad 200 pieśni, przy czym pod słowem „domo-
wy” w obawie przed rosyjską cenzurą ukryto polski charakter utworów. Po-
grzeb kompozytora stał się manifestacją narodową, szacuje się, iż uczestniczyło 
w nim od 60. do 100 tysięcy osób. 

Dla uczczenia pamięci kom-
pozytora Dział Zbiorów Specjalnych 
Książnicy bydgoskiej przygotował 
wystawę, na której zaprezentowano 
bogaty zespół zbiorów muzycznych. 
Pojęcie muzykaliów jest bardzo sze-
rokie. Rozumiemy pod nim zarówno 
materiały dźwiękowe, czyli płyty gra-
mofonowe i CD z muzyką, płyty DVD 
z koncertami i widowiskami muzycz-
nymi, jak i zbiory zapisane sposobem 
graficznym, czyli druki muzyczne, 
rękopiśmienne zapisy nutowe, książki, 
czasopisma, fotografie i grafikę o treści 
muzycznej, wreszcie dokumenty życia 
społecznego, pod postacią programów 
koncertów i spektakli, afiszy i plaka-
tów różnych imprez muzycznych, itp.

Wystawa poświęcona została 
Stanisławowi Moniuszce, ale w ra-
mach wstępu do myśli przewodniej, 
zaprezentowano także cymelia i uni-
katy z zasobu Książnicy bydgoskiej 
ogólnie dotyczące muzyki. Najcen-
niejsza część ekspozycji zajmowała 
trzy gabloty, znajdujące się po lewej 
stronie sali. W pierwszej umieszczono 
cymelia muzyki zagranicznej, poczy-
nając od najstarszych, czyli ksiąg li-
turgicznych, zazwyczaj drukowanych 

czcionką czerwoną i czarną, dla odróżnienia tekstu od zapisu nutowego. Przy-
kładem jest piękne paryskie wydanie z 1516 r. mszału rzymskiego, który ukazał 
się w warsztacie Jana Kerbrianta i Jana Adama Sociusa (sygn. B 613). Druk 
charakteryzuje się czterogłosową notacją menzuralną oraz drzeworytniczymi 
inicjałami wkomponowanymi w motywy roślinne. Swoje miejsce w ekspozy-
cji znalazł także śpiewnik Musica choralis theoro-practica, autorstwa Bernarda 
Scheyera, wydany w Monachium w 1663 r. (sygn. 731.1969) oraz Mszał rzym-
ski z 1767 r. (sygn. B 190) ze względu na pięknie sztychowaną kartę tytułową, 
inicjały wkomponowane w motywy architektoniczne oraz oryginalną oprawę 
koronkową, z wytłoczoną złotem koronką i krzyżem w zwierciadle. Wysta-
wiono również partyturę Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta (sygn. Muz 
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1111). Kompozycja ukazała się w Lip-
sku, nie jest datowana, ale jej szata 
graficzna wskazuje na schyłek XVIII 
w. Najliczniejsze w zbiorze bydgo-
skiej biblioteki są wydawnictwa XIX 
i XX-wieczne. Są to głównie publika-
cje niemieckie, austriackie i szwajcar-
skie, które uzupełniają druki włoskie, 
angielskie i amerykańskie. Znalazły 
się one także na wystawie z uwagi 
na staranność wydania i bogatą szatę 
graficzną, w postaci litografii, ilustru-
jących treści utworów.

W gablocie drugiej temat 
muzycznych cymeliów zawężony zo-
stał do muzyki polskiej. Wśród nich 
jest pierwodruk oprawy muzycznej do 
słów Fausta (sygn. Muz 988), przy-
gotowany przez Antoniego Radziwił-
ła, namiestnika Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, a przy tym cenionego 
kompozytora, wiolonczelisty i me-
cenasa sztuki. Partytura ukazała się 
około 1835 r. w Berlinie, z przedmo-
wą przedstawicieli prestiżowej Sing-
Academie zu Berlin. Wartość dzieła 
wynika z nowatorskiego wzbogacenia 
i zróżnicowania jego formy i środków 
ekspresji muzycznej oraz z niskiego 
nakładu, przygotowanego w ramach 
subskrypcji. Do cymeliów muzycz-
nych należą także wczesne wydania 

utworów najsłynniejszego polskiego 
kompozytora – Fryderyka Chopina. Zawierają one głównie mazurki, polonezy, 
nokturny i walce. Jest ich 15, w tym sześć pierwodruków z lat 1834-1855, które 
ukazały się w Berlinie, Wiedniu, Krakowie i Lipsku. Na wystawie swoje miej-
sce znalazł Deux valses mélancoliques, wydany w Krakowie w 1852 r. (sygn. 
Muz 366). Wśród poloników muzycznych cenne są, ze względu na piękną szatę 
graficzną, przedwojenne wydawnictwa patriotyczne. Jednym z nich jest śpiew-
nik: Pieśni narodowe z towarzyszeniem fortepianu, z bogato zdobioną kartą 
tytułową, opublikowany w Krakowie, nakładem Stanisława Andrzeja Krzyża-

nowskiego (sygn. Muz 3219). Kolejne cymelia polskie to: rękopiśmienny zapis 
nutowy (sygn. Rkp 352) i druk poznański z 1936 r. z autorską dedykacją dla Bi-
blioteki Miejskiej w Bydgoszczy (sygn. Muz 382) utworu O polski kraju święty, 
ze słowami Władysława Bełzy i muzyką Feliksa Nowowiejskiego.

Najcenniejsze obiekty muzyczne w zasobie WiMBP to rękopisy. Spo-
śród nich na ekspozycję wybrano Walc f-moll Fryderyka Chopina (sygn. Rkp 
650), który został zakupiony przez Bibliotekę Miejską w 1924 r., na aukcji anty-
kwarycznej w Berlinie, za kwotę 600. milionów polskich marek. Utwór powstał 
w 1841 r. i do dziś zachowało się pięć jego oryginalnych zapisów, które Chopin 
podarował zaprzyjaźnionym osobom. W 1977 r. okazało się, że bydgoski egzem-

plarz nie jest jednym z nich, ale kopią 
wykonaną w 1843 r. przez osobiste-
go sekretarza kompozytora – Juliana 
Fontanę. Najcenniejszym zabytkiem 
Książnicy bydgoskiej jest jedyny za-
chowany na świecie rękopis Roty Marii 
Konopnickiej (sygn. Rkp 350). Wiersz 
powstał w 1910 r. w Nicei, w związku 
z obchodami Roku Grunwaldzkiego. 
Biblioteka bydgoska zakupiła manu-
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skrypt w 1935 r. od Józefa Watry-Przewłockiego, redaktora „Gazety Polskiej” 
w Chicago. Rok później placówka wzbogaciła się o rękopis kompozycji mu-
zycznej, podarowany przez Feliksa Nowowiejskiego. Obiekt ten, ze względu 
na jego wartość, unikatowość i znaczenie dla kultury polskiej, w obawie przed 
pogorszeniem stanu zachowania, można było zobaczyć tylko w dniu otwarcia 
wystawy. 

Gablota trzecia, już w całości poświęcona została Stanisławowi Mo-
niuszce. Umieszczono w niej cymelia jego twórczości, czyli pierwodruki i naj-
wcześniejsze wydania dzieł. Są to głównie pieśni, jak Pieśń z wieży (sygn. Muz 
355) i Pieśń do wilij (sygn. Muz 373), obydwie skomponowane do słów Adama 
Mickiewicza, które ukazały się w Wilnie, nakładem Józefa Zawadzkiego w 1859 
r. Jest także drugie wydanie Trzeciego śpiewnika domowego, przygotowane 
przez słynne przedsiębiorstwo wydawniczo-księgarskie Gebethnera i Wolffa 
w początkowym okresie działalności (sygn. Muz 371). Znajdziemy też opery, jak 
wspomniane już Verbum nobile ze słowami Jana Chęcińskiego, wydane w War-
szawie w 1860 r. (sygn. XIV 100a); ponadto Taniec cygański z opery „Jawnuta” 
(sygn. Muz 711) oraz Fantaisie, czyli aranżację do Halki, przygotowaną przez 
Romana Monczyńskiego (sygn. Muz 380). Najcenniejszym zabytkiem tej czę-
ści ekspozycji jest list odręcznie napisany przez Stanisława Moniuszkę (sygn. 
Rkp 649). Choć jest to krótka wiadomość do nieznanego adresata, nie wiadomo, 

kiedy ani gdzie sporządzona, to 
jako skreślona ręką sławnego 
artysty, ma ogromną wartość.

Kolejna gablota na-
wiązuje do swoich trzech po-
przedniczek, zostały w niej 
zgromadzone nuty młodsze, 
pochodzące z przełomu XIX 
i XX w., natomiast w gablocie 
wiszącej nad nią zaprezento-
waliśmy najciekawsze wydaw-
nictwa zwarte z całej Biblioteki 
Głównej – zarówno magazy-
nów, jak i czytelni. Ten przysta-
nek wystawy miał przybliżyć 
wspomniane nuty młodsze, (ale 
równie wartościowe) oraz uwi-
docznić różnorodność wydaw-
nictw dotyczących Moniuszki, 
które przez lata gromadziła Bi-
blioteka. W gablocie znajdują 

się zarówno publikacje z 1901 r. (trzecie wydanie Hrabiny, nakład Gebethnera 
i Wolffa, ze słowami W. Wolskiego, sygn. 65.1926), 1930 r. (Wystawa Moniusz-
kowska: 7, 8, 9 i 10 czerwca 1930 r., oprac. E. Wrocki, sygn. XIV 219), 1969 
r. (Listy zebrane Stanisława Moniuszki, wydane przez Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, sygn. 3051.1969), jak i wydawnictwa najnowsze: rok 2001 (Katalog 
polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach Biblioteki, Muzeum i Ar-
chiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, 
sygn. XIV 186), rok 2014 (A. Topolska, Mit wieszcza: Stanisław Moniuszko 
w piśmiennictwie lat 1858-1989, sygn. 1682.2015; Teatr Muzyczny Stanisława 
Moniuszki, red. M. Dziadek, E. Nowicka, sygn. 3087.2015), a także 2018 (J. 
Kowalski, Straszny dwór, czyli sarmackie korzenie Niepodległej). 

Wśród zaprezentowanych nut warto wymienić Muzykę baletową do 
opery „Kumoszki Windsorskie” Ottona Nicolai, z początku XX w. (Gebethner 
i Wolff, sygn. Muz 707); Niepewność ze słowami Adama Mickiewicza (nakład 
i własność wdowy po kompozytorze, prawdopodobnie z 1877 r., sygn. Muz 
372) oraz Mazur tire de l’opera „Halka” (wydany w Lipsku około 1894 r., sygn. 
Muz 706) i Jedenasty śpiewnik domowy z około 1908 r., z sygnaturą Muz 370. 
Licznie przedstawiliśmy także arie operowe Stanisława Moniuszki, wszystkie 
wydane w 1954 r., zachowane w bardzo dobrym stanie, z rozróżnieniem na 
głosy: mezzosopran z fortepianem, tenor z fortepianem oraz baryton z fortepia-
nem (sygn. Muz 245). Najmłodszymi zapisami nutowymi, bo pochodzącymi 
z lat 1981-1982, są: Liryki i romanse [na głos z fortepianem], sygn. Muz 1500; 
Ballady i śpiewy dramatyczne [na głos z fortepianem], sygn. Muz 1588; Dumki 
i piosenki sielskie, sygn. Muz 1589. W gablocie wiszącej, wśród wydawnictw 
zwartych, znalazła się także piękna grafika Karola Gajewskiego (o twórcy bę-
dzie jeszcze mowa – przyp. aut.). Kolorowa praca w ozdobnym pass-partout 
to projekt inscenizacji opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki, pochodzący 
z drugiej połowy XX w. 

Wydawnictwom zwartym i grafice towarzyszyły gry planszowe. Gry 
dołączyły do wystawy już w trakcie jej trwania. Dar Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego okazał się ciekawym dodatkiem do naszych zbiorów 
i wzbogacił kolekcję materiałów dotyczących kompozytora. Gry zostały wyda-
ne z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Pierwsza z nich, zaty-
tułowana Śpiewnik domowy, jak piszą jej autorzy (K. Madaj i R. Kucharski), to 
innowacyjna gra muzyczna, z którą odkryjesz niezwykły świat pieśni Stanisława 
Moniuszki. Planszówka posiada trzy warianty zabawy i dwa poziomy trudno-
ści: łatwiejszy, przeznaczony dla dzieci powyżej 4 roku życia oraz trudniejszy, 
skierowany do dzieci starszych i dorosłych. Druga gra, zatytułowana po prostu 
Stanisław Moniuszko, to owoc pracy K. Madaja, R. Kucharskiego i dr H. Wi-
niszewskiej. Przeznaczona jest dla graczy powyżej 10 roku życia, a zachęca do 
zabawy takim oto wstępem: Osiągnij w kwadrans szczyt kariery ze Stanisławem 
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Moniuszką! (…) to szalona gra planszowa, w czasie której będziecie musieli 
wykazać się refleksem i spostrzegawczością (…) wiele się dowiecie (…) pozna-
cie genialnego kompozytora. Twórczość Stanisława Moniuszki jest w Waszych 
rękach!. Połączenie zabawy z nauką, dodatkowo w pięknej, kolorowej oprawie, 
z pewnością się sprawdzi i przyciągnie do kompozytora zarówno najmłodszych, 
jak i nieco starszych graczy. 

Następny przystanek jubileuszowej wystawy to wspomniane już pro-
jekty Karola Gajewskiego. Scenograf Teatru Polskiego w Warszawie oraz Te-
atru Słowackiego w Krakowie, żyjący w latach 1896-1969, współpracował 
również ze sceną bydgoską, przede wszystkim w latach 50. XX w. W zbiorach 
WiMBP znajduje się pokaźna kolekcja jego grafik (zachowanych w bardzo do-
brym stanie). Prace są wyjątkowe, wykonane z ogromną precyzją i pieczołowi-
tością. Rysunki, akwarele, szkice, projekty kostiumów teatralnych, plakatów… 
Wszystko stworzone na cienkiej kalce, głównie w kolorze, z zachowaniem 
najdrobniejszych szczegółów. To, naszym zdaniem, zaraz po cymeliach, jeden 
z ciekawszych elementów wystawy. Z wykonań Gajewskiego wydobyliśmy te, 
które związane były ze Stanisławem Moniuszką. Zaprezentowaliśmy projekty 
inscenizacji do Strasznego dworu, a także szkice do opery Halka. Zwłaszcza 
te drugie są bardzo interesujące, co ciekawe, jest na nich nawet zaznaczone 
miejsce, w którym tytułowa Halka miała się targnąć na swoje życie, Gajewski 
oznaczył je napisem: „Halka skacze!”.1

Nad pracami Karola Gajewskiego, w gablocie wiszącej, pokazaliśmy 
jeszcze jeden projekt inscenizacji do Strasznego dworu oraz fragment bogatej 
kolekcji płyt winylowych i płyt CD z muzyką Stanisława Moniuszki. Kolekcja 
płyt bydgoskiej Książnicy jest bardzo urozmaicona i przede wszystkim zacho-
wana w bardzo dobrym stanie. Zbiór zaprezentowany na wystawie pochodzi 
głównie z lat 60. i 70. XX w., dla przykładu zobaczyć można było wydanie 
Flisa. Opery w 1 akcie (soliści, chór i orkiestra Filharmonii Narodowej, sygn. 
Pł 137); Halki i Strasznego dworu (ze śpiewem T. Kubiak, W. Ochman, A. Hiol-
skiego, B. Ładysz, sygn. Pł 2090); Pieśni ze śpiewników domowych (z sopranem 
H. Szymulskiej, sygn. Pł 772); Verbum Nobile z 1993 roku (w wykonaniu A. 
Kizewettera, K. Pakulskiej, M. Kondelli, sygn. CD 3534)2. 

Płyty winylowe oraz płyty CD znalazły się również nad szóstą gablotą 
stojącą. Trafiło tam jeszcze kilka płyt czarnych, m. in. wydanie Pieśni ze śpiew-
ników domowych, Verbum nobile, Litania I Ostrobramska, Msza Es-dur3, ale 

1  Wykorzystane grafiki: Gr 137 II, Gr 140 II, Gr 143 II, Gr 147 III, Gr 152, Gr 156 
III.

2  Wszystkie płyty umieszczone w gablocie: Pł 103, Pł 137, Pł 315, Pł 772, Pł 2090, CD 
3534, CD 3207, CD 3208.

3  Wszystkie płyty winylowe wykorzystane w tej gablocie: Pł 699, Pł 485/1-2, Pł 550, 
Pł 108/1-3, Pł 551, MA 063.

przewagę stanowiły krążki CD. Wszystkie płyty pochodziły z lat 90. XX w.: 
różne wydania Halki (rok 1992 i 1998), Pieśni z 1993 r., Moniuszko – arie i pie-
śni z 1998 r. oraz Overtures z roku 1992. Wśród wykonawców można wymienić 
takie nazwiska jak: Halina Słoniowska, Bogdan Paprocki, Ewa Bandrowska-
Turska, Nelly Bogacka, Katarzyna Rymarczyk, Zbigniew Graca, Piotr Nowac-
ki, Katarzyna Suska. Artystom towarzyszyli: Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego 
Wękowy, Chór i Orkiestra Teatru Narodowego w Warszawie oraz bydgoska Fil-
harmonia Pomorska4.

Szósta, ostatnia już gablota stojąca, zamyka wystawę poświęconą Sta-
nisławowi Moniuszce i jest poniekąd podsumowaniem jego dokonań. Za po-
średnictwem fotografii, grafik i dokumentów życia społecznego przedstawiliśmy 
w niej najciekawsze realizacje oper i operetek kompozytora. Wszystkie zgroma-
dzone w niej zdjęcia pochodzą z lat 80. XX w. i na co dzień przechowywane są 
w Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, należącej do bydgoskiej Książ-
nicy i mieszczącej się przy ulicy Libelta 5 w Bydgoszczy. To wyjątkowo cenne 
źródło informacji, fotografie są niezniszczone i wyjątkowo dokładnie opisane 
– znamy autora zdjęć, nazwiska aktorów, tytuł uwiecznionej opery i dokładną 
datę powstania (na niektórych nawet dzienną). I tak, realizacja Halki pochodzi 
z trzech okresów: roku 1986 (fotografia D. Zawiszy), 27. września 1987 roku 
(scena zbiorowa utrwalona przez D. Zawiszę) oraz 15. czerwca 1981 roku (pre-
miera w reżyserii Sławomira Żerdzickiego, na zdjęciu artyści: Jerzy Sobczyński 
oraz Alicja Górska-Baron). Straszny dwór zachował się na zdjęciu D. Zawiszy 
z 16. listopada 1987 roku, a opera Flis, tego samego autora, z 27. stycznia 1988 
roku (oznaczono, iż była to próba opery). Inne zdjęcie pochodzące z opery Flis, 
mówi nam, że Szóstaka (byłego żołnierza, głos: bas) grał Andrzej Nowakowski, 
a Jakuba (fryzjera, głos: baryton) – Marek Moździerz.

W gablocie szóstej, oprócz ciekawych fotografii, można było jesz-
cze zobaczyć programy oper i operetek Stanisława Moniuszki, wystawianych 
w Bydgoszczy w okresie od lat 50. XX w. do niemalże samej współczesności. 
Hrabina, Straszny dwór, Halka, Widma, to niektóre z oper, o których wspo-
minają programy (sygn. DŻS XIV). W fotografie i programy operowe zostały 
wkomponowane katalogi „Magazynu Mód”, z rysunkami Karola Gajewskiego. 
Dwa obszerne albumy w zbiorach bydgoskiej Książnicy zawierają kolorowe, 
ciekawie zdobione rysunki strojów odrysowanych ze wspomnianego „Magazy-
nu…” (sygn. Gr 152 II).

Omawiając majową wystawę zaprezentowaną w Bibliotece Głównej, 
nie można nie wspomnieć o materiałach, które udekorowały ściany sali wysta-
wowej. Przy wejściu na salę, zaraz na lewo, prezentowały się dwa afisze pocho-
dzące z Teatru Miejskiego, mieszczącego się niegdyś w pięknym budynku przy 

4  Sygnatury płyt CD wystawionych w tej części wystawy: CD 3487, CD 3249, CD 
5845, CD 5931, CD 5932, CD 5764. 
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Placu Teatralnym. Na plakatach z lat 1925 oraz 1928, zachowanych w stanie 
niemalże idealnym (i opisanych z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów), 
Teatr zapraszał widzów na operę Halka. Bydgoska Książnica przechowuje te 
afisze we wspomnianej już Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego. Ko-
lejne dwa afisze także dotyczą opery Halka. Są młodsze, bo pochodzą z lat 1960 
oraz 1961. To pamiątki po Teatrze Muzycznym Opery i Operetki w Bydgosz-
czy5. Pozostałe dwa plakaty to już współczesność – rok 1994 (Straszny dwór, 
Opera Nova) oraz 2002 (pamiątka obchodów Roku Moniuszkowskiego, Filhar-
monia Pomorska).

Na uwagę zasługują również dwie fotografie w ozdobnych ramach. 
Prezentują Towarzystwo Śpiewu Moniuszko w Bydgoszczy z 1911 roku (sygn. 
Fot 1267 B) oraz uroczystość 45-lecia istnienia podobnego towarzystwa, która 
odbyła się w Inowrocławiu, w 1932 r. (sygn. Fot 1276). Fotografie trafiły do 
Działu Zbiorów Specjalnych stosunkowo niedawno, zostały zakupione w prze-
ciągu ostatnich kilku lat. Bydgoski chór był blisko związany z kościołem św. 
Trójcy i brał udział w historycznych dla miasta wydarzeniach: 

Chór powstał we wrześniu 1908 r. początkowo pod nazwą Kółko Śpie-
wackie – mieszane Zjednoczenia Zawodowego Polskiego pod opieką parafii 
farnej pw. św. Marcina i Mikołaja (…) Celem zespołu było śpiewanie pieśni 
polskich, nauczanie języka polskiego oraz pielęgnowanie tradycji narodowych. 
Pierwszy publiczny występ odbył się w początkach 1909 r. W 1910 r. chór wy-
stąpił pod nazwą Towarzystwo Śpiewu „Moniuszko” (…) Po oddaniu do użytku 
nowego kościoła Św. Trójcy w Bydgoszczy, staraniem księdza Józefa Jagalskie-
go chór „Moniuszko” przyjął obowiązki chóru kościelnego w tej świątyni. Dy-
rygenturę objął organista Franciszek Masłowski (…) W czasie I wojny świato-
wej chór występował w kościele Świętej Trójcy, a także sporadycznie w innych 
świątyniach i w sali Domu Polskiego (…) Uczestniczył w uroczystości powitania 
Wojska Polskiego na Starym Rynku 20 stycznia 1920 r. (…) Długoletnim dyry-
gentem chóru (1913–1953) był Franciszek Masłowski. Po nim funkcję przejął 
Bronisław Dahlke (1953–1963). Ostatnim dyrygentem był organista Jan Busko. 
Za jego kierownictwa chór „Moniuszko” chylił się ku upadkowi z powodu braku 
naboru młodych chórzystów. W 1973 r. nastąpił kres działalności zespołu6.

Obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w bydgoskiej 
Książnicy wyzwoliły wiele sympatycznych i miłych sytuacji. Osoby odwiedza-
5  Działalność sceny muzycznej w Bydgoszczy zaczęła się w roku 1956 od powołania 

Studia Operowego, które w 1959 przekształcono w Teatr Muzyczny Opery i Operetki 
bez własnej siedziby (spektakle odbywały się na scenie Teatru Polskiego). W 1964 
roku zmiana nazwy na Opera i Operetka, w 1980 na Państwowa Opera w Bydgoszczy, 
od 1990 roku nazwa Opera Nova (źródło: http://www.encyklopediateatru.pl/teatry-i-
zespoly/80/teatr-muzyczny-opery-i-operetki).

6 https://pl.wikipedia.org/wikiTowarzystwo_%C5%9Apiewu_%E2%80%9EMoniusz-
ko%E2%80%9D_w_Bydg oszczy

jące wystawę były bardzo pozytywnie nastawione do inicjatywy Biblioteki. Po-
jawiali się zarówno odbiorcy w bardzo podeszłym wieku, jak i tacy, którzy do-
piero uczyli się… chodzić i w najlepsze raczkowali po sali wystawowej. W pa-
mięć zapadły nam dwie panie – jedna z nich wspominała swoje uczestnictwo 
w pokazie Halki z lat 60-tych (do chwili obecnej pamiętała wrażenie, jakie zro-
bił na niej dramatyczny skok tytułowej bohaterki), druga natomiast odwiedzała 
naszą wystawę aż trzy razy – w pojedynkę, z przyjaciółmi oraz z najbliższą ro-
dziną. Jak mówiła, wszystkim chciała pokazać tak szczególne dla niej zbiory. 

Jubileuszowa prezentacja towarzyszyła WiMBP w trakcie Nocy w Bi-
bliotece oraz Nocy Muzeów, dzięki czemu audytorium było jeszcze większe. 
Dużym zainteresowaniem i sympatią cieszył się element muzyczny wystawy, 
czyli gramofon w stylu retro, który w trakcie zwiedzania odtwarzał płyty winy-
lowe z muzyką kompozytora. Wśród najstarszych budził miłe wspomnienia, dla 
najmłodszych był źródłem nowych wiadomości – nie wiedzieli na przykład, że 
taka płyta prawie zawsze posiadała również stronę B (nie licząc unikatowych 
wydawnictw, mających wyłącznie stronę A).

Muzyczny maj w bydgoskiej Książnicy zaliczamy do udanych. Stani-
sław Moniuszko przywitał swoich gości wszystkim, co najlepsze. Na wystawie 
można było zobaczyć cymelia muzyki zagranicznej, polskiej, najstarsze i naj-
ciekawsze wydawnictwa z dziełami kompozytora (zwarte oraz druki muzycz-
ne), grafiki, fotografie oraz dokumenty życia społecznego związane z twórcą, 
a także bogaty zbiór płyt winylowych oraz CD, z muzyką artysty. A wszystko 
to w otoczeniu kwiatów, muzyki i pianina, stojącego w centralnym miejscu sali. 
Wierzymy, że Stanisław Moniuszko nie powstydziłby się takiego wernisażu. 
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Angelika Burczyńska

„BAJKOTERAPIA Z PSEM – CYKL WARSZTATÓW 
KYNOTERAPEUTYCZNYCH”

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że pies może być najlep-
szym przyjacielem człowieka. Udowadniają to zarówno badania naukowe, jak 
i obserwacje z życia codziennego. Na blogu miłośników zwierząt KrakVet.pl 
możemy przeczytać, jak wiele zalet niesie ze sobą posiadanie psa. Już sama 
jego obecność zdaje się wpływać kojąco na domowników. Pies zaspokaja po-
trzebę kontaktu, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ma pozytywny wpływ na 
nasz nastrój, zwiększa odporność na stres, a nawet wzmacnia naszą kondycję 
fizyczną.1 O tym, że można połączyć miłość do zwierząt z popularyzacją czy-
telnictwa postanowiła przekonać swoich użytkowników Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pruszczu. Przez sześć miesięcy – od stycznia do czerwca 2019 roku 
– realizowała ona w ramach XI edycji programu Fundacji Banku Gospodarstwa 
Krajowego ph. „Na dobry początek!” projekt grantowy pt. „Bajkoterapia z psem 
– cykl warsztatów kynoterapeutycznych”. Na ten cel uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 5466 złotych. Wkład własny wyniósł 600 zł. Odbiorcami projektu 
były dzieci z Gminy Pruszcz, ich rodzice, dziadkowie bądź opiekunowie. Bi-
blioteka podpisała porozumienie o współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pruszczu, Szkołą Podstawową w Pruszczu oraz Szkołą Podstawo-
wą w Niewieścinie. 

1 zob: https://www.krakvet.pl/artykuly/dlaczego-psy-sa-najlepszym-przyjacielem-
czlowieka/

Wszystkie dzieci uczestni-
czące w zajęciach miały możliwość 
poznać Kebisia i Kluseczkę – psy 
kynoterapeutyczne rasy cavalier spa-
niel, które towarzyszyły prowadzącej 
warsztaty Monice Litwinow z Cen-
trum Terapii i Edukacji „Bajarnia” 
w Bydgoszczy. Dzięki comiesięcz-
nym spotkaniom z psami dzieci oswa-
jały się ze zwierzęciem, przyzwycza-
jały się do kontaktu z nim poprzez 
dotyk, uczyły się przełamywać lęki 
w kontaktach z otoczeniem. Podczas 
warsztatów wykorzystywano bajki 
kynoterapeutyczne, stanowiące jedną 
z metod wspierających przyswajanie 
nowych informacji. W ten sposób 
uczestnicy zajęć mogli poszerzyć 
swoją wiedzę na temat otaczającego 
je świata zwierząt. Każde spotkanie 
oparte było na innej bajce. W stycz-
niu podejmowano tematy związane 
z obowiązkami, jakie wiążą się z po-
siadaniem psa. Spotkanie lutowe było 
poświęcone zasadom prawidłowego 

zachowania się wobec obcych psów. Warsztaty, które miały miejsce w marcu, 
dotyczyły przełamywania strachu przed psem i tego, jak można sobie z tym 
lękiem radzić. W kwietniu dzieci skoncentrowały się na takich uczuciach, jak 
przyjaźń i wybaczenie. Majowa bajka opowiadała o pewności siebie i o tym, 
jak sobie radzić, gdy jesteśmy nieśmiali. W czerwcu dzieci dowiedziały się, na 
czym polega adopcja bezpańskich psów. Wymienionym spotkaniom towarzy-
szyła pacynka Living Puppets Lusia. 

Dla biorących udział w projekcie dzieci co miesiąc organizowano także 
zajęcia plastyczne i przeprowadzano ogólnorozwojowe zabawy służące utrwa-
leniu poznanych wcześniej zasad. Każde spotkanie kończyła zabawa ruchowa 
przy użyciu tunelu animacyjnego, kładki szkolnej czy klocków COMPRIMO.

Projekt „Bajkoterapia z psem” obejmował również zajęcia dla doro-
słych (mogły im towarzyszyć dzieci). Raz w miesiącu rodzice, dziadkowie, 
względnie opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie mogli zasięgnąć 
konsultacji u specjalistów – kynoterapeutów, którzy wyjaśniali, jak ważny jest 
dla dziecka kontakt ze zwierzętami. W styczniu dorośli podjęli temat kynote-



56 57

rapii jako formy pracy z dzieckiem, której przedmiotem jest lęk przed psami. 
W lutym zagadnienie wiodące stanowiła terapia ręki, wzbogacona o elementy 
dogoterapii. Marzec poświęcony był bajkoterapii z udziałem psa oraz zasto-
sowaniu bajek logopedycznych w dogoterapii. W kwietniu dorośli rozmawiali 
na temat wpływu dogoterapii na rozwój dziecka. Maj poświęcony był głównie 
alpakoterapii. Spotkanie z udziałem prawdziwej alpaki wzbudziło ogromne za-
interesowanie – zgromadziło ponad 50 osób. Warsztaty z udziałem specjalistów 
prowadzili kynoterapeuci z bydgoskiego Stowarzyszenia „DOGrzać serca”. 

Finałowe spotkanie projektu miało miejsce w środę 12 czerwca 2019 
roku. Gośćmi biblioteki były w tym dniu przedstawicielki Związku Kynologicz-
nego w Bydgoszczy – Magdalena Domańska z córką Różą oraz Ewa Grzeca 
wraz ze swymi pupilami. Opowiedziały one o sekcji Agility działającej przy 
bydgoskim Związku Kynologicznym. Agility to dyscyplina sportowa dla psów, 
polegająca na prowadzeniu swojego psa komendami werbalnymi i wizualnymi 
przez specjalnie przygotowany tor przeszkód. Psy pod kierunkiem swoich opie-
kunek dały w bibliotece pokaz swoich umiejętności. 

