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Bydgoszcz w 1920 r. 

W ciągu najbliższych kilku lat Bydgoszcz uległa całkowitemu przeobrażeniu. Odnotowano 

wówczas największą migrację w jej historii. W wyniku masowej migracji i rozszerzenia 

granic administracyjnych zmianie uległa struktura narodowościowa miasta, gdyż 

proporcje ludności polskiej i niemieckiej odwróciły się. Nastąpiła repolonizacja życia 

społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego. Procesowi temu poddano urzędy, 

zakłady przemysłowe i ośrodki kultury, wśród których znalazła się także Biblioteka 

Miejska. 

W 1920 r., kiedy nastąpiło oficjalne 

przejęcie Bydgoszczy przez władze 

polskie, miasto było niemal całkowicie 

zgermanizowane. Każdy aspekt jego 

życia znajdował się pod dominacją 

niemiecką, a społeczeństwo miejskie 

składało się w głównej mierze z 

ludności niemieckiej.  



Biblioteka Miejska w 1920 r. 

Biblioteka Miejska powstała w 1903 r. W 1908 r. otrzymała jeden z z najwspanialszych 

gmachów w mieście, należący wcześniej do Deputacji Kameralnej i Sądu Dworskiego  

(Stary Rynek), który jest jej siedzibą do dnia dzisiejszego. Placówka powstała w celach 

germanizacyjnych i była instytucją niemiecką, posiadającą niemiecką kadrę i 

niemieckojęzyczny księgozbiór.  



Repolonizacja Biblioteki Miejskiej 

- literat, publicysta, tłumacz, działacz kultury, 

pracował w Zakładzie Narodowym im. 

Ossolińskich we Lwowie 

- wywodził się z patriotycznej i inteligenckiej 

rodziny: ojciec Stanisław był działaczem 

niepodległościowym na Śląsku, stryj Władysław 

znanym pisarzem 

- zdobył wielkie uznanie w międzywojennej 

Bydgoszczy, został naczelnikiem Wydziału 

Oświaty i Kultury przy Zarządzie Miejskim 

Bydgoszczy, otrzymał Medal Dziesięciolecia 

Odzyskanej Niepodległości (1929) oraz Złoty 

Krzyż Zasługi (1938) 

 

 

Misję przystosowania Biblioteki do zmienionych warunków polityczno-

społecznych powierzono dr. Witoldowi Bełzie, który objął urzędowanie 1 września 

1920 r. 



Wymiana kadry 

Stwierdzam … na podstawie półrocznych doświadczeń porobionych w Bibliotece, że w gruncie rzeczy, 

Niemcy są nieubłaganymi wrogami polskości, traktującymi nas jako nieprawych okupantów, uważający 

więc wszystkie odruchy polonizacyjne jako wyzwanie i rzucanie rękawicy, której na razie podjąć nie 

mogą.  

Stwierdzam dalej, że wspólna praca, w danych warunkach jest niemożliwa, i z ich strony wprost na 

niekorzyść instytucji wychodząca.  
 

W. Bełza, Memorjał w sprawie Urzędników Niemców w Bibliotece Miejskiej, 4.III.1921 r. 

 

 

Personel Biblioteki liczył od kilku do 

kilkunastu osób: bibliotekarze, sekretarki, 

asystentki, siły pomocnicze i pracownicy 

administracji. W połowie 1920 r. kadra 

Biblioteki złożona była z samych Niemców. 

Mogli oni zostać na stanowiskach, pod 

warunkiem nauczenia się języka polskiego 

w ciągu dwóch lat. Wszyscy zrezygnowali z 

pracy do końca 1921 r., co pozwoliło Bełzie 

zastąpić ich zaufanymi sobie osobami i 

zbudowanie kadry jednolitej pod 

względem narodowościowym. 



Bibliotekarze 

W Bibliotece Miejskiej zatrudnionych było dwóch etatowych bibliotekarzy, którzy 

prowadzili katalog rzeczowy, opracowywali najcenniejsze materiały oraz prowadzili 

działalność kulturalno-naukową.  

Leopold 

Kronenberg 

VII-XII 1920 

pisarz, działacz 

lewicowy 

ks. Jan Klein, 

1921-1923,  

założyciel 

Muzeum 

Miejskiego 

dr Teodor 

Brandowski, 

1922-1939,  

pisarz i 

publicysta 

 

Zygmunt 
Malewski, 
archiwariusz 
miejski  
1929-1930,  
1935-1937   
 

dr Michał Nycz,  

1938-1939,  

historyk 

Przyczynili się oni do rozwoju nie tylko Biblioteki, ale też awansu kulturalnego Bydgoszczy. 



Rozwój Biblioteki Miejskiej 

 

Wraz z rozbudową zbiorów i 

funkcji Biblioteka przejmowała 

pomieszczenia w sąsiednich 

budynkach.  

 

W 1936 r.  miała już cały 

kompleks kamienic od gmachu 

głównego przy Starym Rynku, 

wzdłuż ul. Jana Kazimierza, aż 

do kamienicy przy ul. Długiej 41 

włącznie.  

 

W latach 1927-1935 

przeprowadzono gruntowny 

remont budynków. 

Biblioteka Miejska, aby odegrać znaczącą rolę w awansie kulturalnym miasta, 

najpierw sama musiała wzmocnić swoją pozycję poprzez rozbudowę siedziby i 

księgozbioru. W okresie międzywojennym znajdowała się w gronie najlepiej 

rozwijających się książnic, zajmując tuż przed wybuchem wojny siódme miejsce 

wśród największych bibliotek w kraju.  



Polonizacja 

księgozbioru 

W 1920 r. w zasobie liczącym 40 tys. dzieł, zawartych w niemal 70 tys. tomów, znalazło się 

zaledwie 300 książek polskich. Dodatkowo ten niewielki zbiór nie przedstawiał większej wartości 

merytorycznej i nie tworzył zwartego zespołu, wykazując dużą przypadkowość gromadzenia.  

Ze względu na brak polskojęzycznych dzieł codziennie odprawiono z niczym ok. 50 czytelników. 

Misją Bełzy było spolonizowanie księgozbioru, tak aby placówka mogła dostosować się do 

zmienionej struktury społeczeństwa miasta. Gromadzenie odbywało się na drodze darów (63 % 

nabytków), zakupów (32%), reszta pochodziła z wymiany, prawa do otrzymywania egzemplarza 

obowiązkowego wydawnictw rządowych i komunalnych oraz z innych źródeł.  

W wyniku tych działań w 1939 r. zasób Biblioteki zwiększył się do 82 tys. dzieł, zawartych w 136,5 

tys. woluminach. W 1938 r. odnotowano już prawie 33 tys. polskojęzycznych dzieł, zawartych w 56 

tys. tomach. 

 

książka polska była wygnanką… Tu oderwany z 

jakiegoś wydania tom Mickiewicza, tam 

popularna edycja Miarki, ówdzie zbiór baśni i 

podań, kilka poloników z 17 i 18 w. … 

Trudności piętrzą się z dnia na dzień, o książki 

polskie żebrać nieomal trzeba, by dać strawę 

łaknącej publiczności polskiej.  



Dary 

Wpływ na ofiarność darczyńców Biblioteki niewątpliwie miał Witold Bełza, zaprzyjaźniony z 

wieloma osobistościami ówczesnej Rzeczpospolitej. Wymowna jest korespondencja w tej sprawie z 

Ludomirem Różyckim w 1937 r.  

Kiedy w odpowiedzi na prośbę o przesłanie daru kompozytor napisał:  

co do manuskryptu dla Biblioteki Miejskiej, to nie widzę na razie racji. Ostatecznie Bydgoszcz 

dotychczas wcale się o mnie nie troszczyła i wyrwałbym tym się trochę jak ów Filip z Konopi”, 

Bełza odpisał mu w następujący sposób: 

co się tyczy rękopisu, o który prosiłem – to jednak nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem Pańskim. 

Bibliotekę polską od 1920 r. ja prowadzę – ja ją stworzyłem – na moje ręce i dzięki moim stosunkom 

otrzymała Biblioteka nasza przewspaniałe dary – i miałem zawsze wrażenie, że ktokolwiek cokolwiek 

Bibliotece naszej dawał – to dawał ze względu na to, że ja jestem jej Dyrektorem. Miasto jako takie nie 

wchodziło prawie nigdy w rachubę.  

Sprawa zakończyła się następującą deklaracją Różyckiego „ 

Manuskrypt dla Pańskiej Biblioteki wynajdę Panu i przywiozę”. 

 

 

 

W czasie wymiany dubletów Bełza analizował wartość 

przesłanych obiektów, krytycznie oceniał wykazy 

oferowanych dzieł, prosił o dodatkowe materiały, jak 

rękopisy i ekslibrisy, a swoją gorliwość usprawiedliwiał 

nadzorem Magistratu. Prof. Stanisław Kot wprost mu 

odpisał:  

Jesteście, w Bydgoszczy, kutwy. Ale bibljotece to się 

chwali.  



Bydgoskie Ossolineum  

Witold Bełza marzył o przekształceniu Biblioteki Miejskiej w małe bydgoskie Ossolineum. W 

myśl tej wizji znacznie rozbudował zbiory specjalne, który wzbogacił o wiele cymeliów i 

unikatów, mających doniosłe znaczenie dla kultury i nauki polskiej. Gromadzono szeroki zasób 

materiałów tj. stare druki, rękopisy, kartografię, ikonografię (obrazy, grafika, fotografie, 

ekslibrisy),  dokumenty życia społecznego i medale.  

Biblioteka służy w miarę sił oświacie i polskiej nauce, budując wytrwale cegła po cegle gmach 

narodowej kultury – w myśl hasła, przyświecającego każdemu poczytaniu: Przeszłość – Przyszłości.  



Sala królewska „Bernardina”  

W okresie międzywojennym w charakterze wieczystego depozytu przejęto księgozbiór dawnego 

zakonu bernardynów bydgoskich.  