Łącznie we wszystkich 18. wydarzeniach zorganizowanych w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pruszczu w ramach projektu „Bajkoterapia z psem” 
wzięło udział ponad 100 osób.

Paweł Marchel, Katarzyna Wojtczak

KLIK W KULTURĘ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W SOLCU KUJAWSKIM

 Edukacja cyfrowa seniorów stanowi od kilku lat ważny obszar dzia-
łalności wielu bibliotek zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak 
i w całej Polsce. Nie inaczej jest w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim. 
Placówka ta od 7 lat organizuje zajęcia Komputerowego Klubu Seniora, w ra-
mach których prowadzona jest edukacja z podstawowej obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu. Do końca 2018 r. przeszkolonych zostało ponad 200 
osób w wieku 50+. 
 Rok 2018 był pierwszym, w którym nie odbywały się tradycyjne spo-
tkania Komputerowego Klubu Seniora. Nie oznacza to, że edukacja kompu-
terowa nie była kontynuowana. Wręcz przeciwnie. Seniorzy uczestniczyli nie 
tylko w zajęciach stricte komputerowych, ale także w licznych wydarzeniach 
kulturalnych. Wszystko to w ramach projektu KLIK W KULTURĘ. Koncepcja 
projektu była odpowiedzią na ogłoszony przez Fundację Banku Gospodarstwa 
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Krajowego im. J. K. Steczkowskiego konkurs Generacja 5.0. Grupę odbiorców 
projektu miały stanowić osoby w wieku 50+. Za główny cel konkursu Funda-
cja BGK przyjęła bowiem aktywizowanie osób starszych i przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu, kulturalnemu, cyfrowemu. 
 Zapoznanie się z regulaminem wystarczyło, by pojawił się pomysł po-
łączenia działań ujętych w ramy projektu Generacja 5.0 z realizacją zajęć Kom-
puterowego Klubu Seniora. Idea Klubu idealnie wpisywała się w priorytetowe 
założenia Fundacji. Chcąc maksymalnie wykorzystać możliwości grantowe, na-
leżało zastanowić się nad dodatkowymi działaniami. Zwłaszcza, że 15000 zł – 
maksymalna kwota dofinansowania – dawała wiele możliwości. Nie wyczerpy-
wała ich nawet możliwość zakupu sprzętu komputerowego. Nadal pozostawała 
znaczna kwota do rozdysponowania. Dobrym pomysłem na jej zagospodarowa-
nie okazało się zaproszenie seniorów do udziału w wydarzeniach kulturalnych. 
We wniosku projektowym ambitnie założono, że będzie tych wydarzeń dwana-
ście, w tym zarówno darmowe, jak i płatne. 

Osobom odpowiedzialnym za realizację projektu zależało na tym, by 
jego uczestnikami były osoby mniej aktywne w szeroko rozumianym życiu spo-
łecznym. Dlatego na etapie rekrutacji uczestników postanowiono wyjść poza 
strefę komfortu i poszukiwać uczestników poza stałymi użytkownikami biblio-
teki. Udało się zebrać grupę 20-osobową. Jedna osoba dołączyła do grupy już 
w trakcie realizacji projektu jako wolny słuchacz.

Czas trwania projektu obejmował okres od 15 stycznia do 11 czerwca 
2019 roku. Jego realizacja rozpoczęła się wraz z początkiem roku. W styczniu 
przeprowadzona została rekrutacja oraz odbyło się spotkanie organizacyjne, by 
wszyscy mogli poznać zasady udziału w kursie. W lutym na dobre ruszyła edu-
kacja komputerowa. Na cotygodniowych spotkaniach uczestnicy projektu po-
znawali komputer. Krok po kroku byli wtajemniczani w cyfrowy świat. Po 20. 
spotkaniach i 60. godzinach zajęć komputer i Internet zostały na tyle odkryte, że 
seniorzy mogli sprawnie, bezpiecznie i przede wszystkim świadomie z nich ko-
rzystać. Zakres edukacji komputerowej prowadzonej w ramach projektu KLIK 
W KULTURĘ przyniósł korzyści nie tylko uczestnikom zajęć, ale także prowa-
dzącym je bibliotekarzom. W końcu znalazł się czas na przygotowanie i opraco-
wanie materiałów dla seniorów. Bibliotekarze dysponują obecnie nie tylko bazą 
teoretyczną, ale także materiałami szkoleniowymi do wykorzystania podczas 
kolejnych edycji programu Komputerowy Klub Seniora czy przy realizacji ko-
lejnych projektów zewnętrznych. 

Drugim, równie ważnym, obszarem działań projektowych była akty-
wizacja kulturalna seniorów. Działania w obszarze szeroko rozumianej kultury 
opierały się, co warto podkreślić, o lokalną ofertę. Udział w projekcie pozwolił 
dostrzec zarówno uczestnikom, jak i bibliotekarzom bogactwo oferty propono-
wanej przez soleckie instytucje kultury. Soleckie Centrum Kultury, Muzeum 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Galeria Homo Faber oraz Biblioteka Publicz-
na realizują wiele działań, w których każdy może wziąć udział, a wstęp na nie 
jest bezpłatny. Główną grupę docelową stanowili uczestnicy organizowanych 
w bibliotece zajęć komputerowych. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło jed-
nak na zwiększenie zasięgu oddziaływania i dało możliwość udziału większej 
liczbie osób starszych. O ile darmowe wydarzenia kulturalne nie nakładały na 
bibliotekarzy żadnych ograniczeń co do liczby uczestników, o tyle maksymalną 
liczbę osób, które można było zaprosić do udziału w płatnych wydarzeniach, 
trzeba było ograniczać do czterdziestu. Projekt obejmował udział w 4 imprezach 
biletowanych. 

Pierwszym wydarzeniem z zakresu spotkań z kulturą był udział 
w otwarciu wystawy zdjęć solecczanki Danuty Adamczyk pt. „Po drodze”, 
które odbyło się 14 lutego 2019 r. w Galerii Homo Faber Soleckiego Centrum 
Kultury. Fotografka uchwyciła w kadrze piękno przyrody. Marzec rozpoczął się 
od wizyty w Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Łukasz Wojtecki – pracow-
nik muzeum podzielił się z uczestnikami projektu wieloma ciekawymi histo-
riami związanymi z muzealnymi nabytkami. Dwa dni później seniorzy wzięli 
udział w zorganizowanym przez solecką Bibliotekę Publiczną spotkaniu z Ra-
dosławem Sikorskim – politykiem, dziennikarzem, w latach 2005-2007 mini-
strem obrony narodowej, w latach 2007-2014 ministrem spraw zagranicznych. 
14 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z popularnym aktorem Robertem Więc-
kiewiczem, które zostało zorganizowane w ramach cyklu Kantor Wymiany My-
śli. Spotkanie połączone było z projekcją filmu „Jak pies z kotem”. W ramach 
projektu KLIK W KULTURĘ sfinansowano udział grupy seniorów w Biesiadzie 
Bardów – muzycznej uczcie zorganizowanej przez Soleckie Centrum Kultury 
z udziałem Bogusława Nowickiego, Kuby Sienkiewicza, Marka Stefankiewicza 
oraz Krzysztofa Daukszewicza. Marzec zamknął się wyjściem do kina Kultura, 
mieszczącego się w Soleckim Centrum Kultury na projekcję filmu „Kurier”, 
przedstawiającego wojenne losy Jan Nowaka Jeziorańskiego. Bilety zakupione 
zostały w ramach realizowanego projektu. W kwietniu grupa ponownie zawitała 
w Muzeum Solca im. księcia Przemysła, które świętowało swoje 10-te urodziny. 
Uroczystym obchodom towarzyszyło otwarcie wystawy pt. „Patron”, poświę-
conej św. Stanisławowi, patronowi Solca Kujawskiego. Pierwszym z wydarzeń 
majowych, w którym uczestniczyli seniorzy, było spotkanie autorskie z Anną 
Olszewską zorganizowane w Bibliotece Publicznej w ramach programu Dys-
kusyjne Kluby Książki połączone z promocją debiutanckiej powieści pt. „Moja 
irlandzka piosenka” (wyd. 2018). Także w maju seniorzy mieli niepowtarzal-
ną okazję do poznania historii soleckiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Zgromadzone w muzeum eksponaty pozwoliły prześledzić zmiany, jakie zaszły 
w wyposażeniu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Uczestnictwo w projekcie gwa-
rantowało też wyjście na 2 koncerty. Pierwszy, biletowany, zorganizowany 27 
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maja z okazji Dnia Matki, odbył się w Soleckim Centrum Kultury. Każdy zna-
lazł tu coś dla siebie. Obok nastrojowych, stonowanych utworów zaśpiewanych 
przez Krzysztofa Filasińskiego znalazła się energetyczna muzyka taneczna, któ-
rą serwował zespół 2Magic. 29 maja w Soleckim Centrum Kultury zaprezen-
towali się w ramach odbywającego się w Solcu Kujawskim III Międzynarodo-
wego Konkursu Akordeonowego im. Stanisława Moniuszki muzycy: Klaudiusz 
Baran (akordeon) i Justyna Baran (skrzypce). Niejednokrotnie też seniorzy brali 
udział w wydarzeniach, sami pokrywając koszty swojego udziału. W ramach 
projektu przygotowano także wystawę pasji i zainteresowań seniorów. Wśród 
uczestników kursu były osoby, które biegają, uprawiają triathlon na dystansie 
Ironmana, osoby udzielające się artystycznie i kulturalnie, działające w kołach, 
sekcjach i stowarzyszeniach. Osoby lubiące jazdę na rowerze, pasjonujące się 
historią i żeglarstwem. 

Ostatnie spotkanie, podsumowujące realizację projektu KLIK W KUL-
TURĘ, odbyło się 11 czerwca. Ośmioro uczestników projektu wzięło jeszcze 
udział w zorganizowanym przez solecką Bibliotekę Publiczną 15 czerwca raj-
dzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz. Kilka osób udało się 16 czerwca do 
Bydgoszczy na recital skrzypcowy Michała Nowaka, który miał miejsce w Fil-
harmonii Pomorskiej, a 18 czerwca uczestnicy projektu wysłuchali w Zespole 
Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy koncertu „Podróż dookoła 
świata” w wykonaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej, zamykającego cykl 8. 
audycji muzycznych ph. „Z muzyką dookoła świata”. Koszt biletów oraz wyna-
jętego autokaru pokryty został w ramach realizowanego projektu. 

Wszystkie opisane powyżej działania nie byłyby możliwe do zrealizo-
wania, gdyby nie wsparcie finansowe Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. 
W ramach programu grantowego Generacja 5.0. Biblioteka Publiczna w Sol-
cu Kujawskim otrzymała grant w wysokości 14622 zł. Pozwoliło to na zakup 
niezbędnego do realizacji projektu sprzętu w postaci laptopa i rzutnika multi-
medialnego, a także na umożliwienie uczestnikom projektu udziału w płatnych 
wydarzeniach kulturalnych. 

Była to pierwsza edycja programu grantowego Generacja 5.0. W kwiet-
niu 2019 r. Fundacja ogłosiła nabór do kolejnej. Bibliotekarze soleccy mają już 
głowy pełne pomysłów na aktywizację nie tylko seniorów, ale także innych grup 
odbiorców. 
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Iwona Lichocka

„POWRÓCISZ TU...” 
SALONIK IRENY SANTOR W SOLCU KUJAWSKIM

„Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, 
Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, 

Zatęsknisz do rodzinnych stron 
I wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom.

Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg, 
Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek,

…
Lecz gdy zdobędziesz wszystko już, 

Z dalekich stron kiedyś wrócisz tu.
Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg, 

Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek.”

„Powrócisz tu” to tytuł piosenki po raz pierwszy zaśpiewanej przez 
Irenę Santor w 1966 roku. Jej słowa autorstwa Janusza Kondratowicza bardzo 
wiernie oddają losy Pierwszej Damy Polskiej Piosenki. Bo to właśnie do Solca 
Kujawskiego, „gdzie nadwiślański brzeg”, powróciła po latach artystka. Urodzi-
ła się wprawdzie w Papowie Biskupim (powiat chełmiński), ale już w roku na-
stępnym jej rodzice przenieśli się do Solca Kujawskiego. Ojciec zginął jesienią 
1939 roku, krótko po wybuchu wojny, a ona dalej mieszkała tutaj ze swą mamą. 
To tu spędziła dziecięce lata, chodziła do szkoły podstawowej i w tutejszym 
kościele parafialnym pw. Św. Stanisława (patrona miasta), odkrywała w sobie 
pasję do śpiewania. Jak często wspomina: „Solec to mój matecznik! Bardzo 
interesuje mnie do dziś. Mój dom przy ul. 23 Stycznia, w którym mieszkałam 
z mamą po wojnie, nadal stoi przy głównej ulicy w Solcu.” Dopiero w 1948 
przeniosły się z mamą do Polanicy-Zdroju. Irena Santor to jedna z najbardziej 
znanych i uznanych polskich piosenkarek. Nie ma chyba osoby w Polsce, która 
by jej nie znała. W 2019 roku artystka świętuje diamentowy jubileusz solo-
wej kariery, bowiem przed sześćdziesięcioma laty, w grudniu, wystąpiła po raz 
pierwszy bez „Mazowsza”. Od 2005 roku jest Honorowym Obywatelem Solca 
Kujawskiego.

Powrócisz tu… to również tytuł pięknie wydanego w 2017 roku z ini-
cjatywy Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski przez bydgoskie wydawnictwo 
Pejzaż albumu, którego pełen tytuł brzmi Powrócisz tu … czyli Irena Santor 
i Solec Kujawski. Zamieszczony w książce tekst opracowała Urszula Guźlecka 

– dziennikarka i redaktor bydgoskiego oddziału TVP, natomiast autorem znaj-
dujących się w nim fotografii jest znany bydgoski fotograf Marek Chełminiak. 
Album w niezwykły sposób ukazuje więzy człowieka – Ireny Santor z miastem 
– Solcem Kujawskim. Artystka wielokrotnie, przy różnych okazjach, odwie-
dzając to miasto, powtarzała, że jest bardzo z nim zawiązana. Stąd też wziął 
się pomysł, by to Solec Kujawski stał się szczęśliwym posiadaczem bogatej 
kolekcji pamiątek. 

Pierwsza propozycja, zawierająca chęć przekazania własnego księgo-
zbioru, padła z ust pani Ireny w 2011 roku podczas pierwszej wizyty w nowej 
siedzibie soleckiej Biblioteki Publicznej. Piosenkarka zapytała wówczas, czy 
biblioteka nie chciałaby kiedyś przejąć jej domowego księgozbioru. Wtedy to 
powstał pomysł, by urządzić w soleckiej Bibliotece Kącik Ireny Santor, gdzie 
mogłyby znaleźć się zbierane przez lata książki artystki. Z każdą wizytą pani 
Ireny w Solcu Kujawskim temat pamiątek powracał. Kiedy we wrześniu 2018 
roku artystka odwiedziła po raz kolejny solecką placówkę, omówione zosta-
ły szczegóły przejęcia jej pamiątek i tu już była mowa nie tylko o książkach. 
W ten sposób powstał pomysł urządzenia w soleckiej Bibliotece czegoś więcej 
niż Kącika, a mianowicie Saloniku Ireny Santor, gdzie wyeksponowane zostaną 
podarowane przez piosenkarkę pamiątki.

Dar trafił do Solca pod ko-
niec lutego 2019 roku. Irena Santor 
przekazała Bibliotece w Solcu Ku-
jawskim spory księgozbiór, wiele 
płyt, zarówno winylowych, jak i CD, 
zbieranych przez kilkadziesiąt lat 
oraz całą kolekcję kaset magnetofo-
nowych. Zbiór zawierał także płyty 
z muzyką poważną, w tym Fryderyka 
Chopina, które zostały przekazane 
soleckiej szkole muzycznej. 

W Solcu Kujawskim znajdu-
ją się teraz portrety i zdjęcia piosen-
karki, dyplomy, podziękowania i na-
grody za jej osiągnięcia muzyczne. 
Biblioteka jest również w posiadaniu 
tego, co najcenniejsze dla wykonaw-
ców muzycznych czyli Złotych Płyt 
artystki: za krążek „Kręci mnie ten 
świat” z 2012 r. oraz za sprzedaż al-
bumu „Kobiety” zespołu Pectus (na 
której też zaśpiewała). Są też różno-
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rakie statuetki i nagrody, a wśród nich statuetka od Polonii za krzewienie kultury 
polskiej, dwie statuetki za działalność charytatywną.

W przekazanym Bibliotece księgozbiorze wiele książek, podarowanych 
Irenie Santor, jak i jej życiowemu partnerowi Zbigniewowi Korpolewskiemu, 
zawiera osobiste dedykacje autorów, m.in.: Marka Grechuty, Jeremiego Przy-
bory, Jacka Cygana, Anny Dymnej, Krystyny Kofty, Krzysztofa Daukszewicza, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Leszka Długosza, Edwarda Redlińskiego, Marioli 
Pryzwan, Agaty Młynarskiej, Tadeusza Sygietyńskiego, Joanny Rawik, Marka 
Piekarczyka, Marii Szabłowskiej, Andrzeja Kopiczyńskiego, Romana Kłosow-
skiego, Krzysztofa Logana Tomaszewskiego, Agaty Steczkowskiej i wielu in-
nych. Są też tomiki poezji oraz śpiewniki z tekstami piosenek artystki.

Uroczystego otwarcia Saloniku urządzonego na antresoli soleckiej Bi-
blioteki dokonała w obecności władz miasta oraz licznie przybyłych gości sama 
Irena Santor 5 czerwca 2019 roku. W pięknie urządzonym wnętrzu wyekspo-
nowano wszystkie przekazane pamiątki. Można je oglądać w godzinach pracy 
Biblioteki. 

Mirosław Rzeszowski

OSIEMNASTA ROCZNICA POWSTANIA
KLUBU MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII FLESZ

PRZY REJONOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SZUBINIE

 
  Narodziny Flesza zawdzięczamy pasji grupy ludzi, którzy swe prywat-
ne hobby i osobiste zdolności zdecydowali się realizować wspólnie, nadając 
swej aktywności charakter bardziej zorganizowany i otwarty. Zamiłowanie do 
fotografowania jest dzisiaj wręcz powszechne. Uwielbiamy uwieczniać na zdję-
ciach swe rodziny i miejsca, które nam się podobają. Lubimy też pokazywać 
je znajomym. Nic dziwnego zatem, że Klub Miłośników Fotografii Flesz poja-
wił się na scenie życia kulturalnego Szubina. Bezpośrednią przyczyną powsta-
nia grupy była porażka jednej z wystaw w szubińskiej RBP. Miało to miejsce 
w połowie maja 2000 roku. Wtedy to odbywała się pierwsza edycja konkursu 
plastyczno-fotograficznego „Wieś Pałucka”. Ponad 100 prac plastycznych gwa-
rantowało sukces części plastycznej, jednak problem stanowiła znikoma liczba 
prac w kategorii: zdjęcia. Aby utrzymać charakter rozreklamowanego projek-
tu, trzeba było szybko „znaleźć” fotografie prezentujące Pałuki. No i znalazły 
się. Ściślej biorąc zgłosiły się osoby, które zdjęcia dostarczyły. Prócz dyrek-
tora i jego córki Ewy Rzeszowskiej, była to Małgorzata Staszak – kierownik 
wypożyczalni Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Życzliwe przyjęcie 
skromnej prezentacji zachęciło nas do zawiązania grupy osób fotografujących. 

Powoli poznawaliśmy coraz szerszy krąg osób nieśmiało lub śmiało 
przyznających się do tego, że fotografowanie jest dla nich czymś więcej niż 
pstrykaniem zdjęć. Minął prawie rok. Nieformalne kontakty przestały nam wy-
starczać. Postanowiliśmy stworzyć klub na wzór kolegów z grupy plastycznej 
Plama’s. Z pomocą przyszedł nam Henryk Wojtas, długoletni prezes grupy pla-
styków i jej założyciel, weteran kulturalnych działań w Szubinie i nie tylko. 11 
maja 2001 r. w murach biblioteki szubińskiej odbyło się pierwsze spotkanie 
grupy jeszcze bez nazwy. Jego uczestnikami byli: Małgorzata Staszak, Marek 
Nikodem, Henryk Wojtas, Andrzej Wrona oraz Mirosław Rzeszowski, które-
go wybrano na prezesa grupy. Postawiliśmy sprawę jasno – jesteśmy amatora-
mi, nie rościmy sobie pretensji do tytułu artystów fotografii, profesjonalistów. 
Wszak w słowie amator nie ma nic uwłaczającego. Wręcz przeciwnie, słowo to 
określa pasjonata. 

Od razu na pierwszym spotkaniu dał się odczuć głód publicznej pre-
zentacji swoich dokonań. Treścią pierwszego i następnych spotkań, oprócz 
planowanych wystaw, były też niekończące się dyskusje o walorach aparatów 
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fotograficznych, obiektywów, sekretach przysłony i czasu naświetlania. Bardzo 
chcieliśmy pokazać swoje prace możliwie szerokiemu gronu. Ustaliliśmy, że 
wystaw będzie dużo. Jako galerię wybraliśmy dolny hol Rejonowej Biblioteki 
Publicznej. Od początku było to miejsce szczęśliwe dla fotografów amatorów. 
W czasie dwóch miesięcy każdą ekspozycję oglądało ponad dwieście osób. 
Bibliotece też służyła galeria, przyciągała nowych czytelników, czujących się 
dobrze w otoczeniu ciekawych wnętrz. Poza tym dzięki powstałej galerii biblio-
teka zwiększyła swą atrakcyjność jako miejsce spotkań z kulturą. 

Pierwszą wystawą zorganizowaną przez grupę była Belgia w Fotogra-
fii autorstwa Sławomiry Wojtas. Zwiedzający zobaczyli za pośrednictwem jej 
obiektywu uliczki Leuwen i Antwerpii, słynne kanały i równie słynne rowery 
wprost z Amsterdamu. Zdjęcia, wtedy niewielkie, o wymiarach 10x15 cm, na-
klejaliśmy na szary papier stanowiący tło. Szybko doszliśmy do wniosku, że im 
większe zdjęcia, tym lepiej się prezentują. Wiązało się to ze sporymi kosztami, 
a efekt wywołania zdjęcia na dużej odbitce do końca był niewiadomą, bo nikt 
z nas nie był na tyle biegły, by wywoływać kolorowe zdjęcia z błony fotogra-
ficznej. Podglądu zrobionego zdjęcia nie było – co dzisiaj jest zwyczajną prak-
tyką w cyfrowych aparatach. 

W sierpniu 2001 roku miała miejsce druga wystawa indywidualna An-
drzeja Wrony. Autor – wtedy burmistrz Gminy i Miasta Szubin, nie bacząc na 
swe poważne stanowisko, odważył się przedstawić cykl zdjęć wykonanych w la-
tach 1999-2001. Były to liczne, urokliwe pejzaże pałuckich łąk i lasów, zdjęcia 
makro, na których podziwialiśmy wyśmienicie uchwycone owady, ptaki, rosę 

na pajęczynie. We wrześniu tego samego roku otworzyliśmy pierwszą zbioro-
wą ekspozycję, określającą nas jako grupę. Wystawiali wtedy: Marek Nikodem, 
Małgorzata Staszak, Sławomira Wojtas, Mirosław Rzeszowski. Wspomnienie 
wakacji zostało przyjęte przychylnie. Zwiedzający podziwiać mogli urokli-
we zakątki naszego kraju, ale nie tylko. Dominowały pejzaże górskie. Bardzo 
cieszyła nas najdrobniejsza wzmianka o wystawie w mediach. Była dowodem 
słuszności naszego kroku o utworzeniu grupy. Wtedy jeszcze otwarcia wystaw 
były nieformalne, czynione przez nas jakby przy okazji kolejnych spotkań. Nie 
mieliśmy śmiałości nadawać im oficjalnego charakteru. Sukces kolejnej z nich 
przekonał nas, że pora odważyć się na druk zaproszeń i plakatów. Nazwaliśmy 
rzecz po imieniu. 12 listopada 2001 r. odbył się wernisaż drugiej wystawy zbio-
rowej z podobnym składem autorów pod nazwą Jesienne Pejzaże. Wśród zdjęć 
uwagę zwracały unikalne fotografie zorzy polarnej nad Szubinem uchwycone 
przez Marka Nikodema. Na wystawie nie brakowało też zdjęć przywołujących 
czar parków podworskich w Pińsku i Zalesiu. 

Po wystawach zbiorowych przyszedł czas na kolejną ekspozycję in-
dywidualną. W grudniu 2001 roku zaprezentowała swe prace młodsza córka 
Henryka Wojtasa – Dobrawa, wtedy studentka poznańskiej AWF. Zaprezento-
wała swoje zdjęcia z pobytu w różnych zakątkach USA. Powiało odmiennością 
Nowego Świata. Zwiedzający cieszyli oczy widokami Gór Skalistych, Nowego 
Orleanu, obrazami z rezerwatu Indian. Ledwo ochłonęliśmy po wrażeniach z in-
nego kontynentu, już przyszła zima, a z nią kolejny rok i kolejna wystawa zbio-
rowa: Zima w Fotografii. W lutym, obok członków założycieli, zdjęcia pokazał 
po raz pierwszy Bogdan Adamczyk z Turu. Bogdan okazał się niezwykle silnym 
filarem grupy, co pokazała niedaleka przyszłość. Jego fotografie odznaczały się 
wyrazistym, indywidualnym stylem. Zdobył sobie uznanie członków Flesza po-
ziomem swoich prac oraz zaangażowaniem w działania grupy. 

W marcu 2002 roku mieszkańcom Szubina objawił się młody talent 
fotograficzny w osobie Agnieszki Kokocińskiej, wtedy uczennicy 4 LO w Byd-
goszczy. Agnieszka zaskoczyła wszystkich niezwykle interesującymi, dojrzały-
mi pracami. Jej biało-czarne portrety młodej modelki tchnęły tajemniczością, 
nieokreśloną nostalgią. Wiosna 2002 r. była dla nas pomyślna. W maju do ze-
społu dołączył jeszcze jeden młody talent – Michał Bielecki, chłopak o niezwy-
kłej wrażliwości, pragnący kreować obrazy, a nie tylko je odwzorowywać. Jego 
biało-czarne prace budziły duże zainteresowanie. Michał wziął udział w ma-
jowej wystawie zbiorowej obok innych członków grupy. Niebo i Woda – bo 
tak brzmiał tytuł ekspozycji – było pretekstem do pokazania uroków przyro-
dy pałuckiej, a szczególnie rozlewisk nadnoteckich oraz bajecznych zachodów 
słońca. 

W 2002 r. grupa zaprezentowała swoje prace po raz pierwszy poza 
granicami gminy. Z powodzeniem pokazaliśmy fotografie w Gminnym Domu 
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Kultury w Białych Błotach. W tym czasie skupieni przy bibliotece amatorzy 
fotografowania postanowili włączyć się do obchodów Dni Szubina. Od maja 
aż do lipca prezentowano wystawę pod nazwą Moje miasto. Tym miastem był, 
oczywiście, Szubin. Po raz pierwszy chyba postanowiliśmy tak bardzo zawęzić 
temat swoich polowań z aparatem. Przedmiotem zdjęć była architektura i wyda-
rzenia w mieście. Ta nowa perspektywa podziałała na nas twórczo. Wielość ujęć 
naszego miasteczka zdumiewała nawet nas samych. Tym razem był już oficjal-
ny wernisaż z imiennymi zaproszeniami i lampką wina. Grupa okrzepła. 

Portret z Myszką stanowił drugą wystawą indywidualną Agnieszki 
Kokocińskiej. Konsekwentny styl, wysoki poziom wykonanych zdjęć i powab 
modelek prezentujących się na biało-czarnych portretach przyniósł autorce 
duże uznanie. Ekspozycja potwierdziła klasę ówczesnej licealistki, swobodnie 
operującej konwencją „starego zdjęcia”. Efekt był doskonały. Prawie dwuletni 
okres pracy grupy zaowocował też zacieśnieniem wzajemnych związków. Po-
jawiły się przyjaźnie. Do kręgu sympatyków grupy weszli współmałżonkowie, 
przyjaciele. Wynikiem tego były spotkania nieformalne klubowiczów, jak np. 
to z 19 września 2002 r. w domu Marka Nikodema. Potem spotykaliśmy się 
jeszcze wielokrotnie w Brzózkach u Bogdana i Lucyny Hunkier oraz w posia-
dłości Iwony i Piotra Dudków koło Mąkoszyna. Wiele było roboczych spotkań 
w bibliotece. 
  W październiku 2002 roku zaprezentowaliśmy Barwy Lata. Była to 
kolejna wystawa zbiorowa, na której pojawili się nowi amatorzy fotografii: Da-
nuta Rzeszowska i Roman Jagodziński. Ich udział ożywił życie klubu. Prezen-
towane zdjęcia były kolejną okazją do pokazania piękna Ziemi Szubińskiej. Na 
przełomie 2002/2003 roku doszło do otwarcia najliczniej reprezentowanej chyba 
wystawy. Jesienne fotografie pokazało dziesięcioro członków klubu, a między 
nimi po raz pierwszy Lucyna Hunkier z Turu, która uraczyła nas niewiarygod-
nie pięknym obrazem pełnym mgieł poranku nad Notecią i Izabela Gorzycka 
ze Szkocji ze świeżymi wizjami przyrody. Zdjęcia uwiecznione przez aparat 
żyły w tamtych czasach także w formie przezroczy. 14 lutego 2003 małżeństwo 
Barbara i Marek Nikodemowie przygotowali na bazie slajdów wykonanych 
w latach 80 i 90-tych w polskich i czeskich górach pokaz na dużym ekranie. 
Miejscem pokazu była czytelnia główna Rejonowej Biblioteki Publicznej. 

Dobrym zwyczajem Flesza stało się organizowanie wystaw gościnnych 
osób spoza Szubina. Pojawienie się Justyny Ratajewskiej w galerii w marcu 
2003 roku było nowym impulsem dla grupy i podniosło po raz kolejny poziom 
wystawianych w bibliotece prac. W Obiektywie Justyny była wystawą na po-
zór skromną. Kto jednak przyjrzał się dokładnie prezentowanym portretom, nie 
miał wątpliwości, że ma do czynienia z fotografem znającym się na rzeczy. 
Istotnie młoda, 24-letnia wtedy, szubinianka od dłuższego czasu pobierała nauki 
fotografii w Collegu w Richmond w Anglii. Justyna nie poprzestała na wystawie 

autorskiej w szubińskiej galerii. Jeszcze kilkakrotnie zaakcentowała związek 
z grupą. Minęły trzy lata od skrzyknięcia się miłośników fotografii. Skonsolido-
waliśmy się na tyle, że postanowiliśmy nadać nazwę grupie. Wybrano zapropo-
nowaną przez Małgorzatę Staszak nazwę Flesz. Odtąd oficjalnie zaistnieliśmy 
jako Klub Miłośników Fotografii Flesz. 

Nazwa przydała się znakomicie, bo oto na horyzoncie pojawiła się 
pierwsza znacząca wystawa wyjazdowa. Zaprosił nas Andrzej Budziak, dyrektor 
Zespołu Pałacowego Lubostroń. Po gorączkowych naradach wybraliśmy jako 
miejsce ekspozycji piwnice budynku przy pałacu. Z radością przystąpiliśmy 
do licznych przygotowań. Członkowie Flesza kilkakrotnie odwiedzali Lubo-
stroń, przygotowując ekspozycję, a nie było to takie proste. Trzeba było zakupić 
nowe antyramy, zaplanować ich usytuowanie w nietypowych wnętrzach piw-
nic, oprawić zdjęcia, zaprojektować i wydrukować zaproszenia. Wiele pomógł 
nam wtedy dyrektor Lubostronia. Zdawało się nam, że pracom nad wystawą nie 
będzie końca. Wieczór 16 marca 2003 r. rozpoczął koncert muzyki poważnej 
we wnętrzach pałacowych. Następnie goście zeszli do galerii, by uczestniczyć 
w uroczystości otwarcia ekspozycji. Były przemówienia, gratulacje, błysk fle-
szy i szampan. Doskonała frekwencja na otwarciu przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Publiczność zjechała z bliższej i dalszej okolicy. Dotarła prasa, 
przedstawiciele władz gminy, znajomi, przyjaciele. W piwnicach cisnęły się tłu-
my pragnące zerknąć na nasze prace. Nie szczędzono nam słów uznania. To był 
sukces! Skosztowali go: Bogdan Adamczyk, Michał Bielecki, Krzysztof Chru-
ściński, Iza Gorzycka, Lucyna Hunkier, Roman Jagodziński, Agnieszka Koko-
cińska, Marek Nikodem, Małgorzata Staszak, Dobrawa i Sławomira Wojtas, 
Andrzej Wrona oraz Mirosław i Danuta Rzeszowscy. 