W 1936 r. w murach Książnicy urządzono wystawę stałą przeznaczoną dla kolekcji 

pobernardyńskiej. Już pierwszego roku otwarcia ekspozycję zwiedzili m.in. wojewoda pomorski 

Stefan Kirtiklis, kardynał August Hlond, kompozytor Ludomir Różycki.  

Twórcy wystawy byli bardzo dumni z wykonanej pracy,  przewidywali, że pozostawią po sobie 

piękną pamiątkę Bydgoszczy. Zgodnie z przewidywaniami organizatorów Sala Królewska 

„Bernardina” do dziś jest atrakcją turystyczną i wizytówką miasta. 

W Introligatorni Biblioteki Miejskiej uratowano zniszczone woluminy, o czym chętnie 

wspominałam Bełza: nie mogę nie podkreślić, że niemal własnoręcznie przetransportowałem przed 

kilku laty cały księgozbiór... ze strychu parafji Św. Trójcy ... do naszej Biblioteki.  



             

 

 

Kolekcja Kazimierza Kierskiego 
 
 
 

 

Witoldowi Bełzie udało się szczególnie wzbogacić zbiór 

rękopisów. W maju 1937 r. pozyskano cenną kolekcję 

Kazimierza Kierskiego, obejmującą 2662 dokumentów z 

XIV-XX w., w tym listy i dokumenty królewskie. Właściciel 

jak sam napisał, na jego decyzji zaważyła obawa przed 

rozproszeniem kolekcji w rękach prywatnych, głębokie 

znawstwo i ten prawdziwy entuzjazm dla zabytków naszej 

przeszłości, jaki cechuje zasłużonego dyrektora Biblioteki 

Miejskiej, dr. Witolda Bełzę, oraz chęć podkreślenia 

wielowiekowej przynależności do Polski miasta nad Brdą, 

zniemczonego w okresie zaborów. 



Maria Konopnicka,  

Na rok Grunwaldzki.  

Rota, 1910 

W 1934 r. Biblioteka zakupiła Rotę Marii 

Konopnickiej, która dziś jest jedynym 

zachowanym na świecie egzemplarzem 

rękopiśmiennym. Wiersz powstał w 1910 r. 

w Nicei, w związku z obchodami Roku 

Grunwaldzkiego. W 1935 r. placówka 

wzbogaciła się o rękopis kompozycji 

muzycznej, podarowany przez autora – 

Feliksa Nowowiejskiego.  



Rękopisy literackie 

W okresie międzywojennym Biblioteka zgromadziła materiały 

źródłowe fragmentarycznie odzwierciedlające dorobek i dzieje 

polskiej literatury. Wśród nich znaleźć można spuściznę 

literacką, korespondencję i autografy poetów i pisarzy z 

XVIII-XX w. Pisane ręką autora i często niepublikowane 

utwory, jak również zbiór listów i papierów osobistych dziś 

przedstawiają nieoszacowaną wartość. W zasobie Biblioteki 

można znaleźć twórczość m.in. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, 

Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Gabrieli 

Zapolskiej, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima i Marii 

Dąbrowskiej. 

 
 Najstarszym manuskryptem z tej grupy jest 

bajka polityczna Wóz rozpędzony autorstwa 

Juliana Ursyna Niemcewicza. Jest to 

niewielkie dzieło satyryczne, które powstało 

w okresie Sejmu Czteroletniego i do tej pory 

nie ukazało się drukiem. 

Do cymeliów literackich należy także 

koperta skreślona ręką Adama Mickiewicza, 

zaadresowana do zamieszkałej w Paryżu 

Madame Clustine. 



Julian Fontana, Walc f-moll Chopina, rękopiśmienna notacja muzyczna z 1843 r. 

Do cymeliów należy także walc Chopina zakupiony przez Bibliotekę w 1924 r. na aukcji 

antykwarycznej w Berlinie za kwotę 600 mln. polskich marek. Potrzebną sumę zebrano 

dzięki staraniom dyrektora Witolda Bełzy i redaktora „Dziennika Bydgoskiego” – 

Stanisława Brandowskiego oraz ofiarności bydgoszczan. Walc f-moll powstał w 1841 r. i do 

dziś zachowało się 5 jego oryginalnych zapisów, które Chopin podarował zaprzyjaźnionym 

osobom. W 1977 r. okazało się, że bydgoski egzemplarz nie jest jednym z nich, ale kopią 

wykonaną przez osobistego sekretarza kompozytora – Juliana Fontanę w 1843 r. 



Cymelia kartograficzne 

Książnica bydgoska przed 1939 r. zaliczała się do posiadaczy największych zbiorów 

kartograficznych w kraju, mogąc poszczycić się tysiącem map i atlasów. 

Topograficzna Mapa Królestwa Polskiego, Petersburg 1839 [1843], sygn. B IV 169. 

Uważana za największe osiągniecie 

polskiej kartografii podczas zaborów. 

Burzliwy wiek XIX pozwolił odegrać 

jej znaczącą rolę w walkach 

niepodległościowych, niektóre gotowe 

już arkusze wykorzystano w powstaniu 

listopadowym, a sam bydgoski 

egzemplarz miał zostać wykradziony 

wojskom rosyjskim i służyć 

powstańcom styczniowym w ówczesnej 

guberni radomskiej). 