Zmęczeni nieco tematami przyrodniczymi w maju 2003 r. postanowili-
śmy odważyć się na pokazanie portretów. Ekspozycja W Krainie Dzieci poka-
zała, jak różnorodnie można podejść do, wydawałoby się prostego, tematu. Urok 
portretowanej dziatwy też sporo dodał naszym zdjęciom. Warto zaznaczyć, że 
wystawa była też formą udziału Flesza w corocznych Dniach Szubina Wiosna 
na Pałukach. Flesz włączył się też po raz pierwszy w obchody Tygodnia Kul-
tury Chrześcijańskiej wystawą pod tytułem Znaki Wiary. Stały skład Klubu 
zaprezentował niezwykle różnorodne podejście do tematu. Do dziś pamiętam 
niezwykłe zdjęcia Romana Jagodzińskiego prezentującego stalowe krzyże na 
zapomnianym protestanckim cmentarzu wiejskim, a były i inne wybitne prace. 
Zorza, zaćmienie i niebo w górskiej scenerii – tak można by było najkrócej okre-
ślić charakter prac Marka Nikodema, który słynie z wyjątkowych zdjęć zjawisk 
astronomicznych. W 2001 roku miesięcznik „Młody Technik” uznał cykl jego 
zdjęć prezentujących zorzę polarną za najlepsze zdjęcia roku. Marek otrzymał 
także wyróżnienie w konkursie fotografii astronomicznej organizowanym przez 
„Wiedzę i Życie”. Zdjęcie zachodu słońca nad Biskupinem trafiło na okładkę ty-
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godnika „Pałuki”. W następnych latach jego zdjęciami zainteresowało się słynne 
NASA oraz kilka prestiżowych gazet europejskich. Jedno ze zdjęć publikował 
francuski „Le Monde”. Nic dziwnego, że już wtedy wystawa prezentowana od 
sierpnia do października 2003 r. wzbudziła duże zainteresowanie. 

Po pracowitym lecie członkowie Flesza spotkali się na pikniku u Bog-
dana Adamczyka i Lucyny Hunkier w Brzózkach. To spotkanie zaowocowało 
oczywiście nowymi zdjęciami plenerów, które znalazły się na październikowej 
wystawie Letnie Impresje. Prócz prac żelaznego składu grupy, można było po-
dziwiać fotografie Natalii Szulc, Joanny Kucharskiej i Marty Steinke. 16 grud-
nia 2003 r. odbyła się dwunasta wystawa Klubu pod nazwą Spojrzenia – plon 
wędrówek z aparatem w ręku. Nie były to proste widoczki, lecz raczej zapis 
refleksji i dłuższych przemyśleń każdego z nas. W efekcie na ścianach biblioteki 
trudno było zobaczyć banalny pejzaż. 
   Na przełomie stycznia i lutego 2004 r. Klub Miłośników Fotografii 
Flesz gościł ze swymi pracami w nakielskim muzeum. Siłą rzeczy była to wy-
stawa retrospektywna. Nikt nie pomagał nam przy jej organizacji. Pamiętam, że 
była wtedy gołoledź. Marek zaofiarował się przewieźć prace z Szubina do Nakła 
prywatną furgonetką. Obłożyliśmy antyramy styropianem i zapakowaliśmy je 
do kartonu po telewizorze. Każdy zakręt czy wybój na szosie przyprawiał nas 
o drżenie serca. Na szczęście szyby wytrzymały. Wreszcie przyszedł 30 stycz-
nia – dzień wernisażu. Jak się okazało, na otwarciu było więcej zwiedzających 
z Szubina niż z Nakła, ale cieszyliśmy się nową możliwością pokazania swoich 
zdjęć. Poziom prac był wysoki. Wystawiali: Bogdan Adamczyk, Michał Bie-
lecki, Izabela i Beata Gorzyckie, Lucyna Hunkier, Roman Jagodziński, Marek 
Nikodem, Danuta i Mirosław Rzeszowscy, Małgorzata Staszak, Marta Steinke, 
Sławomira i Dobrawa Wojtas, Krzysztof Chruściński, Andrzej Wrona i Jacek 
Zajdlewicz. 

Ostro-Nieostro była wystawą dwóch utalentowanych kolegów: Ro-
mana Jagodzińskiego z Szubina i Bogdana Adamczyka z Brzózek. Obaj zapa-
leni miłośnicy fotografii mający na swoim koncie fascynujące zdjęcia, żyjący 
fotografią. Roman pokazał wtedy „nieostre”, jakże impresjonistyczne, nocne 
pejzaże Bydgoszczy. Bogdan prezentował głównie przyrodę Pałuk, ale nie tyl-
ko. Nie brakowało tam kolorowych graffiti na ceglanych murach. W tym czasie 
w Szubinie gościł ówczesny wiceminister obrony narodowej – Janusz Zemke. 
Dołożyłem starań, by obejrzał wystawę. 

Nadszedł czas, by naszą galerię udostępnić mieszkańcom Szubina. 
Ekspozycja pt. Dzieci w Obiektywie złożona była z przyniesionych przez ludzi 
prywatnych zdjęć z rodzinnych albumów. Na nasz apel do biblioteki zaczęły 
spływać dziesiątki kopert z plikami zdjęć. W wypożyczalni znajdowała się urna, 
do której można było wrzucić podpisane fotografie. Zadbaliśmy też o to, by 
ogłoszono to w prasie regionalnej. Odzew ludzi przerósł nasze oczekiwania. 

Ostatecznie na wystawie pojawiło się ponad 500 amatorskich fotografii. Zdję-
cia naszego autorstwa tym razem stanowiły jedynie suplement. Głównym auto-
rem wystawy byli mieszkańcy naszej gminy. Otwarcie, które miało miejsce 30 
kwietnia 2004 r., było jednym z bardziej udanych. Wystawa trwała aż do lipca 
i stale cieszyła się zainteresowaniem. Niespodzianką były zdjęcia z dawnych 
lat. Uchwycone na nich dzieci w chwili otwarcia wystawy były już dorosły-
mi osobami. Tym samym ekspozycja zyskała drugi wymiar. Stała się nie tylko 
„portretem naszych dzieci”, ale też podróżą w czasie w świat dzieciństwa i pa-
noramą życia naszej społeczności. 

Członkowie Flesza organizowali także wystawy indywidualne poza 
galerią w bibliotece. Do takich wystaw zaliczyć można tę z lipca 2004 r., w pa-
łacu lubostrońskim, autorstwa Justyny Ratajewskiej i Michała Bieleckiego. Ju-
styna pokazała swoje „miękko” fotografowane portrety, bez nadmiernej ostrości 
kadru, a także „felieton” z życia kobiety. Michał, jak zwykle, epatował widzów 
pracami mającymi wiele z surrealizmu i symbolizmu. Mimo młodego wieku au-
tora, jego prace były dojrzałe, skłaniające do refleksji. 21 lipca w tymże pałacu 
zdjęcia kosmosu prezentował Marek Nikodem wraz z grupą swych przyjaciół 
astronomów – amatorów. 

9 lipca 2004 r. odbyła się 14 wystawa zbiorowa pod znamiennym ty-
tułem Z bliska i z Daleka. Tytuł ekspozycji wskazywał na jej temat. Wśród 
wystawiających pojawiła się Justyna Ratajewska. Zadebiutował Witek Małecki, 
który następnie okazał się cennym wsparciem dla grupy. Część zdjęć stanowiły 
makrofotografie. To efekt rosnącego zaawansowania technicznego i pośrednio 
poziomu wykonywania zdjęć przez grupę. Niektóre fotografie przedstawiały 
tak odległe obiekty, jak kometa NEAT Q4, uchwycona przez Marka Nikodema, 
znanego ze wspaniałych zdjęć kosmosu. Inne z całkiem bliska – mrówki, mo-
tylki, ale też twarz nowo narodzonego dziecka – Mikołaja Rzeszowskiego. Nie 
brakowało też przedstawień martwej natury. 

9 listopada na wernisażu Wspomnienie Lata było tłoczno i wesoło. 
Czternastu z nas zaprezentowało ponad 30 fotogramów. Były to stuprocentowe 
wakacyjne zdjęcia, pełne słońca i pogody. Po tej wystawie mogliśmy zobaczyć 
w galerii Flesza indywidualną ekspozycję Małgorzaty Staszak i Andrzeja Wro-
ny. Cztery Pory Roku a Jesień Inaczej otwarta 26 stycznia 2005 r., wzbudziła 
spore zainteresowanie. Słowo „inaczej” użyte w tytule nie było przypadkowe. 
Chyba po raz pierwszy na wystawie grupy pojawiły się obrazy fotografie ce-
lowo i świadomie kreowane za pomocą programu komputerowego autorstwa 
Andrzeja Wrony. Małgorzata zaprezentowała zdjęcia, które tchnęły eleganckim 
pięknem, nieprzeciętnym wyczuciem koloru i formy. 

Członkowie Flesza generalnie oddają się fotografowaniu przyrody. 
Mniej jest w tych zdjęciach publicystyki, sportu. Nie można było jednak zigno-
rować Igrzysk Olimpijskich. Z pomocą przyszedł nam zaprzyjaźniony z grupą 
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Zdzisław Szałkowski, który przywiózł z Aten dziesiątki filmów i setki zdjęć. 1 
kwietnia 2005 r. odbył się pokaz najlepszych prac wywołanych w ciemni Zdzi-
sława. Odwiedzający wystawę mogli zobaczyć m.in walkę na bieżni, znane 
gwiazdy lekkoatletyki, delektować się poetyką zmagań na torze wioślarskim. 
Autor zdjęć w czasie wernisażu sporo powiedział nam o technice wykonywania 
zdjęć z widowisk sportowych, dzielił się ciekawostkami i wrażeniami z pobytu 
w Atenach. To była ciekawa odmiana dla bywalców naszych wystaw. 

14 maja 2005 r. z okazji Dni Szubina członkowie Klubu zaprezento-
wali wystawę zbiorową pod tytułem: Faktura i Forma. Warto odnotować tu-
taj debiut w grupie Jarosława Junyka i Edyty Jareckiej. Gościnnie wystąpił też 
Waldemar Szymczak. Jarek Junyk związał się na stałe z grupą i wprowadził do 
niej żonę, Małgosię. W tym czasie Witek Małecki stworzył naszą pierwszą stro-
nę internetową W ten sposób wkroczyliśmy w świat wirtualny. W późniejszym 
okresie obowiązki prowadzenia strony przejmowali na siebie Marcin Makowski 
i Kamil Libront. 29 maja 2005 klubowicze zafundowali sobie plener na łąkach 
Folusza – rezerwatu krajobrazowego pod Szubinem. Wiadomo, że tam lubią po-
kazywać się żurawie – ścigane teleobiektywem od lat przez Małgorzatę. Podob-
no siedzibę tam ma nawet orzeł bielik. Choć spotkanie było udane towarzysko, 
to podobno jedynym efektem polowań z obiektywem były komary. 

Trzeba zaznaczyć, że Flesz przez sam fakt swego istnienia zachęcał in-
nych do twórczości fotograficznej. Szubinianki Natalia Szulc i Joanna Kuchar-
ska wystawiły swoje prace w galerii MDK nr 3 w Bydgoszczy. Tego samego, 
w którym uczyli się rzemiosła fotograficznego Agnieszka Kokocińska i Michał 
Bielecki. Swoje Drzwi zaczął pokazywać w kraju Mirosław Rzeszowski. Nasz 
Klub w 2005 roku reklamował także siebie oraz gminę na wystawach wyjazdo-
wych. Z inicjatywy Grzegorza Modlińskiego zawitaliśmy z wystawą do Domu 
Dziecka w Kołdrąbiu, biorąc udział w IV festynie integracyjnym pod patrona-
tem ks. Arcybiskupa H. J. Muszyńskiego. Fotografie bardzo się podobały. Do-
dajmy, że niezwykle wiele pracy w jej przygotowanie włożyli Małgosia Staszak 
i Witalis Małecki. Oni też reprezentowali Flesz dwukrotnie w Kołdrąbiu. Znaki 
religijne obejrzał sam ks. arcybiskup. 

1 lipca miała miejsce wystawa zbiorowa pod nazwą Żywioł. Na zdję-
ciach obecne były wszystkie cztery żywioły. I znowu błyskawice Marka Ni-
kodema nie pozwoliły długo oderwać od siebie wzroku. Były też wodospady 
i święty ogień, Matka Ziemia. Wystawiał stały skład grupy. Mimo letniej kani-
kuły widownia dopisała. W lipcu grupa zaprezentowała się też w Turze z okazji 
święta tej miejscowości, Dnia Tura i jubileuszu słynnej huty szkła Tur. Nasze 
prace zawisły na jeden dzień we wnętrzach wiejskiej świetlicy. Na wystawienie 
prac w Turze nalegał bardzo Bogdan Adamczyk i oczywiście miał rację. Foto-
grafie zrobiły duże wrażenie. Świadczą o tym liczne wpisy do naszej kroniki. 

  Jesień 2005 r. otworzyła wystawa Ludzie i Miejsca, będąca częścią ob-
chodów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szubinie. 15 września wernisaż w Re-
jonowej Bibliotece Publicznej przyciągnął zdecydowanie inną publiczność niż 
zazwyczaj. Różnorodność tematyczna i bogactwo ujęć tematu było godne uwa-
gi. Do dziś pamiętam świetne zdjęcie żydowskich macew autorstwa Andrzeja 
Wrony, czy najbardziej włoski pod słońcem błękit nieba przeciętego krzyżem 
w Brzyskorzystwie, wykonany przez nową członkinię grupy Małgorzatę Junyk. 
W tym czasie Urząd Miasta zaproponował nam zamieszczenie zdjęć w swoim 
folderze. Chętnie skorzystaliśmy z tej szansy. Od 2005 r. członkowie Flesza 
mieli swój symboliczny, ale ważny udział w tworzeniu wielotomowej książki 
Duch i Czas. To ich zdjęcia zdobią okładki każdego z tomów wydawnictwa. 
W przeddzień Dnia Niepodległości, 10 listopada, otwarta została wystawa pt. 
Słońce i Mgły. W składzie autorskim znaleźli się: Lucyna Hunkier, Małgorzata 
Staszak, Małgorzata i Jarosław Junykowie, Marek Nikodem, Andrzej Wrona, 
Beata Gorzycka, Witalis Małecki, Mirosław Rzeszowski. Było to udane otwar-
cie – bez oficjeli, ale za to z niezwykle liczną publicznością. Byłem zadowolony, 
że mogę poinformować o planowanej na połowę stycznia 2006 r. prezentacji 
dorobku grupy w Domu Kultury w Kcyni. 

W tym czasie nasza ekspozycja w bibliotece była czynna do pierw-
szych dni stycznia. Cechował ją szczególny liryzm prezentowanych tematów. 
Marka Nikodema „Las Ardeński” – bo tak odczytałem jego zdjęcie, czy ma-
gicznej urody, zagubiony w mgłach most, zawieszony nad urwiskiem, Andrzeja 
Wrony niepowtarzalny wschód słońca nad szmaragdowo-mlecznymi łąkami, 
czy pastwiska i na nich krowy zanurzone we mgle koloru ochry Beaty Gorzyc-
kiej, zachody słońca w bajkowych barwach Małgorzaty i Jarka Junyków. 

Kolejna wystawa należała do sióstr Gorzyckich – Izy i Beaty. Wernisaż 
pt. Zatrzymane w kadrze miał miejsce 27 stycznia 2006 r. Po kilku miesiącach 
18 kwietnia, z okazji 60 rocznicy powstania Rejonowej Biblioteki Publicznej 
w Szubinie, Klub zaprezentował wspólną wystawę pt. Uśmiech Gutenberga. 
Trudno było zebrać prace. Wszyscy narzekali na brak weny. Fotografie spływa-
ły powoli. Jeszcze w przeddzień myśleliśmy, że wystawa nie uda się. Dosłownie 
dzień przed otwarciem wysypał się worek ze zdjęciami. Swoje prace zaprezen-
towali: Andrzej Wrona, Małgorzata Staszak, Bogdan Adamczyk, Witalis Ma-
łecki, Mirosław Rzeszowski, Beata Gorzycka, Małgorzata i Jarosław Junyko-
wie. Pierwszy raz zdjęcia pokazał Krzysztof Suszek. Jak zwykle fotografie były 
bardzo różnorodne. Niektórzy autorzy podeszli do tematu „książka” humory-
stycznie, inni wystawili obrazy metaforyczne, jeszcze inni pokazali destrukcję 
książki. Kolejne Dni Szubina przypadły w 5-tą rocznicę założenia Flesza. Z tej 
okazji zaprosiliśmy swoich sympatyków na małą uroczystość. Było przemówie-
nie, szampan, ale co najważniejsze: wspaniały pokaz multimedialny wykonany 
dużym nakładem pracy przez Marka Nikodema i Witalisa Małeckiego. Kole-
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dzy zaprezentowali zebranym ponad 320 zdjęć, oprawionych muzycznie. Efekt 
oglądania obrazów z cyfrowego rzutnika na dużym ekranie był niesamowity. 
8 czerwca 2006 r. swoją wystawę indywidualną pt. Tam Gdzie Znika Słońce 
zaprezentował Marek Nikodem. Był to plon sesji zdjęciowej, która odbyła się 
w Turcji w czasie całkowitego zaćmienia słońca. 

Powoli wchodziliśmy w epokę fotografii cyfrowej. Nasze spotkania 
pełne były sporów i debat, która z fotografii jest lepsza, bardziej szlachetna, któ-
re aparaty potrafią zrobić lepsze zdjęcia. Z czasem spory cichły. Nowe nieubła-
ganie zastępowało stare. Dziś jest już oczywiste, że do kliszy nie ma powrotu, 
choć wcale nie była gorszym medium w dziele tworzenia zdjęć. Do dziś uważa 
się, że nawet lepszym. Zwyciężyła jednak wygoda, forsowanie przez korpora-
cje nowych technologii. Kolejne wystawy 2006 roku to ekspozycje zbiorowe: 
w sierpniu Kształt Natury i w październiku Szczegół. Postanowiliśmy rozsze-
rzyć swoją działalność rozpisując konkursy fotograficzne dla młodzieży szkol-
nej. Naszym partnerem i współfundatorem nagród stał się Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie. Pierwszą z cyklu wystaw pokon-
kursowych adresowanych do gimnazjalistów była Jesień na Pałukach.

Rok 2007 przyniósł kolejne ciekawe doświadczenia. Małgorzata Sta-
szak i Witalis Małecki zaprezentowali swoje zdjęcia w ciekawym folderze Nad-
notecki Szlak Rowerowy. Włożyli też wiele pracy w przygotowanie folderu, 
który ukazał się dzięki projektowi i pod redakcją Artura Michalaka, późniejsze-
go burmistrza Szubina. Sezon wystawienniczy otworzyły w lutym Uroki Co-
dzienności, Radość Chwili – wystawa zbiorowa. W marcu przypomniała o so-
bie Dobrawa Wojtas, która na gościnnej wystawie zaprezentowała fotoreportaż 
z Barcelony. Kolejne wystawy zbiorowe grupy to: w kwietniu – Wizytówki 
Współczesności, w czerwcu Dziura, a w sierpniu wystawa Mosty – te dwie 
ostatnie były wyrazem znużenia tradycyjnymi tematami, jakie podejmowali 
fleszowcy. Zapragnęliśmy odrobiny szaleństwa i to zadziałało. W tym czasie 
do grupy dołączył Marcin Makowski. Październikowa ekspozycja Magiczne 
Miejsca była powrotem do źródeł. Znów cieszyły nas piękne krajobrazy. Rok 
2007 zakończyła ponownie wystawa pokonkursowa. Tym razem pod hasłem 
Uroki Krajny i Pałuk. Sponsorem głównym było Starostwo, a na wystawie 
zobaczyliśmy wiele ciekawych fotografii młodzieży z gminy Nakło, Mrocza 
i Sadki. 

Rok 2008 przywitała z nami nowa utalentowana fotografka Iwona 
Dudek – autorka zdjęć z motolotni. Był to okres licznych wystaw zbiorowych 
członków Flesza. W styczniu otworzyliśmy wystawę Drzewo, w marcu Kolor 
Czerwony, a pod koniec kwietnia, w siódmą rocznicę istnienia grupy, wystawę 
Retrospekcja – The Best Of Flesz. Wystawiły wtedy swoje zdjęcia 24 osoby. 
W czerwcu miał miejsce wernisaż pt. Ziemia i Światło, w lipcu Cień, a we 
wrześniu Wakacyjne Nastroje. Na tej wystawie zadebiutowała Natalia Jaro-

szewska, nowa członkini Klubu. Natalia szybko stała się jednym z ważniejszych 
jego filarów. Z wymienionych wystaw na szczególną uwagę zasługuje Ziemia 
i Światło – przygotowana na zaproszenie Starostwa Nakielskiego i prezentowa-
na wraz z pokazem multimedialnym i z pracami malarzy grupy Plama’s. Okazją 
ku temu była międzynarodowa wystawa malarstwa i fotografii w Nakle, która 
odbyła się w dniach 14-28 czerwca 2008 roku. Należy tu dodać, że pokaz zdjęć 
naszego klubu przygotowali Marek Nikodem i Witalis Małecki, którzy włożyli 
w to wiele trudu. 

Kolejnym, niezwykle ważnym przedsięwzięciem, była realizacja pro-
jektu Ginący Świat Kolei. Zrealizowany został z grantu przyznanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wspólnie z mło-
dzieżą fotografowaliśmy dworce kolejowe trzech powiatów: bydgoskiego, na-
kielskiego i żnińskiego. Projekt wieńczyła wystawa pokonkursowa z udziałem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Był to jeden z bardziej udanych pro-
jektów, jaki realizowaliśmy. Otworzył nam oczy na piękno architektury starych 
dworców i stacyjek. Uświadomił wartość dziedzictwa kultury materialnej z XIX 
w. Tuż po tej wystawie w listopadzie odbyła się kolejna wystawa pokonkursowa 
Uroki Krajny i Pałuk – ostatnia już z tego cyklu. 

Rok 2009 otworzyła wystawa zbiorowa Kwiaty. Pojawienie się 
w środku zimy na ścianach galerii ferii żywych kolorów było udaną ucieczką 
od monotonni krajobrazu za oknem. Marzec za to przyniósł niezwykle intere-
sującą wystawę zdjęć podróżniczych pt. Mongolia Muzyka Stepów. Autorzy: 
Wojciech Buraczewski, Radosław Kiliński i Mariusz Kral zaprezentowali po-
nad trzydzieści zdjęć z dwumiesięcznego pobytu w Mongolii północnej i połu-
dniowej. Zdjęcia prezentowały zarówno pejzaże, jak i sceny rodzajowe z życia 
miejscowej ludności. Szczególnie ujmujące były portrety rodzin mongolskich. 
Autentyzmem dawnego dokumentu tchnęły biało-czarne zdjęcia Radka Kiliń-
skiego, prezentujące m.in. mnichów buddyjskich i jeźdźców na stepie. Wysta-
wie towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego nakręconego przez młodych po-
dróżników. Kolejne wystawy tego roku to Moje Miasto – w maju oraz w lipcu 
wystawa zbiorowa Flesza w Lubostroniu. Wystawa czerwcowa była szczegól-
na. Rok po tragicznej śmierci Witalisa Małeckiego zaprezentowaliśmy zdjęcia 
naszego zmarłego kolegi. Tytuł wystawy Nie Kasujemy do Ciebie Numeru 
mówił sam za siebie. Na otwarcie przybyło bardzo wielu przyjaciół i znajo-
mych Witka. Członkowie grupy przekazali rodzinie zmarłego pamiątkową fo-
toksiążkę ze zdjęciami autorstwa Witka i naszymi. We wrześniu 2009, w ramach 
obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej, otwarta została wystawa Otoczmy 
Troską Życie. Zaprezentowano głównie prace ukazujące dzieci, jako symbol 
kruchości życia, które trzeba chronić. Październik przyniósł zupełną zmianę kli-
matu. W Alpy było swoistym zapisem wrażeń z wyprawy alpejskiej Małgosi 
i Jarka Junyków, Iwony i Piotra Dudków oraz Marcina Makowskiego. Listopad 
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tradycyjnie już poświęcony był podsumowaniu kolejnego projektu pt. Jezio-
ra Pałuckie w Czterech Porach Roku. Tym razem postanowiliśmy uwiecznić 
krajobraz jezior pałuckich narażony na dewastację ekologiczną i urbanistyczną. 
Plonem tego była niezwykle urokliwa panorama jezior pałuckich od Rogowa 
w powiecie żnińskim po Kornelin pod Szubinem. W projekcie wzięła udział 
młodzież, w tym wychowankowie zakładów poprawczych w Kcyni i Szubinie. 
Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Starostwa Nakielskiego i Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska w Szubinie. 

Natężenie wystaw skłoniło nas do prób poprawienia wystroju holu bi-
blioteki, by przeistoczył się w prawdziwą galerię Flesza. Najpierw w 2009 roku 
zmieniona została szara płyta lastryko na jasną, estetyczną glazurę, rok później 
w ramach projektu Powiat na 5! wymieniono drzwi wewnętrzne oraz założo-
no oświetlenie halogenowe. Zdjęto starą, ciemną boazerię. Ściany w jasnym 
kolorze stworzyły obszerniejsze optycznie, lepiej przystosowane do celów wy-
stawienniczych miejsce. Od tego czasu mogliśmy powiedzieć z przekonaniem: 
mamy galerię z prawdziwego zdarzenia. 

W styczniu 2010 r. odbył się wernisaż wystawy zbiorowej pt. Czarne 
Białe. Autorami wystawy ukazującej różne aspekty fotografii „bez kolorów” 
byli członkowie Klubu Miłośników Fotografii Flesz. Maj przyniósł niezwykle 
ciekawą ekspozycję fotografii otworkowej pt. U źródeł. Fotografia Otworko-
wa. Byliśmy świadkami m.in. niecodziennego eksperymentu fotograficznego. 
Przy pomocy oryginalnego aparatu, przypominającego bardziej pudełko na buty 
niż Canona, Mirosław Kotlarek wykonał około 60 osobom pamiątkowe zdjęcie. 
Nie była to magia, lecz pokaz działania aparatu otworkowego używanego u źró-
deł fotografii w XIX w. W galerii podziwialiśmy zdjęcia wykonane tą unikatową 
techniką. Autorami wystawianych prac byli gościnnie: Sławomira Szkuta, Mi-
rosław Kotlarek, Jakub Jaszewski, oraz szubinianie: Damian Jankowski, Rado-
sław Kiliński i Kamil Libront, członek Flesza od 2008 roku. We wrześniu zapre-
zentowaliśmy naszym widzom Portret. Tak też nazywała się wystawa. Swoje 
prace pokazali: Iwona Dudek, Natalia Jaroszewska, Andrzej Wrona, Małgorzata 
Staszak, Mirosław Rzeszowski, Krzysztof Suszek, Małgorzata Junyk, Kamil 
Libront, Tomasz Leśniewski, Jarosław Junyk. Jesienią 2010 roku otrzymaliśmy 
propozycję zamieszczenia swoich z zdjęć w prestiżowym albumie fotograficz-
nym pt. Powiat Nakielski. Tu Krajna spotyka Pałuki wydanym przez Staro-
stwo. W październiku pokazaliśmy wystawę pokonkursową projektu Powiat na 
5! Celem naszej aktywności i finalnej wystawy było ukazanie pięciu aspektów 
pięciu gmin naszego powiatu. Sponsorem było Starostwo. 

Rok 2011 był dla nas wyjątkowy, bo jubileuszowy. Sezon otworzy-
liśmy wystawą specjalnego gościa Krzysztofa Przeciechowskiego zdobywcy 
I nagrody w konkursie fotograficznym „National Geographic”. Zaprezentowane 
w lutym tego roku wielkoformatowe, barwne obrazy podwodnego świat zrobiły 

wielkie wrażenie. Wystawę obejrzało ponad 400 osób. 1 kwietnia zaskoczyli-
śmy naszych sympatyków wystawą zbiorową pt. Ruch. W finale Dni Szubina 
zaprezentowaliśmy wystawę zbiorową pt. Dziesięć lat Flesza oraz jubileuszowy 
pokaz multimedialny najlepszych zdjęć w oprawie muzycznej, który przygoto-
wał Marek Nikodem. Flesz włączył się z czasem w obchody XIII gminnych Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Wyrazem tego była wystawa Obrazy Niewidzialne-
go otwarta we wrześniu 2011 r. W październiku natomiast pokazałem pierwszą 
z cyklu moich wystaw o drzwiach pt. Mówię do Was Obrazami. W połowie 
listopada wybraliśmy się na jednodniowy plener fotograficzny do lasu i na nad-
noteckie łąki. Następny plener odbył się w lutym 2012 roku. Niewiarygodne, ale 
był mróz około – 10 stopni, śnieg po kolana. Zimowe fotografie Noteci i Jezior 
Żędowskich przydały się później do albumu. Następne plenery m.in. nad mo-
rzem i w Rogalinie przyniosły nie tylko sporo ciekawych zdjęć, ale także umoc-
niły więź między członkami grupy. Sezon zakończyliśmy grudniową wystawą 
zbiorową pt. Małe Jest Piękne. 

Rok 2012 inaugurowała marcowa wystawa pt. Człowiek w Pracy. 
Nietypowy dla nas temat z powodzeniem urozmaicił naszą ofertę wystawien-
niczą. Tego roku otworzyliśmy jeszcze wystawy: Mozaika Natury, W Ciem-
ności. Ciekawym doświadczeniem była wrześniowa wystawa plenerowa pre-
zentowana pod namiotem z okazji festynu we wsi Brzózki. Wpisaliśmy się też 
w popularny trend realizacji projektów. W ramach współpracy z lokalną Grupą 
Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” we wrześniu odbył się w bibliotece odczyt 
oraz pokaz naszych zdjęć sławiących oba te regiony. Rok zakończyła w grud-
niu wystawa portretów autorstwa Małgorzaty i Jarosława Junyków, Małgorzaty 
Staszak i Natalii Jaroszewskiej. 

Adrenalina była pierwszą wystawą 2013 roku. W lutym zobaczyli-
śmy muzyków na scenach rockowych, sportowców najróżniejszych dyscyplin. 
Wyjątkowo to nie obrazy na zdjęciach zrobiły na nas wrażenie. Z okazji zbli-
żającego się 650-lecia Szubina odbyła się w galerii oficjalna promocja albumu 
fotograficznego naszego autorstwa. Album wydał Urząd Miejski w Szubinie. 
Burmistrz osobiście gratulował nam razem i każdemu z osobna. To były wzru-
szające chwile. Kolejne wystawy w 2013 roku to Partnerstwo dla Krajny i Pa-
łuk – przygotowana z okazji 10-lecia Lokalnej Grupy Działania, Błękit – wy-
stawa zbiorowa, na której autorzy zdjęć pokazali się też w niebieskiej odzieży, 
Kontrasty, Dziennik z Wakacji, Zamki i Pałace. Były jeszcze warsztaty foto-
ornitologiczne w Ślesinie i kolejne Święto Brzózek – świetna okazja do dosko-
nalenia swego warsztatu i nowych ciekawych zdjęć. Ten bogaty w wydarzenia 
rok zakończył wypad do Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni z pokazem zdjęć 
i wspólna wigilia. 