 



Wystawy cymeliów bibliotecznych 

Skarby narodowych pamiątek wystawiano 

w gablotach Biblioteki. Pokazywano 

patriotyczne wydawnictwa oraz 

cenniejsze rękopisy i autografy, np. 

rękopis „U źródła” Sienkiewicza, powieść 

„Półdiable weneckie” Kraszewskiego, 

„Wóz rozpędzony” Niemcewicza, walc 

Chopina, dyplomy z podpisami królów 

Augusta II, Augusta III i Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Wszystkie mają 

wartość naukową są i zarazem krynicą 

orzeźwiającą uczucia narodowe – niechże 

tedy wyprowadzone na światło dzienne 

służą celom swoim.  

 



Wystawa Książki polskiej w 

Muzeum Miejskim 1933-1934. 



Konserwacja starej książki Henryk Sienkiewicz 

Książka o książce Piękna książka 



Ekslibrisy i dedykacje Rękopisy 

Autografy Fotografie 



Z okazji jubileuszu polskiej 

działalności książnicy w latach 1920-

1930 Na dziesięciolecie Biblioteki 

Miejskiej w Bydgoszczy wydana 

została księga pamiątkowa. Jej 

nakład wynosił 200 egzemplarzy, 

które były ręcznie numerowane. W 

szerszej perspektywie miała stanowić 

nie tylko dowód podniesienia rangi 

samej placówki, ale również 

podkreślić jej wkład w repolonizację 

zgermanizowanego w okresie 

zaborów miasta oraz w rozwój 

kultury polskiej. 

Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1933 



W księdze znalazło się 19 tekstów, 

dotyczących: 

 dziejów i zbiorów Biblioteki Miejskiej,  

 historii i zasobu innych książnic 

polskich w kraju i poza jego granicami  

 roli Polski i narodu w dziejach Europy  

 pracy bibliotekarza  

 sylwetek bibliologów, kolekcjonerów i 

wydawców  

 oraz opracowywania materiałów 

bibliotecznych 

 

Pomiędzy tekstami merytorycznymi 

umieszczono 7 dzieł poetyckich, 

stanowiących pochwałę książki i 

bibliotek. 

Tekst 



Szata graficzna 

Stronę graficzną księgi pamiątkowej 
opracowano według XVI-wiecznych wzorów z 

zasobów drukarskich Unglera, Wietora i 
Drukarni Łazarzej.  

 Na górnej okładzinie znajduje się złota 
bordiura, ozdobiona ornamentem 
roślinnym.  

 Pośrodku dolnej okładziny umieszczono 
złocony sygnet Drukarni Łazarzowej.  



Czcionka 

W publikacji wykorzystano trójkolorową czcionkę:  

 czarną dla tekstu właściwego,  

 złotą dla cytatów i uwidocznienia ważniejszych informacji,  

 czerwoną dla autorów i tytułów poszczególnych artykułów i pierwszych liter 

akapitów, które nie są wyodrębnione.  



Ramka 

Tekst umieszczono w dwóch rodzajach złotej ramki. Jedna, bardziej ozdobna i 

szersza, okala pierwszą stronę każdego rozdziału. Druga, skromniejsza, złożona z 

trzech prostych linii, zawiniętych w połowie boku, zdobi pozostałe strony.  



Sygnet drukarski 

Większość artykułów wieńczy sygnet Drukarni Łazarzowej.  



Inicjały 

Inicjały wstępne wykonane są w czerwonym kolorze na tle złotego 

ornamentu. Tło zazwyczaj ściśle łączy się z tematyką danego artykułu, np. 

litera „N”, rozpoczynająca tekst poświęcony 

historii i zasobowi biblioteki, umieszczona 

została na rycinie przedstawiającej budynek 

placówki 

„W”, inicjującej szkic o rękopisach, 

towarzyszy dokument pergaminowy i pióro 

„L”, wprowadzająca artykuł o Andrzeju 

Towiańskim, znajduje się na tle profilu bohatera. 



Ilustracje 

Szatę graficzną wzbogaca także 15 ilustracji. Wśród nich znajdziemy 

fotografie najcenniejszych zbiorów biblioteki, w tym m.in. kart tytułowych 

starych druków i rękopisów. 

H. Savonarola, Regulae quae ad omnes 

religiosos pertinent, Firenze ca 1489), sygn. 

B 273, unikat. 

 J. U. Niemcewicz, „Wóz rozpędzony”,  

k. XVIII w., sygn. Rkp 171/I, najstarsze dzieło 

literackie w zbiorach WiMBP. 



Ocena 

Wydawnictwo zostało entuzjastycznie ocenione przez ówczesnych historyków, 

bibliologów i bibliofilii. Zewsząd napłynęły słowa zachwytu i gratulacje dla władz 

bydgoskiej biblioteki.  

 

 Bibliograf i historyk literatury Stefan Vrtel-Wierczyński napisał, że nie jest to 

dzieło, lecz arcydzieło, jakiem się żadne wydawnictwo polskie doby dzisiejszej 

poszczycić nie może.  

 

 Według poety i krytyka literackiego Witolda Hulewicza Wydawnictwo stoi na tak 

wysokim poziomie graficznym, że raduje oko każdego miłośnika pięknej książki. 

 

 Publicysta i bibliograf Marceli Poznański także przyznał, że dzieło jest 

imponujące, jest wzruszającym przejawem miłości do ksiąg, delektuj się niem – oto 

moje pierwsze wrażenia.  

 



Recenzje 

W prasie publicystycznej i specjalistycznej/naukowej 

pojawiło się wiele recenzji księgi. W 1937 r. było ich 

około 50., w tym 20. w prasie zagranicznej. W. Bełza z 

satysfakcją pisał: to triumf, jaki nie osiągnęło bodajże 

żadne wydawnictwo w Polsce w ostatniem dziesięcioleciu.  

W zdecydowanej większości recenzje zawierały opinie pozytywne, a nawet 

entuzjastyczne 

 Wykonaniem typograficznym zachwycała się „Grafika”: Opracowanie strony 

graficznej jest nader staranne, piękne i niezmiernie konsekwentne... Książka ta 

przynosi prawdziwy zaszczyt naszemu drukarstwu, jest bądź co bądź w naszych czasach 

unikatem, jest dokumentem kulturalnym, którym możemy śmiało poszczycić się 

zagranicą. „Grafika” 1932, nr 2, s. 48.  

 W obszernym artykule „Przeglądu Współczesnego”, oceniono wydawnictwo w 

następujący sposób: pod względem typograficznym jest chyba najwspanialszym 

drukiem, jaki ukazał się w Polsce w ostatnich kilku latach. In quarto 285 stronic! Ale 

jakich?! Pełne artystycznej wartości oryginalne inicjały, godła drukarskie i winiety, 

otaczające stronice tekstu, idą o lepsze z nienagannym trójbarwnym (czarno-czerwono-

złotym) drukiem, przestaranną korektą, kapitalnym papierem i nielicznemi wprawdzie, 

ale dobranemi reprodukcjami. „Przegląd Współczesny”, 1932, nr. 43, s. 135-136. 

 



Wystawa międzynarodowa „Sztuka i Technika” 1937 r. 

Księga została wysłana na wystawę 

międzynarodową w Paryżu „Sztuka i 

Technika”, znalazła się w dziale 

„Książka ozdobna” i uzyskała 

nagrodę. Egzemplarz wystawowy 

otrzymał elegancką oprawę, 

przygotowaną w Introligatorni 

Biblioteki Miejskiej przez Piotra 

Karowskiego. Wykonano ją z 

jasnobeżowej skóry cielęcej, na 

grzbiecie uwypuklając garbiki 

zwięzów. Jako ozdobę użyto 

popularną w okresie 

międzywojennym kompozycję 

geometryczną. Tworzyły ją złocone 

proste linie pojedyncze lub 

wielokrotne, które powierzchnię obu 

okładzin dzieliły ukośną kratownicą. 

Okładka 

Wyklejka 



Introligatornia 
 
 

 

 

 

          

           

W 1923 r. przy BM powstała 

Introligatornia, przyniosła oszczędności, 

a w następnych latach korzyści z usług 

zewnętrznych. Zajmowała się także 

konserwacją zbiorów i wykonywaniem 

opraw artystycznych, np. Jacobus Segers, 

Conceptus morales supra dominicas, 

Lovania 1661, B 882, oprawa stylizowana 

na średniowieczną oprawę klejnotową, 

przygotowana na wystawę 

zorganizowaną w ramach 

Międzynarodowego Zjazdu Bibliotekarzy 

w Pradze w 1926 r. 



Zatrudnienie naukowców i ludzi kultury oraz zgromadzenie bogatego księgozbioru 

utrwaliły renomę Biblioteki jako ważnej placówki kulturowej Bydgoszczy. Pozwoliło 

to odegrać jej istotną rolę w repolonizacji miasta i w rozwoju polskiej kultury i 

nauki. W okresie międzywojennym Biblioteka była źródłem wielu cennych inicjatyw 

społecznych i kulturowych.  

 

Znaczenie Biblioteki 



 

 

 

 

Działalność kulturowa 

 

W. Bełza był współtwórcą Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, reaktywanego w 1923 

r. i działającego do dnia dzisiejszego. Celem organizacji był rozwój kultury i badań nad 

dziejami miasta, dbałość o jego estetykę, a także w początkowym okresie repolonizacja.  

Teodor Brandowski był współzałożycielem i sekretarzem Koła Towarzystwa dla Badań Historii 

Powstania Wielkopolskiego.  

Witold Bełza był współtwórcą i pierwszym prezesem Rady Artystyczno-Kulturalnej w 

Bydgoszczy, założonej w 1934 r. w celu konsolidacji środowiska inteligencji. Jej powołanie było 

przełomem w życiu kulturalnym miasta. Organizacja inspirowała wszelkie działania kulturalne 

i dążyła do podniesienie Bydgoszczy do rangi  zauważalnych ośrodków kultury narodowej.  