Styczeń 2014 r. – to wystawa zbiorowa Kolory, a w marcu ciekawa 
ekspozycja pt. Bezruch. W kwietniu pokazaliśmy Oblicza Wiary. Zdjęcia 
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świetnie oddały bogactwo skojarzeń związanych z tym tematem. Początek lata 
to wystawa Na Niebie i Na Ziemi. Rzadkie zdjęcia samolotów bojowych i śmi-
głowców oraz paralotni nad chmurami zapierały dech widzom. Trzecią porę 
roku uczciliśmy tematem Jesień i Mgła. 

Styczeń 2015 r. zaczął się smutno, od pogrzebu naszego przyjaciela 
i współzałożyciela grup, artysty plastyka Henryka Wojtasa. W tym miesiącu 
pokazaliśmy zdjęcia pod nieco egzotycznym tytułem Satori. Na Dzień Kobiet 
widzowie podziwiać mogli galerię pięknych portretów autorstwa fotograficz-
ki Aleksandry Lewczyńskiej. W maju mieliśmy jednego dnia dwa wernisaże: 
grupy Flesz Symetrie – Geometrie, a w galerii Na Piętrze wernisaż Agnieszki 
Bembnista. Spodobał nam się fotograficzny tandem, bo przyciągnął większą 
publiczność. Dużą frekwencją cieszyła się też otwarta sesja zdjęciowa dla chęt-
nych. Dla nas to też była atrakcja, niepowtarzalna okazja do pokazania swych 
umiejętności na żywo. Jubileusz 650-lecia miasta uczciliśmy wystawą Nasz 
Portret prezentującą zdjęcia uliczne mieszkańców Szubina i pokazem multi-
medialnym. 18 września 2015 roku gościliśmy w galerii kolegów z Kcyni i Szu-
bina, pasjonatów fotografii zwierząt, Szymona Cybulskiego - nauczyciela, Paw-
ła Dobiesa – strażnika leśnego, nadleśniczego Grzegorza Gusta i nauczyciela 
Jerzego Napierałę. Zdjęcia wszelakiego ptactwa, lisów, dzików, jeleni i wilków 
pozostaną na długo w naszej pamięci. Jesień przyniosła kolejny tandem: Wy-
stawę Światło grupy Flesz i Moje Chwile licealistki Julii Trela. Cieszymy się 
że nasza działalność stała się inspiracją dla młodych, nawet jeżeli ich przygoda 
z aparatem stanowiła tylko krótki etap w ich życiu, to na pewno je wzbogaciła. 

W 2016 r. styczniowa wystawa autorska Tomka Leśniewskiego – kro-
nikarza grupy, była dobrą okazją, by uczcić jego duże zaangażowanie w działal-
ność Flesza. Tomek pasjonuje się przede wszystkim dziką przyrodą, stąd tytuł 
Leśnym Tropem. W marcu obchodziliśmy kolejne małe święto: wystawę Nata-
lii Jaroszewskiej i Remigiusza Konieczki, wieloletnich przyjaciół naszej grupy. 
Natalia była jedną z bardziej aktywnych członkiń Flesza i pracownikiem biblio-
teki. Obecnie jest pracownikiem Urzędu Miejskiego. Remigiusz Konieczka to 
redaktor regionalnych mediów. Ich wystawa pt. Fotografia Mobilna przycią-
gnęła szerokie grono sympatyków i przyjaciół. Ciekawostką tej ekspozycji był 
fakt, że wyjątkowo wszystkie zdjęcia były wykonane smartfonami. Na przekór 
przesądom 13 maja obchodziliśmy 15-lecie istnienia Klubu Miłośników Foto-
grafii Flesz. Była to świetna okazja do wielkiej retrospektywnej wystawy pre-
zentowanej we wnętrzach biblioteki oraz podziękowań wszystkim czternastu 
czynnym członkom grupy. Na wystawie pojawiły się władze miasta i gminy. 
Przy pomocy Urzędu Miejskiego wydaliśmy też okolicznościowy folder. Był 
tort i pokaz multimedialny zdjęć fleszowców. 

We wrześniu pokazaliśmy wystawę Prosto z Ulicy. 44 zdjęcia i tyleż 
spojrzeń na miasto. Na wernisażu powitaliśmy oficjalnie nowego członka gru-

py Alicję Horbatiuk. W październiku niektórzy z nas ponownie wzięli udział 
w warsztatach fotografii przyrodniczej na terenie Doliny Noteci i Kanału Byd-
goskiego. Jak co roku nie mogło się obejść bez kilku spotkań integracyjnych 
przy ognisku w gościnnych sadybach Dudków i Adamczyków. Koniec paź-
dziernika to kobieca wystawa w galerii Na Piętrze Kamili Nieźwiedzkiej i Ali-
cji Horbatiuk pt. Ludzie i Miejsca. Odrębną wystawę zaprezentował Tadeusz 
Drobiński – członek Flesza, fotoreporter. Uroda Życia ukazała znakomicie 
wrażliwość reportera, spostrzegawczość i umiejętność odnalezienia czegoś wy-
jątkowego w zwyczajnym pejzażu miasta. Rok zamknęły dwie symultanicznie 
otwarte wystawy: fotograficzna Klubu Flesz i malarska Marii Szymańskiej, ma-
larki z Mogilna. 

Rok 2017 rozpoczęła lutowa wystawa Zima. W kwietniu otworzyli-
śmy wyjątkowa wystawę pt. Tam Gdzie Umierają Dęby. Zdjęcia poruszające 
urodą, ale też posępnością umierających drzew, były plonem pleneru członków 
Klubu w okolicach Rogalina. W czerwcu pokazaliśmy na nowo Pałuki. Była to 
wystawa z okazji Dni Szubina. Kolejno w latach 2017 i 2018 klubowicze zapre-
zentowali zdjęcia z rekonstrukcji scen w Oflagu 64 żołnierzy alianckich, który 
mieścił się w czasie wojny na terenie dzisiejszego Zakładu Poprawczego. Fo-
tografowanie na żywo dziejących się scen z udziałem rekonstruktorów w mun-
durach z epoki było dla nas nowym, ciekawym doświadczeniem. 15 grudnia 
w galerii Flesz Rejonowej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej Mirosława Rzeszowskiego pt. Lwów. Ukazała miasto w trzech 
odsłonach: tej imponującej, z zabytkami i reprezentacyjnymi budowlami, jak 
opera czy cerkiew św. Jura, drugiej, ukazującej boczne ulice miasta. Trzecia od-
słona to rozdział cmentarny. Nie mogło zabraknąć cmentarza Łyczakowskiego, 
jednej z najstarszych w Europie nekropolii, a zarazem wielkiej księgi wielkich 
polskich nazwisk oraz cmentarza Orląt Lwowskich. 

W lutym 2018 r. wystawa zbiorowa Lato Zimą przyniosła feerię kolo-
rów zmęczonym szarością niby zimy mieszkańcom Szubina. W kwietniu poka-
zaliśmy zwierzęta z przewagą ptaków na wystawie pt. Te Co Skaczą i Fruwają. 
To wydawałoby się łatwy temat. Spróbujcie jednak zrobić dobre zdjęcie biegną-
cemu psu lub dzikiej gęsi zrywającej się do lotu. Ludzie i Miejsca pokazane 
w połowie czerwca to obok urokliwych pejzaży oryginalne portrety. 24 sierpnia 
2018 roku odbył się wernisaż wystawy prac Karola Budzińskiego, który pokazał 
nam Amerykańskie Klimaty. Zdjęcia Ameryki: wielki kanion, góry Skaliste 
w Kolorado, pokazane w wielkim formacie metr na dwa, budziły zachwyt i roz-
palały wyobraźnię. Rok zamknęła wystawa pokonkursowa Znaki Wiary na 
Pałukach i Krajnie. Z pośród ponad pół tysiąca zdjęć kościołów, starych cmen-
tarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży udało nam się pokazać około stu: https://
www.facebook.com/groups/930382473785133/?source_id=666371963486676.
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Rok 2019 rozpoczęła w lutym wystawa pt. Faktury. Tytuł sugerował 
nieco abstrakcyjne obrazy i rzeczywiście więcej było prac skupiających się na 
pokazaniu charakteru płaszczyzn. Nie brakło dużych zbliżeń. Wszyscy czekali 
na jubileusz. Zbliżały się obchody 18-stki Flesza. Majowa wystawa retrospek-
tywna i pokaz multimedialny były wspaniałym wydarzeniem upamiętnionym 
okolicznościowym folderem. Nowy sezon kulturalny otworzyła wystawa Karo-
la Budzińskiego pt. Klasztory Wielkopolski, prezentowana z okazji Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. Również we wrześniu odbyła się już 22. wystawa in-
dywidualna Mirosława Rzeszowskiego w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Dwor-
cowej. W 2020 r. ukaże się kolejny album o Szubinie ze zdjęciami członków 
grupy, wydany nakładem Urzędu Miejskiego. 

Klub Miłośników Fotografii Flesz jest dziś ważną częścią działalno-
ści kulturalnej Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Skupia kilkanaście 
osób. Choć skład częściowo zmienia się, trzon grupy pozostaje bez zmian. Gru-
pa jest otwarta na nowych członków. Jeśli można by coś o nas powiedzieć, to to , 
że mamy różne zawody, funkcje, doświadczenia życiowe, poglądy i upodobania 
kulinarne oraz jesteśmy w różnym wieku. Łączy nas pasja fotografowania bę-
dąca czymś więcej niż robieniem zdjęć. To raczej chęć interpretowania świata 
po swojemu i dzielenia się osobistymi obrazami z publicznością, swoistej roz-
mowy. Cieszę się, że los pozwolił mi brać udział w tworzeniu Flesza. Jestem 
wdzięczny wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Tak wielowy-
miarowa przygoda jest rezultatem wiary w kreatywność lokalnej społeczności, 
naszego entuzjazmu i włożonej w przedsięwzięcie rzetelnej pracy. Uczestnictwo 
w grupie przynosi nie tylko satysfakcję z pokazywanych zdjęć, ale daje więcej: 
nowe przyjaźnie, rozszerzenie zainteresowań, pogłębienie wiedzy o fotogra-
fii, wyzwolenie kreatywności. Istnienie Flesza urozmaica też życie kulturalne 
społeczności lokalnej i czyni bibliotekę instytucją wielowymiarową, otwartą na 
zmiany. 
 

Lucyna Partyka
Koordynator regionalny DKK 

CO SŁYCHAĆ W DKK: styczeń-czerwiec 2019

Wiele już napisano o pożytkach płynących z czytania. Kolejne, nie-
jednokrotnie bardzo zaawansowane badania, zdają się niezmiennie potwierdzać 
wcześniejsze obserwacje, a nierzadko formułują kolejne wnioski, przemawiają-
ce za tą formą ludzkiej aktywności. W 2019 roku zespół pod kierunkiem dwóch 
naukowców związanych z Instytutem Psycholingwistyki im. Maxa Plancka 
w holenderskim Nijmegen na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził, 
że „nabycie umiejętności czytania ma dobry wpływ na układ wzrokowy mózgu 
i poprawia zdolność wizualnego przetwarzania bodźców pozajęzykowych”.1 
O tym, że czytanie ma wiele zalet, z pewnością nie trzeba przekonywać człon-
ków Dyskusyjnych Klubów Książki. W dalszym ciągu realizację programu 
DKK finansowo wspiera Instytut Książki. W 2019 r. bydgoska WiMBP otrzy-
mała na ten cel 85 000 zł. Czwarty rok z rzędu dotacji celowej w wysokości 
5 000 zł na realizację programu udzielił Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W pierwszej połowie 2019 r. działało w podregionie bydgoskim 
77 klubów. Z tej ogólnej liczby klubów w Bydgoszczy działało 18, z czego, 17 
w filiach WiMBP (w tym trzy dla dzieci) oraz jeden wspólny – przy Bibliotece 
Klubu I Brygady Logistycznej i Bibliotece Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych. W bibliotekach samorządowych, merytorycznie podległych bydgo-
skiej WiMBP, działało 59 klubów, w tym 9 dla dzieci i 3 dla młodzieży. Łącznie 
w 382. wydarzeniach organizowanych w pierwszym półroczu 2019 r. w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki wzięło udział 3815 osób.

Koordynator regionalny DKK podregionu bydgoskiego został dwu-
krotnie zaproszony do udziału w programie TVP3 Oddział Bydgoszcz z cyklu 
„Z Pierwszej Ręki”, których premiery miały miejsce 1 lutego i 19 kwietnia 2019 
roku: https://bydgoszcz.tvp.pl/36605479/z-pierwszej-reki, https://bydgoszcz.
tvp.pl/42278336/z-pierwszej-reki-19042019. Informacje dotyczące form reali-
zacji programu DKK w naszym podregionie znajdują się na stronie: http://bi-
blioteka.bydgoszcz.pl/dzialalnosc-dodatkowa/dkk/informacje-o-projekcie/.

Spotkania w klubach
W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. odbyły się w klubach łącznie 

373 spotkania, w których uczestniczyło 3148 osób. Członkowie Dyskusyjnych 

1 http://booklips.pl/newsy/nauka-czytania-ma-pozytywny-wplyw-na-uklad-
wzrokowy-mozgu/
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Klubów Książki podregionu bydgoskiego często uczestniczą także w innych 
formach działalności proponowanych przez biblioteki. Tak było również w I po-
łowie 2019 roku. W Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy klubowiczki brały udział w cyklicznych spotkaniach 
Koła Przyjaciół Biblioteki, wernisażach, występach zespołów teatralno-kaba-
retowych UTW, w adresowanych do seniorów zajęciach plastycznych, impre-
zach okolicznościowych, organizowanych np. z okazji Tłustego Czwartku, Dnia 
Kobiet. Podobnie było w Filii nr 12 dla dorosłych WiMBP, gdzie dodatkowo 
seniorzy czterokrotnie wybrali się do filharmonii, świętowali Walentynki, Dzień 
Kobiet oraz uczestniczyli w świątecznym spotkaniu wielkanocnym. Dzień Ko-
biet świętowali również klubowicze w Filii nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla 
dzieci i młodzieży WiMBP Bydgoszczy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kęsowie (połączone z wyjazdem na seans filmowy do Bydgoszczy). Klub 
działający przy bibliotekach wojskowych w Bydgoszczy również obchodził 
Dzień Kobiet, zorganizował spotkanie, podczas którego członkinie klubu po-
dzieliły się swoimi wrażeniami z podróży do Sankt Petersburga, a w czerwcu 
wybrał się na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego. Z kolei członkini DKK przy Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem 
dla dzieci i młodzieży opowiedziała podczas jednego ze spotkań o swoim poby-
cie w Chorwacji. Gościem specjalnym spotkania DKK w Sępólnie Krajeńskim, 
poświęconego książce „Orient Express” Norwega Torbjørna Færørovika, byli 
Teresa i Piotr Przeworscy, którzy podzielili się wrażeniami ze swojej podróży 
Koleją Transsyberyjską, czemu towarzyszyła prezentacja filmów. Klubowicze 
z Pruszcza wzięli udział w projekcie „Globalnie w bibliotekach”, realizowanym 
przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego, a członkowie klubów z Łabiszyna oraz Piechcina 
wybrali się na koncert do bydgoskiej filharmonii. Dla łabiszyńskiego klubu 
zorganizowany został wyjazd do pałacu państwa Oczkowskich w Zalesiu koło 
Szubina. W czerwcu klub z Rogowa uczestniczył w koncercie 12. tenorów, 
który miał miejsce w Bydgoszczy. Członkowie DKK z Kęsowa po raz kolejny 
zorganizowali wyjazd na Warszawskie Targi Książki, a wcześniej brali udział 
w wielkanocnych warsztatach oraz zaangażowali się w akcję Nasadzania Drzew 
w Parku w ramach projektu „Korona Marzeń” realizowanego przez Krajeński 
Park Krajobrazowy, a także są współorganizatorami projektu „Cztery żywio-
ły w kulturze” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, obejmującego warsztaty taneczne, przygotowanie teatralnego 
spektaklu oraz wydanie bajki dla dzieci, która trafi do niepełnosprawnych dzie-
ci Gminy Kęsowo. Kilka klubów uczciło kolejną rocznicę swojego powstania. 
Dwie osoby ze świeckiego DKK brały czynny udział w cyklu imprez ph. „Lite-
racki Poniedziałek w Bibliotece”, obejmującym czytanie podopiecznym Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej TWON w Świeciu. Organizowano spotkania klubowe 

poza biblioteką. Klubowiczki z Gąsawy udały się 1 czerwca na wycieczkę ro-
werową. Czerwcowe spotkanie klubu działającego przy Filii w Potulicach od-
było się w Cafe Przystań na nakielskiej marinie. 

W minionym półroczu koordynator regionalny zakupił na potrzeby 
klubów 373 książki. Lista pozycji czytanych i dyskutowanych w klubach dla 
dorosłych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. liczy 324 tytuły. W dalszym 
ciągu dominuje literatura zagraniczna (47%). Tradycyjnie już przewagę uzy-
skali pisarze anglojęzyczni. Największym powodzeniem w tej grupie cieszyła 
się oparta na faktach powieść australijska pt. Tatuażysta z Auschwitz Heather 
Morris, ale też chętnie sięgano po inną powieść australijską, a mianowicie po 
Malarkę ptaków Melissy Ashley. Dużym zainteresowaniem cieszyły się po-
wieści amerykańskie: Do zobaczenia w Paryżu Michelle Gable, Herbaciana 
dziewczyna Lisy See, Sprzedawca marzeń Richarda Paula Evansa, Pani Einstein 
Marie Benedict oraz powieści brytyjskie: Lato nad morzem Katie Fforde, Oso-
bliwe szczęście Arthura Peppera Phaedry Patrick, Sto dni szczęścia Evy Woods, 
Zgiełk czasu Juliana Barnesa. Sporo klubów zgłaszało chęć przeczytania do-
stępnych na liście lektur DKK podregionu bydgoskiego powieści brytyjskiej pi-
sarki B.A. Paris (właśc. Bernadette MacDougal): Na skraju załamania i Pozwól 
mi wrócić. Pierwszy z wymienionych tytułów przeczytany został w pierwszym 
półroczu 2019 w czterech klubach. W dalszym ciągu utrzymuje się zaintere-
sowanie literaturą niemieckojęzyczną, czytano: Całe życie Austriaka Roberta 
Seethalera, niemieckie powieści: Idealny rok Charlotte Lucas (właśc. Wiebke 
Lorenz) oraz Kobieta na schodach Bernharda Schlinka, autora bestsellerowego 
Lektora. Swoją wysoką pozycję utrzymała literatura skandynawska, reprezen-
towana przez: Norwegów: Larsa Myttinga – Płyń z tonącymi, Maję Lunde i jej 
dwie powieści – Historia pszczół i Błękit oraz Vidgis Hjorth – Spadek. Szwedki: 
Sofię Lundberg i jej Czerwony notes, Katarinę Bivald i jej Księgarnię spełnio-
nych marzeń,. Niewiele trafia się powieści hiszpańskojęzycznych. Tym razem tę 
grupę językową reprezentowała meksykańska autorka Laia Jufresa i jej Umami 
oraz pisarka argentyńska Claudia Pineiro ze swoją powieścią Okruchy szczę-
ścia. Uwagę przyciągnęła również powieść Cuda za rogiem pióra japońskiego 
autora Keigo Higashino. 

35% klubowych wyborów dokonanych w okresie od stycznia do czerw-
ca 2019 r. dotyczyło literatury rodzimej. Dominowały zdecydowanie autorki 
literatury tzw. kobiecej. Nie słabnie pozycja Magdaleny Witkiewicz, Agaty Ko-
łakowskiej, Joanny Jax, Krystyny Mirek. Powodzeniem cieszyły się powieści: 
Nowe niebo Hanny Cygler, Purezento Joanny Bator, Jak zawsze Zygmunta Mi-
łoszewskiego, Na tropie Anny Aleksandry Kowalskiej, Karminowe serce Doro-
ty Gąsiorowskiej, To jedno lato Doroty Milli, Troje na huśtawce Nataszy Sochy, 
Kamerdyner Marka Klaty, Pawła Palińskiego, Mirosława Piepki, Michała Pru-
skiego. Sięgano też po Księgobójcę Mai Wolny, Nieczułość Martyny Bundy, 
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Pewną panią z telewizji Anny Mentlewicz, Nieodnalezioną Remigiusza Mroza, 
Dygot i Nikt nie idzie Jakuba Małeckiego.

Kluby sporadycznie wybierają jako temat rozmów i dyskusji poezję. 
W I półroczu 2019 r. przeczytano następujące zbiory poezji: Lotnisko w Amster-
damie autorstwa obsypywanego nagrodami Adama Zagajewskiego oraz Litery 
Tomasza Różyckiego, poety, tłumacza, romanisty. 

Swoich sympatyków miała literatura faktu (18%), obejmująca reportaże, 
pamiętniki, dzienniki, biografie, wywiady. Klubowym bestsellerem okazała się 
trzecia z kolei, reportażowa książka Ilony Wiśniewskiej Lud. Z grenlandzkiej 
wyspy. Autorka planuje odwiedzić bydgoską WiMBP w kwietniu 2020 roku. 
Z pozostałych tytułów najczęściej wybierano opowiadającą historię młodej, 
wychowanej w zamożnej rodzinie, Szwedki, przez 16 lat pozostającej w mię-
dzynarodówce dżihadystów Żona terrorysty Anny Sundberg, napisaną wspólnie 
z dziennikarzem Jesperem Huorem oraz polski reportaż Kwiaty w pudełku. Japo-
nia oczami kobiet Karoliny Bednarz – absolwentki japonistyki na Uniwersytecie 
Oksfordzkim, która mieszkała i uczyła się w Japonii oraz Korei Południowej. 
Czytano, jak zwykle chętnie, biografie: Baronównę Michała Wójcika, Komedę. 
Osobiste życie jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej oraz literaturę podróżniczą: 
Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat Piotra Milewskiego oraz 
Orient Express Torbjørna Færørovika.

Członkowie klubów młodzieżowych zdecydowanie preferowali litera-
turą zagraniczną. Prawie wszystkie, bo aż 8 z 10. tytułów książek czytanych 
i omawianych w I półroczu 2019 r. stanowiły powieści zagraniczne, w tym auto-
rów amerykańskich: Julie Buxbaum, Jasona Fry’a Ashera, Nicka Webba, Jame-
sa Dashnera, Johna Greena, Sarah Moore Fitzgerald (mieszka w Irlandii) oraz 
Brytyjek piszących pod pseudonimem Eric Hunter. 

W klubach dziecięcych w I półroczu 2019 r. omówionych zostało 48 
pozycji, z czego 31 to książki polskich autorów, m.in.: Anieli Cholewińskiej-
Szkolik, Agnieszki Stelmaszyk, Barbary Gawryluk, Katarzyny i Pawła Zimnic-
kich, Ewy Nowak, Justyny Bednarek, Joanny Krzyżanek, Anny Potyry, Renaty 
Piątkowskiej, Marcina Pałasza, Cezarego Harasimowicza. Spośród zagranicz-
nych autorów literatury dla dzieci na wspomnianej liście znaleźli się m.in. au-
torzy: Szwed Martin Widmark, Brytyjka Hayley Scott, Belgijka Adrienne Hey-
mans, Amerykanka Stacia Deutsch, Norweżka Maria Parr. Czytano też kolejne 
części cyklu komiksowego Sisters francuskich autorów Christophe’a Cazenove 
i Williama Maury’ego. 

 
Konkursy
 Od lutego 2010 r. trwa nieustający internetowy konkurs „Klubowicze 

do klawiatur!” przeznaczony dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki. 
W jego ramach wybierana jest najlepsza recenzja w danym miesiącu kalenda-

rzowym, a na koniec roku – recenzja roku. Przedmiotem recenzji może być 
dowolna książka (literatura polska i obca, literatura faktu, literatura dziecięca 
i młodzieżowa itp.) czytana i omawiana w Dyskusyjnym Klubie Książki. Kon-
kurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Prace oceniane są w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 15. roku życia i od 16. roku wzwyż. Recenzje, prze-
znaczone na konkurs, należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora re-
gionalnego, który przesyła je następnie do Instytutu Książki. 

Spotkania autorskie
 Największą atrakcją programu Dyskusyjne Kluby Książki niezmiennie 
pozostają spotkania z autorami. W pierwszej połowie 2019 roku zorganizowa-
nych zostało w podregionie bydgoskim 9 spotkań autorskich. 

Jako pierwszy w bieżącym roku z czytelnikami spotkał się w styczniu 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy Dariusz Ro-
siak – dziennikarz prowadzący w radiowej Jedynce program „Więcej świata”, 
a w Trójce program „Raport o stanie świata”, wieloletni pracownik francuskiego 
radia RFI oraz sekcji polskiej BBC, w latach 90-tych korespondent polskich me-
diów w Londynie, autor książek, m.in.: Oblicza Wielkiej Brytanii, Żar. Oddech 
Afryki, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Weksle-
ra-Waszkinela, Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista, Ziarno i krew. 
Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, która przyniosła mu Nagrodę 
im. Beaty Pawlak, Biało-czerwony. Tajemnica Sath-Okha. Bydgoskie spotka-
nie połączone było z promocją mającej swoją premierę w listopadzie 2018 r. 
książki pt. Oblicza Wielkiej Brytanii. Skąd wziął się brexit i inne historie o wy-
spiarzach. 

W lutym odbyło się w Bydgoszczy spotkanie z Radosławem Sikor-
skim - politykiem, politologiem, dziennikarzem, autorem książek: Prochy świę-
tych – podróż do Heratu w czas wojny, The Polish House – an Intimate History 
of Poland oraz Strefa zdekomunizowana–wywiad rzeka. Autor, były minister 
obrony narodowej, a następnie minister spraw zagranicznych oraz marszałek 
Sejmu, promował swoją najnowszą książkę, zatytułowaną Polska może być lep-
sza. Kulisy polskiej dyplomacji, której premiera miała miejsce w październiku 
2018 roku. 

Urodzony w Salonikach, wychowany w Polsce Dionisios Sturis – 
dziennikarz, specjalizujący się w polityce zagranicznej, autor licznych reportaży 
prasowych i radiowych oraz książek reporterskich: Grecja. Gorzkie pomarań-
cze, Gdziekolwiek mnie rzucisz… Wyspa Man i Polacy. Historia splątania oraz 
Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji, Głosy. Co się zdarzyło na 
wyspie Jersey (wspólnie z Ewą Winnicką) był gościem marcowego spotkania, 
które w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki zorganizowane zostało 
w Bydgoszczy. Przez lata związany z radiem TOK FM, gdzie prowadził swoją 
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autorską audycję „Alternatywne fakty”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, 
„Dużym Formatem” i „Polityką”. W latach 2009-2010, będąc stypendystą Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Rządu Greckiego, 
obserwował rozwój sytuacji społeczno-politycznej w Grecji i jako korespondent 
polskich mediów relacjonował z Grecji przebieg „wielkiego kryzysu”. 

W kwietniu w WiMBP miało miejsce spotkanie z jedną z najwybitniej-
szych współczesnych poetek polskich – Ewą Lipską. Dotychczas ukazało się 
ponad 30 tomików jej wierszy, z których ostatnie to Czytnik linii papilarnych, 
Pamięć operacyjna i Miłość w trybie awaryjnym. Piosenki do tekstów poet-
ki śpiewali: M. Grechuta, Skaldowie, G. Turnau. Wybory jej wierszy ukazały 
się w ok. 40 obcojęzycznych wydaniach. W latach 1970–1980 była redaktorem 
w dziale poezji Wydawnictwa Literackiego. Od 1991 r. przez sześć lat praco-
wała w polskiej ambasadzie w Wiedniu, z czego przez dwa lata pełniła funkcję 
dyrektora Instytutu Polskiego. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Bydgo-
skie spotkanie wyjątkowo nie było połączone z promocją poetyckiego tomiku, 
a z promocją książki pt. Boli tylko, gdy się śmieję… Listy i rozmowy Stanisława 
Lema, Ewy Lipskiej i Tomasza Lema, której premiera przypadła na wrzesień 
2018 roku. Poetkę łączyła z rodziną Lemów długoletnia przyjaźń. 

Kolejne kwietniowe spotkanie, które odbyło się w WiMBP, poświęco-
ne było patronowi Roku 2019 – Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu (100 
rocznica urodzin) i jego książce pt. Dziennik 1957-1958, mającej swoją pre-
mierę w maju 2018 roku. Postać jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich 
XX wieku, autora m.in. Innego świata oraz wielotomowego Dziennika pisanego 
nocą, zaliczanego do największych dzieł światowej diarystyki, przybliżył prof. 
Włodzimierz Bolecki – historyk, teoretyk literatury, krytyk literacki, profesor 
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, największy znawca 
i niestrudzony propagator twórczości G. Herlinga-Grudzińskiego. Opublikował 
m.in. Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga Grudzińskiego, 
Pre-teksty i teksty, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu, Inny Świat Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu między-
wojennym, Rozmowy w Dragonei (z G. Herlingiem-Grudzińskim), Polowanie 
na postmodernistów w Polsce, Rozmowy w Neapolu (z G. Herlingiem-Grudziń-
skim), Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
Wenus z Drohobycza. (O Brunonie Schulzu). Jest autorem opracowań edytor-
skich m.in. utworów Wacława Berenta, Aleksandra Wata, Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Bolesława Leśmiana, Cze-
sława Miłosza, autorem i współautorem scenariuszy filmów dokumentalnych 
poświęconych m.in. Józefowi Mackiewiczowi, Czesławowi Miłoszowi i pary-
skiej „Kulturze”. 

Jako ostatni w I półroczu 2019 r. spotkał się z czytelnikami w WiMBP 
Wojciech Tochman – reporter, założyciel i członek Rady Fundacji ITAKA, 

współtwórca Instytutu Reportażu i wykładowca Polskiej Szkoły Reportażu, lau-
reat przyznawanej w Rzymie Premio Kapuściński oraz „Pióra Nadziei” - wyróż-
nienia Amnesty International, autor książek, m.in.: Schodów się nie pali, Jakbyś 
kamień jadła, Córeńka, Wściekły pies, Bóg zapłać, Dzisiaj narysujemy śmierć, 
Eli, Eli, Kontener (wspólnie z Katarzyną Boni) i najnowszej pt. Pianie kogu-
tów, płacz psów (premiera: 27 lutego 2019), będącej kontynuacją cyklu książek 
o codziennym życiu w częściach świata, w których wcześniej dokonano zbrodni 
przeciwko ludzkości. Ta zamykająca trylogię o ludobójstwie książka przedsta-
wia tragiczną sytuację wielu mieszkańców dzisiejszej Kambodży, którym udało 
się przetrwać reżim Czerwonych Khmerów. 

Tzw. literaturę kobiecą reprezentowały w I półroczu 2019 r.: autorka 
poczytnych powieści Agata Kołakowska oraz Anna Olszewska. Agata Koła-
kowska po raz kolejny gościła w podregionie bydgoskim. Tym razem spotkała 
się z czytelnikami w Pruszczu i Kcyni. Jako autorka powieści zadebiutowała 
w 2009 roku. Do tej pory ukazały się książki: Patrycja, Przyjaciółki, Siódmy 
rok, Niechciana prawda, Płótno, Wszystko, co minęło, Zaciszny Zakątek, We 
dnie, w nocy, Niewypowiedziane słowa, Igraszki z losem, Kolejny rozdział, Pięć 
minut Raisy. Spotkania połączone były z promocją najnowszych powieści: Wy-
rok na miłość (premiera: kwiecień 2018) oraz Pokrewne dusze (premiera: listo-
pad 2018).

Z kolei Anna Olszewska promowała w Solcu Kujawskim swoją de-
biutancką powieść pt. Moja irlandzka piosenka (premiera: październik 2018). 
Autorka na co dzień zajmuje się prowadzeniem własnej kancelarii prawnej. 
W planach ma już kolejną powieść.

Łączna liczba uczestników wszystkich spotkań autorskich zorgani-
zowanych w ramach programu DKK w bydgoskim podregionie wyniosła 642 
osoby. 