 

 

W okresie międzywojennym Biblioteka Miejska była 

ośrodkiem ożywczej myśli kulturalnej i naukowej. 

Bibliotekarza byli założycielami i członkami licznych 

towarzystw kulturalnych i naukowych, a sama Biblioteka 

siedzibą tychże organizacji. 

  



Muzeum Miejskie 

Pracownicy Biblioteki organizowali wystawy w pomieszczeniach 

muzealnych oraz wzbogacali placówkę, przekazując eksponaty 

muzealne, które Biblioteka otrzymywała w darze od ludzi kultury: 

• 1925-1926 prac Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego 

• 1935-1936 „Marszałkowi Piłsudskiemu w hołdzie” 

• W 1937 r. z inicjatywy W. Bełzy i z okazji setnej rocznicy urodzin 

Jana Matejki w Muzeum Miejskim przygotowano wystawę 

poświęconą artyście. Według słów dyrektora Wystawa Matejkowa 

cieszy się niebywałym powodzeniem. Pokazaliśmy, że i Bydgoszcz 

potrafi zdobyć się na rzeczy pierwszorzędnego znaczenia. Wystawa 

ta obiła się szerokim echem w całej Polsce i istotnie zasłużyła na to. 

Cały szereg rzeczy nieznanych i że to właśnie Matejko – więc 

prawdziwa świętość.  

• 1937 r. prace malarskie Leona Wyczółkowskiego, rzeźby 

Konstantego Laszczki i kolekcję Kazimierza Kierskiego.  

 

Zbiory muzealne złożone przez Towarzystwo 

Historyczne Obwodu Nadnoteckiego w 1903 r. w 

Bibliotece stały się podstawą założenia Muzeum 

Miejskiego. Jego pierwszym dyrektorem został 

kustosz Biblioteki ks. Jan Klein.  

W późniejszych latach Bełza z racji pełnienia urzędy Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury 

nadzorował pracę Muzeum. Od 1937 r. szczególnie intensywnie współpracował z nowym 

energicznym dyrektorem dr. Edwardem Łepkowskim, z którym ustalał program wystaw, 

konserwacji i zabezpieczenia zbiorów, rozbudowy siedziby itp.  



Archiwum Miejskie 

Przechowywane w Bibliotece Miejskiej zbiory archiwalne zapoczątkowały 

Archiwum Miejskie. Archiwariuszem miejskim został historyk Zygmunt Malewski. 

Zasługą Malewskiego było uporządkowanie i opracowanie nieznanych akt i ksiąg 

miejskich, spolszczenie ksiąg archiwalnych, sporządzenie odpisów archiwaliów 

bydgoskich przechowywanych w Archiwum Głównym w Warszawie, opracowanie 

pod względem archiwalno-naukowym podstawowych przywilejów miasta oraz 

przygotowywanie bazy źródłowej dla innych badaczy. Bydgoszczanie docenili 

dokonania pracownika Biblioteki, upamiętniając jego nazwisko tablicą 

pamiątkową, która zawisła na ścianie budynku Archiwum Państwowego w 1981 r. 



Teatr Miejski 

Witoldowi Bełzie, jako szefowi Wydziału Kultury i Oświaty w Magistracie, podlegał 

także Teatr Miejski. Jego zainteresowanie tą dziedziną sztuki zauważalne było już 

wcześniej. Jeszcze przed I wojną światową redagował miesięcznik „Poradnik Teatrów i 

Chórów Włościańskich”. W 1924 r. był współredaktorem książki „Almanach Teatru 

Bydgoskiego”. W latach 1924-1925 redagował miesięcznik „Przegląd Teatralny i 

Kinematograficzny”. W 1925 r. nawiązał współpracę z „Kurierem Warszawskim”, na 

łamach którego zamieszczał Kroniki Bydgoskie, w znacznej mierze  poświęcając je 

tematyce teatralnej. W roli recenzenta teatralnego występował także w „Przeglądzie  

Bydgoskim” i „Nowych Torach”.  



Muzyka 

 Pracownicy Biblioteki często włączali się w organizację 

imprez muzycznych. Witold Bełza był miłośnikiem 

muzyki i śpiewu, sam grywał na fortepianie, działał w 

sekcji kameralnej Bydgoskiego Towarzystwa 

Muzycznego, zasiadał w Zarządzie, był zastępcą prezesa. 

Towarzystwo zajmowało się upowszechnieniem muzyki i 

rozwojem kultury muzycznej w Bydgoszczy. Sekcja 

kameralna promowała muzykę ambitną przeznaczoną dla 

wąskiego kręgu odbiorców, organizowała koncerty z 

udziałem wybitnych solistów polskich, poprzedzane 

prelekcjami.  

 Witold Bełza był wielkim propagatorem twórczości 

Chopina. Wielokrotnie wygłaszał wykłady o 

kompozytorze, „wszędzie zrobił duże wrażenie”, a 

słuchacze „znajdowali się pod ich nieprzepartym urokiem 

i czarem”. „Dziennik Bydgoski” za namową czytelników 

ogłosił subskrypcję na wydanie ich drukiem. Publikacja 

nie ukazała się, ponieważ Bełza zgubił część tekstu. 