Kontakt
Osoby zainteresowane włączeniem biblioteki do udziału w projekcie 

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

telefon: 52 339 92 28, 506 200 530
e-mail: Lucyna.Partyka@wimbp.bydgoszcz.pl
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

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

STYCZEŃ
  7.01. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy prze-
prowadziła zajęcia edukacyjne ph. „W poszukiwaniu minionego czasu”. Pod-
czas spotkania dzieci szukały odpowiedzi na pytania: po co ludzie wymyślili 
zegary oraz co robi czas. Na podstawie wiersza Bożeny Formy Różne zegary 
uczestnicy poznali rodzaje czasomierzy, a następnie uzupełnili tarczę zegara 
o brakujące godziny.
  7.01. w Filii nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Pięciolinia, nutki i klucz wiolinowy”. Pod-
czas spotkania dzieci zapoznały się z podstawami muzyki oraz wzięły udział 
w zabawie dydaktycznej pt. „Zabawy na pięciolinii” polegającej na umieszcza-
niu nutek na pięciolinii zgodnie z treścią czytanego wiersza. Mali miłośnicy 
muzyki odśpiewali także gamę C-dur oraz ćwiczyli rysowanie nutek i klucza 
wiolinowego. 
  9.01. Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Dogotera-
pia – terapia z udziałem psa”. Gośćmi spotkania byli: berneński pies pasterski 
o imieniu Santiago oraz jego opiekunka Iza. Dzieci dowiedziały się, że zwierzę-
ta mogą pomóc osobom z autyzmem, zespołem Downa oraz niepełnosprawnym 
intelektualnie, a kontakt z nimi ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie fizycz-
ne i psychiczne człowieka. 
  9.01., 27.03., 22.05. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy przy-
gotowała zajęcia „Strych tajemnic” dla dzieci z klas II, IV i VI Szkoły Pod-
stawowej, zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny. Po zapozna-
niu się z historią Biblioteki oraz wycieczce po czytelniach i magazynie, dzieci 
udały się na strych, gdzie przygotowana została dla nich gra. Uczestnicy zostali 
zamknięci w pomieszczeniu, do którego klucz znajdował się w zaszyfrowanym 
kryptografie. Aby poznać szyfr, dzieci rozwiązały łamigłówki i zadania ukryte 
na strychu. Oprócz kalamburów i krzyżówki uczestnicy musieli także „wyrwać 
Rzepkę”, rozpoznać rekwizyty z poszczególnych baśni i bajek, rozwiązać za-
gadki matematyczną i detektywistyczną oraz podać prawidłowe tytuły książek.
  9.01. gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin była 
Małgorzata Jarocińska, która zaprezentowała gawędę historyczną z okazji 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 4.03. w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Więcborku przedstawiła gawędę „Zachowałam się jak 

trzeba” – O Danusi Siedzikównie „Ince”, przygotowaną z okazji Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z kolei 21.03. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nakle przybliżyła losy kobiet w gawędzie pt. „Niepospolite ko-
biety II Rzeczypospolitej”. Bohaterkami opowieści były: piosenkarka, autorka 
wierszy oraz tekstów piosenek, tancerka i aktorka – Hanka Ordonówna, poetka 
i dramatopisarka – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska oraz utalentowana malar-
ka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin, plakatów i zaba-
wek – Zofia Stryjeńska. 
  10.01. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie z wydawcami i reprezentantkami autorek książki Kreatywne pisanie. 12 
debiutów: Joanną Czerską-Thomas i Justyną Niebieszczańską, które opowie-
działy o pomyśle, kulisach powstawania książki i jej misji. Joanna Czerska-
Thomas podzieliła się refleksjami na temat dziennika kobiety-polityka, a Justy-
na Niebieszczańska opowiedziała o eseju dotyczącym przyjaźni. To wspólny 
debiut 12. autorek, pochodzących głównie z województwa kujawsko-pomor-
skiego. 

10.01. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie był dr 
Marek Rezler, który wygłosił prelekcję pt. „Powstanie Wielkopolskie”. Pod-
czas spotkania, gość przedstawił sytuację polityczną w międzywojennej Euro-
pie oraz zasługi liderów walki o niepodległość: Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego 
Witosa i Ignacego Daszyńskiego. Ujawnił także kulisy dowodzenia Powstaniem 
Wielkopolskim, oceniając jego organizację i przebieg. 19.02. historyk i autor 
publikacji poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, m.in. książki Nasze po-
wstanie, odwiedził Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Spotka-
niu towarzyszyła wystawa pamiątek po jednym z uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego, które udostępnił jego wnuk, Henryk Wesół.
  10.01. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce 
spotkanie autorskie z Radosławem Sikorskim, który promował swoją książkę 
Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji. Gość wyjaśniał m.in. jak 
dzisiaj minister spraw zagranicznych powinien pojmować patriotyzm, przy-
bliżył temat Unii Euroazjatyckiej oraz ewentualnego „polexitu”, wytłumaczył 
jakie korzyści wynikają z przynależności do Unii Europejskiej. Poruszył rów-
nież temat Brexitu oraz roli Niemiec w Unii. Spotkanie poprowadziła Elżbieta 
Rawicka-Hryniewska. 22.01. spotkanie z politykiem i dziennikarzem, połą-
czone z promocją książki, odbyło się także w Gminnym Centrum Kultury 
i Biblioteki w Kcyni. 30.01. Radosław Sikorski odwiedził Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Świeciu. Uczestnicy wysłuchali m.in. dyskusji o sztuce słowa, 
meandrach polityki międzynarodowej, kryzysie Unii Europejskiej, czy o trud-
nych stosunkach Polski ze wschodnimi sąsiadami. Poruszony również został 
temat „mowy nienawiści”. Podczas spotkania politykowi zadano także pytania 
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dotyczące m.in. Unii Europejskiej, odbudowy Szlaku Jedwabnego, planów na 
przyszłość. Spotkanie połączone z promocją najnowszej książki poprowadził 
Michał Biniecki. 5.04. spotkanie z Radosławem Sikorskim odbyło się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej Pruszczu.
  11.01. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przygotowano zajęcia edukacyjne ph. „Zanieczysz-
czona Ziemia”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały prelekcji na temat zaśmie-
cania środowiska naturalnego, a następnie wykonały plakat przedstawiający 
rzeki, morza oraz góry, czyli najbardziej narażone na zanieczyszczenia miejsca 
na Ziemi.
  14.01. w ramach cyklicznych spotkań Klubu Podróżnika, w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gościli Beata i Leszek Turkowie, 
którzy zabrali czytelników w podróż po Białorusi. 11.02. prelekcję o Nowej 
Zelandii wygłosił Krzysztof Grzegorzewski. Z kolei 4.03. w Bibliotece gościł 
Robert Gondek, podróżnik i fotograf z Warszawy, który opowiedział o wypra-
wach na najwyższe szczyty Afryki. Odwiedził 20 afrykańskich krajów. Podczas 
spotkania uczestnicy podziwiali m.in. pokryte lodowcami Kilimandżaro i Mo-
unt Kenya, odwiedzili szympansy w Ugandzie i goryle górskie w Rwandzie. 
Ciekawej relacji towarzyszyły zdjęcia wykonane przez gościa i afrykańskie kli-
maty muzyczne. 8.04. odbyło się spotkanie z długoletnim dyrektorem żnińskiej 
książnicy – Jadwigą Jelinek, która przygotowała prelekcję o podróży dookoła 
świata pt. „Piękno świata na pożegnanie”.
  15.01. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie autorskie z Cezarym Czyżewskim ph. „Tajemnice Alaz-
zy”, które poprowadziła bydgoska pisarka Ezo Oneir. Gość zaprezentował dwie 
powieści: Alazza i Mgły przeszłości należące do gatunku literatury fantastycz-
nej, których akcja toczy się w Bydgoszczy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
obrazów autorstwa Anny Janusz-Strzyż, profesora wrocławskiej ASP, inspiro-
wanych książkami autora. 12.02. pisarz odwiedził Bibliotekę Główną WiMBP 
w Bydgoszczy. 
  15-17.01. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie zorga-
nizowała warsztaty dziennikarsko-fotograficzne dla młodzieży, które poprowa-
dziła Joanna Brejma. Uczestnicy poznali informacje na temat funkcjonowania 
mediów i pracy dziennikarza prasowego, a następnie samodzielnie przygotowali 
tekst o działalności biblioteki i wykonali zdjęcia. Odwiedzili również Centrum 
Promocji i Reklamy Remedia w Bydgoszczy, gdzie dyrektor Wojciech Koń-
czal przybliżył działy drukarni oraz etapy produkcji. Poznali studio fotograficz-
ne, pracownie graficzną i druku cyfrowego, a także introligatornię. Następnie 
młodzież zwiedziła redakcję Gazety Pomorskiej, gdzie Ewa Abramczyk-Bogu-
szewska opowiedziała o pracy dziennikarza, gazecie i dziale online. W newsro-
omie, czyli sercu każdej redakcji, wydawca Adam Szczęśniak zaprezentował 

program, w którym składana jest gazeta. Ostatniego dnia uczestnicy zapoznali 
się w bibliotece z programem do obróbki zdjęć, fotografią otworkową i cyjano-
typią. 
  17.01. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Muzyka jest dobra na wszystko, czy-
li garść przepisów na zimową rozgrzewkę”. Podczas spotkania dzieci ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Bydgoszczy wysłuchały wierszy Zebra i klawiatura oraz Rzekotka i grzechot-
ka, pochodzących ze zbioru Muzyczna zgraja autorstwa Izabelli Klebańskiej. 
Uczestnicy zapoznali się również z nutami, połączyli barwy z dźwiękami, a na-
stępnie z przygotowanych instrumentów stworzyli orkiestrę. 
  18.01. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Biblioteczne muzykowanie” z udziałem 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Wodny Kraj”. Podczas spotkania uczest-
nicy zapoznali się z wybranymi terminami muzycznymi, m.in.: piano, largo, 
adagio, fortissimo, presto. Przy pomocy blaszanych i plastikowych pudełek, soli 
oraz fasoli, mali miłośnicy muzyki wykonali bębenki i grzechotki. Na zakoń-
czenie odbył się koncert z wykorzystaniem powstałych instrumentów.
  21.01. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie gościła Tomasza 
Kubę Kozłowskiego – pracownika Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Wy-
głosił on prelekcję pt. „Fuzje, kotyliony, baty i małanka. Sylwester i Nowy Rok 
na Kresach”. Uczestnicy spotkania wysłuchali opowieści o zwyczajach, mo-
dzie i balach we Lwowie. Całość uświetniła prezentacja multimedialna. Z kolei 
6.05. z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, gość przygotował 
wykład pt. „Od Moniuszki do Niemena. Poczet polskich kompozytorów z Kre-
sów”. Uczestnicy poznali losy i twórczość nie tylko Stanisława Moniuszki, ale 
również Juliusza Zarębskiego, Karola Szymanowskiego, Wojciecha Kilara, 
Czesława Wydrzyckiego, Jerzego Derfla, Leopolda Kozłowskiego-Kleinma-
na, Mieczysława Karłowicza, Alfreda Schütza, Stanisława Niewiadomskiego, 
Grzegorza Fitelberga. Spotkaniu towarzyszył koncert działającego od 20. lat 
w Mogilnie chóru Hemantus. Muzyczne popołudnie odbyło się w ramach za-
dania realizowanego przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury „Stanisław Mo-
niuszko, a mogileńskie tradycje muzyczne”. Partnerami byli Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mogilnie, Mogileński Dom Kultury, Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkoli oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu. 
Dzięki uprzejmości Archiwum w holu biblioteki można było obejrzeć wystawę 
ph. „Stanisław Moniuszko, a mogileńskie tradycje muzyczne w zbiorach Ar-
chiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mogilnie”. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy 
Mogilno.
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  23.01. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin wręczono na-
grody w konkursach czytelniczych: Czytelnik Roku 2018 i Młody Czytelnik 
Roku 2018 oraz Wyzwanie Czytelnicze 2018. Spotkaniu towarzyszył koncert 
w wykonaniu Darii Wójcik i Remigiusza Kuźmińskiego.
  23.01. i 27.03. w ramach cyklu spotkań historycznych „Bez przedaw-
nienia” organizowanego we współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa IPN w Bydgoszczy, Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy 
zaproponowała dwie prelekcje. Pierwsza pt. „Bydgoszcz 1945. Nowa okupa-
cja” odbyła się w przeddzień rocznicy zdobycia Bydgoszczy przez Sowietów 
24 stycznia 1945 r. Obecność Armii Czerwonej uniemożliwiła odbudowanie 
niepodległego Państwa Polskiego, a komuniści dzięki niej sięgnęli po władzę, 
wbrew społecznym oczekiwaniom. Prelekcję wygłosił Remigiusz Ławniczak, 
historyk-archiwista, pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy, od 2012 r. członek Zarządu 
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy, współ-
organizator ok. 50. spotkań z zakresu historii XX wieku. Obecnie zajmuje się 
badaniem stosunku mieszkańców województwa pomorskiego do władzy komu-
nistycznej w latach 1945–1950. Kolejna prelekcja pt. „Bohaterskie dzieci Korei. 
Północnokoreańskie sieroty w Polsce w latach 1951-1959” dotyczyła 1200 dzie-
ci przywiezionych do Polski w 1951 r. z ogarniętej wojną Korei. Ich obecność 
objęto tajemnicą, a do opieki nad nimi wybrano staranie wyselekcjonowanych 
wychowawców, nauczycieli i lekarzy. Gościem spotkania była Sylwia Szyc, 
pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, doktorantka w Zakładzie 
Historii Społecznej XX w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, sekretarz czasopism naukowych „Komunizm: system-lu-
dzie-dokumentacja” oraz „Pamięć i Sprawiedliwość” oraz autorka kilkudzie-
sięciu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Prowadzi badania nad 
historią polskiej dyplomacji po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem sto-
sunków polsko-północnokoreańskich. 
  25.01. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Dombrowską-Pietrzykowską. Poetka 
zaprezentowała wiersze z debiutanckiego tomiku Z nadziei, inspirowanego po-
dróżą do Ziemi Świętej. Spotkanie poprowadziła bydgoska poetka Alina Rze-
pecka, a oprawę muzyczną zapewniła artystka Małgorzata Mówińska-Zyśk.
  25.01. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy zorganizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. „Dziki świat zwierząt”. 
Gościem był Krzysztof Nowacki, który działa na rzecz turystyki osób niepeł-
nosprawnych i niewidomych, a także jako Dr Clown odwiedza oddziały dzie-
cięce w bydgoskich szpitalach. Podczas spotkania mali miłośnicy egzotycznych 
przygód wyruszyli w wirtualną podróż do Kenii, wysłuchali historii o ratowaniu 
dzikich afrykańskich zwierząt oraz zapoznali się z ciekawostkami na ich temat. 

  25.01. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy przy 
współpracy z Nadgoplańskim Towarzystwem Historycznym zaproponowała 
wykład pt. „Po wolność w obcym mundurze”, który wygłosił Leszek Kalic-
ki, historyk i regionalista z Radziejowa. Prelegent opowiedział o wydarzeniach 
z Powstania Wielkopolskiego na Kujawach oraz o wyzwoleniu Radziejowa, 
Chełmc, Kruszwicy i Inowrocławia. Wyjątkową atrakcją spotkania było zapre-
zentowanie uzbrojenia oraz umundurowania powstańca wielkopolskiego.
  29.01. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowa-
ła wieczór patriotyczny z okazji 99. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy, 
który poprowadziła Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultu-
ry. Wspólne śpiewanie rozpoczął Dariusz Krygowski utworem Dwie rzeki ze 
słowami patrona Biblioteki Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Zaprezentowano 
m.in. Raduje się serce, raduje się dusza, Hej, hej ułani, Wojenko, wojenko oraz 
piosenkę o Tucholi Jesteś. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac Czesława 
Frydy pt. „Polskie Orły”. Artysta opowiedział o swojej pasji – pirografii, czyli 
wypalaniu w drewnie. Jego dorobek obejmuje 830 herbów polskich miast, 108 
orłów zapisanych w polskiej heraldyce, 266 postaci papieży, Drogę Krzyżową, 
ponad 100 zwierząt prawnie chronionych, a także znaki różnych organizacji 
i stowarzyszeń oraz postacie z polityki i bajek. 
 31.01. gośćmi Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie byli nad-
leśniczy Grzegorz Gusta oraz komendant Straży Leśnej Piotr Siuda, którzy opo-
wiedzieli o lesie, jego historii, gospodarce leśnej, ale też o zwierzętach żyjących 
w regionie m.in. o wilkach, łosiach, żmijach i bobrach. Odrębnym rozdziałem 
spotkania była relacja z tragicznego w skutkach huraganu w sierpniu 2017 roku, 
który powalił olbrzymie połacie lasu od Wrocławia po Gdańsk. 

LUTY
   2.02. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy odbył się koncert 
Maksa Łapińskiego, autora tekstów i muzyki, wokalisty oraz finalisty programu 
„Voice of Poland 2018”. Wychował się w artystycznej rodzinie, co niewątpli-
wie wpłynęło na jego wrażliwość muzyczną. Od najmłodszych lat czuł potrzebę 
tworzenia i dzielenia się swoją twórczością. 
   5.02. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin wzięła udział 
w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu ph. „Działajmy razem”. Ideą organizo-
wanych przez Bibliotekę warsztatów informatycznych było m.in. podkreślenie 
siły współdziałania społeczeństwa w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. Dzięki tematycznym bajkom, łamigłówkom, quizom oraz zaszy-
frowanym wiadomościom, dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać 
z zasobów Internetu.
  6.02. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, z okazji 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowano koncert muzycz-
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no-poetycki ph. „Czekalim długo na ciebie Polsko”. Utwory poetyckie zapre-
zentowali artyści sceny bydgoskiej: Wanda Dolman-Rzyska, Roma Warmus 
oraz Eugeniusz Rzyski.
  7.02. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie od-
była się prelekcja Krzysztofa Krzemienia pt. „Czym wygrywano powstańcze 
zrywy” połączona z prezentacją broni. Współorganizatorami spotkania byli tak-
że członkowie Pałuckiego Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni 
„PRO PATRIA” w Żninie. 
  8.02. Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przy-
gotowała poranek muzyczny ph. „W karnawale, w karnawale dookoła wielkie 
bale…”. Podczas spotkania dzieci poznały rodzaje dynamiki i głośności utworu 
muzycznego oraz zaśpiewały w dwóch podstawowych odcieniach dynamicz-
nych – forte i piano. Swoich sił spróbowały także w kanonie z wykorzystaniem 
jednej melodii. Muzycznej zabawie towarzyszyły również nietypowe instru-
menty, takie jak foliowe worki i tiulowe rolki.
  13.02. Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne pt. „Zwierzęta 
zimą”, których celem było zainteresowanie dzieci losem zwierząt i ptaków 
podczas mroźnej pory roku. Mali przyjaciele zwierząt rozwiązali zagadki oraz 
wzięli udział w grze dydaktycznej ph. „Co jedzą zwierzęta leśne?”. Na zakoń-
czenie uczestnicy otrzymali odznaki „Przyjaciel zwierząt”.
  13.02. w Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia edukacyjne ph. „W poszu-
kiwaniu zimy”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały zimowych opowieści: Ba-
sia i narty Zofii Staneckiej, Krowa Matylda i śnieg Aleksandra Steffensmeiera 
oraz historii o Misiu Kuleczce. Obejrzały także materiał edukacyjny poświęco-
ny dokarmianiu zwierząt i wykonały papierowe śnieżynki.
  13.02. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej 
w Inowrocławiu odbyło się spotkanie ph. „O sekretach miast kujawskich…” 
promujące monografię Miasta kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i sa-
morząd miejski autorstwa Adama Koseckiego, doktora nauk humanistycznych, 
badacza średniowiecznych dziejów Kujaw oraz pasjonata historii wojskowości. 
Gościowi towarzyszył recenzent wydawnictwa, dr hab. Dariusz Karczewski, 
prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, Od-
działu Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz mieszkańcy miasta. Spotka-
nie z dr. Adamem Koseckim poświęcone sekretom miast kujawskich połączone 
z promocją najnowszej książki odbyło się także 16.05. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Cekcynie.
  14.02. Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Listonosze listy noszą” przygotowane 

z okazji Międzynarodowego Dnia Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek. Podczas 
spotkania dzieci zapoznały się z pracą listonosza, a następnie wysłuchały wier-
szyka O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci Juliana Tuwima oraz utworu Listonosz. 
Wzięły również udział w grze pt. „Zabawa w listonosza”, która okazała się ide-
alnym ćwiczeniem na pamięć i spostrzegawczość. 
  15.02. Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowackim ph. „Podróże 
małe i duże”. Dzięki ciekawym opowieściom czytelnicy przenieśli się do tak 
odległych zakątków świata, jak Indie, Egipt, Jordania czy Izrael. Dzieci do-
wiedziały się, dlaczego w niektórych krajach szczury i małpy mają wyjątkowe 
przywileje, a dorośli mogli podziwiać ruiny skalnego miasta Nabatejczyków 
(Petra) oraz jedno z najstarszych miast – Jerozolimę. Spotkaniu towarzyszył 
pokaz zdjęć.
  19.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach wystąpił Zespół 
ARETE, który tworzą poznańscy artyści w składzie: Agnieszka Kargulewicz – 
skrzypce, Jerzy Struk – wokal, Przemysław Haluszczak – gitara. Grupa powstała 
w 2010 r., a jej repertuar obejmuje piosenkę autorską z elementami bluesa, jazzu 
i flamenco. Uczestniczki spotkania wysłuchały koncertu pt. „Więcej miłości ” 
z czwartego autorskiego krążka zespołu w wykonaniu Jerzego Struka. 
   20.02. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie gościła Emila Wit-
ta, podróżnika, miłośnika dzikiej przyrody oraz ekstremalnych wrażeń, który 
przybliżył kulturę i życie mieszkańców Amazonii, a także sposoby radzenia so-
bie w niebezpiecznych lasach deszczowych. Relacji towarzyszyła prezentacja 
multimedialna. Po potkaniu czytelnicy mieli możliwość zakupienia szalików 
z wełny alpaki z Peru oraz kawy z okolic Machu Picchu. 8.05. podróżnik od-
wiedził również Bibliotekę Publiczną w Sępólnie Krajeńskim. Podczas spo-
tkania ph. „Witt wita w Amazonii” opowiedział o swojej pierwszej wyprawie do 
Amazonii, kiedy mając 18 lat samotnie wybrał się do brazylijskich lasów desz-
czowych na spotkanie z tubylczymi plemionami. Relacja zilustrowana barw-
nymi fotografiami i filmami przybliżyła uczestnikom majestatyczną przyrodę 
oraz niezwykłych mieszkańców jednego z najbardziej różnorodnych zakątków 
świata. 9.05. podróżnik gościł w Bibliotece Publicznej w Pakości.
   21.02. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne ph. „Na królewskim 
dworze”, których celem było przyswojenie pojęć związanych z budową zamku, 
a także rozwijanie szacunku i zainteresowań do miejsc historycznych i dawnych 
czasów. Podczas spotkania dzieci poznały tajemnice średniowiecznych zamków 
i ich mieszkańców. Zajęciom towarzyszyło głośne czytanie legendy Zaczarowa-
ny zamek.
   21.02. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. 
Witolda Bełzy w Bydgoszczy miał miejsce Finał IX edycji Dyktanda o Pióro 
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Dyrektora WiMBP pt. „Mistrz Ortografii”, zorganizowany z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego. Konkurs skierowany był do uczniów klas 
V-VIII bydgoskich szkół podstawowych. Eliminacje odbyły się w 13. filiach 
bibliotecznych w terminie 28.01-8.02.2019 roku. Tytuł „Mistrza Ortografii” 
otrzymał uczeń klasy VIII reprezentujący Filię nr 16 dla dorosłych z Oddziałem 
dla dzieci i młodzieży.
   25.02. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkach odbyło się 
spotkanie literackie z ks. Michałem Damazynem, wikariuszem parafii p.w. św. 
Wojciecha w Sadkach, doktorem teologii, a także autorem publikacji z zakresu 
teologii duchowości oraz historii. Głównym tematem spotkania była 4-tomowa 
seria książek Bydgoszczan portret własny. W każdej części opisane są losy 6. 
osób mieszkających w Bydgoszczy, pochodzących z Kresów Wschodnich. 
Uczestnicy mogli również obejrzeć fragmenty wywiadów przeprowadzanych 
przez ks. Michała oraz wiele archiwalnych fotografii i dokumentów pochodzą-
cych ze zbiorów prywatnych bohaterów zaprezentowanych książek.
  26.02. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Bydgoszcz-
moje miasto”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z wiadomościami do-
tyczącymi historii, zabytków oraz postaci związanych z miastem. Wysłuchały 
legendy Byd i Gost, poznały hejnał bydgoski oraz przestudiowały mapę Byd-
goszczy. Zajęciom towarzyszyła wystawa starych pocztówek.
  27.02. gościem Saloniku Literacko-Artystycznego Biblioteki Miej-
skiej w Inowrocławiu był Wojciech Chmielarz. Jeden z najpopularniejszych 
polskich autorów powieści kryminalnych opowiedział o literackich inspira-
cjach, tajemnicach warsztatu pisarskiego i różnicach w odbiorze jego powieści 
w Polsce i we Francji, gdzie ukazały się tłumaczenia części cyklu o Jakubie 
Mortce.
  28.02. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi przygotowała spo-
tkanie autorskie z Piotrem Czerniakiem, podróżnikiem, dziennikarzem, autorem 
książki Podróże do granic. Gość opowiedział o wyprawie do krajów Ameryki 
Łacińskiej i Australii, którą odbył z synem Joachimem. 18.06. w ramach pro-
logu do Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”, na spotkanie z podróżnikiem 
zaprosiła także Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, w której zorganizo-
wano wystawę najciekawszych zdjęć z wypraw oraz ilustracji z prezentowanej 
książki. 

MARZEC
   1.03. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie odbył się wy-
kład Adama Węsierskiego połączony z promocją tomu VI opracowania Studia 
z dziejów Tucholi i powiatu. Podczas spotkania gość opowiedział o emigracji 
mieszkańców z gminy Cekcyn do Ameryk oraz manifestacjach patriotycznych 
na terenie powiatu w 1920 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również 

inna publikacja gościa Sekrety sołectw gminy Śliwice. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa z IPN poświęcona Pomorzu i Kujawom po odzyskaniu niepodległo-
ści.
  2.03. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy kolejny raz włączy-
ła się w wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Tury-
stycznego. Uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, 
pisarza, krytyka literackiego i teatralnego. W Izbie (dawne mieszkanie A. Grzy-
mały-Siedleckiego) mieści się muzeum, w którym znajdują się meble i pamiąt-
ki należące niegdyś do pisarza oraz Pracownia Teatrologiczna, udostępniająca 
materiały dotyczące historii teatru w Bydgoszczy. Uczestnicy obejrzeli także 
Bibliotekę Bernardynów – najstarszy i najcenniejszy księgozbiór w Bydgosz-
czy, dawniej należący do bydgoskich bernardynów, który składa się z ok. 1,5 
tys. druków wydanych od XV do XVIII w.
  4.03. z okazji Światowego Dnia Poezji Biblioteka Publiczna w Pako-
ści zorganizowała Konkurs Literacki ph. „Wiersz o naszym mieście – Pakości”. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 21.03. Pierwsze miejsce zajęła uczennica kl. IV 
Szkoły Podstawowej za wiersz Moje Miasto Pakość.
  4-31.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej 
wzięła udział w III Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady. Podczas spotkania 
uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych w Dąbrowie Chełmińskiej zaprezen-
towali wybrane fragmenty utworów Małgorzaty Musierowicz, odegrali scenki 
z Idy sierpniowej, a także przygotowali plakat oraz projekt okładki do tej części 
Jeżycjady. Wzięli również udział w quizie dotyczącym znajomości treści Szóstej 
klepki, Idy sierpniowej oraz informacji o autorce cyklu.
  5.03. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała spotkanie autorskie z Agnieszka Milicką, tworzącą pod pseudoni-
mem Ezo Oneir, połączone z promocją książki Imperium Lilith. To kontynuacja 
powieści Burze na słońcu. Autorka opowiedziała o kulisach powstawania po-
wieści i dalszych losach bohaterki Ewy. Dodatkowym atutem książki są fotogra-
fie, które pogłębiają surrealizm powieści. 
  5.03. Filię nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy odwiedziły dzieci z Przedszkola STEP i uczestniczyły 
w zajęciach edukacyjnych ph. „Przedwiosenne porządki w ogródku”. Podczas 
spotkania uczestnicy rozwiązali zagadki poświęcone wiosennym porządkom, 
posprzątały liście na rabatce przebiśniegów oraz zasadziły cebulę w doniczce. 
Ponadto wysłuchały opowiadania Martynka chroni przyrodę, z którego dowie-
działy się jak pożyteczne dla roślin potrafią być owady i kim jest entomolog.
  5.03. w Filii nr 25 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia literackie ph. „Wiosenne rymowanki” zorganizowane z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. Dzieci ułożyły wierszyki i historyjki ob-
razkowe, z których następnie powstały krótkie opowiadania i bajki.
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  6.03. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadziła głośne czytanie książki Francesca Cavallo i Eleny Favilli Opo-
wieści Młodych Buntowniczek. Dzieci z Klubu Odkrywców przeczytały wybra-
ne fragmenty publikacji poświęcone najciekawszym postaciom z przełomu XX 
i XXI wieku. Poznały biografie m.in. artystki Shamsii Hassani, astrofizyczki 
Margherity Hack, żeglarki Jessici Watson, raperki Sonity Alizadeh. Ich motto 
życiowe brzmi: „robić to co się kocha i mieć marzenia”. Na zakończenie spotka-
nia uczestnicy wykonali prace plastyczne obrazujące ich plany na przyszłość.
  10.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spo-
tkanie z Marcinem Zarembą oraz gruzińską grupą folklorystyczną Tvaltai. Pre-
lekcji dotyczącej gruzińskich miast towarzyszyły filmy z przejazdu drogami 
górskimi oraz pokaz zdjęć krajobrazów w przekroju całego kraju. Czytelnicy 
mieli również okazję poznać suprę gruzińską, czyli przyjęcie przy stole. Prezen-
tację uświetniły tańce gruzińskie oraz śpiew na żywo w wykonaniu grupy Tval-
tai, którego członkowie wystąpili w tradycyjnych strojach narodowych.
 11.03. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin rozpoczęła cykl 
warsztatów ph. „Kodujemy!!!” Bibliotecznego Klubu Kodowania. W Oddziale 
dla dzieci i młodzieży zaprezentowano urządzenia w postaci robotów Photon, 
tabletów, IPodów oraz interaktywnej gry planszowej Scottie Go! Swoją przygo-
dę z kodowaniem dzieci rozpoczęły od programowania robotów.
   12.03. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie przygotowała zaję-
cia edukacyjne dla dzieci ph. „Moje miejsce we Wszechświecie”. Wprowadze-
niem do tematu była książka Jak tata pokazał mi Wszechświat autorstwa Ulfa 
Starka. Informacje o poszczególnych planetach Układu Słonecznego, Słońcu, 
Księżycu i asteroidach zaprezentowano w formie pokazu multimedialnego. Ko-
lejnym etapem zajęć było nazwanie planet i ułożenie ich w odpowiedniej kolej-
ności względem Słońca. Na zakończenie dzieci wyznaczyły trasę, jaką pokonała 
rakieta lecąca na Marsa. 
  12.03. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie mia-
ło miejsce spotkanie autorskie z Anną Mentlewicz, dziennikarką prowadzącą 
kultowy program dla młodzieży LUZ, szefową programu Rower Błażeja. Pod-
czas spotkania opowiedziała o pracy w telewizji, swoich idolach oraz wydanych 
książkach: Pewna Pani z Telewizji, Zemsta na ekranie i Nigdy Ci nie wybaczę. 
Od 2016 roku pracuje w Redakcji Rolnej TVP. Popołudniowe spotkanie uświet-
niła również Gala Czytelnik Roku 2018. Statuetki w 4. kategoriach wiekowych 
wręczyła Anna Mentlewicz.
  14.03. w Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się głośne czytanie ph. „Co łączy małą myszkę i dużego lwa: histo-
ria o tym, że bycie małym jest dużym problemem”. Podczas spotkania dzieci 
wysłuchały książki Rachel Bright Mysz która chciała być lwem, opowiadającej 
o niezwykłej przyjaźni pomiędzy lwem i małą myszką. Uczestnicy odpowie-

dzieli na pytania związane z tekstem oraz rozwiązali literową łamigłówkę. Na 
zakończenie miłośnicy dalekich podróży poznali inne zwierzęta zamieszkujące 
Afrykę.
  14.03. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zainicjo-
wała cykl wykładów o tematyce historycznej. Gościem spotkania był Mirosław 
Sprenger, z bydgoskiej Delegatury IPN. Prelegent na podstawie archiwalnej 
dokumentacji zaprezentował organizacje młodzieżowe, które w latach 1945-
1956 walczyły z ustrojem komunistycznym w Polsce. Zaliczane są do nurtu 
tzw. Trzeciej konspiracji, a w skali całego kraju było ich około dwóch tysięcy. 
Oprócz szeroko pojętej działalności propagandowej, zajmowały się głównie 
kolportowaniem ulotek o charakterze antykomunistycznym, a nawet gromadze-
niem broni na wypadek walki zbrojnej. Kilka takich organizacji działało rów-
nież na terenie Nakła i okolic. Należały do nich: grupa „Młode Orły”, grupa 
Gisia, grupa Zielińskiego. 
  15.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowała de-
batę ph. „Dzieci myślą”. Tematem spotkania było rozwijanie u dzieci zdolności 
do refleksji oraz krytycznego myślenia. Gościem był Łukasz Krzywoń, autor 
książki Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań 
z dziećmi i młodzieżą, który od wielu lat uczy w szkołach praktyki uważności 
i relaksacji. Zachęcał do filozofowania z najmłodszymi oraz uczenia ich umie-
jętności logicznego i samodzielnego myślenia, argumentowania, budowania 
poprawnych wypowiedzi oraz kultury dyskusji. Spotkanie było również pretek-
stem do dyskusji o jakości polskiej szkoły. 
  19.03. gościem Filii nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy był podróżnik Cezary Czyżewski. Podczas spotkania ph. „Opowieści 
pod żaglami” czytelnicy odwiedzili szwedzką wyspę Gotlandię, wybrzeże Nie-
miec, Danii oraz portugalską Maderę. Gość przybliżył historię niezwykłych 
miejsc, zdradził tajniki żeglowania oraz podzielił się z uczestnikami swoim 
doświadczeniem i wspomnieniami z rejsów. Spotkaniu towarzyszył pokaz slaj-
dów.
  20.03. z okazji Światowego Dnia Poezji, w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy Barcin przygotowano spotkanie ph. „Wiersze z żywego drzewa”. 
Gościem była pochodzącą ze Żnina poetka Helena Dobaczewska-Skonieczka.
  21.03. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Natalii Ogrzewalskiej ph. „Między 
snem a jawą”. Podczas spotkania artystka opowiedziała o swojej pasji, technicz-
nych detalach dotyczących przygotowywania fotografii, ulubionych motywach 
uwiecznianych na zdjęciach oraz historii poszczególnych prac. Na wystawie 
zaprezentowane zostały portrety studyjne, a także portrety kobiet w otocze-
niu przyrody, które przenoszą odbiorcę w bajkową scenerię z pogranicza jawy 
i snu. 
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 21.03. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji odbył się wieczór poezji Ireny Boroch 
i Andrzeja Ossowskiego. Poeci opowiedzieli o początkach swojej pisarskiej pa-
sji, inspiracjach i procesie tworzenia. Podczas spotkania czytelnicy wysłuchali 
wierszy Ireny Boroch, m.in. Książka i ja, Opowiadanie o Groszku, Medytacje 
rencisty, Ławeczka. Z kolei Andrzej Ossowski zaprezentował Syzyfa, Tabory, 
Muzykę Chopina.  
  22.03. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przy-
gotowała zajęcia edukacyjne ph. „Zabawy z wodą” z okazji Światowego Dnia 
Wody. Przy użyciu papieru, plastikowych kubków, woreczków oraz spinaczy, 
mali naukowcy przeprowadzili kilka eksperymentów przybliżających właści-
wości wody. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat sposobów jej oszczę-
dzania.
 22.03. z okazji Dnia Poezji, Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 
zorganizowała spotkanie autorskie z Anną Mokwą i Kingą Willim połączone 
z warsztatami literackimi. Podczas zajęć, dzięki kreatywnej zabawie słownej, 
czytelnicy stali się autorami oryginalnych wierszy i fraszek.
  26.03. w Filii nr 12 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla dorosłych zorganizowane w ramach kampa-
nii „Tydzień z Internetem”. Motywem przewodnim było świadome korzystanie 
z informacji zamieszczanych w sieci. Uczestnicy spotkania nauczyli się m.in. 
rozróżniać „fake newsy” oraz poznali strony internetowe służące do weryfikacji 
zdjęć i wiadomości.
  26.03. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Kra-
jeńskim odwiedziła Agata Kołakowska, autorka obyczajowych książek dla do-
rosłych. Pisarka opowiedziała skąd bierze pomysły na swoje książki, w jaki 
sposób powstawała każda z jej książek oraz w jaki sposób wpływa ona na życie 
innych ludzi. Autorka przedstawiła również plany piśmiennicze na najbliższą 
przyszłość, odpowiedziała na pytania czytelników oraz podpisała książki.
 26.03. gościem Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu był leśnik 
Robert Iwicki. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wykładu na temat zwycza-
jów zwierząt żyjących w lesie. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedial-
na ukazująca leśne zwierzęta i roślinność.
  27.03. w ramach Tygodnia z Internetem, Filia nr 10 dla dorosłych 
z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przygotowała za-
jęcia edukacyjne dla dorosłych poświęcone bezpiecznym zakupom w Interne-
cie. Podczas spotkania uczestnicy rozwiązali quiz „Bezpieczny e-konsument”, 
z którego dowiedzieli się, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych, 
jakich danych sprzedawca nie ma prawa wymagać od klienta, jak tworzyć bez-
pieczne hasła do swoich kont oraz czym może grozić niewylogowanie się z pu-
blicznych komputerów.

 27.03. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Pruszczu odbyło się przedstawienia teatrzyku kukiełkowego 
dla dzieci. Spektakl powstał na podstawie utworu J. Tuwima Pan Maluśkiewicz 
i wieloryb. 
  27.03. gościem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie był 
podróżnik Piotr Wnuk, który zabrał czytelników na egzotyczną wyprawę do 
Laosu, gdzie piękno przyrody kontrastuje z ubóstwem. Barwna opowieść po-
zwoliła popłynąć w tonącej łódce rwącą rzeką, skosztować Lao Lao - lokalne-
go trunku, ale przede wszystkim uczestniczyć w życiu wiejskich społeczności. 
8.04. spotkanie z pasjonatem podróży w stylu wagabundy przygotowała także 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie. Gość opowiedział słuchaczom 
o swojej włóczędze po Indochinach. Prelekcja wzbogacona była ciekawostkami 
z życia mieszkańców odwiedzanych krajów oraz zdjęciami z podróży.
  28.03. i 15.05. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizo-
wała warsztaty i spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem, pisarzem, 
dziennikarzem, scenarzystą. 3.04. autor odwiedził Bibliotekę Publiczną Mia-
sta i Gminy Barcin i przeprowadził warsztaty komiksowe i filmowe dla mło-
dzieży. Podczas spotkania nakreślił specyfikę i etapy pracy nad scenariuszem. 
Omówił m.in. konstrukcję głównego bohatera i bohaterów drugiego planu, spo-
sób pisania dialogów, a także określanie bohaterów na podstawie sposobu mó-
wienia. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję samodzielnie napisać tzw. 
synopisis – szkic scenariusza filmu, którego akcja dzieje się w Barcinie. 9.05. 
w ramach Tygodnia Bibliotek warsztaty literackie ze Zbigniewem Masterna-
kiem przygotowało również Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, 
a 13.05. spotkanie autorskie z gościem zorganizowała Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Dąbrowie Chełmińskiej.
  29.03. Biblioteka Główna WiMBP w Bydgoszczy przygotowała 
spotkanie podróżnicze poświęcone Etiopii. Gośćmi byli rodowici Etiopczycy: 
Tedlawork Elias i Tebarek Seifu, którzy opowiedzieli o swoim kraju. Ponadto 
odbyła się degustacja prawdziwej etiopskiej kawy. 
  30.03. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży oraz Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP 
w Bydgoszczy odbyły się imprezy ph. „Noc z Andersenem” z okazji 214. roczni-
cy urodzin duńskiego baśniopisarza. Gośćmi specjalnymi spotkań byli: Mateusz 
Mimezis, który jako szalony clown zaprezentował sztuczki magiczne, wykonał 
pokaz żonglerski i świetlne show oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej nr 1, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa a także 
pokazali tajniki strażackiego auta. Atrakcją wieczoru był pokaz akrobatyczny 
w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Mistrzo-
stwa Sportowego w Bydgoszczy im. Teresy Ciepły oraz występ trenerki fitness. 
Całonocnej imprezie towarzyszyła oprawa muzyczna oraz zabawa taneczna. 
Nie zabrakło również urodzinowego tortu.
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KWIECIEŃ
  2.04. i 9.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu zaprezen-
towano dwa spektakle Teatru „Duet” z Krakowa. Przedstawienie O rycerzu, co 
księżniczkę ratował odbyło się z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci, 
a spektakl Kotek i Kogutek artyści zaprezentowali w ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek.
  4.04. Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
przygotowała zajęcia teatralne ph. „Teatralne ABC…”, w którym wzięły udział 
dzieci z Klubu Odkrywców. Podczas spotkania uczestnicy zdefiniowali pod-
stawowe pojęcia związane z teatrem, a następnie wcielili się w rolę bohaterów 
popularnych bajek. 
  4.04. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się 
XVIII konkurs wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie ph. „Barcin 
moje miasto – moja Mała Ojczyzna”. Wzięło w nim udział siedem trzyosobo-
wych drużyn ze szkół działających na terenie gminy Barcin. Przyznano I, II i III 
miejsce. Zwycięska drużyna zdobyła statuetkę. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę.
  5.04. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Kra-
jeńskim odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Jax, autorką m.in. wielotomo-
wych powieści z serii Saga von Becków oraz Zemsta i przebaczenie. Pisarka 
opowiedziała o początkach swojej twórczości i planach na przyszłość. Odpo-
wiedziała na pytania czytelników oraz podpisywała książki.
 5.04. gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcbor-
ku był podróżnik Ryszard Budnik, który opowiedział o swojej podróży przez 
Szwajcarię Ekspresem Lodowcowym. Zwiedził kilka niezwykłych miejsc m.in. 
Chiny i Mongolię. Najmilsze wspomnienia zachował z podróży samochodem 
po Norwegii. Przejechał wówczas 5 tysięcy kilometrów. Jego życiowym mot-
tem są słowa: Życie to wielka księga a człowiek, który nie podróżuje czyta tylko 
jej jedną stronę. Wrażenia z podróży po Szwajcarii gość zilustrował filmem oraz 
zdjęciami. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe pocztówki obra-
zujące trasę Ekspresu Lodowcowego, opatrzone autografem podróżnika.
  9.04. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano 
spotkanie autorskie z Moniką Wiśniewską, która opowiedziała o kulisach po-
wstawania książki Polska dziewczyna. W pogoni za angielskim snem. To historia 
13-letniego pobytu w Anglii oraz ważnego duchowego odkrycia, które się z nim 
wiąże. Autorka podzieliła się z czytelnikami refleksją dotyczącą sekretów po-
szukiwania miłości i spokoju ducha. 
  9.04. w Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne pt. „Dzieci segregują śmieci”. Zadaniem 
uczestników było oczyszczenie brudnej rzeki z odpadów, posegregowanie ich 
i umieszczenie w odpowiednich pojemnikach. Na zakończenie dzieci wzięły 

udział w zabawie ph. „ciepło-zimno”, podczas której szukały ciekawostek przy-
czepionych do butelek, puszek i gazet.
  9.04. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbyło się spotkanie autorskie z Aliną Rzepecką, bydgoską poetką oraz 
członkinią Bydgoskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która 
zaprezentowała utwory pochodzące z tomiku Punkty styczności. Autorka opo-
wiedziała również o przeżyciach i wydarzeniach, które mają wpływ na jej twór-
czość liryczną.
  10.04. Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy gościła zespół Canto Cantare działający przy UTW 
WSG oraz Towarzystwo Śpiewu „Halka” – jeden z najstarszych chórów męskich 
w Polsce. Oba zespoły dyrygowane przez Kaję Potrzebską wystąpiły z własnym 
repertuarem. Tematem przewodnim piosenek i scenek humorystycznych w wy-
konaniu Canto Cantare były „podróże duże i małe”. Publiczność miała okazję 
wysłuchać wielu popularnych szlagierów, a na koniec zaśpiewać jeden z nich 
wspólnie z chórami.
 10.04. Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowem odwiedziła Anita 
Głowińska, autorka serii książeczek dla najmłodszych o Kici Koci. Podczas 
spotkania przeczytała opowiadanie Kicia Kocia gra w piłkę, a następnie odpo-
wiedziała na pytania dzieci. Po pamiątkowym zdjęciu, dzieci otrzymały auto-
graf ulubionej pisarki, a Wydawnictwo Media Rodzina podarowało najmłod-
szym wydzieranki z Kicią Kocią oraz kalendarze z planerem dla całej rodziny.
  11.04. w Filii nr 5 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy, 
w ramach projektu „Bluesowe szlaki” miał miejsce koncert w wykonaniu byd-
goskich artystów: Jacka Herzberga, Jarosława Koźbiała oraz Waldemara Kna-
dego. Goście opowiedzieli również o korzeniach bluesa.
  11.04. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z podróżniczką Agnieszką Re-
iwer-Przepierską ph. „Chorwacja widziana od strony morza”. Czytelnicy mieli 
okazję odwiedzić Split, Dubrownik, zatokę Lostaro i Milet, a także podziwiać 
przyrodę oraz średniowieczne zabytki. 
  16.04. Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała zajęcia edukacyjne pt. „Ale Kosmos!”. 
Podczas spotkania dzieci zapoznały się z postacią Mikołaja Kopernika oraz wia-
domościami na temat układu słonecznego. Wzięły również udział w zabawie 
ph. „rakieta” oraz wysłuchały fragmentu książki Pozdrowienia z Marsa Marze-
ny Kwietniewskiej-Talarczyk. Na zakończenie uczestnicy wykonali kosmitów 
z papieru.
  23.04. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy w Łabiszynie przygotowała spotkanie autorskie 
z twórcą literatury dla dzieci, Marcinem Koziołem, który opowiedział o swoich 
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książkach, historii ich powstania, a także o założonym przez siebie rezerwacie 
starych komputerów, będących inspiracją do powstania Szalonej historii kom-
puterów. Autor jest również zapalonym podróżnikiem, który zwiedził ponad 
50 krajów. Dzięki podróżom powstała seria Wombat. Z kolei miłość do koni 
znalazła odzwierciedlenie w serii Stajnia pod tęczą, której współautorką jest 
Katarzyna Dowbor. Trzy książki z serii Pogoda dla puchaczy napisał wspólnie 
z Bartkiem Jędrzejakiem. 
   24.04. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, w ramach spo-
tkań Klubu Podróżujących Rodzin, gościła archeologa, podróżniczkę i antropo-
loga – Annę Jaklewicz. Czytelnicy wysłuchali prelekcji gościa ph. „Indiana Jo-
nes w spódnicy. Archeologiczne podróże do Sudanu”. Spotkaniu towarzyszyła 
prezentacja multimedialna.
  24.04. czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu spotkali się 
z mieszkanką Chełmna, Anną Koprowską-Głowacką, która czerpiąc wiedzę 
z przekazów, źródeł historycznych i materiałów etnograficznych wydała kilka 
publikacji poświęconych „Małym Ojczyznom”. Należą do nich: Duchy zjawy 
i ukryte skarby, Magia ludowa z Pomorza i Kujaw oraz Czarownice z Pomorza 
i Kujaw. Autorka opisuje zwyczaje i praktyki stosowane na Pomorzu i Kuja-
wach. 
  25.04. Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Hola Amigos…” zorganizowane 
z okazji Dnia Języka Hiszpańskiego. Podczas spotkania dzieci zapoznały się 
z wiadomościami na temat położenia geograficznego Hiszpanii, ustroju poli-
tycznego, zabytków, kultury, zwyczajów oraz kuchni. Uczestnicy poznali tak-
że sławne postacie pochodzenia hiszpańskiego, a po przeczytaniu wiersza By-
czek Fernando, dowiedzieli się, co oznaczają słowa matador, arena i torreador. 
Na zakończenie dzieci wzięły udział w pomidorowej bitwie w nawiązaniu do 
hiszpańskiego święta „La Tomatina” oraz odśpiewały piosenkę Głowa, ramio-
na, kolana…w oryginalnym języku.
 30.04. gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więc-
borku był Łukasz Jakubowski, regionalista, autor książki Krajeński las rzeczy. 
Podczas spotkania ph. „Za bramą teraźniejszości” gość opowiedział o lektu-
rze książki Sępólno Krajeńskie na starej fotografii Leszka Skazy, dzięki której 
zainteresował się lokalną historią. Dorastał czytając książki Bogusława Wo-
łoszańskiego, Normana Daviesa oraz Ryszarda Kapuścińskiego. Jest autorem 
ponad 130. artykułów o historii i kulturze regionu, które ukazały się na łamach 
Wiadomości Krajeńskich oraz Tygodnika Człuchowskiego. Jest pomysłodawcą 
i współtwórcą internetowej mapy Sępólna Krajeńskiego i okolic w okresie II RP 
oraz opiekunem Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy sępoleńskiej bi-
bliotece. Książka Krajeński las rzeczy jest zbiorem 11. szkiców na temat historii 
wschodniej Krajny.

MAJ
  6.05. z okazji Tygodnia Bibliotek, Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzie-
ci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała wernisaż wystawy fotografii Danuty 
Adamczyk ph. „Po drodze”. Pasjonatka fotografowania natury i podróżowania 
rowerem opowiedziała o swojej fascynacji przyrodą, okolicznościach powsta-
wania zdjęć oraz roli oświetlenia w pracy fotografa. 
   6.05. Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy prze-
prowadziła zajęcia edukacyjne ph. „Przedszkolak w Unii Europejskiej” zorgani-
zowane z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podczas spo-
tkania dzieci wyruszyły w podróż do wybranych państw wchodzących w skład 
europejskiej wspólnoty. Dzięki pracy w grupach uczestnicy poznali zabytki, 
zwyczaje i tradycje występujące m.in. w Holandii, Hiszpanii i Francji.
 7.05. w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach ob-
chodów Tygodnia Bibliotek, krakowski Teatr MASKA zaprezentował spektakl 
pt. „Prastara Książnica – skarb i tajemnica”. Mali widzowie wybrali się na odle-
głą wyspę, by wspólnie z główną bohaterką Kirą poszukać skarbu. Brak dostępu 
do Internetu uniemożliwił dziewczynce zdobycie potrzebnych informacji. Na 
szczęście na swej drodze spotyka pomocników, którzy dzielą się z nią swoją mą-
drością. Po rozwiązaniu rebusu wszyscy trafili do biblioteki – miejsca będącego 
prawdziwą skarbnicą wiedzy. 
  7.05. w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie 
autorskie z podróżnikiem Jackiem Jarosikiem połączone z promocją książki 
Bradziaga znaczy obieżyświat. Gość opowiedział o swoich wyprawach do Ro-
sji, Mongolii i Ukrainy. Spotkaniu towarzyszył pokaz filmów i fotografii.
  7.05. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie gościła seniorów 
zgromadzonych w Klubie Aktywni Razem działającym przy Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie. Podczas spotkania seniorzy obejrzeli 
występ teatru amatorskiego działającego w ramach Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chomętowie. Zespół przedstawił sztukę na motywach baśni ludowej braci 
Grimm Złota Rybka, adaptowanej przez Elżbietę Wendland na potrzeby spekta-
klu. Na zakończenie seniorzy zaśpiewali znane i lubiane piosenki ludowe. 
  8.05. Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim 
rozpoczął się wykładem przygotowanym przez pracownika biblioteki Pawła 
Marchela, który przedstawił studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku książkę 
Hansa Roslinga Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak 
stereotypy zastąpić realną wiedzą.
  8.05. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Tucholi zorganizowała spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem, 
satyrykiem, kompozytorem, piosenkarzem oraz autorem książek. W doskonałej 
formie, z ostrym i powściągliwym humorem, gość bawił publiczność barwnymi 
opowieściami. Na zakończenie zaśpiewał Balladę o wyklętych kredkach i Zjedz 
kawiorek. 
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  9.05. z okazji Tygodnia Bibliotek, w Filii nr 3 dla dorosłych i dla 
dzieci WiMBP w Bydgoszczy odbyło się głośne czytanie ph. „Kiedy znikają 
książki robi się pusto między nami: historia o dobroczynnej mocy książek”. 
Dzięki teatrzykowi kamishibai dzieci poznały opowieść Petera Carnavasa 
O dzieciach, które kochają książki, a następnie odpowiedziały na pytania zwią-
zane z tekstem oraz wkleiły ulubionych bohaterów bajek do pustych książek. 
Stworzyły też opowieść o żabce, która chciała dotrzeć do tajemniczego zamku. 
Na zakończenie spotkania dzieci dowiedziały się w jaki sposób należy dbać 
o książki i wysłuchały specjalnego listu od drukowanej przyjaciółki.
  9.05. Filia nr 21 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy przygotowa-
ła wystawę haftowanych obrazów autorstwa Renaty Jabłonowskiej. Artystka 
opowiedziała o swojej twórczości oraz pasjach, a także zaprezentowała kanwę, 
nad którą aktualnie pracowała. Podczas spotkania można było podziwiać kwiaty 
i pejzaże wykonane haftem krzyżykowym, jak również dzieła malarskie z prze-
łomu XIX i XX wieku autorstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego i Heywooda 
Hardy’ego. 
  9.05. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Łabiszynie przy współpracy z Zespołem Szkół w Łabiszynie 
zorganizowała XVI Gminny Konkurs „Pięknego Czytania”. Głównym celem 
konkursu było rozwijanie zainteresowań książką dziecięcą i młodzieżową nie 
wchodzącą w wykaz lektur szkolnych oraz popularyzacja książek i czytelnic-
twa. W eliminacjach wzięli udział uczniowie klas II-VIII szkół podstawowych. 
Do finału przystąpiło 21. uczestników, którzy po krótkiej prezentacji wybranej 
przez siebie książki, przeczytali jej fragment, a następnie zachęcili słuchaczy do 
sięgania po tę właśnie pozycję. W tym roku, dodatkowo uczniowie klas IV-VIII 
zaprezentowali krótki tekst na temat historii Łabiszyna z okazji 650. rocznicy 
nadania praw miejskich oraz historii biblioteki z okazji 50. rocznicy nadania 
imienia dr. Juliana Gerpe. 
  9.05. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w Bibliotece Publicz-
nej w Sępólnie Krajeńskim odbył się wernisaż prac fotograficznych Jolan-
ty Orzłowskiej ph. „Bliki i maziaje”. Podczas spotkania autorka opowiedziała 
o samym akcie tworzenia oraz tajnikach fotograficznego warsztatu. Uczestni-
cy mieli okazję podziwiać krajeńską przyrodę w skali makro. Przedstawiony 
mikrokosmos łąk, poboczy i leśnych poszyć uwieczniony został z tytułowymi 
blikami i maziajami, czyli refleksami światła oraz rozmyciami. Wystawę można 
było obejrzeć do 31 maja 2019 roku.
  13.05. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie był Bar-
tek Sabela pisarz i podróżnik, z wykształcenia architekt, z zamiłowania fotograf 
i snowboardzista. Współpracuje z „Kontynentami” oraz „Dużym Formatem 
Gazety Wyborczej”. Podczas spotkania przedstawił prezentację pt. „Kongo – 
Jądro chciwości”. Opowiedział o podróży do Demokratycznej Republiki Konga 
i o tym, jak wygląda życie mieszkańców w tej części świata.

  13.05. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała 
spotkanie autorskie z Robertem Małeckim, autorem kryminałów, których akcja 
dzieje się w Toruniu i Chełmży. Pisarz opowiedział o swoim warsztacie pisar-
skim, książkach, planach oraz nieudanej pierwszej próbie podbicia polskiego 
rynku wydawniczego. Wizyta w Bibliotece zainaugurowała trasę promującą 
Wadę – najnowszy kryminał gościa. Spotkanie zorganizowano w ramach ob-
chodów Tygodnia Bibliotek.
  14.05. Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzie-
ży WiMBP w Bydgoszczy gościła podróżnika Korneliusza Korniluka, który 
podzielił się z czytelnikami wrażeniami z wędrówki po niebiańskich górach 
Kirgistanu Tien-szan. Opowieść była bogato ilustrowana zdjęciami z wyprawy. 
Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno wysokich gór, a także poznać egzo-
tyczną kulturę oraz ciekawą faunę i florę.
  14.05. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się ósmy 
Międzypowiatowy Konkurs Krasomówczy Demostenes. Finałowa edycja sku-
piła 26. dzieci z gmin Barcin, Kcynia, Szubin. Celem konkursu było rozbudze-
nie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, sugestywnego 
i bogatego w słownictwo wypowiadania myśli, a także wyrabianie u uczniów 
dbałości o kulturę i estetykę „żywego” słowa, inspirowanie do twórczych po-
szukiwań, szerzenie piękna języka polskiego.
  15.05. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Filia nr 3 dla doro-
słych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała głośne czytanie ph. 
„Co człowieka w bibliotece urzeka, czyli ile szczęścia daje czytanie książek”. 
Podczas spotkania dzieci wysłuchały książki Jennifer Berne Kajtek nie umie 
fruwać opowiadającej o przygodach małego szpaka, który wolał spędzać czas 
w bibliotece niż uczyć się latać. Mali miłośnicy książek odpowiedzieli na py-
tania związane z tekstem, rozwiązali literacki quiz, poznali zasady korzystania 
z biblioteki, a także wcielili się w rolę bibliotekarza układając książki na regale. 
Powstała też drabina ze słowami, które kojarzą się z biblioteką. Spotkaniu towa-
rzyszyła prezentacja dotycząca historii Biblioteki na Okolu.
  15.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miało miejsce 
spotkanie autorskie z Piotrem Dzięciołowskim pt. „Malarstwo i Książka”. Autor 
zaprezentował książkę Malują, rysują, rzeźbią KONIE, opowiedział o historii 
jej powstania oraz swojej pasji związanej z końmi. Spotkaniu towarzyszyła wy-
stawa malarstwa Samanthy Glińskiej – malarki, rysowniczki, ilustratorki ksią-
żek, jednej z bohaterek omawianej przez gościa publikacji. Na jej kartach autor 
scharakteryzował twórczość artystki, której różnorodność jest uzależniona od 
nastroju. Stąd głównymi motywami, które przenosi na płótno są kwiaty i pejza-
że, a także pełne ekspresji konie.
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 15.05. z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, gościem 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku był Leszek Skaza, któ-
ry wygłosił wykład pt. „Stanisław Moniuszko życie i twórczość na tle epoki 
i w czasach współczesnych”. Po przedstawieniu zarysu genealogii rodzinnej 
i biografii kompozytora oraz jego powiązań z ważnymi postaciami ówczesnej 
epoki, gość przedstawił prezentację poświęconą najważniejszym dziełom. Czy-
telnicy mieli okazję zapoznać się z treścią oper i kantat, obejrzeć ilustrujące 
je cytaty muzyczne oraz poznać losy i postrzeganie tych dzieł na przestrzeni 
minionych dekad aż do czasów obecnych.
 16.05. gościem Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu była 
Jolanta Szwalbe, autorka ośmiu zbiorów cytatów i sentencji. Mottem spotka-
nia było Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem. Pisarka opowiedziała 
o swojej misji, jaką jest inspirowanie do aktywności, dawanie radości i pozy-
tywnej energii.