 



Publicystyka 

Wszyscy etatowi bibliotekarze Biblioteki Miejskiej prowadzili działalność 

publicystyczną. Na łamach prasy krajowej i zagranicznej zamieszczali recenzje, felietony 

i artykuły, w których promowali wiedzę o przeszłości i kulturze Bydgoszczy i regionu. 

Najściślejsza współpraca łączyła placówkę z najbardziej uznaną gazetą lokalną, tj. 

„Dziennikiem Bydgoskim”. Ich działalność publicystyczna nie ograniczała się tylko do 

prasy, ale także dotyczyła radia. Bibliotekarze prowadzili audycje w utworzonym w 

styczniu 1937 r. studiu radiowym w Bydgoszczy, należącym do Rozgłośni Pomorskiej.  



Udział w likwidacji zewnętrznych oznak niemczyzny  

 

 

Wieża Bismarcka 

W 1921 r. budowla została przekazana władzy 

duchownej oraz przemianowana na Wieżę Wolności.  

Według założeń miała być przekształcona w kaplicę. 

Przez kilka trwała dyskusja nad ostatecznym losem 

budowli. Do dyskusji włączył się tez W. Bełza, który 

został członkiem komisji do rozpatrzenia wyników 

ankiety odnoszącej się do przebudowy budowli. Sam 

dyrektor był jednak gorącym zwolennikiem jej 

rozbiórki, co wielokrotnie postulował na łamach 

Kroniki Bydgoskiej: „ohydna (jakże ohydna!) 

Bismarcowska wieża, która iście ku wstydowi miasta 

[....] sterczy aż po dziś dzień nie wiadomo po co i 

dlaczego”. W 1928 r. Rada Miasta podjęła decyzję o 

wyburzeniu wieży.  

Herb miasta 

Zmian wymagał herb miasta. Jego naleciałościami z okresu 

zaborów najpierw zajmował się Leopold Kronenberg, a następnie 

Witold Bełza. Ten ostatni przygotował dwa projekty herbu, z 

których jeden został przyjęty przez Magistrat w 1933 r.  



 

 

Budowa Pomnika  

Henryka Sienkiewicza 

Ważną inicjatywą społeczną, w której duży udział miała 

Biblioteka Miejska, było zbudowanie pierwszego w Polsce 

pomnika Henryka Sienkiewicza. 1924 r. w związku ze 

sprowadzeniem prochów pisarza powstał Obywatelski 

Komitet Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza, jego 

prezesem został W. Bełza, siedzibą zaś BM. Zadaniem 

Komitetu było zebranie funduszy potrzebnych do zbudowania 

monumentu. W tym celu organizowano kwesty uliczne, 

dochodowe imprezy, płatne akademie, koncerty, spotkania i 

odczyty, sprzedawano cegiełki, zwrócono się z prośbą o pomoc 

finansową do szkół, instytucji, zakładów, uczelni, osób 

prywatnych.  



 

 

 

Monument autorstwa Konstantego Laszczki stanął na placu Kochanowskiego  



Odsłonięcie Pomnika 31. VII. 1927 r. 

 

Na placu zgromadziło się 8 tys. osób.  

Dla upamiętnienia zaangażowania 

pracowników Biblioteki na ścianie 

gmachu placówki umieszczono 

marmurową tablicę pamiątkową.  

31 lipiec 1927 r. dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika. Uroczystość była wydarzeniem 

ogólnokrajowym, a nawet pisano o nim za granicą. Odsłonięcia dokonał prezydent Ignacy 

Mościcki, przemowy wygłosili Józef Weyssenhoff oraz Witold Bełza, oprawę muzyczną 

przygotował Feliks Nowowiejski.  



Oświata 

 Biblioteka Ludowa, znajdująca się w strukturach Biblioteki, pełniła funkcję oświatową, 

oferowała literaturę piękna, lektury szkolne, prenumerowane czasopisma. 

 T. Brandowski jako członek Towarzystwa Czytelni Ludowych zabiegał o rozwój bibliotek i 

czytelni. Patronował powstaniu bydgoskiego Instytutu Literackiego „Lektor”, 

dysponującego księgarnią i wypożyczalnią książek. Organizował odczyty i akademie. 

 Bibliotekarze w ramach Organizacji Inteligencji Polskiej prowadzili kursy języka polskiego 

i wygłaszali prelekcje na temat literatury i historii polskiej.  

 W. Bełza wraz z ks. Kleinem prowadził wykłady w ramach tzw. Powszechnych Kursów 

Naukowych. 

 W murach Biblioteki Miejskiej działał Uniwersytet Powszechny, w którym bibliotekarze 

wygłaszali odczyty. 

Wśród licznych zadań Książnicy bydgoskiej 

w dwudziestoleciu międzywojennym należy 

wymienić także działalność oświatową.  



 

 

Nauka 

 Bydgoszcz, nie mając naukowych tradycji i sprzyjających warunków, gdyż pozbawiona 

wyższej uczelni i środowiska naukowego, była zacofana pod względem naukowym. 

 Największe osiągniecia na polu badań dziejów Bydgoszcz i regionu miał Zygmunt Malewski, 

który nie tylko sam zajmował się tą tematyką, ale zwracał też uwagę kół naukowych na 

niezbadane pola badawcze. Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt rozpraw i szkiców. 

 Zofia Malewska interesowała się etnografią regionu, pisała artykuły z tego zakresu i  

uzasadniała potrzebę badań ludoznawczych w rejonach bydgoskim i nadnoteckim.  

 Regionalistą był również ks. Klein, autor obszernego opracowania pt. „Bractwo Strzeleckie w 

Bydgoszczy” i wielu artykułów. 

 Najbardziej obiecującym badaczem był Michał Nycz, ale jego tragiczna śmierć w wieku 

niespełna 30 lat sprawiła, że nie pozostawił po sobie dużego dorobku. W 1938 r. ukazała się 

jego monografia pt. Geneza reform skarbowych sejmu Niemego, której druk wznowiono w 2016 

r. Pozycja spotkała się z bardzo wysoką oceną współczesnych historyków i po dziś dzień jest 

cenną pracą w dziedzinie historii skarbowości.  

 Witold Bełza był stałym współpracownikiem PSB, dla którego opracował kilka biogramów. 

 Teodor Brandowski nie prowadził sprecyzowanych badań naukowych, zajmował się raczej 

działalnością literacką i publicystyczną.  

 



„Przegląd Bydgoski” 

Zasługą pracowników Biblioteki Miejskiej było założenie 

pierwszego i jedynego w okresie międzywojennym 

czasopisma naukowego w Bydgoszczy. Inicjatorem był 

Witold Bełza, realizacją zajął się Zygmunt Malewski, 

redaktor, dysponent funduszy i sekretarz. Po jego śmierci 

w lipcu 1937 r. redakcję objął Brandowski, a kwietniu 1938 

r. Nycz. Siedziba redakcji mieściła się w Bibliotece.  

Periodyk miał profil historyczny i literacki, nastawiony był 

na prezentowanie wyników badań nad dziejami i rozwojem 

kultury w Bydgoszczy. Do 1939 r. udało się wydać 18 

numerów i jeden nadzwyczajny.  

Czytelnicy „Przeglądu” stanowili zamknięty krąg 

odbiorców, mimo to jego rola jest nie do przecenienia. 

Zapoczątkował bowiem popularyzację dziejów i kultury 

miasta, którymi zainteresował wybitnych naukowców 

spoza regionu. 

 

 



Literatura 

 
 Pracownicy Biblioteki w osobie W. Bełzy i T. 

Brandowskiego mieli dokonania literackie. Obaj obronili 

prace doktorskie z zakresu historii literatury, 

współpracowali z czasopismami literackimi („Pamiętnik 

Literacki”) oraz należeli do towarzystw literackich 

(Związek Zawodowy Literatów Polskich).  

 Witold Bełza był znanym pisarzem. Rękopisy kilku jego 

prac literackich zaginęły podczas II wojny światowej, np. 

600 stronicowy rękopis pt. Xawera Deibel, na podstawie 

autentycznych listów Adama Mickiewicza. Zajmował się też 

tłumaczeniem dzieł beletrystycznych z języka francuskiego 

i niemieckiego. Lista jego przekładów obejmuje co 

najmniej kilkanaście pozycji, m.in. prace francuskiego 

powieściopisarza Henryka Roberta „Szach królowej” 

(1930) .  

 Teodor Brandowski, choć pozostawał trochę w cieniu 

swojego ojca Stanisława znanego pisarza, również tworzył 

własne dzieła, był autorem takich tomików wierszy jak 

Poezye melancholika (1920) i Nastroje (1918). Wraz z ojcem 

prowadził w „Dzienniku Bydgoskich” dział literacko-

naukowy i teatralny. 



Podsumowanie 

Biblioteka Miejska odegrała w repolonizacji i rozwoju kulturalno-naukowym 

międzywojennej  Bydgoszczy ważną rolę, stając się ogniskiem promieniowania 

kultury i nauki, przyczyniając się do propagowania działalności lub powstania 

innych ważnych instytucji, jej pomieszczenia stały się siedzibą wielu towarzystw 

kulturalnych i artystycznych oraz miejscem spotkań twórców kultury 

Działalność społeczno-kulturalna bibliotekarzy wyzwoliła na terenie miasta sporo 

inicjatyw, sami też realizowali się jako poeci, naukowcy bądź politycy. Ich 

aspiracje szły dalej, dążyli bowiem do uwidocznienia wkładu miasta w rozwój 

kulturalny kraju. Ich wysiłki przerwała II wojna światowa, w trakcie której 

zamordowano wicedyrektora Nycza i prezydenta Barciszewskiego, a po jej 

zakończeniu Bełza nie znalazł już sojusznika we władzy komunistycznej.   

 

 

Dziękuję za uwagę! 