17.05. w ramach Tygodnia Bibliotek, w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Lnianie nastąpiło wręczenie nagród w konkursie Czytelnik Roku 2018. 
Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła prelekcja Piotra Szumigaja pt. „O czym 
Szumi gaj…Fotografia przyrodnicza dla wytrwałych” oraz wystawa fotogra-
ficzna pt. „O czym Szumi gaj…Wdecki Park Krajobrazowy”. 
  18.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym, Gronem Literackim oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji przygotowała grę miejską ph. „Literacka mapa Świecia”. W zabawie 
wzięło udział siedem drużyn, które w siedmiu punktach kontrolnych zmierzyły 
się z zadaniami nawiązującymi do twórczości patronów danych ulic. Wyjątek 
stanowiła ulica Kociewska, przy której gracze musieli wykazać się znajomością 
gwary kociewskiej. Przeczytali fragment Jezdóm Kociewiakam z Elementarza 
gwary kociewskiej pod red. M. Möllera, G. Ollera oraz przetłumaczyli słowa 
z gwary kociewskiej na polski. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali gry plan-
szowe, upominki oraz publikacje promujące Kociewie. 
  20.05. gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamie-
niu Krajeńskim była Dorota Schrammek – autorka poczytnych powieści oby-
czajowych. Zadebiutowała książką Stojąc pod tęczą, która ukazała się nakładem 
Wydawnictwa „Świat Książki”. Kolejne pozycje opublikowało Wydawnictwo 
„Szara Godzina”. W swoim dorobku, oprócz książek dla dorosłych, autorka ma 
również książki dla młodzieży (cykl książek Niepełka) oraz dla dzieci (Skarpet-
kowy potwór i inne bajki). 
  21.05. z okazji Światowego Dnia Kosmosu Filia nr 14 dla dorosłych 
i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przeprowadziła zajęcia edukacyjne ph. 
„Odkrywamy tajemnice kosmosu”. Dzieci m.in. zgłębiły tajemnice kosmosu na 
podstawie książek z serii Samochodzik Franek, brały udział w eksperymentach 
dotyczących grawitacji, poznały budowę i cechy charakterystyczne układu sło-

necznego oraz rozwiązały zagadki kosmiczne. Na zakończenie miłośnicy ko-
smicznych podróży wymyślili „swoją” planetę i jej mieszkańców. 
 22.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowem odbyły się zajęcia 
edukacyjne, podczas których mali miłośnicy książek podzielili się swoją wiedzą 
z zakresu znajomości legend i baśni. Obejrzeli także legendę Smok Wawelski, 
a następnie wykonali kolorowe rysunki, które dzięki aplikacji „Quiver” stały się 
ruchomymi obrazami.
  22.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zorganizowała spo-
tkanie autorskie z Wiesławą Barbarą Jendrzejewską ph. „Przemijanie pamięta” 
połączone z promocją najnowszej publikacji Rozproszenie. Prezentowana książ-
ka stała się jednocześnie prezentem dla najaktywniejszych czytelników. Spo-
tkanie poprowadziła córka pisarki, Natalia Pulczyńska. Poetka od ponad 30. lat 
mieszka i pracuje w Bydgoszczy, prowadzi Kawiarnię Literacką w Domu Kul-
tury „Modraczek”. Urodzona w Tucholi, chętnie wraca do rodzinnego miasta. 
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wierszy gościa w muzycznej interpretacji 
Renaty Oparkowskiej.
   23.05. członkowie Klubu Aktywnego Seniora w Filii nr 1 Biblioteki 
Miejskiej w Inowrocławiu spotkali się z pisarką Gabrielą Kotas. Autorka tomi-
ków wierszy dla dzieci i dorosłych opowiedziała o początkach swojej twórczo-
ści, zaprezentowała swoje ulubione utwory oraz historię ich powstania. Senio-
rzy wysłuchali także kilku ciekawostek na temat refleksologii, którą przed laty 
zajmowała się zawodowo pisarka.
  24.05. w Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyło się spotkanie ph. „Śladami Pana Samochodzika”. Gościem była Beata 
Żmuda, która zabrała czytelników w niezwykłą podróż śladami głównego bo-
hatera książek Zbigniewa Nienackiego. Szlak przygody prowadził do średnio-
wiecznych zamków w tajemniczej Dolinie Loary. Opowiedziała również o hi-
storii Francji, malarstwie i mało znanych faktach ze świata książek Nienackiego. 
Na koniec zaprezentowała posiadłość, w której ostatnie lata spędził Leonardo da 
Vinci. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć.
  24.05. z okazji Światowego Dnia Żółwia Filia nr 17 dla dorosłych 
i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy przygotowała zajęcia edukacyjne ph. „Co 
wiemy o żółwiach?”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z budową i zwy-
czajami długowiecznych gadów oraz ciekawostkami z ich życia. Uczestnicy 
obejrzeli również wystawę książek o żółwiu Franklinie oraz wykonali figurki 
gadów z plasteliny i skorupek orzecha.
  24.05. w Filii nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
przeprowadzono warsztaty florystyczne ph. „Leśny zagajnik”. Podczas twór-
czego spotkania dzieci wykonały miniaturowy zagajnik zamknięty w słoju. Za 
pomocą małych sukulentów odtworzyły naturalne środowisko leśne. Wyjątkowa 
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kompozycja stała się alternatywą dla dominującego od kilku lat trendu „urban 
jungle”.
  25.05. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbyła się 
„Biesiada Literacka” rozstrzygająca XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia. Pomysłodawcą i inicjatorem 
Konkursu Poetyckiego był Jan Jakubik, nauczyciel, poeta i miłośnik literatury 
pięknej, wieloletni kierownik sekcji literackiej Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Świeckiej. Dla uczczenia pamięci Jana Jakubika odczytano jeden z jego wierszy 
Życiowe semafory. Jury pod przewodnictwem Jerzego Wery przyznało 3 nagro-
dy, które wręczył poetom Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski. Na zakoń-
czenie laureaci zaprezentowali swoje wiersze.
  27.05. Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy przy-
gotowała zajęcia literackie ph. „Legendy, pałeczki w świecie pokoleń”. Podczas 
spotkania dzieci poznały rody Popielidów i Myszeidów, losy władcy Kruszwicy 
zwanego Chwostkiem, a także dowiedziały się dlaczego kruszwicka wieża nosi 
miano Mysiej Wieży. Nie zabrakło również wzmianki o genezie legendy i jej 
rodzajach. Na zakończenie zajęć miłośnicy opowieści z dawnych lat wykonali 
białe myszki. 
  27.05. w ramach obchodów 720. rocznicy nadania praw miejskich Na-
kłu nad Notecią, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle gościła 
prof. Tadeusza Wolszę. Wykład dotyczył konsekwencji zakończenia II wojny 
światowej dla Polski i Polaków. Gość szczegółowo przybliżył proces budowy 
komunistycznego aparatu represji, w tym systemu więzień i metod terroru. 
Wskazał na polityczne podporządkowanie kraju, co objawiało się eksploatacją 
ekonomiczną. W dalszej części wykładu pojawiły się także wątki europejskie, 
m.in. epizod fińskiej wojny domowej. Podzielono się również spostrzeżeniami 
i osobistymi doświadczeniami na temat przesiedleń Polaków z Kresów Wschod-
nich.
  28.05. Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
zorganizowała spotkanie artystyczne ph. „Wokół poezji”. W wyjątkowy nastrój 
wprowadziły czytelników wiersze oraz utwory muzyczne Małgorzaty Mówiń-
skiej-Zyśk, bydgoskiej skrzypaczki i poetki. Odbiorcami niezwykłego połącze-
nia sztuk byli uczestnicy zajęć ph. „Piszę, bo lubię!” odbywających się w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy w ramach Grantu Rozwoju Zdolności „Zdolni 
znad Brdy”. 
 28.05. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie odbyło się spo-
tkanie z kreatorką wizerunku i stylistką personalną Karoliną Domaradzką, która 
zajmuje się doradztwem modowym i śledzi na bieżąco najsławniejsze pokazy 
mody z całego świata. Stylistka opowiadała o najnowszych trendach modo-
wych, kolorach i fasonach na jesień.

 29.05. Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie gościła Jo-
lantę Krajnik, autorkę książek dla dorosłych Zawszę będę Cię kochać i Dojrzałe 
związki, a także dla dzieci Bajeczki dla maluszka. Te ostatnie to historie, które 
pisarka w przeszłości opowiadała swoim dzieciom.
  30.05. w Filii dla dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nakle miało miejsce spotkanie autorskie z Bożeną Jankowską, poetką 
i społeczniczką, laureatką wielu konkursów literackich. Autorka kilku tomików 
wierszy, m.in. W ramionach samotności, Twarzą w twarz, Jestem, poprzez swo-
ją twórczość angażuje się w promocję rodzinnego miasta. Najnowsza publikacja 
Wiersze znad Brdy, Warty i Noteci dla małych i dużych dzieci adresowana jest 
głównie do dzieci z problemami psychosomatycznymi. Poetka opowiedziała 
także o swoich rozmowach z najmłodszymi, ulubionych książkach z dzieciń-
stwa, swojej twórczości i inspiracjach. Zaprezentowała także wybrane wiersze 
przy akompaniamencie gitarowym Zofii Stepki.
  30.05. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zorganizowała 
spotkanie z krakowskim teatrem KRAK ART, który zabrał dzieci w niezapo-
mnianą podróż po świecie. Razem z piratami mali miłośnicy dalekich wypraw 
rozwiązywali zagadki i uczestniczyli w zabawach tanecznych. Spotkali się 
z mumią oraz szukali ukrytego skarbu. 

CZERWIEC
  3-7.06. w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom, w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim można było wysłuchać 
bajek o tematyce sportowej. W spotkaniach z dziećmi udział wzięli lokalni spor-
towcy: Paulina Winiecka, Beata Bukolt oraz Sandra Bohaczyk-Płotka. Panie 
opowiedziały o tajnikach pracy instruktorów sportu oraz zachęcały do większej 
aktywności. Uczestnicy wzięli także udział w zajęciach zumby dla dzieci oraz 
zdobyli informacje na temat jazdy konnej, tańca, koszykówki oraz innych dys-
cyplin sportowych. Tydzień Czytania Dzieciom obchodzono także w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej, gdzie zaprezentowano m.in. 
opowiadania ze zbioru 12 wyjątkowych postaci: polscy autorzy o marzeniach. 
Na zakończenie dzieci uczestniczyły w literackim quizie.
  4-30.06. w ramach obchodów Roku Wolności w Bydgoszczy w Bi-
bliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zaprezentowano wystawę poświę-
coną 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów – w czerwcu 1989 r. Materiały 
pochodzące ze Zbiorów Specjalnych (np. plakaty, ulotki, afisze) ukazały m.in. 
elementy kampanii wyborczej, działalność NSZZ „Solidarność” Regionu Byd-
goskiego i przybliżyły sylwetki kandydatów. 
  4.06. z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 
w Filii dla dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle od-
były się warsztaty literackie „Na ratunek cywilizacji”, które poprowadził Jerzy 
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Uszyński, autor prozy literackiej, scenariuszy, wykładowca szkół filmowych, 
współtwórca i wykładowca Młodzieżowej Akademii Filmowej. Autor powie-
ści Waszmość Krokodyl opowiedział o problemach współczesnej cywilizacji. 
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat źródeł czystej energii, wulkanów, 
fal morskich, trzęsienia ziemi, wymarłych gatunków. Dowiedzieli się, skąd 
czerpać literacką inspirację, co jest niezbędne, aby przeżyć na pustyni i czym 
jest sztuczna inteligencja. Wzięli również udział w lekcji survivalu. Spotkaniu 
towarzyszyła prezentacja multimedialna.
  4.06. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi była 
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, poetka, dramatopisarka, laureatka Dru-
giej Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą Pszczołę” 2018 
za tom Trójka. Spotkanie poprowadziła Grażyna Wojcieszko prezes z Fundacji 
czAR(T) Krzywogońca. Dialog między paniami i recytację wierszy urozmaicił 
występ muzyczny Darka Krygowskiego.
  5.06. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała 
spotkanie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci i ilustratorem. 
Gość opowiedział jak został pisarzem oraz wyjaśnił, w jaki sposób powstaje 
książka. Sprawdził także wiedzę małych czytelników na temat jego bajek. 
  5.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie gościła Bartosza 
Malinowskiego, przewodnika górskiego, organizatora trekingu i wypraw w Hi-
malaje. Opowiedział słuchaczom o wyprawach, przeżytych przygodach, spotka-
nych ludziach oraz kolejnym etapie projektu Wielki Szlak Himalajski w Bhu-
tanie i Pakistanie, którego realizację zaplanowano na koniec czerwca 2019 r. 
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.
 6.06. w Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 
WiMBP w Bydgoszczy miał miejsce wernisaż malarstwa Agnieszki i Grażyny 
Anioł. Artystki opowiedziały o swoich pasjach, drodze twórczej oraz dziełach 
będących połączeniem technik akrylowych z olejnymi. Grażyna Anioł najchęt-
niej maluje pejzaże i kwiaty, inspiruje się naturą i malarstwem impresjonistów. 
Z kolei Agnieszka Anioł specjalizuje się w abstrakcyjnym odzwierciedlaniu fo-
tografii na płótnach.
  6.06. w Filii nr 30 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgoszczy 
odbyły się zajęcia edukacyjne ph. „Jak cię widzą, tak cię piszą” poświęcone 
ekologii. Podczas spotkania dzieci z Klubu Odkrywców rozmawiały o dziurze 
ozonowej, kwaśnych deszczach, ociepleniu klimatycznym, smogu, oszczędza-
niu wody pitnej oraz segregacji śmieci. Klubowicze mieli za zadanie prawi-
dłowo posegregować wcześniej przygotowane śmieci, a następnie namalować 
plakat na temat ochrony środowiska.
  7.06. gośćmi Filii nr 14 dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy 
byli wolontariusze z Bydgoskiej Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Podczas spotkania ph. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” opowiedzieli 

o swojej pracy oraz zaprezentowali wyposażenie plecaka, który zastępuje im 
apteczkę. Dzieci dowiedziały się m.in. jak sprawdzić przytomność osoby po-
szkodowanej oraz jakiej pomocy udzielić przed przyjazdem pogotowia. Obej-
rzały również pokaz czynności resuscytacji, a następnie wykorzystały zdobytą 
wiedzę w praktyce.  
  7.06. z okazji urodzin książnicy, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Kamieniu Krajeńskim odbyło się przedstawienie teatralne pt. Czas 
się żenić w wykonaniu Wandy Dolman-Rzyskiej i Eugeniusza Rzyskiego, akto-
rów scen bydgoskich i twórców Kabaretu Trójka. Goście zaprezentowali dwie 
jednoaktówki A. Czechowa: Niedźwiedź i Oświadczyny.
  7.06. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi włączyła się w ogól-
nopolską akcję ph. „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem była promocja 
czytelnictwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie 
kojarzyło się z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. Po raz czwarty, w całej 
Polsce, w tym samych czasie ponad 400 tysięcy osób czytało książki. Podczas 
spotkania w Bibliotece dzieci wysłuchały książek Anity Głowińskiej Kicia ko-
cia w bibliotece oraz Renaty Piątkowskiej Opowiadania do chichotania. W wy-
darzeniu skierowanym do dzieci i dorosłych wzięła również udział Filia dla 
dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle.
  9.06. w ramach obchodów Dni Szubina Rejonowa Biblioteka Pu-
bliczna w Szubinie zorganizowała spotkanie autorskie z Iloną Felicjańską, mo-
delką, ambasadorką dobrej woli w międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, 
założycielką Fundacji „Niezapominajka”, która za działalność charytatywną 
otrzymała statuetkę „Ecco Walk in Style”. Najnowsza książka gościa Znalazłam 
klucz do szczęścia, stała się pretekstem do otwartej rozmowy o karierze oraz 
uzależnieniu od alkoholu. Spotkanie zostało dofinansowane przez Gminną Ko-
misję Alkoholową w Szubinie.
  11.06. w Filii nr 14 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Bydgosz-
czy odbył się wernisaż bydgoskiego malarza Waldemara Jana Zyśka. Wystawa 
zatytułowana „Cztery żywioły” przedstawiała obrazy namalowane w różnych 
okresach twórczości. Większość prac powstała w plenerze. Podczas spotkania 
artysta opowiedział o swojej sztuce i inspiracjach na drodze do malarstwa. Im-
prezę uświetnił występ skrzypaczki i poetki Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk. 
  11.06. i 18.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie zorga-
nizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci ph. „A ja na to jak na lato” poświęco-
ne turystycznym atrakcjom w Polsce. Zdjęcia ukazujące najciekawsze miejsca, 
przedstawione zostały w formie pokazu multimedialnego. Wśród nich znalazły 
się m.in. największy w Polsce park rozrywki w Zatorze, Kopalnia Soli „Wielicz-
ka”, niezwykłe Afrykarium we Wrocławiu czy Magiczne Ogrody w Janowcu. 
Dzieci zainspirowane podróżami po Polsce spędziły czas, zwiedzając Muzeum 
Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, przepiękną toruńską starówkę i Centrum 
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Nowoczesności Młyn Wiedzy czy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. 
Na zakończenie uczestnicy wyruszyli ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną „Je-
lenia Wyspa”, zwiedzili rezerwat cisów we Wierzchlesie oraz Górniczą Wioskę 
w Pile. 
  11.06. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach odbyło się spo-
tkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką książek dla dzieci, 
tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk oraz telewizyj-
nych wieczorynek. Pisarka opowiedziała o swoich literackich bohaterach, prze-
czytała fragment opowiadania Florka. Z pamiętnika ryjówki i wspólnie z dzieć-
mi analizowała postępowanie bohaterów. Autorka zaangażowała uczestników 
do zabawy, w której przedstawiła kolejne etapy powstawania książki.
  11.06. w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki, w Bibliotece 
Publicznej w Sępólnie Krajeńskim rozstrzygnięto XIII powiatowy konkurs 
„Wierszykarni” ph. „Muzyka jest wśród nas, a więc wsłuchaj się w dźwięki, 
które dobrze znasz”, którego celem było zachęcenie najmłodszych do odkrywa-
nia dźwięków w poezji. Wzięło w nim udział 25. dzieci w wieku przedszkolnym 
z Sępólna Krajeńskiego, Wiśniewy, Wałdowa, Zakrzewka i Zalesia. Uczestnicy 
zaprezentowali utwory m.in. Doroty Gellner, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy 
i Grażyny Świerczyńskiej. 
  12.06. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle 
przygotowano spotkanie z nakielskim podróżnikiem Wojciechem Tyborskim. 
Gość zabrał czytelników w fotograficzną podróż do Ziemi Świętej, która obej-
muje tereny Izraela i Palestyny, a także Egipt, Jordanię i Syrię. Barwne zdjęcia 
Nazaretu, Betlejem i Jerozolimy przybliżyły uczestnikom miejsca, w których 
rozegrały się wydarzenia opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. 
  12.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi miał miejsce 
wernisaż filatelistyczny ph. „Zaczarowany świat znaczków”. Swoje zbiory za-
prezentował Stanisław Matuszelański, emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Podczas spotkania gość opowiedział o pasji filatelistycznej oraz 
bogatej kolekcji polskich znaczków, wśród których na szczególną uwagę zasłu-
guje zbiór znaczków Solidarności. Kolekcjonuje również muszle, minerały, mo-
nety. Dużą rolę w jego życiu odgrywają także podróże. Odwiedził m.in. Japonię, 
Meksyk, Izrael, Egipt. 
  15.06. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim wspólnie z Klubem 
Turystów Rowerowych TORPEDO po raz szósty zorganizowała Rajd „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”. Tym razem 40-osobowa grupa uczestników udała się do 
Radiowego Centrum Nadawczego, gdzie zapoznała się z informacjami na temat 
samych masztów i działalności Centrum. Trasa rajdu liczyła 28 km.
  17.06. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spo-
tkanie z Dominikiem Szmajdą, autorem książki „Rower góral i na Ural. Dzien-
nik z wyprawy na Ural Polarny”. Podróżowanie rozpoczął od trampingów po 

Azji. Zainspirowany książką Kazimierza Nowaka Rowerem i pieszo przez Czar-
ny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, wybrał wyprawy rowe-
rowe. Odwiedził Maroko, Saharę, Mauretanię, Mali, Libię, Czad i Kamerun. 
Czytelnicy wysłuchali opowieści o samotnych podróżach do dżungli i pobycie 
w wioskach pigmejów. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć i filmów.
  19.06. w ramach cyklicznych zajęć edukacyjnych poświęconych eu-
ropejskim państwom, Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci WiMBP w Byd-
goszczy przeprowadziła spotkanie ph. „Viva Italia!”. Młodzi miłośnicy dalekich 
podróży zapoznali się z informacjami na temat Włoch, omówili najważniejsze 
arcydzieła włoskiej sztuki oraz najsłynniejsze potrawy. Na zakończenie uczest-
nicy poznali kilkanaście charakterystycznych gestów z bogatej włoskiej mowy 
ciała.
  25.06. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy zorganizowano 
wieczór autorski Krzysztofa Drozdowskiego, połączony z promocją książki Ar-
tylerzysta Piłsudskiego. Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza. Autor odnalazł 
i opracował wspomnienia gen. Jana Chmurowicza, który w latach 1934-1937 
przebywał w Bydgoszczy. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatel Miasta Nakła. 
We wrześniu 1939 r. objął komendę nad obroną miasta Przemyśla. Odnalezione 
wspomnienia rzuciły nowe światło na wiele wydarzeń. 
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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

Tydzień Bibliotek 2019

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy i Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy po raz kolejny 
zorganizowały Tydzień Bibliotek. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem 
,,#Biblioteka”. Z tej okazji przygotowano szereg wydarzeń: 10 maja, podczas 
Nocy w Bibliotece, można było zwiedzić wystawę czasową Za stolikiem ze 
Stolnikiem – Twórczość Stanisława Moniuszki w zbiorach WiMBP. Ekspozycję 
przygotowano w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego, a jej celem było 
przypomnienie postaci i dorobku twórcy, na co pozwoliło bogactwo zbiorów 
bydgoskiej biblioteki. Na wystawie zgromadzono cymelia muzyczne, pierwo-
druki i najstarsze wydania dzieł kompozytora, uzupełnione o rękopisy, materiały 
ikonograficzne (rysunki, szkice i akwarele przedstawiające projekty sceniczne, 
kostiumy i dekoracje), a także fotografie, plakaty i ulotki dotyczące inscenizacji 
muzycznych i teatralnych utworów Moniuszki. 
 W Bibliotece odbył się również wernisaż wystawy obrazów Anny 
Kraszkiewicz „Akwarela wędrowna”. Prezentacji akwarelowych pejzaży in-
spirowanych pieszymi wędrówkami towarzyszyły warsztaty malarskie, pod-
czas których zainteresowani sztukami plastycznymi dowiedzieli się, jak rozpo-
cząć swoją przygodę z akwarelą. Artystka zaprezentowała sposoby poznawa-
nia i zgłębiania tajników akwareli, a także zachęciła uczestników do podjęcia 
pierwszych prób twórczości. Dla miłośników nietypowej biżuterii przygotowa-
no warsztaty filcowania, podczas których powstały kolorowe ozdoby z wełny 
filcowanej na mokro. Z kolei warsztaty decoupage przybliżyły technikę ozda-
biania przedmiotów za pomocą serwetki lub wzoru z papieru, który można 
przykleić na każdą powierzchnię. W ten sposób powstały nowe, niepowtarzalne 
przedmioty. W piątkowy wieczór gościem Biblioteki był Emil Witt, podróżnik, 
miłośnik dzikiej przyrody oraz ekstremalnych wrażeń, który zabrał czytelni-
ków w niezapomnianą podróż do Amazonii. Na zakończenie Nocy w Bibliotece 
publiczność wysłuchała Koncertu na Strychu w wykonaniu muzyka, aranżera 
i tekściarza, Piotra Jana Brzezińskiego, tworzącego pod pseudonimem Peter 
J. Birch. Jego twórczości można przypisać kilka gatunków, ale te najbardziej 
słyszalne to m.in. folk rock, americana, alt-country czy blues. Wszystkim wy-
darzeniom kulturalnej nocy w Bibliotece towarzyszył coroczny kiermasz taniej 
książki. 13 maja odbyło się spotkanie z dr Justyną Biernat, redaktorką książki 
Sen o teatrze. Listy z tomaszowskiego getta, wydanej przez Fundację „Pasa-

że Pamięci”. 15 maja Tydzień Bibliotek zakończyła Europejska Gra Miejska 
poświęcona państwom członkowskim Unii Europejskiej z okazji 15. rocznicy 
wejścia Polski do UE. W Grze wzięła udział młodzież podzielona na zespoły. 
Zabawa rozpoczęła się quizem dotyczącym znajomości Unii Europejskiej roz-
wiązywanym przez uczestników przy użyciu smartfonów. Ilość punktów zdoby-
tych w quizie zdecydowała o kolejności, w jakiej poszczególne drużyny opusz-
czały linię startu. Otrzymawszy instrukcje oraz zadania uczestnicy przemierzyli 
kilkukilometrowy dystans uliczkami Starego Miasta. Trasa biegła od Biblioteki 
Głównej, przez Bydgoski Antykwariat Naukowy, Most Sulimy-Kamińskiego, 
Operę Nova, Mennicę Bydgoską, Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Ale-
ję Autografów. Do zadań należało m.in. odciśnięcie herbu Bydgoszczy z pły-
ty znajdującej się w Alei Autografów, rozszyfrowanie krypteksu, odśpiewanie 
hymnu Oda do radości, odczytanie motta Unii Europejskiej oraz rozwiązanie 
zagadki matematycznej. 

LiterObrazki: VIII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

 Na tegoroczny VIII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci Biblio-
teka zaprosiła w terminie 27 maja-2 czerwca 2019 roku. Był to tydzień pełen 
inspirujących spotkań z autorami i ilustratorami, wydawcami i artystami. Pod-
czas festiwalowych warsztatów mali artyści tworzyli pod okiem Mistrzów: 
ilustratorów, typografów, artystów wizualnych i muzyków. Odbyło się wiele 
interesujących rozmów z autorami książek dla najmłodszych, którym towarzy-
szyły językowe zabawy i rymowane zgadywanki. Program obejmował m.in. 
spektakle: Magiczne Drzewo w wykonaniu Teatru Cieni Ka, Jaś i Małgosia 
Teatru Polonia oraz Magiczne Drzwi Teatru Alelale. Dla miłośników kreatyw-
nych zajęć przygotowano szereg inspirujących warsztatów opartych na popu-
larnych książkach dla dzieci. Wśród nich znalazły się np. warsztaty plastyczne, 
podczas których wyczarowano m.in. zielnik u profesora Parzyziółki, plecione 
Sowy, rafę koralową, motyle z wyobraźni, fantastyczne zwierzęce hybrydy, 
niebanalne portrety z wymyślnymi fryzurami lub warzywno-owocowe portrety 
według przepisu włoskiego malarza Arcimboldo. Twórcze zajęcia poprowadzili 
znani polscy ilustratorzy: Aleksandra Krzanowska, Dorota Wojciechowska-Da-
nek, Aleksandra Cieślak, Jola Richter-Magnuszewska, Katarzyna Bajerowicz, 
Alicja Kocurek, Grażka Lange, Diana Karpowicz, Monika Hanulak, Kata-
rzyna Bogucka, Dominika Czerniak-Chojnacka, Joanna Krzyżanek. Warszta-
ty z tyflografiki ph. „Coś z niczego” przygotowane przez Krystynę Synak ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo 
Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, pozwoliły uczestnikom 
zapoznać się z różnymi technikami wykonywania rysunków dla niewidomych. 
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Zwolennicy przygód z wyobraźnią mieli okazję m.in. stworzyć własny komiks 
dzięki cennym wskazówkom Macieja Jasińskiego i Piotra Nowackiego, a także 
uczestniczyć w warsztatach czytelniczo-edukacyjnych ph. „Poznaję świat z Fe-
liksem”, podczas których tłumaczka serii Listy od Feliksa, Monika Michałow-
ska zdradziła tajemnicę pisania prawdziwych listów. „Baśniowa gimnastyka” 
z Moniką Hałuchą stała się okazją do spotkania z klasycznymi baśniami w zu-
pełnie nieklasycznych okolicznościach, a poetycka autobiografia Śpiewający 
dzban zaprezentowana przez Witolda Vargasa przybliżyła sztukę opowiadania 
z wykorzystaniem wyświetlanych na scenie ilustracji. Interaktywnemu przed-
stawieniu towarzyszyła muzyka na żywo. W ramach Festiwalu odbyły się rów-
nież spotkania autorskie z wybitnymi polskimi twórcami literatury dziecięcej. 
Gościł w bibliotece Marcin Brykczyński, ekwilibrysta językowy, mistrz słowa, 
który uczy i bawi. Spotkanie poświęcone książce Czarno na białym z pięknymi 
ilustracjami Janusza Stannego połączono z warsztatami plastycznymi. Agniesz-
ka Tyszka opowiedziała o swojej książce Zosia z ulicy Kociej oraz przeczytała 
kilka jej fragmentów. Nie zabrakło też zabaw z wymyślaniem magicznych zdań, 
a wyjątkową niespodzianką był konkurs językowy. Pojawili się Józef Wilkoń, 
mistrz ilustracji, rzeźby i scenografii oraz Agata Napiórska, autorka niezwy-
kłej książki Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. Rozmowie gości towarzy-
szyła prezentacja zdjęć z pracowni mistrza. Z czytelnikami spotkała się Joanna 
Olech, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pisarka, ilustrator-
ka, krytyk literacki, juror konkursów literackich i ilustratorskich, autorka m.in. 
rewelacyjnej Dynastii Miziołków. Festiwal to połączenie wielu sztuk, dlatego 
nie zabrakło muzycznych spotkań w formie np. warsztatów z udźwiękowienia 
lub tworzenia instrumentów, a także koncertów: „Moniuszko na wesoło” w wy-
konaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej oraz występu Zespołu Czereśnie. 
Niedzielne popołudnie czytelnicy mieli okazję spędzić z Jackiem Cyganem, 
porozmawiać o tym, jak pisać ponadczasowe piosenki dla dzieci, a także po-
wspominać Dyskotekę Pana Jacka. Wyjątkowego koncertu kultowych utworów 
dla najmłodszych autorstwa Jacka Cygana można było wysłuchać dzięki wspa-
niałemu wykonaniu artystów Filharmonii Pomorskiej. Weekendowym wydarze-
niom towarzyszył Kiermasz Książek, podczas którego zaprezentowano ofertę 
wydawniczą najciekawszych polskich wydawnictw: Poławiacze Pereł, Nasza 
Księgarnia, TuSięCzyta (Buka, Format, Tako, Albus), CzyTam, Mamika oraz 
Księgarnia Skrzynka na Bajki (reprezentująca m.in. Zakamarki i Widnokrąg). 
Podczas Ostrego Dyżuru Literackiego eksperci literatury dla dzieci w kitlach 
lekarskich rekomendowali wartościowe książki indywidualnie dobrane do wie-
ku i preferencji oraz dotychczasowych doświadczeń czytelniczych. Wydarze-
niom Festiwalu towarzyszyły również wystawy: wieloformatowa ekspozycja 
ilustracji do książki Pszczoły Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego, 
wystawa pt. „Jest taki festiwal-LiterObrazki” przedstawiająca historię 

Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki w formie plansz 
z wybranymi festiwalowymi wspomnieniami uwiecznionymi na pięknych 
fotografiach Bartosza Binieckiego oraz ekspozycja „Mapy. Obrazkowa 
podróż po lądach, morzach i kulturach świata” Aleksandry i Daniela Mi-
zielińskich. Na zakończenie czerwcowej odsłony Festiwalu rozstrzygnię-
ty został konkurs plastyczny ph. „LiterObrazkowa kolorowanka”. Z kolei 
we wrześniu wybrane filie WiMBP zaprosiły na cykl spotkań literackich 
i twórczych warsztatów dla najmłodszych. Ciekawe połączenie technik 
kompozycji, improwizacji i mandali plastycznych zaprezentowała Olga 
Hanowska podczas warsztatów pt. „Obrazki z natury”, realizowanych 
w oparciu o naturalny materiał roślinny, włóczkę i rzeźbiarską masę sol-
ną. O zawodzie pisarza i swoich książkach opowiedział Przemysław We-
chterowicz. Dzieci miały również okazję zagrać w kalambury inspirowa-
ne książką, narysować własny początek historii, nawiązujący do książek 
Czy ktoś widział zajączka? i Uśmiech dla żabki oraz przedstawić graficz-
nie swoje największe marzenie. Podczas warsztatów z Joanną Krzyżanek 
pt. „Bajkowa kuchnia Ignasia Ziółki” uczestnicy wysłuchali dobrych rad 
Ignasia na temat zdrowego odżywiania oraz stworzyli warzywny wszech-
świat. Pod okiem ilustratora Karola Banacha dzieci przeniosły się w świat 
wyobraźni tworząc wspólną baśń w formie laporello, czyli harmonijki. 
Na wspólne czytanie, rozwiązywanie zagadek, ćwiczenie pamięci i wy-
obraźni zaprosił także Piotr Witoń, który przygotował dla dzieci program 
literacko-teatralny oparty na książce z serii Biuro detektywistyczne Lasse-
go i Mai M. Widmarka. Młodych kinomanów i miłośników przygód Basi 
- bohaterki opowieści Zofii Staneckiej zaproszono do obejrzenia filmu 
Basia 2 będącego adaptacją czterech książek z kultowej serii. Z autorami 
i ilustratorami można było spotkać się w Filii nr 3 dla dorosłych i dla 
dzieci przy ul. Grunwaldzkiej, Filii nr 7 dla dorosłych i dla dzieci przy 
ul. Nakielskiej, Filii nr 11 dla dorosłych i dla dzieci przy ul. Czołgistów, 
Filii nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży przy ul. 
Brzęczkowskiego oraz Filii nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży przy ul. Broniewskiego.

Gry planszowe w Bibliotece

  W ramach współpracy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Byd-
goszczy ze Stowarzyszeniem Hobbystów „Magma”, w I półroczu 2019 roku 
odbyły cykliczne zajęcia poświęcone grom planszowym. W każdy poniedziałek 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami gry bitewnej „Gwiezdne Woj-
ny”. Środowe spotkania przeznaczono na naukę gry bitewnej Warhammer 40k 
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i Kill Team. W ramach zajęć gracze mogli podzielić się swoją pasją modelarską 
oraz zacięciem w grach strategicznych. Podczas czwartkowych spotkań z hi-
storią uczestnicy poznali historyczne gry bitewne z epoki średniowiecza (Saga) 
oraz okresu II Wojny Światowej. Poza zabawą związaną z samą grą, można było 
zapoznać się z niezwykle odwzorowanym, historycznym wizerunkiem przed-
stawianych jednostek. Piątki zarezerwowano na naukę gry bitewnej „Władca 
Pierścieni”. W ramach zajęć uczestnicy poznali fantastyczny świat J.R.R. Tol-
kiena, a przy okazji podzielili się pasjami modelarskimi oraz zdrowym współ-
zawodnictwem. Podczas sobotnich zajęć poświęconych modelarstwu, gracze 
skupili się na przygotowaniu niezbędnych elementów do wybranej gry. Z kolei 
niedzielne rozgrywki przeniosły uczestników w świat fantazji, horroru i fikcji. 
Były to spotkania z RPG i grami planszowymi. RPG to gry wyobraźni, gdzie 
gracze wcielają się w powierzone role. Pomagają one rozwijać wyobraźnię 
i wielowymiarowe myślenie. Gry planszowe natomiast to wspaniała okazja do 
spotkania się ze znajomymi i przyjaciółmi. Rozwijają zdolność do logicznego 
i analitycznego myślenia poprzez dobrą zabawę. W ramach zajęć odbyły się 
również turnieje gier bitewnych, podczas których gracze rywalizowali ze sobą, 
starając się osiągnąć jak najwyższą lokatę. Turnieje poza zwykłymi spotkaniami 
promowały zdrowe współzawodnictwo w przyjacielskiej atmosferze. 

Biblioteka Miejska w Inowrocławiu

Festiwal RytMajIno

 Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprosiła 
w terminie 15 kwietnia-28 czerwca 2019 roku na Festiwal RytMajIno składają-
cy się z 15. imprez kulturalno-oświatowych, których motywem przewodnim był 
rytm. 6 maja w Saloniku Literacko-Artystycznym odbyła się interaktywna lek-
cja o związkach muzyki z matematyką ph. „(Algo)rytm, czyli muzyka to mate-
matyka” przeprowadzona przez doktora fizyki Łukasza Badowskiego i muzyka 
Mikołaja Tabako. Tego samego dnia zorganizowano plenerowe warsztaty per-
kusyjne dla dzieci ph. „Ry(tmi)nek chodź z nami na Rynek!”, które poprowadził 
muzyk i edukator Maciej Głuchowski z poznańskiej Beatit Drum School. Na 
warsztaty warto było zabrać dowolny przedmiot, który podczas zabawy zamie-
nił się w instrument muzyczny. Z kolei 7 maja Biblioteka zaprosiła na spotka-
nie dyskusyjne ph. „Rytm reportażu”, którego gościem była Angelika Kuźniak, 
współtwórczyni Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm”, autorka książek 
i artykułów reporterskich o wolnych kobietach i wybitnych indywidualnościach 
artystycznych, takich jak Papusza, Ewa Demarczyk, Marlena Dietrich, Zofia 
Stryjeńska. Podczas spotkania pisarka opowiedziała o swojej twórczości, tajem-

nicach opisywanych bohaterek oraz o tym, czy reportaż musi mieć rytm. 11 
maja w Oddziale dla Dzieci zorganizowano warsztaty śpiewania tradycyjnych 
kołysanek, które poprowadziła wokalistka i instrumentalistka, Ola Bilińska. 
Najmłodsi wraz z rodzicami mogli spróbować gry na dzwonkach, cymbałkach, 
pałeczkach i innych prostych instrumentach. Z kolei po południu w Saloniku 
Literacko-Artystycznym odbył się koncert, podczas którego artystka zagrała 
na kontrabasie i mandolinie, a towarzyszył jej Michał Moniuszko. Słuchaczy 
zachwyciły interpretacje tradycyjnych pieśni, wykonywanych po polsku i w ji-
disz. Na zakończenie artyści ze słuchaczami zaśpiewali kołysankę poznaną na 
przedpołudniowych zajęciach. 14 maja odbyły się warsztaty hip-hopu dla se-
niorów z udziałem profesjonalnego duetu didżejsko-raperskiego. Freestylowiec, 
tekściarz i edukator Mateusz „Skajsa” Wilkoń oraz didżej Konrad Górski vel DJ 
Tabakkake przybliżyli podstawowe pojęcia związane z hip-hopem, a następnie 
zaprosili do skretchowania, wspólnego tworzenia oraz wykonania solo, w du-
ecie i grupowo (w ramach tzw. bitwy) rapowego utworu. 17 maja prof. Adam 
Dobaczewski z UMK przeprowadził warsztaty dla młodzieży o rytmach polsz-
czyzny, oparte zarówno na przykładach literackich, jak i zaczerpniętych z mowy 
codziennej. Wykorzystano fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza jako 
tekst ćwiczenia w rozpoznawaniu rozłożenia akcentów w wyrazie, zdaniu i ca-
łej wypowiedzi. W tym dniu odbył się również slam poetycki ph. „Slamaj, czyli 
rytm poezji” poprowadzony przez animatora kultury, muzyka i poetę Piotra Bu-
ratyńskiego. Publiczność wysłuchała wierszy o tematyce wiosennej w wykona-
niu samych autorów. Byli to nie tylko inowrocławianie, ale także m.in. torunia-
nie i bydgoszczanie. 18 maja Biblioteka we współpracy z Kujawskim Centrum 
Kultury, zaprosiła inowrocławian i turystów do Muszli Koncertowej, gdzie od-
był się plenerowy spektakl taneczno-muzyczny pt. Miłość, młodość, maj, czyli 
kazał pan, musiał sam w wykonaniu Zespołu Tańca Dworskiego Gratia Iuvenis. 
Przedstawienie oparto na choreografii odnalezionej w dawnych traktatach ta-
necznych. Jego akcja rozgrywała się w królestwie Flory, czyli wiecznej wiosny. 
Wykonawcami byli tancerze i kuglarz przebrani w różnobarwne kopie strojów 
z epoki renesansu. Podczas zabawy można było nauczyć się podstawowych kro-
ków tańców dworskich: pawany i kadryla. 19 maja zorganizowano rajd pieszy po 
Inowrocławiu i okolicach śladami powstańców wielkopolskich, którzy w 1919 
roku wyzwolili Inowrocław spod pruskiego zaboru. Przewodnikiem w nieco-
dziennej wyprawie był Antoni Ścigacz z inowrocławskiego PTTK. Dzień póź-
niej Biblioteka zaprosiła na projekcję filmową ph. „Rytm i film, czyli kultura 
może nas uratować” połączoną z dyskusją moderowaną przez kulturoznawcę 
i pedagoga dr. Łukasza Oliwkowskiego. 22 maja pochodzący z Inowrocławia 
dziennikarz i popularyzator nauki, Piotr Majewski wygłosił prelekcję połączo-
ną z pokazem multimedialnym pt. „Tajemnice Rytmu Wszechświata: W rytmie 
nieba”. Przybliżył następowanie rytmów kosmicznych, które mają ogromny 
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wpływ na życie jednostki i całej ludzkości. Poczynając od rytmu dobowego aż 
do trwającego ponad 25 tysięcy „zwykłych” lat roku platońskiego, kosmiczne 
cykle determinują wiele epokowych wydarzeń historycznych i codzienne zaję-
cia. 28 maja podczas warsztatów ph. „Oddychanie uczuciami”, o świadomym 
oddechu i ćwiczeniach relaksujących opowiedział Grzegorz Pawłowski, trener 
osobisty, wykładowca akademicki i autor poradników. Podczas spotkania został 
rozstrzygnięty konkurs internetowy ph. „Rytm miasta, rytm świata”, polegają-
cy na dopasowaniu siedmiu zdjęć inowrocławskich budowli, które rytmicznym 
rozmieszczeniem elementów architektonicznych nawiązywały do stylów róż-
nych epok i krajów. 30 maja Festiwal zakończyły warsztaty ph. „Rytm dobo-
wy, czyli dobry sen” poprowadzone przez edukatorkę i psychoterapeutkę Annę 
Szapert. Festiwal RytMajIno otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury, w ramach programu „Edukacja Kulturalna” w wysokości 
30 000 zł. Wkład własny wyniósł 10 100 zł.

„DziałaMy – Czytamy”

W ramach projektu „DziałaMy – czytamy”, dofinansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Miejska 
w Inowrocławiu zorganizowała w terminie 25 marca – 17 czerwca 2019 roku 
szereg imprez czytelniczych, w skład których weszły m.in. spotkania literackie, 
warsztaty, spektakle i wystawy. 8 kwietnia na inowrocławskim Rynku zorga-
nizowano happening ph. „Książka na zachętę”, któremu towarzyszyły zabawy 
z animatorem oraz zadania literackie i plastyczne. W Oddziale dla dzieci odbyło 
się spotkanie dla rodziców pt. „Strefa Czytania” z autorką bloga wnętrzarskiego 
Martą Chmielecką, która podpowiedziała jak praktycznie i pomysłowo urządzić 
kącik czytelniczy. Filie biblioteczne zaprosiły na cykl spotkań autorskich „Pi-
szą, że…”, podczas których dzieci miały okazję poznać autorów książek i do-
wiedzieć się, na czym polega ich praca, skąd czerpią pomysły i czego potrze-
bują do ich realizacji. Gośćmi były: Eliza Piotrowska, Dorota Gellner, Joanna 
Wachowiak. Ciekawą propozycją rozwijającą kreatywność i wyobraźnię były 
warsztaty z animacji dla rodzin z wykorzystaniem tabletów ph. „Tworzenie – 
to ci dopiero przygoda”, a także warsztaty plastyczne „W szkiełku zaklęte”, 
podczas których pod okiem instruktora powstały komplety niepowtarzalnych 
magnesów na lodówkę oraz „Odkryj świat zmysłów” z tworzenia książek sen-
sorycznych. Doskonałą zabawę dla całej rodziny zagwarantowały z kolei dwa 
spektakle: „Fintikluszki – folkowe okruszki” w wykonaniu aktorów z Autor-
skiego Teatru Lalek Małe Mi oraz „Ostatnie drzewo” Teatru Zaczarowany Świat 
Lalki z Torunia. Majowe spotkania ph. „Tu się czyta!” organizowane w filiach 
bibliotecznych i przedszkolach stały się doskonałą okazją do uczestnictwa w ak-

cji głośnego czytania dzieciom, a dla miłośników muzycznych zabaw zorgani-
zowano koncert i podręczny warsztacik muzyczno-literacki. Podczas spotkania 
ph. „Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem…”, w świat dźwię-
ków i melodii uczestników wprowadziła Ania Broda, śpiewaczka, mistrzyni gry 
na cymbałach wileńskich. W ramach projektu, z bogatą ofertą rynku wydawni-
czego książek dla dzieci zapoznali się rodzice i nauczyciele podczas spotkania 
„Strefa czytania”. Zaprezentowano również dwie wystawy: ilustracji do książek 
autorstwa Magdaleny Koziełł-Nowak, zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka 
oraz książek sensorycznych wykonanych w filiach bibliotecznych. Otwarciu 
ekspozycji towarzyszyły warsztaty ilustratorskie, a także rozstrzygniecie kon-
kursu pt. „Wabik na mola książkowego” skierowanego do osób dorosłych. 
Głównym zadaniem było zaadaptowanie miejsca na kącik do czytania, który 
zmotywowałby dzieci i rodziców do częstszego sięgania po stojące na regale 
książki. Na projekt „DziałaMy – Czytamy” Biblioteka Miejska w Inowrocławiu 
pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach pro-
gramu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanie w wysokości 13 405 zł. Wkład 
własny wyniósł 9 917 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
„Posmakuj świat”

  Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie przeprowadziła w terminie 
25 kwietnia-12 czerwca 2019 roku cykl zajęć edukacyjnych w ramach projektu 
ph. „Posmakuj świat” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubi-
nie. Zadanie współfinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/
Notecią. „Wszystkie drogi prowadzą do Italii” to tytuł pierwszego spotkania, 
podczas którego bibliotekarka Maria Mańkowska zaprezentowała dzieciom syl-
wetki wybitnych włoskich pisarzy i artystów, takich jak: Dante, Carlo Gozzi, 
Carlo Collodi, Italo Calvino oraz Leonardo da Vinci. Omówiono także życio-
rysy wielkich Polaków żyjących we Włoszech. Wśród nich znaleźli się: papież 
Jan Paweł II, Zbigniew Boniek, Gustaw Herling-Grudziński. Wspomniano 
także królową Bonę oraz Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego. 
Uczestnicy spotkania uczyli się również włoskich słówek związanych z lokal-
ną kuchnią. Spotkaniu towarzyszyła muzyka włoskiego kompozytora, Antonia 
Vivaldiego. W maju Biblioteka przygotowała zajęcia pt. „Pod dachami Pary-
ża”. Podczas spaceru po stolicy Francji, uczestnicy zwiedzili m.in. Wieżę Eiffla, 
Katedrę Notre Dame, Montmartre, budynek Zgromadzenia Narodowego z fla-
gą Francji. Odwiedzili także stoiska bukinistów, pełne fascynującej literatury. 
Wszystkie poznane miejsca, postacie i francuskie symbole zostały uwiecznione 
na rysunkach. Kolejnym przystankiem w podróży po świecie była Ameryka 
Północna. W ramach czerwcowego spotkania ph. „Małoletnim i stuletnim czy-
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tamy Disneya”, dzieci wylądowały z Amerykanami na Księżycu oraz przemie-
rzyły w dżinsach i kowbojkach słynną drogę 66 – symbol wolności. Z Kalifornii 
wyruszyły do Nowego Jorku, by podziwiać Statuę Wolności, a następnie posłu-
chały jazzu w Nowym Orleanie. Nie zabrakło również dyskusji o amerykańskiej 
literaturze. Na bibliotecznej półce znalazł się Dziennik Cwaniaczka J. Kinneya, 
Kot Prot Dr. Seussa oraz niezmiennie lubiany Walt Disney. Podróż na daleki 
kontynent stała się także okazją do spróbowania amerykańskich przysmaków.

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

„Spotkania z Historią” 

W ramach cyklicznych „Spotkań z Historią”, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Świeciu przy współpracy z Klubem Miłośników Historii KaMuHa, 
w I półroczu 2019 roku zorganizowała szereg wydarzeń nawiązujących do te-
matu niepodległości i przybliżających sylwetki polskich patriotów, działaczy 
i organizatorów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Styczniowe 
spotkanie ph. „Siewcy niepodległości ze Świecia” poświęcono postaciom i or-
ganizacjom będącym początkiem niepodległości w Świeciu w okresie poprze-
dzającym formalne jej odzyskanie w 1920 roku. Przywołane zostały sylwetki 
organizatorów polskiego kupiectwa i życia gospodarczego. Wśród nich znaleźli 
się: Leon Neumann (1871-1933), pierwszy honorowy obywatela Świecia, czło-
nek polskich stowarzyszeń politycznych i kulturalnych pod zaborem pruskim, 
współwydawca „Gazety Świeckiej” i właściciel sklepu przy ul. Mickiewicza, 
Kazimierz Różycki (1870-1943), współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, organizator Kółek Rolniczych i Kas Spółdzielczych, Prezes 
Rady Nadzorczej Młynów w Przechowie, który w 1923 roku gościł w swoim 
domu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Franciszek Domachow-
ski (1887-1939), drukarz i wydawca, członek Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oraz Towarzystwa Przemysłowców. Z jego oficyny wychodził „Głos 
Świecki”. Publiczność mogła także usłyszeć o narodzinach bankowości spół-
dzielczej w Świeciu, w których brał udział ksiądz Piotr Wawrzyniak (1849-
1910), wielkopolski działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, patron 
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. W 1907 roku powstał w mie-
ście Bank Ludowy, którego pierwszym dyrektorem został właśnie Kazimierz 
Różycki, a prezesem jego Rady Nadzorczej był Leon Neumann. Duża część 
spotkania dotyczyła działalności patriotycznej świeckiego oddziału Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków (wcześniej Towarzystwa Ludowego „Jedność”), 
którą potwierdza znaleziona niedawno broszura pochodząca z okresu między-
wojennego. Lutowe „Spotkanie z Historią” poświęcono postaci pochodzącego 
z Drzycimia Konrada Szramki-Gliszczyńskiego. W czasie I wojny światowej 

walczył jako podporucznik w armii niemieckiej. W 1920 roku w stopniu porucz-
nika dowodził 64. pułkiem piechoty. Został też komendantem mieszanej policji 
plebiscytowej w powiecie prabuckim. Po rozpoczęciu wojny polsko-bolszewic-
kiej, utworzył w Grudziądzu kompanię szturmową i walczył m.in. w bitwie pod 
Brodnicą. Podczas II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy jako ko-
mendant 6. obwodu AK Praga. Został zamordowany w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości, Medal 
Pamiątkowy za wojnę 1918-1921, Medal X-lecia Odzyskania Niepodległości 
oraz Medal za Długoletnią Służbę Wojskową. Podczas spotkania można było 
również wysłuchać obszernej relacji poświęconej rodzinie bohatera. Tematem 
marcowego spotkania było życie Zygmunta Schmeltra - więźnia obozu Stutthof, 
potomka starej polskiej rodziny pochodzącej z okolic Laskowic, której członko-
wie w późniejszym czasie emigrowali do Prus. Po I wojnie światowej Schmel-
trowie osiedlili się w Grudziądzu, gdzie Zygmunt ukończył szkołę powszechną. 
W 1931 zdał maturę, a następnie rozpoczął naukę w pięcioletnim Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Staszica w Grudziądzu. W trakcie 
nauki odbył obowiązkową służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty. W 1934 roku podjął pracę jako nauczyciel w Szkole 
Powszechnej w Łasinie, a następnie od 1935 roku pracował w Szkole w Jeże-
wie. Ppor. Zygmunt Schmelter, po mobilizacji został przydzielony do Batalio-
nu Obrony Narodowej „Świecie” obejmując dowództwo jednego z plutonów. 
Na bazie skąpej dokumentacji wiadomo, że 28 października 1944 roku, razem 
z Zygmuntem Schmelterem Stapo Bromberg/Graudenz skierowało do obozu 
koncentracyjnego Stutthof dziewięć osób. W uzasadnieniu podano przyczynę 
aresztowania – Verdacht Widerstandsbewegung (podejrzany o przynależność 
do ruchu oporu). Po powrocie z obozu, powrócił w rodzinne strony i rozpo-
czął pracę nauczyciela w szkole. Na emeryturę przeszedł w sierpniu 1972 roku. 
Zmarł 21 grudnia 2006 roku. Za swoją działalność został uhonorowany Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także 
wieloma innymi odznaczeniami resortowymi. Przez wiele lat walczył o swoją 
godność jako Polaka, gdyż ZBoWID do 1978 roku odmawiał mu przyznania 
praw kombatanckich. Podczas majowego spotkania pt. „Tajemnice krypty”, 
które poprowadził Józef Szydłowski zaprezentowano dwa materiały filmowe. 
Pierwszy z nich to relacja z remontu kościoła Farnego w Chełmnie w 2012 roku 
przygotowana przez ekipę programu „Było nie minęło”. Drugi to film Józefa 
Szydłowskiego i Pawła Knapika z cyklu „Spacer z Historią”. Materiał zrealizo-
wany w 2009 roku dotyczył krypty w klasztorze pobernardyńskim w Świeciu. 
Zaprezentowano również zdjęcia, ryciny i ilustracje pokazujące dawne Świecie. 
Uczestnicy dowiedzieli się m.in. skąd się wzięły nazwy ulic Chmielniki i Pa-
rowa oraz gdzie znajduje się obraz przedstawiający portret burmistrza Jerzego 
Kapela. Z kolei gościem specjalnym czerwcowego spotkania pt. „W poszukiwa-
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niu historii” był Olaf Popkiewicz, archeolog, poszukiwacz i współprowadzący 
program „Poszukiwacze historii”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć zdjęcia pre-
zentujące kulisy powstania poszczególnych odcinków programu, a także poznać 
prawdopodobny przebieg wydarzeń z okresu wojny. Następnie przedstawiono 
materiał techniczny odcinka „Poszukiwacze historii” zrealizowanego w Mnisz-
ku. Wzięli w nim udział członkowie, poszukiwacze, pasjonaci historii z okolic 
Świecia, a także członkowie KaMuHa. Podczas kręcenia odcinka odnalezio-
no polski depozyt z września 1939 roku oraz szczątki żołnierza niemieckiego. 
Niezwykle interesujące okazało się śledzenie przebiegu pracy przy tego typu 
znaleziskach, które dają możliwość odkrywania historii na nowo.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
VI Parada Postaci Bajkowych

31 maja 2019 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcbor-
ku przy współpracy Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” 
zorganizowały VI Paradę Postaci Bajkowych. Impreza, podczas której na uli-
cach miasta można było spotkać wesoły korowód bajkowych postaci, na stałe 
wpisała się w harmonogram działań służących dobrej zabawie, a także rozwo-
jowi najmłodszych. W tym roku na więcborskim rynku zebrały się przedszko-
laki z całej gminy oraz dzieci należące do Klubu Biblio-smyka, działającego 
w więcborskiej bibliotece. Wszystkich uczestników wyjątkowego wydarzenia 
powitała dyrektor Biblioteki, pani Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel w przebraniu 
Lwa z powieści L.F. Bauma Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Z kolei oficjalnego 
otwarcia VI Parady Postaci Bajkowych dokonał Burmistrz Więcborka, pan Wal-
demar Kuszewski, przebrany za Królika z książki L.Carrolla Alicja w Krainie 
Czarów. Główną atrakcją był spektakl przygotowany przez artystów do zadań 
specjalnych z „Mimezis Art” w Bydgoszczy. To grupa pasjonatów zajmująca 
się teatrem i sztukami cyrkowymi. Ich oferta artystyczna obejmuje żonglerkę, 
pantomimę, klaunadę, pokazy ognia, efekty pirotechniczne oraz szczudlar-
stwo. Podczas piątkowego spotkania dwójka aktorów w niepowtarzalny spo-
sób opowiedziała najmłodszym jak ważne są witaminy zawarte w owocach 
i warzywach. Wprowadzenie przez aktorów swobodnej interakcji z widzami, 
pozwoliło dzieciom sterować ruchami artystów. Wspólnie rzucano ogromną 
piłką, a wspaniałą zabawę zapewniło także kreatywne modelowanie balonów, 
z których wyczarowano zwierzęta oraz bajkowe rekwizyty. Kolejnym punktem 
programu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Postacie Bajkowe 
w Oczach Dziecka”. Pierwsze miejsce zajęła praca pt. „Pszczółka Maja” autor-
stwa „Muchomorków” z Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcbor-
ku. Miejsce drugie przyznano sześciolatkom z Oddziału Przedszkolnego Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego za pracę „Czarnoksiężnik 

z Krainy Oz”. Na podium stanęły również „Liski” z Przedszkola Gminnego 
Niezapominajka w Więcborku, autorzy dzieła pt. „Kaczka dziwaczka” oraz ex 
aequo grupa z Klubiku Dziecięcego. Ponadto wyróżniono dzieci w wieku pięciu 
i sześciu lat z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Więcborku oraz najmłodszych z Klubiku Dziecięcego. Na 
zakończenie, szczególne podziękowania za przygotowanie VI Parady Postaci 
Bajkowych, organizatorzy skierowali do Zakładów Gospodarki Komunalnej 
w Więcborku, Banku Spółdzielczego w Więcborku, Samorządu Mieszkańców 
Więcborka, a także młodzieży z Międzyszkolnego Klubu Amicus, licealistów, 
więcborskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP i świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku. Projekt 
został współfinansowany ze środków Burmistrza Więcborka, w ramach dotacji 
na realizację zadania publicznego.
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JUBILEUSZE BIBLIOTEK

Już 18 stycznia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie 
zainicjowała obchody 70. rocznicy swojego powstania. W tym dniu odbyło 
się spotkanie autorskie ze znanym dziennikarzem, pisarzem i publicystą Szymo-
nem Hołownią. W marcu z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej, a w maju 
z dorosłymi czytelnikami spotkał się Zbigniew Masternak – pisarz, dziennikarz, 
scenarzysta filmowy. 2 kwietnia gościła w rogowskiej Bibliotece jedna z najpo-
pularniejszych przedstawicielek polskiej literatury kobiecej Magdalena Witkie-
wicz. 

6 czerwca przyszedł czas na urodzinową galę, która odbyła się w Sali 
Gminnego Domu Kultury w Rogowie. Na ustawionych tu wieloformatowych 
planszach ukazano w zarysie historię Biblioteki. Uroczystość została podzielo-
na na 3 części. Pierwszą – oficjalną – wypełniło przywitanie przybyłych gości, 
wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak, Sekretarz 
Gminy Rogowo Bożena Kapuścińska, Skarbnik Gminy Rogowo Violetta No-
wakowska, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kośmider, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Józefa Błajet, były Wójt Gminy Rogowo Józef Sosnowski, Anna 
Karbowa – były kierownik GBP w Rogowie, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Ewa Stelmachow-
ska, Dyrektor ds. merytorycznych Danuta Kaczmarek, Koordynator regionalny 
programu Dyskusyjne Kluby Książki Lucyna Partyka, pełniąca obowiązki dy-
rektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie Krystyna La-
chowicz, Grażyna Szafraniak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Barcinie, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie Gra-
żyna Błaszkiewicz, dyrektorzy instytucji kultury, szkół i przedszkola z terenu 
Gminy Rogowo, byli i obecni pracownicy biblioteki, przedstawiciele organiza-
cji, instytucji oraz osoby współpracujące z rogowską biblioteką, czytelnicy oraz 
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, przedstawiciele prasy. 

Uroczystość jubileuszowa stanowiła okazję do uhonorowania i podzię-
kowań (w formie kwiatów, dyplomów i książek) obecnym czytelnikom za naj-
większą liczbę wypożyczonych książek - Dorocie Hyla oraz Violettcie Książak, 
Hannie Nowak - najlepszemu czytelnikowi do lat 18, a także osobom, które 
przyczyniają się do usprawnienia działalności biblioteki oraz darczyńcom. Pod-
czas uroczystości do bibliotekarzy zwrócił się Wójt Gminy Rogowo Tomasz 
Michalczak, który podkreślił, że: „biblioteka to nie tylko książka i Rogowo jest 
tego przykładem, bo oprócz głównego filaru, czyli wypożyczania książki, to też 
instytucja kultury. Nasza biblioteka wychodzi poza ramy i stara się ubogacać 
ofertę kulturalną”. Na ręce kierownika GBP Aliny Rogowej oraz pracownic Be-
aty Kostrzewy, Beaty Jankowskiej (pracownik Filii w Gościeszynie) oraz byłej 

kierownik Biblioteki Anny Karbowej przekazał bukiety kwiatów oraz szklane 
statuetki, będące wyrazem podziękowania za dotychczasową pracę. W drugiej 
części zgromadzeni goście wysłuchali koncertu muzycznego przygotowanego 
przez Beatę Pilarowską–Siódmiak (Edukacja Muzyczna) z Janowca Wielkopol-
skiego, a po nim zaproszono gości na wspólny poczęstunek. 

6 czerwca 2019 roku doświadczyć można było w Rogowie upływu 
czasu. Jednak upływu, ale nie przemijania. Biblioteka jako siedemdziesięcio-
latka nie spoczęła na laurach. Organizowane są spotkania autorskie, lekcje bi-
blioteczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przedstawienia teatralne, wyjazdy 
do opery i teatru, konkursy. W czytelni biblioteki raz w miesiącu odbywają się 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania dla grup przedszkolnych pt. 
Bajkowisko. Od lat Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie świętuje urodziny 
pluszowego misia. Pracownicy korzystają z systemu bibliotecznego Mak+, któ-
ry umożliwia elektroniczne wypożyczanie książek oraz prasy. Czytelnicy mają 
możliwość korzystania z platformy LEGIMI, umożliwiającej wypożyczanie 
e-booków. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. To tylko ta bardziej 
reprezentatywna część działalności biblioteki. Poza tym te siedemdziesiąt lat, to 
głównie odwiedziny czytelników i użytkowników biblioteki. 

 19 czerwca, w ramach obchodów jubileuszu, przedszkolaki uczestni-
czące w comiesięcznych spotkaniach pt. Bajkowisko obejrzały przedstawienie 
teatralne „Bazyliszek” w wykonaniu aktorów z grupy teatralnej Krak-Art. Na-
tomiast 31 sierpnia odbył się festyn „Pożegnanie wakacji z Biblioteką”. W tym 
dniu zorganizowano mnóstwo zabaw i konkursów, było malowanie twarzy. 
Obecni byli wystawcy z Federacji Organizacji Kynologicznych. Tego dnia ogło-
szone zostały wyniki konkursu „Super czytelnik lata 2019” oraz „Zaczytani na 
wakacjach”.

GBP w Rogowie została otwarta w 1949 roku, a w 1960 Filia Biblio-
teczna w Gościeszynie. Pierwsze pomieszczenie Biblioteki liczyło 16 m2. Nowy, 
liczący 45 m2, lokal otrzymała dopiero w roku 1971. W 1982 zyskała kolejne 30 
m2, otrzymując dwa pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury. Do-
piero tutaj można było wprowadzić wolny dostęp do zbiorów i rozpocząć pro-
wadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Ostatnia, jak dotychczas, prze-
prowadzka, miała miejsce w 1999 roku. Funkcję kierownika pełniła wówczas 
Anna Karbowa, a na stanowisku bibliotekarza zatrudniona była Alina Rogowa. 
Liczący 119 m2 lokal mieści się przy Placu Powstańców Wielkopolskich 26. 
Udało się wydzielić tutaj trzy pomieszczenia: jedno ze zbiorami dla dorosłych, 
drugie z literaturą dla dzieci i młodzieży oraz trzecie – czytelnię z księgozbio-
rem podręcznym. W 2004 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki. W związ-
ku z przejściem na emeryturę w 2009 r. dotychczasowego kierownika Anny 
Karbowej funkcję tę przejęła Alina Rogowa, a stanowisko bibliotekarza objęła 
Beata Kostrzewa. W Filii w Gościeszynie od 1998 r. pracuje Beata Jankowska. 
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Pożegnania

Barbara Piotrowska
(1940-2019)

25.03.2019 r. odeszła z grona bibliotekarzy Barbara Piotrowska, która 
przez większość swojego zawodowego życia związana była z bydgoską Biblioteką 
Publiczną. Urodziła się 5 grudnia 1940 r. w Kozłowie (powiat Garwolin). Po 
ukończeniu Liceum Bibliotekarskiego w 1959 r. podjęła pracę w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Dwa lata później, w 1961 r. została 
zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na stanowisku 
pomocy bibliotekarskiej. Z czasem objęła funkcję kierownika filii bibliotecznej 
dla dorosłych, a następnie kierownika Wypożyczalni Biblioteki Głównej. 
We wrześniu 1974 r. została instruktorem do spraw czytelnictwa dziecięcego, 
a dwa lata później podjęła studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
Wydział Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Bydgoszczy. W latach 
1983-1986 sprawowała funkcję kierownika Działu Filii Dziecięcych, a następnie 
została zastępcą kierownika Działu Filii Miejskich WiMBP ds. bibliotek 
dziecięcych. Należała do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1978 r. 
otrzymała odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, a w 1984 r. Zasłużony dla 
miasta Bydgoszczy. Chętnie brała udział w formach doszkalania skierowanych 
do bibliotekarzy. Na emeryturę przeszła w grudniu 1995 r. Współpracownicy 
zapamiętają ją jako osobę sumienną i obowiązkową, a przede wszystkim jako 
miłośniczkę literatury dzielącą się swoimi zainteresowaniami z innymi.

Pożegnania

Antoni Sobieszczyk
(1940-2019)

8 maja 2019 r. odszedł Antoni Sobieszczyk, dyrektor Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy w latach 1986-1991. Urodził się 
9 kwietnia 1940 r. w Wyrzysku, gdzie od 1958 do 1964 r. pracował jako nauczyciel. 
Później kolejno zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Upowszechniania 
Prasy i Książki „Ruch” w Nakle (lata 1967-1969), w Urzędzie Powiatowym 
w Wyrzysku (lata 1969-1975) oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Pile (lata 1975-
1977). W latach 1977-1978 obejmował posadę w Komitecie Wojewódzkim 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pile. Przez kolejne trzy lata 
pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Pile, 
a następnie w latach 1981-1983 był zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Pile. W 1983 r. podjął pracę w Komitecie Wojewódzkim Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy. W 1977 r. ukończył studia 
magisterskie w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, na Wydziale 
Pedagogicznym w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. W 1984 r. odbył studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie. Decyzją wojewody 
bydgoskiego, z dniem 1 stycznia 1986 r. został powołany na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 
Funkcję tę pełnił do momentu odwołania 27 marca 1991 r. Przeszedł na rentę 
inwalidzką. Został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Związku Młodzieży 
Wiejskiej (1967 r.), Srebrną Odznaką im. J. Krasickiego (1976 r.), Zasłużony 
Działacz Kultury (1977 r.) oraz „Za zasługi dla rozwoju Piły” (1982 r.). W 1984 
r. uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi.
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